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D omžalski bazen nekajkrat

ce n e j ši od ljubljanskih

D omžalski bazen že drugi teden prav

nič ne sameva, saj obiskovalce navdu-

šujejo ugodne cene, ki so v primerjavi

z lanskim letom nespremenjene. Dnev-

ne vstopnice so tako na voljo že za dva

evra za otroke in študente ter tri evre

za odrasle; sezonske vstopnice si lahko

občani privoščijo za od 10 evrov za

otroke in študente ter do 20 evrov za

odrasle. Nakup sezonske vstopnice je

mogoč ob predložitvi osebnega doku-

menta. Cena vstopnice za večerno ko-

panje ob torkih in četrtkih je tri evre.

Animacijske dogodivščine

za vse starosti

Kljub nespremenjenim cenam so na

bazenu letos bogato dopolnili ponud-

bo, pripravili organizirano vadbo in ra-

zlične animacijske aktivnosti. Na bazen

tako že 5. julija prihaja zorbanje – obis -

kovalci se bodo lahko v hoji na vodi

p re i z ku šali vsak torek. Že prihodnji to-

rek odpirajo tudi termine za rekreativ-

ne plavalce, ki jim bodo vsak torek in

četrtek zvečer (od 19.30 do 21.30) na vo-

ljo plavalne proge. V juliju in avgustu

načrtujejo tudi nočno kopanje, prvič pa

bodo starejšim ponudili kopanje v so-

delovanju s Šolo zdravja. Na kopališču

letos pripravljajo tudi jutranjo telovad-

bo in različne animacijske avanture za

vse starosti kopalcev. Prav tako so pos-

krbeli za gostinsko ponudbo, vsem ko-

palcem so na voljo knjige za odrasle in

najmlajše. Knjižni kotiček so pripravili

v sodelovanju s Knjižnico Domža l e.

Prijetna novost letošnje sezone so

tudi šaljiva, a pomembna sporočila, ki

kopalce spremljajo po vsem kopališču.

»Želimo si, da bo kopanje v domžal -

skih bazenih prijetno za vse kopalce,

zato smo v letošnjem letu pripravili sli-

kovite table, ki spodbujajo k spoštova -

nju kopališkega reda: tuširanju, upora-

bi dezinfekcijskih bazenčkov za noge,

lulanju pred odhodom v bazen, ločeva-

nju odpadkov…« pojasnjujejo v Zavodu

za šport in rekreacijo Domža l e.

Zadnjo julijsko soboto kopalcem

obljubljajo tudi pravi športni dan s pri-

jetno celodnevno športno prireditvijo

Poletni dan na bazenu, ki bo namenje-

na tako najmlajšim kot študentom, dru-

žinam in starejšim kopalcem. Da bo po

meri vseh, so svoje moči združili ani-

matorji za najmlajše, ki sodelujejo v

ŠAD Mavrica, in študentje Št u d e n t s ke

organizacije Domžale. Obiskovalcem že

zdaj obljubljajo pestre tekmovalne vse-

bine v plavanju, odbojki, lokostrelstvu

in štafetnih vodnih igrah, pa tudi vrsto

drugih aktivnosti, ki so povezane s po-

tapljanjem, aerobiko v vodi in še čim. ×

Na domžalskem kopališču so

letos pripravili bogat in pes-

ter program aktivnosti,

že lani ugodnih cen pa niso

s p re m i n j a l i .

kamp big berry

Če je Kolpa mrzla,

lahko skočite v jaccuzi

Primostek. Nekdanji kamp Primostek,

še pred tremi leti v dokaj klavrnem

stanju, je dobil novo, luksuzno podobo

in tudi novo ime, Big berry. Podjetje

Hosekra iz Slovenske Bistrice, novi las-

tnik kampa, se je odločilo za inovati-

ven koncept – sedem luksuznih hišic,

nobene gneče, mir, intima. »Kolpa pre-

teče v Sloveniji 300 kilometrov, ob njej

je okrog 40 kampov, ki vsi delujejo po-

dobno. Mi pa smo želeli biti malo dru-

gačni, tudi gostje bodo drugačni,« pra-

vi Boštjan Hostej iz podjetja Hosekra.

Hosekra je pred sedmimi leti, ko je

začela izdelovati mobilne hiške, začela

iskati primerne lokacije za njihovo

predstavitev. Pred tremi leti se je z

odločitvijo semiške Iskre, da kamp na

Primostku proda, ponudila izjemna

priložnost. Sprva je Hosekra namera-

vala postaviti hiške kot razstavne ek-

sponate, da bi si stranke lahko ogleda-

le hiške, v njih tudi prespale, nato pa

se odločile o nakupu. »Vendar smo

spoznali, da je lokacije škoda zgolj za

n e ka kšen razstavni salon in da je treba

narediti nekaj več. In mislim, da je za

Belo krajino dobro, da ima več različ-

nih ponudnikov in več različnih slo-

gov,« pravi Hostej.

Nič več bučnih

zabav in pijančevanja

Na velikem pokošenem travniku s po-

gledom na Kolpo, pod krošnjami dre-

ves, zdaj stoji sedem dizajnerskih

hišk. Skupaj lahko sprejmejo do 36

obiskovalcev. Vsaka ima na leseni te-

rasi tudi jaccuzi, s čimer lahko sezono

p o daljšajo globoko v jesen. In če so

obiskovalci v starem kampu z bučni-

mi nočnimi zabavami pogosto jezili

prebivalce bližnjega Primostka, bo

zdaj drugače, obljubljajo lastniki. »Že

na začetku smo okoliškim prebival-

cem in županu razložili naš koncept ,

da šotorjenje tu ne bo več mogoče, in

ravno šotori so okoliško prebivalstvo

v preteklosti tudi najbolj motili. Zato

so naš načrt kar dobro sprejeli. Seveda

bo dostop do reke še vedno odprt, le

masovno parkiranje ne bo več mogo-

če,« dodaja Hostej.

Za dvesto evrov na noč bo tako mo-

goče uživati v luksuzni hiški z jaccuzi-

jem, cena vključuje tudi zajtrk iz lokal-

nih sestavin, ki bo vsako jutro dosta-

vljen pred hiško, pa najem kanujev, ko-

les, žara. Drago? Hostej meni, da niti

ne, če upošteva š, kaj vse hiška za šest

oseb in okolica ponujata. Tudi gostin-

skega lokala v kampu ne bo, ampak

bodo goste pošiljali k lokalnih gostin-

cem in ponudnikom. »Malo je bilo ne-

godovanja, ker tukaj ne bo gostinskega

lokala. Toda gostom želimo res ponu-

diti samo mir, naravo, ne pa glasnih za-

bav in pijančevanja,« dodaja Aleksan -

der Peter Guštin, upravljavec kampa.

Blogerji in novinarji

spoznavajo Belo krajino

V hiškah bodo letos brezplačno gosto-

vali novinarji in blogerji z vsega sveta,

ki naj bi lepo besedo o Beli krajini in

Sloveniji razširili po medmrežju. »Ko

sem izvedela za Big berry, sem hotela

videti, kako je tukaj. In res je enkratno.

Dejansko gre za luksuzno bivanje v na-

ravi. Ker oba živiva in delava v mestu,

so to res prijetne počitnice, dihaš sve ž

zrak in hkrati uži va š v razkošju. Razis-

kujeva okolico, tudi hrana pri lokalnih

ponudnikih je odlična,« je pripovedo-

vala D esiree z Malte, medtem ko sta se

s prijateljem Ma t h ew j e m po kopanju v

mrzli Kolpi grela v jaccuziju.

»Na Malti nimamo nobene reke, ima-

mo samo morje, tako da je neverjetna

razlika. Tako mrzla reka in hkrati tako

čudovita, čista, ptice, ribe, res je izjemno

doživetje. Bi ga priporočala vsakomur.

Pravkar zbiram material, vtise, da bom

napisala prvi blog. Res sem presenečena

nad Slovenijo in njenimi izjemnimi ko-

tički, naravo,« je navdušena blogerka. ×

Bela krajina je dobila prvi luksuzni kamp za ljudi, ki želi -

jo predvsem uživati v miru in naravi, brez bučnih zabav

in množičnega turizma. V dizajnerskih Hosekrinih hiš-

kah že gostujejo blogerji, ki naj bi lepote Bele krajine

po medmrežju razširili v svet.

oprostilna sodba

Boris Popovič

ne bo dobil

o dško dnine

Koper . Danes 81-letni koprski občan

Zdravko Vatovec je leta 2012 pod

članek z naslovom Presedlajmo na

kolo! na spletnem portalu

www.obala.net zapisal oster komen-

tar župana Borisa Popovića, zaradi

česar ga je Popovič tožil. Vatovec je

župana označil za »balkanoida, ki

nima pameti in znanja in kulture

urbaniziranega« ter za »nepopravlj-

ivega čobana (pastirja, op. a.) in

kroničnega osiralca Kopra«. Vatovec

je bil obsojen na okrožnem in viš-

jem sodišču v Kopru. Naloženo mu

je bilo 300 evrov kazni, plačilo 1500

evrov Borisu Popoviču zaradi razža-

litve dobrega imena in časti ter se-

dem mesecev pogojne zaporne kaz-

ni s preizkusno dobo treh let. Toda

vrhovno sodišče je pred dnevi ka-

zen preklicalo in Vatovca oprostilo.

Vrhovno sodišče ni našlo

zaničevalnega namena

V tehtanju med pravico do varstva

osebnega dostojanstva in osebnih

pravic na eni ter pravico do svobo-

de govora na drugi je sodišče dalo

prednost drugi. Vrhovno sodišče

pod vodstvom Marka Šorlija, enega

od kandidatov za ustavnega sodni-

ka, je sodbo med drugim utemeljilo

tako, da je bila v Vatovčevem zapisu

kritika usmerjena na župana in nje-

gove urbanistične posege v mestu,

šele posledično pa na župana same-

ga kot tistega, ki je najbolj odgovo-

ren za slabšanje videza mesta. Ker

je po mnenju sodišča kritika žu p a-

na le stranska škoda kritike dela žu-

pana in njegovih predhodnikov, z

besedo balkanoid je namreč Vato-

vec označil vse dosedanje koprske

župane, ne le Popovića, ni mogoče

govoriti o zaničevalnem namenu,

kar je pri presojanju razža l i t ve

k l j u č n o.

Spletni forumi

kot gostilniške debate

Pri ugotavljanju, ali je obstajal zani-

čevalni namen, je bilo pomembno

tudi to, v kakšni obliki oziroma

kontekstu je nastal sporni zapis. Po

presoji sodišča je spletna stran

www.obala.net, kjer je bil objavljen

Vatovčev zapis, zanimiva le manjše-

mu krogu bralcev iz Kopra in okoli-

ce. Poleg tega so sodniki izpostavili

še naravo izražanja na spletnih fo-

rumih, na katerih »se pretirava, tudi

kvanta in se uporabljajo izrazi, ki so

blizu gostilniškim debatam«. Sodiš-

če je zapisalo, da spletne forume ta-

ko sprejemajo tudi bralci, in da zato

t a kšne izjave po navadi nimajo pos-

ledic za tistega, na katerega se na-

našajo, kar so ugotovili tudi v Va-

tovčevem primeru.

Poleg tega so odločili, da kritika

ni prekoračila meje še dopustne kri-

tike dela javne politične osebe. Vr-

hovno sodišče se je v sodbi oprlo

tudi na merila evropskega sodišča

za človekove pravice v odločbi Axel

Springer AG proti Nemčiji ter na

odločbe slovenskega ustavnega in

vrhovnega sodišča. ×

Vrhovno sodišče je Zdravka

Vatovca, ki je pred štirimi le-

ti na spletnem portalu

www.obala.net ostro kritizi-

ral koprskega župana Borisa

Popoviča, oprostilo razžalit -

ve. Vrhovno sodišče je tako

razveljavilo odločitvi okrož-

nega in višjega sodišča .
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D omžalski bazen je privlačen tudi zaradi ugodnih cen. F Anita Vošnjak 
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Dnevne vstopnice so na

voljo že za dva evra za

otroke in študente ter za tri

evre za odrasle; sezonske

vstopnice si lahko občani

privo ščijo za od 10 evrov za

otroke in študente ter za do

20 evrov za odrasle.

V kampu Big berry je sedem Hosekrinih luksuzno opremljenih hišk, v njih je

skupno 36 ležišč. Pri vstopu v kamp je na voljo tudi sedem priključkov za

avtodome. F Dragana Stanković

Prvi gostje v kampu so blogerji in novinarji iz vse Evrope, ki poleg Bele krajine

spoznavajo tudi druge skrite kotičke Slovenije. F Dragana Stanković


