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Dragi popotnik, 

 

Osebje Jasna Chalet Resorta vas pozdravlja in vam želi prijetno bivanje na jezeru Jasna, v 

Kranjski gori in v Sloveniji. 

Za lažje potovanje in iskanje zanimivih kotičkov smo za vas pripravili to informativno mapo 

z nekaj koristnimi informacijami in nasveti, ki bodo vaše bivanje v Kranjski Gori in Sloveniji 

naredili bolj brezskrbno in prijetno. 

 

Uživajte! 

 

IG: #jasnaresot #jezerojasna #lakejasna 
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VSEBINA: 

 

JASNA CHALET RESORT - INFO 

Objekti Jasna Chalet Resort 

Jasna Chalet - Tematski dogodki 

Jasna Chalet Resort - kratka zgodovina 

Uporabne lokacije v bližini 

Informacija o projektu Botrstvo 

 

DODATNE STORITVE 

Izleti 

Najem (kolo, sup) 

Trgovina s spominki 

 

KAKO POTOVATI 

Z avtobusom 

Z vlakom 

 

KRANJSKA GORA 

 

ZANIMIVOSTI GORENJSKE 

 

SLOVENIJA 

Številke za klic v sili 
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JASNA CHALET RESORT - INFO 

 

Prijava 

Prijava (check-in) od 15. ure naprej 

Sprejemamo: gotovino, Visa, Mastercard, Maestro, BA. 

 

GREEN&SAFE STAY: DEZINFICIRANJE APARTMAJEV Z OZONOM 

Vsaka namestitev je skladno s priporočili NIJZ po odhodu gostov in po čiščenju pred vašim prihodom 

dezinficirana z OZONOM (izredno učinkovit in popolnoma trajnostni način dezinficiranja) 

 

Odjava 

Odjava (check-out) do 10. ure.  

Čiščenje apartmaja je v ceni.  

Skladno s NIJZ priporočili prosimo, če pred odhodom odnesete vse smeti iz košev (ločujemo – glejte navodila v 

info mapi), vso emlabažo in druge osebne predmete iz apartmaja.  

Če želite, da naše osbje v zaščitnih sredvih opravi čiščenje smeti in ostale embalaže je doplačilo 80€ 

 

Parkiranje 

Za goste apartmajev je parkiranje omogočeno pred objektom ter je brezplačno. Za uporabo vam na Recepciji 

pomagamo naložiti aplikacijo za mobilni telefon. Izhodna zapornica se avtomatkso odpre. 

 

Čiščenje apartmaja v času bivanja 

V času bivanja ne izvajamo rednega čiščenja apartmajev. V primeru, da želite menjati 

 

Podaljšano bivanje na dan odhoda 

V primeru razpoložljivosti lahko dan pred odhodom na recepciji za doplačilo 40/60€  zaprosite za podaljšano 

dnevno bivanje do18h. 
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Hišni red 

 

 Gostje so dolžni upoštevati hišni red 

 Jasna Chalet Resort osebje imajo pravico ves čas preverjati spoštovanje hišnega reda 

 Če gostje povzročijo škodo na hiši ali opremi, bodo morali škodo kriti in plačati izgubo dohodka zaradi 

povzročene škode. 

 Plačila je treba opraviti vnaprej, tudi kadar gostje podaljšajo bivanje. 

 Apartmaje lahko uporabljate od 15. ure na dan prihoda do 10. ure na dan odhoda. 

 Recepcija deluje od 7.30h od 21.00h;  

 kasnejši prihodi ali zgodnejši odhodi morajo biti najavljeni dan prej; 

 Odjava je do 10. ure. 

 Izogibajte se hrupu od 22. do 8. ure. 

 Jasna Chalet Resort ni odgovorna za poškodbe gostov. 

 •Jasna Chalet Resort ni odgovorna za denar in osebne stvari gostov. 

  Kajenje v apartmajih Jasna Chalet Resort ni dovoljeno, ureja slovenska zakonodaja UL RS št. 60/07. 

 Naslanjanje skozi okna in kajenje na oknih v apartmajih Jasna Chalet Resort ni dovoljeno. 

 Vsakršno posedovanje ali uporaba mamil, orožja in vnetljivih ali eksplozivnih snovi v apartmajih Jasna 

Chalet Resort ni dovoljeno. 

 Gostje naj ostanejo spodobni in spoštljivi do drugih gostov. 

 Vstop osebam, ki niso gostje apartmajev Jasna Chalet Resort, ni dovoljen. 

  Iz stanovanja ni dovoljeno odnašati inventarja stanovanj (blazin, brisač itd.) 

 Za čiščenje tal, miz, čevljev, ... ni dovoljeno uporabljati brisač 

 Prosimo, da nas obvestite, če so v apartmajih napake ali napake 

 Apartmapustite v enakem stanju, kot je bilo (očiščeno smeti, embalaže, prazni hladilniki, posoda 

zližena v pomivalni stroj in prižano pranje, osebni predmeti in nepoškodovano) 

 Izklopite električne aparate (TV, ...) in luči, ko zapustite stanovanje 

 Bodite pravočasni pri odjavi (check-outu). Vsa morebitna plačila (turistične bone) uredite prosim na 

Recepciji dan pred odhodom, da se izognemo  

 Spoštujte druge goste. 

 Droge in orožje prepovedano. 

 Prepoved kajenja v  notranjih prostorih resorta. V notranih javnih prostorih v notranjosti Sloveniji je 

kajenje prepovedano! 
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ALPSKI ZAJTRK za goste apartmajev 

 Zajtrk je med 7.30 in 10.00. 

 Izbirate lahko med tremi različnimi meniji (tipi) alpskih zajtrkov. 

 ZAJTRKOVALNICA: zunaj pod šotorom skladno s CoVid priporočili. 

 Ob registraciji na Recepciji si izberete tip zajtrka in uro prihoda na zajtrk. Zajtrk definiramo v 

naprej skladno z našo zavezo eko certifikata Travel Life o zmanjševanju odpadne hrane. Tip zajtrka 

lahko spreminajte dnevno z najavi na recepciji najkasneje do 17h ure; po tej uri  upoštevamo 

prednodno naročen zajtrk. Uro zajtrka pa z namenom spoštovanja CoVid priporočil NIJZ. 

Zahvaljujemo se za razumevanje. 

 

 

 

 

 20% dnevni popust na ostalo ponudbo Kavarne Alpska plaža & 

Kuh'ne pr' jezer in Sladoledne hiše Jasna 

Vsi gostje Jasna Chalet resort apartmajev imate 20% popust na vso dnevno ponudbo v Jasni (Kavarna Alpska 

plaža, Coctail bar, Kuhinja ob jezeru in Hiša sladoleda).  Tudi na ZAJTRKE Z RAZGLEDOM. 

 

NOVO: In 10% popust na VEČERJE POD ZVEZDAMI ob jezeru v Jasni, z najboljšim slovenskim 

mesom iz poljanske doline (vsak dan od 18h do 21h) . Rezervacije na Recepciji. 
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TRAVELIFE eko certifikat v Jasni 

 

Travelife je mednarodno priznana shema certificiranja trajnosti, ki jo je turistična industrija 

razvila za potovalno industrijo. Travelife je cenovno ugoden in pošten sistem, ki hotelom in 

nastanitvenim objektom pomaga pokazati, da resno razmišljajo o trajnosti. 

 

Kaj je trajnostni turizem? 

»Turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, pri 

čemer upošteva potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti.« 

(Svetovna turistična organizacija Združenih narodov - UNWTO) 

 

Trajnostni turizem 

Ravnotežje med okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vprašanji pomeni, da lahko turizem koristi 

vsem. Da bi ga dosegli, bi morala turistična podjetja delati na trajnosten način, pri čemer bi bilo treba 

zajeti ravnovesje med tremi osnovnimi vidiki: 

 

Okolje: vsakodnevne turistične dejavnosti je treba upravljati, da se zmanjšajo negativni vplivi na 

okolje 

 

Socialno: turistična podjetja bi morala graditi dobre odnose s svojimi lokalnimi skupnostmi, vlagati v 

njihovo osebje, spodbujati zadrževanje osebja in izboljšati moralo, spoštovati in ohranjati lokalno 

kulturo ter izobraževati goste o državi, njenih običajih in dediščini 

 

Gospodarsko: goste je treba spodbuditi k obisku bližnjih znamenitosti, nakupu lokalnih izdelkov in 

storitev ter jim pomagati, da postanejo trajnostna podjetja, ki bodo rasla in ustvarjala delovna mesta za 

lokalno prebivalstvo 

 

Varovanje fizičnega okolja: zagotavljanje, da na naravnih dobrinah, vključno z zemljo, vodo in 

zrakom, ni škode, pomaga ohranjati naravno dediščino in biotsko raznovrstnost 

 

Socialno blagostanje: zagotavljanje dobrega počutja lokalnih prebivalcev in ohranjanje pristnosti 

destinacije ter kulturne dediščine, vrednot in tradicije 

 

Dolgoročno gospodarsko ravnovesje: lokalnim prebivalcem zagotoviti stabilna delovna mesta in 

priložnosti ter obdržati denar, ki ga turisti porabijo v lokalnem gospodarstvu 
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JEZERO JASNA 

ODSEV GORA 

V KRISTALNO BISTRI VODI! 

 

Tik pred prvimi ovinki najlepše razgledne ceste v Julijskih Alpah boste odkrili jezero Jasna, 

sestavljeno iz dveh med seboj povezanih jezer ob sotočju potokov Velike in Male Pišnice. 

 

Obiskovalci jezera Jasna bodo uživali v jezeru za kopanje, namakanje ali preprosto skakanje 

v vodo z več pomolov. Pogled na jezero se ponuja s 6 metrov visoke razgledne ploščadi in s 

številnih poti. Osvežitev je na voljo v obliki hladne pijače ali sladoleda, v ozadju pa pogled 

na čudovite Julijske Alpe. Uživajte v prijetnih večerih z glasbenimi nastopi v čudovitem 

naravnem okolju Razorja in Prisanka. 

Jasna Chalet Resort ponuja razvajanje vseh 365 dni v letu. Preživite lahko dragocen čas z 

družino, ali povabite prijatelje. Organizirajte romantično bivanje za svojo ljubljeno osebo. Ne 

glede na to, kdaj; tako v lepem kot v slabem vremenu. Poleti ali pozimi. Jeseni ali spomladi. 

 

V Jasna Chalet Resortu verjamemo, da koledar ne določi pravega časa za razvajanje. Izberite 

svoj pravi trenutek, da se sprostite in uživate v prostem času tukaj z nami na Jasni. 

 

Tu, v edinstveni naravni kulisi, le 200 korakov od začetka Triglavskega narodnega parka, 12 

minut vožnje od Avstrije in 7 minut od Italije ter na začetku znamenite gorske ceste čez Vršič 

v dolino Soče, kjer vas pričakujejo adrenalinska doživetja, smo za vas. 

 

Dobrodošli.  
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KAJ POČETI ? 

 

DIGITALNA DETOKSIKACIJA 

Ta program priporočamo kot osnovo za vse ostale. Izklop digitalnih pripomočkov je najboljši 

način za odstranjevanje stresa in obnovitev povezave do sebe, svojih najdražjih in okolja brez 

kakršnih koli motenj. Prav tako vam daje priložnost, da se popolnoma sprostite in uživate v 

čarovniji sedanjega trenutka. 

RAZUMEVANJE NARAVE (ODKRIJTE POVEZAVO MED ČLOVEKOM IN 

NARAVO NA IGRIV NAČIN): 

 prepoznajte rastline, živali, gozdove, gore, reke, jezera (nabiranje gozdnih sadežev, 

zdravilnih rastlin, opazovanje ptic in živali, ribolov ...); 

 naučite se preživeti v naravi; 

 družinske dogodivščine v naravi, skupinske igre; 

 taborniške noči (taborni ogenj, kuhanje na žerjavici, pogovori, petje in kitara ob 

tabornem ognju); 

 pohodi v temi. 
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ŠPORTNI PROGRAMI 

 pohodništvo, gorništvo, plezanje 

 kolesarjenje 

 smučanje in sankanje 

 oblikovanje telesa in kondicijski trening 

* programe lahko ob predhodnem naročilu izvajamo pod vodstvom osebnih trenerjev in 

gorskih vodnikov. 

 ČIŠČENJE TELESA IN ČIŠČENJE ENERGIJE 

 zdrava hrana 

 post z naravnimi sokovi 

 Alpska joga (tudi otroška joga) 

 zelene kopeli (v skladu s “Shinrin Yoku”) 

 dihalne tehnike 

 objemanje dreves, bosa hoja 

 vaje z energijsko točko 

 transcendentalna meditacija 

* * programe lahko ob predhodnem naročilu izvajamo pod vodstvom nutricionistov, 

inštruktorjev joge, vodnikov meditacije in učiteljev osebnostne rasti. 
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Jasna 1933; v času priprave projekta  Re:vitalizacije Jasna smo na dražbah kupovali oroginalne 

razgledinice iz Jasne; najstarejša je iz leta 1904; iz njih smo naredili zgodbo “Prva zlata leta Jasne 

1904-1935” in jo prikazali v obliki notranje galerije po apartmajih. 

 

Zgodba o Jasni in letovišču Jasna Chalet 

 

Kranjska Gora je bila v 19. stoletju mirna alpska vas z zahtevnim življenjem. Leta 1902 so v Kranjski 

Gori zgradili prvi hotel; hotel Razor. Ob prisotnosti novega hotela so v vas začeli prihajati turisti. 

Takrat še ni bilo dvojnega jezera, vendar je kraj vabil goste s pogledom na gore. V prvi svetovni vojni 

je bila zgrajena cesta, ki vodi do prelaza Vršič. 

Leta 1928  si je kralj Aleksander, kralj Jugoslavije, ki je bil lastnik znamenitega gradu Vile Bled na 

Bledu, zaželel, da mu v gorah zgradijo lovsko kočo v Kranjski Gori. Domačini so mu zgradili, kar si 

je zaželel, v Čičarah v Kranjski Gori, pozneje znano kot "Porentov dom", ki je bil pred petimi leti 

pogorel do tal. 

Leta 21.7.1929 so zgradili tudi bazen, večji od olimpijskega, dno bazena pa je bilo mogoče dvigati in 

spuščati z vitlom. Pri robu bazena je bilo tudi 20 garderob ter sosednja slikovita restavracija. Leto 

kasneje so dodali še »kraljevsko« brunarico, kjer naj bi bila  t.i. lovska soba in apartma 
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Do leta 1945 je bilo poslopje na Jasni z bazenom ter restavracijo zaprtega ograjeno z ograjo in bodečo 

žico. Po letu 1945 pa sta se bazen in restavracija odprla za javnost. Tako se tu veliko generacij 

Gorenjcev naučilo plavati. 

Toda leta 1966 je bilo ob potresu dno bazena uničeno in nepopravljivo poškodovano. Nekje v tem 

času so bile tudi velike hudourniške poplave, ki so preplavile Kranjsko Goro. Da bi se takim 

dogodkom v prihodnosti izognili, so izvedli 10-letno obnovo hudourniških voda na obeh straneh 

Vršiča; na Jasni so napolnili stari bazen, reko Pišnico premaknili proti robu doline in jo v primeru 

visokih voda razdelili na dva dela. 

Material za vse gradbene podvige so vzeli z melišča reke Pišnice, do globine 3-4 metrov, ker so 

vedeli, da bo kotanjo napolnila voda iz naravnih podzemnih izvirov. In tako je nastalo prvo jezero na 

Jasni. Ima dvojno funkcijo, je zaščita pred visokimi vodami in romantično darilo goram, ki smo jih 

občudovali stoletja. Tako je nastala ta izjemna jutranja refleksija gora v mirni vodi. Vabljeni k 

jutranjemu uživanju v miru in tišini. 

Leta 1981 so člani Turističnega društva Kranjska Gora med gradnjo predora Karavanke dosegli, da so 

material za gradnjo vzeli tudi iz zgornjega dela melišča reke Pišnice in tako je nastalo drugo jezero, 

leta 1983 so jezera povezali. 

1984 je KOMPAS turistično podjetje kupilo Jasno od Turistične društva in stara lesen objekta 

nadomestilo z novima objektoma. V večjem je bila a la cart restavracija znana po dobri hrani in 

zabavah. V manjšem pa prva fast food restavracija – pohane piščančje krače Perutnine Ptuj. 

Objek je prehajal po privatizaciji v 90 letih v različne roke, dokler ni 2005 pogorel. Ob rekonstrukciji 

so tedanji lastniki zgradili 11 apartmajev z namenom prodaje skupaj s parcelami pred objektom do 

jezera, kar bi pomenilo, da se Jasna v tem delu zapre za javnost. Občina je poskusila reševati prost 

prehod s tožbo. Vrhovno sodišče je dalo lastniko 2014 pravico do zaprtja Jasne v njihovem delu. A so 

se razmere na napremičninskem trgu v tem času spremenile in so 2014 vrnili objekt  Jasna s 

posestvom Deželni banki Slovenije, ki je začela iskati kupca. Tako je bila Jasna od 2005 do 2019 

zaprta in zapuščena. 

2015 smo začeli prve oglede lokacije Jasna in se potreh letih proprav in vsebinskih usklajevanj 2017 

tik pred Božičem odločili za nakup Jasne kot dolgoročne družinske investicije s ciljem, da na tej 

izjemni lokaciji izvedemo projekt Re:vitalizacije Jasne, ki bo pomenil tranostni turistični produkt z 

vidoko dodano vrednostjo. 
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JCR (»letovišče« Jasna Chalet Resort) - Re: vitalizacija projekta Jasna  s ciljem izgradnje alpskega 

letovišča Jasna Chalet Resort se je začela leta 2015 z vizijo ustvarjanja vzorčnega primera trajnostno 

usmerjenega integriranega turističnega produkta na tako izjemni lokaciji v skladu s slovensko 

strategijo razvoja turizma na področju trajnostne turistične usmeritve in izhodišči Zelene slovenske 

turistične sheme. Visoka dodana vrednost kot dokaz, da lahko takšni izdelki pozitivno vplivajo na 

okolje,  na ohranjanje naravne in kulturne deiščine, lokalno prebivalstvo in so dodaten magnet za 

obiskovalce ter prinašajo tudi visoko dodano promocijsko in  ekonomsko vrednost. Zastavili smo si 

cilje z namenom združevanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine mikro in makro lokacij v 

enovit turistični produkt. 

Po 4 letih priprav, delih ter 122 soglasjih in dovoljenjih smo 27.1.2019 po 14 letih ponovno vdahnili 

Življenje lepotici Jasni. Projektne zadnje faze -  ozelenitev Jasne z avtohtnim rastjem po študiji, ki jo 

je za Jasno naredil dr Bavcon, direktor Botaničnega vrta v Ljubljani, bo zaključen nekje čez 20 let. 

2040. 

Novo odprt objekt in okolica sta revitalizirana po trajnostnih standardih. Ves zdrav obstoječ les smo 

peskali in zaščitili z naravnimi olji (to počnemo dvakrat letno). Objekt smo pri enregetski sanacijoi zs 

pomočjo EU sredstvi MRGT dodatno izolirali; v večjem delu ostrešij z najboljšim naravnim 

materialom slovensko ovčjo volno (podjetje SOVEN). Too nam je omogočilo, da smo del masard 

oblikovali v t.i. DIHALNICE; to so sobe ali galerije kjer je strop iz 3cm slovenskega lesa, 18cm 

slovenske ovčje volne in samo straho brez paropropustnih folji; too nam omogoča, da sobe dihajo 

skupaj z gosti prečiščen a izjemno dober zrak Jasne in doline. 

OGREVANJE 

Grejemo se z alpsko vodo iz vrtin na 50 metroih (podjetje PALIR) skozi sistem ogrevanja VODA-

VODA (Thermia). Hiša je pametna in se s tipali z zamikom 20 minut sama ogreva na stalni 

temperaturi 23C. 

Vse pritličje (skoraj 500m2) se ogreva s talnim gretjem, zgornji prostori in masarda pa po preračunih 

za smotrno porabo energije dodatno točkovno. 

Vas ta začetno visoka investicija nam je omogočila, da je naš CO2 odtis mininalen. Ravno tako 

stroški grevanja. Temu primerno je pri nas vedno prijetno toplo. Kot mora biti v alpskem družinskem 

domu. 
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NARAVNO ZRAČENJE IN HLAJENJE 

V apartmajih so pripravljene inštalacije za klime a jih trenutno ne potrebujemo, saj nas vsak večer 

poletiosveži prijeten hlad z Vršiča. Za res vroče dni smo v vse galerije ugradili strešna okna s 

komarniki; zvečer če je vroče pogasite luči zaradi letečih obiskovalcev iz narave, odprete balkonska 

vrata (opozorilo – ko je kljuka navzgor se vrata odprejo; če ne gre prosimo ne na silo zapirati temveč 

se obrnite na Reecepcijo), odprete okno v galeriji in čez potegnete komarnik; se naravno prezrači; 

zaprt komarnik vam omogoča, da imate okno v galeriji lahko odprto cel večer in ponoči tudi ob 

prižagnih lučeh. S tem na naraven način ohlajate zrak v apartmajih. 

TEMA ZA SOSEDE NETOPIRČKE 

Hiše je osvetljena s toplimi 3000K svetili, ki se okoli 23h avtomatično ugasnejo in odenejo Jasno v 

temo. To z namenom, da vam omogočimo miren počitek in v veselje zaščitenih netopirčkov, ki 

stanujeo v jamah v Mali Pišnici in po 23h uri, če ležite na pomolu bodo letali nad vami. 

Več o PROJEKTU AVTOHTONE ZASADITVE JASNE po navodilih Dr Bavcona, o reševanju 

znamenitega bora na pomolu, izgradnji novega naravnega HABITATA na jezeru za ribice, 

račke in žabice, energetskih točkah, aktivnostih v Jasni in dnevni ponudbi na Recepciji Jasna Chalet 

Resort. 

NAGRADE IN PRIZNANJA 

Za vse trajnostni trud smo bili v 2019 nagrajeni s strani TURISTIČNO GOSTINSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE z najvišjim  priznanjem za izjemen prispevek k razvoju trajnostnega turizma. V 2020 pa 

smo bili finalisti priznanja za najbolj inovativne turistične produkte leta SEJALCA 2020 pri Slovenski 

turistični organizaciji (STO). 
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Pomembni objekti v bližini 

 

Bankomat - bankomat 

Bankomat se nahaja na spodnjem parkirišču. 

Trgovina 

Se nahaja v središču mesta, poleg pošte. 

Lekarna 

Lekarna se nahaja v središču mesta pred zdravstvenim domom. 

Policijska postaja 

Se nahaja čez cesto hotela Kompas. 

Pošta 

Se nahaja v središču mesta. 

Središče za testiranje za COVID-19 

Se nahaja pred policijsko postajo v Kranjski Gori. (PCR test za tuje državljane znaša 20 €) 

 

DODATNE STORITVE 

 

Recepcija Jasna Chalet Resort služi kot turistična informacijska točka, kjer lahko dobite koristne informacije o 

ogledih, rezervirate oglede in izlete ter kupite širok izbor spominkov. 

 

Izposoja (E - kolo, Cockta SUP Experience) 

 

E-kolo 

Na recepciji lahko najamete kakovostno E-kolo. 4 ure znašajo 15 € / osebo. Preverite, če so e kolesa  morda 

vašem paketu bivanja. Brezplačne zemljevide za orientacijo lahko dobite na recepciji Jasne ali na info točki v 

Kranjski Gori. 

 

Cockta SUP Experience 

Na recepciji lahko najamete SUP za 30 minut (7,50 €). Poleg SUP-a dobite tudi brezplačno steklenico Cockte. 
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INFORMACIJA O BOTRSTVU 

 

 

Botrstvo v Sloveniji je projekt, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki 

živijo v Sloveniji. 

Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali 

družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. 

Botrstvo v Sloveniji od leta 2010 vodi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste- Polje. Njeni 

prostovoljci se pri svojem delu na vseh koncih Slovenije srečujejo z otroki, ki živijo v vse hujši 

finančni in socialni stiski. Na njihove usode jih opozarjajo centri za socialno delo in šolske svetovalne 

službe. 

Na pobudo gospe Milene Štular so zanje oblikovali projekt Botrstvo v Sloveniji, namenjen predvsem 

zagotavljanju možnosti tistim otrokom, ki jih finančna stiska v družini vse bolj ločuje od vrstnikov. In 

denar je vse pogosteje namenjen za golo preživetje otrok, pogosto že za najosnovnejša živila in 

življenjske potrebščine. 

To so vsi otroci in mladostniki od rojstva do 18. leta starosti, ki živijo v razmerah, neprimernih za 

njihov razvoj, ali pa imajo hude zdravstvene težave ter potrebujejo dodatno nego in podporo. 

Izjemoma so lahko v projekt vključeni tudi mladostniki, starejši kot 18 let, ki se še izobražujejo in 

imajo zdravstvene ali razvojne težave. 

V Jasna Chalet Resort sledimo viziji botrstva v Sloveniji, prav tako aktivno sodelujemo pri 

projektu z rendim mesečnim štipendiranjem ter s tem pomagamo otrokom in mladostnikom v 

stiski. 
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Zanimivosti na Gorenjskem 

 

Muzej bratov Avsenik 

Muzej Avsenik, ki se nahaja v sklopu gostilne Avsenik v središču Begunj, predstavlja razvoj in zgodovino 

narodno-zabavnega Ansambla bratov Avsenik. Legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, Slavko Avsenik in 

njegov starejši brat Vilko Ovsenik, sta utemeljitelja zvrsti glasbe, ki jo danes posnemajo mnogi ansambli v 

Sloveniji in po svetu.  

   

Liznjekova domačija 

Liznjekova domačija je etnografski objekt v Kranjski Gori. Stoji v središču naselja ob stari glavni cesti, na 

Borovški cesti 63. To je bila bogata gruntarska hiša, ki je bila zgrajene v drugi polovici 17. stoletja. 

Muzej Elan 

Begunjska znamka Elan se ponaša z izredno bogato zbirko inovacij, tekmovalnih uspehov in legendarnih 

izdelkov, s katerimi so odločilno vplivali na evolucijo smučarskega športa. Elan je bil leta 1945 ustanovljen na 

pobudo priznanega smučarskega skakalca in izdelovalca smuči Rudija Finžgarja Elan v svoji bogati zgodovini 

dosegal številne tekmovalne uspehe. 

Čebelarski muzej v radovljici 

Čebelarski muzej v baročni graščini v starem delu mesta predstavlja bogato tradicijo slovenskega čebelarstva, ki 

je v 18. in 19. stoletju pomenilo pomembno kmetijsko panogo. Tehniški del muzeja prikazuje najbolj tipična 

čebelja prebivališča in čebelarsko orodje, biološka soba življenje in delo naše avtohtone čebele kranjske sivke 

(poleti tudi v živo v opazovalnem panju), likovni del pa fenomen slovenske ljudske kulture – poslikane panjske 

končnice. 

Čokoladnica Gorenjka 

Čokoladnica Gorenjka se predstavi. Izbrani čokoladni izdelki Gorenjka iz največje slovenske tovarne čokolad, 

ki nas razvaja že več kot 90 let. Gorenjka, polna vsega dobrega. Tržaški Slovenec Adolf Zavrtanik, doma iz 

Solkana, je leta 1922 v Lescah ustanovil družinsko podjetje za izdelavo čokolade. Njegovo načelo je bila visoka 

kakovost, ki jo je zagotavljal z najboljšimi surovinami. 

Gornjesavski muzej Jesenice 

Gornjesavski muzej Jesenice izvaja muzejsko dejavnost za področje zgodovine železarstva in rudarstva, tehnike 

za območje občin Jesenice in Kranjska Gora, zgodovine slovenskega planinstva, za področje mestne in krajevne 

zgodovine gornjesavske doline, za področje etnologije, geologije in paleontologije gornjesavske doline. Za 

svojo dejavnost ima primerne razstavne prostore, depoje, prostore za delavnice, družabne igre in predavanja, 

arhiv Kranjske industrijske družbe ter bogato fototeko. 

Lectarska delavnica 

Tradicionalna slovenska obrt še živi v starem mestnem jedru Radovljice. V kleti gostilne Lectar na Linhartovem 

trgu vas bo očaral omamni vonj pristnih lectovih src. Tamkajšnja lectarija je hkrati tudi muzej lectarstva, v 

katerem si lahko ogledate način priprave, staro opremo in pripomočke za peko ter krašenje. Na ogled so tudi več 

desetletij stari izdelki iz lecta. Prikupna delavnica obratuje v obokani kleti. V lectariji, opremljeni s staro 

opremo, na tradicionalen način in po starih receptih še vedno izdelujejo pristna lectova srca.  

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Etnografija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska_Gora
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grunt&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hi%C5%A1a
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KRANJSKA GORA 

 

Kranjska Gora je privlačno gorsko in turistično športno središče skozi vse leto. Pozimi tekmujejo alpski 

smučarji in vrhunski skakalci v bližnji Planici podirajo nove rekorde. Kolesarji si prizadevajo osvojiti najvišji 

slovenski gorski prelaz, pohodniki pa se lahko ustavijo ob številnih zanimivih točkah. Na severu rob Karavank, 

na jugu Julijske Alpe. Na vzhodu Jesenice, zahodno pa razvodje Save in Zilje. Sveža poletja, hladne zime. 

Ogromni gozdovi iglavcev in macesnov ter gorski borovi nad drevesno mejo. Tu lahko najdemo gamse, jelene 

in zajce med divjimi živalmi, med gorskimi pticami pa jereb in ujed. 

Zgornjesavska dolina, ena najlepših alpskih dolin, leži v najbolj zahodnem delu Slovenije, tik ob tromeji z 

Avstrijo in Italijo. 

Na severu meji na obseg Karavankov in Julijskih Alp na jugu. Na vzhodu meja poteka pod Jesenicami, kjer se 

zgornja Savska dolina odpira v porečje Radovljic, na zahodu pa ob razvodju med porečjem Save in Zilje, 

zahodno od Rateč. 

Na bolj izrazitih in rodovitnih gričih na strani Karavankov je zraslo 10 naselij z razmeroma ugodnejšim 

podnebjem zaradi svoje sončne lege. Zaradi gorskega podnebja in omejenega kmetijskega območja je bila sama 

dolina naseljena pozno; najstarejša naselja so zrasla šele v 11. stoletju. 

Zgornjesavska dolina je polna etnografskih draguljev, pa tudi sodobnih adrenalinskih športov. Na eni strani 

mirno in samotno, na drugi pa živahno družabno dogajanje. Zgornjesavska dolina je bila in bo vedno zaklad, za 

katerega si morate vzeti čas in si ga ogledati z vseh strani, v vseh letnih časih in z vsemi svojimi 

dogodivščinami. 

Smučišče Kranjska Gora 

Največje bogastvo Kranjske gore so zagotovo smučišča, ki segajo od hriba Vitranc do vasi Podkoren in Planica. 

Smučarji lahko uporabljajo štirinajst vlečnic in pet sedežnic, tri od njih so 4-sedežne. Večino poti, približno 70 

ha, pokriva tudi umetni sneg in so primerne za smučarje različnih smučarskih sposobnosti. 

Kako priti do tja: 

Z avtom: Po avtocesti se peljite iz Ljubljane in sledite oznakam za Kranj - Jesenice - Kranjska gora. 

Z avtobusom ali vlakom: Iz Ljubljane z avtobusom ali vlakom do Jesenic. Ob prihodu na Jesenice se lahko z 

lokalnim avtobusom pripeljete do Kranjske gore, ki traja še 30 minut. 

Planica 

Nordijski center Planica je izjemno okolje za nadaljevanje tradicije smučarskih skokov in letenja, za treninge in 

tekmovanja tekačev na smučeh ... Planica je sinonim za pogum, inovativnost in razvoj. Z več kot 40 svetovnimi 

rekordi je postala spektakularna atrakcija, ki privabi tudi številne tuje obiskovalce. Sprehodite se skozi 80-letno 
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zgodovino svetovnih dosežkov! Muzej Planica se nahaja v osrednji stavbi Nordijskega centra Planica. Vsebuje 

dediščino slovenskega nordijskega smučanja. smučanje. 

Zelenci 

Jezero Zelenci je mogoče odkriti tik za vasjo Podkoren na južni strani glavne ceste. Močvirje z močvirjem Drni 

je dolgo približno 1200 metrov, v povprečju široko 150 metrov, v najširšem delu približno 200 metrov, v 

najožjem pa približno dvajset metrov. V skrajnem zahodnem delu močvirja je smaragdno zeleno jezero, iz 

katerega se skozi plast jezerske krede vrejo izredno čisti in hladni izviri, ki dajejo vodi značilno modro-zeleno 

barvo. 

Slovenski planinski muzej 

Slovenski planinski muzej v Mojstrani je edinstveno planinsko in planinsko središče v Sloveniji. Bogata zbirka 

predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, raznoliko fotografsko in arhivsko gradivo ter obsežna strokovna 

knjižnica vam ponujajo vpogled v množico in pomen alpinizma v Sloveniji. Sprehodite se po stalni razstavi z 

navdihujočim konceptom »Pot je zgodba; zgodba je pot «. Razstavna pot vas popelje od klica gora in priprave 

na pot skozi planinske koče do osvajanja vrhov. V pritličju je informacijska točka Triglavskega narodnega 

parka, v muzejski trgovini lahko kupite originalni spominek, vaši otroci pa poleti uživajo v učnih delavnicah. 

Pot Juliana 

Pot, ki ne osvaja gorskih vrhov, vodi pa vas v spoštljivi razdalji vrhov ob robu Julijskih Alp in Triglavskega 

narodnega parka. Pripelje vas tja, kjer boste začutili pravi utrip življenja v Julijskih Alpah in spoznali bogato 

naravno in kulturno dediščino tega čudovitega in osupljivega alpskega sveta, ki obiluje biotsko raznovrstnost. V 

tem smislu Julijske Alpe ponujajo bogat zalog neizkoriščenih priložnosti. Lepota, ki ti jemlje dih. Kraj, kjer 

lahko uživate v razgledih, ki so namenjeni samo vam! Kraj, kjer lahko dokažemo, da nismo pozabili narave. 
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SLOVENIJA (http://www.slovenia.info) 

 

O Sloveniji 

Slovenija je edina država v Evropi, ki združuje Alpe, Sredozemlje, Panonsko nižino in Kras. Spreminjajoča se 

pokrajina je vedno znova presenetljiva. Lahko imate eno oko na morju, nato pa pogledate v drugo smer in vas 

obkrožajo visoke gore. Ko se usmerite v gozdove, pod seboj vidite zelene ravnice. Z gorskih travnikov se vaš 

pogled razprostira v rečne soteske. Ta bližina nasprotij in kontrastov je značilnost države. V Sloveniji se še 

vedno lahko sprehajate po pragozdu ali opazujete, kako zori grozdje na najstarejši trti na svetu. Slišite lahko 

zgodbe o medvedih in jeste gozdne sadeže, ki ste si jih nabrali na kratkem sprehodu iz mesta. Tu lahko odkrijete 

skrivnosti dežele in kaj se skriva pod njo. Tu ste del narave. 

Slovenija ima številne naravne kraje, ki imajo značilnosti vseh štirih glavnih območij: Alp, Sredozemlja, Krasa 

in Panonske nižine. Ima tudi raznoliko arhitekturo in urbano oblikovanje. 

V slovenskih mestih se lahko resnično počutite kot doma. 

  

Slovenija je dežela zelenja, ki 

ponuja velike možnosti za 

aktivne počitnice. Njena 

kakovostna nastanitev zagotavlja udobno bivanje. Idealen je za poletne 

počitnice, zimske počitnice ali konec tedna. 

Slovenija slovi po odlični hrani, ki jo spremlja eno izmed izvrstnih vin. 

  

Prijazni, gostoljubni in pozorni domačini vam bodo zagotovili prijetno bivanje. I Feel Slovenija. 
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Osnovni podatki 

 

Prebivalstvo: 2.051.000 (Ljubljana 265.000) 

Površina: 20.273 km2 

Predsednik države: Borut Pahor 

Članstvo v mednarodnih organizacijah: Slovenija je 

članica Evropske unije od 1. maja 2004 in članica Nata 

od 7. aprila 2004. Članica je tudi številnih drugih 

mednarodnih organizacij. 

Druga večja središča: Maribor, Kranj, Celje, Koper, Novo Mesto, Velenje, Murska Sobota. 

Uradni jezik: slovenščina; tudi madžarski in italijanski na svojih narodnostno mešanih območjih. 

Vera: Večina prebivalstva je rimskokatoliška; Slovenija ima tudi 40 drugih uradno registriranih verskih 

skupnosti. 

Valuta: evro (EUR) od 1. januarja 2007. 

Podnebje: alpsko, panonsko, sredozemsko 

Čas: srednjeevropski čas (UTC + 1), srednjeevropski poletni čas (UTC + 2) 

Povprečne temperature: julij 21 ° C, januar 0 ° C 

Oskrba z elektriko: 230 V 

Merske enote: metrični - metri, kilometri, grami, kilogrami. Temperature so izražene v stopinjah Celzija. 

Dolžina meja: z Avstrijo 330 km, z Italijo 280 km, z Madžarsko 102 km in s Hrvaško 670 km; skupaj 1.382 km 

Dolžina obale: 46,6 km 

Najvišji vrh: Triglav, 2.864 m 

 

Koristne informacije 

 Pitje: Alkohol se prodaja samo starejšim od 18 let, po 21:00 pa ga ni mogoče kupiti v trgovinah. 

 Elektrika: 220 V AC, 50 HZ, evropski dvopolni vtiči. 

 Kajenje: ne kadite na javnih mestih, cigaret ni mogoče prodati osebam, mlajšim od 18 let. 

 Napitnine: v Sloveniji ni tradicionalno dajati napitnin, čeprav je nagrada za dobro postrežbo v 

restavraciji ali baru približno 10-odstotna. 

 Vizumi: Številni tujci za vstop v Slovenijo preprosto potrebujejo potni list ali osebno izkaznico. Tisti, 

ki potrebujejo vizum, bodo lahko prosto potovali med državami schengenskega sporazuma omejen čas, 

običajno 90 dni. 

 Vinjeta – vozovnica: Slovenija zahteva, da imajo vsa motorna vozila, ki vozijo po slovenskih 

avtocestah, nalepke vinjeta (veen-yeh-tah). Ta sistem zdaj obstaja namesto plačevanja cestnine, vinjeto 

pa je enostavno dobiti na skoraj vseh bencinskih črpalkah in kioskih. 
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Bled 

Slovenija ima samo en otok, vendar je zaradi svoje posebnosti privlačnejši od mnogih drugih. Zaščiten s 

slikovitimi gorami, otok vlada sredi alpskega jezera. 

Zaradi njegovega šarma je že stoletja simbol mesta, kamor se radi vračajo gostje z vsega sveta. To mesto, ki 

obstaja že tisoč let, je BLED. Mesto, ki je že v začetku 20. stoletja slovelo kot najlepše zdravilišče tedanjega 

avstrijskega cesarstva, je pritegnilo evropsko plemiško elito. 

Po drugi svetovni vojni je bila ena najlepših državnih rezidenc nekdanjega režima na Bledu. Številni 

najpomembnejši ljudje na svetu so tako uživali v blejskih lepotah. In zdaj že desetletja romarji nove dobe 

odkrivajo to mesto. 

Kozmopolitski iskalci raznolikosti in lepote, sprostitve in navdiha, miru in športnih izzivov bodo tu našli 

številne priložnosti. Sprehajalne in trenerske poti okoli jezera (Okoli Blejskega jezera je 5,5 kilometra 

sprehajalne poti. Na voljo so tudi številne sprehajalne in kolesarske poti po Bledu in okolici. Vse poti so 

prikazane na Blejskem turističnem zemljevidu, na voljo od lokalnih turistične agencije in Turistično 

informacijski center.), tradicionalni čolni, zvonček 

otoškega želja, grajski zakladi, bližnje smučarske proge, 

gorske poti, igrišča za golf, lov, ribolov, igralnica, 

kongresni objekti - vse to so le delčki Blejska atrakcija, ki 

jo je resnično vredno doživeti. In tisti, ki jo doživijo, jo 

vedno znova hrepenijo. 

 

Kako priti do tja: 

Z avtom: Bled leži v severozahodnem delu Slovenije, 47 km od najbližjih avstrijskih in italijanskih meja. 

Dostop do njega je možen skozi celo leto z regionalne ceste Karavanke - predor Ljubljana - izvoz Lesce. 

Z vlakom: Železniška postaja Lesce – Bled, na železniški progi Oste (München – Salzburg – Villach – 

Ljubljana – Beograd – Istanbul – Atene), je od Bleda oddaljena le 4 km. Druga železniška postaja, Bled – 

Jezero, je na železniški progi Beljak – Jesenice – Nova Gorica. 

Z avtobusom: Z Bleda vozijo redni avtobusi do lokalnih destinacij in vseh večjih slovenskih središč. 

 

 

Bohinj 
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Bohinj je dolina, ki se razteza od Soteske do Ukanca. Na južni 

strani jo zapirajo Spodnje Bohinjske gore, ki se dvignejo na 2000 

metrov, na severni pa Triglavsko pogorje z goro Triglav, najvišjo 

goro Slovenije (2864 m). 

Bohinj je razdeljen na zgornjo in spodnjo bohinjsko dolino. V teh 

dveh dolinah je štiriindvajset vasi. Bohinj je eno najlepših krajev v 

osrčju Julijskih Alp in v Triglavskem narodnem parku. 

Naravne lepote visokogorja, zelenih gozdov in čudovitih planinskih pašnikov in travnikov, kulturni in 

zgodovinski spomeniki ter prijazne vasice in mesta s svojimi hoteli, restavracijami, gostilnami in zasebnimi 

sobami obiskovalcem zagotavljajo prijetno bivanje v Bohinju. 

Bohinj je idealno izhodišče za enodnevne izlete, za sprehode po poteh, ki 

potekajo po celotni dolini, ter za planinske in plezalne ture in ponuja 

idealne možnosti in možnosti za počitek in sprostitev v vseh letnih časih. 

Pozimi dolina postane središče zimskih športov, poleti pa najlepši biser 

doline, Bohinjsko jezero, vabi kopalce, ob reki Savi Bohinjki pa tudi 

kajakaše in ribiče. 

 

Kako priti do tja: 

Z avtom: Julijske Alpe so obkrožene z avtocestami, zato je do Bohinjske 

doline zelo enostavno dostopati iz katere koli smeri, za katero se odločite. Cesta vodi skozi mesto Bled (zavijte 

na glavno cesto Ljubljana - Jesenice) najprej do Bohinjske Bistrice in po 5 km že pridete do Bohinjskega jezera. 

Nekatere razdalje: Ljubljana 78 km, Celovec 70 km, Trst 200 km, Karawankentunel 50 km. 

Z vlakom: Z vlakom lahko v vas Bohinjska Bistrica pridete iz Ljubljane (preko Jesenic) ali iz Nove Gorice. 

Avto vlak večkrat na dan skozi tunel poveže mesto Most na Soči z Bohinjsko Bistrico. 

Z avtobusom: Bohinj je s prestolnico Ljubljano povezan s pogostimi avtobusnimi linijami; tečejo skoraj vsako 

uro od zgodnjega jutra do večera. Z lokalnimi avtobusi lahko nato pridete tudi do drugih bohinjskih vasi. 
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Triglavski narodni park, reka Soča, Bovec, Kobarid 

 

Gore, reke in jezera, gozdovi ter gorski pašniki in travniki so 

prepleteni z bogato kulturno dediščino. Zaradi lepote 

pokrajine v Bohinju in njene dragocene naravne dediščine je 

dobršen del bohinjskih regij vključen na ozemlje Triglavskega 

narodnega parka, edinega slovenskega narodnega parka. 

Današnji obseg parka je dosegel leta 1981, zajema skoraj vse 

Julijske Alpe, ki ležijo v Sloveniji, in obsega 83.807 

hektarjev. Najvišja točka v parku je vrh Triglava (2.864 m), 

po katerem je park dobil ime, najnižja pa v Tolminskih žlebovih (180 m). 

 

Na jugu je dolina Soče in soteske njenih pritokov. Spoti ob smaragdni 

reki privabljajo iskalce miru in tiste, ki iščejo adrenalinske izzive. Tu so 

na voljo številni vodni športi, od kajakaštva in kanuja do raftinga in 

soteskanja. 

Obiskovalci lahko dolino doživijo tudi s padali, zmajarji in gorskimi 

kolesi. Najvišje slovensko smučišče na Kaninu je dostopno iz doline, 

kjer je večina nastanitev in restavracij v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. 

Med dvema gotskima cerkvama leži trg s tipičnimi bovškimi hišami in prijaznimi restavracijami, trgovinami in 

hoteli. Nedaleč od mesta, ob sotočju Soče in Koritnice, je vrsta urejenih kampov. Na odprtem terenu v bližini 

vzletijo in pristanejo športna letala. 

Kobarid je majhno in prijazno mestece, ki leži na zgodovinskem križišču pomembnih poti, ki potekajo skozi 

Posočje (dolina Soče) proti Furlaniji (Furlanija). Naš odsek na Kobaridu vključuje kajakaško središče Trnovo ob 

Soči ob najbolj presenetljivem delu reke Soče (za vse ljubitelje hitrih brzic in divjih voda), pa tudi gorska 

grebena Kolovrata in Matajurja, ki mejijo na sosednjo Italijo. 

 

Kako priti do tja: 

Z avtom: Bovec – Ljubljana 135km, Bovec – Bled 90km, Bovec – Kranjska gora 45km Bovec – Nova Gorica 

75km, Bovec – Videm 65km 

Z avtobusom: Avtobusni prevoznik Avrigo večkrat dnevno opravlja avtobusne prevoze med Ljubljano in Novo 

Gorico. Poleti avtobusi vozijo tudi do Kranjske gore in Bleda. 



 JASNA CHALET RESORT 

 

  Vršiška 41, 4280 Kranjska Gora, Slovenija 

phone.: +386 41 90 30 90 

E-mail: info@jasnaresort.com 

 
 

Postojnska jama 

Postojnska jama je mreža 20 kilometrov prehodov, galerij in komor, v 

katere so izkušeni vodniki v zadnjih 188 letih pospremili več kot 31 

milijonov obiskovalcev. Je največja jama na "klasičnem krasu" in 

najbolj obiskana razstavna jama v Evropi. Leta 1872 so bile v jami 

položene železniške proge; elektrika je prispela leta 1884. Danes začnete 

obisk na jamskem vlaku; električna razsvetljava vam omogoča, da 

občudujete velikost in sijaj podzemnega sveta, kjer je geološka preteklost zabeležena na edinstven način. 

Obiskovalce jame osupne bogastvo speleothemov: kalcitne tvorbe, kapniki in stalagmiti, ki se ponašajo z 

različnimi oblikami, barvami in starostjo. Stalna temperatura v jamah je od 8 do 10 ° C. Voden obisk traja uro in 

pol. 

 

Z vlakom se peljite po podzemnem svetu največje jame na klasičnem 

Krasu in najbolj obiskane turistične jame v Evropi, da si ogledate 

čudovite kaverne in bleščeče kapniške formacije. Oglejte si največjo 

zbirko jamskih živali na enem mestu. 

Vredno si je ogledati tudi bližnji jami Pivka in Črna jama. 

 

Časovnica ogledov: 

 

• Od novembra do marca           ob 10., 12. in 15. uri 

• April in oktober                       ob 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 

• maj, junij in september            ob 9.00 do 17.00 

• julij, avgust                              ob 9.00 do 18.00 

 

Kako priti do tja: 

Z avtom je Postojna približno eno uro zahodno od Ljubljane po avtocesti A1. 

Z vlakom: Z Ljubljano obstajajo tudi neposredne povezave. 

 

Kje bivati: 

 Hotel and Hostel Sport 

 Proteus Youth Hostel 
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Klici v sili 

Nujna številka (gasilci, reševalci) 112 

Policija 113   

Zdravstveni dom Kranjska Gora 588 46 00 

Informacije o tel. številkah 11 88 

Taxi 00386 51 226 117 

Jasna Chalet Resort 00386 41 903 090 


