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Zelena, aktivna, zdrava
Ž S tem sloganom se je na 49. turistični borzi v
Berlinu med 190 državami predstavila Slovenija

Dada Jerovšek, lastnica in šefica Kaval group, s prvim kuharjem restavracije Strelec Igorjem
Jagodicem in veleposlanico Marto Kos
Berlinske Borze se je letos
prvič udeležil tudi gospodarski
minister Zdravko Počivalšek,
ki je poudaril, da je Nemčija
med najpomembnejšimi turističnimi partnerji Slovenije.
Prav zato bo letos slovenska
vlada na nemškem turističnem trgu obseg sredstev za
najrazličnejše promocijske
dejavnosti v primerjavi z lani
potrojila. Ekološko ozaveščeni
nemški turisti, kot je povedala
naša turistična predstavnica
v Nemčiji Majda Dolenc,
namreč povprašujejo prav po
turističnih proizvodih, ki jim
jih lahko ponudi Slovenija.
Povečanje števila nemških
turistov lahko letos pričakujemo tudi zaradi odprtja nove
letalske linije Adrie Airways
iz Ljubljane v Berlin. Tako bo,
kot je povedal predsednik

Za kulinarične užitke v Berlinu je poskrbel Kaval group.
uprave AA Mark Anžur, od
konca aprila Ljubljana poleg
Frankfurta in Münchna povezana še z redno letalsko linijo
z nemško prestolnico.
Prve tri dni, ko je berlinska
borza rezervirana samo za
poslovne stike, je bila na

Ne le z jedačo, goste so razvajali tudi s pijačo.

slovenski stojnici in na vseh
drugih sejemskih promocijskih dogodkih vseskozi tudi
slovenska veleposlanica v
Nemčiji Marta Kos. Prav tako
ni manjkala na promocijski
večerji za približno tristo tujih poslovnih partnerjev, ki so
hvalili slovensko kulinariko
in vino, še posebno kranjsko
klobaso.
Medtem ko je za kulinaričnoenološko zadovoljstvo gostov
na slovenski stojnici vse dni
sejma skrbel catering Vivo,
je za pogostitev na večernem
sprejemu s tipičnimi slovenskimi jedmi, pripravljenimi na
sodoben način, poskrbela ekipa kulinaričnega velemojstra
Igorja Jagodica iz Restavracije Strelec na Ljubljanskem
gradu.
Drago Bulc

Naš turizem smo na eni
strani stojnice promovirali z
ljubljano, zeleno prestolnico
Evrope 2016, druga stran pa
je simbolizirala bogastvo in
zdravilnost slovenskih voda.

VODNAR

Spogledovanje bo pozitivno vplivalo na vaš ego, kar
velja še posebno za tiste, ki ste
nedavno izstopili iz partnerstva. Ne imejte slabe vesti, le
prepustite se in poskrbite za
užitek. Pazite na grlo!

Lipica pr
le zaradi
Marija Terezija (Fotoarhiv Dela)

koBilarna Lipica, ki letos
praznuje 435-letnico in katere daleč največje bogastvo so
plemeniti beli konji lipicanci,
doživlja najhujšo krizo v zgodovini. V skoraj dveh desetletjih, odkar je v državni lasti
in je zavod, se politikom vseh
pasem ni uspelo poenotiti, kaj
bi s konji, nacionalnim ponosom, nekaj več kot 300 jih je,
kaj s hoteli, ki bolj ali manj
propadajo, kaj z invalidnim
golfom z devetimi luknjami
in kaj z igralnico, ki paše h konjem kot sedlo na kravo. In
kravje so tudi kupčije v Lipici,
interesov je veliko, nekateri –
menda igralničarji – navijajo
celo za stečaj.
V reševanje Lipice sta vpleteni predvsem dve ministrstvi:
kmetijsko, ki ga vodi Dejan Židan, ta razlaga, da ga zanimajo
predvsem lipicanci in bo storil
vse, da jih reši, in gospodarsko,
pod katero spada tudi turizem
in ki ga je hvalabogu uspešno
naskočil Zdravko Počivalšek,
a ga je nič krivega, glede vsega razen konj, v žerjavico po
kostanj hote ali nehote poslal
prav Židan. Ministra Počivalška je pred dnevi doletelo še to,
da ga je zapustil komaj dobro
imenovani državni sekretar za
turizem, ki bi bržkone moral
reševati tudi Lipico Turizem,
Peter Vesenjak. Največji poznavalec turizma pri nas, kot
ga je imenoval minister, je, kot
je znano, odstopil zaradi medijskih odkritij, da je njegovo

Ni nujno, da ste slabe
volje zaradi preobilice dela.
Nemara se le preveč obremenjujete. Kmalu se boste bolje
počutili, še posebno če imate
radi sprehode, zato le pojdite
čim večkrat v naravo.

OVEN

Vezani si vzemite dovolj
časa za vse, kar boste načrtovali, o vsem tem pa se pogovorite tudi s partnerjem. Nekateri
boste padli v skušnjavo. Naj
bo danes dan, v katerem boste
storili korak k zmagi.

Boštjan Bizjak

(Foto: Mavric Pivk)

Ž V nekdaj osrednji kobilarni habsburške monarhije v zad
Ž Njena prihodnost odvisna od ministrov za kmetijstvo in

Delajo brez plače

RIBI

Karmen leban (Fotoarhiv Dela)

BIK

Danes se preprosto ne
boste mogli sprostiti, kar pa je
povezano zlasti z družinskimi
zadevami. Dovolite si več, morda boste prijetno presenečeni.
Tudi najlažje službene stvari
vas bodo utrudile.

podjetje zaradi milijonskih iz- komisija, ustanovljena za
gub končalo na slabi banki.
razrešitev situacije v Lipici.
Malo manj kot zgoraj omenjeni SDH je ugotovil še, da je treba
sta v igrah okoli usode lipican- Lipico obravnavati kot celoto
cev vpleteni še ministrstvo za pa tudi vodekulturo, ki je kobilarno in nje- na mora biti z
na poslopja leta 1996 razglasilo enega mesta.
za kulturni spomenik najvišje Drobnetova je
ravni, in okoljsko ministrstvo, mnogim nastaki je tako ali tako zraven pri vila ogledalo in
skoraj vseh stvareh v Sloveniji, takoj je nastal
če je to treba ali ne. Devet vlad cirkus.
je v devetnajstih letih zamenjalo deset direktorjev s pov- Slaba poteza
prečnim stažem manj kot leto Bratuškove
in pol, 35 zaposlenih že nekaj Za Lipico Turizem, tam zapomesecev ni dobilo plače, tri slene in njihove plače
mesece delajo zastonj, vse pro- po sindikalni liniji
pada ... Aktualni direktor Lipi- bije bitko še ena
ce Turizma je Boštjan Bizjak, gospa: Karmen
ki ima pred nazivom že nekaj Leban, sicer gelet v. d., češ da ne izpolnjuje neralna sekrevseh pogojev, takega, ki bi jih, tarka sindikapa v naši deželi očitno ni.
ta gostinstva
Vlada se je zgubarske Lipice in turizma, ki
Turizma znebila tako, da jo je se bo ta poneparkirala v Slovenski državni deljek spet seholding (SDH). To se je zgodilo stala z za Lipico
konec januarja letos, takrat je odgovornimi
v celotno zgodbo vstopil tudi ministri.
SDH kot upravljavec naložbe
države v družbo Lipica Turizem. Na SDH, kjer zadevo okoli Lipice vodi
strokovno absolutno
kompetentna Nada
Drobne Popovič, so
hitro ugotovili, da
medsebojni odnosi
niso urejeni že od
sprejema zakona
o Kobilarni Lipica, kar sta ugotovila že računsko
Marjan Batagelj (Foto: leon viDic)
sodišče in tudi

DVOJČKA

Ne morete se znebiti
občutka utrujenosti in nemoči.
Nekoliko manj nadzora vam ne
bo škodovalo, saj boste sicer
znoreli. Ni vedno vse odvisno
od vas. Nenadejani uspeh vas
bo zelo razveselil.

RAK

Neka oseba bo jasno
pokazala, da ne misli odnehati.
Ostane vam le to, da sprejmete
izziv in povabilo na zmenek.
Vezane bo vleklo med ljudi,
kjer boste lahko izražali svoje
mnenje in izkušnje.

