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V spomin na britansko 
kraljico zagorele lučke 
Na Bledu so na dan pogreba britanske kraljice Elizabete II. pripravili spominski dogodek. Na grajsko 
skalo so projicirali kraljičin emblem, na gladini Blejskega jezera pa je v spomin na kraljico zagorelo 
petsto lučk. 

MAŠA LI KOSAR 

Bled - V znak prijateljstva in 
medsebojnega spoštovanja 
so Veleposlaništvo Združene
ga kraljestva, Občina Bled in . 
blejski Zavod za kulturo v po-

»Bila je izjemna 

monarhinja, ki je z 
dostojanstvom in 

ponižnos tjo služila 

sedemdeset let, ob tem 

pa vselej iskala dobro v 

drugih,« je poudarila 

britanska ,·eleposlanica. 

nedeljek, !13 dan pogreba bri
tanske kraljice Elizabete II., 
na Bledu pripravili spominski 
dogodek. Ob mraku so ob pri• 
sotnosti britanske veleposla
nice v Sloveniji nj. ekscelen
ce Tiffany Sadler na grajsko . 
skalo projicirali kralji& em
blem, na gladini Blejskega je
zera pa je v spomin na britan
sko kraljico zagorelo petsto 

Na gladini Blejskega jezera je v spomin na kraljico zagorelo petsto lučk. 1 roto, ,,,mo! .,,, , 

lučk Dogodka so se udeleži
li številni tuji veleposlaniki v 
Sloveniji, ki so se kraljici pok
lonili z minuto molka. 

Britanska veleposlanica 
je ob tem spomnila, da se je 

kraljica v Sloveniji mudila 
leta 2008. Pred njo je Slove
nijo že leta 1998 obiskal tudi 
tedanji presto_lonaslednik, 
sedaj novi britanski kralj 
Karel II., ki je med drugim 

Na Bledu so se na dan pogreba številni tuji veleposlaniki v Sloveniji, tudi britanska 
veleposlanica Tiffany Sadler, poklonili britanski kraljici Elizabeti II. 1 ,.,., P<imo!PiM, 

vternenska napoved 
Danes bo večinoma sončno. Jutri se bo pooblačilo, popoldne 
bo že rahlo deževalo. Pihal bo jugozaho9nik. V noči na nedeljo 
se bo dež okrepil. V nedeljo bo oblačno in deževno. -
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obiskal tudi Bled. Zahvalila 
se je blejskemu županu Ja
nezu Fajfarju, prav tako pa 
tudi vsem, ki so s podpisi v 
žalno knjigo kraljice Eliza
bete II. izrazili podporo. 

»Vem, da so tudi sporoči
la, ki so jih poslali voditelji 
vaših držav, ganila in tola
žila kraljevo družino v času 
njihovega žalovanja,« se je 
Sadlerjeva zahvalila prisot
nim tujim veleposlanikom v 
Sloveniji. Izrazila je še hva
ležnost kraljici, ki je s svojim 
delom in življenjem dala ne
izmeren pečat tako britanski 
državi kot svetu. 

»Bila je izjemna monarhi
nja, ki je z dostojanstvom in 
ponižnostjo služila sedemde
set let, ob tem pa vselej iskala 
dobro v drugih,« je še pouda
rila britanska veleposlanica. 
Občina Bled je sicer od 

leta 2013 pobratena z britan
skim mestom Henley-on-T
hames, zibelko veslanja na 
Otoku. 

Dnevna soba na 
parkirišču 

Medvode - Včeraj je bil dan 
brez avtomobila. S tem se 
je zaključil Evropski teden 
mobilnosti. V Medvodah so 
pripravili rekordnih 47 do
godkov. Pri tem so bili ino
vativni. 

Gregor Rozman, koordina
tor Evropskega tedna mobil
nosti v Medvodah, želijo z re
ciklirano dnevno sobo pri
spevati k večji ozaveščenosti 
glede recikliranja in zmanj
šanja prometa. Za ta namen 
niso kupili urbane opreme, 
dobili so jo iz zbirnega centra 

Dnevna soba s redi parkirišča. Predstavil jo je Gregor 
Rozman, koordinator Evropskega tedna mobilnosti v 
Medvodah. J FOIO'. Mija Berto ncelj 

Zelo zanimiva je reciklira
na dnevna soba. Vanjo so na
mreč spremenili del parki
rišča ob Medvoški cesti v sre
dišču Medvod. N~tala je pra
va oaza, obkrožena z. avtomo
bili, ki je namenjena drugim 
vsebinam. Kot je pojasnil 

odpadkov in jo ponovno upo
rabili. Nastala je prava dnev
na soba, v katero se mimoi
doči lahko usedejo, vzamejo 
v roke kakšno izmed knjig, 
ki so na politi, se odpocl)e
jo, družijo ... Dnevna soba je 
dobro sprejeta in obiskana. 

Med finalisti tudi Lesni feniks 

Žiri - Slovenski projekt Lesni feniks, ki se ukvarja s ponov
no uporabo odsluženega lesa, se je uvrstil med 24 finalistov 
evropskega natečaja Nagrade za navdihujoče projek!e pode
želja 2022. V okviru projekta so partnerji projekta razmišljali 
o ponovni uporabi lesnih ostankov in odsluženega lesa. Na 
podlagi potreb iz lokalnega okolja je tako nastala urbana opre· 
ma, s katero so opremili sprehajalne poti, razgledne točke 
in priljubljeno naravno kopališče Pustotnik ob reki Poljan
ska Sora v !ireh. Projekt Lesni feniks je bil med letošnjih 24 
fi nalistov evropskega nate<'.aja izbran izmed 111 prijavljenih 
projektov iz 24 držav članic. Tekmovanje poteka v petih kate
gorijah, zmagovalce pa bodo razglasili 6. oktobra v Bruslju, so 
sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Slovenski dan v Dragočajni 
Dragočajna - V nedeljo, 25. septembra, se bo ob 11. uri v 
.Dragočajni začel Slovenski dan v Dragočajni, ki ga organizira 
Turistično društvo Dragočajna . Moše. Na tej tradicionalni 
prireditvi se vaščan i Dragočajne in Moš trudijo, da domače 
jedi ne bi utonile v pozabo. Na ogled in pokušfno so razne 
potice, piškoti, kaše, žganci in še mnoge druge dobrote, tako 
s lane kot sladke. V kotličkih se pripravljajo jedi na žlico, kot 
so vampi, ješprenj in krompirjev golaž, v ve likih ponvah pa 
se pražita krompir in cesarski praženec. Prireditev je idealna 
priložnost za izmenjavo receptov, obiskovalci pa lahko so
delujejo tudi na kateri izmed delavnic. Dogajanje popestrijo 
nastopi ljudskih godcev in harmonikarjev. 

Tri mesece podvojen otroški dodatek 
Kranj - Družine z otroki, upravičene do otroškega dodatka, 
bodo tri mesece prejemale draginjski dodatek. Za izplačilo ne 
bo treba vložiti vloge, izplačan pa bo trikrat: n_ovembra, de
cembra in januarja, in sicer v višini zneska otroškega dodatka 
za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu, v 
katerega je uvrščen upravičenec, za vsakega otroka. Družine, 
ki so razvrščene v najnižji razred, bodo za vsakega otroka 
prejele po 120 evrov mesečno dodatno, družine v najvišjem 
razredu pa po 20 evrov dodatka na otroka. 




