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Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma iz Bohinjske Bistrice.

 
S spoštovanjem!
Stanislav Čičerov

»Prihod v Staro Fužino po Zgornji 
dolini je še posebno v visoki  

pomladi neizmerno lep. Že pri  
Jereki se odpre pogled tja do  

Podrte gore, pod belino sneženih 
gora pásu nežno vijoličasto-rjavo 

brstečih bukev sledi rumeno-zeleni 
pas povsem prebujenega drevja, 

pomešanega s temnim, skoraj  
črnim zelenilom smrek. V daljavi  
se skriva tanka črta Bohinjskega 

jezera, med njim in obiskovalcem 
tega sanjskega koščka sveta pa  

so le strehe domov, hlevov in  
kozolcev ter iz raznobarvnega  

cvetja in zelenih trav stkane  
preproge senožeti«.

»Mene sta presenetila predvsem 
izrazit smisel ljudi za ohranjanje 
stika z naravo in spoštljiv odnos  
do nje. Sedaj bolje razumem, zakaj 
večinoma niso naklonjeni zakon-
skemu urejanju njihovega življenja 
in dela v širšem in ožjem območju 
Triglavskega narodnega parka;  
pri njihovem načinu življenja,  
ko se starožitnosti le korakoma in 
previdno dodajajo nove, moderne 
vsebine, jih zakon pogosto ovira 
pri  svobodni presoji, ki se je  
v zgodovini marsikdaj izkazala  
za pravilno.«*

 
*Povzeto iz knjige.

STANISLAV ČIČEROV

Zavod Noreja
Zavod za kreativno sobivanje človeka in Zemlje

30,00 €
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Ko prihodnost postaja preteklost,
se sreča s sedanjostjo,
ko naša pričakovanja tonejo v pozabo,
se srečajo z nami,
in takrat se zavemo,
česa nismo videli, vendar bi morali,
in česa nismo storili, čeprav bi lahko.

      Stanislav Čičerov
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V čast mi je, da vas lahko  
povabim na predstavitev knjige

PODOBESTARE FUŽINE Z OKOLICO
Predstavitev bo v soboto, 19. 10. 2013 ob 20. uri  

v dvorani Kulturnega doma v Stari Fužini

Vabilo


