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Novice in dogodki Planinske zveze Slovenije

Ne prezrite:
Na Roglo – na Dan slovenskih planinskih doživetij

Planinski vestnik , 6/2018 : ferate , test samovarovalnih kompletov, Schladminške Alpe
Izdelek meseca : Nevarnosti v gorah
Izdelek tedna : Trden kakor skala – kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala
Vedno več planinskih koč obratuje po spomladanskem delovnem času. Visokogorske koče
sicer večinoma ostajajo zaprte , v sredogorju pa je vedno več življenja , kajti vedno več koč že

obratuje ob koncih tedna in med prazniki.

A vseeno

ponovimo že zapisano … pred načrtovanim

prenočevanjem ali obiskom z večjo skupino preverite delovni čas koče pri oskrbniku. Informacije
in kontaktne podatke najdete na spletni strani www.pzs.si.
Pregled za odpravo dioptrije
35 € . Akcija do 30.6.

Samo

Pred odhodom na planinski izlet, turo ali pohod preverite vremenske napovedi , in stanje
planinskih poti . Aktivnosti prilagodite temu in svoji psihofizični pripravljenosti!

visokogorju še vedno najdemo večja snežišča , predvsem na severnih in osojnih
pobočjih ! Na nekaterih planinskih poteh so še vedno vidne posledice zime. Poti so lahko
V

» zašodrane« , jeklenice in klini poškodovani , skala pa krušljiva. Ustrezna, tudi zimska oprema ,

obutev in čelada so zato še toliko bolj priporočljivi !
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VODICE , Prestižen SPA oddih ali
počitnice že od 85 € za 2
Oglas VODICE, Prestižen SPA oddih ali
počitnice že od 85 € za 2

Mestoidej.com

Več o tem

Na zahtevnejše ture se odpravite s previdnostjo, v primeru pomanjkanja izkušenj pa

tudi v spremstvu vodnika.
NAŠIH POLIC! Planinski zemljevidi Planinski vodniki Plezalni vodniki Stroka in
preventiva Prva pomoč
Z

Kot strela

z

jasnega

Izogibajmo se prostorov , kamor strele redno udarjajo. Spoznamo jih po razklanih deblih dreves ,

razritih tleh , preklanih skalah in rdečkastih kamninah. Vlažne grape in žlebovi , po katerih teče
voda , so tudi zelo verjetna mesta za udar strele. Najvarneje pred udarom strele je na melišču,

kjer čepimo ali sedimo na nahrbtniku. Če vseeno nadaljujemo sestopanje , naj bo razdalja med
nami vsaj 20 metrov. Kako ravnati v primeru nevarnosti udara strele si preberite v nasvetih za
varnejše obiskovanje gora . Slika: Petzl

14. 6. 2018, Večji obisk gora , več dela za markaciste , več pozornosti za varnost
planincev
Dan slovenskih planinskih doživetij 16. junija vabi na Roglo in že tradicionalno

začenja poletno planinsko sezono , ki v gore privabi največ obiskovalcev, iz

leta v leto tudi več turistov, kljub temu pa sistem financiranja planinskih poti in

koč ostaja neurejen. Planinska zveza Slovenije (PZS ) je na današnji novinarski

konferenci v Kamniški Bistrici prikazala delo markacistov , ki prostovoljno

skrbijo za mrežo več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti po vsej državi ,
ter opremo in veščine za varnejše obiskovanje gora , vključno

z

ravnanjem v

primeru nevihte. Prikaži več >>

14. 6. 2018 , Izdelek tedna – Trden kakor skala
14. do 21. junija 2018 lahko monografijo Trden kakor skala kupite
po akcijski ceni s 25-odstotnim popustom.Prikaži več >>
V času od

14. 6. 2018 , Za varnejše obiskovanje gorskega sveta
Obiskovalci gora, pred turo ( ne samo dan ali dva prej , temveč več dni prej )

spremljajte vremensko napoved za gore , kamor se odpravljate , upoštevajte
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podatke in vsa opozorila o razmerah v gorah. Izberite poti , primerne svojim

psihofizičnim sposobnostim , na turi pa se prilagodite najšibkejšemu
udeležencu. S seboj imejte primerno planinsko opremo in se jo pred tem tudi

naučite uporabljati. Preverite odprtost planinskih koč ter ne uporabljajte
planinskih poti , ki jih je za uporabo zaprlo planinsko društvo , skrbnik planinske

poti. Odpravite se na pot dovolj zgodaj ter

o

svojih poteh in načrtih obvestite

domače.Prikaži več >>

14. 6. 2018, Droben prispevek za markanten vtis: SMS-donacije za obnovo planinskih
poti
Planinska zveza Slovenije skupaj z 285 društvi skrbi, da lahko vsako leto

obiskovalci slovenskih gora na več kot 10.000 kilometrih markiranih planinskih

poti nemoteno uživajo naravne lepote in gorski mir ter se

z

razglednih vrhov

vračajo z novimi močmi in vtisi. Z vašo pomočjo bomo zbrana sredstva
namenili za obnovo poškodovanih planinskih poti. Prikaži več >>

13. 6. 2018, V Turbulenci o ljubezni Slovencev do gora
Oddaja Turbulenca na Televiziji Slovenija se je 13. junija posvetila ljubezni

Slovencev do gora. Gostje Milice Prešeren so bili podpredsednik PZS Martin
Šolar , zgodovinar Peter Mikša in planinka Jelena Justin. Prikaži več

>>

13. 6. 2018, Poletni družinski planinski tabor MK PZS
Poletni družinski planinski tabor je akcija , namenjena spodbujanju družinskega

planinstva. Namenjena je družinam

z

otroki v vrtcu ter v prvi in drugi triadi

osnovne šole.Prikaži več >>

13. 6. 2018, Dan slovenskih planinskih doživetij 2018 – pridružite se nam na Rogli
Celodnevno planinsko dogajanje na Rogli, doživetja za mlade planince , družine
in odrasle , vodeni planinski in turnokolesarski izleti , plezanje na plezalnem

stolpu , predstavitev gorskega reševanja, osrednja prireditev s sprevodom

praporščakov in še več je dobrih razlogov, da se nam v soboto , 16. junija
2018 , pridružite na Rogli. Prisrčno vabljeni ! Prikaži več

>>

13. 6. 2018, PD Mežica išče najemnika ali oskrbnika Doma na Peci
Planinsko društvo Mežica objavlja razpis za oskrbnika ali najemnika Doma na
Peci. Z izbranim kandidatom ali kandidatko bo podpisana pogodba za obdobje

med 1. julijem in 30. septembrom.Prikaži več >>

12. 6. 2018 , Poletni naravovarstveni tabor za mlade
Komisija za varstvo gorske narave PZS in Odsek za varstvo gorske narave PD
Nova Gorica vabita na Poletni naravoslovni tabor za osnovnošolce.Prikaži več

>>

12. 6. 2018 , Razpis za najem Planinskega doma na Zasavski sveti gori
PD Zagorje ob Savi z razpisom išče novega

Zasavski sveti gori. Prikaži več

najemnika Planinskega doma na

>>

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

4

SLOVENIJA

16.6.2018

www.slo-link.si

Stran/Termin:

12. 6. 2018, Razpis za soorganizacijo Skupščine PZS, podelitve najvišjih priznanj PZS
ter Dneva slovenskih planinskih doživetij
Objavljamo razpis za organizacijo Skupščine PZS , podelitve najvišjih priznanj
PZS ter Dneva slovenskih planinskih doživetij. Razpis velja za vsak dogodek

ločeno.Prikaži več

>>

12. 6. 2018, Andreju Štremflju zlati cepin za življenjsko delo v alpinizmu
V

šestindvajsetletni zgodovini podeljevanja zlatega cepina , najvišjega priznanja

za alpinistične dosežke na svetu , so slovenski alpinisti že sedemkrat prejeli

mednarodno odličje za najvidnejši alpinistični vzpon , Andrej Štremfelj pa je prvi
Slovenec , ki bo prejel zlati cepin za življenjsko delo v alpinizmu , in sploh edini

prejemnik tega prestižnega priznanja tako za življenjske dosežke kot za
vrhunski vzpon , saj sta si

z

Markom Prezljem leta 1992 prislužila prvi podeljeni

zlati cepin za prvenstveni vzpon po južnem stebru Kangčendzenge. Prikaži več
>>

11. 6. 2018, Planinski zvezi Slovenije priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo
Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na

področju prostovoljstva je Planinska zveza Slovenije 11. junija 2018 prejela

priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2017 , in sicer za
izjemne dosežke pri opravljanju in promociji prostovoljskega dela. Prikaži več

>>

11. 6. 2018 , Aktivnosti za otroke in mlade v okviru projekta Izboljšanje energetske
učinkovitosti planinskih objektov
Planinska zveza Slovenije v okviru projekta Izboljšanje energetske

učinkovitosti planinskih objektov , ki ga sofinancira Eko sklad , Slovenski okoljski
javni sklad , v letu 2018 organizira različne aktivnosti. Projekt vključuje tudi

aktivnosti, ki so namenjene otrokom in mladim. Prikaži več >>

11. 6. 2018 , Obnovitvena usposabljanja za markaciste v letu 2018
Komisija za planinske poti podaljšuje rok za prijavo na razpis obnovitvenih

usposabljanj za markaciste v letu 2018.Prikaži več >>

11. 6. 2018 , Poletna muzejska noč : V kraljestvu Zlatoroga
Nepozabno planinsko , družinsko in kulturno doživetje v kraju z najbogatejšo

gorniško zgodovino. Vabljeni na Poletno muzejsko noč , ki se bo zgodila v
najlepšem ambientu prvega in edinega igrificiranega muzeja na svetu , pred in v

Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Če bo le vreme naklonjeno , se
bo večina dogajanja za otroke in odrasle odvila pod modrim nebom in žarečimi

zvezdami.Prikaži več >>

10. 6. 2018, Jernej Kruder v finalu Vaila tik pod stopničkami
Slovenski športni plezalec Jernej Kruder je 9. junija osvojil četrto mesto na

tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v ameriškem Vailu. Kruder je
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bil edini slovenski predstavnik v finalu. Celjan je, kljub precejšnjemu trudu, v

vsakem od finalnih balvanov je dosegel središčno točko oziroma bonus , ostal
brez osvojenega vrha smeri v zahtevnem finalu. Prikaži več >>

8. 6. 2018 , Ustavi se ! … premagaj strah in osvoji svoj vrh
Javna pobuda Ustavi se ! letos ozavešča o različnih pojavnih oblikah strahu in

njihovem premagovanju. Vas zanima, kako se

s

strahovi soočajo in jih

premagujejo člani slovenske reprezentance v športnem plezanju ? Prikaži več
>>

8. 6. 2018, Na Triglav letos po jubilejni poti prvopristopnikov
Te dni je Gorenjska v znamenju Triglava , saj se nadaljujejo dogodki ob 240.

obletnici prvega zabeleženega pristopa nanj.

O

Triglavu bodo v petek na

dvodnevnem simpoziju v Mojstrani razpravljali strokovnjaki , na vrh pa se bo
dalo podati tudi po posebni jubilejni poti iz Bohinja. Prikaži več

>>

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Dogodki od 15. 6. do 28. 6. 2018 (36 )

15.06.2018
15.06.2018

16.06.2018

Mednarodno srečanje planincev železničarjev
PD Gospić (Hrvaška )

Mednarodno srečanje planincev železničarjev
Planinsko društvo Železničar Celje

Dan slovenskih planinskih doživetij 2018
Planinska zveza Slovenije , Planinsko društvo Zreče , Občina

Tujina

Tujina

Srečanja

Zreče in Rogla

16.06.2018
16.06.2018

Pohorje – Maribor – Slovenj Gradec
Planinsko društvo Makole

Wintertalernock
PD Radovljica

16.06.2018 Šola turnega kolesarjenja – Krvavec
16.06.2018

Bijele stene ( Gorski Kotar) – 1335m
PD

16.06.2018
16.06.2018
16.06.2018

Viharnik

Izleti

Ture

Usposabljanja

Izleti

Svinja planina
Planinsko društvo Iskra Kranj

Bavški Grintavec , 2347 m
PD Ljubljana – Matica

Vzhodna smer v Mali Rinki
PD Ljubljana – Matica

Izleti

Alpinizem
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Diagonala 335 – Zmigajmo Slovenijo
Društvo SIMA

16.06.2018 MTB kolesarjenje ROŠKA OFENZIVA
16.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018

20.06.2018
22.06.2018

Slovenski planinski muzej , Gremo v hribe

Obir

( Ojstrc ) , 2139 m

PD Ljubljana – Matica

23.06.2018

Turnokolesarska

PD Ljubljana – Matica

tura

Vzpon na Sveto Trojico ( 1106 m.n.v.)
Planinsko društvo Postojna

DOVKA ROŽCA ~ KOPRIVNJAK
PD ZZV CELJE

Kovačnici v Staničevem vrhu , 1700 m
PD Ljubljana – Matica

Plezalni popoldan v Kotečniku
PD Ljubljana – Matica

BOSNA 2018 – Raduša in Vran
Planinsko društvo Iskra Kranj

Gore nad Rezijo
Planinsko društvo Slivnica pri Celju

Tolminski Migovec
PD Radovljica

23.06.2018 Varuh gorske narave – 3. del usposabljanja
23.06.2018
23.06.2018
23.06.2018
23.06.2018

Izleti

Sv. Peter , 888 m

22.06.2018 Usposabljanja Planinstvo za invalide/OPP
23.06.2018

tura

Poletna muzejska noč : V kraljestvu Zlatoroga

19.06.2018 Šola turnega kolesarjenja – prva pomoč
19.06.2018

Turnokolesarska

Rombon ( 2208m )
PD

Viharnik

Kamniti lovec , 2071 m
PD Ljubljana – Matica

Južni Velebit , 1757 m
PD Ljubljana – Matica

Bobotov kuk , 2522 m
PD Ljubljana – Matica

23.06.2018 Pot kulturne dediščine Žirovnica

Pohodi

Predavanje

Izleti

Športno plezanje

Tujina
Usposabljanja
Ture

Ture

Usposabljanja

Izleti
Izleti

Treking

Treking

Izleti
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24.06.2018
24.06.2018
24.06.2018
24.06.2018
27.06.2018
27.06.2018

Stran/Termin:

Dan Kamniških planin

Prireditev

PD Kamnik

Pelci , 2442 m – grebensko prečenje

Izleti

PD Ljubljana – Matica

JAGER AM ECH

Pohodi

PD ZZV CELJE

Razor

Ture

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Kucelj, 748 m

Izleti

PD Ljubljana – Matica

Plezalni popoldan v Bohinju

Športno plezanje

PD Ljubljana – Matica

Vsi dogodki

Všeč mi je

0

Prejšnji članek

Festival Zeleno zlato , Doživite zgodbe zelene doline ,
16.6. – 29.9.2018

PODOBNI

Č LANKI

PRIKAŽ I VEČ

Č LANKOV TEGA

AVTORJA

Festival Zeleno zlato , Dož ivite zgodbe zelene doline, 16.6. – 29.9.2018
Drugo

18. Festival migrantskega filma , 18. – 21.6.2018
Festival

63. Mednarodna veslaš ka regata Blejsko jezero , 15. – 17. 6. 2018
Prireditve
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Anja je zaradi strahu štirikrat splavila #video

Površina/Trajanje: 1,00
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Žanr: SPLETNI ČLANEK
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https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/anja-je-zaradi-strahu-stirikrat-splavila-video-470144

1188.SITV
VREME

SPORED

HOROSKOP

PREGLED DNEVA

BIZI.SI

NAJDI.SI

ITIS.SI

TRENDI

ODNOSIDIVA
MODA IN LEPOTA

FILM IN TV

Trendi

SiolNET.

Nedelja

,

17. 6. 2018 12.00
;

ZNANI

GLASBA

KULINARIKA

ZDRAVJE

DOM

POTOVANJA

BISERI SLOVENIJE

Zdravo življenje

Anja je zaradi strahu š rikrat
splavila # video

KAJ
BERETE

Hrvati po avtogolu in 11 metrovki ugnali
Nigerijo Messi se drži za glavo
,

0

Avtor Petra Vehovar
:

Menjalni tečaji na bankomatih na Hrvaškem
raje ne izberite konverzije
:

TERMOMETER

Primož Roglič z mojstrovino na pragu nove
zmage na dirki Po Sloveniji!

Ozadje katastrofe

krivca

v

Črnomlju našli so novega
:

za " supertočo "

Bolestno obsedeni oče omamljal tekmece
svojih otrok

Messenger

Vsi imamo svoje strahove , ne glede na položaj , delo , ki ga opravljamo ,

svojo zgodovino in duševno stanje. Strah je v osnovi gonilna sila za preživetje.
Prav strah je mladi mamici Anji Oman onemogočil normalno življenje ,

preobremenjenost je terjala svoj davek in posledično štiri spontane splave.

" Bilo mi

je zelo grozno. Nisem si

priznala,

da je z mano

nekaj narobe. Saj sem

PRIPOROČAMO

uspešna , delam to , kar me veseli , imam družino , pišem še blog. Ne vidim razloga,

zakaj bi morala k psihologinji , " je svojo zgodbo v oddaji Dan. na Planet TV

Za vaš boljši vid

Optika

Kuhar

pojasnila Anja Oman.
Strah je kot pajkova mreža, v katero

se

ujameš in iz katere

se

skoraj ne moreš rešiti.

Ko gre za zdravje ?

Strah pred finančno nestabilnostjo, strah pred zamujenimi priložnostmi , strah , da
ne boš na vrhu.

" Vse

to so pritiski, ves čas , z vseh strani, obenem

še

vzgoja otroka,

družinske obveznosti , nosečnosti , porod , partner. Vse to so stvari , ki zahtevajo

URI SOČA celovita

rehabilitacija otrok in odraslih

energijo, zahtevajo celega človeka ," je povedala Anja.
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NE SPREGLEJTE
TRENDI

USTVARIMO BOLJŠI SVET

Sedenje je novo kajenje

Slovenski rockerji
združeni v dobrodelnosti

# video
17

POTOVANJA

Nogometna igrišča na
mestni strehi

Težave so se začele , ko je želela zanositi
Posledice je Anja

občutila šele , ko je
želela zanositi.

PRENOVA IN GRADNJA

"V

enem letu sem

To so težave modernih
gradenj: kako se ustrezno

štirikrat zanosila in

zaščititi?

štirikrat splavila.
Ginekologinja me je

POTOVANJA

takrat poslala k
psihologinji , ker

" Slovenija me je naučila

fizično z menoj ni

bilo nič narobe , "

,

se

spominja Omanova.

GLASBA

Postavili so ji diagnozo anksioznosti. To je le korak do izgorelosti , v ozadju vsega

pa

seveda nerazrešeni strahovi.

" Vsi smo pametni , vsi poznamo strah. Vsakemu
ga

,

živeti
počasneje kar v Indiji …
da je mogoče

potolažili z besedami, bodi pogumen , saj

se je že

bo vse v

Glasbeni festivali po
Sloveniji: kje in kdaj bo to
poletje najbolj divje ?

kdo potožil in verjetno smo

redu.

V

resnici nam to ne

pomaga, nas pa zanima , kaj je tisto , kar nam pomaga ," razlaga Andreja Verovšek ,

soustvarjalka akcije Ustavi se ! .

Kaj je akcija Ustavi

se !

Snovalci akcije Ustavi

se ! so

pogovor

o

analizirali portal Med.Over.Net in ugotovili ,

da je

različnih strahovih zapisan na več kot sto tisoč straneh , kar pomeni 200

knjig, ki bi obsegale po 500 strani. Sama beseda " strah"

pa je

omenjena več kot

140.000-krat.
Skrb vzbujajoči podatki, kajne ? Strah je tudi eden od pomembnih vzrokov
za pojav

izgorelosti. Strah pred tem ,

ali ljubljeno osebo ,

da boš

da ne boš

dovolj dober ,

da boš

izgubil službo

naredil napako.

TRENDI

Norost ali novost :
odvisno … Facebooka #video
1

" Ne

učijo nas , kako premagati strahove "

Ustvarjali akcije želijo spodbuditi ljudi ,

da

spregovorijo ,

se

s

strahovi soočijo in jih

premagajo.
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"Splošna
raven zavedanja o

strahu je zelo nizka.
Ne učijo nas, kako
ga

premagati, kako

se

spopasti z njim ,

kaj naj z njim
naredimo, "

pojasnjuje Anja
Vogrič , soustvarjalka

akcije Ustavi

se ! .
Foto Thinkstock
:

Vsak dan vabijo

ljudi ,

da

pomeni,

pridejo na njihovo spletno stran, kjer osvetljujejo Slovenijo. En klik
da si

prepoznal strah pri sebi in da

ga

želiš odpraviti ,

s

tem pa si prvi korak

že naredil.

Anji Oman je uspelo. Spet je zanosila in donosila danes trimesečnega Iana. Prvi
nasvet psihologinje je bil namreč , naj v svoj urnik vnese čas za počitek.

" Nisi

navajen. Imam že enega otroka, hčerko , ki je stara pet let. Ni si bilo lahko kar

reči , zdaj bom pa ležala in brala ,"

se

spominja Omanova. Vendar se je navadila , zdaj

si vedno vzame čas zase.

" Naučila sem

se

reči tudi ne , na primer za kavice, tudi za kakšno službeno zadevo.

Ničesar ne zamudiš , " opozarja mlada mamica.

TRENDI

Pokazala osupljivo
preobrazbo : kako na t … moč
14

Česa je strah znanih ?
Tudi znani

se

spopadajo z manjšimi in večjimi strahovi. Vremenarko Danico

Lovenjak je strah ognja , letošnja zmagovalka Eme Lea Sirk se boji višine , pevca
Domna Kumra pa je strah staršev.

Gosta na Planet TV sta bila tudi družinska terapevtka Jana

Peter Krkoč, ki se

je precej časa

Pogovarjali so

vsakodnevnih strahovih in

se o

boril

s

Lavtižar in podjetnik

strahovi pred neuspehi v življenju.
o

tem , kako

se

strah zapiše v naše

telo.
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Kako vedeti, da gre za strah, ne za nekaj drugega? Kako se strahu znebiti ?

VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME ?

zdravje

splav

strah

Komentarji

Pridružite

se

razpravi !

Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se

KAJ

KAJ

GLEDATE

DELITE

s

pogoji uporabe.

mojstrovino na

Poglejte kakšno

Primož Roglič

presenečenje so ob

pragu nove zmage na dirki Po

,

z

Sloveniji !
Ste že slišali

za

seksi

rastline ? #video

Neverjetni Roglič ustvaril evforijo
ob šampionski vožnji dobil kurjo
polt

:

Banjanje dojenčkov
postalo novi hit #video

Dončić in druščina po zaključno
Cvet slovenske lepote je
spoznaval pastirsko

žogo

Papež Homoseksualni pari niso
:

To je eden boljših

načinov kako
,

se

družina

znebiti
Filmski režiser razkril kako je
prelisičil Messija in postal junak
,
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Slovenci razvili kremo , ki zares
topi maščobe! trendi
36

Pokazala osupljivo
preobrazbo : kako na telo
vpliva tek in kako vaje za
moč trendi
14

{{

headline

Argentinski poslanci
podprli legalizacijo

Takšna toča lahko
ogroža življenja # video
novice

splava novice

Bi delali v podjetju , ki je

partner največjega
evropskega pr... posel danes

17

5

}}
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Digitalizirajte svoje poslovanje
Zagotovite si najboljše za svoje podjetje.

Najdi.si

TSmedia medijske vsebine in storitve d.o.o.
,

,

Stegne 19 1000 Ljubljana
,

,

T:

+386

1

Delita paket delita račun

Preverite nove predplačniške pakete IZI Vračilo.

Neomejeni klici sporočila in 30 GB prenosa podatkov kar dve leti.

,

,

1188

Itis.si

Bizi.si

Ste za izi ?

,

na

vrh

Sledite nam na

Podjetje

Piškotki

Novinarsko središče

Kolofon

Oglaševanje

Prejete nagrade

Pogoji uporabe

Mobilna aplikacija

:

473 00 10

Prijava na

E

novice

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve , analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Več o možnih nastavitvah piškotkov > >
© Vse pravice pridržane 1997 2018. TSmedia, medijske vsebine in
V

redu

storitve

,

Z

nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate

s

piškotki.

X

d. o. o.
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