
Matija Turk
Dolomiti so gore, ki jim po 
arhitektonski skladnosti, estetskosti 
in neizprosni vertikali težko 
najdemo enake. Že zgodaj so 
pritegnili nemirno človeško 
naravo, zato v zgodovini in razvoju 
alpinizma zavzemajo posebno 
mesto. V predavanju bomo 
predstavili manj znane in obiskane 
vrhove v skupini Marmarole, v 
Sextenskih Dolomitih in 
Ampezzanskih Dolomitih. Na 
dolomitske velikane se bomo 
podali po sledeh prvopristopnikov. 
Predstavili bomo pionirsko 
obdobje odkrivanja Dolomitov, 
prve gornike-alpiniste in gorske 
vodnike. 

Edo Kozorog

Edo Kozorog je z morskim kajakom 

po etapah preveslal od Tolmina po 

Soči do morja in po Jadranski obali 

do Albanije in tako za svojega 

abrahama dosegel osebni cilj. 

Naslednje leto sta z bratrancem 

Ljubom nadaljevala pot po 

Skadarskem jezeru in po Bojani do 

Jadranskega morja, nato pa s 

prijatelji še po otokih Jonskega 

morja do Zakyntosa v Grčiji. S 

potopisnim filmom bo predstavljen 

način potovanja z morskim 

kajakom, ki omogoča neposreden 

stik z naravo in morjem.

Nataša Vrhovec
Vožnja z vlaki, ki traja ure in ure; 
hoja po Kitajskem zidu; parki, v 
katerih domačini plešejo; 
raziskovanje pagod; prostovoljno 
delo v zavetišču za pande – vse to 
in še več bomo spoznali na 
potopisnem predavanju o Kitajski.

Zoran Furman

Več kot 7600 km dolgo potovanje z 

vlakom bomo pričeli v Moskvi. Po 

ogledu Rdečega trga, Kremlja in 

katedrale Sv. Vasilija se bomo 

podali na 5 dni dolgo vožnjo do 

Mongolije. V prestolnico Ulan Bator 

bomo prispeli ravno v času 

Naadama, najbolj znanega 

mongolskega festivala, 

imenovanega tudi nomadske 

olimpijske igre. Vožnjo z vlakom 

bomo nadaljevali proti kitajski 

prestolnici Peking, si ogledali Kitajski 

zid, mesto Xian ter potovanje 

zaključili v Šanghaju.

Nina Kogej

Pokrajina Ugande se spreminja na 

vsakih nekaj kilometrov in sporoča, 

kako bogata je dežela in kako 

bogato je spoznavanje prave 

afriške prvobitnosti. Neraziskani in 

malo obiskani predeli, ki bi pred 

zgolj nekaj leti pomenili smrt, se 

sedaj odpirajo in vsakemu 

avanturističnemu popotniku 

ponujajo življenjska spoznanja. Tu 

so mogočni narodni parki, kjer se 

sprehajajo žirafe, sloni in vodni 

bivoli. 

23.10. 27.11. 18.12. 29.1. 26.2.DOLOMITI 
JADRANSKO IN 
JONSKO MORJE UGANDA KITAJSKA

TRANSIBIRSKA 
ŽELEZNICA



23/10/15_MATIJA_TURK_DOLOMITI___________
27/11/15_EDO_KOZOROG_JADRANSKO_IN_JONSKO
18/12/15_NINA_KOGEJ_UGANDA______________
29/01/16_NATAŠA_VRHOVEC_KITAJSKA________
26/02/16_ZORAN_FURMAN_TRANSIBIRSKA_ZELEZ

KNJIŽNICA TOLMIN 
OB 19.00

Potnike obveščamo, da bomo pred posameznim potopisnim predavanjem v prostorih knjižnice pripravili
razstavo knjižničnega gradiva, povezanega s temo predavanja.
Gradivo si boste lahko izposodili na dom.
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