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uvodnik «

Eko domišljavost
Ene besede se z vsakim letom bolj izogi-
bam. Ekologija. Ne, ker bi bilo z njo karkoli 
narobe, kvečjemu nasprotno. A sodobni 
časi in vsem ne več  tako ljubi kapitalizem 
imajo v sebi neki strupen dotik: še tako do-
bre ideje zbanalizirajo v biznis, v katerem 
se obračajo milijarde, čudovito od njega 
živijo milijoni, verne množice pa kupujejo 

še več nepotrebnih izdelkov z oznako eko 
in si pustijo hotelsko brisačo zamenjati le 
vsak drugi dan. Rešujemo Zemljo, verjame-
mo in to je vse pohvale vredno. V resnici 
pa – vraga rešujemo planet, v svojih petih 
milijardah let je preživel že vse kaj hujšega 
od naše prenapihnjene domišljavosti. 
Svoje riti rešujemo, in še to nam gre zelo 
slabo od rok! Razvajeni in požrešni smo, 
z mano vred. In zato se ne morem hvaliti, 
če spim brez klime v šotoru sredi džungle, 

kjer je že kakršenkoli tuš le znanstvena 
fantastika, brisača pa neoprana vzdrži tudi 
dva tedna, ne le dva dni. Tudi to je baje eko 
turizem, lepo se sliši in še lepše se prodaja. 
Neumnost! Zares ekologi bomo postali, 
ko bomo uničili vse okoli sebe, preživeli pa 
se bodo odvlekli v jame in začeli ponov-
no grebsti po zemlji za koreninicami. Za 
karkoli več, kar bi morda res pomagalo tudi 
planetu, pa nam še ni dovolj težko. Žal? Ali 
na srečo?

ZVONE ŠERUGA, 
POPOTNIK
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Slovenska turistična organizacija se je 
leta 2008 odločila za okoljski pro-
jekt EDEN (European Destinations of 
ExcelleNce), v okviru katerega vsako 
leto izberejo eno zeleno destinacijo 
odličnosti. 

Zamisel je sicer evropska in je zasnovana 
skladno z usmeritvami skupne evropske 
turistične politike, kraji, ki sodelujejo v 
izboru odličnosti, pa so manj znani in 
obiskani. 

Soča, prva slovenska  
destinacija odličnosti 
Prva slovenska destinacija odličnosti se 
začne z edinstveno zgodbo reke Soče. 
Dolina smaragdne reke združuje tri 
občine, Bovec, Kobarid in Tolmin, znotraj 
soške doline leži Triglavski narodni park, 
eden najstarejših v Evropi in dom alpske-
ga botaničnega vrta. Tudi v dolini Soče 
so se skozi preteklost spletle posebne 
zgodbe. Tukaj je dom legendarnega 
zlatoroga, nadnaravnega belega gamsa z 
zlatimi rogovi, ki si lahko povrne moč le 
v naravi. 

Pravijo, da se v zelenem odsevu Soče čas 
nenadoma ustavi, pravi okus doline pa 
obiskovalcu ponujajo pristni tolminski sir 
in čompe. Zagotovo očarajo tudi sladke 
jedi, na primer bulja in bovški krafi ali 
kobariški štruklji. Rokodelci prodajajo 
značilne lokalne izdelke, narejene iz 
volne, voska in prodnikov iz Soče. Seveda 
ni naključje, da so v projekt odličnosti 
vključili dediščino soške fronte, saj na 
vsakem koraku zasledimo pridih preteklo-
sti. Presenetljive zgodbe doline vabijo na 
Pot miru, ki povezuje lepote narave s spo-
mini na prvo svetovno vojno in na soško 
fronto. Kdor prehodi to pot od Loga pod 
Mangartom na Bovškem do Drežnice na 
Kobariškem in do Mengor na Tolminskem, 
zaveze miroljubnosti zagotovo ne pozabi. 
V Kobariškem muzeju na poseben način 
predstavljajo zgodbe vojakov in civilnega 
prebivalstva, Soško dolino pa zaznamuje-
jo tudi kostnice in srednjeveška trdnjava 
v Klužah.

Turisti našo Sočo najbolj poznajo po vo-
dnih športih na divji reki. Njihove izkušnje 
so jasne: reka ponuja najboljši rafting in 

Turizem pri nas in 
po svetu postaja vse 
bolj zelen. Zeleni 
turizem zajema vse 
gospodarske vidike 
trajnostnega razvo-
ja, vsi pa imajo en 
skupni imenovalec 
– racionalno rabo 
energije in drugih 
naravnih virov. 

JAKOB MAZENAUER,  
IN SPLETNA STRAN  
DESTINACIJE EDEN

Nepozaben izlet ali dopustNepozaben izlet ali dopust

»Tema
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razburljivo premagovanje vodnih brzic, 
primerna je za soteskanje, kajak, kanu 
in za zahtevnejše veslanje. Smaragdna 
reka je v svetovnem merilu poznana po 
soški postrvi, zato je tu pravi raj tudi za 
ribiče. V času sezone so tu priljubljeni 
tudi pohodništvo, kolesarjenje, skakanje 
s padalom, jadralno letenje, vedno bolj 
pa postaja tudi raziskovanje jam. 

Solčavsko,  
harmonija treh dolin
Le malo je tako dobro ohranjenih zelenih 
pokrajin v Sloveniji, kot je Solčavsko s 
tremi dolinami: Logarsko dolino ter Roba-
novim in Matkovim kotom. V Logarski 
dolini obiskovalci najdejo več kot 40 
naravnih lepot, ki vključujejo slapove, 
izvire, skalne balvane, ledeniške pečine in 
častitljiva drevesa. Prav vse doline ponu-
jajo možnost športnih avantur poleti in 
pozimi, nedaleč stran so tudi smučišča. 
Čeprav so visoki vrhovi odlični predvsem 
za krpljanje, turno smuko in ledno pleza-
nje, sta tudi kolesarjenje in pohodništvo 
zelo priljubljeni. 

(Katarina Trstenjak) (Igor Napast)
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Robanov kot oblikujejo značilni strmi 
skalni bregovi in končna krnica, posebno 
estetsko vrednost pa mu dajejo strmi 
stožec Ojstrice, ki zapira dolino, skoraj 
navpične stene Krofičke na zahodu in 
greben od Moličke peči do Križevnika na 
vzhodu. Podobno kot Logarsko dolino 
je tudi Robanov kot v zadnji ledeni dobi 
preoblikoval ledenik in pustil za sabo 
sledi v obliki moren. Tu so kmetije stale 
več stoletij, kar dokazujejo hišna imena 
in jih v današnji obliki najdemo že v ur-
barju iz leta 1426. Matkov kot je v vencu 
ledeniških dolin Kamniško-Savinjskih Alp, 
najmanjša med dolinami na Solčavskem 
in nekoliko odmaknjena od glavnih poti. 
Prva cesta na Solčavsko je vodila ravno 
v Matkov kot in je bila za vožnjo lesa in 
oglja za fužine in kovačnice zgrajena okoli 
leta 1860 ter je vodila iz Železne Kaple 
čez Pavličevo sedlo.

Na vrhovih, ki jih je možno obiskati vse 
leto, je urejenih in speljanih več sto 
pešpoti, posamezniki pa v tem zelenem 
koščku vedno najdejo mir in samoto.  

Laško, destinacija  
odličnosti za leto 2012 
Naziv so podelili pred kratkim, Laščani 
pa so bili v finalnem izboru skupaj s še 
dvema finalistoma - Radol'co, občino 
Radovljica, in Zelenim Krasom, kjer so 
sodelovale občine Bloke, Cerknica, Ilirska 
Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. 
Prof.  Janez Bogataj, predsednik strokov-
ne komisije, je o letošnjem zmagovalcu 
povedal: "Zmagovalna destinacija se 
ponaša s častitljivo 160-letno dediščino 
zdraviliške in 60-letno dediščino medicin-
ske rehabilitacijske dejavnosti v Laškem, 
ob reki Savinji in njenih pritokih. Vendar 
pa je komisijo zelo pozitivno presenetilo, 
da vsa sodobna dejavnost, povezana z 
različnimi sestavinami dostopnega turiz-
ma, ni le ozko vezana in osredotočena na 
zdraviliško središče, ampak se je prav iz 
njega razpredla pestra mreža delujočih 
dejavnosti po celem območju občine. "

Občinski Center za šport, turizem, 
informiranje in kulturo - STIK Laško tako 

uspešno povezuje vse ponudnike in 
izvajalce programov, ki so namenjeni raz-
ličnim zvrstem dostopnega turizma. Leta 
2008 so v občini Laško izdelali Strateški 
načrt razvoja invalidskega turizma, leta 
2009 je Thermana Laško pridobila zlati 
certifikat Invalidom prijazno podjetje. 
Isto podjetje je tudi prejemnik eko mar-
jetice EU. 

Vsa dejavnost dostopnega turizma je 
ustrezno razvejena po celotni občini 
in vanjo se vključujejo najrazličnejša 
društva, posamezniki in ponudniki 
turističnih storitev. Torej moramo besedo 
'dobro' v sloganu projekta oziroma 
destinacije razumeti tako v njenem 
dobesednem kot tudi v prenesenem 
pomenu. Tako 'dobro' sooblikujejo 
naravne danosti, vse, kar izhaja iz lokalne 
pivovarske tradicije, vsebine, povezane 
z regionalnim čebelarstvom, vrtom z 
medovitimi rastlinami, 'dobro' pa pomeni 
tudi paleto programov za različno ovirane 
osebe in vsestransko (fizično in duhovno) 
dostopnost turističnih vsebin. 

(Filip Šemrl)
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V kraju imajo bogate izkušnje s prireditva-
mi s področja športnega turizma, tudi za 
ovirane in invalidne osebe. V Laško prihaja-
jo športniki invalidi na priprave. Različnim 
skupinam oviranih oseb so tako dostopne 
vse sestavine in vsebine turističnega 
delovanja v občini. Fizična dostopnost ni 
izvedena le v okviru posameznih turističnih 
objektov, ampak tudi v mestu Laško in pri 
ponudbi specializiranih turističnih vsebin 
in programov, na primer na turističnih 
kmetijah, predstavitvah kulturne in narav-
ne dediščine ter v okviru prireditev.

Kolpa, dom številnih zgodb 
Reka Kolpa, najtoplejša slovenska reka, je 
pravi naravni biser in ponuja svojevrstna 
doživetja. Voda v njenem nižinskem delu 
dosega temperaturo do 30 stopinj Celzi-
ja, kar je edinstveno med rečnimi lepoti-
cami. V njej je svoj dom našlo več kot 30 
vrst rib, devet od teh jih je ogroženih, ob 
reki so vidre, bobri in želve sklednice, v 
kraških vodotokih Kolpe pa so odkrili tudi 
črno človeško ribico. Na 113 kilometrov 

dolgi Kolpi so nekaj posebnega tudi adre-
nalinski športi, zlasti spust z raftom ali 
kanujem. Kanjon Kolpe in okoliški vrhovi 
privlačijo plezalce in jadralne padalce, 
zelena lepotica pa je tudi raj za ribiče. 

Reka je bila skozi čas stičišče treh religij 
in kar petih narodnosti, zato so tu ohra-
njene prav posebne kolpske zgodbe - o 
vilah in vragu, tudi mitološka junaka, 
kot sta zeleni Jurij in Peter Klepec, sta 
povezana z vodo. Številne cerkvice, mlini 
in žage ob vodi, majhne slikovite vasice 
in trgi so posejani po zeleni pokrajini ob 
reki, bogata pa je tudi njena etnološka 
zapuščina. Umetnostna obrt je še danes 
živa in zajema belokranjske pisanice, 
vezenje na laneno platno ter pletenje 
košar in cekarjev. Prave mojstrice v pri-
pravi domačih dobrot so tudi gospodi-
nje, ki popotnikom postrežejo zaščiteno 
belokranjsko pogačo. V slast gre tudi 
kostelski želodec, v hladnejših mesecih 
pa tekne še žitna klobasa. Kulinarična 
posebnost sta tudi odojek in jagenjček 
na ražnju, območje reke pa je znano tudi 
po edinstveni naravni mineralni vodi iz 
Kostela. Prav vse te znamenitosti, po-
sebnosti in skrivnosti dežele so združili 
v turistični produkt in ga poimenovali 
"Kolpa. Dotakni se zgodbe". 

Idrija, od živega  
srebra do čipk 
Po obisku Idrije boste zagotovo vedeli, 
kaj so kleklji – idrijske čipke so prav 
posebna vrsta ročno izdelanih klekljanih 
mojstrovin. Vsako leto se mesto svoji 
posebnosti pokloni na festivalu - poleg 
srečanj, izobraževanj, prikazov dela in 
zabave se tu dogajajo tudi pravi modni 
spektakli novih čipkarskih stvaritev.

Več kot pol tisočletja je bil rudnik živega 
srebra v Idriji pomemben za ves svet. V 
njem in z njim so nastajale posebnosti, 
ki še danes zbujajo pozornost. V mesto 
vstopite ob vodnem kanalu "rake", ob 
njem je še danes "kamšt" – veliko leseno 
vodno kolo, ki je bilo del črpalnega 
sistema rudnika. Nedaleč stran so ob Jo-
žefovem jašku ohranjene stare rudniške 
lokomotive, ob vstopu v jašek Frančiška 
pa je izjemna zbirka rudniških strojev 
in naprav, med njimi Kleyeva črpalka – 
največji ohranjeni parni stroj v Evropi. 
Spustite se pod mesto v Antonijev rov, 
kjer morda srečate jamskega škrata Perk-
mandlca. Delo v rovih in življenje v njih 
ter nad njimi boste razumeli po obisku 
muzeja na gradu Gewerkenegg, k ogledu 
pa vabi še najstarejša idrijska cerkev 
Svete trojice, ki stoji na mestu, kjer naj bi 
bili po izročilu prvič odkrili kaplje živega 
srebra.

Kulinarično pot morate seveda začeti 
s pokušnjo idrijskih žlikrofov, jedjo, 
ki tradicionalno sodi k bakalci, omaki 
iz ovčjega mesa in zelenjave. Z malo 
sreče boste lahko okusili tudi zeljšev-
ko, ocvirkovco, smukavc in štruklje ter 
druge specialitete iz časov nekdanje 
skromnosti. 

Življenje Idrije je neločljivo povezano z 
naravo in še posebno z vodami: krajin-
ski park z botaničnimi posebnostmi in 
raznolikimi pomniki preteklosti, pa Divje 
jezero, ki v svojih še ne povsem raziska-
nih globinah skriva človeško ribico. Vse 
leto lahko izbirate med številnimi poho-
dniškimi in kolesarskimi potmi, pozimi 
med možnostmi za smučanje, sankanje 
ali tek na smučeh, poleti pa se odpravite 
na ribolov, lov ali jahanje. 

(Igor Napast)
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Kriza slovenskega 
turizma traja že vsaj 
desetletje, njegovi 
negativni značilnosti 
pa sta žal prepogosto 
neinovativnost in po-
časnost. Na srečo pa 
se še vedno najdejo 
posamezniki, ki vedo, 
kako se turizmu  
streže.

 JAKOB MAZENAUER

Pomen naziva destinacija EDEN se skriva  
v mnogih podrobnostih

Prof. dr. Janez Bogataj, doktor etnologije, 
univerzitetni profesor in eden najvidnejših  
piscev kulinarične literature, je  s svojim 
življenjskim poslanstvom – oživiti in 
ohraniti kulturno ter kulinarično dediščino 
v kar največji možni meri – močno vplival 
tudi na razvoj uspešnih zgodb slovenskega 
turizma.  Je idejni oče rokodelskih centrov, 
eden izmed pobudnikov projekta Gostilna 
Slovenija ter predsednik strokovne komisi-
je in ambasador EDEN, projekta Evropske 
destinacije odličnosti, ki deluje pod okri-
ljem Evropske komisije.  Javnosti je poznan 
ne samo po številnih raziskavah  in delih s 
področja rokodelstva, prehrane, kulinarike 
in gastronomije, kulturne, dediščine, turiz-
ma, promocijskih in protokolarnih daril ter 
šeg in navad, temveč tudi po svojih kon-
struktivno kritičnih pogledih na delovanje 
in aktivnosti ključnih akterjev na področjih, 
ki jih obravnava.  Z njim smo se pogovarjali 
ravno v času pete razglasitve slovenske 
destinacije EDEN, ta naziv je letos prejelo 
Laško. Projekt EDEN je odlična priložnost 
za promocijo trajnostnega razvoja turizma 
in trajnostnih turističnih destinacij v 
Sloveniji, kljub mnogim možnostim pa se 
še vedno zdi, da so njegove danosti vse 
premalo izkoriščene.

Gospod Bogataj, Slovenija se je projektu 
EDEN priključila leto zatem, ko je stekla 
evropska akcija.
"Evropska unija oziroma Evropska komisija 
je uvedla ta projekt leta 2006. Slovenija pri 
prvem razpisu ni sodelovala, ampak šele 
pri drugem, torej leta 2007, zmagovalna 
destinacija pa je bila objavljena 2008. Se-
daj poteka tekmovanje bienalno. V projekt 
so povabljene vse države EU in tudi neka-
tere zunaj nje. Tako na primer sodeluje že 
od začetka tudi  Hrvaška. Kriteriji so trdno 
postavljeni in dokaj eksaktni, torej merljivi 
– na primer število prenočitev, elementi 
turistične nerazvitosti ..."

Kaj prinaša naziv destinacija EDEN kraju, 
območju, ki ga dobi, v Sloveniji in kaj v 
Evropi oziroma širše?
"Zmagovalna destinacija dobi poleg prizna-
nja, skulpture oziroma pokala, brezplač-

nega TV-spota objavo v turistični publika-
ciji in druge oblike medijske pozornosti.  
Poleg tega imamo še zlasti v Sloveniji te 
zadeve kar dobro urejene, za to gre zasluga 
Spiritu, saj vsako leto pripravimo za vse de-
stinacije EDEN, in to ne le za zmagovalne, 
razne delavnice in predavanja. V preteklem 
letu je bilo izdelano tudi leseno promo-
cijsko sestavljivo stojalo za oglaševanje 
in informacije. Upam, da ga bodo v tem 
letu imele že vse naše destinacije EDEN. 
In še nekaj: Pošta Slovenije ima posebno 
serijo Turizem, v kateri vselej izda znamko 
z motivom nagrajene destinacije. Glede 
slednjega smo edini v EU!"

Je občutek blage grenkobe v odnosu Slo-
venije do destinacij EDEN realen ali zgolj 
namišljen?
"Slovenski turizem je v veliki krizi, ki traja 
že desetletja. Med njegovimi značilnostmi 
sta počasnost in neinovativnost, kar vse je 
povezano z znanim dalmatinskim rekom: 
'Nemojte me uzrujavati!' Kljub temu pa 
moram pohvaliti Kompas, ki ima od leta 
2011 v ponudbi tudi vsaj dve turi po desti-
nacijah EDEN. Poleg tega imamo dobro 
spletno stran. Seveda se ta projekt tudi na 
evropski ravni počasi uveljavlja. Navse-
zadnje je to logično, saj vse dobre stvari 
nastajajo postopoma in ne čez noč kot na 
primer adrenalinski in vodni parki."

Je bila komisija kdaj v zadregi, komu pode-
liti priznanje?
"Komisija nikoli ni bila v zadregi, saj vsake-
ga kandidata temeljito ocenimo. Imamo 
namreč odličen vprašalnik z ocenjevalnim 
sistemom, ki omogoča tak pristop." 

Če primerjamo destinacije EDEN v drugih 
državah – so tam podobni zmagovalci kot 
v Sloveniji, je pomen naziva za njih podo-
ben kot pri nas?
"Prva leta sem bil včasih kar nekoliko 
presenečen, kakšni zmagovalci so bili v 
nekaterih državah. Imel sem občutek, da 
zadeve ne razumejo in da so se odločali 
bolj po občutkih, predvsem pa tudi zunaj 
tematike, ki je za vsako tekmovanje 
določena. Zdaj so se zadeve izboljšale 

» Pogovor
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Pomen naziva destinacija EDEN se skriva  
v mnogih podrobnostih

"Komisija nikoli 
ni bila v zadregi, 

saj vsakega  
kandidata  

temeljito 
ocenimo."

"Komisija nikoli 
ni bila v zadregi, 

saj vsakega 
kandidata 

in pravi užitek je spremljati predstavitve 
na slovesnih razglasitvah v Bruslju. Med 
posameznimi zmagovalnimi destinacijami 
so se spletli že tudi dobri stiki in to je prava 
smer, ki naj bi v prihodnje utrdila to mrežo 
tudi na evropski ravni. Naziv destinacija 
EDEN ima danes v številnih drugih državah 
kar veliko težo in je prisoten v mnogih 
podrobnostih. Na primer na Malti imajo s 
posebnimi nalepkami EDEN označene celo 
koše za smeti in tako ozaveščajo lokalno 
prebivalstvo, turiste pa informirajo, da so 
prišli v to destinacijo."

Kaj lahko rečemo po teh letih sodelovanja 
v akciji in kaj svetujete, da bi bilo treba 
storiti, da bi bolj izkoristili ponujene 
priložnosti?
"Po vseh letih akcije imamo že kar lepo 
mrežo zmagovalnih destinacij in finalistk. 
Menim, da nekatere v Sloveniji tudi že 
dobro sodelujejo med seboj, drugim pa to 
pomeni le še eno priznanje v nizu drugih, 
seveda ne enakovrednih. Tako imajo v eni 
zmagovalni destinaciji še vedno prizna-
nje iz Bruslja na najvišji polici  pisarniške 
omare, kjer opravlja vlogo lovilca prahu, 
v javnem prostoru, ki ga obišče veliko 
domačih in drugih turistov, pa se šopirijo 
nepomembne tako imenovane gasilske 
diplome. Le Solčava in Laško sta primerno 
označila ob cesti, da turisti prihajajo v 
destinacijo EDEN, drugi pa še razmišljajo, 
nekateri že nekaj let! Očitno se tudi tukaj 
potrjuje, da beseda Slovenija izvira iz 
angleške besede slow (počasi)!" (Tit Košir)
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Izola
V času vse večje previdnosti potrošnikov  
se vprašanja o izvoru, vsebnosti,  
prvinskosti … vse pogosteje postavljajo 
med kupce in prodajalce. Česarkoli. Najsi bo 
hrane ali drugih proizvodov. Dejstvo, da smo 
vse bolj ozaveščeni, pa krepi oboje – dvigata 
se kvaliteta ponudbe in kvantiteta znanja. 
Izolčani so to obrnili v svoj prid – za skupno 
dobro! 

» Kilometer nič

Prispevek ne bo govoril o vozilih in gorivu, 
čeprav je ideja nastala tudi zaradi vse gla-
snejše diskusije v javnosti o tem, kakšno 
hrano jemo, od kod prihaja, koliko na poti 
do nas onesnaži in, ne nazadnje, koliko jo 
prav zato preplačamo! Govoril bo o novem 
turistično-kulinaričnem produktu, ki so 
ga v skoraj že pregovorno domiselni Izoli 
uvedli nedavno. 

S podpisom pisma o nameri (poimenovali 
so ga Kilometer nič) med predstavniki 
lokalne skupnosti, gostinsko-turističnega 
gospodarstva, obrtne zbornice in pridelo-
valcev ter ponudnikov lokalno pridelanih 
izdelkov so 22. septembra 2011 v Izoli 
potrdili potrebo po povezovanju v mrežo, 
ki bo zagotavljala dodane vrednosti 
turističnega produkta. Trajnostni razvoj 
z elementi ekonomskega, socialno-druž-
benega in okoljskega indikatorja so bili v 
osnovi vodilo, da so zaznali potrebo po 
drugačnosti in ponudili gostom kvalite-
tno, avtentično in avtohtono ponudbo. 
Hotelirji in gostinci v izolski občini so se 
s tem zavezali, da bodo gostom ponujali 
le, kar bo zraslo na istrski zemlji, pride-
lovalci in ponudniki lokalnih proizvodov 
pa, da jim bodo zagotavljali kakovostne, 
sledljive, ekološko ali integrirano pridelane 
proizvode. 

Projekt so strnili v tri naslove: Pozabljeni 
okusi Istre, Zjutraj v morju, opoldne na 
krožniku in Ruba sz moje njive (stvari z 
moje njive, op. a.). 

Ribe, školjke, zelenjava
Vsak prvi torek v mesecu v enem izmed 
izolskih lokalov izvedejo voden gastro-
nomski večer Pozabljeni okusi Istre. Pri 

IRENA MRAZ,  
PREDSEDNICA DRUŠTVA PLANET ZEMLJA
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tem ima pomembno vlogo zgodovinar 
in poznavalec istrske identitete Alberto 
Pucer, ki poleg priprave sezonskih recep-
tov, konzultacij z zaposlenimi v lokalu in 
zgodb, oplemenitenih z običaji, vodi večer 
od hoda do hoda. 

Drugi naslov je morsko obarvan Zjutraj v 
morju, opoldne na krožniku, ko potrošni-
ku ponudijo sezonski ulov neposredno z 
ladje. Tako so lani uspešno izvedli Dneve 
domačih pedočev in poraba se je povečala 
s 300 kilogramov v letu 2011 na 3285 kilo-
gramov školjk v letu 2012. Letos so temu 
dodali Fešto cipljev (praznik cipljev, op. 
a.), v pripravi pa so še Praznik sardonov, 
Praznik sardel, ki se začne v juniju in traja 
do novembra, ko bodo dogodke zaključili s 
Praznikom bele ribe in Praznikom novega 
oljčnega olja.

Tretji naslov je Ruba sz moje njive. To 
domačo tržnico so odprli 11. maja in 
bo obratovala vsako soboto do sredine 
septembra. Na njej svoje tržne presežke 
prodajajo domačini neposredno s svojega 
vrta. Kilometer nič je od dne podpisa pi-

sma o nameri postal način življenja v me-
stu z neposrednim povezovanjem lokalnih 
ponudnikov (kmetijski pridelki, ribištvo …) 
s turističnim gospodarstvom. Od tod tudi 
nove pobude, kot je bila letošnja Erbe per 
voi (zelišča za vas, op. a.), kjer so povezali 
zgodbo Šavrink, ki so prva zelišča (divje 
šparglje, regrat, čemaž …) nosile v Trst 
in jih prodajale za frtalje (omlete, op. a.) 
tržaškim gospem. To tradicijo zdaj zelo 
uspešno obujajo v sodelovanju s turistič-
nimi društvi, ki zagotavljajo zelišča v štirih 
lokalih na podeželju Izole.

Vrhunsko domače 
Da je hrana postala strateška surovina, 
pomeni, da se potrošniki vse bolj zavedajo 
pomena lokalnih proizvodov. Za me-
sta, katerih razvoj je močno povezan z 
razvojem turizma, pa je prav hrana lahko 
pomemben del turistične ponudbe, pred-
vsem z vidika avtentičnosti in avtohtono-
sti ponudbe. Popestritev, višjo kakovost 
ponudbe ter zagotovljeno sledljivost živil 
lahko prinesejo le pridelki iz lokalnega 

okolja, neposredno prevzeti od lokalnih 
ponudnikov kmetijskih pridelkov. Projekt 
Kilometer nič, ki vse to vsebuje, je prinesel 
vrhunsko kakovost proizvodov, ki temelji 
na lokalnih posebnostih in načinu pride-
lave ter zagotovljeni sledljivosti živil, ki so 
pridelana v skladu s standardi ekološke ali 
integrirane pridelave. Ob tem ne smemo 
zanemariti stroškov skladiščenja in prevo-
za, ki v tej verigi preprosto odpadejo.

Kilometer nič je v času, ko se zaupanje po-
trošnikov krepi le z veliko mero sledljivosti 
osnovnih živil, zelo dobrodošla iniciativa 
in ima potencial po širitvi prek meja Izole.

Danilo Markočič, predsednik Turističnega 
združenja Izola: "Z aktivnostmi Kilome-
ter nič smo sistem mreženja ponudbe in 
povpraševanja oplemenitili s sledljivostjo 
avtohtonih vhodnih surovin in avtentično 
tradicijo kulture priprave jedi v dodano 
vrednost turističnega produkta. Zaupa-
nje, kakovost in izvirnost ponudbe se 
že odražajo v zadovoljstvu ponudnikov 
(gostincev), kar pa nas še posebno veseli, 
je izpolnitev pričakovanj naših gostov."

(Boris Vugrinec)
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Težko se izognem občutku, da vas nebo 
vleče k sebi. Drži?
"Človeka po navadi vleče tja, kjer se dobro 
počuti, kjer se jasno zaveda življenja, kjer 
so prioritete znane in kjer se mu zdi, da 
ima vse skupaj smisel. Zame je tak prostor 
gotovo v zraku."

Od tam radi pogledujete proti našemu 
planetu in ga opazujete kot svojega otroka 
- kako se razvija, spreminja? Kaj vam je pri 
zadnjem podvigu najbolj napolnilo predal-
nike spomina?
"Kot svojega otroka lahko planet opazujejo 
zgolj tisti, ki se imajo za boga in ga zato 
skušajo obvladovati, spreminjati in kontro-
lirati. Teh problemov pri meni ni, ker mi je 
popolnoma jasno, da se naš planet bolje 
počuti brez nas. Z letenjem dobivam do 
veliko stvari tam doli eno zdravo distanco 
in jih lažje postavim v zame bolj realen 
red. Vpliva medijev tam ni, neumne izjave 
politikov se ne slišijo, vsi ljudje spodaj so 
enako pomembni ali enako nepomembni, 
političnih mej ni nikjer… So pa opazne 
velike spremembe, ki jih povzroča človek s 
svojimi primitivnimi nagoni obvladovanja. 
Kljub propagandi, da živimo na najlepšem 
kosu planeta Zemlja, pogled od zgoraj 
odkriva, da je na svetu zelo malo urbanistič-
no tako uničenih predelov, kot je Slovenija. 
Spremembe so opazne tudi v gorah, kjer 
ledeniki izjemno hitro izginjajo, ter na 
Arktiki, kjer je okrog tečaja vsako leto večja 
luknja v ledu."

Na svojih poteh sicer ne srečujete toliko 
ljudi kot običajni popotniki, pa vendar - se 
ljudje po vašem mnenju enako hitro spre-
minjamo kot življenjske razmere na Zemlji?
"Ljudje smo ujeti v vzorce obnašanja, ki so 
posledica vzgoje in etičnih norm, zakonov 
okolja, v katerem prebivamo. Zato se nam 
zdijo nekatere stvari normalne, čeprav so z 
določene distance skrajno problematične 
in nevredne človeka. Kot na primer lov, 
hranjenje z mesom, potrošništvo, socialno 
razslojevanje, tekmovanje in izrivanje, laga-
nje, manipulacija … Te vzorce obnašanja, ki 
so v določeni družbi legalizirani, pravno ali 
etično, je zelo težko spremeniti."

Ker spadate bolj med preudarne govor-
nike, ki manj govorijo, a veliko povedo, 

Diplomirani biolog, 
pilot ter profesional-
ni fotograf Matevž 
Lenarčič je te dni 
na izboru Flightglo-
bal Achievement 
Awards prejel presti-
žni naziv pilota leta. 
Ta svetovni naziv si 
je prislužil za prelet 
zemeljske oble, ko 
je šestkrat prečkal 
ekvator in preletel 
80.000 kilometrov 
prek 60 držav. 

Osamljenosti  
v zraku ni

IRENA MRAZ

» Pogovor

(Rober Balen)
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me zanima, ali ste - ko ste sami s seboj, 
med Zemljo in nebom - tam zgoraj kaj 
bolj družabni do sebe? Prepevate? Sploh 
potrebujete šum, da vas ne doleti osa-
mljenost?
"Z osamljenostjo za zdaj nimam težav, 
sploh na dolgih poletih ne, ker se nenehno 
ukvarjam s problemi, ki prihajajo pričako-
vano ali nepričakovano na pot. Življenje je 
zelo aktivno, intenzivno, zato tudi smisel-
no. Osamljenost se pojavi takrat, ko nam 
uhaja iz rok smisel življenja. Absolutno ne 
potrebujem družabnih dogodkov, da bi se 
dobro počutil, potrebujem pa prijatelje, ki 
imajo podoben pogled na življenje, podob-
ne prioritete. Tudi podoben okus za glasbo 
mi veliko pove o človeku. Glasba je vsaj pri 
meni dodatna dimenzija bivanja."

Predvidevam, da niste klasičen turist: 
izbereš lokacijo, se pripraviš za pot, od-
potuješ in potem si tam teden, dva. Imam 
prav?
"Turist je bila zame vedno psovka, čeprav 
sem za večino ljudi, ki jih srečujem na poti, 
prav to. Skušam pa se izogibati masovnega 
turizma, zbirateljstva svetovnih lokacij in 
doživetij, ker mi je jasno, da lahko pride 
človek do zadovoljnega življenja tudi brez 
tega."

Ker govorimo o eko turizmu, me zanima 
vaš pogled na to.
"Turizem kot industrija je gospodarska 
panoga, ki najbolj obremenjuje okolje. Eko 
turizem je največkrat marketinška poteza, 
s katero privabljajo nove goste na iste 
destinacije na drugačen način. Obreme-
nitev okolja ter vpliv na socialno življenje 
lokalnega prebivalstva pa sta največkrat še 
večja. Za ohranjanje okolja ne potrebujemo 
eko turizma, vsekakor pa potrebujemo 
številčne omejitve. Naš Triglav je že primer, 
kjer bi nujno morali omejitvi število vzpo-
nov na vrh."

Vaš odnos do našega planeta je goto-
vo drugačen od odnosa, ki ga do njega 
vzpostavljamo drugi. Kakšno sporočilo 
prenašate po svetu?
"Imamo samo en planet, na katerem lahko 
preživimo. Če želimo ohraniti kvalitetne ži-
vljenjske razmere tudi prihodnjim rodovom, 
moramo absolutno in takoj spremeniti 
svoje vzorce razmišljanja in bivanja. Ukiniti 
globalno trgovino, potrošništvo, poiskati 
prave prioritete v življenju, stran od potra-
tnosti, zmagovanja, prevladovanja, in iskati 
zadovoljstvo v sodelovanju in ravnotežju. 
Prenehajmo vendar že enkrat jesti meso, 
ker je popolnoma nepotrebno, povzroča pa 
vsakodnevna klanja, masakre bitij z občutki 
(kot jih imamo sami), ki velikokrat končajo v 
smeteh za blagovnimi centri. Torej majhno-
lahko-zeleno, pa bo svet lepši."
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Odločitev, ali bomo namenili za dopust 
nekaj prihrankov ali ostali doma, je 
naša. Velika večina bi verjetno z 
veseljem odšla na vsaj dvotedenske 
počitnice, pa naj bi to bilo poleža-
vanje pod palmo ali visokogorski 
treking. A žal je v teh časih  oddih 
v takšnem obsegu prej izjema 
kot pravilo. Povprečno število 
dni, ki jih namenimo dopustu 
zunaj doma,  se je v zadnjih 
letih bistveno zmanjšalo, strmo 
narašča tudi delež tistih, ki 
se odločijo dopust preživeti 
kar doma.  Verjetno so se, kot 
odziv na padec kupne moči, 
razvile številne različice  ugodnih 
počitniških ponudb, ki jih v svoje 
promocijske namene upora-
bljajo mnogi trgovski centri 
in ponudniki drugih storitev, 
prav tako si z raznimi akcijami 
skupinskih internetnih nakupov 
in portalov, ki dajejo izjemno 
visoke popuste, sezono rešujejo 
nekateri turistični ponudniki.  
In ker so časi takšni, da je, če si 

Oddih je nujno po-
treben, da si od vsa-
kodnevnega tempa 
odpočijeta telo in 
um. Dilema, ali si ga 
privoščiti drugje ali 
ostati doma, pa je 
čedalje pogostejša. 
Gospodarska kriza 
se zajeda v vse pore 
našega življenja, in 
če se že odločamo 
nameniti nekaj pri-
hrankov za oddih 
na morju, v toplicah 
ali hribih, želimo to 
storiti najbolj ekono-
mično. 

BARBARA BOH

Dopust za tocke, pike, zvezdice ali direktno?
» Preudarni potrošnik
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Dopust za tocke, pike, zvezdice ali direktno?
dopust sploh lahko privoščimo, treba izbirati preudarno in denarnici prijazno, smo 
potrošniki za tovrstne ugodne ponudbe še bolj dovzetni.  Pike, točke, zvezdice, 
nalepke, agencije, super popusti ali direktne rezervacije - kako izbrati dopust, da bo 
dejansko (naj)ugodnejši?

Brskajte, iščite,  
primerjajte …
Pri vsaki ponudbi se je treba zavedati, da ponudniki  storitev v večini poskrbijo, da 
izpad dohodka zaradi popustov in ugodnosti, s katerimi vas privabijo, pokrijejo po 
drugih kanalih. Naj vas torej ugodna ponudba ne premami v hipu, pripravite si se-
znam in  preverite, katere storitve so zajete v ceno.  Kaj hitro se lahko namreč zgodi, 
da rezervirate izredno ugoden tedenski  najem apartmaja, potem pa ugotovite,  da 
morate obvezno doplačati  strošek posteljnine in končnega čiščenja ali celo parkira-
nja vozila, ki je bistveno višji kot pri drugih ponudnikih.  Pri "kuponskih ponudbah" 
je velik dodatni strošek lahko pot ali doplačilo za otroke. Svetujemo, da cene  preve-
rite direktno pri ponudniku tin pri kateri izmed turističnih agencij.   
Zagotovo boste našli  
primerljivo ponudbo. 

Zveza potrošnikov  
Slovenije opozarja
Letošnja raziskava Zveze potrošnikov Slovenije je pokazala, da je v Sloveniji vedno 
več spletnih portalov, ki ponujajo različne variante spletnih nakupov ugodnih 
počitnic. Od skupinskih do tistih z zelo visokimi popusti.  Podatki kažejo, da je vsak 
četrti spletni nakupovalec kupil vsaj en kupon, torej približno 100.000 potrošnikov v 
starosti od 18 do 65. let, od tega največ za potovanja in počitnice (kar 42 odstotkov). 
Da je tovrstna ponudba za potrošnike zanimiva, kaže pestra ponudba predvsem 
počitnic na Hrvaškem in krajših oddihov v Sloveniji. Nekaj ponudb seže tudi prek 

slovenskih in hrvaških meja, zadnje čase so priljubljene predvsem počitnice 
v Italiji, Grčiji in Španiji. 

Na kaj moramo biti pred takšnimi nakupi še posebej pozorni:
• Razpoložljivost terminov: Praviloma gre  za ugodnejše cene turistič-
nih paketov, vendar  pogosto ne v počitniških terminih oziroma na 
vrhuncu turistične sezone. Pred nakupom kupona preverite proste 
termine in želenega rezervirajte takoj po opravljenem nakupu.

• Cena: Na spletnih mestih, kjer ponujajo najem sob ali apartmajev, 
prosite za ponudbo tudi ponudnika 

• Kategorija namestitve: Naj vas ne zavedejo lepe fotografije. Zahte-
vajte informacijo, koliko zvezdic ima oglaševani apartma, soba ...

•  Preverite ponudnika: Na spletu ni težko najti mnenj drugih 
gostov: najboljša in najslabša vzemite z rezervo, druga pa upošte-
vajte. Poleg spletnih forumov preverite še spletni mesti Tripadvisor 
in Booking. 

• Dodatni stroški: Preverite, ali so v ceno vključeni parkiranje, stro-
ški čiščenja apartmaja, stroški rezervacije, ali je potrebno doplačilo 

za otroke. Ti "dodatki" lahko ponudbo precej podražijo. 

• Stroški transferjev: Preverite lokacijo namestitve, zlasti oddaljenost 

Dve plati nalepk
Janez, 41 let: "V času izbire kratkega 
oddiha za prvomajske počitnice, ki smo 
si ga z družino nameravali privoščiti, mi 
je v roke prišel letak z nekaj različnimi 
ugodnimi ponudbami, ki bi jih lahko 
koristili, če bi ob rezervaciji in plačilu 
predložili kuponček z zadostno količino 
zbranih nalepk.  Tik pred zdajci pa smo 
vseeno preverili in poklicali direktno v 
hotel, ki je bil naveden kot nastanitve-
na kapaciteta v ponudbi in ugotovili, 
da nas bo, če naredimo rezervacijo 
direktno pri njih, tridnevni oddih prišel 
nekaj evrov ceneje, poleg tega pa še 
udobneje, saj smo za nižjo ceno dobili 
družinsko suito (dve povezani sobi s 
skupno štirimi posteljami), v ponudbi 
z nalepkami pa smo bili upravičeni do 
klasične dvoposteljne sobe z dodatnim 
ležiščem. Odločitev ni bila težka."

Špela,  39 let:  "Že več let zaporedo-
ma si naša družina podaljša poletje 
v jesenski čas z obiskom toplic. Naše 
želje so jasne, zato se po navadi kar 
direktno obrnemo na recepcijo toplic in 
rezerviramo svoj termin. Pri načrtova-
nju zadnjih počitnic smo ubrali utečen 
postopek. Čez nekaj dni pa smo ob po-
govoru s prijatelji ugotovili, da se bomo 
srečali v hotelu in na bazenu, a da bodo 
oni za enako storitev plačali bistveno 
manj. Seveda smo pozorno prisluhnili, 
saj nam ni bilo povsem jasno, kako 
lahko stalna stranka s kartico zaupanja 
pri direktni rezervaciji plača skoraj 30 
odstotkov več kot nekdo, ki počitnice 
vplača preko agencije. Obrnili smo se 
na recepcijo, poslali primerjavo cen in 
jih prosili za razlago. Odgovor je bil zelo 
skop: 'Takšne so naše cene.' Bili smo 
zelo razočarani. Ne toliko zaradi razlike 
v znesku, kot zaradi načina komunika-
cije. Nihče se niti ni potrudil, da bi nam 
obrazložil, zakaj lahko pride do takšne 
razlike oz. kaj vse ponujajo za višjo 
ceno. Seveda smo rezervacijo preklicali 
in se ponovno prijavili preko posredni-
ka, ostal pa je grenak priokus."
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Poletje je čas, ko je prav,  
da razmislimo tudi o vplivu 
sonca na naše telo. Sonce 
potrebujemo, brez njega ne 
bi bilo življenja. Potrebujemo 
ga za zdravje, pridelovanje 
hrane, za toploto, svetlobo 
…, skratka, brez sonca ne gre. 
A časi, ko nas pred sončnimi 
žarki niso opozarjali  
z ekranov, plakatov,  
iz radijskih sprejemnikov,  
so mimo in danes vsi  
vemo, da preveč sonca,  
žal, škoduje. 

Varno na sonce -  
s kremami za soncenje?

TATJANA KRUDER,  
INŽENIRKA ŽIVILSKE  
TEHNOLOGIJE

» Karavana varne kemije
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V iskanju rešitve in zaščite smo "iznašli" obi-
lico kozmetičnih proizvodov, ki jih nanašamo 
na kožo. A s tem smo največji človeški organ, 
kožo, le še poslabšali, stanjšali, dopustili 
alergije na nešteto snovi. Dejstvo je, da koži 
primanjkuje vitaminov, mineralov zaradi 
osiromašene prehrane. Koža postane manj 
elastična, manj mastna, manj kisla in s tem 
manj odporna proti različnim snovem iz 
okolja.  Za kožo bi lahko rekli, da so to "naša 
druga pljuča". Skozi njo namreč sprejemamo 
različne kemikalije v telo. Kar približno 60 od-
stotkov snovi, ki jih nanesemo na kožo, preide 
v telo in krvni obtok. Zato je zelo pomembno, 
da se zavedamo, kaj vse nanašamo na kožo. 
Toksične kemikalije, ki so v okolju in jih nana-
šamo na kožo, naredijo v telesu več škode kot 
pa kemikalije, ki jih zaužijemo s hrano. Koža 
si želi dihati, preznojiti se in izločiti strupe iz 
telesa. Zato nam ni hvaležna, če se trudimo in 
jo popolnoma "zapremo" v dobri veri, da nam 
kreme, mleko ali olja koristijo. Na svoj največji 
organ moramo dobro paziti in koži privoščiti 
najboljše, da nas bo dolgo varovala.

Ko nas sonce opeče, celice 
odmrejo ali se degenerirajo
Dobro je vedeti, da se poškodbe na koži 
seštevajo. Največ škode naredimo na koži do 
18. leta starosti in prav vsaka kožna opeklina 
je poškodba. Kako naj se torej odločimo 
med ravno pravšnjo mero sonca in preveliko  
- škodljivo količino sonca?

Sonca za zdravje dobimo dovolj z izpo-
stavljanjem soncu zgodaj zjutraj in pozno 
popoldne, še bolje proti večeru. Pravšnja 
mera je torej tolikšna, da nas sonce ne ožge. 
Koža razpolaga z mehanizmi, ki lahko neko-
liko zmanjšajo poškodbe celic. ki jih povzroči 
svetloba. 

Če pa je koža predolgo in brez zaščite 
izpostavljena soncu,  ji lastna zaščita pred 
svetlobo ne zadostuje in tovrstni mehaniz-
mi ne zmorejo več vsega. Tedaj celice ali 
odmrejo zaradi prevelikih poškodb, ki jih 
povzročijo sončni žarki, ali pa degenerirane 
predajo naprej napačne genetske informaci-
je. Tako nastanejo kronične poškodbe zaradi 

svetlobe. Te kronične poškodbe kože so v 
nasprotju z akutnimi poškodbami zaradi 
svetlobe (sončna opeklina) ireverzibilne – 
nepopravljive. 

Edina zdrava in prava  
zaščita pred soncem
Kako torej poleti najbolje poskrbeti za kožo? 
Najboljša zaščita je fizična - v gosti senci z 
oblačili in pokrivali. Fizična zaščita je tudi 
najbolj zdrava, najcenejša in koža bo z njo 
najbolj zadovoljna. 

Kaj pa kreme za sončenje? Uporabimo 
jih čim manjkrat in bodimo pri izbiri zelo 
zahtevni. V grobem delimo zaščitne kreme 
na tiste s fizično (mineralno) zaščito in take 
s kemično zaščito. Žal sodobne kreme v 
glavnem zagotavljajo kemično zaščito, ke-
mični filtri pa povzročajo dodatne poškodbe 
celic. Ko izbiramo kremo, dobro preberimo 
deklaracijo in izberimo takšno, ki ima za 
zaščito mineralne filtre. Ti ostanejo na koži 
in ne prodrejo vanjo.

Hormonski motilci
Najbrž se še spominjate krem za sončenje iz prejšnjega stoletja, ki smo jih nanašali na kožo in so pustile bel film na njej. To je bila 
fizična zaščita. Krema je ostala na koži in jo varovala od zunaj. Kemikalije v kremah imajo različne vplive na telo. Mnoge izmed njih 
se v telesu obnašajo kot ženski spolni hormoni in motijo hormonsko ravnovesje, nekatere so kancerogene, dražijo kožo, povzročajo 
alergije in drugo. 

Ni vse z nalepko bio res bio
Avstralci so ugotovili, da se je pojav kožnega raka s povečano uporabo krem za sončenje močno povečal. Dobro je, da spodbudimo 
naravno odpornost kože proti soncu s pripravki, ki vsebujejo vitamina D in A. Na voljo so različni bolj ali manj naravni pripravki z aloe 
vero, črnim in zelenim čajem, karitejevim maslom, konopljinim oljem in še mnogo drugih. Vendar bodite pozorni tudi pri tako ime-
novanih naravnih izdelkih. Obstaja veliko certifikatov za naravno kozmetiko (med njimi ECO CERT, BDIH, COSMETIQUE BIO IN SOIL 
ASSOCIATION), nimamo pa tudi ustrezne zakonodaje, ki bi bdela nad "naravnimi izdelki".

Majhni otroci in sonce
Otroci so še posebno občutljivi, zato jih na sonce navajajmo počasi, postopno, da vzpostavijo lastno zaščito. To pa pomeni, da smo 
s sončenjem nadvse previdni. Dovolj sonca dobijo otroci tudi v senci, oblečeni in pokriti s klobučki. Pazimo na to, da spodbujamo 
naravno odpornost kože z dobro, raznovrstno hrano in na kožo nanašajmo čim manj kozmetičnih proizvodov, pustimo koži, da diha, 
se znoji in se zaščiti sama. Otroci do prvega leta starosti pa nikakor ne smejo na sonce.
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Se vam je kdaj zgodi-
lo, da ste pri samo-
postrežnem zajtrku 
v kakšnem hotelu 
ostali brez apetita ob 
pogledu na kupe hra-
ne, ki so si jo gostje 
nalagali na krožnike 
in so natakarji ob od-
hodu gostov odnašali 
skoraj enako polne 
krožnike z ostanki 
hrane, ki je gostje 
niso zmogli pojesti? 
Od tod izziv za našo 
raziskavo.

V restavracijah in hotelih dnevno ostaja 
hrana. Ste se kdaj spraševali, kaj se zgodi s 
hrano, ki je obiskovalci ne pojedo? Zanimalo 
je tudi nas, zato smo štirideset slovenskih 
ponudnikov gostinskih storitev in njihove 
zaposlene povprašali o tem. V gostinstvu 
vedno obstaja možnost, da živila osta-
nejo. Seveda je odvisno, ali je bilo preveč 
naročenih sestavin, predpripravljenih jedi 
ali že pripravljenih obrokov. Glede na te tri 
osnovne faze se v kuhinjah nato odločajo, 
kam z neporabljenim.

Najbolj potraten  
je samopostrežni sistem
Hrana, ki jo pripravijo za zajtrk, je večinoma 
uporabna še naslednji dan, ker je pakirana v 
embalaži, namenjeni enemu gostu. Kosmi-
če, mesne izdelke, sire, sadje ... uporabijo 
še vsaj naslednji dan. Umešana ali mehko 
kuhana jajca, pečeno slanino, sadne solate 
zavržejo ali jih ponudijo zaposlenim. Hrenov-
ke, kuhano šunko in podobno uporabijo pri 
pripravi kosila še dva ali tri dni po pripravi. 
Kruh, mleko, kavo in podobno zavržejo. 
Ko smo jih povprašali o možnostih odvoza 
preostale hrane brezdomcem ali socialno 
ogroženim družinam, zanje niso vedeli ali pa 

na vprašanje preprosto niso imeli odgovora. 

Pripravljene malice in kosila v izogib manj-
šanju dobička večina vprašanih za svojo 
dnevno ponudbo načrtuje zelo preudarno. 
Kadar hrana ostane, obroke za naslednji dan 
prilagodijo tako, da lahko uporabna živila 
predelajo v nova kosila. Mesne jedi zamr-
znejo in ponovno ponudijo, priloge zavržejo. 
Anketirani lokali, ki imajo solatne bare, 
vsebino teh menjavajo pri zelenih solatah 
na tri dni, preostalo pa je lahko v ponudbi 
tudi ves teden – ne zamenjajo, recimo, vse 
fižolove solate, pač pa dnevno dopolnjujejo 
primanjkljaj. Od vprašanih tudi v tem primeru 
nobeden ni upošteval možnosti, da se jedi 
lahko podarijo lačnim.

Obroki po naročilu so še najmanj potratni. Ve-
čina povprašanih lokalov pripravlja vse, kar je 
à la carte (pripravljeno po naročilu), s svežimi 
sestavinami. Če so sestavine zamrznjene, pri-
prava traja dlje časa, načeloma pa so obroki 
prilagojeni sezonskemu povpraševanju in je 
torej najmanj ostankov. Česar gost ne poje, 
roma v smeti.

Četrt kilograma  
hrane zavržemo dnevno
Hrana je že, in v teh časih se to še stopnjuje, 
najdražja od vseh življenjskih stroškov.  
Z minimalnimi dohodki je težko nahraniti 
družino, če pa želimo še kakovostne obroke, 
je to toliko težje. Po statistikah Slovenci  
v svojih gospodinjstvih zavržemo približno 
250 gramov hrane dnevno. Naši gostinci je 
zavržejo temu primerno več, žal pa  
nismo zasledili statističnih podatkov o tem, 
koliko zavržejo še uporabnih živil. 

Odgovorno ravnanje s hrano je ključnega 
pomena ne samo za vsakega posameznika, 
družino, ampak tudi za vso državo, ki bi z 
ekonomičnim ravnanjem ljudi s hrano lahko 
zmanjšala stroške odvoza smeti. Hrana, 
ki jo zavržemo, bi lahko bila zaželen obrok 
ljudem v socialni stiski, lahko bi jo predelali 
v hrano za živali, kompost, so pa tudi pod-
jetja, ki gospodinjske odpadke odkupujejo 
in predelajo v energijo. S tem bi marsikomu 
pomagali, hkrati pa znižali zneske na svojih 
položnicah. 

Ko biološki odpadki  
spregovorijo

VESNA BUDJA, 
POZNAVALKA  
KULINARIČNIH SKRIVNOSTI

» Karavana varčne energije

(Reuters)
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Marketing 
ali skrb  
za okolje?

Mojca Kleva Kekuš, 
evropska poslanka: "Traj-
nostni turizem razumem kot temelj-
no vodilo boljše družbe, ki skrbi za 
prihodnje generacije, saj bodo naše 
odločitve in dejanja, ko se potikamo po 
svetu, vplivali na prihodnje generacije. 
Na svet je treba gledati kot na povezan 
sistem, kjer uravnotežene odločitve in 
dejanja upoštevajo okoljske, socialne 
in gospodarske vidike. Trajnostni turist 
je vsak, ki to razume in se tako tudi v 
tujini obnaša."

Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev FIJET: "Na področju 
izrazoslovja v turizmu je največ zmede prav pri t. i. 'zelenem turizmu', ki je samo eden od izrazov za odgovoren 
sonaravni razvoj turizma. Drugačnega sploh že v preteklosti, sedanjosti, predvsem pa v prihodnosti niti ne bi 
smelo biti. Seveda bi morala biti odgovornost do narave in prihodnjih rodov osnovno vodilo razvoja človeštva. Žal 
pa je sodobna družba še vedno predvsem profitno usmerjena in zato pogosto lastnikom in politikom v hlepenju 
po zaslužku in moči ni mar niti uničevanje narave niti zastrupljanje soljudi in celo samih sebe.

Takšnemu razvoju se žal ni mogel izogniti in upreti niti turizem kot ena najbolj humanih človekovih dejavnosti. Po-
hlep po denarju je, žal z nebrzdano in neuravnoteženo gradnjo velikanskih turističnih naselij ali celo regij, kakršne 
so na primer Palma de Mallorca in Benidorm v Španiji, Antalya v Turčiji, Miami v ZDA in Cancun v Mehiki, pripeljal 
že skoraj do samouničenja. S takim neodgovornim  in izključno dobičkonosno usmerjenim razvojem si turizem 
žaga vejo, na kateri sedi.

Razvoj turizma mora biti tudi zaradi lastnih interesov trajnosten, eko, sonaraven, zelen ..., predvsem pa odgovo-
ren do narave in človeštva, ki je seveda tudi njen sestavni del. Zato bi morda bil najbolj primeren izraz odgovorni 
turizem. Kajti če bomo pri razvoju turizma odgovorni, bomo dolgoročno zadovoljni tako ponudniki kot tudi 
potrošniki turističnih storitev. Morda pa bi se za izbiro in enotno rabo izraza morali odločiti pri Svetovni turistični 
organizaciji (UNWTO). Zakaj pa ponovno izvoljenemu generalnemu sekretarju ne bi dali pobude prav Slovenci?"

Jana Apih, direktorica 
zavoda GoodPlace, Tovar-
na Trajnostnega Turizma: 
"Trajnostni turizem je v bistvu smer 
razvoja turistične ponudbe tako na 
nivoju destinacije kot tudi konkretnih 
ponudnikov. Stremi k varovanju in 
zaščiti okolja, k premišljenemu vklju-
čevanju naravne in kulturne dediščine 
v turistično ponudbo in njuni ustrezni 
interpretaciji. Obenem stremi tudi k 
oblikovanju pozitivnih učinkov na soci-
alno in ekonomsko podobo destinaci-
je. Na drugi strani pa, ko govorimo o 
zelenem turizmu, govorimo predvsem 
o zelenih turističnih produktih."

Mitja Petelin, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije: "Izraze 
eko turizem, trajnostni turizem, odgovorni turizem, sonaravni turizem itd. razumem kot marketinške oznake 
in mogoče učinkujejo bolj kot pojem diferenciacije. Danes je vsaka druga stvar 'eko', 'bio', 'trajnostno' in ne 
vem kaj še. Pa so ti produkti in storitve res tisto, kar obljubljajo v korenu besede?

Potovalna industrija je izobraževanje ljudi, to pa lahko dosežemo samo s korektnostjo in logiko, ne pa na 
podlagi bleščečih nalepk, polnih praznih obljub. Si predstavljate hotel, ki bi v primeru večkratne uporabe 
brisače znižal ceno vaše namestitve? Sigurno bi se v hotelu pralo manj in bi bile manjše posledice za okolje. 
Trajnostni pristop ne more obstajati brez ekonomije in vzgajanja gostov.

Na trgu obstajajo produkti, ki bi jih lahko definirali kot trajnostno naravnane, vendar si upam trditi, da se vča-
sih izgubijo v poplavi zavajajočih marketinških izrazov, ki se pojavljajo hitreje kot terminološke opredelitve."

Eko turizem, trajnostni turizem, 
odgovorni turizem, sonaravni turi-
zem ... - stroka še ni enotna o tem, 
kateri od izrazov izraža okolju pri-
jazne navade, medtem ko se "gre-
mo turiste". Kako bi poznavalci 
poimenovali do okolja odgovoren 
turizem in kaj si pod tem pojmom 
predstavljate?
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V poletnem času, 
ko nas sonce vabi 
na plano, se radi 
družimo kje na 
prostem; naj bo to 
ob morju, v hribih, 
na kopališčih ali 
ob obiskih lokalnih 
znamenitosti.

Že načrtovanje izleta nam lahko vzame 
veliko časa, seveda pa tudi priprava hrane, 
ki jo bomo vzeli s seboj. Kaj pripraviti, kako 
obroke zaščititi pred pripeko, ki se bo lotila 
vaše hladilne skrinje, zmanjšati količino od-
padkov in izbrati živila, ki dobro prenašajo  
temperaturne spremembe. Tukaj je nekaj 
predlogov, kako lahko dobro, poceni in 
zdravo obedujemo na prostem. Preden na-
nizamo recepte, nekaj splošnih nasvetov: s 
seboj vedno vzamemo papirnate brisače in 
vlažne čistilne robčke; ne pozabite na vreč-
ke za smeti – narava naj tudi po našem obi-
sku ostane čista; izberite hrano, ki jo lahko 
jemo z rokami; če se napotite 
na peščeno plažo, hrano shra-
nite v plastične vrečke namesto 
v posodice – v slednjih se pesek 
hitreje in lažje nabira, tudi če so 
pokrite. Nepogrešljiv pripomo-
ček je seveda hladilna torba: ne 
glede na to, ali jo napolnite s 
plastenkami zamrznjene vode 
ali "pingvini", bo mraz hrano 
varoval pred tem, da postane 
neužitna. Sendviče pripravite, 
tik preden jih nameravate poje-
sti, sestavine pa vsako posebej 
zapakirajte v posode – tako se kruh ne bo 
prepojil s sokovi nadevov.

Sadje

Sadje z visoko vsebnostjo kalija, kot so 
melone, banane, papaje, je sladko, vendar 
vas zaradi vročine ne bo napihnilo. Čez noč 
ga ohladite v hladilniku, nato pa použijte 
naravnost iz hladnega zavetja hladilne skri-
nje. Pripravite lahko tudi sadno solato – na 
koščke narezano sadje pokapljajte z limoni-
nim sokom in shranite v plastične posodice. 
Hrustljavo ohlajeno sadje s svežino limone 
bo prijeten prigrizek v opoldanski vročini.

Sendviči
Pri hranljivejših prigrizkih so sendviči 
nedvomno na prvem mestu, kar se tiče 
kreativnosti. Zaradi visokih temperatur 
priporočamo namesto navadnega belega 
kruha (ki se zlahka presuši in postane 
drobljiv) mešani ali črni kruh, zelo vzdržljive 
so tudi bagete in ciabatte. Rezine kruha 
za sendviče narežite na čim manjše kose – 
tako bodo dlje sveži.

Poletni prigrizki za potepuhe

VESNA BUDJA

Omislite si čim enostavnejši nadev: rezine 
paradižnika ali kislih kumaric shranimo 
posebej in dodamo, tik preden jemo - v 
nasprotnem bodo sendviči prepojeni s 
tekočino. Če ne uporabljamo hladilne 
skrinje, se izogibajmo majonezi, ki se na 
vročini hitro pokvari. Mesne izdelke in sire 
prav tako zapakiramo posebej. Priljubljeno 
je tudi ocvrto piščančje meso. Priporoča-
mo pripravo v pečici – meso kot običajno 
povaljamo v moki, jajcih in drobtinah, nato 
pa ga naložimo v pekač, obložen s papir-
jem za peko, na vsak kos nakapljamo malo 
olja in pečemo pri 200 stopinjah Celzija do 
zlatorumene barve.

Solata s testeninami
Receptov za pripravo testeninskih solat 
je veliko. Poglavitno je, da testenin ne 
prekuhate in jih pred pripravo solate 
temeljito sperete z vodo. Nato dodate 
sestavine po okusu: paradižnik, grah, 
fižol, por, čebulo, česen, korenje, bučke 
... Na koncu naribate sir, dodate žlico ali 
dve skute (lahko tudi fetaki sir) in začinite 
po okusu. 

Quiche – slana pita

Okusno in hitro pripravljeno kosilo, pri-
merno za vsak dogodek. Ne glede na to, ali 
quiche pojemo še vroč ali v naslednjih dneh 
ohlajen, zmeraj zadovolji še tako zahtevne-
ga jedca.

Sestavine:
Testo:
• 200 g moke 
• 100 g masla
• zvrhana žlička pecilnega praška 
• sol
• 6 žlic vode

» Bobova kuhinja
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Rastlinski napitki so pijaèe, namenjene ljudem z 

riža ali ovsa. Ti napitki so bogati predvsem z ogljikovimi 

intoleranco oz. alergijo na mleko, veganom in tistim, ki 

hidrati – naravno prisotnimi sladkorji in vlakninami. 

jih preprosto obožujejo. Napitki iz soje so prehransko 

Tako jedi, ki jih pripravljamo z žitnimi napitki, pogosto 

zelo bogati, saj vsebujejo mnogo kvalitetnih 

sploh ni treba doslajevati. Napitki so na voljo v litrski 

beljakovin. Še posebej pri veèjih potrebah po kalciju, 

embalaži, namenjeni gospodinjstvu, in 2-decilitrski 

predvsem v mladosti, pa priporoèamo sojin napitek z 

embalaži, namenjeni enkratnemu zaužitju doma ali na 

dodatkom kalcija. Ta je v organski obliki, pridobljen iz 

poti. Kot samostojna sladica ali sestavina drugih sladic 

morskih alg. Sojini izdelki lahko pri nekaterih ljudeh 

je na voljo tudi rižev napitek s èokolado in kalcijem. 

izzovejo alergije, zato so za te primerni žitni napitki - iz 

Rastlinske napitke uporabljamo kot pijaèe ali pri 

PIRINA ÈOKOLADNO-LEŠNIKOVA KREMA

pripravi številnih jedi: pijaè, juh, kosmièev, sladoledov 

 

in sladic. Rastlinski napitki Mercator Bio so ekološkega 

Potrebujemo:

izvora, kar pomeni, da so bile surovine pridelane po 

20 dag pirinega zdroba

principih ekološkega kmetijstva, brez uporabe genske 

4 dl ovsenega (ali drugega) rastlinskega napitka

tehnologije, fitofarmacevtskih sredstev in umetnih 

100 g lešnikov

gnojil. Po navedbah številnih raziskav vsebujejo 

4 j. žlice kakava

tovrstna živila višjo vsebnost številnih mikrohranil. 

trsni sladkor po okusu

Napitki so pripravljeni iz nezdrobljenih zrn, kar jim 

2 j. žlici nerafinirane kokosove mašèobe

zagotavlja višjo hranilno vrednost.

šèepec soli

cimet, kardamom

BROKOLIJEVA KREMNA JUHA Z RIŽEM

 

 

Priprava:

Potrebujemo:

Rastlinski napitek rahlo osolimo in pristavimo na 

400 g brokolija

štedilnik. Ko zavre, zakuhamo pirin zdrob in ga med 

3 l riževega napitka

kuhanjem poèasi mešamo, da se zgosti. Po 2 do 3 

4 stroke èesna

minutah jed odstavimo z ognja, dodamo mlete 

naravno jušno osnovo v prahu

lešnike, kakav, trsni sladkor, kokosovo mašèobo in 

zelišèno sol

zaèimbe. Èe želimo poudariti okus lešnikov, jih prej na 

sveže mlet poper

suho popražimo. Okrasimo z naravnim sadnim 

1 dl oljènega olja

sirupom in mletimi lešniki. Ponudimo toplo ali 

1 skodelico kuhanega riža

ohlajeno.

 

 

Priprava:

K jedi:

Opran in na cvetove narezan brokoli skupaj s èesnom 

Sladkor lahko nadomestimo z medom ali drugimi 

kuhamo v riževem mleku 5 do 10 minut. Dodamo sol in 

sladili. Namesto pirinega zdroba lahko uporabimo 

jušno osnovo v prahu. Kuhamo, dokler se brokoli ne 

zdrob drugih žit, proseno kašo ali polnovredni riž.

zmehèa. Juho pretlaèimo s paliènim mešalnikom. 

Kremni juhi dodamo skodelico kuhanega riža, zaèimbe 

in toplo postrežemo.

RASTLINSKI NAPITKI

Recepte pripravil: 

Matjaž Kološa, univ. dipl. inž.živilske tehnologije
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Poletni prigrizki za potepuhe
Testo umesimo in pustimo v hladilniku 
počivati vsaj pol ure. Nato ga razvaljamo 
in z njim obložimo nizek pekač, pred 
polaganjem nadeva pa dno testa še večkrat 
prebodemo z vilicami.

Osnova za vse nadeve:
• 3 jajca 
• 100 ml smetane za kuhanje 
• ščepec muškatnega oreščka 
• sol, poper 
• 100 ml mleka

Nato lahko dodamo, kar želimo:  
zelenjavo po izbiri, ribe, popečene 
trakce mesa, sir, oreščke – čar te  
okusne pite je prav to, da prenese vse 
nadeve. Premešamo in dodamo na testo v 
pekaču.

Pečemo pri 180 stopinjah Celzija najmanj  
20 minut oziroma dokler ni zlatorumeno 
zapečen.

(Tit Košir)
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Kočno. Idilično urejena turistična pohorska 
vasica nad Zgornjo Polskavo, obdana s 
številnimi znamenitostmi in neokrnjeno 
naravo. Še natančneje - vas leži na obronkih 
Pohorja nad dolino potoka Polskava na nad-
morski višini 485 metrov. Šteje 25 domačij, 
v katerih živi vsega 91 prebivalcev. 

Korenine vasi segajo daleč nazaj, kraj pa 
slovi po turističnem vzdušju že vse od leta 
1985. Za pobudnika in začetnika razvoja vasi 
v turistično zanimivo lokacijo je zaslužen 
vaščan Stanko Slavič, ki je skupaj z denar-
nimi in drugimi prostovoljnimi prispevki 
domačinov začel urejati tedaj še majhen in 
neurejen kraj. Leta 1978 so prašni makadam 
zamenjali z asfaltom, opremili cesto z raz-
svetljavo, nato pa vas olepšali s cvetlicami, 
starim kmečkim inventarjem in predmeti 
kulturne dediščine. Vas je sčasoma postala 
pravi muzej na prostem, a krajanom ni 
zmanjkalo izzivov. Uredili so gozdno (zajčjo) 
pot, pogled obiskovalca pa usmerjajo tudi 
na zidove Gromberškega gradu nad vasico, 
ki velja za lepo razgledno točko. 

Majhna, dišeča,  
okolju prijazna vas
Vas pa ni znana le po prav posebni zunanji 
ureditvi, tu Aktiv kmečkih žena Kočno skrbi 
za ponudbo kmečkih dobrot, kot sta domači 
kruh in gibanica, znana po vsej Sloveniji, 
saj se aktiv redno udeležuje kulinaričnih 
razstav. V vasi organizirajo tudi številne 
prireditve in srečanja, na katerih nihče ne 
ostane lačen.

Urejena okolica in prijazni domačini so v 
vas vabili vse več turistov in s tem je Kočno 
postalo tudi širše znano. Sledilo je prvo 
večje priznanje - leta 1988 je bil vasici pode-
ljen turistični nagelj in s tem naziv najlepše 
slovenske vasi. Leto kasneje je prejela 
zlato vrtnico, kar je domačine še dodatno 
spodbudilo k urejanju okolice. Novembra 
2006 je bilo Kočno razglašeno za najlepšo 
slovensko vas, na občinski ravni pa je od leta 
2007 do vključno leta 2012 vas v kategoriji 

» Zemljo so nam posodili otroci

V vasi, kjer ni kmeč-
kega turizma ozi-
roma gostinskega 
lokala (bili so v 80. 
letih, pa so jih zaprli 
zaradi zakonodaje), 
struktura prebival-
stva je zelo raznoli-
ka, najstarejša kra-
janka je upihnila 90 
svečk, se Kočnarji 
združujejo v dobro 
vasi. In vaščanov. 
To jim je prineslo 
kopico priznanj, na-
grad in poneslo ime 
Kočno, muzej na 
prostem, v svet.

IRENA MRAZ

Kocno, okolju 
prijazna vas 

(Janko Rath)

(Janko Rath)
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urejanja okolja prejemala zlate vrtnice. Na-
pore krajanov so opazili tudi mladi, ki so vas 
Kočno nominirali v projektu Zemljo so nam 
posodili otroci, kar  jim je leta 2010 prineslo 
tudi priznanje.

Čeprav majhna, je vas Kočno okoljsko 
odgovorna, saj premore poleg domačije z 
daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso, ki 
ogreva več domačij hkrati, tudi domačijo s 
sončno elektrarno. 

Čakajo toplar
Večina aktivnosti vaščanov, ki se ukvarjajo 
predvsem z gozdarstvom in živinorejo pa 
tudi s sadjarstvom in vinogradništvom, je že 
dolgo usmerjena v urejanje vasi. Zaradi vse 
več aktivnosti so v vasi leta 1996 ustanovili 
Turistično društvo Kočno, ki se mu je kmalu 

pridružil podmladek. Zdaj skupaj skrbijo za 
obiskovalce, pomagajo obnavljati okolico, se 
lotijo čistilnih akcij, organizirajo delavnice, 
pohode, kolesarjenja, športne igre ...

Z namenom ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine so se v društvu odločili postaviti 
kozolec toplar. Ta že čaka v vasi, da se pridne 
roke lotijo rekonstrukcije, kar bo velika 
pridobitev za kraj, njegove obiskovalce in 
domačine. 

Dušan Kotnik, predsednik Turističnega 
društva Kočno, pravi: "Vodstvo turističnega 
društva si želi, da bi še naprej tako uspe-
šno tkali vezi v turizmu, združevali ljudi in 
privabljali turiste, ki bi vas Kočno zapuščali z 
lepimi vtisi."

Kočnarji so z razlogom na svojo vas ponosni, 
kar se zdaj že daleč vidi in sliši.
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Počitnice so pred vrati in z njimi računanje 
stroškov prevoza, nastanitve in vseh drugih 
potrebnih in manj potrebnih malenkosti.  
Zagotovo za dolga potovanja, naj bodo z 
letalom ali avtomobilom, porabimo kar 
nekaj evrov, pustimo pa tudi močan ogljični 
odtis. Da med letošnjim dopustom, in 
morda tudi v prihodnje,  zmanjšamo oboje,  
strošek in odtis, se lahko odločimo dopust 
preživeti drugače - le na lasten pogon, po 
potrebi  z nekaj pomoči javnih prevoznih 
sredstev.  

Kolesarske počitnice so eden najboljših 
načinov za odkrivanje lepot in zanimivosti, 
prav tako za spoznavanje sebe in drug dru-
gega, kadar se na počitniško turo odpravite 
s prijatelji ali družino. Ne glede na to, kam 
se odpravito, skrbno načrtujte pot in čas, 
porabljen za posamezno etapo, ter  preveri-
te, kakšne so možnosti  vmesnih postankov 
in specializiranih kolesarskih nastanitev, ki 
so postale stalna turistična ponudba. Na 
izbiro je vse: od hotelov, hostlov, turističnih 
kmetij  do kampov, če vam uspe skupaj 
s prtljago tovoriti na počitnice tudi svojo 
nastanitveno kapaciteto.  V Sloveniji so 
posebne kolesarske nastanitve označene 

z znaki od enega do pet koles, pri čemer 
najbolj osnovno storitev ponujajo označene  
z enim kolesom, najširši razpon in najvišjo 
kakovost storitev pa zagotavljajo namesti-
tve s petimi kolesi. Tako lahko v hotelih z 
enim kolesom pričakujete  informacije o ko-
lesarskih poteh po okolici, prenočišče brez 
doplačila in varen prostor za hrambo kolesa 
ter osnovno opremo za popravilo koles, 
kolesarsko pralnico ter pralnico in sušilnico 
kolesarske opreme, v hotelu s petimi pa 
poleg naštetega še kolesarskega vodnika, 
kolesarske menije za na pot, alternativne 
programe ob slabem vremenu, izposojo 
koles, vodene kolesarske izlete in drugo. 
Če vam samostojno raziskovanje bližnjih in 
daljnih krajev ni ljubo, se lahko odpravite 
na kolesarske počitnice v družbi izkušenih 
kolesarskih vodnikov, ki vam izberejo  naj-
primernejše poti.

Doma ali v tujini?
Slovenija ima več kot  50 urejenih tematskih 
poti različnih težavnostnih stopenj, njihovi 
opisi s pripadajočimi zemljevidi pa so obja-
vljeni na uradnem slovenskem turistično-
informacijskem portalu www.sloveniainfo.

Pocitnice na lastni pogon
» Ture, prijazne planetu

Kolesarjenje na sve-
žem zraku zagotovo 
velja za enega bolj 
zdravih in prijaznih 
načinov uživanja  v 
naravnih lepotah 
podeželja, slikovitih 
mest in vasi ter za 
spoznavanje prijaz- 
nih domačinov, ne 
glede na to, kam in 
s kom se odpravite. 

BARBARA BOH
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si.  Prav letos je izšel tudi kolesarski vodič S 
kolesi po Srcu Slovenije z natančnim zemlje-
vidom z vrisanimi 32 kolesarskimi potmi in 
znamenitostmi, ki ga je izdal Razvojni center 
Srca Slovenije. 

Če vas mika tujina in bi želeli  spoznavati 
katero izmed priljubljenih tujih kolesarskih 
destinacij, se za začetek lahko odločite za 
turi okrog Bodenskega ali manj zahtevnega 
Vrbskega jezera, ki sta med  Slovenci  naj-
bolj pogosti in priljubljeni. Bodensko jezero 
bo potovanje zaznamovalo z blago zeleno 
pokrajino in vožnjo mimo romantičnih 
srednjeveških mest ter bo zaposlitev za kar 
nekaj dni. En dan traja kolesarjenje  okoli 
Vrbskega jezera, kjer je speljana dobrih 40 
kilometrov dolga kolesarska pot, na cilju pa 
vas pričaka skok  v vodo največje kopalne 
kadi v Evropi. Za tiste malo zahtevnejše 
bo primerna vzhodnotirolska Dravska 
kolesarska pot, ki velja za eno najlepših v 
Evropi. Izjemno primerna je za začetnike 
z malo več kondicije in tudi profesionalce. 
Dravska kolesarska pot vodi od izvira Drave 
v Toblachu v Italiji 366 kilometrov vzdolž 
istoimenske reke skozi Vzhodno Tirolsko 
in Koroško do Maribora v Sloveniji. Dobro 
izdelana in s tablami opremljena Dravska 
kolesarska pot vodi po 60 kilometrov dolgi 
progi skozi regije Južne Koroške. Ta pokra-
jinsko privlačni odsek Dravske kolesarske 
poti je zanimiv za ljubiteljske kolesarje in 
tudi za vso družino. 

Enkratne počitnice na kolesu omogoča 
tudi Nizozemska,  ki ni le dežela tulipanov 
in mlinov na veter, temveč tudi čudovi-

tih kolesarskih poti. Ima jih kar 35.000 
kilometrov. Spoznavanje Nizozemske 
med vožnjo s kolesom mimo znamenitih 
mlinov, ob kanalih, skozi urejene vasi 
in znana mesta, po sipinah Severnega 
morja, do svetovljanskega Amsterdama bo 
nepozabno. 

Oprema naj bo tiptop
To pa ne pomeni, da se morate zapoditi 
v prvo specializirano trgovino in nakupiti 
vse od a do ž.  Peljite svoje staro kolo na 
servisni pregled, če ni redno vzdrževano, 
in ga primerno opremite. Prva stvar, brez 
katere nikakor ne smete na pot, je zaščitna 
kolesarska čelada, ki je v Sloveniji sicer 
zakonsko obvezna za otroke  do 14. leta, 
vsak vesten kolesar, ki ve, kaj pomenita 
videz in varnost na cesti, pa brez nje ne gre 
nikamor. Za varnost je torej poskrbljeno, 
kaj pa udobje? 

Bidon z nosilcem, torbica (z rezervno zračni-
co) pod sedežem, tlačilka, kolesarska oblači-
la in očala, poleg tega še telefon in primerni 
kolesarski prigrizki in pripravljeni ste. Za vse 
elektronske navdušence le še namig, na kolo 
si namestite sončne celice in vaše naprave 
bodo vedno pripravljene na akcijo. Če kolesa 
nimate, novega pa si ne morete privoščiti, 
še zanimiva informacija: kolo, ki sicer ne bo 
novo, bo pa popolnoma uporabno, si lahko 
ugodno priskrbite preko Zavoda Karo, kjer 
so v sklopu socialnega podjetništva razvili 
zanimiv produkt Karocikel.  Tu bodo kolesa, 
ki pogosto končajo zapuščena,  zbirali in po-
pravljali ter jih nato prodajali po dostopnih 
cenah.  Prav tako se popravila kolesa lahko 
pri njih lotite sami, pomagal pa vam bo za to 
usposobljen mentor.

Brez malice nikamor!
Naj omenimo še kolesarjenju primerno ma-
lico. Najprimernejše so žitne rezine, ker se 
presnavljajo počasneje, dobrodošle so tudi 
sadne rezine, kadar potrebujemo energijo 
na hitro.  Vsekakor so še vedno najboljša 
izbira doma pripravljeni prigrizki, ki prav 
tako ne vzamejo veliko prostora. V manjšo 
plastično posodo nasujte svoje najljubše 
suho sadje, oreške in kosmiče, lahko pa si 
pripravite tudi domačo energijsko ploščico 
brez maščob, umetnih sladil, barvil in ejev. 
Pa srečno!

David Vidmar, ustanovitelj društva 
Bosa noga, kolesarski popotnik in 
bloger: "Sončne celice, ki sem jih imel 
nameščene na svojem kolesu, so imele 
kar nekaj prednosti, saj sem brezskrbno 
lahko užival v neokrnjeni naravi po več 
dni, ne da bi razmišljal, kje bom lahko 
napolnil svoj mali računalnik in vsa do-
življanja zlil v digitalno obliko. Pisal sem 
namreč spletni blog Maroko express. 
Prav so prišle tudi, ko je baterija na 
prenosnem telefonu podlegla napor-
nim prenosom podatkov. Vsekakor 
pa so tudi sončne celice imele svoje 
pomanjkljivosti. Njihova teža je bila 
neustrezna, kar je pomenilo, da sem 
ves čas na poti s seboj tovoril dodatne 
kilograme – na kolesu se vsak gram še 
kako pozna."

Paul Van Oostveen, namestnik nizo-
zemskega veleposlanika: "Izredno rad 
kolesarim že od malih nog.  S kolesom 
sem vsak dan hodil v šolo, prav tako 
kasneje v službo. V Haagu si s kolesom 
bistveno hitrejši kot z avto. V Slove-
niji kolesarim manj, se pa še vedno 
zelo rad podam na kolo, predvsem za 
zabavo in rekreacijo.  Ob sončnih dneh 
s kolesom pospremim svoji dve hčerki 
v šolo in nadaljujem pot na veleposla-
ništvo. Tukaj imate res lepe kolesarske 
destinacije, rad imam urejene in varne 
predele, kjer lahko v miru kolesarim 
brez strahu pred motornimi vozili. Je 
pa res, da imamo na Nizozemskem , v 
nasprotju s Slovenijo, kolesarske poti 
dosti bolj urejene in povezane.  No, v 
Ljubljani jih je kar nekaj, so pa nekatere 
res slabo vzdrževane. Prav tako sem 
bil priča nekaterim nelogičnim iztekom 
kolesarskih poti, ko so se le-te nenado-
ma končale in sem moral pot nadalje-
vati po glavni, zelo prometni cesti… Do 
sedaj sem več ali manj kolesaril le po 
Ljubljani in njeni okolici, sedaj pa sem 
avto opremil s prtljažnikom za naša 
štiri kolesa in komaj čakam, da se z 
družino odpravim raziskovat tudi osta-
le kraje Slovenije. Zagotovo se bom 
podal tudi na kakšen hrib, saj pri nas 
na Nizozemskem te vrste kolesarjenja 
ne moreš izkusiti."

Slovenija ima  
več kot 50 ure-

jenih tematskih 
kolesarskih poti 

različnih  
težavnostnih  

stopenj, najdete 
jih na www.slove-

niainfo.si.

Slovenija ima 
več kot 50 ure

jenih tematskih 
kolesarskih poti 
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Pogovarjali smo se s sinom Janezom, gostin-
cem, ki nadaljuje družinsko tradicijo gostilne 
Petkovšek, in hčerko Nejo, ki jo je že v mla-
dih letih ljubezen odpeljala v Cleveland, kjer 
se večino časa posveča možu Davidu Turku, 
uspešnemu in tudi v Sloveniji priznanemu 
specialistu urologije-kirurgije, in štirim 
sinovom. Vsako leto se zberejo vsi skupaj in 
poskrbijo, da se slovenska kultura in tradicija 
prenašata na mlajšo generacijo.

Janez, obe sestri sta dokaj kmalu odšli v 
tujino, še vedno pa se radi vračata domov  
spoznavat in raziskovat Slovenijo ter njene 
zanimivosti in lepote. Kdo v vaši družini je 
bil glavni pobudnik slovenskih tur, kamor 
se po navadi odpravite v velikem številu. V 
polni zasedbi vas je kar 16. Za organizacijo 
nekajdnevnega potepanja velik zalogaj.

Janez Blatnik: "Res je, vsako leto se sestri 
vrneta domov in čas, ko smo skupaj, želimo 
prijetno izkoristiti in otrokom pokazati čim 
več Slovenije. Na začetku smo hodili v bolj 
znane slovenske kraje: na Bled,  v Bohinj ..., 
kasneje pa smo si začeli organizirano ogle-
dovati tudi kraje, ki so prav tako lepi, a so bili 
v časih, ko smo jih obiskali mi, morda malo 
manj znani, vendar so nas izredno prijetno 
presenetili. Ena takšnih je bila  na primer tu-
ristična kmetija Arbajter  na Rogli,  kjer smo 
morali najeti celo domačijo, toliko nas je, ko 
smo vsi skupaj. Na začetku smo imeli zaradi 
številčnosti razširjene družine  (za majhen 
avtobus nas je) kar nekaj težav, sploh pri 

iskanju prostih miz v gostilnah, saj je naš do-
pust po navadi v sezoni, ko je že tako veliko 
turistov. Pa smo tudi to rešili in se 'moder-
nizirali' - srečanja smo začeli načrtovati in 
tako je stvar postala naša vsakoletna rutina.  
Je pa to čas, ko se za našo družino življenje 
ustavi in živimo samo za druženje z družino, 
ki je takrat zbrana."

Obiskali ste že zavidljivo število krajev in 
zanimivosti.   Kaj je vaše vodilo pri izbiri 
destinacij, ki jih obiščete? 
Janez Blatnik: "Svak David je po rodu 
Slovenec, tako da mu naši kraji niso tuji, in 
skupaj načrtujemo, kaj bi si želeli ogledati.  
Ko pridejo domov, ob dobrem maminem 
kosilu naredimo še zadnje načrte kdaj, kako 
... in potem gremo! Kot že omenjeno, vsako 
leto nekaj novega, tako smo na primer 
obiskali Veliko Planino, Idrijo kjer smo si 
ogledali čipke in rudnik, bolnico Franja, 
Kobarid, spoznavali smo Sočo pa seveda že 
omenjena Bled in Bohinj, potem slovensko 
obalo, Izolo, Portorož, kjer smo si privoščili 
celo prenočitev v Kempinskem.  Vsake toliko 
skočimo tudi v tujino. Bili smo na primer en 
teden v Rimu, kjer smo najeli hišo, jadrali 
smo po Jadranu …"

Neja, zelo zgodaj ste odšli od doma, si 
ustvarili družino, še vedno pa se radi vrača-
te domov.  Koliko časa je minilo do prvega 
obiska po selitvi v tujino?  So postali obiski 
pogostejši zaradi otrok ali ste si želeli Slove-
nijo približati tudi svojemu partnerju?

Ko se življenje ustavi in  živimo 
samo za druženje z družino

» Po slovensko

Verjetno nas večina 
Slovencev pozna 
vse premalo do-
mačih turističnih 
lepot in zanimivo-
sti, čeprav je, tudi s 
trajnostnega vidika,  
potepanje po Slove-
niji  najugodnejše 
ter času in okolju  
najbolj prijazno. 
Tega pa ne moremo 
reči za družino Bla-
tnik, ki šteje kar 16 
članov, če se na (po)
potovanje odpravijo 
stari starši ter vsi 
trije odrasli otroci s 
svojimi družinami.  

BARBARA BOH 

Ko se življenje ustavi in  živimo 
samo za druženje z družino
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Ko se življenje ustavi in  živimo 
samo za druženje z družino

"Dom so oče,  
mati, bratje,  

sestre ..."

"Dom so oče, 
mati, bratje, 

Neja Turk: "Dom so oče, mati, bratje, 
sestre ... Tako skušava učiti tudi svoje 
sinove. V Slovenijo se vračamo enkrat na 
leto in čas, ki ga preživimo skupaj s starši, 
bratom in ostalo družino, je neprecenljiv. 
Zavedamo se, da je kljub veliki razdalji 
družina tista, ki nas povezuje. Z možem sva 
se spoznala v Ameriki in po enem letu odlo-
čila, da se poročiva. Najina poroka je bila na 
Bledu in prav zares pravljična. Mož David 
je po rodu Slovenec, rojen v Ameriki. Kot 
otrok je velikokrat s starši prišel na obisk v 
Slovenijo. Kot zanimivost naj povem, da se 
najini starši poznajo že od mladih let."

Katero potovanje po Sloveniji pa je najbolj 
ostalo v spominu vam in vašim družinam?
Janez Blatnik: "Nam prav gotovo izlet 
na obalo, od tam izlet s katamaranom v 
Benetke in nato vikend v hotelu Kempinski 
v Portorožu. Po napornem enodnevnem 
izletu v Benetke se je počitek prilegel. 
Spomnim se, kako smo  ležali ob bazenu 
hotela,  ko se mi je približala mična gospo-
dična in mi ponudila ledeno mrzlo brisačko 
s sveže naribano limono. Ker nisem vedel, 
kaj početi s tem, sem počakal, da jih je raz-
delila do konca, da vidim, kaj bodo z njimi 
počeli drugi. Ugotovil sem, da je to zgolj za 
osvežitev. Saj ne da smo ležali ob bazenu, 
polnem prijetne vode. Kako pravijo naši 
južni sosedje: "Kad se seljak pogospodi" 
(ko kmet želi postati gospod).  To so taki 
trenutki, ko vsi uživamo. Tudi naša mama 
in ata, ki sicer, če smo doma, ves čas delata 
in kuhata za nas."

Neja Turk: "Za nas ima prav vsako popo-
tovanje posebno mesto v naših spominih. 

Z vsakega odnesemo veliko nepozabnih 
spominov in doživetij."

Pomemben del turizma je tudi kulinarika. 
Janez, glede na to, da že deset let vodite 
uspešno tradicionalno slovensko gostilno, 
ki deluje od leta 1890 in vam jo je v oskrbo 
zaupal tast, ste prav gotovo zelo pozorni 
tudi na hrano, ki jo kot turist dobite na 
krožnik. Kakšna so vaša pričakovanja in na 
drugi strani izkušnje?
Janez Blatnik: "Ko obiskujemo kraje, iščemo 
gostilne, ki imajo domač videz in ponujajo 
domače udobje ter seveda dobro kulinariko. 
Zelo nam je všeč gostilna v okolici Bohinja. 
Tam vedno dobimo jedi, ki so značilne za ti-
ste kraje, imajo odlične ajdove krapce. Pa na 
Veliki Planini, ko si lahko privoščimo odlično 
domače kislo mleko z ajdovimi žganci …

Kot gostincu mi je včasih kar mučno, saj 
kamorkoli gremo, gledam, kaj  je dobro, in 
poskušam to prenesti v svojo gostilno in 
slabosti pustiti tam, kjer smo."

Razvoj turizma, v zadnjih letih z vse več po-
udarka na trajnostnem, v Sloveniji doživlja 
velik porast.  Za konec še vprašanje, kako 
nanj in na njegovo uspešnost in promocijo 
gledate kot zunanja opazovalka? Ste na 
počitnice v Slovenijo napotili že veliko svojih 
prijateljev in kakšni so bili njihovi vtisi?

Neja Turk: "Veliko znancev in prijateljev je že 
obiskalo Slovenijo. Vsi ti prijatelji in znanci 
se ne morejo načuditi lepotam Slovenije, za 
mnoge so nepoznane. Pogosto vprašanje, 
ki mi ga postavljajo, je, zakaj sem odšla iz 
prelepe Slovenije.  Odgovor je preprost: vsak 
ima svojo pot."

Ko se življenje ustavi in  živimo 
samo za druženje z družino
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Številni med nami vsaj kdaj pa kdaj, neka-
teri pa tudi zelo pogosto, začutimo željo 
po umiku iz vsakodnevnega stresa in si 
privoščimo obisk krajev, kjer lahko uživamo 
v miru in neokrnjeni naravi, ki nas obdaja. 
Samo na trenutke pa se večina zave, da 
to okolje vendarle ni tako neokrnjeno, kot 
kaže na prvi pogled. 

Kdaj pa kdaj ujamem kakšno dokumen-
tarno oddajo, ki prikazuje samotna otočja 
stotine ali tisoče kilometrov od celin in 
najbližjih "civilizacij". Pred meseci sem tako 
pogledal tudi oddajo, kjer je znan angleški 
pustolovec govoril in prikazoval možno-
sti preživetja na samotnem otoku. Prav 
takem, o katerem mnogi sanjajo, ko so pre-
utrujeni. nekaj palm, peščene plaže, gozdiči 
in, če je kaj sreče, kakšen potoček s pitno 
vodo. A stvari seveda vedno niso takšne, 
kot se zdijo na prvi, površen pogled. Že 
na prvem obhodu po prekrasnih peščenih 
plažah je mož nabral cel kup stvari, za 

katere je gledalcem razložil, da bi lahko 
bile koristne za preživetje. Od plastičnih 
opank, vrvi, starih zarjavelih ribiških trnkov 
na zavozlanih najlonskih vrveh, plastičnih 
posod različnih velikosti... in kar stisne te 
pri srcu, ko možakar prostodušno pove v 
kamero, da ne glede na oddaljenost smeti 
civilizacije najdemo zdaj že povsod. Tiste, 
ki jih je zbral, je namreč naplavilo morje, 
kamor so jih odvrgli z ladij ali na drugih 
obalah. Sedem milijard ljudi na tem plane-
tu v kombinaciji s kruto ekonomsko logiko 
doseganja rezultata v trenutku očitno terja 
svoj davek. 

Zgledni planinci
Samo embalaže, če se vrnemo nekoliko 
bližje domu, pride na slovensko tržišče 
vsako leto okoli 230.000 ton. Če temu 
prištejemo še druge odpadke, dobimo koli-
čine, ki so za marsikoga nepredstavljive. Ne 
nazadnje tudi za avtorja tega zapisa. Hkrati 

Turizem in neokrnjena naravaTurizem in neokrnjena narava

» Embalaža in okolje

Ko govorimo  
o navadah, razlik 
med domačimi in 
tujimi turisti ni.  
Odnos, ki ga imamo 
do okolja, je navada, 
ki jo nosimo s seboj. 
V sebi. Povsod.

VILI GRDADOLNIK,  
USTANOVNI ČLAN DRUŠTVA 
PLANET ZEMLJA

(Andrej Petelinšek)
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pa so posledica naših navad in razvad h ka-
terim so nas, roko na srce, dolgo spodbujali 
proizvajalci in trgovci, saj rastoče gospodar-
stvo, ki je prva in zadnja dogma današnjega 
sistema, pač potrebuje hiperprodukcijo in 
hiperporabo. 

Posebna ironija vsega skupaj je, da tudi 
naša želja, da bi obiskali kraje z neokrnjeno 
naravo, lahko pogosto pomeni vsaj pasiv-
no, če že ne aktivno sodelovanje pri njeni 
prihodnji devastaciji. Ta bi lahko namreč 
bila rezultat tega, da bi svoje "civilizacijske" 
razvade prenašali tudi v naravna okolja. Pa 
tokrat ne bomo o emisijah, ki jih povzroča-
mo, ko potujemo na neko destinacijo. Tudi 
o ogljičnih odtisih turističnih destinacij ne. 
Govorimo o tistih ostankih "civilizacije", 
kot so prej omenjene naplavine na samo-
tnem otoku.  

Za to, da vse le ni tako brezupno, v Sloveniji 
skrbijo nekatere organizacije. Da ostane 
čudovita narava, ki nam jo je namenil naš 
planet, še dokaj neokrnjena. Planinska 
zveza Slovenije, ki je ravno te dni prazno-
vala 120 let, namreč že od leta 1987 izvaja 
akcijo Odnesimo smeti v dolino, s katero 

ozavešča in spodbuja obiskovalce gora, da 
gore zapustijo vsaj približno take, kot so 
jih obiskali. Zadnja leta so dodali naslovu 
te akcije še besedo ločujmo. Da so lahko 
take akcije uspešne, potrjuje tudi dejstvo, 
da (vsaj) v slovenskih gorah ni pretiranih 
težav z odpadki. Pri vsaki planinski koči, 
ki jo obiščejo s svojo akcijo Zlatorogova 
transverzala ponosa, pa Pivovarna Laško 
postavi posebno stojalo, ki ima na eni stra-
ni stiskalnik za pločevinke in plastenke, na 
drugi pa vrečke za odpadke, ki so na voljo 
obiskovalcem, da bi lahko - tako pravijo pri 
Planinski zvezi - odnesli smeti v dolino. 

Udobje čiste vesti
Večji zalogaj pa bo prepričati vse pripadni-
ke množičnega turizma. Evropska unija in 
Slovenija sicer spodbujata destinacije, da 
pridobijo tak ali drugačen naziv "okolju pri-
jazne". Manj je doslej narejeno na področju 
transporta. Najmanj pa verjetno tam, kjer 
je to najpomembnejše. V naših glavah. Ak-
cije gornikov dokazujejo, da je s premikom 
v glavah mogoče doseči zelo konkretne in 
spodbudne rezultate. In nič tragičnega se 
nam ne bo zgodilo, če svoj običajno težko 
zasluženi oddih izkoristimo tudi za to, da 
si oddahnemo od vsakodnevnih razvad, ki 
najpogosteje niso prav okolju prijazne. 

Ni ga čez udobje je fraza, ki zveni kot 
prodajni slogan marsikaterega podjetja, 
ki ponuja izdelke široke potrošnje. A ni ga 
čez udobje, ki nam ga prinaša zavest, da 
smo pustili za sabo naravno okolje, ki ga 
bomo lahko užili tudi čez leto ali dve, ko 
bomo spet želeli pobegniti pred stresom 
"civilizacije".

 "Ne glede na  
oddaljenost  

smeti civilizacije  
najdemo zdaj  

že povsod."

 "Ne glede na 
oddaljenost 

smeti civilizacije 
najdemo zdaj 

že povsod."

(Andreja Čibron Kodrin)
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TATJANA KRUDER

Na potovanjih še 
vedno najpogosteje 
zbolimo za t. i. po-
tovalnimi driskami, 
ki se jim občasno 
pridružijo še slabost, 
bruhanje, povišana 
temperatura, krči v 
trebuhu. Med tvega-
na območja sodijo 
Latinska Amerika, 
Afrika, Bližnji vzhod, 
Azija, okužimo pa 
se lahko s hrano ali 
vodo. 

Pred potovanjem se je dobro pozanimati o 
posebnostih države, v katero potujemo. Obi-
čajno te informacije dobimo na zavodih za 
zdravstveno varstvo. Tam bomo izvedeli, ka-
tere bolezni prežijo na nas na posameznem 
območju. Ali so to bolezni, ki se prenašajo s 
hrano in vodo, z insekti, kontaktno in druge 
posebnosti. Ampak načeloma bakterijam, vi-
rusom in parazitom prija toplo, vlažno okolje 
in seveda dovolj hrane (ostanki hrane, odpad-
ki, fekalije, neurejena kanalizacija). Navadno 
se okužimo s povsem običajnimi bakterijami 
in virusi, ki so se toliko namnožili, da jim naš 
imunski sistem ni kos. Med najpogostejšimi 
bakterijskimi okužbami so še vedno okužbe z 
E. coli, salmonelo, šigelo, jersinjo, entero-
virusi, rotavirusi. S temi povzročitelji okužb 
sicer živimo v simbiozi in nam ne povzročajo 
težav. Naš obrambni sistem, kadar je zdrav, 
deluje s svojimi, v glavnem mlečnokislinski-
mi bakterijami proti povzročiteljem okužb. 
Kadar pa smo utrujeni, premalo pijemo, v 
stresu, prebolevamo kakšno okužbo, je naš 
imunski sistem oslabljen in povsem običajne 
bakterije se tako razmnožijo, da zbolimo. 
Drisko lahko povzročijo bakterije in virusi 
ali toksini, ki jih te izločajo. Navadno mine v 
nekaj dneh brez zdravil, vendar je vsaj skrajno 
neprijetna in zagotovo uniči lepa doživetja na 
potovanjih. 

Pripravimo imunski sistem
Jejmo tam, kjer vemo, da je higiena zadovo-
ljiva, pred uživanjem hrane si dobro umijmo 
roke. Če smo občutljivi, se strogo izogibaj-
mo hrani, ki se pripravlja na ulicah. Jejmo 
prekuhano in prepečeno hrano, tudi sadje 
termično obdelano ali vsaj tako, ki je v lupi-
nah (agrumi, banane, ananas..) in ga olupimo 
sami (prej ga operemo in prav tako umijemo 
roke). Najbolj problematična so živila, ki niso 
toplotno obdelana (vse sveže solate z dresin-
gi), razne kreme, omake, peciva s kremo iz 
surovih jajc, surovo ali pol pečeno meso, sveži 
siri in drugi nepasterizirani mlečni izdelki.

Varne pijače so: ustekleničena voda, toplotno 
obdelane pijače (čaj, kava, kakav) in gazirane 
pijače, ker zaradi kislosti preprečujejo rast 
mikroorganizmov. Vodi iz pipe se izogibaj-
mo, če nismo trdno prepričani, da je pitna. 
Pazimo tudi pri umivanju zob. Uporabimo 
ustekleničeno vodo. Kot povsod je tudi na 
poti pomembna preventiva. Naš imunski sis-
tem, ki ga lahko sami okrepimo in pripravimo 
na povečan vstop mikroorganizmov v telo, 
nas bo uspešno varoval, če bomo skrbeli za 
zdravo hrano z dovolj vitamini in minerali, 
pomaga tudi povečan vnos mlečnokislinskih 
bakterij. Te lahko tudi vzamemo v obliki 
pripravkov s sabo na potovanje.

... novo okolje
» Varno v ...

(Reuters)
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Kmalu po drugi svetovni vojni se je pojavila prva  
plastenka, ki je prinesla nekaj več udobja. Patentirali so jo leta 1973, 
reciklirali pa prvič v letu 1977. Čeprav daleč nazaj, nas čas ni naučil 
pravilnega odlaganja plastenk, embalaže, ki je gre samo na trg EU  
do dva milijona ton na leto, pravilno ločene v predelavo vrnemo  
le približno polovico.

Eko otok «

Vrsta odpadka:
Plastenka je umetno izdelana embalaža iz 
materiala PET (polietilentereftalat) za hranje-
nje živil. Ta odpadek gre v ponovno predelavo 
le, če ga pravilno odvržemo (prazno in stisnje-
no) v zabojnik za embalažo. S tem prihranimo 
nafto, vodo, rudnine, energijo …

Čas razgradnje:
Nepravilno odvržena plastenka se v naravi 
razkraja do 450 in več let, na odlagališčih 
do 20 let.  Pravilno odvržena plastenka 
gre v predelavo v granulat. Tega dobimo 
s sortiranjem, mletjem, pranjem, segre-

vanjem – nastane granulat, iz katerega 
izdelujejo oblačila, igrače, spalne vreče, 
kajake, preproge, prešite odeje, pohištvo in 
... plastenke.

Ponovna uporaba:
Plastenko lahko predelamo v ptičjo krmilni-
co – odsluženo kuhalnico potisnemo skozi 
plastenko, vanjo natrosimo semena, ki se 
sama spuščajo na zajemalko kuhalnice, od 
koder se hranijo ptički.

Iz plastenk lahko naredimo cvetlične lončke 
- prerežemo jih čez polovico (uporabimo 

lahko obe polovici, saj tudi tista s zama-
škom stoji na podlagi – da bo stabilnejša, 
lahko uporabimo za podstavek odsluženo 
zgoščenko), vanje natresemo zemljo in 
posadimo cvetje. Nove "lončke" lahko tudi 
povežemo med seboj v visečo cvetlično 
dekoracijo.

Le 25 plastenk je potrebnih za izdelavo ja-
kne iz flisa, 50 za senčnik in 1600 za bazen.

Z recikliranjem kilograma plastenk prihra-
nimo dva kilograma nafte in kilogram in pol 
emisij ogljikovega dioksida. (im)

Plastenka
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Objave so brezplačne in pripravljene po 
izboru uredništva. Časopisna hiša ne odgo-
varja za kakršnekoli spremembe navedenih 
dogodkov in prireditev. Če želite, da v rubriki 
objavimo tudi vaš dogodek, prireditev, 
delavnico …, ki bodo posvečeni zeleni 
tematiki, nam pošljite informacije in opis 
na dogodki@planet-zemlja.org ali zeleni@
vecer.com.

Bosi po rosi
Kdaj: vsak torek v juliju in avgustu ob 8.00
Kje: Bled
Koliko: dogodek je brezplačen 
Info: www.bled.si

Izpred spodnje postaje žičnice smučišča 
Straža bo vodil pohod po Riklijevi stezi na 
Stražo z vajami na jasi. Povratek na Bled je 
predviden ob 9.00. Priporočila: bosi, lahka 
svetla oblačila, slamniki in nasmejani obrazi. 
Ob slabem vremenu je pohod odpovedan.

Petrov smn
Kdaj:  7.  julij
Kje: Preddvor
Koliko: dogodek je brezplačen 
Info: td-preddvor@telemach.net

Turistično društvo Preddvor v sodelovanju z 
Občino Preddvor organizira že tradicionalni 
četrti Petrov smn. Prireditev bo potekala od 
7. ure na Dvorskem trgu – v središču Predd-
vora. Pričakala vas bo pestra ponudba raz-
stavljavcev na stojnicah z bogatim kulturnim 
programom in kulinaričnimi presenečenji iz 
domače kuhinje.

Pivo in cvetje
Kdaj:  11. do  14.  julij
Kje: Laško
Koliko: 25 evrov (za tridnevno koncertno 
dogajanje na glavnem odru) 
Info: www.pivo-cvetje.si 

Pivo in cvetje je največja turistično-etno-
loško-glasbena prireditev v Sloveniji. Med 
prireditvijo v mestnem jedru oživi več kot 
26 manjših in večjih gostinskih prostorov, 
zabavate pa se lahko ob glasbi vrhunskih 
domačih in tujih glasbenih skupin. Udele-
žite se lahko tudi številnih prireditev in si 
ogledate mnoge zanimivosti. Povsod pa 
se lahko odžejate z vrčkom hladnega piva. 
Vrhunec prireditve je najbolj nora sobotna 
noč z veličastnim ognjemetom in vodno 

simfonijo, ki v Laško privabita preko 50.000 
obiskovalcev.

Poletje na travniku
Kdaj:  vsak torek in soboto v juliju
Kje: Velenje
Koliko: dogodek je brezplačen 
Info: www.festival-velenje.si 

Poletna dogajanja za družine bodo letos že 
šesto leto zapored našla zavetje na zelenici 
pri domu kulture. Torki bodo namenjeni 
igrivemu spoznavanju različnih kulturnih 
zvrsti na pisanih odejah ob ustvarjanju in 
spretnem vodenju izkušenih mentorjev. Ob 
sobotnih dopoldnevih pa bodo na Sobotnih 
lutkarijah skupaj odpotovali v svet pravljic 
in gledališča. Če bo deževalo, dogodek 
odpade.

Večer na vasi
Kdaj:  13. julij ob 20.00
Kje: Dovje
Koliko: dogodek je brezplačen 
Info: www.mojstrana.com

28. etnografska prireditev Večer na vasi s 
kulturnim programom in ljudskimi običaji. 
Nastopali bodo puščavnik Sabljica in pastir-
ček Gregorec iz Triglavskih pravljic ter pevci 
iz društva Triglavski zvonovi.

Dan borovnic
Kdaj:  19. in 20. julij
Kje: Borovnica
Koliko: dogodek je brezplačen 
Info: www.borovnica.si  

V občini Borovnica, v kotlini streljaj od 
Ljubljane, bo že šestnajsto leto zapored 
organizirana prireditev Dan borovnic. Za 
obiskovalce so pripravili pester kulturni, 
športni  in zabavni program. Poseben čar bo 
prireditvi dal sejemski vrvež, v katerem bodo 
osrednje pozornosti deležne borovnice, 
manjkalo pa ne bo niti ekološko pridelane 
hrane in izdelkov domače obrti.

Slovenski naravni parki
Krajinski park Goričko, Grad, 
www.park-goricko.org 
Notranjski regijski park, Cerknica, 
www.notranjski-park.si 
Kozjanski park, Podsreda, 
www.kozjanski-park.si 

Krajinski park Ljubljansko barje, 
Notranjske Gorice, www.ljubljanskobarje.si 
Krajinski park Kolpa, Adlešiči, 
www.kp-kolpa.si 
Krajinski park Logarska dolina, Solčava 
www.logarska-dolina.si 
Krajinski park Sečoveljske soline, Portorož, 
www.kpss.si 
Krajinski park Strunjan, Portorož, 
www.parkstrunjan.si 
Park Škocjanske jame, Divača, 
www.park-skocjanske-jame.si 
Naravni rezervat Škocjanski zatok, Koper, 
www.skocjanski-zatok.si 
Triglavski narodni park,  Bled, www.tnp.si

Nosilci eko marjetice
Terme Snovik, Laze v Tuhinju, 
www.terme-snovik.si 
Wellness park Laško, Laško, 
www.thermana.si 
Hotel Savica, Bled, 
www.sava-hotels-resorts.com, 
Turistična kmetija Urška, Stranice, 
www.kmetija-urska.si 
Kamp Koren, Kobarid, www.kamp-koren.si 

Destinacije Eden
Dolina Soče – zgodbe Soče ob poti miru; 
www.dolina-soce.si  
Solčavsko – harmonija treh dolin; 
www.logarska-dolina.si
Reka Kolpa – dotakni se zgodbe; 
www.kolpariver.eu  
Idrija – razgledi po stoletjih preteklosti; 
www.idrija-turizem.si
Laško – sotočje dobrega; www.stik-lasko.si 

Nosilci certifikata  
Green Globe
Bohinj park EKO hotel, Bohinjska Bistrica, 
www.bohinj-park-hotel.si 
Hotel Mons, Ljubljana, www.hotel.mons.si

Namigi



Naro~anje

po telefonu 02/23 53 326 

ali po e-po{ti revije@vecer.com

V novi reviji Lepi slovenski vrtovi 

se boste lahko v besedi in sliki sprehodili 

po 14 zanimivih in raznolikih vrtovih pri nas.

100 strani revije, opremljene 

z ve~ kot 170 fotografijami.

3,10 € 

za naro~nike

Ve~era, 

Na{ega doma in 7 dni

samo

1,55 €



ZM ZAVAROVANJE KOLES

24 urna asistenca za kolo in kolesarja

Odgovornost kolesarja do 30.000 €

Nezgodno zavarovanje kolesarja

Kasko zavarovanje kolesa
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