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Slap Savica – zanimivosti
Zgodovinski mejniki
1689 Izid Slave vojvodine Kranjske, v kateri je bakrorez
		 in opis Slapa Savice.
1807 Obisk avstrijskega nadvojvode Janeza
1916 Avstroogrska vojska postavi vojaško elektrarno
		 Savica za potrebe oskrbovanja zaledja Soške fronte
1947 	Gorenjske elektrarne zgradijo prvo 			
		 hidroelektrarno v takratni Jugoslaviji
1949 Jamarji raziščejo skrito kraško podzemlje za slapom
1956 Turistično društvo Bohinj zgradi most čez Malo 		
		Savico
1971 Turistično društvo Bohinj zgradi kamnito pot do 		
		slapu
1987 	Vetrolom uniči pobočje Komarče
1988-2007 Posodobitev hidroelektrarne Savica
1998	Potres v Bohinju, sanacija jezu pri slapu
2004	Veliki požar na pobočju Komarče, v katerem 		
		 pogori razgledni paviljon
2007 Turistično društvo Bohinj obnovi dostopno pot
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2013 Obnova dostopne poti po poplavah

Spomenik avstrijskemu nadvojvodi Janezu:
Vnuk cesarice Marije Terezije je Slap Savica obiskal leta
1807. Nadvojvoda je bil velik ljubitelj in raziskovalec Alp.
Bil je tudi pobudnik gradnje južne železnice od Dunaja
do Trsta. Sodeloval pa je tudi v vojnah proti Napoleonu.
Zoisova bohinjska železarna je zato ob obisku postavila
spomenik, ki ga je izdelal L. Kelbl. Spomenik stoji ob skali
v razglednem paviljonu.

Baron Žiga Zois
Prijatelj Valentina Vodnika, eden vodilnih slovenskih
gospodarstvenikov in mecenov, je v okviru svojega podjetja
Bohinjske železarne postavil spomenik avstrijskemu
nadvojvodi. Zois je z razvojem železarstva in fužinarstva
Bohinj povezal z deželo Kranjsko.
Prijateljeval je s priznanim botanikom in zdravnikom
v idrijskem rudniku Balthasarjem Hacquetom, ki je po
Triglavu poimenoval triglavsko neboglasnico, triglavsko
rožo, triglavski dimek in triglavski svišč. Zadnji dve roži sta
latinsko ime Triglava (terglouensis) obdržali vse do danes.

Turistično društvo Bohinj
Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero
t: + 386 (0)4 574 60 10, e: info@bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
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TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ
- TURISTIČNE INFORMACIJE
- Nastanitve v sobah, apartmajih in
počitniških hišah
- Trgovina (spominki, zemljevidi, vodiči, 		
	razglednice, časopisi, revije, darila)
- TRADICIONALNE PRIREDITVE
- 	KAMP DANICA ob reki SAVI: www.camp-danica.si

Hidroelektrarna Savica – vir zelene energije
Elektrarna je v sedanjem času pomembna predvsem zato, ker
daje ekološko najčistejšo energijo t.i. zeleno elektriko. V svoji
zgodovini je elektrarna na Savici proizvedla eno teravatno
uro električne energije, ki pomeni prihranek 1,2 miljona ton
oz. 600.000 vagonov premoga. Če bi te vagone postavili enega
za drugim, bi sestavili vlakovno kompozicijo dolgo kar 900
km, torej od Bohinja do Stockholma.

.........................
... kak do nebes leti nje jeze pena!
France Prešeren, iz Krsta pri Savici
prodajalna spominkov

Slap Savica – vir življenja
Najbolj obiskan slap
v Sloveniji
na kratko:
	nadmorska višina: dno 894 m
DVOPRAMENSKI SLAP V OBLIKI ČRKE A
višina velikega slapu 78 m
višina malega slapu 25 m
	LEGA: 46°17’23’’, 13°48’08’’
vodnatost: stalna / redko presahne

Vidni del Savice dobiva vodo s širšega kraškega
območja 500 m višje ležečega Črnega jezera. Vodni
tok se že v skritem podzemlju z rovi in jezeri razdeli
na dva dela.
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Ob močnem deževju kraško območje v širši
okolici Črnega jezera ne more več požirati vode.
Takrat se ob Slapu Savica pojavi do 600 m visoko
večstopenjsko slapišče.
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Slap Savica leži v osrčju Triglavskega narodnega
parka (TNP), kjer velja najvišja oblika varovanja.
Prosimo, ne pozabite, da ste gostje čudovite, a
občutljive narave, ki naj tudi po vašem obisku
ostane nespremenjena.
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Slap Savica – vir navdiha
Slap drugo jutro mu grmi v ušesa;
junak premišljuje kak bolj spodej lena
voda razgraja, kak bregove stresa,
in kak pred njo se gore ziblje stena,
kak do nebes leti nje jeza pena! Tak se zažene, se pozneje ustavi
mladenič, Črtomir pri sebi pravi.
France Prešeren, iz Krsta pri Savici

France Prešeren, Krst pri Savici
Pesnitev največjega slovenskega pesnika dr.
Franceta Prešerna govori o pokristjanjevanju
Karantancev v 10. stoletju. Junaški boj za svobodo
in ideale med poganskim Črtomirjem in krščanskim
Valjhunom se konča s krstom Črtomira pod Slapom
Savica, kjer na vztrajanje ljubljene Bogomile
pristane na sprejem krščanske vere.

.................................

.............................
Grem visoko pit Savico
Lepih pesmi hladnih vir;
Mojstru pevcev na zdravico
Naj mi tekne ta požir!
Valentin Vodnik

Valentin Vodnik
Eden najbolj zavednih Slovencev, pesnik, novinar,
učitelj, prevajalec in duhovnik, je med svojim
bivanjem na Koprivniku v Bohinju po letu 1793
namenil Slapu Savici več svojih misli in pesnitev.

