
G inJo@g-glas.si GORENJSKI GIAS 

petek, 16. septembra 2022 

··············································································································································································· 

Stari grad vse bolj živi 
Stari grad nad Smlednikom je priljubljena izletniška točka. V soboto je tam potekala tradicionalna 
prireditev, tekmovanje v kuhanju grajskega lonca, ki j i je sledilo še slovesno odprtje Okrepčevalnice. 

MAJA BERTONCELJ 

Smlednik - Grajske lonce so 
začeli kuhati že v dopoldan
skih urah. Tekmovalo je šest 
ekip iz turističnih društev 
Smlednik, Hraše, Dragočaj
na · Moše, Pirniče in žlebe · 
Marjeta. Sestavine, od mesa 
do zelenjave, so bile enake za 
vse. Po nekaj urah sta se zače
la pokušina in ocenjevanje. 

Zmaga v Hraše 
Zmagovalca so tolcrat dolo

čili le glasovi obiskovalcev. Ti 
soocenili,da je najboljši graj
ski lonec skuhala ekipa Turi
stičnegadruštva Hraše. Zaen 
sam glas so bili boljši od Tu
rističnega društva Smlednik. 
Tretji so bili Pirničani. »Graj
ski lonec se kuha vsaj štiri 
ure. Postregli smo okrog pet
deset porcij. Veseli smo, da 
je obiskovalce najbolj prep
ričal prav naš. Hraše so naj
manjša vas v naši krajevni 
skupnosti Smlednik, očitno 
pa skuhamo najboljši grajski 
lonec,« je povedal Aleš Ver
lič. Poleg njega so bili v zma
govalni ekipi še Marko Burja, 
Tanja Burja, Tina Šter in Da
nuta Vidmar. 

Okrepčeva lnica odprta 
Po razglasitvi se je dogaja

nje ob zvokih Godbe Medvo
de preselilo k Okrepčevalni
ci. Deseti september bo za. 
beležen kot datum njene
ga odprtja. »Trak«, šlo je za 

ledeno skulpturo, ki jo je iz. 
delal domači umetnik Miro 
R.ismondo, je v družbi župa
na Medvod Nejca Smoleta 
presekal Marjan Mali, pred
sednik Turističnega društva 
Smlednik. »Težko smo ča
kali ta dan. Gradnja okrep
čevalnice, nadstreška in sa
nitarij za invalide je poteka
la štiri leta. Ni šlo vse po na
črtih, nazadnje smo čaka
li še na uporabno dovolje
nje, ki smo ga sedaj dobili. 
Lepo se zahvaljujem vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli, 
da smo prišli do cilja,« je po
vedal Marjan Mali, tudi go
nilna sila projekta, ki je bil 
za društvo velik finančni za. 
logaj, ob začetku ocenjen na 
dvesto tisoč evrov. Zneska, 
kot pravi Mali, niso presegli. 

Marjan Mali, predsednik Turističnega društva Smlednik, je 
»pre rezal trak<~. , Foto: M1j1 Btr1onctlj 

v1ervienska nvrfOoved 
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Danes in jutri bo oblačno in deževno. Jutri bo v visokogorju 
snežilo. V nedeljo bo povečini sončno, zjutraj in dopoldne bo 
po nižinah megla. 
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Objekt je blagoslovil domači 
župnik David Jensterle. 

Vse se vrti okrog razvalin 
Turistično društvo 

Smlednik ima več kot 
šestdesetletno zgodovino 
delovanja. Od samega začet
ka se vrti okrog razvalin Sta
rega gradu in z njimi pove
zanih dejavnosti. Zeod usta• 
novitve so imeli jasno zas
tavljeno vizijo razvoja turiz
ma v svojem okolju in med 
prioritetami je bila ureditev 
vozne poti iz Smlednika do 
starega gradu, ki naj bi omo
gočila dostop na grad tudi z 
osebnimi avtomobili in pod 
razvalinami gradnjo turi
stično-gostinskega objek
ta. Prvi avtomobil je na vrh 
pripeljal 1. maja 1961. Istega 

leta so uredili še okrepčeval
nico in sanitarije, na gradu 
pa so se začela tudi arheo
loška izkopavanja. Dve leti 
kasneje so potegnili elektri
ko, gostišče pa je doživljalo 
dozidave, prezidave, zača

sne rešitve so postajale stal
ne. Leta 2018 je padla odloči
tev, da je treba okrepčevalni
co prenoviti, da bo lahko še 
naprej služila svojemu na
menu in nudila boljše pogo
je za uspešno izvajanje go
stinske dejavnosti. 

Ena investicija na Starem 
gradu je zaključena, naatov 
pa je še veliko. Največja in fi. 
nančno tudi najtežja želja je 
obnova osrednjega stolpa, ki 
je bil po nekaterih projekci
jah visok blizu tridese t me
trov. 
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Oživljanje mestnega jedra 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Tržič - Občina Tržič je z an
keto preverila, kako prebival
ci in obiskovalci Tržiča doži
vljajo njegovo mestno jedro, 
katere vsebine pogrešajo in 
katera področja je treba po
sebej razvijati in varovati ter 
kakšen naj bo prispevek Ob
čine Tržič k oživitvi mestne
ga jedra. V anketi je sodelo
valo495 oseb, rezultati so po
kazali, da si prebivalci in obi
skovalci želijo, da se mes
tu vrne čar, ki ga je z leti iz. 
gubilo. Glede zunanje podo
be je največja želja po obno
vi fasad, za ves promet zapr
tje Trga svobode, kjer bi lo
kale zapolnili z obrtniki in 

ponudniki domačih izdel
kov, na ulicah pa bi imeli več 
dogajanja. Vprašani si želi
jo več prenočitvenih kapaci
tet, umestitev kvalitetne re
stavracije, večjo sodobno tr• 
žnico in nakupovalni center, 
izgradnjo knjižnice s atalni- . 
co, vlaganjevgospodarstvoin 
ureditev parkiranja s postavi
tvijo garažne hiše. Občino 
Tržič kot institucijo vprašani 
največ vidijo v vlogi investi
torja v urejanje stanovanj za 
mlade in sofinancerja celovi
tih prenov stavb kot tudi orga
nizatorja več kulturnih prire
ditev. Anketirani so kot vzor 
urejenega mestnega jedra 
največkrat navedli Ljubljano, 
Radovljico in Kamnik. 

Prebivalci in obiskovalci želijo, da se mestnemu jedru Triiča 
vrne čar, ki ga je z leti iz.gubilO. /Foto: Tina Doltl 

Kravji bal v Bohinju 
Bohinj -V nedeljo, 18. septembra, se bo ob 10. uri začel 64. 
Kravji bal. Sodelovali bodo planšarji in majerji, ki z višjeleže
čih planin priženejo trope živine in na ramenih prinesejo t. i. 
basengo-vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, 
ki so potrebne za življenje na planini. Na balu bodo predsta
vil i tudi najboljše sire, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
izbrali najlepšo kravo ciko. V idiličnem Ukancu bo organizator 
poskrbel tudi za bogat spremljevalni program. Letos boste 
tako uživali ob glasbi Ansambla Saša Avsenika, prireditev pa 
bo povezoval Klemen Bučan. Nastopili bodo še Godba Bohinj, 
FS KUD Triglav Srednja vas in FS KD Bohinj ter skupina Mali 
oglasi s plesalci. Poskrbeli bodo za animacijo otrok, sodeloval 
bo KK Bohinj. Žejni ne boste, lačn i pa tudi ne. 

Naše zgodbe, vaša vprašanja 
Bled - Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom skupaj z Obči
no Bled, Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske in Zavodom 
za kulturo Bled pripravlja poseben dogodek, ki so ga poime
novali Naše zgodbe, vaša vprašanja. Potekal bo danes, 16. 
septembra, ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Na njem 
bodo otroci in mladostniki, ki so preboleli raka ali pa se z 
njim ali njegovimi posledicami še borijo, predstavili vsak svojo 
zgodbo in svoje težave. Dogodek bo prvi javni nastop otrok z 
rakom v Sloveniji, želijo pa si, da bi zgodbe predstavili še kje, 
saj je tema otroškega raka še vedno prepogosto tabu tema. 
Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli učenci glasbenega centra 
DoReMi Bled. 

Elizabete in Karli 

Kranj - V ponedeljek bodo v Veliki Britaniji pokopali kraljico 
Elizabeto 11., kralj pa je postal njen sin Charles oziroma Karel 
11 1. Ob tem so na državnem statističnem uradu pripravili nekaj 
zanimivih podatkov o »kraljevskih« imenih med prebivalci 
Slovenije. V državi imamo tako 3052 Elizabet in 1122 Karlov, 
Charlesov pa je manj kot pet. V zadnjih desetih letih je ime 
Karel dobilo osem slovenskih novorojenčkov; morda pa se bo 
priljubljenost tega imena, ki je bilo sicer najbolj priljubljeno 
med leti 1941 in 1960, zaradi »k.raljevskega pridiha« zdaj tudi 
pri nas povečala ... 


