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Zavihali rokave in osvojili priznanje
»Vse se da

z

dobro voljo in pozitivno energijo,«

z

najlepšega gorenjskega balkona, kot nekateri

označujejo Kriško goro, sporočajo prejemniki priznanja za naj visokogorsko kočo
glasovih obiskovalcev gora zaslužila Koča na Kriški gori.
Suzana P. Kovačič
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Vrata (1591

metrov nadmor-

ske višine), približno dvajset
minut je hoje od koče.
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Zaradi covida-19 bodo družabno srečanje izvedli kasneje, ko bodo razmere to dopuščale.

že

Protokol izročitve priznanja je potekal v ožji skupini; od leve: Dušan Prašnikar, novinarka
spletnega portala Siol Alenka Teran Košir, Stanislav Ficko in Denis Berra.

Nedaleč od koče je tudi vzletišče za jadralno padalstvo.
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Oskrbniška ekipa Koče na Kriški gori

Koča je do konca septembra odprta vse dni, od prvega
oktobra dalje pa bo zaprta ob ponedeljkih.

Na

Kriški gori so planinci nagrajeni z razgledi.

