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Zamejska potovnica od Milj do Monoštra (72)

Kugyjeva Zajzera ob frontni črti
Zajzera je ena najlepših dolin v Julijskih Alpah, ki po veličastnosti gora ne zaostaja
za Vrati, Planico, Ukancem, Trento in Koritnico – Spomenik v Ovčji vasi

Fotografije Drago Kralj

Med Ukvami in Žabnico priteče v kanalsko Belo ta čas kar vodnata Zajzera/Saisera/Seissera, v katero se toči razvejeno povirje voda izpod še globoko zasneženih osoj Viša in Montaža. Tudi dolina se imenuje Zajzera; nekoč davno
jo je namreč krasilo ledeniško jezerce.

Planina Zajzera pod Višem – Vse leto odprto planinsko gostišče.

Kaj, kam, kdaj
Brda in vino v Šmartnem

Po Zajzeri drži sedem kilometrov
dobre asfaltirane ceste iz Ukev (770
m) mimo Ovčje vasi (807 m) do planine Zajzera (1004 m). S planine napreduje pešpotni kolovoz v zatrep
Na starem Tamarju, od koder se na
koncu skalovje vzpne nad gozd in se
stisne v visoko Špranjo, mejo med
skalnima gmotama Viša in Montaža.
Poti, ki se pno naprej na obe gori in
njih sosede, so zahtevne in kljub zavarovanosti niso za vsakogar, ki bi bil
rad gornik. V slovenskem vodniku
po Julijskih Alpah najdete podrobne
napotke in opise teh tur.

Fotoarhiv Patricije Pirih

Greda bogov ali Božje police

Ljubitelji žlahtne kapljice bodo lahko od petka, 1. maja, do nedelje, 3. maja, uživali v mestecu Šmartno – na pokušini vin iz slovenskih in italijanskih
Brd. Med 11. in 21. uro bodo za degustiranje vsak dan odprta vrata v vaških kleteh. Poleg vina se bodo obiskovalci seznanili tudi z značilno briško
kulinariko, manjkali pa ne bodo niti briški čebelarji, oljkarji, sadjarji itd.
Vsi trije dnevi bodo obogateni s predavanji o vinski tematiki in kulinariki
ter pestrim kulturnim programom (gledališče, film, glasbeni nastopi, likovni in fotografski extempore). Več: www.agency-jota.com

Fotoarhiv Tanje Sodje

Kresovanje v turistično-športnem
centru Trate v Gornji Radgoni se
bo začelo ta četrtek ob 20. uri in
trajalo do 2. ure prihodnjega dne.
Znamenita baklada v spremstvu
Pihalnega orkestra Gornja Radgona bo ob 20.30, z zborom ob 20.
uri pred trgovino Marjanca. Kres
bo zagorel ob 20.45, sledil bo kul-

naseljenih le slabih petdeset) zajema 5835 km, kar je 3150 navtičnih
milj. Nekatere otoke v šibeniškem
arhipelagu, otok Krk in liburnijsko
obalo od Opatije in naprej ob vzhodni obali Istre do Rabca so že posneli in posnetke objavili na spletni
strani obala.hr, ki jo sproti dopolnjujejo.
Videoposnetke spremljajo tudi
zemljevidi z GPS-sledovi, ki omogočajo točen vpogled v vsakokrat
prikazan kraj. Če bo šlo po načrtih,
bo vsa hrvaška obala zajeta v dveh
letih, ko bo objavljenih predvidoma 400 ur kakovostnih posnetkov.
Precejšen zalogaj pa so stroški, ki

Frontna črna je tedaj prečkala
Montaž in Viš, na tem so imeli
avstrijski vojaki opazovalnico, po
grapi pa je iz Žabniške krnice držala k
njej oskrbovalna pot, nekakšno stopnišče. Vendar fantje z vrha niso mogli videti vseh italijanskih topniških
položajev, zlasti ne tistih na Rudnem
vrhu nad Zajzero.
Pod Kugyjevim vodstvom se je nekaj avstrijskih alpinistov skrivaj
povzpelo na sosednje vršace, od koder so lahko dobro locirali položaje
sovražnikovih težkih topov in jih nato s točnimi zadetki onesposobili. O
tem obširno poroča Enrico Mazzoli v
knjigi, katere slovenski naslov je Kugy v prvi svetovni vojni; izšla je pred
dvema letoma pri tržaški založbi
Mladika.
Kugy je med drugim zagnano uril
skupine avstrijskih vojakov za plezanje v julijskem visokogorju, a je na
koncu zapisal vzklik: »Kako zapuščene so gore v vojni!«
Po Kugyjevi sledi po Zahodnih Julijcih je zdaj speljana spominska planinska pot mimo sedmih koč na območju Montaža, Viša, Kanina, Mangarta in Ponc. Hoje naj bi bilo za sedem dni, brezplačni vodnik pa je na
voljo v turističnem uradu v Trbižu.
Drago Kralj

Kugyjev spomenik v Ovčji vasi

jih ocenjujejo na dobrih 40 evrov
na miljo, zato so pri združenju Obala naših vnukov veseli vsakega novega sponzorja.
Prizadevajo si, da bi enako predstavili celotno jadransko obalo in
tudi tako prispevali k promociji Jadrana brez ovir državnih meja. »V
Sloveniji smo že našli primerne sogovornike za snemanje slovenske
obale, mecene za postavitev samostojnega slovenskega strežnika pa
še iščemo,« nam je zaupal Vlatko
Ignatoski, predsednik združenja in
idejni oče projekta, in še dodal:
»Projekt Obala naših vnukov je
edinstven, kajti dinamičen videopogled s perspektive mornarja je bistveno drugačen kot statični posnetek iz zraka, ki ga, denimo, ponuja
Google Earth. Naši posnetki zajemajo tudi žive ljudi, ko počivajo,
plujejo, ribarijo, se sprehajajo ob
obali, zato bodo našim vnukom vsaj
toliko vredni, kot so nam stare razglednice, ki nam zdaj prikazujejo
košček takratnega življenja.«
Projekt Obala naših vnukov ni
komercialen, ves material postaja
javno dobro, pod določenimi pogoji
pa ga je mogoče uporabiti tudi v komercialne namene. »Tako bodo zanamci lahko primerjali jadransko
obalo v njihovem in našem času in
presodili, kako smo ravnali z njo.
Morda pa bo projekt tudi za nas
spodbuda, da se do Jadrana vedemo
preudarno in pozorno,« razmišlja
Ignatoski.
Srdjan Cvjetović
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Križarjenja in aktivne počitnice
s turistično agencijo Sajko

Na kresovanje v Bohinj

Kresovanje v Gornji Radgoni

ran Predin in Lačni Franz, Hladno
pivo, Vlado Kreslin in Mali bogovi,
sledilo bo presenečenje. Želodčke
boste lahko polnili z domačimi dobrotami, športne navdušence pa
čaka vrsta iger in igric. Vstopnine
ne bo. Več: 031 732 435, www.skisova-trznica.si
Metka Nograšek
Podatke in fotografije za brezplačno objavo vaše prireditve lahko
pošljete po e-pošti na trip@delo.si

Sedem dni po Kugyjevi sledi

Ob organizaciji številnih potovanj se turistična agencija Sajko že
vrsto let uveljavlja tudi kot organizator počitniških izletov. Poletje bo
kmalu pred vrati in opozorili bi vas
radi na zanimivo križarjenje in tudi
na nekatere posebnosti naše ponudbe.
Čedalje več ljudi se odloča za križarjenja s sodobnimi luksuznimi
ladjami. V agenciji Sajko smo pripravili organizirano križarjenje po
vzhodnem Sredozemlju z odhodom
29. avgusta s prestižno ladjo Splendour of the Seas družbe Royal Caribbeann. Ladja sprejme več kot 2000
potnikov, ima 11 palub in je z dolžino 260 m pravi potujoči hotel višjega razreda.
Organiziran je avtobusni prevoz
do Benetk, od koder ladja izpluje, s
potniki pa bo na potovanju stalno
slovenski predstavnik. Program zajema krožno plovbo s postanki za
oglede v hrvaškem Dubrovniku, v
turškem Kusadasiju z možnostjo
izleta v Efez in na grških otokih
Santoriniju in Krfu.
Cena križarjenja vključuje razširjeni polni penzion, uporabo notranjega in zunanjega bazena, fitnes,
bogato animacijo, predstave in številne druge dnevne aktivnosti na
ladji. Ob prihodu v turistične kraje
je vedno možnost oditi (za doplačilo) na organizirane oglede z vodenjem (tudi v slovenščini ob zadostnem številu potnikov) ali pa se kar
sami sprehodite po živahnih in slikovitih mestih. Na voljo je še nekaj
prostora, vljudno vabljeni!
Seveda je pri nas mogoče rezervirati tudi številna križarjenja vseh

znanih ladijskih družb po vsem svetu z odhodi vse leto.
Naša posebnost pri organiziranih
počitniških odhodih so programi, ki
poleg nastanitve in prehrane že v
osnovi ponujajo določene aktivnosti, vključujejo nekatere dodatne
storitve in vodnika – predstavnika,
ki vam je vedno na voljo. Pri tem
skrbno izbiramo kraje in se poleg
klasičnih odločamo tudi za tiste, kamor iz Slovenije ni vedno organiziranih odhodov.
– Na Sicilijo potujemo (s svojim
avtobusom) 18. julija. Hotel je tik
ob morju v letoviškem Letojanniju,
program že vključuje izlet na Etno,
obisk stare Taormine in panoramski ogled Rima na poti.
– Zadnji teden avgusta vas (prav
tako z avtobusom) popeljemo na
Ohridsko jezero. Program že vključuje ogled Skopja, mesta Ohrid in
panoramski krožni ogled Beograda
na poti.
– 13. septembra vas vabimo s čarterskim letalom v letoviško Hurga-

do v Egiptu. Poleg bivanja v kakovostnem hotelu po sistemu »vse
vključeno« sta v program že vključena poldnevni izlet z džipi v puščavo in večerja pri beduinih. Gostje pa
se lahko ob spremstvu slovenskega
predstavnika odločijo tudi za izlet v
Luksor, Kairo z Gizo itd.
V naših poslovalnicah lahko rezervirate celotno ponudbo počitniških aranžmajev od Hrvaške, Črne
gore, Italije, Tunizije, Turčije, Grčije, Španije, Egipta do raznovrstnih
letovanj po vsem svetu.
Na voljo so naši katalogi Poletje
2009 in Potovanja 2009, naša ponudba pa je dosegljiva tudi na spletni strani: www.sajko-turizem.si
Pokličite oz. obiščite nas. Najdete
nas v Ljubljani na Wolfovi 10a, tel.
01/244 48 50, v Mariboru v ulici Vita
Kraigherja 5 – TC City, tel. 02/238
08 30, in v Slov. Bistrici na Trgu svobode 22, tel. 02/805 18 00. Našo ponudbo pa najdete tudi v veliko pooblaščenih agencijah po vsej Sloveniji.

OGLAS

Fotoarhiv Bojana Okorna

Tradicionalno prvomajsko srečanje na Joštu nad Kranjem bo ta
četrtek in petek. V četrtek, 30.
aprila, bo od 17. ure potekal glasbeni program, ob 21. uri pa bodo
prižgali kres. Ob 21.40 bo nebo
razsvetlil še ognjemet, naslednji
dan med 8. in 11. uro pa bodo trije
pari v narodnih nošah na vseh
treh dostopih na Jošt delili nageljne. Ob 10.30 bo vzdušje razgibal
kranjski pihalni orkester, osrednjo prireditev pa bo ob 11. uri začel predsednik Danilo Türk. Od
11.40 bodo za zabavo skrbeli Čuki. Več: sgs@siol.net

TD Bohinj ta četrtek ob 19. uri vabi
v športni center Senožeta v Srednji vasi. Za veselo vzdušje bo ob
plamenih velikega kresa poskrbel
Gorenjski kvintet. Ponudba jedače in pijače bo izborna, parkirnine
pa ne bodo pobirali. Zabavno bo
ob vsakem vremenu. Več: 040 572
611, jure.sodja@bohinj-info.com

Legendarna Škisova tržnica bo v
sredo, 6. maja, takoj ko študentje
vstanejo, torej ob 12. uri na letnem telovadišču Ilirije v Ljubljani.
Predstavilo se bo 55 študentskih
klubov, bogato koncertno dogajanje pa bo trajalo do 2. ure zjutraj.
Med drugim bodo zvečer nastopili: DJ Jaka, DJ Sylvain, DJ Shark, Zo-

Že stari Grki so opisovali nepozabno lepoto jadranske obale in
otokov, tudi za njimi so številni
mornarji vsak po svoje opevali ta
prelestni kraj, kjer se modro preliva
v zeleno. Zdaj pa nam sodobna tehnologija pomaga, da so ti zapisi še
bogatejši in laže dostopni – tako
nam kakor tudi zanamcem, so prepričani štirje hrvaških navdušenci,
ki so lani na Reki ustanovili združenje Obala naših vnukov.
Njegovo glavno poslanstvo je
istoimenski projekt, katerega težišče je izdelava filmskega zapisa jadranske obale in z njim tudi njena
promocija in prispevek k obveščanju, ozaveščanju in njeni ohranitvi.
Projekt so sprva poimenovali
Obala 200/8, saj posnetki nastajajo
na plovilih, ki približno 200 čevljev
(dobrih 60 metrov) od obale plujejo
s hitrostjo osmih vozlov (slabih
15 km/h), a so ga kmalu preimenovali v Obala naših vnukov, po pregovoru, da smo si naravo pravzaprav sposodili od vnukov.
Filmske zapise visoke ločljivosti
(HD1080p) želijo ponuditi ne le na
spletu, temveč tudi arhivom in
znanstvenim ustanovam ter pozneje morda še drugim založnikom in
vsem tistim, ki želijo razširiti besedo o lepotah in posebnostih Jadrana in današnjega življenja na njegovi obali.
Obale Jadranskega morja obsegajo 7912 km, od tega hrvaški del skupaj z obalami kakih 1100 otokov različnih velikosti (med katerimi je
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Fotoarhiv Istrske kleti
Fotodokumentacija Dela

Prvomajsko srečanje na Joštu

Kugyju je bila dolina Zajzera pogosto izhodišče za naskoke na te gore;
najpogosteje ga je spremljal tamkajšnji vodnik Anton Ojcinger, ki je leta
1897 v Gradcu opravil državni vodniški izpit. Kugy je izjemno cenil ne le
Ojcingerjevo, temveč spremstvo krajevnih gorskih vodnikov nasploh.
Zapisal je: »Mislim, da ne bi postal
tak poznavalec Julijskih Alp, če ne bi
pritegnil k svojim vzponom prebivalcev teh gora!«
Kugy se je po tridesetkrat povzpel
na Viš in Kanin, 32-krat na Montaž
ter štiridesetkrat na Triglav. Svojemu zajzerskemu vodniku Ojcingerju
je postavil spomenik s knjigo, katere
naslov je vodnikovo ime. Kugyju pa
so v Ovčji vasi šele pred leti postavili
spomenik.
Julius Kugy je dolgo veljal za sovražnika Italije. Med prvo svetovno
vojno je namreč na avstrijski strani,
prostovoljno in neoborožen, a v uni-

Poletna idila pri koči Pellerini – Zadaj Veliki Nabojs, Viš in Gamsova mati.

www.obala.hr

Škisova tržnica
bo 6. maja na Iliriji

V primorski vasici Pomjan blizu
Šmarja pri Kopru lahko ta četrtek
ob 16. uri poskusite največjo istrsko fritajo iz špargljev. Nastopili
bodo šavrinski godci, predstavljene pa vam bodo še druge špargljeve jedi in vino. Kupili boste lahko
celo knjigo Andreja Frica o špargljih in kaj »zakuhali« še doma.
Več: 041 649 339, info@istrskaklet.com

Z vodnikom v miru in vojni

formi ter v Ojcingerjevem spremstvu
kar zagnano in uspešno deloval proti
italijanski vojski.

Splet za popotnike

turno-glasbeni program. Več:
02/565 18 89, info.radenci@siol.com

Istrska fritaja iz špargljev
v Pomjanu

Je pa nekaj lažjih in nezahtevnih
poti, ki so vsakomur na voljo poleti,
ko se snežišča skrčijo ali skopnijo.
Cilj ene je koča Pellerini (1499 m,
0039 0428 60135), kamor se odvije
pot št. 616 iz sredine Zajzere, od turistične kmetije Ojcingerjevih (859
m); ta stoji nekako na pol poti med
Ovčjo vasjo in planino Zajzera.
Pot vse do višine tisoč metrov ni
pretirano napeta in je kar široka, skoraj kolovoz. Najprej se drži strmali
nad grapo potoka Zapraha, potem
sledi vzpon po stezi do koče, ki stoji
na holmcu v dnu Žabniške krnice.
Do koče s približno 40 ležišči je iz doline približno dve uri hoda.
Nad kočo, ki je imenitno razgledišče, kraljujejo poleg Viša (2666 m) na
desni še čokati Veliki Nabojs (2313
m), na levi pa nadvse slikoviti stolpasti vršaci Gamsova mati (2518 m),

Mala Špica (2463 m) in Divja koza
(2507 m). Viš sam kaže Žabniški krnici svojo severno steno in trdnjavsko mogočnost. Njegovo furlansko
ime Jof Fuart pomeni Močna gora.
Malo pod vrhom ga od vseh strani
obkroža domala sklenjena in tudi od
spodaj vidna polica, imenovana Greda bogov ali Božje police. Ime je temu »balkonu« dal Kugy, ki ga je odkril, ni pa ga utegnil vsega preplezati;
to sta storila šele leta 1930 alpinista
Comici in Cesca.

Wellness Orhidelia – prepustite
se razvajanju in prebudite ljubezen
Wellness Orhidelia v Termah Olimia je nov svet termalnih užitkov,
kjer boste med popolnim razvajanjem telesa in duha doživeli prebujenje ljubezni. Tukaj se spleta edinstvena zgodba, ki simbolizira skrivnostnost črne orhideje, magičnost
ljubezni in neprecenljivo ženstvenost.
Razvajanje za izbrance
Svojo lepoto boste lahko prebudili v edinstveni kopeli, kjer vas bodo
v popolni tišini sproščali le zvoki tibetanskih posod in vas odpeljali v
svet relaksacije in meditacije. Doživeli boste stanje notranjega miru in
preliv božanskih občutkov.
Na terasi savn, do katere je mogoč
dostop tako iz finskega kot iz parnega dela, boste lahko kraljevsko razvajali svoja čutila. Sprostili se boste
v toplem plavalnem bazenu z masažnimi ležalniki in talnim gejzirjem.
Na mirnih počivališčih, ki so oblikovana kot debla v gozdu in vam bodo omogočila odmik od vodnega vrveža, pa boste lahko občutili svojo
notranjo naravo v vsej njeni mogočnosti.
Veličastno doživetje drznih želja
Wellness Orhidelia vam poleg bogate ponudbe in neskončnih možnosti razvajanja ponuja tudi veličastno
doživetje najdrznejših želja, s katerimi boste poudarili svojo lepoto,
obudili strast, razvajali svoje brbončice in zvišali utrip srca.
Nočni klub Žafran
V nočnem klubu, ki sprejme do
300 obiskovalcev, vam bomo ponudili pester glasbeni in plesni program.

Od kod navdih za ime našega
wellnessa?
Naj vas omami čarobnost črne orhideje. Že v antiki so verjeli v zdravilno moč njenih korenin. Opevalo
jo je veliko poetov, nastopala je v
pravljicah, saj je bil njen obstoj dolgo skrivnost. V Kozjanskem parku
raste kar štirideset vrst orhidej, med
katerimi je prav črna tista najlepša
in najbolj dragocena. Eni občudujejo njeno podobnost z metuljem, drugi slišijo šepet antičnih ljubimcev,
tretje omami že sam pogled nanjo.
Kje lahko prebudite ljubezen?
Privoščite si enodnevno ali večdnevno razvajanje v novem Wellnessu Orhidelia, ki je najnovejši in
najsodobnejši del Term Olimia.
Obiščite nas na Srednjem Sotelskem, v čudoviti pokrajini ob reki
Sotli, ki še vedno ponuja neokrnje-

nost naravnih lepot ter številne možnosti zdraviliškega, izletniškega in
podeželskega turizma.
Ob večdnevnem razvajanju lahko
prenočite v luksuznem hotelu s poetičnim imenom Sotelia, kjer vas zazibljejo v objem narave. Hotel vas s
svojo razgibano strukturo, zelenimi
strehami, velikimi svetlimi površinami in motivi iz narave tesno poveže z zelenim okoljem. Ponujamo
vam privlačne dvo-, tri- ali večdnevne pakete.
V Termah Olimia – Wellnessu
Orhidelia vas bomo razvajali z vsem
razkošjem, doživeli boste lepoto telesa in duha ter prebujenje ljubezni.
Dodatne informacije in rezervacije:
Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24,
3254 Podčetrtek; 03/829 70 00, info@terme-olimia.com, www.termeolimia.com

