
SPREHOD PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE 

V MOJSTRANI IN RADOVNI 
 

STARA VIŠARSKA ROMARSKA (JAKOBOVA) POT  

Sprehod po kulturno etnološki poti s poudarkom na stavbarskih alpskih posebnostih, 

sakralnih obeležjih ter delu Višarske romarske poti, ki je označena z rumenimi školjkami in 

puščicami.  

 

Mojstrana (641m) 

Gručasta vas s skoraj tisočletno zgodovino ob vznožju Julijskih Alp je bila prvič pisno 

omenjena leta 1590. Skozi vas tečeta Sava Dolinka in kristalno čista Bistrica, ki jo napaja 

Triglavski ledenik. Mojstrana leži na vhodu v Triglavski narodni park in slovi po treh alpskih 

dolinah: Vrata, Kot in Krma, ki so izhodišča za številne planinske ture. 

Podružnična cerkev sv. Klemena (St. Clement’ s Church) 

Sv. Ciril in Metod sta v 9. stol. na tem kraju prenočila na poti v Rim, kamor sta nosila 

relikvije sv. Klemena. Najprej je tu stala lesena cerkev, po letu 1640 so jo pozidali. 

Obokanemu prezbiteriju je prizidan zvonik, cerkvena ladja pa ima raven lesen strop. V 

lesenem glavnem oltarju (1856, Ivan Vurnik) sta poleg kipa sv. Klemena upodobljena še 

papeža sv. Leon Veliki in Gregor Veliki. Zvon je iz 14. stoletja. Stranska oltarja sta posvečena 

sv. Valentinu in sv. Andreju. 



 

Legenda: Na Grančišču so 
stražarji opazili luč na 
mojstranškem polju. Našli so sv. 
Cirila in Metoda, ki sta 
prenočevala na poti v Rim. Učena 
moža sta poučila preproste 
staroselce, nato sta odpotovala 
dalje. V spomin so domačini na 
tem kraju zgradili cerkev. Prvi naj 
bi jo gradil sam Špan - župan - v 
velikosti današnjega oltarja. 

 

Španova hiša (The Špan House) 

 

Najstarejša hiša v vasi - dvorec z 

ostanki baročnih elementov, freskami 

s sončno uro ter šivanim robom. 

Višarska Marija na Pavlešovi hiši 

 

Šmercova hiša (The Šmerc House), romarska in vodniška gostilna  

 

Ena najlepših in 

najstarejših hiš v 

Mojstrani je omenjena 

že v urbarju leta 1318.  

V njej so se ustavljali 

romarji, popotniki in 

tovorniki.  

Leta 1779 so jo obnovili 

in ima tako podobo še 

danes. 

 



 

Glavna planinska in vodniška postojanka 

Od srede 19. stoletja so Šmercovo gostilno začeli 

obiskovati planinci in turisti. Največ je bilo Čehov in 

Nemcev. Drzni domači vodniki so dobro poznali 

planinske poti, zato so vodili kar nekaj slavnih ljubiteljev 

gora. 1841. leta je tu prenočeval Saški kralj, ki ga je na 

Triglav spremljal kustos ljubljanskega muzeja g. Henrik 

Freyer. Leta 1880 se je v vpisno knjigo vpisal 

sedemnajstletni dr. Julius Kugy, ki ga je vodil domačin 

Klančnik - Šimenc. Zelo pomemben in pogost gost pri 

Šmercu je bil dr. Rudolf Baumbach (1840 - 1905), ki je 

v nemškem jeziku 1877. leta spesnil pravljico o 

Zlatorogu (1886 jo je prevedel Alojz Funtek). Za lik 

trentarskega lovca (Der Trentajäger), ki zalezuje 

Zlatoroga, je uporabil drznega vodnika in lovca Gregorja 

Rabiča, navdih za lik Jerice pa je domnevno našel pri 

Šmercovi Špeli. Jakob Aljaž, župnik, gornik in glasbenik, 

je raje zahajal v gostilno pri Požgancu, ker je bila 

postrežba pri Šmercu velikokrat v nemščini, kar Aljažu 

kot domoljubu ni ugajalo.  

 

Romarska gostilna  

Že pred več kot 200 leti je tod vodila romarska pot na 

Svete Višarje. O velikem romanju na Višarje leta 1688 

piše že Janez Vajkard Valvasor. Upodobitve Višarske 

Marije so se ohranile na kmetijah pri Pocarju, Psnaku, 

Pavlešu, Skumavcu, Štopčarju in Šmercu. 

 

Stavbarske značilnosti hiše 

Hiša ima zasnovo iz leta 1778 in ima prelepo čelno baročno poslikavo s cofastim vzorcem, 

šivanim robom in dvema freskama - Višarsko Marijo in Sv. Florjanom. Bogata zunanja 

poslikava je bila simbol pomembnosti 

in bogastva hiše. 

 

Kjer so na hišah poslikave Višarske 

Marije, so se romarji lahko okrepčali 

in prenočili. S Kranjske so najraje 

potovali čez Bled in po dolini Radovne 

proti Mojstrani.  

 

 



 

Sk`mavčeva hiša (The Sk`mavč House) 

 

Je značilna stara alpska kmečka hiša. Spodnji del hiše je bil zidan, kamnit. Zgornji del je bil 

lesen. Ob hiši so lesene stopnice vodile na zaprt lesen gank. Hiša je imela značilna majhna 

okna, na katerih so bili kovani gavtri. 

 

 

 

Na pročelju hiše je zbledela freska Višarske 

Marije iz leta 1799. Mimo hiše je potekala stara 

romarska pot na sv. Višarje. Sk`mavčeva hiša je 

danes podrta in prepuščena zobu današnjega 

časa. Žal nezadržno propada. Ob hiši je ostal 

gartlc, kakršen je bil nekdaj. 



 

 

Mruščeva hiša (The Mrušč House) 

V Mruščevi hiši je živel Mihael Ambrožič 

(1864 - 1904), znani slovenski čebelar. 

Proučeval je čebele, izboljšal je oblike 

panjev, se posvečal izdelavi umetnega 

satovja in vzreji čebel matic. Tudi po 

njegovi zaslugi je kranjska sivka 

zaslovela po vsem svetu. Med leti 1887 

- 1902 je prodal 32 450 panjev v 14 

evropskih držav in v Ameriko. Sodeloval 

je na 85 mednarodnih razstavah in 

prejel 147 odlikovanj.  

Pročelje hiše krasijo plošče z napisi 

krajev, v katerih se je Mihael Ambrožič 

predstavljal in dobil mednarodna 

priznanja. 

 

 

 

 

 

 

Požgancova gostilna  

Njen lastnik je bil Janez Klinar-Požganc, 
gorski vodnik, hišar, Aljaževa desna 
roka pri gradnji planinskih postojank. 
 
 
 
 
 
 
 
Mački na Požgancovem mostu  
 
Motiv iz Triglavskih pravljic po osnutku 
Bineta Roglja. 
 

                 

 

 

 



Verska znamenja v Mojstrani 

Ob romarski poti, ki je vodila na Višarje, so ljudje postavili znamenja, ob katerih so se romarji 

ustavljali, se odpočili, pomolili, popili vodo. V Mojstrani so taka znamenja: 

 

 

križ pri M’hvaču                                                        Pucovo znamenje pod Vapšovo hišo  

                       

Štopčarjevo znamenje pri Požgancovem mostu          Drčevo znamenje na mojstranškem polju 



 

 

                  Štopčarjevo okno                                                     

 

                                                                                 Mlinarjevo okno 

 

 

Hudgijeva hiša (The Hudgij House) 

Hudgijeva hiša, v kateri se je rodil skakalec Janez 

Polda, je tipičen primer alpske arhitekture. Iz 

preprostih koč so kmetje začeli postavljati 

samostojne domačije, od katerih so nekatere prave 

mojstrovine. Kmečki dom je bil skromen, vendar 

praktičen, smotrn, pretiranega okrasja ni bilo. 

Značilnosti alpskega stavbarstva so: kamniti zidovi, 

majhna okna s kovanimi gavtri, lesena ostrešja s 

čopi, ganki, tipično okrasje - prezračevalne line, 

bogati portali, v premožnejših hišah šivani robovi. 

 

Zdravko Kotnik, olje (1976) 

  

 



Križišče na delu STARE VIŠARSKE ROMARSKE POTI  

Na Višarje, goro s cerkvico nad Trbižem, so se nekoč zgrinjale množice romarjev.  

 

 
RADOVNA 
 
Višarska - Jakobova pot poteka po 
dolini Radovne mimo Psnakove 
žage in mlina. 
Dolina in samotne kmetije v njej so 

združene v tri manjše zaselke: v 

Zgornjo, Srednjo in Spodnjo 

Radovno. Po pripovedovanju naj bi 

bile tod sprva le pašne planine 

gorjanskih kmetov. Štiri kmetije v 

Zgornji Radovni so bile v fevdalnem 

obdobju prometno in upravno 

povezane z Bledom, le dve pa z 

bližnjo Mojstrano. 

 

Psnakova žaga in mlin sta 

delovala hkrati in samo v času, ko 

je bilo v zgornjem toku Radovne 

dovolj vode, to je med 

spomladanskim taljenjem snega in 

ob večjem deževju. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mlin so uporabljali za potrebe 

domačij v Zgornji Radovni. Mleli so 

žita, ki so jih pridelovali na 

skromnih njivah in sicer oves, rž, 

tatarsko ajdo, ječmen.  

 

 

 
 
 

Značilnost Radovne so bili grbinasti 

travniki, ki so jih kosili ročno. Danes 

izginjajo, ker tla ravnajo zaradi 

lažje košnje. 

 

 

  

 

 
 
Gogalova lipa 
 
Strokovnjaki so za Gogalovo lipo 

ugotovili, da je stara 500 let, 

domačini pa trdijo, da je stara 800 

let, kar je pisalo celo na topografski 

karti.  

 
Drevo je lipovec, visoko 25m, 
premer debla je 2m, obseg pa meri 
6,42m. 
 

 

  
  



Pocarjeva hiša (The Pocar 
House) 
 
Pocarjeva domačija je kulturni 

spomenik državnega pomena. V 

stropnem tramu ima vrezano 

letnico 1775. V listinah, napisanih 

na Bledu, je bila omenjena že leta 

1672.  

Spomeniško je obnovljena in 

muzejsko opremljena.  

 

 
 

  
 

Spada med najstarejše ohranjene stare kmečke domačije v Triglavskem narodnem parku. 

Na vhodnem pročelju sta freski Višarske Matere Božje in Križanega z materjo Marijo in 

Marijo Magdaleno. 
 

V stanovanjski stavbi je vsa oprema prvotna. 
Lončena peč, hišna kamra, črna kuhinja, kamra 
za preužitkarje, klet in podstrešje - vse je kot v 
starih časih. 
 
 
Zanimivo je hišno skrivališče, ki ga najdemo 
pod streho za leseno kaščo in za zidanim 
obokom nad črno kuhinjo. V njem so našli tudi  
pločevinke iz paketov UNRA.  

 



Psnakova gostilna (The Psnak House) 

Tudi na Psnakovi domačiji je ohranjena freska sv. Marije z Višarij, smerokaz romarjem. Prvotna 

hiša je bila zgrajena iz apna in lesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psnakov čebelnjak 

Blizu hiše je čebelnjak. Panjske končnice so poslikane z motivi 

starih običajev in opravil na domačiji (živinoreja, kuhanje in 

gašenje apna, sekanje in žaganje lesa, kuhanje kop, oranje, 

sejanje, žetev, mlatenje, mletje žita, peka kruha, ohcet, 

rojstvo…) Največ panjev je posvečeno Psnakovim nosačem, ki so 

več desetletij nosili tovor na planinske postojanke. Prvotno so 

nosili tovor na krošnjah, kasneje pa s konji.  

 

 

 

Požrvov križ 

Pri Požrvovem križu se še 

danes ustavljajo romarji na 

stari Višarski poti. 

 

 

 



Mojstrana – stare domačije, znamenja in cerkev 

 

 

Zgornja Radovna –  domačiji, znamenje, žaga in mlin, lipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo zbrale: Mirjana Ažman, Metka Kern Trček, Romana Kokalj, Meta Košir, Mirjam Kozan, 

Erika Krznarič, Monika Pintar, Mojca Vidmar  

Literatura in viri: 
Pocarjeva domačija, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov, št. 199 

Meta Košir: Glasilo OŠ 16. decembra Mojstrana, Šmerceva domačija 

Skmavčeva hiša: Turizem Kranjska Gora, TD Dovje - Mojstrana 

Alojz Lipovec: Triglavski nosači in prvotni prebivalci Radovne 
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