
GODRNJAČEVA POT 

Družinska tematska sprehajalna pot. Dolžina: 2 km. Trajanje: 1 h – 1,5 h. Pripravilo Turistično društvo Bohinjska 

Bela. Uporaba poti in izvajanje aktivnosti na lastno odgovornost. 

 

Godrnjačeva pot nas popelje v stare čase, ko je nekega dne skozi Bohinjsko Belo prihlačal pravi medved, 

ki se ga je prijelo ime Godrnjač. Na prijetni družinski poti boste prehodili isto pot, kot jo je medved 

Godrnjač, in odkrili, kaj vse se mu je pripetilo na poti skozi našo vas. Šape vam bodo kazale pravo smer, 

naloge na postajah pa bodo preizkušale vašo zavzetost in spretnost. Ob poti opazujte naravo, opazujte 

drevesa in rože, raziskujte. Na vsaki postaji opravite nalogo, ki je na kratko opisana na tamkajšnji tabli, 

natančneje pa v seznamu postaj in nalog. Če imate pri sebi pisalo, poiščite na vsaki postaji na tabli po 

eno črko in črke zapovrstjo vpišite v spodnje kvadratke – na koncu boste tako dobili sporočilo zase. Če 

pisala nimate, pa nič zato: na koncu vas vseeno čaka presenečenje – najbolj pogumni boste lahko 

pogledali v pravi medvedji brlog. 
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ZGODBA 

Na planoti Pokljuka so opazili sledi medveda. Zbrali so se lovci iz bližnjih krajev, tudi z Bohinjske Bele, 

in ga odšli lovit. Komaj dobro so vsi lovci odšli, je pa Godrnjač prihlačal naravnost na Belo. Verjetno je 

prišel do vasi iz soteske reke Save. Tam  je najbrž pil vodo, nato pa je zlezel po bregu navzgor in pri šoli 

prilezel v vas. Bil je strašno lačen in je iskal hrano.  

Najprej se je Godrnjaču nasmehnila sreča pri hruški tepki, pod njo je našel prgišče okusnih sadežev. 

[Postaja št. 1] Ampak za velikega medveda to seveda ni bilo dovolj, še je bil lačen. Prišel je do mlake in 

skušal ujeti s taco kakšno ribo, pa so mu vse ušle. [Postaja št. 2] Kosmatinec je jezno zagodrnjal in šel 

naprej. Med potjo je vohljal, našel kakšnega polža in ga pojedel, ampak v želodcu mu je še zmerom 

krulilo. Razburjeno je zagrabil kamna, z njima tolkel in zraven nejevoljno brundal. [Postaja št. 3] Vrh 

brega je Godrnjača zdaj premagala utrujenost, legel je in počival. [Postaja št. 4] Malo je zadremal, zbudila 

pa ga je nagajiva veverica, ki je vanj metala storže. [Postaja št. 5] Šmenta! Godrnjaje se je medved 

odpravil naprej. Zaslišal je šumenje potoka in zavil v tisto smer. Previdno je šel čez in se trudil, da si ne 

bi zmočil tac. [Postaja št. 6] Na drugi strani je vonj kosila Godrnjača vlekel proti hišam, a ni si upal preblizu 

ljudem, zato jo je nazadnje ubral ob železniški progi proti gozdu. Zelo je bil lačen, hodil je in se ves čas 

oziral za hrano. Tedaj pa: strah in groza! – za njim je pridrvela tuleča črna pošast, ki je bruhala gost črn 

dim. Do takrat Godrnjač še ni videl parnega vlaka. Na srečo je zagledal tunelček pod progo, skril se je 

vanj in od groze tulil. [Postaja št. 7] Ko se je vse umirilo, je medved previdno nadaljeval pot. Prišel je do 

čebelnjaka. Med! Kar sline so se mu pocedile. Zdaj bo jedel. [Postaja št. 8] S taco je potipal po panju, a 

so ga razdražene čebele opikale. Zatulil je od bolečin in zbežal, kar so ga nesle tace, po poti med gozdom 



in travnikom. [Postaja št. 9] Na koncu travnika je veliki divjajoči medved splašil počivajočega muflona, ki 

je zbežal pred njim v strm breg. Godrnjač pa je bil čisto brez sape. Našel je kamnolom in v njem utrujeno 

znova malo počival. [Postaja št. 10] Potem je, lačen, vstal in pobrskal med kamenjem, da bi našel kaj 

užitega, ampak ni bilo nič. Na ves glas je zagodrnjal in šel iskat naprej. Tedaj pa se mu je nasmehnila 

sreča! –  v manjši kotanji je našel ostanke poginule srne in se končno, končno pošteno najedel. [Postaja 

št. 11] Sit in zadovoljen se je Godrnjač zdaj prav počasi odpravil naprej. Ob bistrem potoku je pil vodo in 

se celo okopal v tolmunčku, da je postala voda vsa motna od njegovega veselega čofotanja. [Postaja št. 

12] Po kopeli je prijetno sit medved začel zehati, postal je zaspan in moral si je poiskati brlog, v katerem 

bo preživel zimo. Kmalu je našel primerno votlino, zlezel je vanjo in se zadovoljno potopil v spanec. 

[Postaja št. 13] Medved Godrnjač je spal celo zimo, spomladi pa je vstal in se odpravil naprej. Po bregu 

navzdol je zdaj nazadnje prišel do Podroj, od koder vodi pot nazaj v vas. [Postaja št. 14]  

Kam je šel Godrnjač s Podroj? Se je vrnil k Savi? Ali pa je šel še naprej, mogoče celo naprej v kakšno 

drugo zgodbo? Kdo ve, na Bohinjski Beli ga nismo več videli …  

 

POSTAJE IN NALOGE 

1. Drevo tepka. Hruške te vrste je ukazala saditi cesarica Marija Terezija, saj bogato obrodijo, 

njihovi sadeži pa so dobri za kompot, za kruh in za pecivo. Oglej si liste in lubje.  

2. »Koúža«. Oglej si tolmun (»kalužo«), rastline ob vodi in v njej, ter preštej ribe. Katera je 

največja?  

3. Glasbeni kamni. Vzemi dva kamna in z njima ritmično tolči. Zraven zapoj pesmico o medvedu 

ali pa samo zabrundaj ob glasbeni spremljavi kamnov.  

4. Medvedov počitek. V gozdni igralnici si odpočij tudi ti. Poigraj se in si naberi energijo s 

sprehodom po Labirintu ljubezni in ustvarjalnosti. Oglej si »kožar'co«: v takšnih hišicah iz lubja 

so nekdaj prebivali sekači dreves, ki zaradi oddaljenosti niso mogli domov. Poišči klopco vrh 

grička, kjer lahko malo posediš. Nazadnje pripravi kupček listja ali gozdnih plodov – to bo kosilo 

za gozdnega škrata, ki varuje igralnico.  

5. Metanje obročev. Pomagaj veverici zbuditi medveda z metanjem obročev na kavlje. Koliko 

stran ti to še uspe?  

6. Čez potok. Tudi ti previdno prečkaj potok Belco. Pazi, da se ne zmočiš.  

7. Predor pod progo. Tudi ti previdno zlezi v predor in trikrat zavpij. Poslušaj svoj odmev.  

8. Čebelnjak. Čebela »kranjska sivka« je ena najbolj pridnih čebel. Tvoja naloga je, da prešteješ 

panje in ugotoviš, koliko jih je posamezne barve.  

9. Lovska opazovalnica in suhi zid. Oglej si zidec iz kamnov, ki so jih nekoč pobrali s travnika. Nato 

naj ti odrasli pomagajo zlesti na opazovalnico »prežo«, s katere lovci opazujejo divje živali na 

travniku. Tudi ti tiho opazuj, ali je kje kakšen zajec, ali jazbec, ali srna, ali jelen, ali muflon, ali 

lisica, ali divji prašič, ali celo medved.  

10. Kamnolom. Kamnolom je nastal pred več kot sto leti, ko so gradili Bohinjsko železniško progo. 

Železnica je del daljše proge med Prago na Češkem in Trstom v Italiji. Ti pa s kamni naredi 

piramido, goro ali žival.  

11. Ostanki medvedovega kosila. Previdno pristopi h kotanji in si oglej kosti srne, ki so ostale po 

medvedovem kosilu. Oglej si tudi zavetišče iz vej.  



12. Tolmun. Poišči palico in z njo brodi po vodi. Opazuj, kako postaja motna. Kotanja je bila nekoč 

bazen z vodo za mlin ob vznožju brega.  

13. Medvedov brlog. Po stezici se previdno približaj medvedovemu brlogu in poglej vanj. 

Predstavljaj si, kako je bilo, ko je v njem spal pravi medved.  

14. Pot nazaj v vas. Bravo, uspelo ti je prehoditi celo Godrnjačevo pot. Preglej kvadratke ter preberi 

ali poskusi uganiti naše sporočilo. Nato se vrni v vas. Če nam želiš kaj povedati, nam piši, naš 

naslov je info@bohinjskabela.si. 

ZEMLJEVID 
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