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Lokalno je zdravo

S

amoos_krba s hrano je Lokalno je zdravo. To drzi in to
vse boij aktualna tema. je tudi ime projekta, v katerega
Vojna v Ukrajini ogroza je vkijucena tudi Obcina MedSlovenski organizatorji potovanj so zaradi podrazitev goriva zaceli zara~unavati doplacilo za gorivo za
svetovni trg, kar i e obcutimo vode, ki ima v i eiji po povecaletalski prevoz, ki znasa okrog sestdeset evrov na potnika. To velja tudi za potovanja, ki so jih potniki
tu.di potrosniki. Slovenija je pri nju lokalne pridelane hrane na
rezervirali in placaHze pred meseci.
··
kroinikih vrtca in sol smele
hrani le delno samooskrbna.
Po podatkih Statisticnega nacrte. Zelijo povecati stopnjo
urada smo bili v letu 2020 v lokalne prehranske samooskrURSA PETERNEL
pred zacetkom potovanja.
nekaj nezadovoljstva. »Raveliki · meri, 88-odsiotno, sa- be, uvesti kratke dobavne veOrganizatorji imajo pravico
zumem stranke, ki so se za
mooskrbni z ziti, kar je skoraj rige med javnimi zavodi in loJesenice - Potnike, ki so se
podrazitve zapisano v splonakup turistirnega paketa z
snih pogojih, ta lahko znasa
odlocili za pocitnice z letaletalskim prevozom odloci- enkrat vec kot pred dvajseti- . kalnimi pridelovalci. Lokalna,
mi leti. Zvisala se je tu.di sa- po moinosti se·ekolosko pridelom, je pred kratkim neprinajvec deset odstotkov znele ze ·v zacetku leta in mormooskrba z zelenjavo (z 39 Zana hrana je seveda drazja.
jetno presenetilo sporocilo,
ska aranzmaja, v nasproda takrat celo placale celotodstotkov v letu 2001 na 48 In pri denarju se vse konca,
tnem primeru lahko stranka .
da morajo placati doplacilo
no kupnino. Ne morem pa
odstotkov v·letu 2020), ki pa pravijo: Akterji projekta si i eza gorivo. To velja tudi za·ze
prdru;ie pogodbo b:r~z odpcimimo dejstva, da se je govednih stroskov. To doplaprijavljene potnike, torej tisrivo dejansko zelo podrazi- je se vedno nizka. Stopnji sa- lijo, da tokrat ne bi bilo tako.
Vzpostaviti zelijo cenovno pocilo iz Ljubljane v povprete, ki so potovanje rezervilo. Od podpisa pogodb z le- mooskrbe z mesom in kromlitiko, ki bo se vzdrzna. Kot je
rali ze pred meseci. Ena od .c ju znasa okrog 60 evrov ria
talskimi prevozniki in same pirjem sta se nekoliko znizali.
Pri mesu na 84 odstotkov, pri poja'snil medvoski zupan Nejc
agencij, ki je potnike o tern
osebo. Glede na to, da je to
priprave cen aranzmajev pa
krompirju pa na . 60. Hrana Smale; obcina z zacetkom
·do seda\ so se eerie goriv pose drazi - v zadnjih petih letih prihodnjega solskega Zeta navisale za 95 odstotkov gleTurizem se po dveh koronskih letih pobira,
za 13,9 odstotka. Najboij se je crtuje poenotenje cen .solske
de na pogodbeno dogovorpodrazilo sadje (za 46,8 od- prehrane v vseh solah. Drugi
drfave so po vecini odprte, nekatere so ze povsem
jeno ceno goriva. Pred dneGasper Habjanic iz GTA
stotka). Gospodinjstva v Slo- . del sredstev za placilo draiNeptun
.
vi nas je eden od organizaodpravile ukrepe, letos je po Habjanicevih besedah
veniji so v letu 2020 za hrano je lokalno pridelane hrane
torjev obvestil, da je dejanski
najvec zanimanja za grske otoke, Turcijo, vec je
porabila 14,3 odstotka vseh pa bodo zagotavijali v okviru
tern primeru se torej potuje
znesek doplacila, ki bi ga sipovprasevanja po Crni gori, kamor se spet leti
sprem.enjene kmetijske politike
s tujimi organizatorji, ki tega
cer morali stranki za,rafuna- svojih izdatkov.
direktno z brniskega letalisca. Na v:prasanje, kje gostje doplacila ne poznajo oziro- ti, kar 84 evrov, abodo zaraZacela se je sezona vrticka- in z dodatnimi proracunskimi
dobijo najvec za svoj denar, pa sogovornik omeni
nja. Vsaj cez poletje smo lahko spodbudami. Spremijali bodo
ma vsaj ne za ze prijavljedi prevzema delnega bremesamooskrbni z zele]'ljavo. Kaj tudi razlicne evropske in naTunizijo, iz Ljubljane so direktni leti tako na celinski
ne potnike, je pojasnil Habna zaracunali samo pribllicionalne razpise, s pomotjo
no polovico tega zneska, to-· je lepsega, kot nabrati solato
janic. » Predvidevam, da so
del (Hammamet, Port El Kantaoui) kot tudi na otok
z domalega vrta, natrgati. pe- katerih bi lahko pokrili del
vecji organizatorji tudi boljsi
rej 45 evrov,« je se povedal.
Djerba.
tersilj za V juho ... Vrt,ic"karije, stroskav. Pasta.ti zelijo eden
Ob tern pa so se letos popogajalci s samimi prevoznidelo z zemijo, je lahko tudi vzorcnih primerov, po katerem
ki, pa tudi sam nacin zakupa visale tudi cene aranzmasprostitev. -Ne gre torej le, za bi se zgledovali tu.di drugi.
· obvestila nedav.110, je GTA
po vecini manj kot deset od~erskih le!?-1 je._IAalce ~-· · jev, _>>Ravno nekaj dni naIn pravi zgled se iacne
to, da z ze/pljavo z domalez~ ,sem s_e · igral s statistiko
Neptun z Jesenic. Gasper
stotkov c~ne aranzniaja, je
gacen ~o~ pµ ~as)~o je ):redoplacilo legitimno,<< je po- ba zakupiti celotno Ietajo, he . in iz!acunal, da je povpre- ga vrta prihranimo denar. Se doma, nato ·v vrtcu in Ioli.
Habjanic iz agencije je poveZnova medvoski primer: en
sanio nekaj deset sedezev,«
cen znesek ene rezervacije pomembneje je,' da ima vpliv
dal: »Slovenski organizatorjasnil Habianic.
tudi na nase zdraje. Ce doma teden V aprilu je V solah in
Kot je dejal, zato skusajo
je na vvrasanje, zakaj doplaza kar 30 odstotkov visji kot
ji potovanj , s katerimi imavrtilk.a nimamo, se lahko za- vrtcu potekal Ted.en. medvoske
mo sklenjena pogodbena
stranke usmeriti tudi na odcila za goriv<i, ki se je podra- · leta 2019. Nekaj sicer pripihrane. Na eni izmed sol sta se
sodelovanja, so zaceli zarahode z bliznjih letalisc, dezilo po vsej Evropi, ne zara_- sujem temu, da smo ljudjev peijemo na trznico, se boije pa
nimo iz avstrijskega Gradzadnjih dveh letih varcevali; neposredno k lokalnim kme- predstavili dve medvoslci kmecunavati doplacilo za gorivo
cunavajo na tujih letaliscih,
tom. Pomembno je, da imamo tiji. Janezka moramo v prvem
za vsa potovanja, ki vkljucu- · ca, od koder se lahko leti
odgovoril Habjanic.
torej nismo toliko porabili za
na krozniku cim vec kakovo- razredu uciti, kaj je dobro, kaj
se na vec sredozemskih ciIn kaksen je odziv strank?
turizem, zato nam je nekaj
jejo letalski prevoz. Doplacije lokalno,je bilo slisati.
stne lokalno pridelane hrane.
la veljajo tudi za ze prijavljeljev kot iz Ljubljane, mozni
Po njegovih bes¢ah odpovec ostalo za letos, nekaj pa
ne pomik:e, ki so rezervacijo opravili tudi vec mesecev

pa so tudi deset- oziroma
enajstdnevni aranzmaji. V

vedi potovanj zari[di zahteve
po doplacilu niso imeli, je pa

vsekakor pripisujem visfim
cenam aranzmajev.«
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PloSCa v spomin lvanu Omanu
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Marija Volcjak·
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Cveto Zaplotnik, Ursa Peternel
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Na plosci pise, da se je na
domaciji rodil in zivel Ivan
Oman - krnet, sloven~ki domoljub in narodni buditelj,
clan predsedstva Republike
Slovenije v casu osamosvajanja, prvi predsednik Slo-

Zbrane je po slovesnem
odkritju sporninske plosce
in blagoslovu, ki ga je opravil Matej N astran, zupnik pri
sv. Jakobu v Skofji Loki, nagovoril tudi sin Ivana Omana Janez Oman, ki z zeno

Predsednik Pahor je povedal, da je ena od dvoran v
predsedniski palaci poimenovana po lvanu Omanu,
tam pa je tudi plosca z njegovo sliko. Preostale tri dvorane, ki so tudi ze poimenoGospodar kmetije Janez Oman je predlagal, da bi ·
vane po velikanih sodobne12. maj postal drzavni praznik in bi se imenoval dari
ga slovenstva, nosijo imena
po dr. Jozetu Pucniku, dr.
slovenske demokradje.
·
F:rancetu Bucarju in dr. Janezu Dmovsku.
>~Kot predsednik Repuvenske kmecke zveze, prve
Marjano in njunimi otioki
demokraticne
slovenske
Lovrencem, Ano Julijo, lvo
blike Slovenije sem druzini 'Oman hvalezen, da z raKlaro•in Valei:J.tinom gospopoliticn~ stranke po drugi
zumevanjem sptejema posvetovni vojni. Prav tako je
dari na kmetiji.
men dediscine zanje pa tudi
zapisano, da je bil V hisi 27.
»Ljudje smo nagnjeni k
za vse Slovence pomembneoktobra 1989 dosezen do- pozabljanju. Nagnjeni smo
ga Ivana Omana, narodil.ek temu, da nas spomin blegovor o ustanovitvi Demodi. So pa stvari, ki jih ne smekraticne opozicije Slove_n ig~. voditelja,« je tudi povemo prepustiti toku pozabe.
c4!:P:redsednik Borut Pahor, . je (Demos), ki je imela odpfe_d~n sta z zupanom Tilocilno· vlogo v procesu deDolzni smo in vredno je ohnetom Radiri.jo odkrila spo- mokratizacije in osamosvoranjati spomin na ljudi in
minsko plosco.
dogodke, ki so pomembno
jitve Slovenije.

zaznamovali naso preteklost
in so pomembno vplivali na
vse nas ter so dcl nase in narodove istovetnosti. Tudi ta
slovesnost in ta sporninska
plosca' pripomoreta k ohranjanju spomina,« je povedal
Janez Oman in predlagal, da
se zacnejo prizadevanja, da
bi 12, maj postal drzavni praznik oziroma dan slovenske
·demokracije. »Nagovarjam
vse, ki k temu lahko pripomorete, da to tudi storite. V
znak. spostovanja do demokracije kot vrednote in znak
spostovanja do demokraticne drzave Republike Slovenije,« je predlagal Janez
Oman, zbrani pa so ga podprli z aplavzom.
Za kulturni program ob
slovesnem dogodku,sta poskrbela Skofjeloski oktet ter
pesnik in gledalisla igralec
Tone Kuntner.
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