
OTVORITVENA VOŽNJA V LETU 2019 

 

Na OZ Združenja Gold Wing Slovenija smo sprejeli, da za leto 2019 prevzame organizacijo za vožnjo z 

motorjem Rudi Tratnik in naj bi bile po planu v mesecu marcu kot otvoritvena vožnja, potem v aprilu, 

juliju in avgustu, da se člani  skupaj odpeljemo na izlete v neznano.  

Kaj kmalu je bil pred vrati datum otvoritvene vožnje, tako tudi imenujemo našo skupno prvo vožnjo za 

sezono.   

Bila je sobota 23.3.2019, ko smo se v lepem številu zbrali na bencinskem servisu OMV v Kamniku od 

koder smo skupaj nadaljevali pot proti Polhograjskim Dolomitom.  

V nadaljevanju je program enodnevnega izleta:  

 

Vodi: Tratnik Rudi 

            GW Slovenija – OTVORITVENA VOŽNJA 23.3.2019 –  

POLHOGRAJSKI DOLOMITI 

 

Zbirno mesto: OMV na kamniški obvoznici ob 8.30 uri 

Odhod: 23.3.2019 ob 9.00 uri 

Dolžina poti: 177 km 

Smer vožnje:  

• točno ob 9.00 uri startamo iz OMV Kamnik - nadaljujemo pot proti Smledniku – Zbiljam - do 

gostilne Dobnikar (krajši postanek – WC, kava,…..) – cca 15 minut 

• ob 10.00 uri nadaljujemo Polhov Gradec - Smolnik - Črni Vrh – Cerkno – Dolenji Novaki v 

gostišču Gačnk je kosilo ob 12.00 uri (nadaljujemo ob 13.15 uri) 



• sledi ogled PARTIZANSKE BOLNICE FRANJA (vstopnina 7.50 €) – zaradi urejanja poti bo 

Partizanske bolnice Franja po neurju, smo morali ogled izpustiti  

 

Dostopna pot vodi od parkirišča ob potoku, preko klančin in po novo urejenih lesenih mostovžih do 

soteske Pasice (od parkirišča do soteske je približno 10 minut hoje). Ob poti so postavljene 

pojasnjevalne table. Ogledi so individualni, vodene oglede organiziramo samo za vnaprej najavljene 

skupine, potrebno je doplačilo. Voden ogled traja povprečno 1uro 30 minut. Najvišje število 

obiskovalcev na skupino je 50 oseb. Ogled odsvetujemo gibalno oviranim osebam in invalidom. 

Priporočamo primerno obutev (športni copati, pohodni čevlji). 

 

Kompleks Partizanske bolnice Franje sestavlja 14 lesenih barak in več pomožnih objektov. V ozki, 

težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih Novakih pri Cerknem so jih gradili postopoma od decembra 

1943 do maja 1945. Ime je dobila po partizanski zdravnici dr. Franji Bojc Bidovec, ki je kmalu po 

ustanovitvi prevzela mesto upravnice v bolnici. Bila je med najbolje opremljenimi 

skrivnimi partizanskimi bolnicami z operacijsko sobo, rentgenom, invalidskim domom in celo z 

električno centralo. Sprejela je lahko okoli 100 ranjencev, skupno pa se je v njej zdravilo 578, 

predvsem težjih ranjencev. Pod upravo “Franje” je spadalo tudi več dislociranih oddelkov za lažje 

ranjence. V vseh oddelkih se je zdravilo okoli 900 ranjencev raznih narodnosti. 

 

• ob 14.45 uri nadaljujemo pot Davča – Dražgoše (po želji krajši postanek za skupinsko 

fotografiranje) –  

• namesto ogleda Partizanske bolnice Franja smo si v Kropi ogledali kovaški muzej. Kropa leži 

ob vzhodnem vznožju planote Jelovica in slovi po železarski in kovaški dejavnosti. 

• Kamnik (predviden prihod 17.00 uri) 

 

 

Rok prijav: najkasneje do 17.3.2019 ( v primeru slabega vremena odpade) 

Prijave: Rudi Tratnik 041 27 31 27 

Gostišče Gačnk: potrebno je rezervirati, zato prosim do 17.3.2019 oddajte prijave. Kosilo: juha, 

glavna jed s prilogo in solato (brez sladice) cena 10.30€ 

Če je kdo za vegetarijansko hrano naj prosim sporoči ob prijavi izleta !!!!!!!!!!!!!! 

 

 Menu za pogostitev 23.3.2019 
  

-          Tris juh ( goveja, gobova, sezonska ) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
-          Glavni krožnik 
Dve vrsti mesa ( počasi pečeno svinjsko stegno, nadevan puran v maslenem testu ) 
Tri priloge ( pražen krompir, idrijski žlikrofi, skutni štruklji ) 
Sestavljena solata 

    * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * 
-          Sladice: 
Domača gibanica 2,5€ 
Tiramisu 2,5€ 
  
Po predhodnem dogovoru menu prilagodimo tudi vegansko, vegeterjansko in alergeno. 
Hvala lepa in lep pozdrav 
Gostišče Gačnk v Logu 



Kovaški muzej se nahaja v Klinarjevi hiši v osrednjem delu starega trškega jedra in kot del 
zgodovinskega okolja Krope predstavlja in razvija zavest o pomenu kroparske dediščine. Odprt je 
bil leta 1952 na pobudo domačinov in strokovne javnosti, od leta 1963 muzej deluje pod Muzeji 
radovljiške občine. 
Kropa je naselje z večstoletno fužinarsko in kovaško tradicijo. Leta 1952 je bila Kropa kot prvi kraj v 
Sloveniji razglašena za kulturni spomenik. 
Na Gorenjskem so se železarska naselja začela razvijati v 14. stoletju na območjih, bogatih z 
železovo rudo limonit. Gospodarsko najpomembnejša rudna nahajališča so bila v predgorju Julijskih 
Alp, na območjih alpskih planot (Jelovica, Mežaklja, Pokljuka), kjer se je v rdeči ilovici skalnih razpok 
in kraških brezen nahajala železova ruda, im. bobovec. Železarska naselja v dolinah so nastala v času 
širjenja znanja rabe vodne energije, ko se je prvotno kmečko gozdno železarstvo od rudnih 
nahajališč v gozdovih alpskih planot začelo seliti v doline k potokom. Iz tega časa so v bližini Krope 

ostanki tehniškega spomenika Slovenska 
peč iz 14. stoletja, ki je najstarejša 
ohranjena talilna peč v Sloveniji in JV 
Evropi. 
V 15. stoletju sta bila v Kropi postavljena 
dva plavža (Spodnja in Zgornja fužina). 
To je bil tudi čas oblikovanja večje 
železarske naselbine z za gorenjske 
železarske kraje značilno 
arhitekturo. Fužinarska hiša v Kropi je 
večinoma večnadstropna stavba, za 
katero je bilo v preteklih stoletjih značilno 
sobivanje fužinarskih posestnikov in 
njegovih delavcev – žebljarjev. V 

posamičnih kroparskih hišah je v preteklosti živelo tudi do 100 ljudi. Na hišah so se ohranili številni 
kamnoseški detajli iz zelenega vulkanskega kamna (peračiški tuf, kamnoseška delavnica družine 
Kocijančič), ki so bili značilnost premožnejše kmečke in meščanske arhitekture na Gorenjskem. 
Mnogi kovani elementi na hišah in v javni opremi pričajo o poreklu kraja ter o nadaljevanju kovaške 
tradicije v današnji čas. 

 

 
     
   

https://mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej/_kam7514-kropa-test/
https://mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej/kropa-2013/


Klinarjeva hiša s konca 18. stoletja je primer ene mogočnejših 
fužinarskih hiš, katerih zunanjost zaznamujejo kamnoseški 
detajli iz zelenega kamna in kovani dodatki, notranjost pa 
členitev na stanovanjski del hišnega posestnika in prostore 
njegovih najemnikov, delavcev. V prvem nadstropju, kjer je bilo 
stanovanje fužinarjeve družine, se je ohranila značilna osrednja 
soba, salon, ki ga odlikuje kasetiran strop, dopolnjen s tremi 
baročnimi oljnimi platni. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovaški muzej pa krasi čudovita glasbena skrinja, 

ki nam je bila ob koncu ogleda tudi predstavljena 

in smo lahko prisluhniti njeni glasbi.  

 

KOVAŠKI MUZEJ | MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE 
Kropa 10 
4245 Kropa 
▪ Kustodinja: 
Saša Florjančič, 04/533 72 01, 04/53 20 520, sasa.florjancic@mro.si 

▪ Vodič: 
04/533 72 00, 04/53 20 520 
najave skupin: kovaski.muzej@mro.si 

 

 

https://mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej/_kam7574-kropa-test/
https://mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej/kropa-2013-3/
https://mro.si/muzeji-in-zbirke/kovaski-muzej/_kam7518-kropa-test-2/


 
Otvoritvene vožnje 23.3.2019   smo se udeležili 

 
Planinc  Jože in Marija, Tratnik  Rudi in Pistotnik Branka, Grabnar  Tone in Klemenčič Dori, 
Urbanč  Branko in Majda,  Tomažič  Dare in Darja, Brili  Franc, Knez  Martin in Marija , Sevšek  Milan, 
Oberski  Kristian, Kovše  Drago in Mira, Žerak  Igor in Graovac  Mirjana,  Žitnik  Jože in Mihelca, 
Lovrec  Branko, Miklič  Peter in Nataša, Kavka  Srečko in Jana, Breznik  Ivan in Leonida, Plahhutta  Stano 
in Silva, Sojič  Franjo in Renata, Oblak  Branko in Vesna, Kosirnik  Roman in Jana, Verbič  Jože in Andreja,  
Kobav  Uroš in Ferkov  Polonca, Ozimek Tone, Čuček Boris in Jožica, Glavan Samo, član iz Medvod (ima 
gostinski lokal), Grom Sergej in Elena. 
 
K tako veliki oziroma številni udeležbi pa je botrovalo lepo vreme in želja po skupni vožnji s prijatelji.  
 
 


