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M
iklavž, 
prvi od 
decembr-
skih treh 
dobrih 
mož, 

našim otrokom rad nasuje 
tudi mandarin. Ti plodovi 
nas razveseljujejo v tem 

turobnem vremenu, saj so 
kot majhni sončki. A ne gre 
le za okusen sadež, ampak 
tudi za zelo zdrav, saj v 100 
gramih mandarin najdemo 
kar 30 mg vitamina C, kar 
je dvakrat več kot v poma-
rančah. Sončne in sočne 
mandarine so zato pravi 
odgovor na vse hladnejše 
dni. Če vam manjka sonca, 
se lahko odpravite na jug 
Hrvaške v dolino Neretve 

in se udeležite obiranja teh 
agrumov.
Reka Neretva se pri Opu-
zenu in Pločah izliva v 
Jadransko morje, in prav 
tam je reka oblikovala 
približno 20.000 hektarov 
veliko površino, ki jo vsako 
leto obišče vse več turistov. 

Delta Neretve je zdaj zavaro-
vano območje z več kot 300 
različnimi vrstami 
ptic. Močvirnato 
pokrajino so v 
60. letih 20. 
stoletja z 
izsuše-
vanjem 
spreme-
nili v 

rodovitna polja, kar je bila 
prelomnica za tamkajšnje 
prebivalce, ki so se dotlej 
preživljali z lovom in ribo-
lovom ter s figami in vinsko 
trto. Kakovostna zemlja in 
blago sredozemsko podne-
bje sta se izkazala kot naro-
čena za pridelavo vseh vrst 
agrumov. Dolina Neretve je 
postala hrvaška Kalifornija.
Mandarine so postale 
zaščitni znak doline Neretve 
in glavni vir zaslužka. Prve 
sadike mandarin sorte un-
shiu so leta 1933 pripotovale 
iz daljne Japonske kot darilo 
japonskega konzula, ki je 
trgoval s tedanjo Kraljevino 
Jugoslavijo. Zdaj tam raste 
več kot milijon mandarinov-
cev, letna pridelava pa znaša 
približno 60.000 ton plodov. 
Zasadili so sorte z različnim 
časom zorenja, zato sezona 
obiranja traja od začetka je-

seni do decembra. Množično 
obiranje teh oranžnih sade-
žev podobno kot slovenske 
trgatve spremlja ogromno 
zabave. Danica Lovenjak

Te dni mineva leto, 
odkar je začel Dars 
vinjete za avtocesto 

prodajati le v elektron-
ski obliki. Decembra lani 
so prodali 73.000 letnih 
vinjet. Drugače kot pri letni 
vinjeti v obliki nalepke, ki 
se ji je veljavnost iztekla 
31. januarja naslednje leto, 
se veljavnost elektronske 
izteče natanko eno leto po 
datumu začetka veljavnosti, 

ki ga je uporabnik določil ob 
nakupu.
Uporabniki, ki so e-vinjeto 
kupili na fizičnem prodaj-
nem mestu, lahko informa-
cijo o veljavnosti poiščejo na 
potrdilu o nakupu. Če so jo 
kupili v uradni spletni trgo-
vini, so potrdilo o nakupu 
prejeli na elektronski naslov, 
če so nakup opravili kot regi-
strirani uporabnik, pa v svoj 
e-vinjetni račun. Veljavnost 

lahko uporabniki sami pre-
verijo tudi tako, da v uradni 
spletni trgovini https://evi-
njeta.dars.si začnejo posto-
pek nakupa nove e-vinjete. 
Ko bodo vnesli vse potrebne 
podatke, jih bo sistem še 
pred vnosom podatkov o 
plačilni kartici opozoril, če je 
na registrsko oznako vezana 
veljavna e-vinjeta, ter jim 
prikazal datum poteka njene 
veljavnosti. G. B.

V konobi Pod maslinom v 
Opuzenu lahko poskusite jedi, 
ki jih drugje v Dalmaciji ne 
najdete. FOTO: DANICA LOVENJAK

Praznuje prvo obletnico. FOTO: DARS

Dolina Neretve tudi s plantažami mandarin 
privablja čedalje več turistov. FOTO: DRAGO BULC

Neretvanski brodet z jeguljami in 
žabami morate poskusiti. Ta je iz 
Ville Neretva. FOTO: DANICA LOVENJAK

Opuzen je postal fantastična galerija na prostem, 
v mestu najdete kar 96 muralov. FOTO: DANICA LOVENJAK

Prve sadike mandarin sorte unshiu so 
prišle leta 1933. FOTO: DANICA LOVENJAK

Izrael po dveh letih strogih ukrepov zaradi covida-19 med leto-
šnjimi božičnimi prazniki znova pričakuje več deset tisoč ljudi. 
Po napovedih tiskovne predstavnice tamkajšnjega ministrstva 
za turizem bi državo v tem obdobju lahko obiskalo približno 
120.000 romarjev. Rekordnih 150.000 romarjev je Izrael obiska-
lo med božičnimi prazniki leta 2019.

V pričakovanju božičnih romarjev

Sočno 
japonsko 
darilo
Dolini Neretve upravičeno rečejo hrvaška 
Kalifornija, vendar ni bilo vedno tako

Prvo leto e-vinjet
Preverite, do kdaj vam velja 
elektronska vinjeta za avtoceste

Opuzen je decembra 
dobil nagrado za najboljše 
hrvaško mesto 2022, 
in sicer je zmagovalec 
v kategoriji največji 
napredek v kakovosti 
življenja. Tam lahko 
okusite specialitete, 
kakršnih ni nikjer drugje, 
denimo neretvanski brodet, 
v katerem se znajdejo jegulje 
in žabe. Vredna obiska so tudi 
zelena Baćinska jezera v ustju 
Neretve, ki je zaradi ugodnega 
vetra pravi raj za kajtanje, 
ljubitelji tega športa mu rečejo 
kar jadranska Brazilija.

Jadranska Brazilija


