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GASILSKA ZVEZA TREBNJE 
Strokovna ekskurzija 

PRELEPA GORENJSKA, PONOS SI MI TI… 
Sobota, 3.9.2016 

 
VABIMO VAS na Gorenjsko, 

v še en vrt slovenske domovine, 
kjer prižuborijo na dan  

bistre vode spod' Triglava sinjine; 
kjer se dvigajo naše najvišje gore, 

 tudi Zate utripa lectovo srce. 
Tam izvira Prešernova Zdravljica, 

od tam odmeva Avsenikova Golica, 
pod sončnimi Poncami kraljuje Planica,  

  od tam Kekčevo pesem v svet 
nosi velika srebrna ptica. 

 
Odhod avtobusa: 6.15 AP TREBNJE 

 
Letališče Brnik - Dovje - Kranjska Gora - Planica - Zelenci - Radovljica - Begunje  

 
Vožnja mimo Ljubljane in po gorenjski avtocesti do LETALIŠČA JOŽETA PUČNIKA NA BRNIKU. 
Povzpeli se bomo na razgledno teraso v novem potniškem terminalu in ob JUTRANJI KAVI 
opazovali letala pri vzletu, ko se bodo odpravljala v različne smeri Evrope. Nato sledi prvi ogled. 
 

  
 
GASILSKO-REŠEVALNA ENOTA Aerodroma Ljubljana je visoko usposobljena enota 60 poklicnih 
gasilcev z letališko licenco, ki se redno usposabljajo v tujini. S pomočjo sodobne gasilsko-reševalne 
opreme skrbijo za varnost potnikov, zaposlenih in drugih uporabnikov našega največjega letališča.  
V letu 2014 so pridobili specializirano gasilsko vozilo, namenjeno aktivnemu gašenju požarov na 
letališčih in letalih, ki lahko natovori 12.000 litrov vode, 1.500 litrov penila in 250 kilogramov 
gasilnega praška. Kljub izjemnim dimenzijam – dolžina 12 m, širina 3 m, teža 39 ton – zmore 
izjemne pospeške in doseže hitrost 115 km na uro. Vozilo je nadstandardno, notranjost kabine 
spominja na vesoljsko vozilo, ima dvižno teleskopsko roko z gasilnim monitorjem in konico za 
prebijanje letala. S tem gasilnim sklopom lahko posadka vozila začne uspešno gasiti požar tudi v 
notranjosti letala, še preden bi vanj vstopili gasilci. Predstavniki brniških gasilcev nam bodo 
predstavili raznoliko delovanje enote, ki dela v štirih izmenah, impresivno gasilsko opremo in 
odgovorili na vsa naša vprašanja. Ogled bo zelo zanimiv, poučen in vsebinsko pester.  
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Pot bomo nadaljevali naprej po gorenjski avtocesti, vsenaokrog se 
bodo odpirali pogledi na venec gora in prelestno krajino pod njimi. 
Na DOVJEM se bomo skupaj z Jakobom Aljažem, Triglavskim 
kraljem, ozrli v veličastno kraljestvo Triglava in na kratko prisluhnili 
eni izmed Aljaževih triglavskih prigod. 
 
Znamenita zgodba o veselem Kekcu in njegovih prijateljih nas bo 
pripeljala v KRANJSKO GORO, rojstni kraj Josipa Vandota, avtorja 

Kekčevih dogodivščin in prizorišče vsakoletnega svetovnega pokala Vitranc v alpskem smučanju. 
Ob idiličnem gorskem jezeru Jasna bo čas namenjen MALICI in občudovanju naravnih lepot.    
 
Modro-zelena Sava nas bo pripeljala na vhod v dolino 
Tamar, kjer nas pričakuje svetovno znana PLANICA, 
zibelka smučarskih poletov, kjer se vsako leto na 
zaključni tekmi sezone zberejo najboljši smučarski 
skakalci in letalci iz vsega sveta. Letos so prestižne 
lovorike zaključka svetovnega pokala tam prejele tudi 
najboljše skakalke sveta. V pestrem in zanimivem 
vodenem ogledu bomo od blizu spoznali novozgrajeni 
Nordijski center Planica, se s sedežnico odpeljali prav 
na vrh letalnice velikanke, doživeli centralni objekt s 
podzemnim snegom za poletni tek na smučeh, v 
Planiškem muzeju spoznali več kot 80-letno bogato zgodovino smučarskih skokov in poletov v 
Planici, zaključili pa z nepozabnim doživetjem na simulatorju, kjer se bomo preizkusili v vlogi 
smučarskega skakalca oziroma letalca na skakalnici oziroma letalnici. Zunaj, na prostem, pa bomo 
skoraj zagotovo lahko opazili trening kakšne domače ali tuje skakalne ekipe na kateri izmed 
skakalnic iz umetne mase. 
 
Dolina Tamar ni znana le po Planici. Pod ostenjem Ponc izvira planiška Nadiža, ki kmalu ponikne in 
spodaj v dolini spet privre na dan kot Sava Dolinka. Ogled slikovitega izvira Save Dolinke, ki zaradi 
zelenkasto-turkizne barve nosi ime ZELENCI, vsakogar navduši in prevzame, saj območje 
prevevajo dobrodejne zdravilne energije. Dodatna zanimivost izvirov, ki so od leta 1992 razglašeni 
za naravni rezervat, je brbotanje vode, ki se najlepše vidi iz razglednega stolpa. Pot k Zelencem 
vodi po ravni poti skozi gozdiček in traja le nekaj minut. 

 
Starodavna RADOVLJICA, rojstni kraj A.T.Linharta, izžareva pristno ženstvenost, morda tudi zato, 
ker je pod mestom sotočje Save Dolinke in Save Bohinjke, ker jo zaznamuje muzej najbolj cenjene 
čebelice na svetu – Kranjske sivke, ker se ponaša s častitljivo lectarsko in slaščičarsko tradicijo… V 
gostišču Lectar, ki s svojo izbrano starinsko in estetsko notranjostjo poboža vsako žensko dušo, 
nam bodo pripravili srčen sprejem in okusno gorenjsko pozno KOSILO. Po kosilu bomo v Muzeju 
Lectar spoznali zgodovino stare slovenske obrti – lectarije in v živo videli izdelavo lectovih izdelkov. 
Po slovesu od lectovih zgodb se bomo v krajšem vodenem ogledu podalii skozi stari del mesta.  
 
Zelena gora Begunjščica v svojem vznožju že stoletja varuje ljubko vasico BEGUNJE, ki odstira 
mnogo zgodb: grad Kamen, tri cerkve, dolino Draga, tovarna Elan in skoraj 170 let stara gostilna Pri 
Jožovcu, od koder izhaja svetovno znana Avsenikova glasba. Skoraj ni kraja na Gorenjskem, ki mu 
brata Avsenik, ne bi posvetila kakšne izmed svojih več kot tisoč skladb, sicer pa sta Slavko in Vilko 
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veliko pesmi posvetila domovini Sloveniji. Kot 
popolna bratska ustvarjalna naveza sta z genialnimi 
pristopi podarila svetu novo zvrst glasbe, postala 
evropski glasbeni fenomen in v dolgih desetletjih 
občutno prispevala k prepoznavnosti Slovenije 
širom zemeljske oble. V prenovljenem Muzeju 
Avsenik bomo spoznali njuno življenjsko pot, 
uspehe Ansambla Avsenik, si ogledali spominsko 
sobo družine Avsenik in skozi dokumentarni film 
podoživeli veličino njune glasbene in kulturne 

zakladnice, ki je lahko navdih vsem nam. Ker letos mineva eno leto od slovesa Slavka Avsenika, 
bomo, kdor želi, obiskali njegov grob na begunjskem pokopališču, ki je v neposredni bližini rojstne 
hiše. S svojo dobrodelno dejavnostjo je skozi desetletja veliko pomagal begunskim gasilcem, 
celotnemu domačemu kraju, kot tudi širši Sloveniji. 
 
V kolikor bo čas in želja, se ob povratku proti domu lahko ustavimo na Brezjah. 
 

Ob bogatem programu bo skozi ves dan priložnost za individualne trenutke in druženje,  poskrbljeno 
bo za sproščeno in veselo vzdušje…Prihod domov po želji skupine. 

 

*** 
 

Za pot priporočamo: udobno obutev in športna oblačila, za obisk Planice toplo oblačilo (930 m).  
 

Za vstop na strogo varovani del letališča je potreben VELJAVNI OSEBNI DOKUMENT, v 
torbicah ne smemo imeti nobenih ostrih predmetov. 
 

*** 

CENA PROGRAMA na osebo: 32,5 eur 
 

Cena vključuje:  
- vodeni ogled Nordijskega centra Planica in Planiškega muzeja,  
- vodeni ogled Muzeja Avsenik, 
- vodeni ogled Muzeja Lectar, 
- kosilo: dve vrsti juhe, dve vrsti mesa, dve prilogi, sezonska solata, hišna sladica,   
- strokovno turistično vodenje in 
- priprava avtorskega programa strokovne ekskurzije. 

 

Cena ne vključuje: pijače pri kosilu in avtobusnega prevoza. 
                                                   

 

                                  
»Dežela kranjska nima lepšga kraja,  

ko je z okolšno ta, podoba raja…« 
(France Prešeren, Krst pri Savici) 

 
Program pripravila: 
Maja Kos 


