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UVODNIKKAZALO

Ko sem na vrhuncu poletne 
turistične sezone pisal kolumno 
za osrednji slovenski časopis 
Delo, sem v njej poudaril, da 
imamo pravzaprav privilegij, da 
bomo letošnji dopust večinoma 
preživeli v Sloveniji. Ne nazadnje 
gre za prvo uradno priznano 
zeleno in trajnostno naravnano 
turistično destinacijo v Evropi, ki 
jo je Evropska komisija poleg 
tega uvrstila med 20 najbolj 
varnih turističnih destinacij za 

potovanja po pandemiji koronavirusne bolezni. Da ne omenjam vseh 
presežnikov, s katerimi našo domovino opevajo tuji turisti. Za to ste zaslužni 
tudi ali predvsem vi – predani prostovoljci iz turističnih društev po vsej 
državi, ki skrbite, da Slovenija ni samo lepa, ampak je tudi gostoljubna. 
Zdaj to spoznavajo tudi uporabniki turističnih bonov, ki so nedvomno ena 
izmed boljših potez protikoronskih ukrepov. Med Slovenci so se tako dobro 
prijeli, da gospodarski minister Zdravko Počivalšek razmišlja celo o tem, da 
bi rok za njihovo koriščenje podaljšali v prihodnje leto. Zame osebno je 
njihova največja prednost v tem, da smo naposled vendarle začeli odkrivati 
našo prelepo deželo, ki je drugače zagotovo ne bi oz. vsaj ne v tolikšnem 
obsegu. Na svoje veliko presenečenje številni prvič odkrivajo, kakšne lepote 
in vrhunska doživetja nas čakajo komaj uro vožnje od doma. 
Da ne govorimo o vrhunskih kulinaričnih doživetjih, ki jih najdemo v skoraj 
vsaki slovenski vasi in mestu. Tudi na tem področju smo v teh kriznih časih 
dobili priznanje iz tujine. Junija je izšla prva izdaja Michelinovega vodnika 
slovenskih restavracij, v katerem izpostavljajo restavracije, namenjene 
razvajanju vaših brbončic. Slovenija ima zelo velik kulinarični potencial, ki 
smo ga v zadnjih letih začeli tudi vedno bolj uporabljati in izkoriščati.
Hiša Franko iz Starega Sela pri Kobaridu je prejela dve Michelinovi zvezdici, 
po eno pa Hiša Denk iz Zgornje Kungote, gostilna Pri Lojzetu na Zemonu, 
Dam v Novi Gorici, Atelje v Ljubljani ter Vila Podvin v Radovljici, s katero pri 
Turistični zvezi Slovenije sodelujemo že vrsto let. Njihov kuharski mojster 
Uroš Štefelin je ključni člen našega projekta Zlata kuhalnica, ki ga 
pripravljamo skupaj s Turistično-gostinsko zbornico Slovenije in Društvom 
kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Gre za tekmovanje mladih kuharjev v 
pripravi tradicionalnih slovenskih jedi, prve tri ekipe pa za nagrado dobijo 
kuharsko delavnico pri chefu Štefelinu. 
Pri Turistični zvezi Slovenije nas je že zdavnaj prepričal s svojo filozofijo, v 
skladu s katero poudarja stare slovenske jedi ter lokalne sestavine, ki jih 
pripravlja na inovativen in sodoben način. 
»Pri vsej globalizaciji je prav tradicija tista, ki nas poleg kulture ločuje od 
drugih narodov. In če bomo to izgubili, smo izgubili velik del slovenske 
identitete. Tega pa seveda ne smemo dovoliti,« je Štefelin poudaril v 
nedavnem intervjuju. Prav navezavo na tradicijo ter lokalno okolje in 
sestavine so kot ključ za svoj uspeh izpostavili tudi ostali Michelinovi 
zvezdniki, od Tomaža Kavčiča iz gostilne Pri Lojzetu do Ane Roš iz Hiše Franko. 
Pri Turistični zvezi Slovenije verjamemo, da se bodo slovenskemu gostu 
znali približati tudi drugi slovenski gostinci, kar ne bi smel biti pretrd oreh. 
Ne nazadnje slovenski gurmani poznajo in cenijo domačo slovensko 
hrano, če ne drugega, ker so nanjo navajeni. Gostincem tudi polagamo na 
srce, naj slovenske goste obravnavajo enakovredno kot tujce, saj se bodo 
samo v tem primeru vračali k njim. 
Čas je, da Slovenijo ne le odkrivamo, pač pa jo tudi okusimo. Presenečeni 
boste, kako raznoliki so njeni okusi. Navsezadnje je s svojimi gastronomskimi 
presežki tako navdušila, da je postala nosilka naziva Evropska 
gastronomska regija 2021. 

Pavle Hevka 
Predsednik Turistične zbornice Slovenije
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Prihodnja številka Lipovega lista bo izšla v prvi polovici oktobra 
2020. Sporočila o novostih na območju delovanja vašega društva 
in napovedi prireditev pošljite, prosim, najpozneje do 10. 
septembra 2020 na elektronski naslov: info@turisticna-zveza.si.
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MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA

Izbor, ki je za slovenske kraje to,  
kar so za gostilne  

Michelinove zvezdice,  
je že v polnem teku.  

Državna ocenjevalna komisija bo 
po dolgem in počez prečesala Slovenijo 

in izbrala zmagovalce natečaja:   
Moja dežela – lepa in gostoljubna. 

Od 10. avgusta do 8. septembra glasujte za: 

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši zdraviliški kraj 
Banovci, Čatež ob Savi, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, 

Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek, Radenci,  
Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, Topolšica, Zreče

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši turistični kraj 
Ankaran, Bled, Bohinj (Ribčev Laz, Stara Fužina,  
Bohinjska Bistrica), Bovec – ČezSoča, Cerkno,  
Gozd Martuljek, Izola, Kranjska Gora, Kobarid,  

Piran, Portorož z Lucijo, Tolmin

NAJ lepše – NAJ gostoljubnejše večje mesto
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Velenje

Slovesna podelitev priznanj  
pod pokroviteljstvom 

predsednika Vlade RS Janeza Janše 
»Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020« 
bo potekala v okviru Dnevov slovenskega 

turizma, ki bodo v Laškem potekali 
med 12 in 14. oktobrom. 
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Uroš Štefelin, najprej čestitke za Michelinovo zvezdico. 
Kako je ta veliki uspeh vplival na organizacijo v vaši 
kuhinji – zdaj lahko verjetno na podelitev pogledate z 
bolj trezno glavo?
Naša kuhinja deluje tako kot pred prejetjem priznanja. Veseli smo, 
hkrati pa je to res velika odgovornost.

Verjetno so redki kuharji, ki si ne bi želeli zvezdice, 
mednarodnega priznanja za svoje delo. Je to za vas 
breme, kuhate s tresočo se roko, če se lahko pošalim, ali 
v tem vidite novo poslovno priložnost? 
Naša usmeritev je bila vedno ena in edina – tradicija na sodoben način. 
Zelo veseli smo, da k nam zaidejo tudi domačini. Želimo si, da tako tudi 
ostane. Res ne želimo ničesar spreminjati, seveda pa kot vedno 
stremimo h kakovosti, raziskujemo lokalne tradicionalne zgodbe, 
povezujemo vse akterje v destinaciji in uživamo v kuhanju. 

Michelinovi inšpektorji so patruljirali po slovenskih 
restavracijah. Ste jih opazili, ste imeli kdaj občutek, da 
vas ocenjujejo, ali so bili res tako zelo neopazni?
Poleti se med večinoma domače goste pomeša veliko tujih in res nismo 
vedeli, kdo bi nas lahko ocenjeval. Mi se s tem nismo obremenjevali, saj 
je naš moto, da vsakega gosta, ki pride k nam, postrežemo enako. Za nas 
ni razlike, ali v našo restavracijo pride sosed ali Michelinov inšpektor. Oba 
bosta dobila enako postrežbo in razvajanje.

Prisegate na lokalne sestavine, osebno sodelujete s kmeti 
iz okolice, se z njimi povezujete … Kako pomembne so 
kakovostne sestavine za eksplozijo okusov?
Sestavina je osnova! To je najbolj pomembno. Paziti je treba, da jo s 
kuhanjem le nadgradiš, ne pa uničiš. Slovenija je bogata, kar se tiče 
kakovostne hrane, tega se res še premalo zavedamo. Če uporabimo 
domač material od kmeta, hrano, ki jo na njivi ali v hlevu (živino) pridela 
zase, in nam del tega odstopi, smo lahko brez skrbi, da je sestavina, ki 
jo dobimo, kvalitetna. Z dobro hrano nam ni treba nadgraditi okusov. 
Korenje, ki ga dobiš pri lokalnem kmetu, ima popolnoma drugačen 
okus kot tisto, ki ga denimo pripeljejo iz Nizozemske. 

Prisegate na tradicionalno slovensko kuhinjo, za katero 
se, ko jo predstavljamo tujcem, pogosto zdi, da se vrti 
okoli klobase, zelja in krompirja. Vi dokazujete, da to 
nikakor ne drži. 
Ohranjanje pristnih okusov na sodoben način, prilagajanje 
sodobnemu načinu življenja z jedmi, porcijami itd., je nujno za razvoj 
slovenske kulinarike. Če kuhaš sezonske tradicionalne jedi, ki so bile 
na mizi naših prednikov, in jih recimo nadgradiš z novimi okusi, lahko 
dobiš vrhunsko jed. 

Kje iščete navdih za kulinarične presežke? 
Ideje nenehno plešejo v meni, traja pa, da se skristalizirajo. Ideje 
plemenitim s prebiranjem kuharskih knjig, obiskovanjem restavracij, 

spremljanjem kulinarične scene na splošno. Največ jedi se izlušči, ko 
sem sproščen in neobremenjen, največkrat se mi kakšen recept porodi, 
ko uživam v naravi. 

Pri vas se recimo na krožniku znajde riba s sipo, bujto 
repo in limono. Na prvi pogled nenavadna kombinacija, 
ki se je izkazala za zmagovalno. So kakšne kombinacije 
jedi, o katerih ste tudi vi sprva dvomili, a se je izkazalo, 
da se okusi neverjetno prepletajo? 
Delam po instinktu, ne kopiram receptov. Če mi gre neka stvar v glavi 
skupaj, jo preizkusim na krožniku. Vsako stvar, ki jo ponudimo gostu, 
najprej sami testiramo, kreiramo pa jo vedno po občutku in nikoli ne 
dvomim o kombinaciji. Navadno je tako, da ko nastane jed v glavi, je v 
realnosti prav takšna, kot sem si jo zamislil.

Obujate stare slovenske jedi, na naše krožnike sta se 
zaradi vas vrnili hruška tepka in polenta trdinka. Kako 
kulinarično bogata je Slovenija, za katero se zdi, da 
jo hitro premamijo svetovni kulinarični trendi, ki nas 

Uroš Štefelin 

Zaradi Michelinove zvezdice 
nismo dvignili cen 

Intervju

Intervju

Uroš Štefelin, eden od dobitnikov prestižne Michelinove zvezdice, ostaja na realnih tleh. Verjame v svojo 
ekipo, slovenskega kmeta in svoje recepte – zaradi tega je Vila Podvin tudi ena od šestih restavracij, 
ki so jo neizprosni Michelinovi inšpektorji prepoznali in jo postavli na svetovni zemljevid najboljših 
kulinaričnih doživetij. V Sloveniji je sicer letos zasijalo sedem zvezdic v šestih restavracijah (Hiša Franko 
je prejela dve).

Osnova za dobro kulinarično zgodbo je kakovostna in lokalno pridelana hrana.
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Veselje ob prejemu Michelinove zvedice, ki s seboj prinaša 
veliko odgovornost.

naredijo lažno site? 
Cenim svoje kolege, ki se lotijo eksperimentiranja z drugimi svetovnimi 
trendi, a mi sledimo in se držimo tradicije. V naši kuhinji ni praškov, ki se 
pogosto dodajajo jedem, pri nas so na štedilniku lonci in veliko 
kuhamo. Zavedamo se, da lahko največ okusov potegnemo iz dobrega 
živila. Treba se je zavedati, da je Slovenija zlata dežela z različnimi 
podnebnimi regijami, kar vpliva na sestavine, in slovenski kuharji smo 
privilegirani, saj imamo izredno bogastvo sestavin za ustvarjanje.

Vas je Michelinova zvedica spodbudila k iskanju novih 
receptov? Snujete kakšne novosti?
Novosti snujemo z ekipo vsak dan! Kot rečeno – delujemo naprej po 
ustaljenem načinu (smeh). Zvezdico smo dobili zaradi načina dela, v 
katerega verjamemo, v kreiranju dobrot uživamo, zato tudi nismo 
spreminjali cen. Verjamemo v svoje znanje, tradicijo in kuhanje, zato ga, 
tudi če zvedico izgubimo, ne bomo spreminjali, saj verjamemo, da je 
to, kar delamo, dobro.

Delo vrhunskega kuharskega mojstra še zdaleč ni lahko. 
Kakšen je vaš delovni urnik – ga sploh imate? Verjetno 
se vam novi recepti po glavi pletejo tudi ponoči?
Kuhanje je način življenja. Odklop pomeni, da nimam pri sebi telefona! 
Sicer sem pa ponoči tako zelo utrujen, da spim in nimam blokca na 
nočni omarici. Zame ni urnika. Ko je restavracija odpra, sem v kuhinji, ko 
ne, je treba postoriti še marsikaj drugega, nabaviti sestavine ipd. Najboljše 
ideje pa dobim v naravi, če si vzamem dve urici zase in grem na kolo ali 
konja. Takrat gledam in opazujem svet okoli sebe, in če recimo vidim 
staro jablano, razmišljam, kako jo uporabiti v kuhinji (smeh). 

Katera hrana pa vas, ko niste v vlogi ustvarjalca, nasiti, 
zadovolji, kaj si privoščite, ko niste v službi? 
Zelo rad imam domačo salamo in jedi na žlico. Zelo rad se usedem 
tudi na letalo in odpotujem v tujino ter poskusim hrano v restavracijah, 
ki se mi zdijo posebno zanimive. Obožujem pa tudi tajsko hrano. V 
njej res uživam, a to je kulinarika, ki je zaradi drugačnih sestavine ne 
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morem uporabiti pri svojem delu, zato grem v Azijo zgolj uživat in 
razvajat brbončice.

S svojimi kulinaričnimi kreacijami navdušujete tudi 
mlade, pripravljate kuharske delavnice za otroke, s 
Turistično zvezo sodelujete pri projektu Zlata kuhalnica. 
Zakaj je tako zelo pomembno vlagati v mlade in jih 
izobraževati o pomeni zdrave, lokalno pridelane hrane?
Mladi nas bogatijo, brez njih ni prihodnost. Mladim je treba pokazati 
lepoto kuharstva in strežbe, zgodbe, ki jih govorijo jedi, da vsi skupaj 
bolje spoznamo našo kulinarično dediščino. Tega ne počnem, da bi 
vzgajal bodoče kuharjem, ampak jedce. Če mladim povemo, kaj je 
kakovostna in zdrava hrana, mislim, da smo veliko naredili za zdravje 
naših državljanov in spoštovanje tradicije, ki lahko z globalizacijo hitro 
izgine. Premalo se zavedamo, koliko dobrih stvari imamo.

Kakšen je sicer odziv mladine na vaše kuhanje? Mnoge 
starše skrbi, ker otrokom diši predvsem ocvrta in manj 
zdrava hrana. Kako spremeniti te navade?
Otroka najbolj prepriča, če ga povabiš v kuhinjo in skupaj skuhata 
zdravo jed. Če bo otrok pomagal pri kuhanju, bo jed na koncu pojedel, 
saj bo ponosen na to, kar je pripravil. 
Otrokom je treba ponuditi še kaj drugega in to z veseljem sprejmejo. 
Treba je vztrajati in odrasli moramo biti mladim za zgled!

V svoji restavraciji Vila Podvin ste imeli doslej že veliko 
slovenskih gostov. Kako delovno je to poletje, se je 
čakalni seznam zaradi Michelinove zvedice podaljšal?
Da, čakalni seznam se je podaljšal. Glede na to, da smo bili zaradi 
epidemije tako dolgo zaprti, smo veseli, da smo tako dobro začeli. 
Zagotovo je k temu pripomogla tudi Michelinova zvedica, čeprav je 
res, da je bilo že pred korono v naši restavraciji kar 90 odstotkov 
slovenskih gostov. Trenutno se na prosto mizo čaka en teden. 

Epidemija koronavirusa je ustavila prihod tujcev, ki bi 
zaradi Michelinovega vodnika zagotovo drli v Slovenijo. 

Občutite primanjkljaj tujih gostov?
Da, tujih gostov je res manj, pozna se, da jih ni, čeprav na srečo pri nas 
ni čutiti posebnega usipa, kar nas izjemno veseli. 

Naša država se zadnja leta vse bolj samozavestno 
postavlja na svetovni gastronomski zemljevid. Kakšen je 
naš potencial? 
Slovenija ima velik potencial. Naša država je dobila sedem zvezdic, a vsi, 
ki delamo v gastronomiji, vemo, da je še vsaj deset restavracij, ki bi si 
zaslužile to priznanje. Trenutno za nami prihaja veliko mladih deklet in 
fantov, mladih kuharskih mojstrov, ki se izobražujejo v tujini, a tudi doma 
ter ustvarjajo edinstvene kulinarične presežke. A treba se je zavedati, da 
imamo mi srečo, ker imamo slovenskega kmeta in kakovostne surovine. 
Slovenija s svojo gastronomsko dediščino, neokrnjeno naravo, odličnimi 
sestavinami lahko postane kulinarična velesila.

Boste imeli to poletje čas za odmik, oddih? Kje si boste 
napolnili baterije? 
Dopusta letos ne bo, energijo pa si bom napolnil v bližnjih gozdovih 
Jelovice. 

Suzana Kozel
Foto: Vila Podvin

Aktualno

Veliko Slovencev se je zaradi posledic epidemije in spodbude države s turističnimi boni odločilo dopustovati 
doma ter izredne razmere izkoristiti za odkrivanje tudi manj znanih kotičkov domovine. Zaradi povečanega 
domačega obiska je bilo tako v začetku julija v Posočju in Prekmurju težko najti prosto namestitev, medtem ko 
se na Koroškem lahko pohvalijo s tem, da so k njim prišli tudi gostje, ki se v prelepe kraje pod Peco sicer ne bi 
odpravili.

Turizem po koroni

Domači gostje odkrivajo 
Slovenijo

Namestitve srednjega cenovnega razreda so bile v Posočju sredi 
julija precej zasedene pa tudi ob obisku se mi je zdelo, da se jim za 
letošnjo sezono ni treba bati. Tako v Bovcu in Kobaridu, kjer se je 
pretekla leta trlo tujcev, tudi obiskovalcev festivalov, za razliko od 
preteklih let zdaj zlahka najdeš parkirno mesto. Oskrbnik spominske 
Cerkve Svetega Duha v Javorci nam pove, da ne čutijo večjega 

upada obiskovalcev, je pa res, da letos prihaja k njim veliko več 
slovenskih gostov, ki pa so bolj zahtevni, želijo več informacij, več 
sprašujejo, saj se jih zgodovina teh krajev bolj tiče kot večine tujcev. 
Doda, da se je na splošno v zadnjih dveh letih povečalo zanimanje 
za ta spomenik žrtev prve sv. vojne, hkrati pa se je precej spremenila 
vrsta obiskovalcev. Če so prej prevladovali romarji in sorodniki 
padlih na soški fronti, ki so iskali prednike – o katerih sicer največkrat 
niso imeli dovolj podatkov, spet drugič, redkeje, pa so jih z njihovo 
pomočjo celo našli –, danes prevladujejo družine in pari. V regiji je 
bilo pretekla leta sicer več festivalskih gostov, ki so iz kapacitet 
izrinili druge, a jih je bolj malo zašlo do njih in so se ustavili ob 
obisku Tolminskih korit. 

Za varnostne ukrepe je v cerkvi poskrbljeno, vstop je dovoljen le z 
maskami, na vidnem mestu pa so tudi opozorila in razkužilo za roke.
Kustos v Kobariškem muzeju je povedal, da je obisk pri njih sicer 
slabši kot pretekla leta, a vseeno slovenski gostje prihajajo v 
zadovoljivem številu, zanimanje za muzej, ki se uvršča med najboljše 
pri nas, pa se na splošno povečuje. V avgustu pričakujejo več 
Italijanov, ki so tudi sicer med najpogostejšimi obiskovalci. Pravi, da 
je Posočje polno turistov, ni pa letos tistih, ki pridejo sem z letalom. 
Zanimivo je, da so že konec julija poleg Nemcev in Avstrijcev 
postopoma začeli prihajati tudi Belgijci, Nizozemci, Francozi, čeprav 

Slovenija s svojo gastronomsko dediščino, neokrnjeno naravo, odličnimi sestavinami lahko postane kulinarična velesila.

V Vilo Podvin zahajajo predvsem domači gostje. Tudi predsednik 
države Borut Pahor je užival v njihovi eksploziji okusov.

Cerkev sv. duha v Javorci letos obiskuje več slovenskih gostov.
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ne v dosedanjem številu. Izpostavil je, da z maskami nimajo nobenih 
težav, saj ljudje sami od sebe strogo upoštevajo pravila. Maske si 
nadenejo sami, ne da bi jih bilo treba opozarjati nanje, sami se 
držijo predpisov in si vestno razkužujejo roke. 

Kampi na Soči se zdijo zapolnjeni, a ne do zadnjega kotička, manj 
kot pretekla leta na vrhuncu sezone, na pogled je gostov vsaj za 
tretjino manj. Tudi tistih, ki jih zanimajo športne aktivnosti na reki, 
se zdi občutno manj kot prej. Manj je skupin mladih, ki iščejo 
zabavo, zdaj prevladujejo domače družine in pari. V kampu Trnovo 
ob Soči organizator raftanja pove, da je turističnega obiska v 
Posočju na splošno dovolj, in čeprav nekateri domačini tarnajo, je 
obisk zadovoljiv, kapacitete so zapolnjene, ni pa več mravljišča ljudi, 
tako kot zadnja leta. Tisti, ki živijo zgolj od turizma, bodo sezono 
preživeli, vendar težko. Tudi on poudari, da si avgusta obetajo več 
Italijanov in da ljudje z veseljem unovčujejo bone v Posočju.  

V muzeju na Velenjskem gradu, v katerem zaradi prenove trenutno 
ni na ogled ostankov dveh mastodontov, pravijo, da je z obiskom 
pri njih vsako leto drugače. Letos ga je manj, lani pa ga je bilo 

bistveno več na račun tujcev – Slovencev je bilo lani minimalno. 
Tuji turisti sicer prihajajo povsem naključno, v bližini so Kamp 
Menina, Dobrna in Topolščica, kjer precej promovirajo njihov muzej, 
hkrati pa tujcem ogromno pomeni, da so cene razmeroma ugodne. 
Zaradi posledic epidemije letos beležijo občuten upad tujih 
obiskovalcev, medtem ko je Slovencev bistveno več zaradi bonov. 
Kljub temu pa ne morejo trditi, da lahko letošnji domači obisk 
popolnoma odtehta in uravnovesi lanskega. Največ je letos družin 
in upokojencev.

Pohvalijo pa se tudi s številnimi turističnimi zanimivostmi v bližini, 
ki kažejo, da so rahlo spregledana, a vsekakor obiska vredna 
destinacija – brezplačnim kopanjem v Velenjskem jezeru, rekreacijo, 
ribolovom in pohodništvom ob Škalskem jezeru, na Družmirskem 
jezeru, ki je s 87 metri najgloblje pri nas, pa lahko vidimo, kako se še 
vedno ugreza. Ponosni so tudi na svoj Muzej usnjarstva, Hišo 
mineralov, najstarejšo, 400 let staro dimnico na Kavčnikovi domačiji, 
Grilovo domačijo – staro viničarijo, prenovljeno v muzej …

Del muzeja je sicer zaprt zaradi korone – grajska kapelica in prostori, 
namenjeni 2. sv. vojni –, saj mora po navodilih ogled potekati 
krožno, v majhnih prostorih pa ne sme biti več ljudi hkrati. Težavo 
rešujejo z razporedi ogledov, zanimivo pa je, da od vseh obiskanih 
turističnih točk prav tu najbolj dosledno upoštevajo zdravstvena 
priporočila – ne le da ljudi opozarjajo na maske in razdaljo, tudi v 
toaletne prostore vstopajo posamezno, tam pa visi tudi opozorilo, 
da je treba zaradi nevarnosti okužbe zapreti pokrov toaletne školjke, 
preden potegnemo vodo.  

Ob obisku Koroške smo o letošnji sezoni povprašali v čudovitem 
butičnem slovenjgraškem hotelu Hiša Ančka, ki se je izkazala za 
pravo odkritje. Pohvali se namreč ne le z udobnimi modernimi 
sobami in wellnessom, ki ga lahko za razvajanje zakupite zase, 
ampak tudi z odlično kulinariko. Več kot 218 let stara hiša je namreč 
konec leta 2017 dobila novo podobo in priložnost, da v Slovenj 
Gradcu pripomore k razvoju gostinstva in rasti turizma. Hotel so 
odprli leto pozneje, njegovih pet prijetnih edinstvenih 
nadstandardnih sob pa se ponaša z domačimi imeni – Ani, Majek, 
Cilka, Petruha in Majdica. Tudi njihova restavracija z veliko letno 
teraso daje pomemben gastronomski in turistični pečat mestu – 

osredotočeni so na italijansko kuhinjo, prirejajo pa tudi različne 
kulinarične in tematske večere. Sodelujejo pri Tednu restavracij, 
poleti pa se pri njih odvijajo različne glasbene in kulturne prireditve. 

Pravijo, da se jim je letos poleti zasedenost povečala za 20 do 30 
odstotkov, spremenila pa se je tudi struktura in narodnost gostov. 
Čutijo sicer velik upad tujih gostov, predvsem Italijanov in Nemcev, 
ki so prihajali poslovno, 95 odstotkov je zdaj Slovencev, največ 
parov in družin. Varnostne ukrepe upoštevajo večinoma vsi. Če kdo 
nima maske, ga opozorijo nanjo, potem pa jo nadene.

Poudarjajo pa tudi, da si mnogi letos ogledujejo Koroško prav 
zaradi turističnih bonov. Imeli so namreč kar nekaj gostov, ki so 
rekli, da ne bi nikoli prišli na dopust v te kraje, če ne bi bilo izrednih 
razmer in možnosti unovčenja bonov. Domov so odšli nasmejani in 
navdušeni ter dejali, da se bodo še vrnili. Turistični boni so torej 
Slovencem omogočili ogled krajev, za katere se sicer ne bi nikoli 
odločili, sicer malce zapostavljenim in manj znanim destinacijam 
pa omogočili, da se izkažejo.

Besedilo in foto: Mateja Blažič Zemljič

V Kobariškem muzeju si avgusta obetajo več Italijanov.

V Hiši Ančka pravijo, da so boni privabili Slovence, ki bi sicer dopustovali drugje.

V muzeju na Velenjskem gradu skrbno upoštevajo 
protikoronske ukrepe.

V kampih v Posočju ni običajne gneče.

Družmirsko jezero ni primerno za kopanje, je pa zanimivo 
opazovati njegovo ugrezanje.
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Na položaj predsednika – sicer izvoljena, hkrati pa prostovoljna funkcija 
– se je povzpel s položaja podpredsednika Republiškega turističnega 
drobnogleda, dolgoletne akcije TZS-ja, v kateri poleg njega sodelujeta še 
dva prostovoljca – predsednik Karl Vernik ter članica Duša Podbevšek - 
Bedrač. Omenjena trojica patruljira po Sloveniji in na podlagi svojih 
opažanj izboljšuje njeno podobo. Tovrstne patrulje imajo korenine v času 
pred osamosvojitvijo, ko so bile znane pod imenom Republiška turistična 
patrulja, nam zaupa Duša Podbevšek in dodaja, da so v zadnjih desetletjih 
Slovenijo prečesali po dolgem in počez ter jo dodobra polepšali. »Ljudje 
nas še vedno poznajo pod imenom patrulja in so vedno veseli, ko 
pridemo k njim, saj nismo inšpekcija in ne kaznujemo, pač pa se trudimo 

za izboljšave. V zadnjih letih smo poskrbeli za številna divja odlagališča, 
zlasti na Krasu in Dolenjskem, naša zasluga pa so tudi lepo urejena 
počivališča ob cesti. Seveda gre tudi za promocijo Slovenije,« nam 
Podbevškova predstavi bistvo akcije. Zaradi izrednih razmer po pandemiji 
koronavirusa so se v njej trenutno osredotočili na manj znane in bolj 
oddaljene slovenske turistične bisere. 

Hojte k nam!
Nanje se je usmeril tudi Hevka, ki se je po koncu karantene podal na 
še en prostovoljski podvig – s kratkimi filmi je začel promovirati manj 
znane turistične destinacije. Uvodnega je posnel v Planini pri Rakeku, 
kjer živi. V njem je v skladu poslanstvom promocije skritih zakladov 
Slovenije med drugim izpostavil Planinsko jamo, »v kateri si lahko ob 
strokovnem vodstvu in s čolnom ogledate raznolike dvorane, številna 
čudovita jezera in kapnike. Imeli boste kaj videti, saj je to največja 
vodna jama v Sloveniji. Morda vam uspe ugledati tudi človeško 
ribico, ki ne živi le v Postojnski jami.« 
Med občinstvom je bil najuspešnejši promocijski filmček o Pomurju, 
ki si ga je na facebooku ogledalo rekordnih 100 tisoč gledalcev. 
Morda zaradi inovativnega pristopa in Pavleta, »vašega pilota po 
Pomurju,« kar daje jasno vedeti, da je bil film posnet iz zraka. Po 
mnenju Hevke je bolj kot to k uspehu filma pripomogla »dobrodušna 
narava tamkajšnjih ljudi, na katere v osrednji Sloveniji radi 
pozabljamo.« Podoben uspeh je doživela premiera film o Črnomlju, 
ki ga je domačinka Nada Moravec pospremila z naslednjim zapisom: 
»Hojte k nam! Skoraj vse lepote Bele krajine so čudovito predstavljene.« 

Na terenu s Pavletom Hevko, predsednikom TZS

»Tako to nastaja – 
volontersko, z ljubeznijo« 
»TZS je nevladna organizacija, ki združuje več kot 360 turističnih društev in kar 30 tisoč predanih 
prostovoljcev,« vse tiste, ki se v lokalnih turističnih društvih odločijo za prostovoljno delo, v svoji 
javnih nastopih rad izpostavi Pavle Havka, predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS). Slednja brez 
prostovoljcev morda sploh ne bi mogla obstajati, zagotovo pa bi bilo njeno delovanje močno okrnjeno. 
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Neprofesionalni pristop, ki je bližje ljudem
Gre za diplomatsko precej naporno misijo, saj je treba paziti, da se 
izpostavi prav vse občinske znamenitosti. »Ljudje so zelo občutljivi, 
zato namerno ničesar ne izpustimo. S tem namenom angažiram 
lokalno skupnost, župana. Vedno prosim, naj mi označijo vse tiste 
točke, ki jih velja izpostaviti,« logistične skrivnosti razkriva Hevka, ki je 
hkrati organizator, režiser, glasbeni opremljevalec pa tudi glavni igralec. 
Poleg že omenjenih krajev smo doslej lahko občudovali še Novo 
Gorico, Izolo z okolico, Ivančno gorico z okolico, Dol pri Ljubljani in še 
nekaj drugih doslej spregledanih destinacij. Hevka v svoje prostovoljno 
udejstvovanje nadvse rad vključuje tudi svoje hobije, od letenja do 
čebelarjenja, ki ga posebej izpostavi v promocijskem filmu o Ivančni 
Gorici in v katerem med drugim izvemo, »da so v Višnji Gori postavili 
obeležje kranjski čebeli, živopisen čebelnjak in Hišo kranjske čebele, v 
kateri bo kmalu deloval tematski muzej o tej avtohtoni vrsti slovenske 
čebele, ki bo nam in svetu predstavljala najbolj marljivo, delovno in 
skrbno čebelo na širnem svetu – kranjsko sivko ali po latinsko Apis 
Carnica.« Posebno pozornost posveča tudi cerkvam in samostanom – 
od cisterijanskega samostana Stična do bazilike Marijinega vnebovzetja 
na Sveti gori – in med snemanjem se je tako že porodila nova ideja o 
posebni promociji verskega turizma, če bo čas dopuščal, pa tudi 
lovskega ter golf turizma. 
»Odločila sva se za neprofesionalen pristop, zato je vse skupaj posneto 
s telefonom. Ko gledaš vsebine na družbenih omrežjih, začutiš, kaj je 
plačano, sponzorirano in je stalo 20 tisoč evrov. Ljudje imajo dovolj 
tovrstnih vsebin, ki so nekje nad oblaki. Raje imajo zadeve, ki so 
narejene s srcem,« bolj 'ljudski pristop' zagovarja Pavletov snemalec. 
Na snemalnem podvigu v Sevnici se jima pridružim, in takoj mi postane 
jasno, da je Pavle Hevka v avtu kot riba v vodi, kar ne preseneča, saj je 
zaposlen kot vodja projekta vzdrževanja cest v Družbi za upravljanje 
investicij (DRI). Med vožnjo proti Sevnici tako že organizira naslednji 
podvig, se dogovarja z župani ter zbira glasbeno podlago naslednjega 
filma, ki mora biti lokalno obarvana, kar pomeni, da so zaželeni lokalni 
izvajalci. Zdi se mi, da je Pavletu težko najti pesem, ki bi se lahko kosala 
z glasbeno uspešnico Lepa si Slovenija v izvedbi Darje Gajšek, njegove 
daleč najljubše izvajalke. 

Med sevniškimi graščaki 
V Sevnici se nemudoma odpravimo na sevniški grad, ki stoji na 

razglednem griču nad starim mestnim jedrom Sevnice. Na mestu 
sedanjega je nekoč stal grad, ki je bil verjetno sezidan v prvi polovici 12. 
stoletja. Danes je njen del tudi Lutrovska klet, ki naj bi jo občasno 
obiskoval Jurij Dalmatin. Na terasah grajskega pobočja raste 500 trt 
modre frankinje, njeni pridelki pa so shranjeni v Kleti modre frankinje. 
Grajski park sestavljajo pohodne poti, kamnite plastike, označene 
energijske točke in mogočna drevesa. Grad je še danes glavno središče 
sevniškega družbenega in družabnega življenja, saj v njem potekajo seje 
občinskega sveta, poroke, razstave, sprejemi, izjemno bogat pa je tudi 
otroški program – od izdelovanja lutk, lutkovnih predstav ter animiranega 
ogleda gradu, med katerim otroci v grajski spalnici prebujajo grofa 
Moškona, slednji pa jih kdaj pa kdaj za kazen zapre celo v grajsko ječo. 
»Grofa Moškona, ki deluje v okviru Društva sevniških graščakov, zelo radi 
povabimo na grad. V parku prirejamo tudi veličastne poroke, ki 
vključujejo odpiranje penine z mečem, grajski ples, sodeluje pa tudi pri 
projektu modre frankinje, zato ga vabimo na trgatev,« program predstavi 
Mojca Pernovšek, direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinsko dejavnost Sevnica. 
»Vsi sodelujemo pri projektu modre frankinje, če ne drugače, ob 
degustaciji,« ji v besedo skoči župan Sevnice Srečko Ocvirk. Izjemen 
pripovedovalec zgodb nam med drugim zaupa, da je bilo v času zadnje 
ameriške predsedniške kampanje kar naporno, saj so pri iskanju korenin 
prve dame Melanie Trump v Sevnico dobesedno drli predstavniki tujih 
medijskih hiš; od televizijskih postaj CNN in BBC do časopisov, kot sta 
Deutsche Welle in La Republike.

O Melaniji in Titu 
»Tujim medijem je bilo nepojmljivo, kako kvalitetno živimo in bivamo 
pri nas. Tega niso mogli razumeti ne ameriški ne evropski mediji, saj vse 
skupaj spremljajo samo na podlagi statističnih podatkov, se pravi iz 
bruto prihodka na občana. Prišli so tudi s svojo predstavo o tem, da 
smo živeli v totalitarizmu, diktaturi, za železno zaveso,« nam je zaupal 
nekaj prigod iz doslej največjega sevniškega promocijskega preizkusa. 
Mimogrede je padel tudi predlog, da bi Turistična zveza Slovenije in 
občina Sevnica v teh kriznih časih združili moči v skupni promocijski 
akciji Sevnice in Slovenije in bi 65 svetovnim medijskih hišam, ki so 
Slovenijo že spoznali med prvo Trumpovo predvolilno kampanjo, 
poslali pozdrave iz Slovenije ter hkrati izrazili podporo sonarodnjakinji 
Melanii Trump. 
»Treba se je distancirati od političnega dogajanja. Zakaj bi se 
opredeljevali do predsedniške kampanje v drugi državi? Naša zgodba 
je Melania,« je sevniški župan predstavil svojo vizijo. 
Za slovo smo se v slaščičarni Julija posladkali s slastno melanijino 
torto, župan pa nam je postregel z zgodbo o tem, da se je nekdanji 
jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito s svojo drugo ženo Herto 
Haas na začetku zveze rad sestajal kar na bližnji razgledni točki Lisca. 
Lahko si je predstavljati, s kakšnim sladostrastjem bi omenjeni zgodbi 
prisluhnili tuji mediji, ki nas na vsak način poskušajo spraviti za 
nekdanjo železno zaveso. 

Polona Frelih

Pale Hevka se je po koncu karantene podal na prostovoljski 
podvig in s kratkimi filmi promovira manj znane turistične 
destinacije.

Film o Pomurju je bil posnet iz zraka. Na facebooku si ga je 
ogledalo rekordnih 100 tisoč gledalcev.

Pavle Hevka med obiskom Kobilarne Lipica. V promocijskih 
filmih je organizator, režiser, glasbeni opremljevalec pa tudi 
glavni igralec. 

Predsednik Turistične zveze je v času priprave promocijskih 
filmov obiskal tudi muzej Stična.
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Foto: Osebni arhiv
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Za 65-letnega Franca Špegla z Vinske Gore v velenjski občini je letos posebno leto – obeležuje okroglih 50 let 
prostovoljskih aktivnosti. Ob tako visokem jubileju pa je letos maja zaključil tudi svojo tretjo knjigo. 

Turizem
 sm

o ljudje

S srcem za turizem

V njej opisuje prostovoljske aktivnosti zadnjih 50 let in piše o 
pomembnosti turizma za našo družbo: »Sledim načelu: 'če ni 
zapisano, se ni nikoli zgodilo'.« Čeprav je zadnjih osem let v 
pokoju, svojega tempa ne upočasnjuje. 

Če bi bil še enkrat mlad, bi izbral poklic, povezan s 
turizmom
Poklicno pot predsednika Regijske turistične zveze SAŠKA je 
zadnjih 25 let zaznamovalo vodenje komerciale in priprava del v 
podjetju, ki se ukvarja z izdelavo lesnih proizvodov, ves ta čas pa 
je bila njegova druga 'služba' v turizmu. »Turizem mi veliko 
pomeni,« priznava. »V njem si lahko ustvarjalen. Pri ustvarjanju pa 
ti idej nikoli ne zmanjka.« Če je vse od prvega razreda ministriral 
v farni cerkvi, se je prostovoljstvu resneje posvetil po končani 
osnovni šoli, ko je v Mladinski organizaciji postal športni referent 
in začel organizirati dobro obiskane turnirje in tekmovanja. 
Organizacija prireditev mu je bila vedno v veliko veselje. 
Soustanovil je Telesno vzgojno društvo Partizana in v šestih letih 
predsedovanja dosegel, da je bila Vinska Gora najboljša manjša 
krajevna skupnost v športni rekreaciji v državi. 

Največji uspeh izgradnja večnamenskega doma
Leta 1983, ko je prevzel predsedovanje KS Vinska Gora, je imel 
jasen cilj – kraj potrebuje večnamensko dvorano za organizacijo 
prireditev. Tako se je začel največji projekt njegovega življenja: »O 
potrebi sem moral prepričati predstavnike občine Žalec, nato še 
krajane, da so podprli krajevni samoprispevek. Lahko si 
predstavljate, da priti od nič denarja do enega najbolj 
prepoznavnih objektov za organizacijo prireditev v Sloveniji ni 
bilo lahko.« Če se je bila njegova pot v turizmu ves čas nakazovala, 
jo je odprtje večnamenskega doma štiri leta pozneje dokončno 

Turizem
 sm

o ljudje

začrtala: »S somišljeniki sem ustanovil Turistično društvo (TD) 
Vinska Gora. V večnamenskem domu smo organizirali številne 
prireditve, predvsem televizijske in radijske oddaje, kot so: 
Videomehi, Slovenska polka in valček, priljubljena Poglej in 
zadeni … To je bilo zanj čudovito obdobje. Za aktivnosti v tedanji 
občini Žalec je prejel plaketo občine Žalec, njegov domači kraj pa 
je postal prepoznaven daleč naokoli – gostili so glasbenike z 
vsega sveta, obiskovati so jih začeli ljudje z vseh koncev Slovenije 
in tudi zamejstva. Da bi v kraju lahko obiskovalcem ponudili še 
več, je povezal vse turistične ponudnike, naravne, kulturne in 
turistične znamenitosti so začeli obnavljati ter pripravili bogat 
program njihovih ogledov: »Srečo imamo, da je v bližini zdraviliški 
kraj Dobrna in tudi Topolšica. K še večjemu obisku našega kraja 
pa je pripomogla Učna pot škrata Bisera, ki je lani postala naj 
tematska pot v Sloveniji. Uredili smo jo po ideji našega 
turističnega podmladka. Ne da bi se hvalil, a vse te aktivnosti in 
projekte sem vodil jaz.« 

S čim danes vabijo turiste? 
Enodnevni izletniki si lahko ogledate EKO muzej Grilova domačija, 
staro vaško središče s farno cerkvijo in Krstnikovim domom, edini 
delujoči mlin v širši okolici na Vovkovi domačiji, Domačijo 
Lamperček z oboro divjadi in lovskim muzejem, Zbirko starin 
Blažiš in Turistično kmetijo Tuševo. V kraju je tudi bogata 
kulinarična ponudba. Širše v občini je med poletjem najbolj 
vabljiva velenjska plaža, sicer pa ogled Muzeja premogovništva 
Slovenije in Muzeja Velenje. V širši regiji pa prepriča tudi Žalec – s 
fontano piva, muzejem hmeljarstva, ogledom trga, v Šempetru 
pri Žalcu pa ogled Rimske nekropole in jame Pekel. V spodnji 
Savinjski dolini so številne znamenitosti tudi na Polzeli, v Preboldu 
in Braslovčah.

Živi turizem
Za aktivno prostovoljstvo je leta 2005 prejel plaketo Mestne 
občine Velenje. Med številnimi priznanji se najde tudi priznanje 
državnega sveta 'naj prostovoljec' na področju turizma v Sloveniji, 
ki velja za najvišje državno turistično priznanje. Vseskozi je 
sodeloval tudi v različnih komisijah in odborih. Predsednik TD 
Vinska Gora je bil kar 34 let, vse do letošnjega februarja. Vsa leta 
si prizadeva za tesnejše sodelovanje med društvi. Ko je pred 
štirinajstimi leti postal predsednik Turistične zveze (TZ) Velenje, je 
v desetih letih predsedovanja poskrbel, da je s povezovanjem 
aktivnosti društev velenjska TZ postala zelo aktivna in zgled 
drugim TZ v Sloveniji. Pred dobrimi štirimi je leti s somišljeniki 
ustanovil Regijsko TZ SAŠKA, ki ji predseduje že drugi mandat. 
Regijska zveza povezuje okoli 100 društev iz 42 občin Koroške, 

Šaleške in Savinjske doline ter okolice Celja in Kozjanskega. Že 
tretji mandat je aktiven tudi v UO TZ Slovenije. Kot član 
predsedstva TZS zelo uspešno vodi svet za razvoj turistične 
društvene organizacije (TDO). Po dveh mandatih 
podpredsedovanja je letos julija prevzel še predsedovanje 
društva revmatikov Slovenije. S svojimi aktivnostmi je pripomogel 
k osnovanju številnih aktivnosti v društvu, ki pripomorejo k 
boljšemu počutju bolnikov.

Društva in zveze so njegova druga družina 
»Kjerkoli sem doslej deloval, smo bili člani društva ali zveze 
močno povezani, prizadevali smo su za skupni cilj. Člani TD Vinska 
Gora smo 15 let hodili na skupne dopuste. Res smo bili kot 
družina,« se spominja. Zavzema se tudi za to, da se v delo v 
turizmu vključuje vse več mladih: »Prihodnost naših TD je odvisna 
od sofinanciranja občin in TZ Slovenije. Naša društva postajajo 
vse bolj trajnostno naravnana. Želijo si organizirati prireditve, ki 
temeljijo na kulturni dediščini, brez odpadkov, nanje pa vabiti 
peš s kolesi ali javnimi prevozi. Skratka, prireditve TD niso običajne 
veselice. Takšne pa se lahko izvedejo le s pomočjo lokalne 
skupnosti in sofinanciranjem TZS z razpisa. Brez povezovanja pač 
ne gre,« je prepričan. 

Turizem mu bogati življenje
Biti prostovoljec je zanj nekaj najlepšega in največje bogastvo. Z 
delom v turizmu lahko osrečiš veliko ljudi: »Poznam kar nekaj 
ljudi, ki so obogateli na takšen ali drugačen način. Ne vem pa, ali 
jih je to osrečilo. Mene delo v turizmu osrečuje,« priznava, »in ne 
bom se ustavil, vse dokler me bodo potrebovali.« 

Anja Ciglarič

Delo v turizmu ga osrečuje, in dokler ga bodo potrebovali, 
se ne bo ustavil.

Odlično obiskana Mlinarska nedelja. Prireditve niso običajne 
veselice, ampak so trajnostno naravnane. 
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Podelitev priznanja na Dnevih slovenskega turizma v Novi GoriciFranc Špegl sledi načelu, da če ni zapisano, se ni nikoli 
zgodilo. Letos je izdal že svojo tretjo knjigo. 
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Planinsko polje je najnižje ležeče polje v Notranjskem podolju. 
Njegov jugozahodni del je zavarovan kot krajinski park. Na južni 
strani tega kraškega polja priteka iz Planinske jame reka Unica, ki 
vijuga po polju in ponika, ob višjih vodah ponikne v kar 150 
požiralnikih. Še posebno privlačno je Planinsko polje, ko je 
poplavljeno in nastane jezero, kar se zgodi lahko večkrat na leto. 
Prav Planinska jama, ena najzanimivejših in največjih vodnih jam v 

Republiški turistični drobnogled TZS

Dežela dobrot, radoživosti, 
dediščine in gostoljubnih 
domačinov
Čudoviti svet Bele krajine s skrbno urejenimi turističnimi kmetijami, kampi, glampingi, apartmaji in kmetijami 
odprtih vrat privablja v poletnih mesecih vse več domačih turistov. Tudi na račun koriščenja turističnih bonov, 
a predvsem zaradi neokrnjene narave, odlične kulinarike z vrhunskim vinom in srčnih ter zelo gostoljubnih 
domačinov. O vsem tem se je prepričal tudi Republiški turistični drobnogled (RTD) TZS, ki se je tokrat posvetil 
občini Črnomelj z okolico. 

Pod drobnogledom

Krasotica, kot pravi reki Koupi – Kolpi znani Belokranjčan publicist Toni Gašperič, je ena najčistejših in poleti najtoplejših evropskih rek.

Pod drobnogledom

Sloveniji, v kateri živi človeška ribica, je med izstopajočimi 
znamenitostmi Planine. Že njen 20 metrov širok in 8 metrov visok 
vhod je slikovit, notranjost odlikujejo velike podzemeljske 
dvorane, jezera, kapniki. Dolžina raziskanih rovov je okrog 6000 
metrov, za vhodom v jamo se glavni vhod razširi do 40 metrov, 
strop pa se dvigne tudi do 70 metrov. Obiskovalci lahko pod 
strokovnim vodstvom jamo raziskujejo več ur, seveda pa se 
morajo vnaprej napovedati, kot pravi Zvonko Samsa, predsednik 
Jamarskega društva Planina. Prav tako se je dobro z njim 
posvetovati o organizaciji izletov po Planini. Pred Planinsko jamo 
so izletniki navdušeni nad Malim gradom oziroma Ravbarjevim 
stolpom iz 14. stoletja, ki je še ostal od njega. 

V Planini sta še dva gradova oziroma njuni ostanki – Stari grad na 
vrhu istoimenske vzpetine, kjer je bilo nekoč pomembno 
prazgodovinsko naselje, in ob vznožju Planine dvorec Hošperk. 
Zadnji lastnik Hošperka je bil Werland zu Windischgrätz, kupil ga je 
leta 1884. Nekaj manj kot 100 let pozneje so ga med 2. svetovno 
vojno požgali partizani. »Baročni dvorec Hošperk bi bil lahko velika 
turistična zanimivost, a žal je v ruševinah,« poudarja Karel Vernik

Besedilo: Duša Podbevšek - Bedrač
Foto: Duša P. B., Jernej Knific

'Spomenik' črni človeški ribici, znani kot črni močeril, je endemit podzemnih voda belokranjskega kraškega ravnika, ki živi samo na 
tem območju in nikjer drugje na svetu! Izvir Jelševnik v občini Črnomelj je edina lokacija, kjer jo lahko obiskovalci opazujejo v njenem 
naravnem okolju. 

Ena od turistično bolj obiskanih točk v Šmarjeških Toplicah je 
medgeneracijski interpretativni center Hiša žive dediščine, kjer 
obiskovalec spozna življenje lokalnih prebivalcev v različnih 
zgodovinskih obdobjih. In si ogledajo film o znamenitem 
škratu Viniju.

Belokranjske pogače se nikoli ne naveličaš, lahko jo ješ prav 
vsak dan,« meni Karel Vernik, predsednik RTD TZS.

Pečenka z ražnja (jagenjček in odojek), kruh iz krušne peči, 
palačinke z orehi, bogat izbor belokranjskega vina … Te 
in še vrsto dobrot nudi gostom družina Simonič na svoji 
kmetiji odprtih vrat v Drašičih. Na sliki: lastnika kmetije Nada 
in Stanko (Stanko prvi z leve) Simonič, Andrej Kavšek, eden 
najbolj priljubljenih in uspešnih slovenskih županov (prvi z 
desne), in Pavle Hevka, predsednik TZS.

Slastna belokranjska pečenka

Stara parna lokomotiva na črnomaljski železniški postaji 
je imela med drugo svetovno vojno posebno funkcijo – 
partizanski inženirji so jo povezali z generatorjem električne 
energije in tako Črnomlju zagotovili elektriko.
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TZS

Utrinki z osrednjega piknika TZS v Lipici

Zavihali rokave in pobarvali 
571 metrov belih lipiških ograj 
Po dolgi karanteni bi se prileglo malo druženja, so pomislil pri 
Turistični zvezi Slovenije in svoje člane iz vseh slovenskih 
turističnih društev zadnjo junijsko soboto povabili na druženje v 
konjeniški park Lipica. Osrednji družabni dogodek Turistične 
zveze Slovenije za leto 2020 je sovpadel s 440. obletnico Kobilarne 
Lipica, največje ter prve kobilarne z lipicanci na svetu. In ker člani 
turističnih društev niso navajeni sedeti križem rok, so prijetno 
združili s koristnim – pobarvali so kar 571 metrov belih lipiških 
ograj, ki so v svetu skorajda tako znane kot beli lipicanci. Trenutno 
se za belimi lipiškimi ogradami elegantno giblje 300 belih 
lipicancev, spomladi pa se jim je pridružilo tudi 30 žrebičkov. 

Delovni akciji se je pridružil tudi predsednik TZS-ja Pavle 
Hevka. pobarvali so kar 571 metrov belih lipiških ograj.

TZS

turističnih društvih prednje postavlja nenehne zahteve po 
sodelovanju, prilagajanju in ustvarjalnosti. 

Za prijetno vzdušje v zeleni oazi lipiškega posestva sta z 
nastopom poskrbela Darja Gajšek ter Marko Vozelj in Mojstri, iz 
Ljutomera pa so v Lipico prišli tudi Künštni Prleki. Za piko na i so 
udeleženci so prostrane lipiške drevorede lahko občudovali tudi 
med vožnjo s kočijo. 

»Z veliko delovno vnemo smo se priključili ostalim prostovoljcem 
pri barvanju širnih lipiških ograj v senci drevoredov. Pri tem smo 
z zanimanjem opazovali lipicance in letošnje žrebičke. Za delovni 
ritem smo imeli tudi glasbeno spremljavo v živo,« je svoje 
zadovoljstvo izrazila Marija Brložnik, sekretarka Turistične zveze 
Velenje, od koder so se v Lipico pripeljali predstavniki prav vseh 
tamkajšnjih turističnih društev. 

Da so prišli z veseljem, ker radi združijo prijetno s koristnim, je v 
imenu Turističnega društva Bled poudarila tudi Vanja Piber, vodja 
TIC Bled, in dodala, »da se je po dolgem času lepo srečati s 
prijatelji iz vseh slovenskih društev. Odlična organizacija, prijetno 
vzdušje, gostoljubnost gostiteljev in ne nazadnje čudovit poletni 
dan so pripomogli k temu, da je bil dogodek nepozaben, zato se 
že veselimo akcije prihodnje leto.« 

Bo akcija barvanja lipiških ograd postala tradicionalni dogodek 
TZS? Morda, če pa bi Kobilarno Lipica želeli obiskati prej, pa tale 
uporabna informacija: 300 hektarjev veliko lipiško posestvo, na 
katerem je doma 300 lipicancev, je odprto vsak dan, med 10. in 
18. uro, od petka do nedelje pa je vsem obiskovalcem na voljo 
tudi vožnja s kočijo. 

Polona Frelih 

Barvanja se je udeležilo okoli 140 ljudi iz turističnih društev po vsej Sloveniji.

Družabni dogodek Turistične zveze Slovenije je sovpadel s 440. obletnico Kobilarne Lipica, največje ter prve kobilarne z lipicanci na svetu.Udeleženci so pobarvali kar 571 metrov lipiških igraj. Med 
delom je bilo dovolj časa tudi za smeh in zabavo. 

»Kot predsednik TZS Slovenije vas moram resnično pohvaliti, da 
ste se udeležili tega opravila in za to namenili svoj prosti čas. Res 
sem ponosen na vas in vem, da se lahko vedno zanesem na vas 
in vašo neizmerno pripravljenost, da priskočite na pomoč in s 
svojim prostovoljnim udejstvovanjem po najboljših močeh 
prispevate svoj ogromni delež h kakovostnemu turističnemu 
utripu Slovenije,« je udeležence družabnega srečanja v uvodnem 
nagovoru pozdravil predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle 
Hevka. V nadaljevanju je izpostavil, da je druženje še toliko bolj 
dragoceno, saj gre za prvo srečanje po prvem valu pandemije 
koronavirusa, s katerim se ne gre šaliti, pač pa se je treba navaditi 
na novo realnost.« Izrazil je prepričanje, da so prostovoljci 
turističnih društev odlično opremljeni za to nalogo, saj že delo v 
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Suha krajina je manjša pokrajina na Dolenjskem, katere središče je Žužemberg. To je kraj, kjer izvira in teče 
reka Krka, ki je dobila ime po istoimenskem kraju vasice Krka. Sloveniji je to idilično območje znano tudi s 
televizijskih zalosnov, saj so ob izviru zelene lepotice in Krške jame snemali nadaljevanko Reka ljubezni. 

V objemu reke ljubezni

Rečna lepotica je ena od pomembnih turističnih postojank. Ko se 
boste z avtomobilom vozili proti vasici Krka, vas bo pričakala 
informacijska točka nasproti podružnične šole, kjer stoji 
Knjigobežnica. Tam si lahko postrežete z zgibanko Krke in Krške 
jame ter se opremite s prvimi pomembnimi informacijami. Nato 
pod nadaljujete čez most do mogočne baročne cerkve svetnikov 
Kozme in Damjana arabskega rodu lekalnarja in zdravilca. Krška 
cerkev je bila prva romarska cerkev na Slovenskem. Tam lahko tudi 
parkirate in se odpravite peš proti izviru Poltarice in reke Krke, ki je 
pred samim vhodom v Krško jamo. 

Krška jama 
Krška jama se odpira nad izvirom reke Krke, severno od vasi 
Gradiček. To je vodoravna jama, iz katere bruha podzemska voda le 
ob povodnji. Za vhodom je prostorna dvorana z mestoma 

TZS

TZS

potapljačem uspelo šele leta 1995 in 1996. Ti so v globini sifonskega 
jezera preplavali labirint podvodnih rovov, ki po 210 metrih 
pripeljejo v 60 metrov dolgo končno Vrhovčevo dvorano. Skupna 
dolžina raziskanih rovov tako znaša 490 metrov. 

Podzemski sistem reke Krke, ki sega vse do ponorov na Radenskem 
polju, naseljuje pestra podzemna favna, ki je s številnimi 
specializiranimi vodnimi vrstami med najbogatejšimi na svetu. 
Jamo je leta 1996 Turistično društvo Krka uredilo za obisk. Vhod 
vanjo je zaprt, pot ogleda pa je speljana do sifonskega jezera.

Da bo vaš izlet res nepozaben
Ko zapuščamo Krško jamo in izvir, se na izhodišče pri cerkvi lahko 
podamo krožno, po poti čez travnik skozi vas Trebnja gorica do 
vasice Krka. Pred samim vhodom v vas Krka zavijemo desno in si 
ogledamo Javornikov jez in star mlin. V centru vasi pred mostom 
kajakaški klub Krka vsako leto zadnjo nedeljo v maju prireja spust s 
kajaki po reki Krka do Šmihela. Tu si lahko ogledamo še Blatno 
ulico, kjer so snemali nadaljevanko Reka ljubezni. 

Ni pa le narava tista, ki navdušuje, za vse ljubitelje kulture je skoraj 
obvezen postanek v Muljavi, vasici, kjer je svoja mladostna leta 

Krka je raj za ljubitelje vodnih športov. 

preživel pistalje Josip Jurčič, avtor prvega slovenskega romana 
Deseti brat. Jurčičeva domačija je kot muzej na prostem. Poleg 
hiške z značilno ureditvijo iz 19. stoletja si lahko ogledate še 
čebelnjak, kaščo, sužilnico za lan in t. i. Krjavljevo kočo. 

O Turističnem društvu Krka
V bližini Ivančne Gorice, 7 km od nje, leži na nadmorski višini 287 m 
idilična mala vas Krka.
Krko sestavljajo tri naselja: Videm, Mali Videm in Gmajna. V tem 
prelepem kraju deluje tudi naše Turistično društvo Krka, ki je bilo 
ustanovljeno davnega leta 1973. Osnovni namen društva je 
prispevati k turistično-kulturnemu razvoju in boljšem 
prepoznavanju kraja. Združujemo krajane in ljubitelje Krke, ki želijo 
kraj obuditi in ohraniti življenje v njem. 

Ženski del društva velja za najbolj pridnega in delovnega, saj vsako 
leto pripravijo več razstav in delavnic kvačkanja ter izdelovanja 
cvetja iz krep papirja. S tem navdušujejo osnovnošolce, saj se 
tovrstne umetniške spretnosti lahko ohranijo le tako, da znanje 
predamo mlajšim. 

Slavko Pajntar - Pinki

Mistično raziskovanje Krške jame

Ob reki Krki so snemali tudi televizijsko nadaljevanko, 
takrat so jih množično obiskovali radovedni gledalci. 

Vodeni ogled po Krški jami traja približno pol ure.

zasiganimi stenami. Dolga je dobrih 200 in široka do 30 metrov. 
Strop oblikujejo uravnani kamniti skladi. Tla prekrivajo grušč in 
veliki balvani, na vzhodnem delu nagrmadeni vse do stropa. 
Dvorano zaključuje 30 metrov dolgo sifonsko jezero.

Krška jama je v nemirnih časih nudila zavetje domačinom, o čemer 
govori tudi Jurčičeva povest Jurij Kozjak. Prvi, ki je zabeležil svoj 
obisk Krške jame, je bil Valvasor že v 17. stoletju. Prvi načrt jame je 
leta 1887 izrisal V. Hrasky, ki je vodil melioracije v zaledju izvira Krke. 
Glavni vhod so leta 1935 razširili, da bi omogočili hitrejši odtok 
podzemne vode in razrešili problem poplav na Radenskem polju.

Ob tem so z razstreljevanjem razpoke nad sifonskim jezerom 
poskušali najti nadaljevanje jame leta 1954, kar pa jamarskim 

V turističnem društvu delujejo krajani in ljubitelji Krke, ki 
želijo kraj obuditi in ohraniti življenje v njem. 
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To je znameniti slogan Pohoda ob rapalski meji, na katerega vse ljubitelje pohodništva, narave, druženja 
vabi Turistično društvo Žiri. Na rekreativnem pohodu oživljamo zgodovinske utrinke, povezane s staro mejo; 
mogoče na poti srečamo tudi kontrabantarico ali nas preseneti kakšen varuh meje. 

Nekdaj nas je ločevala, naj 
nas danes združi, naj bo kraj 
srečanja 

Obiskovalci planinskih poti ali kolesarji, ki se podajo na žirovski 
kolesarski krog po hribih zahodno od Žirov, na poti naletijo tudi na 
delček zanimive zgodovine, ki je močno zaznamovala življenje 
tamkajšnjega prebivalstva v obdobju med obema svetovnima 
vojnama. Pozoren opazovalec bo ob stezi ali poti našel nekakšne 
betonske kamne, na katerih je vtisnjena velika črka I in na drugi 

TZS
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Žiri ležijo na koncu – ali na začetku Poljanske doline, na gorenjskem 
jugu, na meji s Primorsko in Notranjsko. To je bil že od nekdaj 
obmejni kraj. Po hribih zahodno od Žirov poteka naravna meja – 
razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem, meja med 
porečjema Sore in Idrijce. Razvodnica je hkrati naravna ločnica 
med osrednjo in zahodno Slovenijo ter Gorenjsko in Goriško. Že v 
rimskih časih je tu tekla meja med provincama Italijo in Panonijo, v 
srednjem veku pa meja med loškim gospostvom freisinških škofov 
ter med tolminskim in idrijskim gospostvom na drugi strani. 
Najbolj mejno je bilo to področje v času med obema vojnama, ko 
je pretežno po razvodnici potekala državna meja med kraljevinama 
Italijo in Jugoslavijo, t. i. rapalska meja. Z vzpostavitvijo rapalske 
meje je 12 naselij, ki so dotlej spadala v žirovsko občino, pripadlo 
Italiji. Domače prebivalstvo se ni predalo in je kljubovalo tujemu 
vsiljivcu. Ena izmed glavnih dejavnosti za preživetje in dodatni 
zaslužek je postalo tihotapstvo ali kontrabant. 

Na nekdanjo rapalsko mejo danes spominjajo številni materialni 
ostanki: mejniki, kaverne, vojašnice, utrdbe Alpskega zidu, drugi 
objekti, ki so jih zgradili Italijani (npr. ceste). 

Turistično društvo Žiri od leta 2004 organizira rekreatvini pohod po 
poteh ob nekdanji rapalski meji. Stara meja je v žirovski zgodovini 
pustila velik pečat. Še bolj v vaseh in zaselkih, ki so pripadli 
italijanski državi. Nasilno potujčevanje, prepoved rabe slovenščine, 

Pogled na Mrzli vrh

uvedba italijanskih šol itd. je otežilo življenje domačega 
prebivalstva in dolgoročno ogrožalo obstoj slovenstva. 

Skozi leta smo oblikovali slogan pohoda: »Nekdaj nas je ločevala, 
naj nas danes združi, naj bo kraj srečanja.« 

Voden pohod je primeren za srednje izurjene pohodnike vseh 
starosti. Poteka po nezahtevni planinski poti z vmesnimi postanki. 
Tempo hoje je prilagojen. Višinska razlika po poti znaša 540 m. 
Štart pohoda je v sedišču Žirov (478 m). Sledi vzpon na Mrzli vrh 
(987 m). Na poti bodo v igri in besedi predstavljeni zgodovina in 
zanimivi, tudi hudomušni dogodki iz časa, ko je domače 
prebivalstvo ločevala vsiljena državna meja. Pri planinski koči na 
Mrzliku bo sledilo druženje vseh pohodnikov ob kulturnem 
programu, jedači in pijači. 

Pohod ob rapalski meji bo v nedeljo, 20. septembra. Štart iz središča 
Žirov bo ob 9. uri. Srečanje pohodnikov pri koči na Mrzlik (Mrzli 
vrh) pa od 12. ure dalje. 

Vlasta Pečelin

Po graničarski poti na Breznico, spredaj mejnik rapalske meje

Pri planinski koči na Mrzlem vrhu

Materialne ostaline rapalske meje – glavni mejnik na Breznici

strani črka J. Na kamnu je še letnica 1920 in zaporedna rimska 
številka. To so mejniki tako imenovane rapalske meje. Ta je po 
koncu prve svetovne vojne ločevala Kraljevino Italijo in Kraljevino 
SHS (Jugoslavijo). Ime je dobila po italijanskem letoviškem kraju 
Rapallo, kjer so leta 1920, od tod tudi letnica na mejniku, podpisali 
pogodbo o vzpostavitvi nove državne meje. 

Uprizoritev kontrabanta
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Počitnice v živalskem vrtu
V spremstvu vodnikov bodo otroci od blizu spoznavali živali, nekatere tudi pobožali in nahranili, veliko ustvarjali in se družili. Vsak dan bo posvečen drugi temi, tako da ne bo nikoli dolgčas! Počitnice v živalskem vrtu lahko doživite še ves avgust. 

Vir: ZOO LjubljanaFoto: Christine Sonvilla/www.slovenia.info.si 

Filmi pod zvezdami

Avgusta se mehke zelene travnate površine 

Arboretuma Vočji Potok spremenijo v kinodvorane. Kar 

12 večerov, vsak četrtek, petek in soboto, vse do 22. 

avgusta, boste na prostem in pod zvezdnim nebom 

lahko sproščeno uživali v dobri filmski družbi. 

Vir: Arboretum Volčji Potok

Foto 4: Nina Kurnik/www.slovenia.info.si

Tek po Kriško-polževski 
planoti

Turistično društvo Polževo prireja že 16. Krevsov 

tek. Ljubitelji teka in pohoda ste vabljeni nanj 5. 

septembra 2020, ob 10.30. Dogodek je primeren za 

vse generacije, ki se bodo sprehodile po razgibani 

pokrajini in se naužile lepot neokrnjene narave. 

Vir: tdpolzevo.si

Evrorando
Otvoritvena prireditev Evrorando se bo odvijala 25. in 26. septembra s skupnim srečanjem Evropopotnikov in članov turističnih društev podeželja. Začeli bomo s pohodom po E7 iz Dolenjskih Toplic do Doberniča in zvečer v gradu Žužemberk otvorili razstavo o evropskih pešpoteh in podelili priznanja za prehojene poti. 

V SLOVENIJI NI DOLGČAS

Polhov doživljajski park

Polhov doživljajski park je zabavna družinska 

dogodivščina, ki vas popelje v svet gozdnih živali. 

Sprehodite se po gozdni poti in spoznajte zgodbo o 

nagajivem polhu, ki krade spanec graščakom. Obisk 

je ob lepem vremenu primeren za družine.

Vir: Polhograjska graščina

Foto: Andrej Tarfila/www.slovenia.info.si

Zgodbe mojega kraja 
– natečaj za najboljšo 

zgodbo
Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije razpisuje natečaj za najboljšo zgodbo na temo Kako smo nekoč preživljali počitnice. Če ste dopolnili 60 let in radi pišete, vas vabimo, da nam do 1. septembra 2020 pošljete kratko, resnično zgodbo, povezano s preteklostjo vašega kraja. Morda se spominjate sami ali pa je vašo pozornost vzbudila zanimiva pripoved, stare fotografije, zapiski.

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana
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KOLEDAR DOGODKOV
Ime dogodka Datum Kraj Kontakt Organizator

Poletni utrip 15.08.2020 Velenje 051 365 119 Turistična zveza Velenje

2. memorial dr. Stanka Nikoliča 16.08.2020 Kostel 040 516 660 Turistično športno društvo Kostel

Starotrški dan v Šaleku 20.08.2020 - 22.08.2020 Velenje/Šalek 051 365 119 Turistično društvo Šalek

Rekreatur 2020 27.08.2020 - 30.08.2020 Kranj - Velike Bloke - Most 
na Soči - Litija - Kranj 041 694 920 Turistično društvo Rekreatur

Katarinin sejem 29.08.2020 Šentilj pri Velenju 051 365 119 Turistično društvo Šentilj in TZ Velenje

Praznik trenja in predenja lanu 31.08.2020 Škofljica 041 611 009 Turistično društvo Škofljica

42. Juriš na Vršič 05.09.2020 Kranjska Gora 051 352 989 Turistično društvo Kranjska Gora

16. Krevsov tek po Kriško Polževski 
planoti 05.09.2020 Višnja Gora 041 683 601 Turistično društvo Polževo

Mlinarska nedelja 6.09.2020 Vinska Gora 040 254 409 Turistično društvo Vinska Gora

Klepet na naj poti 2019 - Učna pot 
škrata Bisera 11.09.2020 Velenje 041 753 402 Turistično društvo Vinska Gora in TZS

Kožühaje 2020 18.09.2020 - 19.09.2020 Ljutomer 051 226 820 Turistično društvo Cven

Jesen v mestu 19.09.2020 Velenje 051 365 119 Turistična zveza Velenje

D-oživi srednji vek 19.09.2020 Tržič 051 627 057 TPIC Tržič

36. Splavarski krst 19.09.2020 Maribor 041 795 475 Turistično društvo Maribor

Mihaelov sejem 2020 20.09.2020 Nova Vas 031 326 158 Turistično društvo Bloke

Trgatev pri stari trti 26.09.2020 Dobrna             041 769 684 Turistično društvo Dobrna

Jesen na vasi 27.09.2020 Velenje/Škale 041 394 660 Društvo Revivas Škale

23. Praznik jabolk 19.09.2020 Selnica Ob Dravi 051 632 310 Turistično društvo Selnica ob Dravi

Renesančni večer na Pijavi Gorici 30.09.2020 Škofljica 041 611 009 Turistično društvo Škofljica

Dan starodobnikov - kolesarjev 3.10.2020 Dobrna             041 769 684 Turistično društvo Dobrna

Pozdrav jeseni 3.10.2020 Šmartno ob Paki 031 713 763 Turistično društvo Šmartno 

Jesen na Grilovi domačiji 4.10.2020 Velenje 031 868 605 Društvo zeliščarjev Velenje

Jesenska kulinarika 10.10.2020 Velenje 051 365 119 Turistična zveza Velenje

Na kolo za zdravo telo

Gorski kolesarji se najbolj doma počutijo na makadamskih 
in gozdnih poteh. 

odgovarjati na vprašanja. »Pridi jeseni, ko bomo, vsaj upam, lahko 
malo zadihali,« so se opravičili v izolskem Kolosetu. V največji britanski 
verigi koles Halfords so med epidemijo koronavirusa opazili kar 
petstoodstotno rast prodaje koles in kolesarske opreme. V Aziji 
manjkata dva meseca proizvodnje, kar se na tržišču že pozna. 
Številnih modelov koles se po skladiščih ne da več dobiti. Pa ne le 
koles, tudi kolesarske opreme je manj. Sama tako še čakam, da se v 
trgovini pojavi moja številka kolesarskih športnih copatov. 

Namesto za počitnice za bicikel
Slovenci smo v času epidemije množično investirali v nakup koles. 
»Veliko ljudi se je odločilo, da bodo ostali doma, in tako so denar, ki so 
ga hranili za dopust v tujini, vložili v nakup kolesa,« razlaga Culiberg, 
ki ima v Kranjski Gori tudi turistične namestitve, prilagojene 
kolesarjem. »Drži. Veliko vas je novih. Tako veliko, da ste dobili celo 
svoje ime – korona rajderji,« se šali Slapnik. 

Uporabnih informacij o gorskem kolesarstvu ni težko najti 
»Obstaja tudi precej mobilnih aplikacij (strava, trailforks …), s katerimi 
lahko poiščemo različne gorske kolesarske poti. Nekakšen GPS za 
kolesarje so. Vsekakor pa začetnikom toplo priporočam včlanitev v 
kak kolesarski klub ali društvo. Tako se boste najhitreje in najvarneje 
vključili v ta naš lepi šport,« svetuje Slapnik. Da je s srcem res pri stvari, 
priča tudi, da je pred tremi leti z nekaj somišljeniki na ljubljanskem 
Golovcu ustanovil kolesarsko društvo Golovec trails. Danes je v 
njihovem društvu že okoli 300 aktivnih članov: »Uspeli smo pridobiti 
vsa potrebna dovoljenja za izgradnjo petih legalnih gorskih 
kolesarskih poti (GKP), na katerih lahko vsakdo najde nekaj zase. Naše 
poslanstvo je predvsem urejanje GKP in izobraževanje gorskih 
kolesarjev za kar najboljše sobivanje z ostalimi uporabniki na našem 
hribu. Prav tako večkrat letno organiziramo tečaje pravilnega pristopa 

Vzmetenje, robustne pnevmatike, ki omogočajo boljši oprijem, in zaščitna oprema. Dobrodošli v svetu gorskih 
kolesarjev, ki se najbolj doma počutijo na makadamskih in gozdnih poteh. V svetu, v katerega sem v času 
koronavirusa vstopila tudi sama. 
Če ste v zadnjih treh mesecih obiskali kakšno kolesarsko trgovino, ste 
lahko videli, da kolesarski posel cveti. »V trgovinah vlada izredno 
stanje, koles skoraj ni mogoče več kupiti,« razlaga Iztok Slapnik, 
kolesarski vodič in direktor agencije Outdor Mania. »Tudi sam sem 
ostal brez dela koles za izposojo za tekoče leto. Gorsko kolesarstvo je 
vsaj zadnjih osem let strmo v porastu, prodaja novih koles vztrajno 
raste, predvsem pa se zelo povečuje uporaba električnih gorskih 
koles. Zdaj pa je svoje dodala še epidemija,« pojasnjuje. Podobno 
izkušnjo ima direktor Bike Parka Kranjska Gora Jure Culiberg, ki večino 
slovenskih trgovcev osebno pozna: »Pri električnih gorskih kolesih 
izdelava motorjev ne dohaja povpraševanja. Ker ni motorjev, pa 
proizvajalci ne morejo dobaviti koles.« Ko so se 20. aprila trgovine 
odprle, je prodaja naravnost eksplodirala. Marsikje se je povečala za 
več kot sto odstotkov. Trgovci imajo toliko dela, da nimajo časa 
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Več o prireditvah na www.turisticna-zveza.si, www.slovenia.info
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V marsikateri trgovini je letos po epidemiji zmanjkalo koles ali drugih rezervnih delov.

legalizacije gorsko kolesarskih poti pa tudi nezanimanja lastnikov 
zemljišč. Menim, da bi bilo treba poenostaviti pogoje za pridobivanje 
dovoljenj za izgradnjo GKP, pridobivanje soglasij lastnikov (plačevanje 
odškodnin) pa bi morale prevzeti občine.«

»No dig, no ride«
Na Golovcu GKP ureja veliko prostovoljcev, ki delajo zastonj in z 
veseljem: »Dopoldne ali popoldne najprej dve uri kopljejo, potem pa 
se malo vozijo in uživajo,« razlaga Culiberg. In prav ta filozofija je v 
ozadju mota 'no dig, no ride' (brez kopanja ni vožnje, op. a.). V bike 
parkih pa je treba za vožnjo plačati karto, saj se večinoma financirajo 
sami, brez pomoči občine ali države. »V tujini so že zdavnaj ugotovili, 
da je treba v urejanje poti vložiti infrastrukturna sredstva. Brez pomoči 
namreč ne moreš biti konkurenčen. Urejen kilometer vse bolj 
priljubljenega 'flow traila', ki v bike parkih omogoča uporabo 
obiskovalcem vseh ravni znanja, stane od 20 do 80 tisoč evrov 
(odvisno od podlage, strmine …),« pojasni Culiberg.  
»Sam ne zagovarjam uporabe zelo obljudenih poti, ki so namenjene 
pohodnikom, in se strinjam, da vožnja s kolesom po gorskih poteh 
povzroči hitrejše uničevanje površine, vendar je problem precej 
lahko rešljiv. Nekaj prostovoljnih delovnih akcij letno bi, kjer gorski 
kolesarji trenutno niso zaželeni, vrnilo prvotno stanje ali ga celo 
izboljšalo. Prepričan sem, da bi bilo zanimanja s strani gorskih 
kolesarjev dovolj,« pa pravi Slapnik. 

Najlepše gorske kolesarke poti pri nas
Pri nas med legalnimi potmi gotovo izstopajo Golovec trails, Trail park 
Jamnica ter Bike parki Krvavec, Kočevje, Maribor in Kranjska Gora ... 
Potem je tu še vrsta pol- in nelegalnih GKP, o katerih pa sogovorniki 
ne želijo govoriti na glas. »Zelo pogrešamo ureditev kakšnih (manj 
zahtevnih) GKP na Gorenjskem, kjer imamo ogromno povpraševanja 
tujcev (Belgijci, Nizozemci, Avstrijci, Italijani) in domačih turistov,« 
izpostavi Slapnik. »Trudimo se, da bi postalo gorsko kolesarstvo 
dostopno širšemu krogu ljudi, zato iščemo poti, ki jih lahko povprečen 
gorski kolesar z užitkom opravi. V bike parku razvijamo družinsko 
progo in lažje linije,« razkriva Culiberg. Na Golovcu pa so pričeli 

k izgradnji GKP in tečaje pravilnih tehnik vožnje z gorskimi kolesi.« Vsi 
tečaji so za uporabnike brezplačni, programe namreč izvajajo v 
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. Eden izmed rednih 
obiskovalcev tečajev je tudi 31-letni Miha Bartok, ki je svoje električno 
gorsko kolo prav tako kupil v 'času korone': »Tovrstni tečaji so odlična 
priložnost za učenje in izpopolnjevanje znanja. Inštruktorji so odlični. 
Čeprav imam izkušnje z vožnjo gorskega kolesa še iz srednješolskih 
dni, sem se tukaj naučil novih trikov in boljšega obvladovanja kolesa. 
Električna gorska kolesa so namreč precej težja in zato težje vodljiva 
od 'navadnih'. Tečaje priporočam vsem, ne le začetnikom.«

Kolesarjenje po gozdu dovoljeno le po utrjenih poteh
V gozdu lahko večkrat naletimo na table, največkrat zabite na 
drevesna debla, s katerimi lastniki gozdov podijo gorske kolesarje. 
»Gorski kolesarji s(m)o velikokrat preganjani zaradi neurejenega 
stanja na področju zakonodaje, težav z lastniki zemljišč, lovci ...« 
pojasnjuje Slapnik: »Na žalost je stanje legalnih gorskokolesarskih 
poti precej pod potrebami uporabnikov. Glavni razlog za neurejeno 
stanje tiči predvsem v zapleteni zakonodaji glede izgradnje in 
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izvajati dvodnevne kolesarske tabore za otroke, kjer na zabaven način 
spoznajo pravila obnašanja in rokovanja s kolesi. V bližnji prihodnosti 
načrtujejo tudi izgradnjo nove GKP, prilagojene najmlajšim 
kolesarjem. 

Gorski kolesarji niso samo 'mulci'
Po Sloveniji deluje precej kolesarskih klubov in društev, ki se 
osredotočajo na delo z mladimi, a za gorsko kolesarstvo se že od 
vsega začetka večinoma zanimajo odrasli ljudje, stari med 30 in 50 
let. Verjetno zaradi dejstva, da je nakup gorskega kolesa in opreme 
precejšen finančni zalogaj. »Mladi, ki živijo za ta šport, se po našem 
parku vozijo s kolesi, za katera so odšteli od 3.000 do 4.500 evrov, 
povprečen uporabnik pa si lahko kakovostno gorsko kolo, sploh če to 
nima zadnjega vzmetenja, privošči že za slabega tisočaka. Začetniku 
bo tako kolo dobro služilo nekaj let, z njim pa bo doživljal podobne 
užitke kot nekdo na dražjem kolesu,« je prepričan Culiberg. In čeprav 
med gorskimi kolesarji prevladujejo moški, opažajo tudi zelo velik 
porast ženskih uporabnic. »Mislim, da nam je vsem skupna ljubezen 
do narave, ter aktivni način življenja,« opaža Slapnik. Kolesarjenje z 
električnimi gorskimi kolesi pa je priljubljeno tudi pri starejših od 50 
let. »E-bajki so povečali nabor strank, kajti da se voziš s takim kolesom, 
ti ni treba biti stoodstotno kondicijsko pripravljen, pa še vedno uživaš 
v vožnji,« dodaja Culiberg. 

Zaščitna oprema je obvezna
Ker je gorsko kolesarstvo precej adrenalinski šport, ob neizkušenosti in 
precenjevanju lastnih zmogljivosti pa tudi nevaren, je zaščitna oprema 
nujen spremljevalec gorskih kolesarjev: »Čelada in namenski kolesarski 
čevlji (flat ali SPD) so ključni. Namenske kolesarske čevlje marsikdo 
spregleda, so pa bistvenega pomena za preprečitev padcev (zdrs noge 
s pedala). Priporočam pa tudi uporabo rokavic, ščitnikov za kolena, 
zaščitnih očal, nahrbtnika, tudi ščitnikov za komolce,« našteva Slapnik. 

Gorski kolesar je odličen turist. Zapravil naj bi toliko kot 
igralec golfa ali smučar.
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V bike parkih je za vožnjo treba plačati karto, saj se večinoma 
financirajo sami.

In kakšen turist je gorski kolesar?
Tak, ki mu za dobro ponudbo ni težko plačati več (vodena ura, bike 
park). V ozadju je ideja, da gorski kolesar na določenem območju 
zapravi toliko kot povprečen igralec golfa ali smučar. »Gorski kolesar 
potrebuje dodatne storitve (vodenje), pa tudi nekoga, ki razume 
njegove potrebe, da ima namestitev varovano kolesarsko garažo, da 
ima na voljo orodje in človeka, ki mu lahko pomaga z nasveti in ga 
usmeri na primerne poti,« zaključi Culiberg. 

Anja Ciglarič

»Tečaje priporočam vsem, ne le začetnikom,« pravi udeleženec tečaja na Golovcu.
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Po poteh srednjeveških 
vitezov s kolesom

Postojnska kotlina je kot nalašč za vse kolesarske navdušence. 
Razgibana kraška pokrajina 'na prepihu', polna bogate zgodovine in 
svetovno znanih znamenitosti, kar vabi na aktiven nedeljski izlet. 
Kolesarjenje od gradu do gradu se začne v središču Postojne, pred 
TIC Galerija, kjer vam prijazni lokalni turistični informatorji svetujejo 
o obisku postojnske regije. Že ko se boste po avtocesti vozili proti 
Postojni, vam bo v oko padel hrib s samotnim drevesom na vrhu. To 
je mestni grič Sovič nad Postojno, na katerem lahko opazite 
ruševine gradu Postojna (Adelsberg), ki je bil nekaj časa v lasti 
Habsburžanov in pozneje tudi pod italijansko oblastjo. 

Pot vas iz Postojne pelje mimo zelenih pašnikov naprej proti 
posestvu Grad Prestranek, ki je priljubljena lokalna destinacija za 

Grajska kolesarska pot je razgibana krožna pot, ki vas bo peljala skozi zanimive postojnske vasi, prek 
zelenih travnikov in pašnikov, po kolovozih skozi hladne gozdove ob kraških vrtačah in po robu Nanoške 
planote. Odkrijte skrivnosti srednjeveških vitezov, njihovih zgodb in legend, ki jih pripovedujejo mogočni in 
odmaknjeni gradovi ter dvorci ob Grajski kolesarski poti. 

zasluži biti v družbi le-teh, je tudi Erazem Predjamski. In ko govorimo 
o Erazmu – le kdo ne pozna največjega jamskega gradu na svetu? 
Predjamski grad, ki že več kot 800 let kljubuje, vklesan v kamniti 
steni, naj vam bo popotnica ob kolesarjenju po Grajski kolesarski 
poti. Vzpon do Predjame ni lahek, vendar je razgled vreden vsake 
kaplje potu, v dolini pred gradom pa vas pozdravlja tudi prijetna 
hladna osvežitev. 

Grajska kolesarska pot se iz Predjame nadaljuje proti edinstveni 
kraški pokrajini, Planinskem polju. Na robu Planinskega polja stoji 
Ravbarjev stolp, edini ostanek Malega gradu iz 14. stoletja, ter 
ruševine nekoč mogočnega baročnega gradu Hošperk (Haasberg). 
Morda samo namig za prihodnji enodnevni izlet: Planinska jama, 
ena najzanimivejših in največjih vodnih jam v Sloveniji, v kateri 
domuje 'malo morje' človeških ribic.

vse ljubitelje vzreje konj in neokrnjene narave. Na posestvu se lahko 
preizkusite v ježi islandskih ali velikih konj ali si privoščite kulinarične 
poslastice, ekološke mlečne in mesne izdelke, med in zelišča. 
Nedaleč od Prestranka, mimo zelenih pašnikov, na vzpetini nad 
vasico Orehek stoji grajski kompleks, nekdanji dom vitezov 
Nussdorff. Viteštvo je v teh krajih pustilo velik pečat, saj oreški grad 
ni edini, v katerem so bivali pogumni kavalirji. 

Seveda ne smemo pozabiti, da vožnjo po prvi polovici poti 
popestrijo čudoviti razgledi na mogočno kraško planoto Nanos. 
Prijaznemu velikanu se boste povsem približali, ko se boste peljali 
skozi vasice tik ob gozdni meji , med drugim skozi znani Šmihel pod 
Nanosom, od koder je bil doma pogumni pastirček Jakob, ki je z 
ukano ugnal strašnega zmaja iz Postojnske jame in rešil domačine 
pred strašno pošastjo. 

Posebno pozornost je treba nameniti odseku gozdne poti med vasjo 
Šmihel pod Nanosom in vasjo Predjama, ki je slabše prevozna s treking 
kolesi, vendar polna adrenalinskih spustov in vzponov. Malce lažje 
prevozna je pot iz vasi Landol naravnost v vas Predjama, ki pelje po 
kolovozu nekdanje stare rimske in furmanske ceste. Kot pomemben 
del zgodovine furmanstvo v Postojni ohranjamo živo z vsakoletnim 
tradicionalnim furmanskim praznikom. Se vidimo julija 2021?

Ivanhoe, Robin Hood, Rihard Levjesrčni … Viteški junaki, o katerih 
se govori, uči in piše še danes. Pravi junak, ki si po našem mnenju 

Kip, katerega so pogumnemu pastirčku Jakobu v Šmihelu pod Nanosom v čast postavili hvaležni domačini

Za vprašanja ali nasvete smo tu za vas v TIC Galerija.

Z Nanosa se razteza čudovit pogled v smeri 
slovenskega dela Alp ter Snežnika in Primorja.
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Ali ste vedeli, da se je pogumen roparski vitez Erazem Predjamski 
več kot leto dni upiral oblegovalcem gradu, dokler ga ni izdal 
eden od njegovih služabnikov, ki je prižgal svečo na oknu 
Erazmove sobe? To je vodilo njegove sovražnike, da so ga pozneje 
zasuli s kamnitimi kroglami. Erazmovo žalujoče dekle naj bi 
njegovo truplo pokopalo v središču vasi pred cerkvijo Žalostne 
Matere Božje, nanj pa zasadilo lipo, ki stoji tam še dandanes ter je 
poznana po svoji častitljivi starosti in votlem deblu.

Kolesarska pot je v naravi dobro označena, lahko pa najamete tudi 
lokalnega kolesarskega vodnika, ki vam bo lahko povedal vse tiste 
zgodbe, ki jih poznamo le domačini. Grajska kolesarska pot je 
čudovita, a za manj izkušene kolesarje lahko naporna enodnevna 
dogodivščina. Če si želite vzeti dovolj časa za postanke in oglede 
zanimivosti ob njej, jo raje prevozite v dveh dnevih. 

In verjemite, ne boste ne lačni ne žejni, saj je ob poti na voljo 
raznolika ponudba kolesarjem prijaznih gostinskih obratov in 
prenočišč, kjer se lahko okrepčate, si spočijete in naberete moči za 
nove kolesarske podvige. 

Za podrobnejše informacije o poti oziroma če bi želeli zemljevid 
kolesarske poti, pa se oglasite v TIC Galerija (Trg padlih borcev 5) v 
Postojni ali obiščite spletno stran www.visit-postojna.si.

Osnovni podatki o Grajski kolesarski poti:
• Izhodiščna in končna točka: TIC Galerija v Postojni 
• Dolžina proge: 55 km
• Težavnost: 7 (od 10)
• Kumulativna višinska razlika: 1.000 vm
• Predviden čas vožnje: 6 h 

Potek poti: 
Postojna–Stara vas–Grobišče–Prestranek–Orehek–Rakulik–
Sajevče–Hruševje–Dilce–Landol–Šmihel pod Nanosom–Predjama–
Bukovje–Gorenje–Belsko–Studeno–Lohača–Planina–Postojna.
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Destinacija Jeruzalem Slovenija

Poletna doživetja ob zemlji, 
vodi in ljudeh Prlekije

Na zelenju narave so svoje mestne vedute razpostavila mesta, kot so 
Ormož, Središče ob Dravi, Sv. Tomaž in Ljutomer ... Slednji, čeprav je 
blizu Jeruzalema, še vedno čaka na vstop v Destinacijo Jeruzalem. Ime 
je destinaciji podaril majhen zaselek na vrhu 341 m visokega griča, s 
katerega se v vencih kot v zelenih ogrlicah spuščajo slikoviti vinogradi. 
Po legendi so mu ime Jeruzalem pripeli križarji, ki so tod mimo hodili v 
Sveto deželo.

Prlekija na severovzhodu Slovenije leži med rekama Dravo in Muro. A to je le groba oznaka, saj se njene meje 
samosvoje prelivajo čez nežno gričevnat svet, ki valovi kot zeleni ocean vinogradov in travnikov tja proti 
Hrvaški in Madžarski ter teče po skrivnostnih grapah ali sedlih, ovekovečenih s topoli. Mistika in pravljica 
hkrati, ko med griče svojo zaveso položi megla. V naročje te zelene dežele vabi Destinacija Jeruzalem in 
izpostavlja tri mesta – Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi. Skriva pa tudi vodni dragulj – Ormoške lagune.

In kaže, da je vrelec legend v teh krajih izjemno živahen, saj naj bi tukaj 
pustili sledi tudi Napoleonovi vojaki, ki so si s prelestnim rumenim 
vincem krajšali domotožje in vzklikali »C'est bon«, kar so si ga Prleki 
razložili po svoje in govorili »ši-pon«! Šipon, šipon! Sorta, ki se bohoti s 
prijetnim sadnim vonjem in dozori najpozneje. Stare knjige pravijo, da 
se njegove velike in nekoliko podolgovate grozde trga šele po 15. 
oktobru. Obožuje peščena tla in si na Madžarskem nadene ime furmint, 
ki je nosilna sorta slavnega tokajskega vina.

Zgodba ljudi
Prleki so znani kot delovni, marljivi, vestni in pošteni ljudje, gostoljubni 
in odprtih rok. Ponosni so na svoj dom, a hkrati tako zelo drugačni od 
ostalih Slovencev. Domiselni so in radi se pošalijo na svoj račun, seveda 
pa še raje zbadajo soseda. To posebnost lahko občudujemo v vaških 
grbih, ki so del bogatega ljudskega izročila. 
Moške navezuje nase zemlja, ženske so umetnice ob štedilniku. Skupaj 
pa poleg vina radi prinesejo na gostinske mize svoje gibanice, pogače, 
postržjače, potice, kvasenice, žgance, krapce, solenke, čurke, prezwuršt, 
sireke, pocane murke in kakopak meso iz tünke in zobl. A kulinarična 
zgodba je prava šele takrat, ko je podčrtana z bučnim oljem, ki je zaradi 
svoje edinstvene arome, posebnega okusa in privlačnega videza 
nepogrešljivo v prleški kuhinji.
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Kalejdoskop doživetij
Ko v sveže poletje posveti sonce, se zlatijo polja žita, skrivnostno 
mežikajo rumeni cvetovi buč in zlahka opaziš poljske zajce, 
zadovoljno čepeče v kipeči naravi pred teboj. Svet okoli tebe se giblje 
v spokojnem ritmu, a tvoja duša pleše tango strasti do življenja. 
In stopiš na pot ter slediš vabilu: »Želimo si biti del tvojih zgodb, lepih 

spominov in novih načrtov!« S tem vabi Destinacija Jeruzalem 
Slovenija v svoje čudovite kraje, ponekod tako blizu nebesom!
Dan se začne in čas je za domači prleški zajtrk na turistični kmetiji 
Ozmec nad Veliko Nedeljo. Vse je domače, gospa Sonja predstavlja 
kulinarične posebnosti in vabi na martinovanje.
V čudovitem ambientu Kogla se skriva zgodba o vinu in estetiki, ki jo 
s posebno zavezo kulturnikom neguje prleški vinar Franci Cvetko, 
lastnik mogočnega posestva in zidanice na vrhu griča, ki je bilo v 
preteklosti v posesti nemškega viteškega reda križnikov in premožnih 
nemških in avstrijskih družin. Svoje vino in predvsem penine 
predstavlja na čisto samosvoj način, bolj poetično kot strokovno.
Srečanje s člani Konjeniškega društva Središče ob Dravi prinese pravo 
avanturo, ko njegovi člani postrojijo konjičke in z vozovi popeljejo 
obiskovalce čez sočna polja prek kolovozov, čez prazne potočke, tja 
do Drave in nazaj. Miha Sok v Grabah je glavni in pozna se mu 
ljubezen do plemenitih živali in naklonjenost, da podeli konjeniško 
radost z raziskovalci njegovih krajev. Kadarkoli se jih lahko pokliče, da 
s svojimi konji prinesejo radost še komu.
Zelo poučna pa je zgodba Moje Biodežele, ekološke kmetije v 
Jastrebcih, na dotik s hrvaško državno mejo. Pridelava hrane in 
vložene zelenjave poteka sredi zadnjih oaz neokrnjene narave. 
Zvonko Pukšič pravi, da to, kar damo na polja, na koncu dobimo na 
krožnike. Zato se je pred 20 leti, ko je svojo klasično kmetijo spremenil 
v ekološko, brez umetnih gnojil in pesticidov, odločil za zdravo 
življenje, danes pa so vsi njegovi pridelki prodani vnaprej.

Ormoške lagune ležijo na območju rečnega ekosistema 
Drave, ob Ormoškem jezeru, na področju nekdanje deponije 
tovarne sladkorja. 

Posestvo Kogl, kjer steklenice na lipi spominjajo na kulturni dogodek. 

V spominski aleji pomembnih mož Ormoža je tudi kip Franca 
Ksaverja Meška, ki se je rodil v Ključarovcih pri Ormožu in je 
o Prlekiji zapisal: «Dežela, čudovita kakor iz lepih sanj – tista 
moja domovina tam doli ...« 

Sonce Prlekije, ujeto v ostanek drevesa na trati pri Puklavcu. 
Sonce neguje in plemeniti njihova številna nagrajena vina.
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Doživite pivovarski muzej 

Že podatek, da se sprehod skozi bogato zgodovino in proizvodnjo 
Pivovarne Union zaključi z degustacijo svežega piva, vam pove, da ne 
gre za klasični muzej. Ekskluzivni vpogled v pivovarsko industrijo 
navdušuje obiskovalce po vsem svetu. To muzejsko zbirko s statusom 
kulturnega spomenika je Evropski muzejski forum nagradil z nagrado 
EMYA za posebne dosežke. Zbirka je urejena v stari opuščeni sladarni, 
ki je bila zgrajena leta 1923 in je do konca sedemdesetih let služila 
proizvodnji slada. Union Experience je eden največjih tovrstnih 
muzejev v Evropi in prvi v Sloveniji. 

Prenovljena podoba ob 150-letnici pivovarne
Leta 1864 sta brata Ivan in Peter Kosler ustanovila majhno družinsko 
pivovarno in tako nevede pričela pisati zgodovino slovenskega piva. 
Da bi zapuščino ohranili prihodnjim generacijam, so v ljubljanski 

Odkrijte zgodbe in skrivnosti 150-letne proizvodnje legendarnega slovenskega piva. Union Experience je 
obvezna postojanka za vse pivoljube in tiste, ki radi doživite drugačno izkušnjo. Odlična izbira, ko iščete idejo 
za izlet. Pridite v Ljubljano, pivovarski muzej čaka!

Pivovarni Union že leta 1986 odprli Pivovarski muzej, zanj pa ste 
zagotovo slišali pred kratkim, saj je ob 150-letnici pivovarne dobil 
sijočo prenovljeno podobo. Najdete ga tik ob Pivnici Union. 
Nad Union Experience se navdušujejo pivoljubi ter tisti, ki jih zanimata 
kultura in zgodovina. Začuti se čas, ko so bile gostilne pomembna 
središča kulturnega in družabnega življenja. Ko ni bilo nič 
nenavadnega privoščiti si litrski ali dvolitrski vrček piva, ko si opravil 
dostavo piva s samokolnico. 

Pivovarska pot
Obiskovalec Igor C. nam je zaupal, da je šele po obisku Union 
Experiencea dobro razumel, kako poteka varjenje njegove najljubše 
poletne osvežitve. »Že ob vstopu v galerijski del, kjer so s slikovnim 
gradivom prikazane vse faze varjenja piva, zorenja in filtracije, me je 
muzej navdušil.« Pivovarska pot nato vodi skozi muzejsko zbirko 731 
eksponatov, pri čemer boste lahko dodobra začutili prav vsako 
kapljico piva, ki je bila kdaj pridelana. Igorja so navdušili tudi ogromni 
stari sodi, medtem ko so slad, ječmen in hmelj v njem prebudili 
skorajda patriotski ponos. Doda: »Tudi pogled na 150 let stare 
steklenice, etikete in kozarce so mi dali vedeti, koliko truda in zgodb 
se skriva za Unionovo produkcijo piva. Lahko rečem, da so me s svojo 
nostalgično vrednostjo pravzaprav navdahnili. Komaj čakam, da 
grem še na tečaj točenja piva!« 
Legendarnemu sprehodu sledi degustacijski del, ki prijetno preseneti 
čisto vsakega obiskovalca. Degustacija namreč poteka v pivnici ali 
tako imenovani 'stari gostilni', ki je ohranjena še iz leta 1920. Ko 
pravimo ohranjena, mislimo na celoten paket – od miz, stolov pa vse 
do značilnega točilnega pulta, registrske blagajne in čudovitega 
gramofona. 

Pivo so nekoč prevažali v lesenih sodih, označenih z rumenim 
krogom.
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Glamping hišice, nova pridobitev turistične kmetije Ozmec

Tudi turistična kmetija Puklavec iz Zasavcev sredi Ljutomersko-
Ormoških goric je oaza. Dobrih jedi, odličnega vina, krepkih razgledov 
in prijaznih ljudi. Posebnost je domači puran, pečen v krušni peči, in 
martinova gos, pripravljena po domačem receptu. Čisto blizu stoji 
prleški klopotec, ki ima štiri peresa in krajšo zvočno desko, po kateri 
udarjajo kladivca. Za razliko od haloškega, ki ima šest peres in zato 
tudi drugačen zvok. 

Avanture z vodo
Tudi v Prlekiji igra voda pomembno vlogo kot turistični motiv. 
Omogoča doživetja v, ob in na njej. Ponudi skrivnostni svet Drave; tako 
za popotnika, kopalca, ribiča ali čolnarja za odkrivanje skritih rokavov, 
kjer se najde celo najbolj ogroženo vrsto sesalca pri nas – hrčka. 
V velikem Savskem jezeru omogoči ribarjenje tudi ponoči, saj je 
priljubljeno zbirališče športnih ribičev. Ribje specialitete so tod, že 
zaradi razgleda, še veliko slajše.

Ormoške lagune
Vrhunec doživetja ob vodi pa ponujajo 55 hektarjev velike Ormoške 
lagune, naravni rezervat in mokrišče izjemnega nacionalnega in 
mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic. Upravlja ga 
DOPPS – BirdLife Slovenia, namenjen pa je tudi obiskovalcem, da se 
naužijejo tišine, zelene barve v 50 odtenkih in ambienta, ki te objame z 
vso svojo nežnostjo, preden razgrne modrozeleni prizor in na njem 
svet, v katerega sme človek pokukati z vsem svojim spoštovanjem. 
Vodja rezervata Dominik Bomber pove, da se ob selitvah in gnezditvah 
ob lagunah zadržuje ogromno ptic. Na širšem območju Naravnega 
rezervata Ormoških lagun (vključno z Ormoškim jezerom ter okoliškimi 
gozdovi in kmetijskimi površinami) so ornitologi skupaj zabeležili 266 
vrst ptic, kar je 69 odstotkov vseh v Sloveniji ugotovljenih vrst (388).
Prava atrakcija rezervata pa so poleg ptic tudi vodni bivoli, pravi čistilci 
plitvih bazenov s trstišči in sestoji rogoze. Tu je raj za ornitologe, 
ljubitelje narave in miru, pohodnike, kolesarje – po Lagunah pa so poti 
urejene tudi za jahanje.

Besedilo in foto: Renata Picej

Opazovalnice za ornitologe in ljubitelje narave razkrivajo 
življenje v plitvih bazenih s trstišči in sestoji rogoze, obdanih s 
poplavnim gozdom.

Vodni bivoli živijo prosto in se hranijo z obrežno travo 
ter skrbijo, da se lagune ne zarastejo. Leta 1914 so jih pet 
pripeljali z Nežiderskega jezera na meji Avstrije z Madžarsko, 
danes pa šteje čreda več kot 25 veličastnih živali.
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Pozabljena sredi gozdov 

Benečija je kot odprta dlan. Reke in potoki se v obliki pahljače 
iztekajo v Nedižo, po njej nosijo te doline ime Nediške doline. 
Zraven sta še Terska in Idrska.

Benečija se začenja tam, kjer se končuje bogata Furlanska nižina. 
Pravijo, da so se Furlani naselili do tistih pobočjih, ki so bila še 
rodovitna in primerna za gojenje vinske trte. V Idrski dolini je to še 
najbolj očitno. Prapotno, ki je tudi sedež občine, je manjše, vendar 
bogato naselje. Terra dello Schiopettino piše na obcestni tabli, 
seveda samo v italijanščini. Dejansko gre za zelo staro avtohtono 
vinsko sorto, črno rebulo, ki so jo od nekdaj gojili na obeh bregovih 
Idrije. Njeno pravo ime je pokalca, njena duša pa je slovenska, kot je 
bila nekdaj slovenska vasica Prapotno. Sedaj je tu slišati pretežno 
furlansko govorico, le nekateri starejši krajani od kozarcu žlahtne 
kapljice še kramljajo v beneškem narečju. 

Brda in Tolminska se počasi iztekata v zelenje neprehojenih gozdov. V zelenje, ki se nadaljuje brez konca in s 
katerim se spajata modrina neba in neukročenih voda. Nekje tam je meja. Meja, ki je bila nekoč neprehodna in 
je potem izginila in pustila ljudem, prijateljem, sosedom, da so zadihali. Letos je postala spet boleča resničnost. 
Za Benečijo še posebno kruta, kajti zahvala za to, da v teh prelestnih, pozabljenih dolinah še odmeva slovenska 
pesem, gre predvsem navezanosti Benečanov na svojo domovino in jezik. 

Idrska dolina, tista z žlahtno, prastaro beneško dušo, se začenja za 
vinogradi, kjer se reka zajeda v strma pobočja in izoblikuje 25 km 
dolgo, še povsem divjo dolino, ki menda velja za najbolj zeleno in 
zaraščeno v deželi Furlaniji Julijski krajini. Idrska dolina je čudovita, 
otožna in pozabljena. Nekateri pravijo, da je žalostna. A ni, ker 
kljubuje času in živi ob pesmi in harmonikah. Ramonikah v 
tukajšnjem narečju. 

V Sloveniji le malo kdo ve, da obstaja reka z imenom Idrija. Včasih, 
ko poveš, da živiš ob Idriji, te takoj popravijo v ob Idrijci. Ker so na 
Idrsko dolino, kjer v majhnih, v skalovje in strmino zakletih vasicah 
živi le tu pa tam še kdo, skoraj vsi že pozabili. Redko kdo ve, da je 
Gregor Božič svoj prvenec Zgodbe iz kostanjevih gozdov snemal 
ravno ob Idriji, ki mu podarila poezijo še neizživete lepote. Ravno ta 
je dala filmu poseben pridih. 

Beneški kozolec

Še v drugi polovici prejšnjega stoletja je bilo v Idrski dolini kakih 
šest, sedem gostiln. Slovele so po odličnem kruhu, ki so ga domačini 
vsako nedeljo pekli v domači peči, gostje pa so prihajali največ iz 
Trsta in Gorice. Sedaj so skoraj vse gostilne že zdavnaj zaprte, 
gostoljubnost pa ostaja, tako da ni težko dobiti kozarca ali dveh v 
zameno za pristen klepet. Odprti ostajata le gostilna pri Budgojih 
ter takoj za mejo okrepčevalnica v Britofu. Obe obratujeta le ob 
vikendih, tako da domačini nimajo pravega kraja, kjer bi se shajali. V 
Bordonih, na skrajnem koncu doline, pa vam Bruno, nekdanji 
gostilničar, rad odpre vrata v preteklost in ponudi kozarček pristne 
domače kapljice. Ljudje, ki kljubujejo času in robidi, imajo zlato srce.
Idrija je od nekdaj mejna reka, ki pa nikoli ni omejevala stikov med 
obema bregovoma. Idrska dolina je osamljena, daleč od sveta. In 
ravno zato tu še vedo, kako dragocena je medsebojna pomoč. 
Ljudje se radi družijo, izgovor za to so cerkveni prazniki, senjami, ki 
so kot nekoč priložnost za veselje ob glasbi in plesu. Nekoliko nad 
Britofom, ki slovi zaradi gostilne v prostorih nekdanje karavle, pa 
tudi zaradi cerkvice sv. Kancijana z dragocenim lesenim oltarjem, je 
vas Melinki. Tu je doma Franc Jerončič, sicer rojen na Kanalskem 

Kolovratu v srcu pa, kot sam pravi, nosi Benečijo. Franc, ki bo kmalu 
praznoval stoletnico, še vedno piše in zbira pripovedke o Idrski 
dolini, za pohodnike in popotnike pa je uredil etnografski muzej, 
posvečen prvi svetovni vojni, življenju nad Idrijo ter lastni rezbarski 
produkciji. Pri njem boste lahko prisluhnili pripovedi o daljnih 
vojnih letih, trajnem prijateljstvu z gostilničarjem Brunom iz 
Bordonov, o lepih Benečankah in tihotapcih, ki so na strminah 
Idrske doline našli varne steze za svoje posle. 

Spodaj, daleč pod zelenimi pobočji, Idrija riše tolmune in skriva 
čarobno preteklost krivapet in častitljivih žena, staroverskih 
svečenikov in doline, ki je bila nekoč rodovitna in bogata, sedaj pa 
jo odžira robida. Če se sprehodimo ob reki ali v najbolj vročih dneh 
hodimo kar po tolmunih, bomo lahko našli ostanke nekaterih 
izmed sedemnajstih mlinov, ki so od Golega brda navzgor mleli 
pridelke tukajšnjih kmetov in celo kostanj. V zadnjih letih ga spet 
gojijo in prodajajo predvsem v Seniku, na slovenski strani. Gre za 
lokalno sorto maronov. 

Pot in steze vodijo od vsepovsod do svetišča na Stari gori. Gre za 
nastarejšo slovensko romarsko pot in zibelko starogorskega 
rokopisa. Ena izmed steza gre mimo Tjej, kjer je doma Benečan 
Moreno Tomasetig, ilustrator otroških knjig in avtor številnih stripov. 
Cerkev v Tjejah (san Pietro di Chiazzacco) v stilu škofjeloške šole 
slovi po svojih freskah.

Idrija, sanjavo modra v zeleni kulisi najbujnejših gozdov, ima veliko 
povedati. O dolini veselih ljudi, ki kljub pritiskom niso pozabili na 
žlahtni zvok materinščine, o vaseh, ki se praznijo in jih zarašča 
robida, arbida po beneško, o ljudeh, ki so odšli, ker jim je 
mačehovska država ukradla prihodnost, a se še vedno vračajo. 
Idrsko dolino nosiš v srcu, tudi ko si daleč. In ne poznam ljudi, ki bi 
se tako trmasto, vztrajno, polni sanj in ljubezni, vračali domov, kot 
se vračajo Benečani. 

Besedilo in foto: Suzi Pertot
 

Tolmuni in slapovi Idrije Pogled z obronkov na Idrijsko dolino

Freske v cerkvici v Tjejah na poti na Staro goro

Vas Salamanti
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Odkrivanje Slovenije na 
motorju 
Slovenija je s svojo razgibano pokrajino zelo priljubljena destinacija tudi med domačimi in tujimi motoristi, saj 
ponuja dobro urejene ceste v gorskem svetu med rekami in jezeri, obalne ceste s čudovitimi pogledi na širno 
morje ter ovinkaste ceste med gričevji ali ravninami. 

Izlet ali potovanje na motornem kolesu je svobodnejše, razburljivejše 
ter hkrati predstavlja posebno doživljanje pokrajine, ki marsikomu 
pomeni pobeg iz vsakdanje rutine. Med motoristi so priljubljene 
številne ceste, za katere pa ni nujno, da so tudi varne, zato je treba 
upoštevati cestnoprometne predpise, napotke, predvsem pa pred 
vsako vožnjo ustrezno pripraviti motor. Obvezno je dobro poznavanje 
delovanja motorja, saj lahko hitro pride do okvar, pri katerih si mora 
motorist pomagati sam. Preden se odpravimo na pot z motorjem, je 
treba preveriti delovanje zavor in nivo zavorne tekočine, skrbno 
preveriti ustreznost pnevmatik, podmazati verige ter pregledati 
delovanje luči in splošno brezhibnost motorja. Predpogoj za popoln 
izlet je tudi odlična psihofizična kondicija motorista in morebitnega 
sopotnika, ki morata biti pri vožnji popolnoma zbrana, osredotočena 
na dogajanje v okolici ter si med vožnjo privoščiti zadostno število 
vmesnih počitkov. 

Najlepše in najbolj priljubljene motoristične poti po Sloveniji se po 
navadi izogibajo avtocestam in so kombinacija razgibanih ovinkov, 
slikovite pokrajine in znamenitosti, slovijo pa tudi po ne preveliki 
prometni obremenjenosti. Med bolj znanimi so Planinske ride, prelaz 
Ljubelj, prelaz Jezersko, prelaz Marija Reka, Rakitna in Kočevje, tokrat 
pa vam bomo predstavili motoristično turo po skrivnostnem in 
edinstvenem svetu Triglavskega narodnega parka, po najvišji 
slovenski in balkanski gorski cesti na Mangartsko sedlo, ki je vredna 
občudovanja. 

Motoristično popotovanje začnemo z vzponom čez prelaz Vršič 

Predpogoj za popoln izlet je odlična psihofizična kondicija motorista in morebitnega sopotnika.

(1611 m), ki povezuje Kranjsko Goro z dolino Trente s 50 
serpentinami. Na Vršič pelje asfaltna in tlakovana cesta mimo 
Mihovega doma, Koče na Gozdu, Erjavčeve koče do Tičarjevega 
planinskega doma na Vršiču. Ob poti se je vredno večkrat ustaviti, 
saj si lahko ogledamo Rusko kapelico, naravno okno in kamniti 
obraz Ajdovske deklice v severni steni Prisojnika, ki je ena najlepših 
umetnin, ki jih je oblikovala narava. Na vrhu Vršiča si lahko 
odpočijemo in se okrepčamo v planinski koči, odpirajo pa se nam 
čudoviti panoramski pogledi na Julijske Alpe.
Pot se nadaljuje proti dolini reke Soče mimo Bovca, ki nudi mnogo 
točk za osvežitev. Splača se, da ne hitimo brezglavo in se ustavimo 
na ravnicah in obcestnih krajih za počitek oči in rok, da nam bo 
nadaljnja vožnja še v večji užitek.
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Pred italijansko mejo pri Predelu se podamo v osrčje hribov, po 
dvanajst kilometrov dolgi serpentinasti cesti s petimi predori, ki so 
izklesani v živo skalo, in 17 ostrimi zavoji. Cesta, po kateri se 
vzpenjamo, je lepa, vendar ozka. Premagali bomo 980 metrov 
nadmorske višine. Ovinek za ovinkom se nam odpirajo novi razgledi 
na mogočno pokrajino in slovenske očake. Vrh Mangartskega sedla 
(2055 m) ponuja osupljive razglede na travnate grebene in vmesne 
doline, na Belopeški jezeri proti Italiji in še dlje. Na cilju si lahko 
spočijemo in se okrepčamo z odlično domačo hrano.

Potovanje na motorju ni mačji kašelj, saj ne nudi udobja, kot smo ga 
vajeni v avtomobilu. Na motorju voziš le po dveh kolesih, ni toliko 
amortizerjev, prtljaga je precej bolj skromna, neusmiljeno si 
izpostavljen vremenskim vplivom in vse, kar te varuje, sta čelada in 
motoristična obleka s ščitniki. Je pa edinstveno in posebno ter ima 
svoj čar, saj potovanje na motorju zaznamujeta neodvisnost ter 
večja mobilnost. Med potovanjem na motorju začutiš celotno pot, 
saj že sama vožnja predstavlja užitek, večja je možnost raziskovanja, 
posledično pa se med postanki lažje pomešaš med lokalno 
prebivalstvo. Iz prve roke ugotoviš, kje kaj dobrega pojesti in popiti, 
kaj se splača pogledati, to pa so čudovite malenkosti, ki jih žal 
spregleda in zamudi večina turistov v avtomobilih. Motoristi kot 
turisti na motorjih pa so zagotovo velika priložnost tudi za 
ponudnike turističnih in gostinskih storitev, kar dokazujejo napisi 
'Bikers welcome' oz. 'Motoristi, dobrodošli', ki jih na gostinskih 
objektih po Sloveniji lahko opazimo vedno več. Za soliden 
motoristični izlet namreč ni treba daleč, Slovenija je fantastična. 

Mateja Šoštarič

Zvone Šeruga, naš svetovni popotnik, novinar in fotograf: »Svetovni popotnik mi pravijo in letos vedno 
znova poslušam: 'Uf, to je pa kriza, nikamor ne moreš, a?' Kriza? Zakaj kriza, čemu kriza? Že desetletja 
govorim, da si bom nekoč vzel čas le za odkrivanje Slovenije. In letos ga končno imam. Blagoslov mi je 
to, ne prekletstvo. Peš ali z motorjem, to dvoje je moj način. In dejstvo, ne reklama je, da zagotovo živimo 
v enem najlepših predelov sveta! Znamo to dovolj ceniti? Znamo to dovolj izkoristiti? Predvsem za 
motoriste pa velja – ali se znamo tudi dovolj ustaviti? Ker užitek vožnje niso le ovinki in stotine 
premaganih kilometrov, užitek naj bodo tudi ustavljanja. Ali celo predvsem ustavljanja. Ker bosta šele 
potem tako Slovenija kot motor dobila res najbolj polni smisel.«
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Najlepše motoristične poti se kombinacija razgibanih 
ovinkov, slikovite pokrajine in znamenitosti.

Vožnja predstavlja užitek, motoristi radi raziskujejo in se med 
postanki lažje pomešajo med lokalno prebivalstvo.
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Razlog, da se je Sony odločil za izdelavo majhne klimatske 
naprave, verjetno tiči v vročih in vlažnih japonskih poletjih, ki 
znajo biti zelo neprijetna. Sony, eden od vodilnih japonskih 
izdelovalcev elektronike, je zagnal platformo First Flight. Gre za 
prvo Sonyjevo interno start-up inkubatorsko crowdfunding 
platofrmo, rezultat katere je med drugim tudi Reon Pocket, ki ga 
lahko preprosto opišemo kot prenosno klimatsko napravo. 
Simpatična majhna bela plastična naprava se polni prek 
posebnega USB kabla in se poveže prek bluetooth povezave z 
napravami iOS in android. Na njeni zadnji strani najdemo silikonski 
del, ki ga pritisnemo ob kožo in Reon Pocket oddaja toploto ali 
hlad z absorbcijo ali oddajanjem toplote. Napravo sicer lahko 
uporabljamo tako, da jo držimo v rokah, vendar Sony najpogosteje 

Med električnimi prevoznimi sredstvi so poleg električnih skirojev 
prav električna kolesa tista, ki so v zadnjih nekaj letih doživela 
neverjeten porast. Idealna so za urbana mestna središča, za pot v 
službo, kratek izlet, rekreacijo ali vsakodnevno uporabo. Električno 
kolo pa je vse bolj priljubljeno tudi med ekstremnimi športniki, 
zato so se pri podjetju Torp Motors odločili pripraviti vrhunsko 
električno kolo s prodajno oznako Torp Bike, ki bo brez težav 
navdušilo tudi najzahtevnejše kupce.

Ker je električno gorsko kolo Torp Bike za poseben izdelek, ne 
preseneča, da ga bo podjetje Torp Motors izdelalo v zelo omejenih 
količinah. Temu primerna bo tudi cena. Za vstopno različico 
novosti bo namreč treba odšteti kar 7.000 evrov. Globalni navigacijski satelitski sistemi so vsi satelitski sistemi, ki 

omogočajo določitev položaja. Med njimi je trenutno najbolj v 

Po mesecih izolacije se obiskovalcev velikih, natrpanih letališč in 
(dolgih) poletov loteva nenavaden občutek utesnjenosti. Razlog je 
koronavirus. Zaposleni se trudijo, da bi bili notranji prostori čisti in 
varni za obiskovalce, to pa dosegajo tudi s pomočjo robotov in 
napredne tehnologije.

Sony izdelal prenosno klimatsko napravo za vroče 
poletne dni

Vrhunsko gorsko električno kolo brez primere

GPS-sistem bo postal trikrat bolj natančen!

Prva zaščitna maska, ki lahko uniči novi 
koronavirus!

Za razkuževanje angleških letališč skrbijo robotiHrvaška že s svojo covid-19 aplikacijo

Strani Digitalno pripravljamo v sodelovanju z Računalniškimi novicami.

uporabi sistem GPS (ang. Global Positioning System), s katerim 
upravlja ameriška vojska. V zemeljski orbiti je trenutno 29 aktivnih 
satelitov druge generacije GPS, postopoma pa se uvaja GPS tretje 
generacije. Te satelite izdeluje ameriško podjetje Lockheed Martin 
in so zasnovani kot visokonatančni komunikacijski sateliti, ki bodo 
zagotavljali še večjo natančnost zemeljskim navigacijskim 
napravam.

Medtem ko natančnost navigacijskih sistemov GPS druge 
generacije trenutno znaša okoli 70 centimetrov, naj bi pri tretji 
generaciji znašala okoli 23 centimetrov, kar je trikrat bolje. 
Signali navigacijskega sistema GPS tretje generacije so osemkrat 
močnejši od satelitov druge generacije, nudijo močnejšo 
komunikacijsko zaščito, sateliti pa so zasnovani tako, da imajo 
življenjsko dobo vsaj 15 let. Pričakuje se, da naj bi vseh deset 
načrtovanih satelitov obratovalo do sredine leta 2023. 

Tehnologija in sodobna medicina sta tesno povezani, saj je slednja 
predvsem zaradi naprednih sistemov močno napredovala. To so 
nedavno dokazali tudi raziskovalci inštituta za molekularno 
medicino v Lizboni, saj jim je uspelo razviti posebno masko, ki bi 
lahko koronavirusu zadala močan udarec. Gre namreč za zaščitno 
masko, ki uporabnika pred virusom ščiti tako, da ga aktivno 
uničuje.

Napredna zaščitna maska lahko namreč v zgolj 30 minutah 
zmanjša število virusov za kar 99. Poleg tega je tovrstna maska 
tudi pralna. 

Za čiščenje prostorov uporabljajo posebne robote, ki ih je doslej 
uporabljalo medicinsko osebje za razkuževanje bolnišničnih 
prostorov. Njihova naloga je, da se samostojno premikajo po 
vnaprej določenih predelih letališča in s pomočjo UV-žarkov 
razkužujejo mesta, kjer se virus najpogosteje pojavlja. 
Heath William, direktor podjetja, ki dobavlja robote, je za BBC 
povedal: »Virusi nimajo lastnega imunskega sistema, ravno to pa je 
razlog, da roboti delujejo. Na ohišju imajo nameščene žarnice, ki 
oddajajo posebno svetlobo, ki viruse uničuje tako, da prepreči 
njihovo razmnoževanje.«

Ko robot čisti prostor, ljudje vanj ne smejo vstopiti, saj je žarčenje 
zelo močno, vonj, ki se ob tem sprošča, pa očividce spominja na 
zažgano kožo. Roboti za razkuževanje prostorov so tudi razmeroma 
hitri, saj lahko v dveh urah in pol razkužijo 18.000 kvadratnih metrov, 
kolikor znaša površina približno dveh nogometnih igrišč.

Hrvaška aplikacija za spremljanje okužb z novim koronavirusom je 
že aktivna in na voljo za prenos, tako za android kot tudi iOS. Deluje 
na zelo podoben način, kot naj bi delovala naša.

Aplikacija v okolico pošilja naključni identifikacijskih ključ, ki se 
menjava na vsako uro, kar pomeni, da je identifikacija posameznika 
nemogoča. Ključi so sestavljeni iz naključnih znakov, črk in številk, 
ne iz osebnih podatkov. Ti se izmenjujejo na podlagi bluetooth 
komunikacije z drugimi napravami (telefon, tablica ...).

Če se uporabnik pozneje testira na koronavirus in prejme pozitiven 
izvid, lahko s pomočjo unikatne kode, izpisane na izvidu, obvesti 
vse ostale uporabnike, s katerimi je bil v stiku, tako da kodo vnese v 
aplikacijo, ta pa pošlje in shrani obvestilo o okuženosti na strežnik. 
Aplikacije drugih uporabnikov nato večkrat dnevno preverjajo, ali 
so bili v stiku z uporabnikom, ki je vnesel kodo.

Kot so v izjavi za javnost zapisali na hrvaškem ministrstvu za zdravje, 
za delovanje aplikacije ni treba vnesti imena in priimka, datuma 
rojstva, številke telefona in e-poštnega naslova. Aplikacija za 
delovanje ne potrebuje niti dostopa do lokacijskih storitev.

promovira, naj kupimo še posebne majice, ki imajo na notranji 
strani hrbtne strani žepek, v katerega jo lahko postavimo in 
uravnavamo temperaturo. Naprava, ki stoji med lopaticami, tako 
prijetno hladi tistega, ki jo nosi.
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Sladice, ki ne osvajajo le 
brbončic, ampak začarajo 
tudi oči 
Darja Cotar Seibert ustvarja sladice, ki jih lahko pojemo z užitkom in brez slabe vesti. V svoji kuhinji ne 
uporablja sladkorja, jajc, mleka in glutena, v pripravi zdravih slaščic pa je našla svojo strast. »Ljudem želim 
pokazati, da se da odlično posladkati tudi na malo drugačen način in da se zavoljo zdravja, kilogramov ali 
alergije ni treba ničemur odreči,« navdušeno razlaga. 

Ljubiteljska slaščičarka je veselje do priprave hrane odkrila že kot 
otrok, v babičini kuhinji. Od nje se je naučila osnov kuhanja in 
peke, sama pa danes hrano pripravlja na drugačen način. Darja je 
po poklicu diplomirana organizatorka turizma, a srce jo je vodilo 
drugam – zaposlila se je kot slaščičarka in vodja v vegansko-
vegetarijanski restavraciji. Lani decembra pa se je odločila za nove 
izzive. V izkušnjah iz službe in zasebnega življenja je našla svoje 
poslanstvo – izobraževati o zdravem načinu življenja in pripravi 
hrane. Ljudem želi pomagati pri spremembi prehranjevalnih 
navad, jim pokazati, kako pripraviti odlične jedi, v katerih bodo 
lahko uživali in hkrati naredili nekaj dobrega za svoje zdravje.

V ozadju rastlinskega prehranjevanja je ogromno znanja
Pri njih doma ne boste našli mesnih izdelkov. Že več kot 25 let je 
vegetarijanka, po rojstvu hčere pa je zaradi nakazane alergije z 
jedilnika črtala še mleko in jajca: »To sem vzela kot izziv in se stvari 
resno lotila. Po dveh tednih take prehrane sem se odlično počutila 
in to je postal moj novi način prehranjevanja. Vse bolj sem začela 

Za slaščice uporablja le sadje in suho sadje, nobenih 
nezdravih nadomestkov.

raziskovati rastlinsko prehrano, zdravo prehrano in počasi smo z 
jedilnika črtali tudi sladkor. Sama sem izločila tudi vsa olja in tako 
pristala na presni prehrani. Otrokoma kuham vegansko. Lansko 
leto je sin po obisku bioresonance dobil dieto brez glutena, zato 
smo črtali še gluten. Mož ni vegan, vendar mesa skorajda ne je. 
Običajno si ga privošči le, ko kam gre.«

Polnovredna rastlinska prehrana koristi zdravju
»To dokazujejo mnoge raziskave,« razlaga, »polnovredna rastlinska 
hrana pomaga omiliti ali popolnoma ozdraviti bolezni, kot so 
visok krvni tlak, holesterol, srčno-žilne bolezni, določene vrste 
raka, avtoimunske bolezni ... Dvigne odpornost in pomaga pri 
hujšanju.« Sama sicer večjih zdravstvenih težav ni imela, je pa ob 
spremembi prehranjevalnih navad opazila, da ima več energije, 
boljšo prebavo, nobene teže v želodcu ali zaspanosti po obroku: 
»Včasih sem imela probleme s premalo železa v krvi, sedaj ga 
imam vedno dovolj. Predvsem pa se mi je močno izboljšala 
imunska odpornost. Že več let nisem zbolela, z izjemo kakšnega 
blažjega prehlada pozimi. Tudi otroka sta odličnega zdravja.«

Navdih za slaščice najde pri otrocih 
O zdravi hrani veliko razmišlja. V vseh teh letih se je naučila, kako 
iz osnovnih sestavin z minimalno časa pripraviti odlične jedi: 
»Vedno poudarjajo, koliko kalcija vsebuje mleko, nihče pa se ne 
ukvarja s tem, kako zakisa telo ter ga dobesedno ropa bazičnih 
rudnin in posledično oslabi imunski sistem. Podobno je s 
sladkorjem, ki poleg vsega vsebuje prazne kalorije, ne prispeva 
vitaminov, mineralov in nas zasvoji. Več ga pojemo, bolj si ga 
želimo. Raziskave na miših so pokazale, da sladkor zasvoji celo bolj 
kot kokain.« Vsako jed tako prilagodi načinu življenja svoje družine: 
»Ne želim, da moja otroka jesta sladkor, ker se zavedam, kako 
škoduje zdravju. Ne želim, da jesta meso in mlečne izdelke, ker se 
zavedam, kako trpijo živali in da škodujejo zdravju. Vzgajam ju 
tako, kot čutim in verjamem, da je prav. Z njima se tudi veliko 
pogovarjam o tem, zakaj jemo drugače kot ostali. To sta lepo 
sprejela in se nikoli ne pritožujeta. Vendar vseeno ne želim, da se 
počutita, kot da sta za kaj prikrajšana.« 

Darja Cotar Seibert iz osnovnih sestavin pripravi odlične jedi.

Makova potica brez sladkorja, jajc, mleka in glutena
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KULINARIČNI IN GASTRONOMSKI

SPOMINEK

Natečaj za izbiro kulinaričnih 
in gastronomskih spominkov 

v Mediteransko & Kraški regiji

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem IGCAT  
je Sloveniji podelil naziv Evropska gastronomska regija 2021. V projektu sodeluje 
tudi TZS s projektom kulinaričnih in gastronomskih spominkov.

Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je sestavljen  
iz dveh kategorij: 

1. Prehranski spominki

2. Kuhinjski pripomočki 

Prijavo z a sodelovanje pošljite na info@turisticna-zveza.si  
najpozneje do 10. 9. 2020.

Spominke iz že obstoječe ponudbe naj društva ali posamezniki prinesejo  
na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,  
najpozneje do 25. septembra 2020, do 10. ure.  
Ocenjevanje bo potekalo oktobra 2019.

Tričlanska strokovna komisija bo izbrala prejemnike zlatega, srebrnega in 
bronastega priznanja. Poleg tega bo izbrala spominek iz vsake kategorije,  
ki ga bomo poslali na IGCAT. 

Uradna razglasitev rezultatov bo na Dnevih Slovenskega turizma v Laškem, 
12.–14. oktober 2020, kjer bodo najbolje ocenjeni kulinarični in gastronomski 
spominki Mediteransko & Kraške Slovenije obiskovalcem tudi na ogled. 

Turistična zveza Slovenije se zavezuje, da bo natečaj potekal v skladu  
z vsemi predpisanimi ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe  
z virusom SARS-CoV-2.

oglasSpominek1.indd   16 03/08/2020   12:51

Kulinarični kotiček

Spremembe prehranjevalnih navad so lahko velik izziv
Se sprašujete, kaj ob vseh teh omejitvah sploh jesti, katera živila 
kupiti in kje ter kako pripraviti obroke? V ozadju je veliko študij: 
»Ko osvojimo osnove, vidimo, da je veganska prehrana lahko celo 
bolj raznolika in okusna. Potrebujete le malce iznajdljivosti. Ni 

treba, da nekdo strada ali cele dneve je samo zeljno juho, čeprav 
je ne mara, da bi izgubil kakšen kilogram. Takšni prijemi so recept 
za katastrofo. S premišljeno izbiro živil je moč skuhati odlične jedi, 
v katerih lahko uživamo brez slabe vesti in hkrati izgubiti odvečno 
težo,« je prepričana. Ljudem želi pokazati, koliko koristi lahko 
prinese rastlinska prehrana, da ni draga in je lahko zelo okusna ter 
raznolika. 

Življenje brez sladkorja je lahko še bolj sladko 
Če si tudi sama pred leti ni predstavljala življenja brez piškotov, 
tortic in sladoleda, ji danes sladkarije predstavljajo le sadje in suho 
sadje, brez vseh nezdravih nadomestkov. V začetku septembra 
pripravlja brezplačni 21-dnevni izziv brez sladkorja in štiri spletne 
delavnice, na katerih se boste lahko naučili pripraviti veganske 
sladice brez sladkorja, mleka, jajc in glutena, za tiste, ki želijo 
shujšati ali občutiti druge koristi polnovredne rastlinske prehrane, 
a se ne morejo odpovedati slaščicam, pa pripravlja delavnico 
polnovrednih rastlinskih slaščic. 

Anja Ciglarič
Fotografije: Darja Tasty dieting

Otroci niso prikrajšani za sladice. To je sladkanje brez omejitev. 

Čokoladni namaz, s katerim se lahko brez slabe vesti sladkate za zajtrk. 

Čokoladni namaz 'brez obresti'

SESTAVINE:
• 100 g indijskih oreškov
• 20 izkoščičenih datljev
• 25 g kakava v prahu
• 40 do 50 g kokosovega olja
• 250 do 350 ml vode

PRIPRAVA:
Vse sestavine zmešajte v mešalniku, da nastane 
gladka krema. Najprej dodajte 250 ml vode, po 
potrebi jo lahko postopoma dodajate še več. 
Namaz je takoj po pripravi bolj tekoč. Postavite ga 
v hladilnik za nekaj ur, da se strdi.




