
 

 

 

Kranjska Gora v poletno sezono vstopa s številnimi 

novostmi v turistični ponudbi 

Rateče, 07. julij 2022 – Destinacija Kranjska Gora je že zakorakala v novo poletno turistično sezono. Na 

današnji novinarski konferenci smo v Kajžnkovi hiši v Kranjski Sibiriji, kot je Rateče slikovito poimenoval 

Josip Lavtižar, predstavili Escape muzej Kajžnkova hiša, ki bo v sklopu muzeja Rateče dobrodošla popestritev 

že tako bogate muzejske zbirke.   

Že v prejšnjih letih je destinacija Kranjska Gora v skrbi za dobro počutje in varnost domačih prebivalcev in 

obiskovalcev velik poudarek dajala na informiranje in povezovanje z drugimi institucijami in organizacijami, 

ki delujejo na območju občine Kranjske Gore (Policija, Gorska reševalna služba, …). V začetku letošnjega leta 

smo pristopili k vzpostavitvi trajnostne mobilnosti, začenši z novim parkirnim režimom s katerimi smo želeli 

razbremeniti vaške centre in obiskovalce preusmeriti na obrobje. Prejšnji teden smo obstoječim 

parkiriščem dodali še parkirišče nasproti Best Western hotela v Kranjski Gori za razbremenitev območja 

jezera Jasna ter v Gozdu Martuljku, na območju kjer smo v lanskem letu opazili izredno povečan promet 

zaradi obiskovalcev ferat Hvadnik in Jerm'n. Trudimo se, da bi v vseh vaseh na destinaciji uredili in omogočili 

zadostno število parkirnih mest. Sicer pa Kranjska Gora sledi trendu partnerskih destinacij v Julijskih Alpah 

tudi pri zagotavljanju medsebojne povezljivosti krajev v Julijskih Alpah preko javnega potniškega prometa. 

Prav tako na destinaciji krožno vozi turistični avtobus med Ratečami, Planico in Mojstrano, ustavlja pa se 

na najatraktivnejših turističnih točkah. Letošnje leto je občina Kranjska Gora v sklopu razpisa Triglavskega 

narodnega parka, v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti na območju TNP, vzpostavila tudi 

brezplačno povezavo med Mojstrano in dolino Vrata.  

Turistični avtobus bo na relaciji Mojstrana – Dolina Vrata vozil med 1.julijem in 21.avgustom, v obdobju 

med 23. julijem in 21. avgustom 2022 pa bo Mojstrana z dolino Vrata povezana kar z osmimi linijami 

dnevno. Uporaba avtobusa je brezplačna. Ob tem je potrebno poudariti, da je z ureditvijo in preplastitvijo 

ceste v Vrata do izraza prišel problem na katerega občina Kranjska Gora, Turizem Kranjska Gora in ostali 

pomembni turistični deležniki opozarjajo že mnogo let, in sicer ureditev velikega parkirišča na obrobju  

Mojstrane in omejitev dostopa v dolino Vrata za vsa motorna vozila ter vsa potrebna signalizacija.   



 

 

 

Brez takšnih ukrepov oz. rešitev ne moremo pričakovati, da se bo krhek in občutljiv ekosistem doline Vrata 

ohranil za zanamce. Direktor turizma Blaž Veber je poudaril, da v kolikor se s strani pristojnih institucij ta 

problematika ne bo uredila do 15. julija, bo občina Kranjska Gora na žalost primorana ukiniti brezplačne 

avtobusne prevoze v dolino Vrata, saj zaradi preobremenjenosti prihaja do težav v pretočnosti prometa in 

zamud turističnega avtobusa.  

Kolesarskim in pohodniškim potem se je pridružila nova povezovalna sprehajalna pot med Mojstrano in 

Hrušico ter Jesenicami, ki omogoča lažji dostop do še ene v vrsti novih pridobitev v turistični ponudbi 

destinacije Kranjska Gora, ferati Dobršnik. Še ena novost, ki bo v kratkem ogledala luč sveta je novo težko 

pričakovano postajališče za avtodome v Kranjski Gori, ki se trenutno še vzpostavlja vzdolž reke Pišnice v 

Kranjski Gori. Občina Kranjska Gora je odkupila zemljišče in na območju uredila kar 19 nadstandardnih mest 

za avtodome. Tudi letošnje poletje poteka tradicionalni festival Poletne noči. V preteklosti bolj poznan kot 

festival Poletje pod Vitrancem. Razlog za preimenovanje je dodana nova lokacija in sicer Trg Olimpijcev v 

Mojstrani. Razpored festivala je objavljen na spletni strani turizma Kranjska Gora in Slovenskega 

planinskega muzeja v Mojstrani. Poletno sezono bo tako kot je bila to v navadi v prejšnjih letih zaokrožil 

Julian Alps Trail Run. Dogodek, ki se je po besedah Luka Hrena, idejnega vodje, v letošnjem letu pridružil 

prestižni UTMB seriji, ki pod eno streho združuje vse največje trail run dogodke v Evropi in Svetu. Julian Alps 

Trail Run in z njim destinacija Kranjska Gora ter Slovenija se je tako postavila ob bok destinacijam kot so 

francoski Chamonix in Cortina D' Ampezzo. V letošnjem letu pričakujejo udeležbo trail tekačev iz celega 

sveta, trenutno je več kot 700 prijavljenih tekačev iz tujine. Julian Alps trail Run ponuja za vsakogar nekaj. 

Priložnostnim tekačem krajše trase od 10 do 30 kilometrov kot tudi tistim izkušenim tekačem, ki si želijo 

preizkusiti svoje zmogljivosti na 100 in 170 kilometrskih trasah.  

Ponudba destinacije Kranjska Gora se nadgrajuje tudi v gastronomskem in hotelirskem segmentu. Dino 

Katalenić je predstavil butični hotel Milka, ki se nahaja v Jasni in je vrata odprl v mesecu juniju. Povedal je, 

da so jih pri oblikovanju butičnega hotela Milka vodila globalna raziskovanja in strogo določeni standardi, 

ki veljajo za butične destinacije. Želja celotne ekipe Milke je, da  pričara nepozabno izkušnjo, ki se ne odraža 

le v premišljeni in izbrani podobi našega hotela ter restavracije, temveč vas objame s posebnim občutkom 

takoj, ko vstopite v prostor. Glede na izjemno lokacijo, na kateri se hotel Milka nahaja, so želeli to okolje 

vnesti v prostor in na ta način ohranjati in podaljšati izjemno zunanjost v notranjost objekta.  



 

 

Da bi tej želji ugodili glede na zadane gradbene omejitve so veliko pozornost namenili podrobnostim in 

uporabi naravnih materialov, ki jih najdete povsod v Milki – kraški apnenec, oljen hrastov parket, fasada iz 

macesna, ki je žgana in krtačena ter na ta način daje potrebno temno patino gorenjskemu arhitekturnemu 

stilu, hkrati pa je takšna fasada okolju prijaznejša, saj je ni potrebno vsako leto barvati, s čimer preprečimo 

izpiranje barve v okolje.  

V hotelu je na voljo šest unikatno oblikovanih sob: tri razkošne in velike suite ter tri udobno opremljene 

dvoposteljne sobe v vrhnjem nadstropju. Vse sobe ponujajo čaroben pogled na jezero, za katerim se 

razprostirajo mogočni vršaci Julijskih Alp. Pri izboru opreme so pozornost namenili najmanjšim 

podrobnostim, vse sobe pa odslikavajo različne motive, ki črpajo navdih v lokalnem okolju in kulturi. 

Pod svojstvena kulinarična pravila se kot šef kuhinje podpisuje 32-letni David Žafran, sicer diplomirani 

sociolog, katerega akademsko kariero je kaj kmalu izpodrinila strast do kuhanja. Ta ga je popeljala od 

ljubljanskih kulinaričnih institucij EK, Luda in Atelje vse do Frantzna, priznane restavracije s tremi 

Michelinovimi zvezdicami v Stockholmu, kjer je ustvarjal vse do pandemije covida-19. Takrat je skupaj z 

ekipo Milke pričel razvijati vizijo nove restavracije. V hotelu Milka pa poseben poudarek namenjajo tudi 

odgovornosti – tako do okolja in okolice, kot do gostov in zaposlenih. 

V Kajžnkovi hiši je z današnjim dnem zaživel novi turistični produkt Escape muzej Kajžnkova hiša, ki 

predstavlja edinstveno ponudbo tudi v evropskem merilu. Kot je ob predstavitvi novega produkta povedal 

Marko Maučec iz podjetja Escapebox je ideja o Escape Roomu, ki se razprostira čez celoten muzej nastala 

že pred časom. Obiskovalci bodo tako lahko skozi igrificirano doživetje na zabaven način spoznavali 

pomembna obdobja in dogodke v rateški zgodovini. Escape muzej v Ratečah je nastal na podlagi 

sodelovanja med Gornjesavskim muzejem Jesenice, ki upravlja s Kajžnkovo hišo, Turizmom Kranjska Gora 

in podjetjem Escapebox. Igra poteka po celotni Kajžnkovi hiši in je edinstven primer takšnega muzeja v 

Evropi. Zaradi posebnega tlorisa objekta so razvili posebno mehaniko, ki po eni strani omogoča igranje več 

skupinam hkrati, po drugi pa obiskovalce vodi po običajni smeri ogleda muzeja. Ključna razlika med 

»klasičnimi« sobami pobega in escape muzejem je v tem, da igro lahko hkrati igra do dvajset oseb. Igra je 

primerna tako za pare kot družine in različne skupine. Sam potek igre oziroma obisk posameznih sob lahko 

obiskovalci poljubno izberejo sami. Igra poteka skozi etnološko zbirko Kajžnkove hiše in jo na tako na 

zabaven način približa obiskovalcem. Odrasli bodo za vstopnico odšteli 10,00€ in otroci 6,00€ medtem, ko 

je za predšolske otroke obisk muzeja brezplačen.  



 

 

Escape muzej Kajžnkova hiša bo odprt od četrtka do nedelje med 9.00 in 17.00 in za v naprej najavljene 

skupine tudi med tednom. Rezervirajte svoj termin preko spletne strani escapemuzej.si, preko elektronske 

pošte na info@escapemuzej.si ali pokličite na telefonsko številko 04 587 61 48 in se podajte na 

dogodivščino! 
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