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Dre∞nica in naokrog

   Dre∞ni≤ko leži ob vznožju zahodne 
stene Krna, krog in krog obdano z vencem gora 
in hribov. Območje sestavljajo zaselki DREŽNICA, 
DREŽNIŠKE RAVNE, MAGOZD, JEZERCA in KOSEČ. 
Sončni bregovi, ki so bili nekoč pašniki in senožeti, 
objemajo vasi in dajejo vtis pomirjujoče topline. 
Z gora se prek številnih slapov spuščajo potoki in 

Kulturne znamenitosti

Poleg markantne CERKVE SRCA JEZUSOVEGA v 
Drežnici, zgrajene tik pred prvo svetovno vojno, 
si je vredno ogledati tudi najstarejši sakralni 
objekt na območju, z zanimivimi freskami 
poslikano CERKEV SV. JUSTA v Koseču, ki je 
bila zgrajena v 13. stoletju. O grozotah prve 
svetovne vojne priča vedno odprta zasebna 
ZBIRKA BOTOGNICE, ljubitelji umetnosti 
pa se lahko podate na sprehod od Drežnice 
do Koseča, kjer so ob poti razstavljena dela 
umetniških delavnic LEPOTA V LESU IN KAMNU.

   Naravne znamenitosti

Območje je bogato z vodami, ki se zbirajo v gorah 
Krnskega pogorja in se spuščajo čez prepadne stene 
in skozi soteske proti Soči. Narava je tu ustvarila 
številne slapove in korita. Le deset minut hoda iz 
Drežnice se nahajata čudovita SLAPOVA SOPOTA 
in KRAMPEŽ, malo nad njima pa leži eden večjih 
slovenskih ledeniških balvanov, DEBELA PEČ. Tudi 
KOSEŠKA KORITA se ponašajo s številnimi slapovi, 
iz Magozda pa je le kratek sprehod do bisera med 
slapovi, SLAPA KOZJAK. Vredno si je ogledati še 
SLAP CURK nad Drežniškimi Ravnami, do katerega 
vodi z jeklenico zavarovana steza, in SNEŽNO JAMO 
ob poti na Krasji vrh. Narava je Drežniško obdala 
z mešanim gozdom, ki v vsakem letnem času nudi 
zavetje, počitek in mir.

   Pohodni≤tvo

Drežnica in okoliške vasi so 
odlično izhodišče za pohodnike. 
Območje ponuja vse, od kratkih 
sprehodov na razgledne točke 
GRAD in MALE SKALE preko 
prijetnih celodnevnih planinskih 

tur na KRN, KRASJI VRH, VRATA in VRŠIČ, do izziva 
zavarovane plezalne poti čez ZAHODNO STENO 
KRNA. Planinci se lahko okrepčate v ZAVETIŠČU tik 
POD VRHOM KRNA ali v KOČI NA PLANINI KUHINJA, 
avanturisti pa za prenočitev lahko izkoristite BIVAK 
POD ČRNIKOM. Pozimi se je mogoče s turnimi 
smučmi povzpeti na vrhove nad drežniškimi 
planinami, ledni plezalci pa boste našli nekaj 
zase v številnih zaledenelih slapovih pod 
vznožjem Krna.

   Tematske poti

Prva svetovna vojna je usodno 
zaznamovala kraje ob Soči. POT 
MIRU, ki poteka čez nekdanje 
bojišče, se ustavi tudi v MUZEJU NA 
PROSTEM ZAPRIKRAJ, obnovljenih 
položajih italijanske vojske, ki 

nemo pričajo o grozotah vojne. Svojevrsten spomenik 
je vojaška kapela na Planici, mimo katere vodi 
povezovalna pot v vas Krn. 

KROŽNA POT SKOZI KOSEŠKA KORITA je speljana po 
stezicah, ki so jih uporabljali že naši predniki in vodi 
mimo številnih slapov potoka Stopnika ter ponuja 
sprostitev v objemu gozda  in počitek na energetskih 
točkah. Za krožno pot s postanki potrebujete okoli dve 
uri. 

ALPE ADRIA TRAIL je mednarodni projekt, ki povezuje 
Grossglockner z Jadransko obalo. Pot poteka čez 
avstrijsko Koroško, skozi Kranjsko Goro v dolino 
Soče, od tu pa čez Benečijo v Brda in po italijanskem 
in slovenskem krasu do Trsta. V Drežnico, ki je ena 
izmed najlepših etapnih postaj, pride pot po levem 
bregu Soče iz Bovca, iz vasi pa se nadaljuje po Poti 
miru čez Planico do planine Kuhinja, od koder se 
spušča skozi vas Krn nazaj do Soče in v Tolmin.

napajajo zemljo, ki jo roke tukajšnjih prebivalcev še 
vedno pridno obdelujejo. Tu boste našli tako kotičke 
za sprostitev in oddih kot tudi obilo priložnosti za 
športne aktivnosti in rekreacijo. Območje je odlično 
izhodišče za pohodnike, gornike, jadralne padalce in 
kolesarje, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji 
zgodovine in etnologije.

PUSTOVANJE

Drežniški pust, pri katerem sodelujejo le neporočeni fantje, spada med bolj 
znana pustovanja v Sloveniji. Gre za starosvetno pustovanje poganskega 
izvora. Lesene maske izdelujejo fantje sami ter tako prenašajo živo 
kulturno dediščino iz roda v rod. TA LEPI in TA GRDI, ki na pustno soboto 
privabijo na plano domačine in številne obiskovalce, s še številnimi 
drugimi liki tvorijo sprevod, ki prebivalcem nosi srečo in veselje. TA LEPI 
obiščejo vse hiše v vasi in s plesom in glasbo voščijo vsega dobrega, v 
zameno pa jih domačini obdarijo z dobrotami in denarjem. Najrazličnejši 
šemski liki medtem skrbijo, da na vasi ni dolgčas. Najznačilnejše maske 
drežniškega pustovanja, TA GRDI, preganjajo otroke in jih posipajo s 
pepelom. Ta edinstveni običaj si je mogoče ogledati na pustno soboto v 
Drežnici in teden dni pred tem v Drežniških Ravnah. 

 



SOBE

APT

E-7

Zaprikraj Lužnica Krn - Silva Korena

Krn 

Drežniška koza

Krn - Silva Korena

MAGOZD
JEZERCA

DREŽNICA

Krn
2244 m

Vrata
2012 m

Krasji vrh
1773 m

KOSEČ

DREŽNIŠKE RAVNE

DREÆNI≥KI ≥TRUKLJI

Življenje v teh krajih ni bilo nikoli lahko in 
udobno, kar se odraža tudi v lokalni kulinariki. 
Med številnimi krajevnimi jedmi izstopajo 
drežniški štruklji, ki jih v različicah in pod 
različnimi imeni poznajo domala vsi okoliški kraji. 
Štruklji so sladica, ki so jo včasih pripravljali le 
ob največjih praznikih. Gre za pest velike žepke 
iz vlečenega testa, napolnjene z nadevom iz 
orehov in rozin ter prelite s stopljenim maslom 
in drobtinami. Ta že dodobra poznana kulinarična 
posebnost vse bolj postaja zaščitni znak kobariške 
kulinarike.

DREÆNI≥KA KOZA

Drežniška koza je edina priznana 
avtohtona slovenska pasma koze. 
Skupaj z ovčjerejo predstavljata 
glavnino reje živali v drežniških 
vaseh. Ponosne živali, po navadi 
črne, včasih pa tudi srnaste 
barve, se v tropih pasejo 
na pobočjih Krasjega vrha, 
obiskovalec pa si jih lahko ogleda 
tudi v ogradah nad Drežnico in 
Drežniškimi Ravnami. Pasma 
je zelo trdoživa in sposobna 
preživeti  najtežje razmere v 
gorah. Nekateri rejci iz njenega 
mleka pridelujejo kozji sir.

INFORMACIJE:

LTO Sotočje - TIC Kobarid
Trg svobode 16, SI-5222 Kobarid
T: 05 38 00 490
E: info.kobarid@lto-sotocje.si
www.dolina-soce.com
www.dreznica.si

  Druge ≤portne aktivnosti

Neokrnjena in razgibana narava se ponuja, da jo doživite na številne 
načine. Strma pobočja gora so idealna vzletišča za številne jadralne 
padalce, ki se od pomladi do jeseni prepuščajo ugodnim zračnim 
tokovom. Gozdne poti in ceste z malo prometa ponujajo užitke 
gorskim kolesarjem, dve zgledno opremljeni plezališči s smermi 
domala vseh težavnostnih stopenj pa privabljata športne plezalce. 
Tudi kajakaši in kanuisti se najdejo tu – Soča, najlepša alpska reka, 
je na dosegu roke. Sprehajalec ali ekstremni športnik: za vsakega se 
najde kotiček.
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Gostilna, restavracija

Prodaja sira na planini

Informacije
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