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z 
V Javnem zav?~u z~ kult~_ro Kamnik, katerega del je tudi Mekinjs~i samostan, so osnovali blagovno 
znamko DoroteJa, kt nos, rme po samostansk( opatinji iz 17- stoletja. . 

JASNA PALADIN 
····· ··· ·········· ·· ··· ·· ·· ··· ·· 

Mekinje - Blagovna znam
k<! Doroteja, ki zdruzuje 22 

razlicnih izdelkov; se je za- . 
cela oblikovati z ureditvi
jo in zasaditvijo samostan
skega zeliscnega vrta, v ka
terei:n uspeva okoli dvesto 
razlicnih zelisc, saj zdruzu- ' 
je stare zeliscarsko in roko
delsko znanje. · 

»Skupina izdelkov nosi 
imepoznanimekinjskiopa: 
tinji Doroteji Sidoniji Gal
lenberg, ki je zivela v drugi 
polovici i7. in v zacetku -18. 
stoletja in v samostanu pus
tila res mocan pecat. Vsem 
izdelkom znamke Doroteja ~ 
je skupna dolgoletna tradi
cija, zeliscarsko, sloven~ko 
poreklo, inovativnost izdel
kov in privlacna podoba. Iz
delke smo razdelili na vec 
skupin: zivilski, kozmeticni 
in rokodelski izdelki ter da
.rilni program, ponujamo pa 
ze razlicne sokove, caje, me
dove, likerje, mila, mazila, 
olja in mnogo drugega. Os
nova vsega so zelisca na na
sem vrtu, rdeca nit izdelkov 

Irena Gajsek v Meki~Jske~ sam~~riu· ~ izd~I~, Id s~ljo ~ okrilJe biagovne znamke Doroteja 

pa bodo tudi \Trtnice, ki so 
jih redovnice tod gojile od 
nekdaj. Nas cilj je, da porm
dimo nekoliko drugacne iz
delke, ne povsem vsakda
njih, da so brez dodatkov, 
narejene po starih receptu
rah in take> zivij o zgodbo vec 
kot 700-letne zgodovine sa
mostana in tukajsnjega ze
liscarstva,« nam je pove
dala direktorica Zavoda za 

kulturo Kamnik Irena Gaj
sek in dodala, _<la je izdelke 
za zdaj mogoce kupiti _pri 
njih,, v kratkem tudi v sple
tni trgovini, v prihodnje pa 
najverjetneje tudi pri dru~ 
gih turisticnih ponudnikih 
v okolitj, ze sedaj pa jih ve
liko, denimo· caje; sokove in 
zeliscne narnaze; pomijajo 
V ' samostanki zajtrkovalni
ci, ki je namenjena gostom, 

ki prenocijo v eni od 58 po
stelj v samostanu. 

· »Kamnik je bil nekdaj 
znan po Veroniki, sedaj pa 
imamo se Dorotejci, zato 
smo osnovali tudi kultur
no-turisticno pot Od Vero
nike do Doroteje, ki je eno 
od treh vodenj za obiskoval
ce Kamnika na podrocjukul
turnega ttltjzma,« nam je se 
povedala. 

Blejsko jezero prekriva cvetni prah 
MAsA LIKOSAR 

Bled - Na gladini Blejske
ga jezera je videti rurnen
~storjavo plast, in kot je 
pojasnila biologinja Nina 
Stupnikar, visja svetoval
ka na Agenciji RS za okolje, 
gre za cvetni prah, ki je zna
cilen za to obdobje. »Glede 
na spremenjene podnebne. 
okoliscine, tako klimatske 
kot vremenske, s~ je cvete
nje skoncentriralo na krajse 
obdobje. Trenutno intenziv- ~ 
no cveti vec vrst, posledicno ;= 

je peloda vec,« je pojasnila j 
in dodala: »Pojava cvetnega 
prahu ne obravnavamo kot Cvetni prah na gladini Blejskega jezera ni skQdljiv . . 

vrerrtensl~a napoved 
Danes bo dopoldne soncno, popoldne pa spremenljivo ob
lacno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nev.ihte. Jutri bo 
spremenljivo do preteznci oblacno, nastajale bodo krajevne 
padavine. V nedeljo bo vecinoma soncno s kaksno popoldan-
sko ploho ali nevihto. . 

Aget cija RS za okolje, Ur.ad za meteorologijo 
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. onesnazenje, saj gre zavnos 
organskih snovi po Iiaravni 
poti, ki niso skodljive, cve
tni prah namrec ni to~ic
na snov.« 

Cvetnega prahu, ki bo p·o
tonil na dno jezera, je po nje
nih besedah vec na obmo
cjih, kjer_voda zastaja. »Naj
vec smo ga opazili v :Veliki 
Zaki pri colnarni in v Mali 
Zaki pod doinom ribiske 
diuzine;« je dejala in se po
vedala, da cvetni prah na gla
dini vode prepoznamo po 
specificni rumenkastorjavi 
barvi, ki se nabira v plasteh 
in daje vtis poprha oziroma 
hrapave povrsine. ' 

Z nacionalnim odprtjem v Celju so se minuli 
petek zaceli Tedni vsezivljenjskega ucenja (TVU). 
Po Sloveniji se bo zvrstilo osem tisoc dogodkov, 
s katerimi spodbujajo ucenje skozi celo zivljenje. 

MATEJA RANT 

Kr~nj - Tedni vsezivljenj
skega ucenja so najvidnejsa 
kampanja na podrocju izo
brazevanja in ucenja v Slove
niji, ki ga na Andragoskei:n 
centru Slovenije pripravlja
jo v sodelovanju s stevilnimi 
ustanovarni, skupinarni in 
posamezniki po vsej drza
vi, pa tudi onkraj sloven
skih meja. Do 12. junija se 
bodo zvrstili stevilni dogod
ki, ki bodo narnenjeni spod
buj~ju ucenja na razlicnih 
podrocjih ter · ozavescanju o 
pomenu ustvarjalnih dejav
nosti in udejstvovanja, s a
mer prispevajo k udejanja
nju slogana Slovenija, uceca 
se dezela. 

Z brezplacnimi prireditva
mi., ki bodo namenjerie tako 
otrokom V vrtcih in solah kot 
studentom in defovno aktiv
nemu prebivalstvu ter starej
sim, bodo ponudili stevifue 
priloznosti za pridobivanje 

znanj , spretno.sti in vescin 
ter druzenje. Najodmevnej
si dogodek v sklopu TVU 
predstavlja Parada ucenja 
- dan ucecih . se skupnos
ti, ki poteka po celotni Slo
veniji ria isti dan. Tokrat bo 
to V sredo, 25. maja, na trgih 
in ulicah stevilnih krajev pa 
bodo obiskovalce seznanili 
z raznovrstnimi mozriostmi 
vsezivljenjskega ucenja. Le
tosnja krovna tema TVU je 
Ucenje je zivljenje - naj kre: 
pi in radosti! Med izpostav
ljenimi temarni v okviru le
tosnjih Tednov vsezivljenj
skega ucenja so se: Evrop
sko leto mladih, Starajoca 
se druzba in medgeneracij
sko povezovanje, Digitalna 
preobrazba druzbe, Beremo 
skupaj - za znanje in zaba
vo, Zelena prihodnost- glo
balno in lokalno, Ucenje in 
kultura-zrokovroki, Vklju
cenost, izzivi veckulturnosti 
in dejavno drzavljanstvo ter 
Zdrav duh v zdravem telesu. 

Danes odprtje Medvoskega kulturnega festivala 

Medvode-:- Medvoski kulturni fe~tiva·I bo potekal petic. Odprtje 
bo daries ob 20. uri na ploscadi ob Trznici Medvode. Pester 
program vse do 24. maja pripravlja kar 25 organizacij oziroma 
izvajalcev. Na danasnjem slavnostnem odprtju bo govornik 
podzupan Obcine Medvode lvo Rep, s koncertom pa bo do
godek popestrila Godba Medvode. Jutri bo na frznici o_b 10. 
uri Ku_lturno sobotkanje, med 10. in 16. uro bo v Kulturnem 
domu Medvode gledaliska delavnica Operi theatres Tonyjem 
Cealyjem (v angleskem jeziku), ob 18. uri pa na Trznici odprtje 
razstave Mejni stereotipi. 

Nova informacija o zapori ceste v dolino Vrata 

Mojstrana - 0 zapori ceste v dolino Yrata zaradi del smo ze 
obvestili. Direkcija RS za infrastrukturo, ki nadaljuje izvedbo 
protiprasne za_scite ter popravilo opornih zidov in prepustov 
na ~ej drzavni cesti, je v sredo.sporocila, da je v casu izvajanja 
del oa 12. niaja do 30. junija predvidena popolna zapora ceste 
od ponedeljka do petka med 7-30 in 18. uro. Ob koncih tedna 
popolne zapore ne bo. V casu popolne zapore obvoza ·ni, bo 
pa omogocen dostop za intervencijska vozila na nujni voznji. 

Podari flanco v Smledniku 

Smlednik- V Drustvu za ustno zgodovino tudi letos organi
zirajo Flancanje v Smledniku. Zacelo se je vceraj, potekalo 
pa bo do jutri, in sicer na isti nacin kot lani, kar pomeni brez 
prireditve, kot smo je bili vaje_ni pred covidom-19. Na Trgu 
sv. Urha sta stojnici za sadike, semena, brosurice o kulturni 
dediscini ... Promocijski zabojcki s sadikami in panojcki so tudi 
v vsaki vasi krajevne skupnosti Smlednik. Yabijo na tradicio
nalno izmenjavo domacih ~adik pod naslovom Podari flanco . 

Jutri znova Loski urrietniski festival 

Skofja Loka- Na'cankarjevem trgu V srediscu Skofje Loke bo 
jutri, v soboto, znova potekal Loski umetniski festival (LUFt) . 
Unikatna trznica se bo zacela 9b 9. uri in bo trajala do 18. ure, 
vmes pa boob 10. uri potekala delavnica joge za otroke. Na 
Skofjeloskem gradu boob 11. uri pravljicna joga za otroke s 
Kacalinko Calapinko, ob 14. uri pa bo se otroska kuharska 
delal.'.nica Loncek kuhaj. 


