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Vabljeni na 2. Alpski dan 
 
Dan, ko v Mojstrani tudi pravljice postanejo resničnost. 

 
 
Športno turistično društvo Za vse vas v soboto, 27. avgusta 2011, vabi v Mojstrano na 2. Alpski dan, na katerem  
vam bodo predstavili bogato kulturno in naravno dediščino Alp. Dogajanje na osrednjem prireditvenem 
prostoru pred Slovenskim planinskim muzejem se bo pričelo ob 8.30 z odprtjem prijavnice, med izjemno 
pestrim programom dogajanja pa boste zagotovo našli nekaj zase, preživeli doživetij poln dan in iz Mojstrane 
odnesli fantastične vtise. 
 
Tekači se boste lahko udeležili ne tekmovalnega teka na deset ali sedem kilometrov. Proga bo potekala na eni 
najlepših tekaških tras v Sloveniji, ob obrobju treh alpskih dolin Vrat, Krme in Kota. Start bo ob 11. uri. Pohodniki 
se boste ob 10. uri odpravili na pot Triglavske Bistrice do slapa Peričnik, ki si ga boste lahko tudi ogledali. Otroke 
pa bodo ob 13. uri razveselili liki iz Triglavskih pravljic. Start teka in pohoda bo pred Slovenskim planinskim 
muzejem, ob katerem bo potekala tudi predstava Triglavskih pravljic. 
 
Slovenski planinski muzej, ki ravno avgusta praznuje prvo obletnico otvoritve, in Pocarjeva domačija v Radovni, 
kulturni spomenik državnega pomena, kjer bo v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom voden ogled, bosta 
na 2. Alpski dan na ogled brezplačno. 

 
Na osrednjem prireditvenem prostoru pa bo potekala še vrsta aktivnosti: 

• brezplačna etnološka učna delavnica: učenje priprave kvašenih flancatov - starega kmečkega priboljška, 

ki so ga pripravljali na kmetih ob praznikih, posebno ob godovih, udeleženci pripravljene flancate tudi 

pomalicate - zraven dobite še deciliter domačega soka;  

• brezplačna naravoslovna delavnica: v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom bo organizirana 
naravoslovna delavnica, na kateri boste spoznavali rastlinstvo in živalstvo našega edinega narodnega 
parka; 

• predstavitev Triglavskega narodnega parka, ki letos praznuje 30. obletnico; 

• predstavitev Gorske reševalne službe; 

• brezplačna delavnica peke palačink za otroke (v sodelovanju s soškim zračnim hostlom Eko Kamp Korita); 

• predstavil se bo Pustolovski park Geoss: tako otroci kot odrasli boste imeli možnost, da preizkusite »slack 

line«, »flying fox« in hojo s hoduljami. 

 

Za glasbeno popestritev bo na prizorišču skrbela skupina Jararaja, nastopila pa bo tudi folklorna skupina KUD 
Jaka Rabič. 
 

Vsi tekači, pohodniki in udeleženci Triglavskih pravljic imate v ceno prijavnine vključeno Velikanovo malico 
(enolončnico z velikanovo žemljo in domačo pijačo). Na stojnici Hiše Pr' Katr' pa bo mogoče kupiti še ostale 
domače dobrote, s katerimi se boste seznanili s kulinaričnimi specialitetami izpod Julijskih Alp. 
 
Za tek, pohod po poti Triglavske Bistrice in za Triglavske pravljice vam priporočamo prijavo v predprijavi, kar je 
mogoče storiti do vključno ponedeljka, 22. avgusta 2011 prek spletne strani www.timingljubljana.si/alpskidan, 
kjer je objavljen tudi razpis z dodatnimi informacijami. Prijaviti se bo mogoče tudi na dan dogodka, in sicer na 
osrednjem prireditvenem prostoru pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Za ostale aktivnosti 
(delavnice, ogledi ipd.) predhodna prijava ni potrebna. 
 
Za več informacij o dogodku lahko obiščete spletno stran www.timingljubljana.si/alpskidan, organizatorji pa so 
vam na voljo tudi prek e-pošte 2.alpksidan@gmail.com ali po telefonu na številki 041 352 075. Informacije o 
dogodku lahko spremljate na  Facebook strani Alpski dan. 
 
Vabljeni! 
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ŠTD Za Vse se za pomoč pri organizaciji prireditve zahvaljuje partnerjem dogodka: 

• Občina Kranjska Gora 

• Hiša Pr' Katr' 

• Slovenski planinski muzej 

• Triglavski narodni park 

• Turistično društvo Dovje Mojstrana 

• GRS Mojstrana 

• Športna zveza Jesenice 

• Krajevna skupnost Dovje Mojstrana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urnik 2. Alpskega dne: 

• pohod po poti Triglavske Bistrice: start ob 10. uri 

• netekmovalni tek na sedem in deset kilometrov ob obrobju dolin Vrat, Krme in Kota: start ob 11. uri  

• predstava Triglavskih pravljic: pričetek ob 13. uri 

• brezplačen ogled Pocarjeve domačije, kulturnega spomenika državnega pomena: od 11. do 18. ure 

• brezplačen ogled Slovenskega planinskega muzeja: od 9. do 19. ure 

• brezplačna etnološka delavnica: priprava kvašenih flancatov: od 10. ure dalje 

• brezplačna naravoslovna delavnica: spoznavanje rastlinstva in živalstva Triglavskega narodnega parka: od  
10. ure dalje  

• brezplačna delavnica peke palačink (v sodelovanju s soškim zračnim hostlom Eko Kamp Korita): od  10. ure 
dalje  

• predstavitev Pustolovskega parka Geoss (»slack line«, »flying fox« in hoja s hoduljami): od 10. ure dalje 


