
UŽILI SMO LEPOTE GORENJSKE 
 
Petnajsti september. Praznik - Dan vrnitve Primorske k matični domovini. 
Ko je po mnogih domovih donela pesem Vstala Primorska, smo vstali 
tudi člani in članice našega Kluba. V ranem jutru smo se zbrali pred 
Klubom PU v Marčičevi ulici in pred gasilci na Cesti proletarskih brigad. 
Tokrat smo se odpravili proti Gorenjski. A prvič po več letih se je zgodilo, 
da smo se na pot podali z dvema avtobusoma. Po pozdravnem 
nagovoru predsednika Kluba in po predstavitvi programa strokovne 
ekskurzije vodnika Bojana, smo se okrepčali z aperitivom, pa tudi s 
pecivom.  
 
Na avtocesti, še veliko pred Ljubljano, smo naleteli na daljši zastoj v 
prometu, zato smo se zapeljali v smeri Kamnika, do letališča Brnik. Prav 
letališče Brnik je bila prva ogledna točka naše ekskurzije. Obiskali smo 
Letalsko policijsko enoto (LPE).  
 

  
 

Predstavnik LPE g. Avbelj nas je popeljal po prostorih enote in nam 
razkazal njihovo floto. Podal je kratko zgodovino od ustanovitve enote in 
od prvega helikopterja do danes. Predstavil nam je kadrovsko 
zasedenost enote, usposabljanje posadk, vzdrževanje in servisiranje 
helikopterjev. Dosedanja praksa je pokazala vsestransko uporabo 
helikopterja pri delu policije, reševalnih in drugih organizacij. 
Nenadomestljivi so pri urejanju cestnega prometa, nadzoru državne 
meje, zasledovanju storilcev kaznivih dejanj ….. 
 
Čeprav so naši člani imeli še številna vprašanja, smo morali nadaljevati 
pot. Ta nas je vodila do Nordijskega centra Planica. V Lescah sta se 
nam pridružila člana Kluba Maksa Perca Bled Vojko Mulec in Jože 
Ajdišek. Vso pot sta nam predstavljala lepote Gorenjske. Tako je vožnja 
hitreje minila in že smo bili v dolini pod Poncami. Spremljalo nas je lepo 
sončno vreme, zato smo iskali predvsem senco.  
 



  
 
Kolega Ajdišek nam je podrobno predstavil letalnico, skakalnice ter 
ostale objekte in spremljajočo infrastrukturo. Med tem časom smo si 
privoščili malico, in sicer krofe. Vse pa smo zalili z dobrim štajerskim 
vinom, ki smo si ga pripeljali s seboj. Časa za ogled nordijskega centra je 
bilo dovolj. Zato so se nekateri kar peš, drugi spet z vlečnico povzpeli na 
vrh letalnice. Uživali so v izjemnem razgledu. Bilo pa je tudi nekaj 
adrenalina željnih junakov, ki so velikanko preleteli po jekleni vrvi. Uživali 
pa smo tudi ob pitju kavice. 
  

  
 

Iz Planice nas je pot vodila v Begunje. Ogledali smo si Muzej talcev, ki 
spominja na trpljenje ljudi med drugo svetovno vojno. Postali smo tudi na 
grobišču ter se zamislili nad človeškim nasiljem, ki očitno nima mej.   
 
V nadaljevanju smo obiskali Galerijo Avsenik, kjer so zbrana dela 
Ansambla bratov Avsenik. V galeriji je trgovina z glasbili, razstava 
narodnih noš, slik, zgoščenk in raznih spominkov. Z obiskom groba 
Slavka Avsenika smo se poklonili tudi njegovemu spominu. 
 
In že je napočil čas kosila. Pod Avsenikovo marelo in krošnjami divjih 
kostanjev so nam v Gostilni »Pri Jožovcu« postregli kosilo.  
 



 
 
Prijetno druženje je hitro minilo. Poslovili smo se od predsednika Kluba 
Maksa Perca Bled, kateremu smo se zahvalili za vodenje in pomoč pri 
organizaciji izleta.  
 

 
 

Ponovno smo zasedli sedeže v avtobusih ter se pričeli vračati proti 
domu. Na poti smo se ustavili še na počivališču Lukovica, kjer smo popili 
nekaj hladnih štajerskih špricerjev. 
 
 
 



Polni lepih vtisov smo se srečno in varno vrnili domov. Zadovoljni in 
dobre volje smo se razšli. Veliko novega in lepega smo videli in slišali. 
Izlet je uspel, smo si rekli in hranimo te lepe spomine do naslednjega 
našega snidenja, izleta. Že sedaj lepo vabljeni! 
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