
 

 

Vintereventyr i Slovenien med mærkelige sportsgrene og 

julekrybber i spektakulære omgivelser 

 

Sloveniens kyst trækker om sommeren og med store mængder vinternedbør i de Juliske og 

Dinariske Alper byder det lille EU-land også på fine vintersportsmuligheder. Hovedstaden Ljubljana 

er værd at besøge hele året rundt, ikke mindst til jul og nytår, hvor byen pyntes og lyssættes på 

smukkeste vis.  

 

Når det bliver fyraften, tager slovenerne træningstøjet på. Alpefolket på 

Balkanhalvøen er sportsfolk, og naturen, der ligger uden for 

hoveddøren næsten uanset, hvor man befinder sig, har en dragende 

virkning – også om vinteren. 

  

De bedste skisportsmuligheder er i Kranjska Gora, der er kendt for at afholde World Cup konkurrencer 

i slalom. Slovenerne har fostret mange gode alpine skiløbere, fra legenden Bojan Krizaj der var i evig 

rivalisering med svenskeren Ingemar Stenmark til den dobbelte olympiske mester Tina Maze.  

 

Meget for pengene – og mærkelige sportsgrene 

 

Løjperne ved Kranjska Gora og Vogel i nationalparken Triglav byder på 

udfordringer til skiløbere på alle niveauer og det samme gør sig 

gældende for Rogla, der ligger i Zreče Pohorje i det nordøstlige 

Slovenien. I alt er der 300 km. alpine pister og 280 km. med 

langrendsspor at boltre sig på.  

Slovenien er et af de billigste lande i EU. Det generelle prisniveau er ca. 

40 pct. lavere end i Danmark, og det kan også mærkes, når man er på skiferie. Der findes flere 

forskellige skipas, der giver adgang til pisterne til priser der ligger langt under, hvad man kender til i 

f.eks. Østrig, Frankrig og nabolandet Italien.  

Der er mange andre former for vintersportsaktiviteter i Slovenien, fra hundeslædekørsel over 

mountainbike i sneen til skijoring, en særlig disciplin hvor man som langrendsløber kan blive trukket 

af hunde eller heste! Eller hvad med rafting ned af sneklædte bjergsider – det er de færreste, som 

endnu har prøvet det.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ateistisk julehygge 

Der er også mulighed for at nyde vinteren i et mere adstadigt tempo. 

Slovenerne har et meget afslappet forhold til den katolske tro, som er 

den dominerende trosretning i landet, og en betragtelig del af 

befolkningen betragter sig selv som ateister.  

Men når julen står for døren, gøres der virkelig noget ud af det. I byer 

som Radovljica, Maribor, Bled, der ligger ved den smukke Bled-sø, og ikke mindst i hovedstaden 

Ljubljana pyntes der op til den store guldmedalje, og på julemarkederne kan man få slovenske 

delikatesser og varm vin at lune sig på. I hovedstaden er der også mulighed for at stå på skøjter på den 

smukt oplyste plads, Kongresni trg.  

Julekrybber i spektakulære omgivelser 

Julen markeres også i spektakulære omgivelser rundt om i landet. 

Slovenien er kendt for sine mange grotter og i den kendteste af dem alle, 

Postojna-grotterne vil man kunne opleve opstillede  julekrybber langt 

under jorden.  

Traditionen holdes også i live ved Mlačca kløften i Mojstrana ved 

Kranjska Gora. Her kan man se Maria, Josef og Jesusbarnet på et smukt 

bagtæppe af et frosset vandfald.  
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