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SIR LIVADA 45 % MM
POMURSKE MLEKARNE, 1 kg

SIR LJUTOMERSKI PRINC
POMURSKE MLEKARNE, 330 g

6,83 EUR

5,19 EUR
PRŠUT DELIKATES BROZINA
BREZ KOŽE, 1 kg
11,59 EUR

PRŠUT MAESTRAL KRAS
KOSI, VAK. PAK., 1 kg
12,79 EUR

PIVO
LAGUNITAS
IPA 6,2 % ,
12 x 0,355 l, ploč.
14,99 EUR

ZAČIMBA
VEGETA
2 kg, DOZA

SIR EDAMEC
MU
LJUBLJANSKE
MLEKARNE ,1 kg
5,19 EUR

10,07 EUR

14,99 EUR
PIVO LAGUNITAS 12TH OF NEVER
5,5 % , 12 x 0,355 l, ploč.
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IZ VSEBINE
STRANI 4 IN 5
Lea Onufrija Volk iz Trnovca
Foto: Peter Košenina

Investicijsko znova v
izjemnem zamahu
STRANI 8 IN 9

Pri nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča letos
ne bo sprememb
STRAN 13

Varnostne razmere v
Medvodah lani ugodne
STRANI 16 IN 17

KOLOFON
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547)
je priloga Gorenjskega glasa
za občino Medvode.
Prilogo pripravlja:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, Kranj
Odgovorna urednica:
Marija Volčjak
Urednica priloge:
Maja Bertoncelj
(maja.bertoncelj@g-glas.si)
Oglasno trženje:
Robert Aleksić, telefon: 040/508 891
E-pošta: robert.aleksic@g-glas.si
 i čas:
Delovn
ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto
Priprava za tisk:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj

Poudarek najpomembnejšim
učnim vsebinam
STRANI 20 IN 21

Miru Plešcu najvišje
priznanje planinske zveze
STRANI 22 IN 23

Ob kulturnem prazniku
priznanje Marussigu
STRAN 24

V osmo desetletje pomlajeni
STRANI 26 IN 27

Pomoč ranljivim skupinam z
umetnostjo

Oblikovanje: Matjaž Švab

STRAN 31

Tisk: Nonparel, d. o. o.

Prvič osvojili vseh pet
naslovov državnih prvakov

SOTOČJE številka 2 je priloga
12. številke Gorenjskega glasa,
12. februarja 2021. V nakladi 6100
izvodov jo dobijo vsa gospodinjstva
v občini Medvode brezplačno.
Naslednja številka Sotočja izide
v petek, 12. marca 2021.
Občina Medvode, C. komandanta
Staneta 12, Medvode

STRANI 32 IN 33

Beležijo rekorden dnevni
obisk
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Investicijsko znova v izjemnem zamahu
Iz pogovora z županom: Odprtje vrtca in šol – Nov izvajalec šolskega prevoza – Stari
vrtec v Smledniku še do konca junija, bodo lahko sprejeli vse na novo vpisane otroke
– O problematiki parkirišč na Topolu in pri Nordijskem centru Bonovec – Več kot
polovico proračunskih odhodkov za investicije
MAJA BERTONCELJ
Po dolgih tednih so se odprla šolska
vrata za učence prve triade in tudi vrata vrtca za vse otroke. Kakšni so odzivi, kako poteka testiranje zaposlenih?
Lahko rečem, da smo vsi nestrpno pričakovali, da se odprejo vrtci in prva triada
osnovne šole. Učitelji so poročali, da je
zbranost, motivacija pri učencih precej
padla, zato smo bili odprtja vsi zelo veseli.
Da vse poteka brez večjih zapletov, gre pohvaliti vodstva in zaposlene v šolah in v
vrtcu, prav tako pa tudi osebje Zdravstvenega doma Medvode, ki izvaja testiranje
zaposlenih. Slednje poteka prvi delovni
dan v tednu in se začne že ob 6.30. Upam,
da bodo v prihodnje šole vrata odpirale še
bolj na stežaj, da bodo pouk v živo kmalu imeli tudi otroci druge in tretje triade,
vsekakor pa si želim, da ne bi vrat znova
zapirale. Seveda je to v prvi vrsti odvisno
od epidemiološke slike. Če se osredotočim
na medvoško občino, lahko rečem, da je v
zadnjem mesecu stabilna.
Je za brezplačno hitro testiranje še
vedno zanimanje tudi med občani ali
to upada?
Brezplačno hitro testiranje je še vedno
mogoče opraviti ob torkih, sredah in četrtkih v Kulturnem domu Medvode. Na
dan izvedejo okrog petdeset testov. Število
je kar konstantno. Zanimanje torej je.
Učence, ki za prihod v šolo uporabljajo šolski prevoz, je pričakala novost: nov izvajalec prevoza osnovnošolskih otrok.
V preteklem letu je Občina Medvode
objavila javno naročilo za izvajanje
prevoza osnovnošolskih otrok v občini
Medvode v letih 2020–2024. Izbrani ponudnik je podjetje Nomago. Prevoze bi
moralo začeti izvajati v mesecu decembru, a takrat pouk ni potekal v šolah.
Moram reči, da se je izbrani izvajalec
dobro uskladil z osnovnimi šolami. Tudi
trenutno, ko je prevoz zaradi omejitev
nekoliko specifičen, poteka nemoteno.
Bo pa zaradi vseh omejitev za občinski

Župan Nejc Smole ob letošnji osrednji občinski slovesnosti v počastitev slovenskega
kulturnega praznika, ki je potekala virtualno.
proračun strošek šolskih prevozov do
konca šolskega leta verjetno večji, kot bi
bil sicer.
Pri Osnovni šoli Preska potekajo
tudi gradbena dela – gradnja prizidka.
Gre vse po načrtih?
Zaključena so komunalna dela in predpriprava. V fazi je izgradnja samega
modularnega prizidka, v katerem bosta
dve učilnici. Vgrajujejo se okna, vsa napeljava. Rok za dokončanje del je marca
in verjamemo, da bo nova pridobitev do
takrat zaključena.
Odprt je tudi razpis za vpis otrok v
Vrtec Medvode. Glede na to, da boste
morali zapreti stari vrtec v Smledniku, to pomeni, da jeseni vrtec vseh
otrok ne bo mogel sprejeti?
Stari vrtec v Smledniku moramo zapreti najkasneje do 30. junija. V njem
sta trenutno dva oddelka. Glede na
vse omenjeno se bo letos najverjetneje
po dolgem času v naši občini zgodilo,
da vsi otroci takoj septembra ne bodo
dobili mesta v vrtcu. Razlog je torej jasen: inšpekcijska odločba ne dovoljuje
več vrtčevskega varstva v starem vrtcu v Smledniku. Tečejo že priprave za

gradnjo prizidka k novemu vrtcu, ki
bo na mestu starega. V njem bosta dva
oddelka. Zelo verjetno investicija ne bo
dokončana do konca letošnjega leta. V
vmesnem obdobju bomo iskali različne
rešitve. Vse skupaj bo bolj jasno po zaključku vpisa. Tako Občina Medvode kot
Vrtec Medvode si bomo prizadevali, da
bi lahko sprejeli čim več otrok. Po novi
zakonodaji je vrtec brezplačen za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine, tako da bo tudi zaradi tega verjetno
v vrtec vpisan še kakšen otrok več.
Če z družbenih dejavnosti preideva
na komunalno področje, je naslednje
vprašanje povezano s projektom C0.
Odlična novica je, da je Mestna občina
Ljubljana pridobila gradbena dovoljenja
za pretežni del manjkajoče trase. Verjamem, da jim bo v letošnjem letu uspelo
zgraditi odsek, ki je za nas zelo pomemben. To je seveda dobra novica za naš levi
breg reke Save, kjer smo gradili kanalizacijo, saj to pomeni, da se bomo v doglednem času lahko nanjo tudi priključili.
Prejeli smo klic občana z vprašanjem, vezanim na cesto Sp. Pirniče–Vikrče (ob Savi). Kot pravi, je bilo
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obljubljeno asfaltiranje, a iz tega ni še
nič. Kako kaže?
Ta odsek je del projekta kolesarske povezave, ki je bil konec januarja uspešno
oddan kot projekt, kjer želimo pridobiti
več kot milijon evrov evropskih sredstev.
Čakamo na odobritev ministrstva. V
osnutku proračuna je že v letošnjem letu
načrtovan večji del izvedbe. Če bo država relativno hitro izdala odločbo in bo
projekt tudi uradno potrjen, bomo takoj
šli v razpis za izbiro izvajalca del in po
vsej verjetnosti začeli graditi kolesarsko
stezo od Vikrč proti centru Medvod. Ta
trasa bo torej ena prvih, ki bo na vrsti.
Namenjena bo kolesarjem in lastnikom
zemljišč, za preostali motorni promet pa
bo namenjen le del, po katerem poteka
dostop do stanovanjskih objektov.
Nadaljujejo se dela na cesti v Rakovniku. Vzpostavljena je delna zapora.
Delna zapora je vezana na vgradnjo optičnega omrežja v izvedbi Telekoma. Najverjetneje v drugi polovici februarja, ko se
odprejo prve asfaltne baze, bo izvajalec
odprl še drugi del cestišča in potem nadaljeval sanacijo. Kar se odprtih gradbišč
tiče, se na Verju gradi še črpališče, vezano
na projekt C0. Na Verju poteka tudi gradnja odseka v sklopu sočasne gradnje.
Odprto je tudi gradbišče na glavni cesti
od Štefanca proti Vikrčam, kjer je v teku
sanacija in novogradnja kanalizacije in
meteorne kanalizacije. Hkrati se bodo na
tem odseku vgradili tudi optično omrežje,
elektro omrežje in javna razsvetljava.
Naslednja tema so parkirišča. V
enem izmed koncev tedna smo bili na
Topolu priča pravemu prometnemu
kolapsu. Parkirišč je premalo. Kako
kaže na tem področju?
Eden izmed koncev tednov je bilo glede prometa na Topolu res kritično. Bili
smo priča prometnemu kolapsu. Za konec tedna kasneje smo se Civilna zaščita Medvode, Policijska postaja Medvode
in predvsem krajevni skupnosti Topol
in Trnovec ter Turistično društvo Katarina že organizirali in poskrbeli, da so
prostovoljci in policija skrbeli za pretočnost prometa. Jasno pa je, da se navala
ljudi, kot je bil omenjeni konec tedna,
ne da urediti. To je bilo izredno stanje,
lahko bi rekli koronastanje, ko smo
zaprti v svoje regije. Prebivalci Osrednjeslovenske statistične regije, ki ima
skupaj skoraj pol milijona prebivalcev,
išče možnosti za izlete v naravo. To pa
seveda ne opravičuje dejstva, da je na
Topolu parkirnih mest generalno premalo. V proračunih za leti 2021 in 2022

imamo namenjena sredstva za ureditev
centralnega parkirišča na Topolu, ki bo
plačljivo. Hkrati sem že predstavil pobudo, da bi skušali vsaj začasno urediti
parkirna mesta po dolini Ločnice. Če bo
naletela na odprta ušesa krajanov, bi
lahko z relativno nizkim vložkom naredili kar precej. Zavzemam se za to, da
bi bila vsa ta parkirišča, vsaj ob koncih
tednov, plačljiva.
V takšnih primerih se pokaže manko občinskega inšpektorata.
Dejstvo je, da pri nas inšpektorat in
redarstvo v eni osebi ne more urediti
vsega potrebnega. Dlje časa se že govori, da bi naredili korak naprej. Ravno v
začetku februarja smo z Občino Škofja
Loka imeli prvi sestanek, pripravljamo
osnutke, da bi šli v skupen inšpektorat
in redarstvo in bili kasneje odprti, da se
nam pridruži še kakšna občina. Verjamem, da dve tako veliki občini, ki imata skupaj štirideset tisoč prebivalcev,
lahko ustanovita resni tovrstni službi.
Obisk je bil izjemen tudi v Nordijskem centru Bonovec. Tudi tam so težave s pomanjkanjem parkirnih mest.
Javni zavod Sotočje in NŠD Medvode sta
že zdaj skušala stvari urejati po najboljših močeh. Treba bo pogledati nekoliko
širše in ugotoviti, kje bi se dalo vsaj za
zimsko obdobje urediti dodatna parkirišča. Občina ima nekaj zemljišč in vsaj
1500 kvadratnih metrov je že danes takšnih, ki bi z enostavnim gradbenim
posegom lahko postala tudi parkirišča
za Nordijski center Bonovec.
Kakšen je vaš pogled na razvoj Nordijskega centra Bonovec?
Letos se izteče desetletna pogodba, odkar je tehnični upravljavec poligona NŠD
Medvode. Mislim, da bo po tej sezoni
treba narediti smele načrte za deset let
naprej in se zelo natančno dogovoriti,
kaj si še želimo narediti, kakšni so naši
cilji, kje v nadaljnjih petih, desetih letih
vidimo sam center in njegovo funkcijo. Občino je seveda treba vključiti kot
lastnika, nosilca in navadno tudi največjega investitorja, po drugi strani pa
prisluhniti tudi uporabnikom in tamkajšnjim prebivalcem. Šli smo že korak
naprej in se že dogovarjamo s Skladom
kmetijskih zemljišč RS za odkup ali menjavo določenih zemljišč. Sedaj imamo z
njimi sklenjene služnostne pogodbe. Zanima nas predvsem zgornji del Bonovca
in želimo si, da bi občina imela tam tudi
lastninsko pravico. Nekaj zemljišč nam
je na območju Bonovca uspelo odkupiti
in ta bi menjali s Skladom.

Ko sva pri športu: občinski svet je
sprejel mladinsko strategijo, kdaj pa
bo v obravnavi strategija na področju
športa?
V pripravi je športna strategija, prav
tako tudi kulturna, korak za njo je turistična, v nastajanju pa je še strategija
starejših v občini. Glede športne strategije sem predlagal, da se še natančneje opredelijo njeni cilji in da se uvodna
programska določila morda malce bolj
navežejo na Medvode.
Na dnevnem redu februarske seje
občinskega sveta sta bila osnutka proračuna za letošnje in prihodnje leto.
Kaj bi na kratko poudarili?
Proračuna za leti 2021 in 2022 sta odlična
proračuna, v katerih znova več kot petdeset odstotkov odhodkov namenjamo
za investicije. Dati več kot polovico proračuna za investicijske transferje, hkrati
pa to izvesti brez evra zadolževanja, se
mi zdi največja vrednost tega proračuna.
Ko spremljam proračune drugih občin,
se še bolj zavem, da delež proračuna, ki
ga namenjamo investicijam pri nas, resnično ni nekaj običajnega. Upam, da se
tega zavedamo v čim širši skupnosti in
smo na to ponosni. Verjamem tudi, da
so sredstva razporejena tako, da omogočajo razvoj celotne občine. Drugo branje
je predvideno na marčevski seji.
Svetnikom ste predstavili stanje in
možnosti ureditve lekarniške dejavnosti na območju občine Medvode. Kaj
se vam zdi bistveno?
Ugotovili smo, da podružnice lekarne pri
nas ne more odpreti nekdo, ki tukaj nima
koncesije. Odločiti se je treba samo, ali
gremo v razpis koncesije ali v zgodbo javnega zavoda. Imeli smo že prvi sestanek
z Lekarno Ljubljana, na katerem smo jim
predstaviti tudi sklepe, sprejete na občinskem svetu, in povedali, da pričakujemo
uskladitev pogodbe za ureditev razmerij v
najkrajšem možnem času. Moje osebno
prepričanje je, da je na vsak način treba
zgraditi prizidek k zdravstvenemu domu
in lekarno prestaviti tja. To se mi zdi pomembneje, kot dobiti samo eno novo lekarno samo zato, da je. Na naslednji seji
bo sledil osnutek odloka o lekarniški dejavnosti in upam, da takrat prav tako že
tudi predlog pogodbe za ureditev razmerij
z Lekarno Ljubljana. Ko bo to sprejeto, pa
se bodo člani občinskega sveta odločili,
ali bodo razpisali koncesijo ali ne.
Kdaj bo naslednja seja občinskega
sveta?
Naslednja seja bo predvidoma v začetku
marca.
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Svet JZ Sotočje
V januarski številki Sotočja smo pri članku
o poročilu s 13. redne seje občinskega sveta zapisali, da je bila v Svet Javnega zavoda
Sotočje Medvode kot predstavnica ustanoviteljice imenovana Vanja Ločniškar. Nenamerno so izpadli še preostali predstavniki.
Poleg Ločniškarjeve, ki je bila imenovana
za področje turizma, so bili imenovani še
Matej Osolnik (za področje mladinskih dejavnosti), Darja Podgoršek Osovnikar (za
področje športa) in Uroš Medar (za področje kulture). Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih so štirje predstavniki ustanoviteljice. Mandat traja pet let. M. B.

Poteka vpis v vrtec
Vrtec Medvode vabi starše predšolskih otrok
k vpisu otrok v program predšolske vzgoje
Dnevni program (od 6 do 9 ur). Vpis poteka
do 15. marca. Obrazec vpisnega lista s prilogami lahko oddate na elektronski naslov
natasa.kruh@vrtec-medvode.si, po pošti na
naslov Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva ulica
2, 1215 Medvode, ali osebno na upravi vrtca
vsak dan od 8. do 15. ure. Obrazec za vpis
lahko dobite na upravi vrtca ali na spletni
strani Vrtca Medvode. Dodatne informacije
dobite pri Nataši Kruh (051 611 026). M. B.

OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških
vodovodnih sistemov (VVS) uporabnike pitne
vode iz naslednjih VVS obveščamo, da je bil
zaradi varovanja zdravja ljudi uveden začasen ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato
treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati v VVS
Golo Brdo – hrib. Na podlagi prejetih poročil
o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne
vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in
javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabnike
pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in
je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo
v prehrambne namene obvezno prekuhavati:
VVS Žlebe – Jeterbenk, VVS Žlebe – Seničica,
VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni
vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso
priključene na javni vodovodni sistem, VS Golo
Brdo – Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posameznih
VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih
vzorcev pitne vode so stalno dostopna na
spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si.) Navodila, priporočila in mnenja glede
vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo
ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena
na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za
javno zdravje. Občina Medvode

Svetniki o proračunih za dve leti
Na dnevnem redu tudi predstavitev stanja in možnosti
ureditve lekarniške dejavnosti
MAJA BERTONCELJ
Medvoški občinski svetniki so se v sredo,
10. februarja, zbrali na 14. seji, ki je potekala v Športni dvorani Medvode, in ne več
na spletu. Več o odločitvah bomo pisali v
naslednji številki Sotočja, saj do oddaje
revije v tiskarno še niso bile znane.
Na dnevnem redu je bilo deset točk, najpomembnejša zagotovo osnutka odlokov
o proračunih Občine Medvode za leti
2021 in 2022. Občina v letu 2021 načrtuje
20.507.253 evrov prihodkov in 22.129.253
evrov odhodkov. Odhodki presegajo prihodke za 1.622.000 evrov. Ti se povečujejo
še za 628.000 evrov z odplačilom dolga.
Tako je skupni presežek odhodkov nad
prihodki z upoštevanjem financiranja
načrtovan v višini 2.250.000 evrov. Ta se
načrtovano pokriva s prenesenimi prihodki iz preteklih let v višini 2.250.000
evrov. V letu 2022 pa načrtujejo 17.836.140
evrov prihodkov in 17.524.640 evrov odhodkov. Prihodki torej presegajo odhodke za 311.500 evrov. Upoštevati pa je
treba še odplačilo dolga v višini 636.500

evrov, ki je pokrit s presežkom in prenesenimi prihodki iz preteklih let v višini
325 tisoč evrov. Dokončen sprejem obeh
proračunov je predviden na marčevski
seji občinskega sveta. Svetniki so obravnavali in imeli v sprejemu tudi predlog
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela
Janežiča. Ta opredeljuje, da skupno ustanoviteljstvo prevzamejo dosedanje ustanoviteljice občine Gorenja vas - Poljane,
Škofja Loka, Železniki in Žiri, po novem
pa tudi Medvode.
Predstavljeno je bilo stanje in možnosti ureditve lekarniške dejavnosti na
območju občine Medvode, o čemer je
tekla razprava že na decembrski seji.
Obravnavali so tudi predlog pravilnika
o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih članov občinskega sveta Občine Medvode in predlog odloka o
spremembah odloka o višinah plačil za
opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles
občinskega sveta.

Oddaja vlog na spletu
Občina se je vključila v sistem eUprava in SPOT. V prvi fazi
je omogočeno vlaganje devetih najbolj pogostih e-vlog.
MAJA BERTONCELJ
"Smo med prvimi štirinajstimi občinskimi upravami v državi, ki državljanom omogočajo oddajo elektronskih
vlog na državnem portalu eUprava, poslovni subjekti pa nekatere vloge lahko
oddate v sistemu SPOT. V tem času, ko
se je velik del našega življenja preselil
na splet, so pomembna pridobitev tudi
brezstične storitve občin. E-vloge niso
le enostavne za izpolnjevanje, ampak
tudi hitrejša rešitev, saj se vaša vloga
dodeli neposredno referentu v reševanje, hkrati pa z e-vlogami tudi prihranite čas in denar. Ste vedeli, da so pri
nekaterih e-vlogah upravne takse nižje
od upravnih taks pri vlogah v papirnati
obliki, ki jih dostavite v našo sprejemno

pisarno?," pojasnjujejo na Občini Medvode.
V prvi fazi je omogočeno vlaganje devetih najbolj pogostih e-vlog (prijava
obratovalnega časa gostinskega obrata/
kmetije, odmera komunalnega prispevka, dovoljenje za čezmerno obremenitev
okolja s hrupom, dovoljenje za zaporo
ceste zaradi izvajanja del, sprememba
podatkov za odmero NUSZ, pridobitev
potrdila o predkupni pravici, pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem
pasu prometne površine, pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine
ob prireditvi in pomoč občine ob rojstvu
otroka), v prihodnje pa bo e-storitev še
več. Ostale vloge najdete na spletni strani Občine Medvode.
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Pobude za postavitev košev za pasje iztrebke
V medvoški občini je postavljenih okrog petindevetdeset košev za pasje iztrebke.
Te lahko odlagate tudi v koše za mešane odpadke.
MAJA BERTONCELJ
Mateja Kuhar-Bizjak je na naše uredništvo in na Občino Medvode poslala fotografijo odtrganega koša za pasje iztrebke, ki je nameščen pred brvjo na Spodnji
Senici. Delavci Režijskega obrata so ga
namestili nazaj, nas pa je zanimalo,
kako pogosto se v medvoški občini srečujejo s takšnimi primeri in ali je košev
za pasje iztrebke dovolj.
"Na Občini Medvode vsako leto prejmemo precej pobud za postavitev novih
košev za pasje iztrebke, letno pa običajno postavimo tri ali štiri. Zavedamo
se, da imajo občani še veliko želja po
postavitvi košev na novih lokacijah, a s
trenutno razpoložljivimi resursi rednega tedenskega nam praznjenja večjega
števila košev ne bo uspelo izvajati, lahko pa po dogovoru in željah krajanov in
krajevnih skupnosti koše prestavimo
na druge lokacije," je pojasnila Katarina Blažič, vodja Režijskega obrata, in ob
tem dodala, da je v Medvodah v primerjavi z večjimi mestnimi občinami po
podatkih izpred nekaj let postavljenih
zelo veliko košev za pasje iztrebke. "Žal

je ažurne podatke o postavljenih pasjih koših po slovenskih občinah težko
pridobiti. Po dostopnih podatkih izpred
nekaj let je imela Mestna občina Ljubljana 222 takih smetnjakov, Maribor
110, Kranj 83, Velenje 45, Koper 30, Celje
in Murska Sobota po 18, Slovenj Gradec
15, Novo mesto 12 in Nova Gorica 4. V
občini Medvode imamo postavljenih
približno 95 košev za pasje iztrebke in
približno 110 košev za odpadke. To nas
po zgornji analizi uvršča na tretje mesto, takoj za mestni občini Ljubljana in
Maribor." Blažičeva je še povedala, da
občani pasje iztrebke po navadi mečejo
v najbližji koš za odpadke, zato so se odločili, da bodo sedaj na vse lokacije, tudi
pri menjavi poškodovanih pasjih košev,
postavljali kar koše za mešane odpadke: "Tudi navodilo VOKE SNAGE, ki skrbi
za zbiranje in obdelavo odpadkov, je, da
se pasji iztrebki lahko odlagajo v zabojnik za mešane odpadke, kadar v bližini ni košev za pasje iztrebke." Na občini ponovno pozivajo vse lastnike psov,
da dosledno pobirajo pasje iztrebke in
jih odlagajo v ustrezne zabojnike. "Pasji iztrebki niso le neprijetni na pogled,

»Občani pasje iztrebke po navadi mečejo v najbližji koš za
odpadke, zato smo se odločili, da bomo sedaj na vse lokacije,
tudi pri menjavi poškodovanih pasjih košev, postavljali kar koše
za mešane odpadke. Tudi navodilo VOKE SNAGE je, da se pasji
iztrebki lahko odlagajo v zabojnik za mešane odpadke, kadar v
bližini ni košev za pasje iztrebke.«
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Odtrgan koš za pasje iztrebke pred brvjo
na Senici, ki so ga delavci Režijskega obrata
po opozorilu občanke že namestili nazaj.
/ Foto: Mateja Kuhar-Bizjak
ampak so polni bakterij, ki so škodljive
za zdravje in okolje, v katerem živimo.
Iztrebki na kmetijskih zemljiščih lahko
zaidejo v krmo, kar je nevarno za živali."
Glede vandalizma pa Blažičeva odgovarja: "Pri koših za odpadke in pasjih
koših opazimo povprečno tri primere
vandalizma letno. V opisanem primeru
vandalizma na Senici na srečo ni prišlo
do poškodovanja urbane opreme, koš je
bil snet in vržen v brežino, zato so ga
delavci Režijskega obrata po obvestilu
občanke takoj namestili nazaj."
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Pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
letos ne bo sprememb
V Civilni iniciativi NUSZ Medvode so pred koncem leta pričakovali vsaj znižanje točk.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Občinski svet je konec leta 2019 sprejel Odloka o odmeri nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v občini
Medvode, po katerem se nadomestilo
po novem plačuje tudi za nezazidana
stavbna zemljišča. Že takrat je bilo več
polemik, tudi nezadovoljstva pri nekaterih, ki se nadaljuje. "Občine so dobile
višje povprečnine, a medvoški občinski
svet ni znižal nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča", je naslov zapisa,
s katerim se je na naše uredništvo obrnil Igor Kršinar, član Civilne iniciative
NUSZ Medvode.

PRIČAKOVALI VSAJ ZNIŽANJE TOČK
"Pričakovali smo, da bo občinski svet
pred koncem leta vsaj znižal točke in s
tem razbremenil občane, še zlasti podjetnike, ki jih je koronakriza najbolj udarila. To se ni zgodilo, čeprav so občine iz
istega razloga iz državnega proračuna
prejele višje povprečnine. Županu smo
na začetku lanskega leta predstavili predlog, da bi vsaj izenačil točke med
zazidanimi in nezazidanimi zemljišči,
vendar so nas iz občine zavrnili, češ da
bodo dobili premalo denarja. Čakali smo
na njihov predlog, a ga nikoli dočakali.
Odlok o odmeri NUSZ, ki ga je občinski
svet sprejel decembra 2019, deli občino
na štiri območja, razmerja med njimi
pa so, če gre za stanovanjsko uporabo:
70, 55, 30, 15. Pri nezazidanih pa 140, 115,

Občina Medvode: »Po novih
preračunih smo s civilno
iniciativo opravili nov sestanek,
kjer smo jim predstavili
izračune po njihovem
vrednotenju zemljišč, ki pa za
proračun Občine Medvode ni
sprejemljiv, saj bi se vrednost
celotnega nadomestila po grobi
oceni znižala za 25 odstotkov
vrednosti oziroma slabih 500
tisoč evrov.«

Občina se pri določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča deli na štiri območja.
55, 30. Razlika med posameznimi območji je skoraj dvakratna, razlika med zazidanimi in nezazidanimi pa prav tako
dvakratna. Med 2. in 3. območjem je pri
nezazidanih ta razlika celo večja, iz neznanega razloga je pri 3. območju manj
kot dvakratna, v 2. območju pa več kot
dvakratna. Civilna iniciativa NUSZ Medvode vseskozi zatrjuje, da so problem prevelike razlike med posameznimi območji ter med nezazidanimi in zazidanimi
zemljišči. V Mestni občini Ljubljana, na
katero se župan pri odloku rad sklicuje,
so razmerja med posameznimi območji
bolj poštena: 100, 90 in 70. Nezazidana
zemljišča so glede NUSZ enakovredna z
zazidanimi. Da so razmerja med območji
v medvoškem odloku o NUSZ res sporna,
je v intervjuju za TV Medvode na neki način potrdil celo župan sam, ko je priznal,
da cene zemljišč v KS Smlednik, od koder
prihaja župan (gre za 3. območje) dosegajo 180 evrov na m2, kar ne izstopa od drugih delov občine Medvode. Če kdo odloča
o kvaliteti življenja, na katerem prostoru,
potem je to trg oziroma so to kupci, ne pa
državni ali lokalni politiki in birokrati.
No, jaz občini takoj prodam svojo nezazidano parcelo v KS Preska (v 2. območju)
po ceni, ki jo omenja župan, če je pripravljen skleniti posel," je zapisal.

POJASNILO OBČINE
Za odgovore smo se obrnili na Občino
Medvode, kjer so v Uradu župana pripravili obsežno pojasnilo. "Tako župan
kot tudi Občinska uprava in predstavniki strokovnega pripravljavca odloka,
podjetje Locus, so bili ves čas priprave
novega odloka na voljo za pogovore s
predstavniki civilne iniciative. Potem
ko je bil decembra 2019 odlok že sprejet
na seji Občinskega sveta Občine Medvode in stopil v veljavo, po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, smo s
strani predstavnikov civilne iniciative prejeli predloge novega točkovanja
stavbnih zemljišč. Župan je predstavnikom civilne iniciative obljubil proučitev
njihovega predloga, kar sta Občinska
uprava in podjetje Locus tudi storila.
Po novih preračunih smo s civilno iniciativo opravili nov sestanek, kjer smo
jim predstavili izračune po njihovem
vrednotenju zemljišč, ki pa za proračun
Občine Medvode ni sprejemljiv, saj bi
se vrednost celotnega nadomestila po
grobi oceni znižala za 25 odstotkov vrednosti oziroma slabih 500 tisoč evrov.
Polega tega zakonodaja zahteva, da so
fiskalni odloki sprejeti pred letom, za
katerega se uporabljajo, kar pomeni, da
bi spremembe, ki bi jih sprejeli v letu
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2020, začele veljati za odmero v letu
2021. Glede na lansko spomladansko
epidemijo covida-19 je Občina Medvode
kot ukrep začasne finančne razbremenitve sprejela zamik izdaje obračuna
NUSZ za leto 2020. Poudariti je treba
tudi, da smo v času od osnutka do predloga odloka ravno na podlagi pripomb
v času javne razgrnitve prilagodili točkovanje za gospodarski in poslovni namen, storitveni in trgovski namen in
vrednotenje zunanjih poslovnih površin. Občutno smo znižali točkovanje avtobusnih postajališč in nekoliko znižali
točkovanje za nezazidana stavbna zemljišča. Primerjava točkovanja med občinami, v obliki, ki jo predstavlja civilna
iniciativa, je popolnoma neprimerna,
saj je za korektno primerjavo potrebna primerjava zneskov NUSZ, ki bi jih
za istovrstne objekte v enakih gabaritih
plačali lastniki v različnih občinah. V
tem pogledu so zneski NUSZ v Medvodah primerljivi s sosednjimi občinami.
Prav tako ne gre primerjati točkovanja
pozidanih in nepozidanih zemljišč, saj
se tem NUSZ obračunava po dveh različnih formulah. Odmere v letu 2020 so
se tako pri velikem deležu razlikovale
od informativnih izračunov. Na podlagi 137 pobud lastnikov za spremembo

cone, prevzete po GURS in splošno opremljenost naselja (območja)."
V letu 2020 je Občina Medvode iz naslova NUSZ v proračun prejela 1.862.435,17
evra, leto pred spremembo pa
1.610.469,85 evra. "Tako smo z novim odlokom prejeli le dobrih 250 tisoč evrov
ali 16 odstotkov več. Zanimivo je tudi
dejstvo, da so pravne osebe v letu 2020
plačale celo 100 tisoč evrov ali 10 odstotkov NUSZ manj kot leto prej, čeprav civilna iniciativa trdi, da so pravne osebe
z novim odlokom med najbolj dodatno
obremenjenimi. Povečanje obračuna
NUSZ tako izvira predvsem iz 860.000
m2 zemljišč fizičnih oseb, za katera je
bil NUSZ v letu 2020 obračunan prvič,
štiriodstotnega povečanja stanovanjskih površin in novega obračunavanja
za zunanje poslovne površine," pravijo
in dodajajo, da znižanja odmere NUSZ
za leto 2021 v tem trenutku ne načrtujejo: "Zakonsko to niti ni možno (odlok in
višina točke veljata tista, ki sta sprejeta
pred letom, za katero se odmerja NUSZ),
niti ta možnost ni bila omogočena v
kateremkoli od paketov protikoronske
zakonodaje. V teh dneh je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel že osmi paket ukrepov za pomoč pri omilitvi posledic epidemije. Veliko ukrepov je na-

Civilna iniciativa: »Županu smo na začetku lanskega leta
predstavili predlog, da bi vsaj izenačil točke med zazidanimi in
nezazidanimi zemljišči, vendar so nas z občine zavrnili, češ da
bodo dobili premalo denarja. Čakali smo na njihov predlog, a ga
nikoli dočakali.«
namembnosti stavbnega zemljišča iz
zazidljivih zemljišč v primarno rabo je
bilo iz odmere izločenih kar 149.267 m2.
V preteklem letu smo opazili, da je trg
nepremičnin v naši občini precej bolj
živahen in da so mnogi investitorji, ki
so posedovali večje površine zazidljivih
zemljišč na zalogo, te prodali oziroma
začeli uresničevati svoje načrtovane
projekte."

ZNIŽANJA TRENUTNO NE NAČRTUJEJO
Na Občini Medvode menijo, da so zavezanci za NUSZ enakomerno obremenjeni: "Plačajo enako na kvadratni meter
za istovrstno nepremičnino z enako dejavnostjo, ki leži v istem območju in ima
možnost koriščenja enake komunalne
opreme. Edina razlika je torej vrsta dejavnosti, ki se vrši v stavbi (oz. vrsta namenske rabe prostora pri zemljiščih) ter
območje, kjer nepremičnina leži. Območja so bila določena glede na vrednostne

menjenih tudi gospodarstvu, še posebej
tistim panogam, ki so zaradi ukrepov
najbolj prizadete. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ni primeren
vzvod za finančno pomoč gospodarstvu, saj v odloku za odmero NUSZ ne
smemo delati razlik med posameznimi
panogami, npr. med živilsko trgovino
in trgovino s tekstilom, ki pa sta bili v
času epidemije popolnoma različno prizadeti. Industrijska podjetja, ki prispevajo največji delež NUSZ v Medvodah, so
večinoma poslovala ves čas epidemije
in nekatera, po trenutnih neuradnih
podatkih, dosegala celo rekordne rezultate. Med najbolj prizadetimi panogami
pa so predvsem tiste, ki plačujejo nizke
odmere NUSZ (npr. storitvene panoge
...). Pri tem se je treba zavedati tudi tega,
da je NUSZ namenjen pokrivanju stroškov lokalne infrastrukture, ki mora
delovati, ne glede na epidemiološko
situacijo. Namigovanje civilne inici-

ative, da naj bi država občinam v letu
2021 namenila višjo povprečnino z namenom pomoči gospodarstvu, ne drži,
saj je povprečnina namenjena izvajanju
zakonsko predpisanih nalog občin, katerih stroški se zadnja leta večajo."

PRIPRAVLJENI NA POGOVORE
V Uradu župana so se odzvali tudi na
očitke, da je naselje Valburga uvrščeno
v manj obremenjeno območje (tretje
od štirih območij), ker župan živi v Valburgi. "Omenjajo razliko na primer od
Sore in Preske, ki sta uvrščeni v drugo
območje od štirih. V zadnjih letih je bilo
tako v Soro kot tudi v Presko vloženih
veliko javnih sredstev za izgradnjo nove
infrastrukture. Zgrajena je bila fekalna
in meteorna kanalizacija, plinovod, optično omrežje, obnovljen vodovod, velik
delež cest je obnovljen, v naselju poteka
mestni potniški promet. Valburga, ki
spada v krajevno skupnost Smlednik,
je oddaljena od centra mesta, v naselju
pa ni plinovoda, ni optičnega omrežja,
ni fekalne niti meteorne kanalizacije,
vodovodi so večinoma stari in azbestni.
Že sama primerjava komunalne opremljenosti naselij nam jasno kaže, da
uvrščanje po območjih NUSZ ni povezano ali odvisno od preferenc župana. Območja plačevanja nadomestila so bila
določena na podlagi strokovnih kriterijev. Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča niti ni povezano z vrednostjo
posameznih zemljišč, kot zavaja civilna
iniciativa, saj se cene zemljišč določajo
na trgu v pogajanjih med kupci in prodajalci. Nanje ne vpliva zgolj komunalna opremljenost."
Navajajo še, da so, kot so pojasnili že
v Sotočju lani maja, tudi v prihodnje
pripravljeni na pogovore s predstavniki civilne iniciative, a da od zadnjega
sestanka z njihove strani niso prejeli
nobenih dodatnih predlogov ali pobud
za srečanja. "Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča je nadomestilo, ki
izhaja iz posedovanja oziroma razpolaganja s premoženjem in ga tako bolj
občutijo tisti, ki razpolagajo z več stavbami in zazidljivimi parcelami. Kadar
govorimo o davkih in prispevkih, zagotovo ne bomo nikoli vsi zadovoljni. Vsi
bi bili veseli, če jih ne bi bilo. A je plačevanje nujno potrebno za investicije v
novo komunalno opremljanje naselij in
gospodarski ter družbeni razvoj občin.
Občina Medvode je pripravljena na konstruktivne in argumentirane pogovore
z vsemi deležniki tudi v prihodnje."
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Večjo težo želeli dati Jakobu Aljažu
Z Romanom Verasom, predsednikom Komisije za priznanja, o novem Odloku
o priznanjih Občine Medvode
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Občinski svet je na decembrski seji
sprejel nov Odlok o priznanjih Občine
Medvode, po katerem bodo občinska
priznanja prvič podeljena že na letošnji
slovesnosti ob občinskem prazniku.
Pripravila ga je Komisija za priznanja,
katere predsednik je Roman Veras, njeni člani pa so v mandatu 2019–2023 še:
Blanka Trampuš, Janez Šušteršič, Maja
Kersnik, Matej Ulčar, Silvana Knok in
Miha Šušteršič. Komisija samostojno
odloča o podelitvi priznanj.

TRI NOVA PRIZNANJA
"Uvedli smo tri nova priznanja: veliko
plaketo Jakoba Aljaža, plaketo Jakoba Aljaža in – kar je zelo pomembno
– priznanje mladi up Medvod. Velika
plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje podjetjem, organizacijam in skupnostim,
ki so z izjemnim dolgoletnim delovanjem in stvaritvami na posameznih
področjih družbenega življenja in dela
pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti.
Kot najvišje priznanje za organizacije
je hierarhično postavljeno ob bok nazivu častni občan. Plaketa Jakoba Aljaža
se podeljuje za dosežke in dolgoletno
uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v
občini tistim, ki so bistveno prispevali
k dvigu kvalitete življenja na območju
občine Medvode in ob njihovih visokih
jubilejih. Priznanje mladi up Medvod pa
se podeljuje mladim občanom in skupinam mladih občanov v starosti največ
do 29 let, ki izstopajo s svojimi uspehi
ali dosežki oziroma je med vrstniki prepoznan njihov izstopajoči zgled, s čimer
prispevajo k razvoju in napredku svoje
skupnosti in okolja, v katerem živijo," je
nova priznanja predstavil Roman Veras.
Ostajata pa priznanji častni občan občine Medvode (podeljuje se posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in
stvaritvami na posameznih področjih
družbenega življenja in dela pomembno
prispevali k ugledu in napredku občine
oziroma širše skupnosti) in medalja

Roman Veras, predsednik Komisije za priznanja
Občine Medvode (podeljuje se posameznikom, podjetjem, organizacijam in
skupnostim za enkratna posamezna
družbeno koristna dela in za delovne
in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno
udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti
pri reševanju življenj in preprečevanju
škode na premoženju).

POTREBA PO NOVEM ODLOKU SE JE
KAZALA V VEČ POGLEDIH
Tudi zaradi vseh teh novosti Veras pravi,
da je bilo odlok treba pripraviti na novo:
"Sem mnenja, da smo pravili dobro delo,
kar je potrdil tudi občinski svet, ki je odlok sprejel. V prvi fazi so svetniki in člani
Statutarno-pravne komisije imeli nekaj
pripomb, ki smo jih večinoma upoštevali." Kot je dodal, se je potreba po novem
odloku kazala v več pogledih: "Izhajali
smo iz tega, da je treba pri priznanjih
dati večjo težo našemu zavetniku Jakobu Aljažu. Mislim, da je toliko naredil
za blaginjo slovenstva, da se mu s tem
na neki način vsaj malo oddolžimo, da
njegovo ime dobi mesto tudi pri najvišjih
priznanjih v občini. Velika novost je tudi
priznanje mladi up Medvod, s katerim
želimo spodbuditi mlade, da bi v večji
meri s svojim delom prispevali k razvoju
naše skupnosti, jo povzdignili izven ne-

kih okvirov, jo ponesli v Slovenijo, morda
pa tudi v svet. Naziv častni občan ostaja,
kot je bil. Smo pa v odlok vnesli člen, da
se naziv častni občan podeli po smrti le
v primeru, če je kandidat umrl med postopkom imenovanja oz. v prvem letu
po njegovi smrti ob soglasju sorodnikov.
Menimo, da je naziv častni občan namenjen živemu človeku, ki deluje predvsem
kot aktivni promotor občine."

O PREJEMNIKIH ODLOČA KOMISIJA
Komisija vsako leto objavi Javni poziv
za podajo predlogov za podelitev priznanj Občine Medvode. Za leto 2021 je
objavljen v tokratnem Sotočju. "Vsako
leto dobimo nekaj manj kot deset predlogov. Upam, da jih bo letos, ko so še
mladi upi, več," je še dejal Veras. O prejemnikih priznanj bo tudi letos odločila
Komisija za priznanja. "S tem odlokom
ji je dana še večja moč pri odločanju,
saj bodo o vrsti priznanja odločali samo
člani komisije. To je velika odgovornost,
ki zahteva poštenost in tudi razgledanost njenih članov. Želimo si, da bi bile
naše odločitve sprejete soglasno, brez
kančka dvoma. V pripravi je zato tudi
poslovnik, po katerem bomo morali
ravnati," zaključuje Veras.
Občinska priznanja bodo imela tudi
novo podobo.

OBČINSKE NOVICE | 11

Nove oblikovalske rešitve
za občinska priznanja
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Občinski svet Občine Medvode je na decembrski seji sprejel nov Odlok o priznanjih Občine Medvode. Ker ta uvaja
nekatera nova priznanja, se je Občina
Medvode odločila, da poišče nove oblikovalske rešitve za vsa.
Župan je za to pooblastil Komisijo za
priznanja, da pridobi rešitve in izbere najprimernejše. Na občinski spletni
strani je objavljeno povabilo k pripravi
idejnih rešitev za priznanja po Odloku
o priznanjih Občine Medvode. Priznanja
Občine Medvode so: naziv častni občan

občine Medvode, velika plaketa Jakoba
Aljaža, plaketa Jakoba Aljaža, medalja
Občine Medvode in priznanje mladi up
Medvod. Pri vseh priznanjih se podeli
listina in ena od oblikovalskih rešitev
(npr. skulptura, relief ...).
Idejne rešitve za nova priznanja lahko posredujete do 15. februarja v zaprti
ovojnici s pripisom "Ne odpiraj – idejne
rešitve za nova priznanja Občine Medvode" na naslov Občina Medvode, Komisija za priznanja, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode ali na elektronski naslov obcina@medvode.si, s pripisom "za Komisijo za priznanja". Avtorji
najustreznejših rešitev bodo povabljeni,

KOMISIJA ZA PRIZNANJA
Številka: 094-2/2021-1
Datum: 4. 2. 2021
Komisija za priznanja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih
Občine Medvode (Uradni list št. 195/20) objavlja

JAVNI POZIV

za podajo predlogov za podelitev priznanj
Občine Medvode za leto 2021
Priznanja Občine Medvode so:
· naziv častni občan občine Medvode,
· velika plaketa Jakoba Aljaža,
· plaketa Jakoba Aljaža,
· medalja Občine Medvode,
· priznanje "mladi up Medvod".
Naziv častni občan občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih
področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k
ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti.
Velika plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje podjetjem, organizacijam in skupnostim, ki so z izjemnim dolgoletnim delovanjem
in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in
dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma
širše skupnosti.
Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje za dosežke in dolgoletno
uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih
dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete
življenja na območju občine Medvode in ob njihovih visokih
jubilejih. Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje občanom občine
Medvode, drugim državljanom Republike Slovenije in tudi tujim
državljanom ter skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

Dosedanja podoba občinskih priznanj
da jih podrobneje predstavijo članom
komisije. Ti bodo na podlagi predstavitve izbrali avtorja, ki bo pripravil končno podobo rešitve in ponudbo.

Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za enkratna posamezna
družbeno koristna dela in za delovne in druge velike uspehe,
dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo
v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju.
Priznanje "mladi up Medvod" se podeljuje mladim občanom in
skupinam mladih občanov, starim največ 29 let, ki izstopajo s
svojimi uspehi ali dosežki oziroma je med vrstniki prepoznan
njihov izstopajoči zgled, s čimer prispevajo k razvoju in napredku svoje skupnosti in okolja, v katerem živijo.
Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj so lahko posamezniki, skupine občanov, politične stranke, vaške skupnosti,
krajevne skupnosti, podjetja, zavodi in društva ter druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode. Predlagatelj
zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
O podelitvi in vrsti priznanja bo odločila Komisija za priznanja.
Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki
in mora vsebovati:
· podatke o predlagatelju
· podatke o kandidatu
· obrazložitev in utemeljitev predloga (na največ dveh straneh)
· podpisano soglasje kandidata o uporabi osebnih podatkov v
zvezi z občinskimi priznanji.
Pisne predloge je treba poslati do 31. marca 2021 v zaprti ovojnici z napisom "NE ODPIRAJ – KANDIDATI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2021" na naslov Občina Medvode, Komisija za priznanja, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Upoštevani
bodo vsi predlogi, ki bodo oddani s priporočeno pošto do 31.
marca 2021 do 24. ure oziroma vročeni v sprejemno pisarno
Občine Medvode do 31. marca 2021 v času uradnih ur (do 17.
ure) v zaprti ovojnici.
Komisija bo obravnavala samo popolne vloge.
							
			
Roman Veras, l.r.,
predsednik komisije
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Davki za lastnike nepremičnin
Ste seznanjeni z davki, vezanimi na svoje nepremičnine?
MAJA BERTONCELJ
"Velika večina fizičnih oseb, zavezancev
za davek, tudi na območju občine Medvode ne ve, da morajo prijaviti vse svoje
premoženje (stanovanja, hiše, vikende,
garaže ...) na Finančno upravo Republike
Slovenije (FURS) na posebnem obrazcu
"Napoved za odmero davka od premoženja – stanovanjski prostori, prostori za
počitek oz. rekreacijo in garaže" za vsako
nepremičnino posebej. Podatke fizična
oseba pridobi iz pogodbe o nakupu nepremičnine ali iz registra nepremičnin
Geodetske uprave Republike Slovenije, ki
omogoča javni vpogled. Davek od premoženja je prihodek občine, kjer nepremičnina leži, zato predlagam Občini Medvode, da enkrat letno objavi v glasilu Sotočje
poziv, da vse fizične osebe, zavezanci za
davek, ki imajo svoje premoženje, tega
prijavijo na FURS, saj s tem omogočijo
Občini Medvode, da prejme več sredstev
v svoj proračun za uresničitev nalog, ki
jih sprejema na sejah občinskega sveta,"
pravi Jožica Hegler, ki meni, da številni za
davek od premoženja niti ne vedo, ali pa
vedo, pa svojih nepremičnin ne prijavijo.
Kot pojasnjuje, je sama na FURS prijavila
vse svoje premoženje. "In sicer kot lastnica dveh stanovanj: v enem prebivam in
ne plačam davka na premoženje, saj stanovanje meri manj kot 160 kvadratnih
metrov, za drugo stanovanje, ki meri 60
kvadratnih metrov, na katerem imam
prijavljeno stalno bivališče in ga oddajam
v najem fizični osebi, pa enkrat letno plačujem davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (oboje
gre v občinski proračun) in dohodnino
od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem, ki gre v državni proračun. Prav bi
bilo, da bi vsi prijavili vse svoje nepremičnine in potem plačevali davke, če plačila
niso oproščeni. Prepričana sem, da velika
večina fizičnih oseb nikoli ni prijavila na
FURS svojega premoženja – nepremičnine. Občini še predlagam, da letno objavi
tudi poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ)."

POJASNILA FINANČNE UPRAVE
Obrnili smo se na Finančno upravo RS,
kjer so povedali, da so lastniki ali upo-

rabniki nepremičnin lahko zavezanci
za NUSZ, lastniki pa tudi za davek od
premoženja. "V zvezi z NUSZ davčni organ izvaja odmero in pobiranje te dajatve za občino. Finančna uprava odmeri
NUSZ v roku treh mesecev po prejemu
podatkov, ki mu jih posreduje občina.
V tem primeru zavezancu izda odločbo
s plačilnim nalogom. Odločba se izda
po uradni dolžnosti (zavezancu ni treba vložiti napovedi) enkrat letno. Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni
uporabnik nepremičnine. Praviloma je
to lastnik, lahko pa je tudi najemnik.
NUSZ je prihodek občine, kjer nepremičnina leži, in se plača na prehodni
davčni podračun občine. Plačilo NUSZ
se na zahtevo za dobo pet let oprosti
občanu, ki je kupil novo stanovanje kot
posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Občina lahko predpiše
oprostitev oziroma delno oprostitev
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi

Velika večina zavezancev je
plačila davka od premoženja
oproščena.
dohodki. V obeh primerih je treba na
občino poslati dopis, ki ga zavezanec
običajno sestavi sam. Določene občine
pa imajo na svojih spletnih straneh za
ta namen objavljene svoje obrazce," glede NUSZ pojasnjujejo na FURS, o Davku
od premoženja pa dodajajo: "Ta davek
plačujejo fizične osebe, ki posedujejo
stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec mora vložiti napoved
v 15 dneh od nakupa nepremičnine (ali
od izdaje dovoljenja za uporabo) pri finančnem uradu, kjer nepremičnina
leži. Osnova za davek od premoženja
je vrednost stavbe ali prostora. Finančna uprava zavezancu enkrat letno izda
odločbo s plačilnim nalogom. Davek
od premoženja je prihodek občine, kjer
nepremičnina leži, in se plača na prehodni davčni podračun občine." Kot
poudarjajo, je velika večina zavezancev
plačila davka od premoženja oproščena. "Če stanovanjska površina stavbe,
v kateri ima zavezanec ali njegovi ožji

družinski člani stalno prebivališče,
meri manj kot 160 kvadratnih metrov,
se davek ne odmeri. Prav tako so tega
davka začasno oproščeni prvi lastniki
novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za dobo deset
let. Za oprostitve mora zavezanec na
finančno upravo do 31. januarja poslati
vlogo, ki jo napiše sam, saj obrazec ni
predviden." Na Finančni upravi RS so
glede davka od premoženja povedali še,
da se napoved odda enkrat in velja do
preklica: "Če ste lastniki nepremičnine
in ne veste, ali ste napoved oddali ali
ne, to lahko preverite na FURS. Če ob
pregledu evidenc ob nadzoru ugotovimo, da kaj ni ustrezno prijavljeno, zavezanca na to opozorimo. Kakršen koli
strah je tako odveč. Kot že rečeno, je
velika večina zavezancev davka od premoženja oproščena."

ZNESEK POBRANIH DAVKOV
To potrjujejo tudi podatki na ravni celotne
Slovenije za leto 2019. "Davki od premoženja so manjši davki, ki spadajo v skupino davkov na nepremičnine. V letu 2019
je bilo tega davka pobranega za 9.925.247
evrov. Za odmerno leto 2019 pa je bilo odmerjenega NUSZ za območje 212 občin v
višini 225.307.124 evrov," so še pojasnili na
FURS. In koliko priliva iz naslova omenjenih dveh davkov priteče v občinski
proračun Občine Medvode? "V letu 2019 je
občinski proračun prejel iz naslova davka
od premoženja 77.909,71 evra, pri čemer
velja opozorilo, da ga je FURS odmeril za
dve leti – še 2018, torej je približno polovica zneska za leto 2019, iz naslova NUSZ pa
1.610.469,85 evra (pravne in fizične osebe
skupaj)," pa so sporočili z Občine Medvode. Glede predloga, naj občina vsako leto
občane pozove k prijavi premoženja, odgovarjajo, da občine ne objavljajo pozivov
glede plačila davkov davčnih zavezancev,
edina izjema je bilo pretekla leta javno
naznanilo za NUSZ. "Objavljali smo ga
vsako leto, dokler nismo lani prešli na
povzemanje podatkov iz uradnih evidenc.
Baza je bila v celoti posodobljena za odmero v letu 2020. Izvaja pa se vzdrževanje
baze s popravki, ki nam jih občani lahko
kadarkoli posredujejo. Kar se tiče davka
od premoženja, pa FURS sam vodi in vzdržuje bazo podatkov za njegovo odmero."
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Varnostne razmere v Medvodah lani ugodne
Policijska postaja Medvode je lani obravnavala skupno 433 kaznivih dejanj, od katerih
so jih 63,5 odstotka tudi uspešno preiskali.
SIMON ŠUBIC
Varnostna situacija na območju Policijske postaje Medvode je bila v letu 2020
ugodna, ocenjuje komandir Feliks Strehar. Policisti so seveda morali svoje delo
prilagoditi predvsem novonastalim razmeram, ki jih je pogojevala epidemija covida-19. Pri tem Strehar poudarja
odlično sodelovanje z občinama Medvode in Vodice ter štaboma civilne zaščite
obeh občin.
Medvoški policisti so lani obravnavali
433 kaznivih dejanj (statistični podatki
še niso dokončni), kar 63,5 odstotka so
jih preiskali. Leto poprej so obravnavali
406 kaznivih dejanj in jih preiskali 48,3
odstotka. Strehar je v ospredje postavil predvsem kazniva dejanja velikih
tatvin, kamor spadajo vlomi v objekte (stanovanjske hiše, podjetja, garaže
...), ki so jih lani obravnavali 96, njihova preiskanost pa je bila precej nizka
– 22-odstotna. "Obravnavali smo tudi
devetdeset kaznivih dejanj s področja
gospodarske kriminalitete in pri tem
izvedli pet finančnih preiskav. Opravili
smo 103 oglede krajev kaznivih dejanj,
19 hišnih preiskav, sedem osebnih preiskav in opravili 39 zasegov predmetov
na podlagi Zakona o kazenskem postopku," je razložil.
V lanskem letu so zaznali 2150 kršitev
cestnoprometnih predpisov (2464 v letu
2019), obravnavali so 97 prometnih nesreč (105 v letu 2019). Velika večina se
jih je končala z gmotno škodo, na območju Medvod pa se je zgodila tudi ena
prometna nesreča s smrtnim izidom. V
celotnem letu so za volanom zasačili 56
voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola ali pa so preizkus alkoholiziranosti odklonili. "Na področju javnega reda
smo največ kršitev ugotovili v zvezi s kršitvami zakona o nalezljivih boleznih,
sledijo kršitve zakona o varstvu javnega
reda in miru, zakona o prijavi prebivališča. Prepovedano drogo smo zasegli
v 32 primerih in izvedli prekrškovne
postopke, obravnavali smo tudi sedem
kršitev zakona o orožju," je povedal Strehar. Lani so medvoški policisti opravili
tudi 56 iskanj pogrešanih oseb, največ v

Feliks Strehar, komandir PP Medvode
povezavi z vzgojnim zavodom, je dodal.
Tako kot že nekaj zadnjih let je tudi lani
na območju občine Medvode izstopala
problematika vlomov v stanovanjske
objekte. "Ob tem bi vse občane pozval na
samozaščitno ravnanje, na obveščanje
policije o morebitnih sumljivih osebah
ali vozilih. Problematičen je večerni čas
med 16. in 20. uro. Vse informacije sproti sporočajte na interventno številko 113
ali na anonimno številko policije 080
1200," poziva Strehar.
Kadrovsko situacijo na PP Medvode njen
komandir ocenjuje za dobro. "Želimo pa
si novih moči, zato vse zainteresirane za
zaposlitev v policiji vabim, da si ogledajo
promocijski posnetek Policijske uprave
Ljubljana z naslovom Te zanima delo v
policiji?, ki je objavljen tudi na Youtubu
(https://youtu.be/3aQ2aZM-GYY),
oziroma poiščejo potrebne informacije na
spletni strani policije. Z velikim veseljem
bomo vsakogar, ki ga zanimajo informacije o zaposlitvi v policiji, sprejeli tudi na
naši Policijski postaji Medvode," je dejal.
V letu 2021 bodo prioritete dela PP Medvode predvsem zagotavljanje varnostni cestnega prometa in posledično zmanjšanje števila prometnih nesreč, še posebej
s hujšimi posledicami. "Poostreno bomo
nadzirali hitrost, predvsem v okolici šol

in na mestih, kjer prihaja do prometnih
nesreč in kršitev. V celotnem šolskem
letu bomo posebej pozorni na upoštevanje prometnih predpisov v bližini šol in
vrtcev. Prav tako bomo poostreno nadzirali tovorni promet na regionalnih in lokalnih cestah. Posebno pozornost bomo
namenili najšibkejšim udeležencem v
prometu, pešcem, kolesarjem in voznikov enoslednih vozil. Kot vsako leto pa
bomo z nadzorom poskušali zagotoviti
čim boljšo uporabo varnostnih pasov,
tako pri voznikih kot sopotnikih, in varnostnih čelad voznikov motornih koles
in koles ter zmanjšati uporabo mobilnih
telefonov med vožnjo."
Na področju zagotavljanja javnega reda
bo, vsaj tako kaže, še vedno aktualno
nadziranje upoštevanja ukrepov, povezanih s preprečevanjem nalezljivih bolezni. Na področju kriminalitete bodo še
naprej največ pozornosti namenjali premoženjski kriminaliteti, preiskovanju
gospodarske kriminalitete in kriminalitete s področja nasilja v družini. "Velik
del svojih moči bomo v okviru policijskega dela v skupnosti usmerili v vzdrževanje odličnega sodelovanja z lokalnimi
skupnostmi, vzgojno-izobraževalnimi
institucijami in občani," še pravi Strehar.
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
THIAGO DE MORAES: ATLAS ZGODOVINE: HEROJI,
HUDOBCI IN ČUDOVITI ZEMLJEVIDI PETNAJSTIH
VELIČASTNIH CIVILIZACIJ
Atlas zgodovine je čudovita knjiga, polna pisanih ilustracij,
zemljevidov, zgodovinskih dejstev, predvsem pa sočnih zanimivosti, ki nadobudne vedoželjneže (mlade od osnovne do
srednje šole pa tudi marsikaterega odraslega) popelje v samo
srž 15 civilizacij, ki so močno vplivale na razvoj sveta, kot
ga poznamo danes. Če bi radi izvedeli, kako in kje so gradili
prva mesta in veličastne grobnice, kje so najprej iznašli kolo,
kakšne so bile bojne strategije, kje so modrovali na javnih
straniščih, postavljali kamnite stebre z napisi, ki so ljudem
pojasnjevali, kako naj se vedejo in kako naj na tem svetu delajo dobro, ter še mnoge druge vznemirljive podrobnosti, potem je knjiga kot nalašč za vas! Ali kot se je izrazil založnik:
zgodovina je resna stvar, a to ne pomeni, da ne more biti tudi
zabavna! (Pripravila Mirjam Slanovec)

LAURA IMAI MESSINA: TELEFON V VETRU
Yui na tokijski radijski postaji vodi večerne pogovorne oddaje.
Nekega dne prav tam izve za posebno telefonsko govorilnico
na pobočju gore in po dolgem času se v njenem življenju zgodi
majhen premik. Zadnji leti je namreč vsak njen dih prežet z

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Ekologija srca
MOJCA FURLAN
Po karanteni bom:
– obiskala ljudi, ki jim v mislih tolikokrat izrečem zahvalo, a zmanjka časa
ali moči za pisanje;
– ohranila nakupovanje le tistih dobrin,
ki so potrebne, brez nepotrebnega potrošniškega kopičenja;
– nahranila brezdomne muce, ki se
vztrajno sukajo okoli naše hiše; le kdo
je bil tako brezvesten, da jih je zavrgel,
odvrgel brez kančka slabe vesti in ni poskrbel zanje;
– počistila smeti, ki se okoli naših smetnjakov v soseski že kar dolgo kopičijo, pa
vedno vsak od nas pogleda nekam čez in
stran, »ker tega pa jaz že nisem naredil«;
– se odpravila po nakupih s svojimi
vrečkami ali škatlo, ki jo bom dala v
avto in tako ne bom zlagala dobrot v
plastične vrečke, ki nas dušijo in v morjih in rekah in jezerih s počasnim razpadanjem prehajajo v nevidno mikro-

žalovanjem za mamo in štiriletno hčerko, ki sta umrli v uničujočem cunamiju. Ta je sledil hudemu potresu in zahteval
najmanj 18 tisoč življenj. Telefonska govorilnica, ki resnično
obstaja, je namenjena pogovoru žalujočih s pokojnimi, izrečene besede pa odnese veter. Yui tam spozna Takeshija, ki mu
je cunami vzel ženo in mater njegove hčerkice. Zaljubita se in
Yui počasi začenja dihati s polnimi pljuči. Pa vendar je bila
njena žalost še pred kratkim tako močna, da ni prepričana,
ali se lahko odpre sreči in novemu življenju s hčerko druge
mame. (Pripravila Mira Vidic)

MARIJA IN ANDREJ ŠTREMFELJ: OBJEM NA VRHU SVETA
"Vsak dih je zaklad, ki mi daje obnovljivo moč, vrača mi življenje in to je dovolj, da se počutim hvaležno," je zapisala
Marija Štremfelj v podoživljanju trenutkov, ko je bilo njeno
telo v premagovanju skrajnih fizičnih naporov na višini skoraj osem tisoč metrov izčrpano do konca. A je bil duh močnejši. Naslednji dan sta z možem Andrejem skupaj stopila
na vrh sveta. Preprosto, tenkočutno, iskreno in vsak na svoj
način izrisujeta svojo osebno in skupno zgodbo o poti na goro,
o vzponu – tudi v prenesenem pomenu – na najvišji vrh. Ko
z radovednostjo vstopamo v njun svet, se pred nami brišejo
meje časa in prostorja, srečamo se s človekom in z goro in z
občutji, ki prerastejo v očaranost in spoštovanje. In v zavedanje, da prav vsakega od nas nekje čaka njegov lastni Everest.
(Pripravila Meta Potočnik)

plastiko, ki vstopa v dihala in želodce
majhnih in velikih vodnih prebivalcev
in jih počasi ubija;
– zelenjavo in druge kmetijske pridelke
kupila na lokalni kmetiji, ki ostaja živa,
dejavna in živalim prijazna ter daje delo
trem generacijam; njihova kruh in zelenjava sta najboljša na svetu – ker je v
njih ljubezen in dobrota vseh njihovih
pridnih rok;
– v domu za ostarele obiskala zmešano
ženico, ki jo je življenje strlo in včasih govori izmišljene zgodbice, da bi me pritegnila k sebi, da ji pomagam premagovati
njene strahove; čeprav se mi mnogokrat
vse skupaj zdi kot izguba časa – saj me
tako in tako ne posluša, ampak ves čas
samo svoje govori in govori in govori;
– se sestala s prijateljico, na katero se
skoraj vsak dan spomnim, pa ji že vse
od poletja nisem uspela voščiti za rojstni
dan.
Joj, kako mi čas polzi med prsti; vem, da
sem zaradi naglice in nalog, ki si jih zadam, prikrajšana za mnoge drobne vsakodnevne čudeže, ki jih zaradi hitrega tempa
kar ne opazim. Če jih opazim, pa jih že kak
telefonski klic prežene in mojega srca.
Vse te in še mnogo drugih načrtov nosi-

Foto: Peter Košenina

V Knjižnici Medvode so pripravili pregled treh knjižničnih novosti.

mo v svojih srcih in v hitenju krpamo pobegle trenutke prijateljstev in vsakodnevnega stika s seboj, z naravo in družino.
Po karanteni bom naredila samo eno
stvar izmed teh mojih srčnih želja. In
naslednji dan drugo, in nato tretjo ... Ker
mi ni vseeno – za mojo družino, za moje
prijateljice in prijatelje, za osamljenega
gospoda in njegovega invalidnega brata, za brezdomne begajoče živali, za
naravo, za kopičenja stvari okoli nas,
ki nas dušijo ... Ni mi vseeno za otroke,
ki jih poučujem v šoli, in za sočloveka v
stiski. Ni mi vseeno, če nekdo potrebuje
moje roke in mojo iskreno odprtost za
poslušanje ... Kaj pa, če vsaj nekaj tega
lahko storim že danes?
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Poudarek najpomembnejšim učnim vsebinam
V šole so se vrnili učenci prve triade. "Pogrešali so pogovor in druženje s svojimi
sošolci in z nami, učitelji," pravi Irena Humek Kok, učiteljica na OŠ Medvode.
MAJA BERTONCELJ
Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo so se 26. februarja tudi v osrednjeslovenski statistični regiji, kamor spada
medvoška občina, v šole vrnili učenci
prvih treh razredov osnovne šole, vrtec
pa je začel znova delati v polnem obsegu. Pouk v šolah za učence prvih treh
razredov poteka po modelu C. Iz njega
po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec
izhaja, da pouk poteka v homogenih
skupinah, pri čemer se te med seboj ne
smejo mešati. Kot ključno je poudarila spoštovanje ukrepov in vračanje le
zdravih otrok in zaposlenih. Ob vrnitvi v
šolo so učitelji z učenci obnovili priporočila in navodila o preventivnem ravnanju zoper širjenje okužb. Učitelji se vsak
teden tudi testirajo.

NADOKNADITI ZAMUJENO
Vrnitve v šole so se razveselili tako otroci
in njihovi starši kot učitelji. To so potrdili tudi na OŠ Medvode. Misli po dveh
tednih ponovnega šolanja v šolskih klopeh je strnila Irena Humek Kok, razredničarka 3. a razreda. "Učenci od prvega
do tretjega razreda so s svojim veseljem
in razigranostjo spet napolnili učilnice in prinesli življenje v prazne šolske
prostore. Kaj kmalu smo učitelji opazili,
kako so pogrešali pogovor in druženje s
svojimi sošolci in z nami, učitelji. V prvih
dneh smo učitelji s pogovorom poskrbeli, da je bil vnovičen prihod v šolo čim
prijaznejši in da je navajanje na delo v
razredu čim lepše steklo. Veliko časa
smo posvetili ponavljanju in utrjevanju
snovi. Spet se je namreč izkazalo, kako
pomembno je poslušanje razlage učitelja
v razredu in kako učinkovito in potrebno
je redno ponavljanje učne snovi. Učitelji
namreč opažamo, da je nekaj primanjkljajev v znanju, vendar bomo v nasled
njih mesecih poskušali zamujeno nadoknaditi, tako da bomo dali poudarek
najpomembnejšim učnim vsebinam.
Učenci z več notranje motivacije za delo
so imeli manj težav pri šolanju na daljavo in so bili uspešnejši. Tovrsten pouk
pa je bil tudi tokrat najtežji za učence z

Učenci 3. a razreda OŠ Medvode z razredničarko Ireno Humek Kok znova v šolskih klopeh
/ Foto: arhiv OŠ Medvode

Izdelki učencev 3. a OŠ Medvode na temo zimske pokrajine, ki so jih ustvarili med poukom
na daljavo / Foto: arhiv OŠ Medvode
odločbami in tiste učence, ki zaradi različnih vzrokov potrebujejo individualno
učno pomoč. Specialni pedagogi in učitelji so tudi pri pouku na daljavo poskušali
učencem pomagati po najboljših močeh,
vendar nič ne more nadomestiti neposrednega učenja v razredu. Z učenjem na
daljavo pa smo bili ob tokratnem zaprtju

šol vseeno bolj zadovoljni kot spomladi,
saj smo se učitelj v preteklih mesecih
nanj dobro pripravili. Delo po video klicih in v spletnih učilnicah je lepo steklo,
pouk je bil zanimivejši in učinkovitejši.
Sama sem imela z učenci vsak dan video
klic. Na njem smo v dveh urah razložili
snov in pregledali dnevne naloge. Učen-
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ci so dobili tudi navodila za kasnejše samostojno delo. Da je
bil klic zanimiv in razgiban, sem poskrbela tudi tako, da smo
imeli več odmorov, med katerimi smo telovadili, zaplesali ali
celo kaj zapeli. Tudi odziv staršev na tak pristop je bil pozitiven in so poudarili, da so bili učenci ob takšnem načinu dela
bolj samostojni in niso potrebovali toliko njihove pomoči. Prav
starši so nam bili v preteklih tednih v veliko pomoč, saj so
kljub pomanjkanju strategij učenja otrokom pomagali po najboljših močeh, jih pri delu vzpodbujali in podpirali. Brez njihove pomoči pouka na daljavo ne bi zmogli uspešno izvajati."
Vodstva šol in učitelji so bili staršem hvaležni ves čas pouka
na daljavo. In če so se v šolo vrnili učenci prve triade, doma še
vedno ostajajo učenci druge in tretje triade.

IZKUŠNJA STARŠEV
Starši imajo s šolanjem na daljavo različne izkušnje. Številni
so se in se še srečujejo med drugim tudi s težavami usklajevanja službe in varstva ter pomoči otrokom. Tokrat objavljamo pozitivno izkušnjo, ki jo je delila Katja Porčnik Gortnar,
sicer tudi učiteljica. "Življenjske izkušnje, predvsem tiste
manj sladke, so me naučile, da je dobro – če le gre – vsako
situacijo pogledati s pozitivne plati. To miselnost sem želela
ohraniti tudi v času epidemije, sploh pa v obdobju šolanja
na daljavo. Ljudje smo socialna bitja. In če smo to zimo kaj
pogrešali, so bili to stiki s sorodniki, prijatelji … Z možem
sva si rekla, da se bo tudi v tej zgodbi našla kakšna dobra
plat. Nisva se motila. Imeli smo čas in priložnost, da smo
se v družini še bolj povezali. Sin Jakob, ki se sicer v prostem
času neizmerno rad igra z vrstniki na ulici, se je tokrat veliko bolj posvetil svojima mlajšima sestricama. Večere smo
si krajšali z družabnimi igrami, ki sicer pogosto samevajo
v omari. Šolanje na daljavo smo dojemali kot priložnost za
razvijanje samostojnosti in odgovornosti. Sočustvovala sem
z družinami, ki so zaradi različnih stisk želele, da se šolska
vrata čim prej odprejo vsaj za učence prve triade. Kot učitelji-

»Opažamo, da nekaj primanjkljajev v znanju je,
vendar bomo v naslednjih mesecih poskušali
zamujeno nadoknaditi, tako da bomo dali
poudarek najpomembnejšim učnim vsebinam.«
ca sem tudi sama navijala, da se to zgodi takoj, ko je le mogoče. Šola ni samo prostor za učenje. Tudi vzgaja. Nudi varstvo
v različnih vidikih. Šolanje je prav tako druženje s sošolci in
prijatelji. Sem mama treh otrok, drugošolca Jakoba, skoraj
pet let mlajše Ele in dobro leto stare Hane. Kako je potekal
naš vsakdanjik v času šolanja na daljavo? Vsi razen moža,
ki se je zgodaj odpravil v službo, smo se zbudili brez budilke.
Po sproščenem zajtrku se je Jakob lotil šolskega dela. Prejšnji
večer smo skupaj pogledali vsa navodila, ki jih je skrbno pripravila njegova razredničarka Mateja Jelen. Na veliko srečo
je učiteljica zelo dobro, brez uporabe delovnih zvezkov in učbenikov, izluščila bistvo obravnavane snovi. Glede količine
nalog se je potrdil rek "manj je več". Dela je bilo malo, a je bilo
zato še toliko bolj kakovostno opravljeno. Občudovala sem sinovo veselje nad samostojnim in odgovornim delom. Izžareval je strast, da lahko delo opravi sam. Le občasno je poprosil
za pomoč. Med tem časom sem tudi skuhala kosilo, dekleti
pa sta se igrali. Naša varuška Petra Cizelj – prav tako neizmerno strokovna in srčna oseba – mi je pogosto rekla, naj si
otroci zavoljo samostojnosti, koncentracije, domišljije … več-

"Vsakodnevno smo ne glede na vreme preživeli veliko časa v naravi,"
pravi Katja Porčnik Gortnar. / Foto: arhiv družine
krat sami poiščejo mirno delo. Neprecenljivo je, ko otrok brez
poseganja odraslih najde notranji mir in motivacijo v igri ali
ustvarjanju. Tudi med mojo službo sta se dekleti po spanju
veliko igrali. Vsakodnevno smo ne glede na vreme preživeli
veliko časa v naravi, predvsem v bližnjem gozdu. Dan se je
prevesil v noč, mi pa smo se z mislijo, da smo zopet – kar se je
le dalo – izkoristili dane razmere in iz tega potegnili le dobro,
potopili v miren spanec," je zapisala.
V osnovnih šolah si želijo, da bi se epidemiološka slika toliko
izboljšala, da bi lahko v šolske klopi čim prej sedli prav vsi
učenci.
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Komunikacija, ki olajša vzgojo in uči za življenje
V sklopu Šole za starše vrtčevskih otrok je predavala Katja Bernard.

Komunikacija predstavlja ključen del
tako odraslega kot otroškega življenja.
Zaradi razvojnih specifičnosti različnih obdobij otroci dojemajo sporočila
staršev na različne načine. To je bila
tematika januarskega drugega srečanja medvoške Šole za starše vrtčevskih
otrok v okviru primarne preventive,
ki je potekalo na daljavo, na aplikaciji
Zoom. Odziv je bil tudi tokrat dober.
Predavala je Katja Bernard, po izobrazbi
pedagoginja, ki se že dvajset let ukvarja
z vzgojo in izobraževanjem otrok, staršev in strokovnih delavcev šol in vrtcev,
in sicer v okviru nevladne organizacije
Društvo za boljši svet. Staršem je podala informacije o značilnostih otrokovega dojemanja sveta in predstavila
praktične primere komunikacije v različnih situacijah, ki jo otrok bolje dojema, zaradi česar lažje in pogosteje sledi
vzgojnim zahtevam staršev. Kot pravi,
pozitivna komunikacija, ki upošteva ra-

zvojne značilnosti otroka, tega motivira
za delo, spodbuja razvoj njegovih spretnosti ter ga hkrati uči medsebojnega
spoštovanja in človeških vrednot. Na
začetku predavanja je sodelujočim zastavila vprašanje, kaj si želijo za svojega
otroka, ko bo odrasel? Odgovori so bili
različni: da bi bil samostojen, odgovoren, srečen, zdrav, spoštljiv, s čutom za
sočloveka, delaven, ne preveč pohlepen,
uspešen, iznajdljiv, samozavesten, svoboden, potrpežljiv, vztrajen ... "Jaz bi vse
to opisala z besedami, da je v življenju
zelo pomembno, kako se otrok počuti
sam s seboj. Gremo skozi različna življenjska obdobja in v tem času se marsikaj dogaja. Kaj pa je tisto, kar nam
daje res dober občutek v življenju? Po
mojem mnenju je največkrat to, kako se
počutimo v vseh teh situacijah, kaj mislimo o sebi, o drugih, o svojem življenju. Najbolj odtehta, ali je naše življenje
lepo ali ne, prav to, kako ravnamo sami
s seboj in kako z drugimi," je poudarila
Bernardova.

Komunikacija ima pri oblikovanju otrokove osebnosti ključen pomen. "To, kakšni ljudje postanemo, je zelo odvisno od
tega, kaj se dogaja v naši glavi. Mišljenje,
razmišljanje otroške glave poteka v nevidnem svetu, v katerega se da vstopiti z
ustvarjanjem atmosfere topline, zaupanja in bližine v družini. Če želimo ustvariti varen dom, je ključnega pomena poznavanje miselnih vzorcev in njihovega
delovanja," pravi. Težava pri ustvarjanju
stika z otrokom pa leži v funkcioniranju
odraslega, racionalnega uma. Z usmeritvijo odnosov v doživljajsko sfero, intuitivno učenje, igro in medsebojno interakcijo je stik avtomatično dosežen brez
potrebe kontrole in uvajanja kazni.
In raziskave, kar poudarjajo tudi v Društvu za boljši svet, so pokazale, da je
eden od glavnih vzrokov nezadovoljstva
v družini pomanjkanje pogovora, da
odrasli in otroci težko najdemo skupni
stik in teme, ki bi nam kvalitetno pomagale premostiti karakterne, čustvene, spolne in starostne razlike.

BREZPLAČNA OBJAVA / ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 9, LJUBLJANA

MAJA BERTONCELJ
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V boju proti raku materničnega vratu
MAJA BERTONCELJ
Od 18. do 24. januarja je potekal 15.
Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Presejalni program
Zora s preventivnimi ginekološkimi
pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu omogoča pravočasno odkritje predrakavih sprememb.
Kot pojasnjujejo, je rak materničnega
vratu med raki izjema, saj o njem vemo
dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak
nov primer tega raka. "Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje
presejalnih pregledov, je verjetnost,
da bo zbolela za tem rakom, izjemno
majhna," pojasnjujejo v državnem programu Zora. Ob Evropskem tednu boja
proti raku materničnega vratu so na
Onkološkem inštitutu Ljubljana povzeli
dogajanje v programu Zora v preteklem
letu s ključnimi poudarki: "Svetovna
zdravstvena organizacija je v času lansiranja globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu med vsemi
evropskimi državami prepoznala prav

Slovenijo kot primer dobre prakse pri
obvladovanju bremena raka materničnega vratu z organiziranim presejanjem. Zaradi zaustavitve presejanja
v spomladanskem valu epidemije se je
prvič v 15 letih delovanja progama Zora
triletna pregledanost zmanjšala pod
ciljno vrednost sedemdeset odstotkov.
Zaradi večjega obsega dela ginekologov

let. To je zelo skrb vzbujajoče, saj se vrh
raka materničnega vratu v nepresejani
populaciji pojavlja med 40. in 49. letom
starosti, če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih sprememb. V starostni skupini 30–39 let odkrijemo kar okrog tretjino
predrakavih sprememb visoke stopnje."
Dr. Urška Ivanuš, vodja Državnega pro-

»V državnem programu Zora si želimo, da bi pregledanost presegla
ciljnih sedemdeset odstotkov v vseh slovenskih občinah. V občini
Medvode je bila na dan 30. junij 2020 triletna pregledanost
71,9-odstotna, kar je nad ciljno vrednostjo in nad slovenskim
povprečjem. Lansko leto je bila pregledanost v medvoški občini
74,4-odstotna.«
čez poletje in dobrega odziva žensk je
konec septembra 2020 pregledanost ponovno dosegla to mejo. Zaradi okrnjenega delovanja programa Zora smo do
konca septembra v letu 2020 v primerjavi s triletnim povprečjem odkrili za 19
odstotkov manj predrakavih sprememb
visoke stopnje pri ženskah, starih 30–39

grama Zora in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, med
drugim poziva, da ženske tudi v času
pandemije covida-19 celostno skrbijo za
svoje zdravje, upoštevajo dvanajst priporočil proti raku, se redno udeležujejo
presejalnih pregledov pri ginekologu in
se odločijo za cepljenje otrok proti HPV.

Poskrbi za dobro počutje,
poskrbi zase.
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Izdelka sta na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.
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Miru Plešcu najvišje priznanje planinske zveze
Miro Plešec iz Sore je prejemnik svečane listine Planinske zveze Slovenije za
dolgoletno predano delo v Planinskem društvu Medvode, predvsem na vodniškem in
naravovarstvenem področju.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Planinska zveza Slovenije vsako leto s
priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za njihovo dolgoletno neutrudno in
predano prostovoljno delo v planinstvu.
Lanskoletna podelitev v soorganizaciji Planinskega društva Medvode je bila
predvidena decembra v Medvodah, a je
bila zaradi epidemije prestavljena. So pa
prejemnike priznanj za leto 2020 že javno izpostavili. Prejemnik najvišjega priznanja, svečane listine Planinske zveze
Slovenije, je Miro Plešec iz PD Medvode.
Da je predan hribom, je zaznati že ob prihodu na njegov dom v Sori. Postavljeno
ima tablo z napisom Triglavski narodni
park, skale, zasajeno je cvetje ...
Ste prejemnik najvišjega priznanja
Planinske zveze Slovenije. Kaj vam
pomeni?
Priznanja nisem pričakoval, me je presenetilo. Za mano je dolga doba v planinstvu. Na tej poti so bili ob meni ljudje, ki so mi vedno pomagali, bili tudi
približno takšnih nazorov, kot sem
sam. En sam človek ne more narediti veliko. To je torej priznanje vsem,
ki so skozi vsa leta sodelovali z mano,
imajo odnos do narave in do dela. Slednje je dolg nas vseh, da ohranjamo in
razvijamo, kar so nam pustile starejše
generacije na področju planinstva. Nič
ni prišlo čez noč. Kot cvetje, ki spomladi na novo odžene, prav tako se vsako
naše delo nekje začne in konča. Nikdar
pa ne smeš delati, da bi se vprašal za
plačilo, čeprav vložiš nešteto prostovoljnih ur. Delati je treba z veseljem, z
zavedanjem, da naravi to dolgujemo. Če
delo poteka še v dobri družbi, kot je to
pri nas, pa je sploh krasno. Vsak je dal
svoj doprinos na katerem koli področju,
da so naše poti tako dobro vzdrževane
in da se je narava, predvsem hribovsko
cvetje, tukaj pri nas ohranila. Bili smo
blizu temu, da zaradi trganja izgine iz
Polhograjcev.
Kako bi opisali svojo prehojeno
planinsko pot? Dokumentacija pred
nama na mizi je videti obsežna.

Nagrajenec Planinske zveze Slovenije Miro Plešec na Gontarski planini nad dolino Ločnice
Dokumentacije se je v vseh teh letih nabralo res veliko. Po osemdesetem letu
sem z razpisi vabil na izlete ljudi tukaj v našem koncu. Na kupu tukaj na
mizi je 92 takšnih razpisov. To je bilo,
še preden smo z izletniškim odsekom
začeli pripravljati program izletov. Na
področju varstva narave imamo opozorilne table za cvetje, opozorilne table za
odnašanje smeti v dolino ... Natančno
imam zapisano, kje kakšna stoji. Član
društva sem že od mladih nog in s tem
sem rasel. V PD Ljubljana-Matica sem
naredil tečaj za gorskega stražarja. Takratni predsednik medvoškega društva
me je nagovoril, da bi v Medvodah ustanovili odsek za varstvo narave. In smo
se lotili. To je bil začetek, obdobje gorske
straže, ki je trajalo dvajset, trideset let.
Odsek za varstvo narave je dobro deloval, za petdesetletnico društva pa smo
okrepili izletniški odsek, ga postavili na
novo. Šli smo v tečaje za planinske vodnike, tako da še danes zelo aktivno deluje izletniški odsek z vsem vodenjem.
Po drugi strani se je odnos do narave
veliko spremenil. Cvetje se je ohranilo,
ljudje so končno dojeli pomen varstva

narave. Že sama miselnost se je veliko
spremenila in spremenili smo delovanje, tako da smo prešli na vzdrževanje
planinskih poti, kar je prav tako varstvo
narave. Poti so vedno širše, tudi gorskih
kolesarjev je vedno več, poti se uničujejo. Že narava sama je taka, da s svojo erozijo pripomore k slabšanju stanja
poti in treba jih je sproti obnavljati.
Zakaj ste se odločili ravno za delo v
odseku varstva narave? Od kod ljubezen do narave, cvetja?
Vsi živimo z naravo. Eni se tega malo
bolj zavedamo, drugi malo manj. Morda je ravno ta del Polhograjcev z bogastvom cvetja pripomogel k temu. Trudili
smo se za njihovo ohranitev. Imeli smo
trideset gorskih stražarjev. K sodelovanju smo pritegnili tudi ljudi z druge
strani Grmade, iz Polhovega Gradca,
kjer takrat še niso imeli svojega planinskega društva. Tudi na njihovi strani je
rastišče blagajevega volčina, ki je zavarovana vrsta.
Mlajšim generacijam se verjetno zdi
neobičajno, da so bili v Polhograjcih
gorski stražarji. Zakaj je bilo to potrebno?
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V šestdesetih, sedemdesetih, tam do
osemdesetih let prejšnjega stoletja so
ljudje množično hodili v naše hribe. In
ob tem so trgali cvetje, in kar je še slabše
– s koreninami, in ga odnašali domov.
Celi šopi cvetja so romali iz Polhograjcev. Imeli smo kar veliko dela. Vzpostavljeno smo imeli dežurstvo, opozarjali
ljudi, kakšnemu si tudi vzel šop cvetja.
Miselnost ljudi se je sčasoma spremenila in danes cvetja pravzaprav nihče
več ne trga. Sama rastišča so se obogatila, obstala. Omenil sem že blagajev volčin, tu so še dišeči volčin, širokolistna
lobodika, kranjska lilija, turška lilija …
To je vse zaščiteno cvetje.
S planinstvom ste povezani od
doma. Kam ste zahajali?
Že s starši smo kot otroci hodili v te
naše hribe, Polhograjce. Z odraščanjem
sem postopoma spoznaval tudi druge,
višje vrhove.
Vaš najvišji osvojeni vrh?
Najvišje sem bil na Monte Rosi. V hribe zunaj naših meja tudi z izletniškim
odsekom nismo veliko hodili. Sedaj vodimo v Karnijske Alpe. Vsako leto organiziramo tja okrog tri izlete. Od leta 1999
delujem kot planinski vodnik. Veliko
hribov smo prehodili v vseh teh letih,
kot izletniški odsek pa še nismo imeli
izleta na Triglav. Ljudje vidijo samo Triglav, pa prej lahko nič ali zelo malo hodijo po hribih. Dvigati se je treba počasi,
kot na vseh področjih. Tega bi se ljudje
morali bolj zavedati – zaradi varnosti.
Imamo toliko lepih poti in vrhov, ki nudijo še bistveno več kot sam Triglav, še
zlasti kar se cvetja tiče.
Kje vam je najbolj všeč?
Vsaka pokrajina ima svoje značilnosti.
Zelo ljuba mi je celotna veriga Karavank
na naši strani. Skoraj do vrha so zelene,
na drugo stran pa prepad. Všeč so mi
tudi Zahodni Julijci, malo čez mejo.
Kljub vsemu se zdi, da eden izmed
vaših ljubših vrhov ostaja Osolnik. Bo
držalo?
Seveda. Je le domač hrib. Logično je, da
smo največ zahajali v ta konec. Za cerkvijo na Osolniku je planina, ki je bila
včasih tako zaraščena z grmovjem, da
je s škofjeloške strani že sililo v cerkev.
Z društveno akcijo smo vse posekali in
ves les zvozili v dolino. Stanje vsako leto
vzdržujemo: pokosimo, da se ne zarašča.
Pod zadnjo strmino na Osolnik je
krasen kozolec, ki je vaše delo. Nova
je tudi pot.
Kozolci niso del društvenega dela, so
"za zraven". Več sem jih postavil. Nekaj

navdiha sem dobil v Planini pod Golico. Tam je tudi domačin, bil sem že pri
njem, ki ima tudi svojevrstne table.
Nova pot po gozdu pa je bila akcija društva – kar obsežna. Dela nam nikoli ne
zmanjka, vsako leto se pokaže kakšna
nova potreba. Nič ni večno. Je treba obnavljati, sicer se dela še večja škoda.
Kar nekaj dela je tudi z odstranjevanjem podrtih dreves. Hitro se je treba
odzvati, žago v roke in gremo. V Polhograjcih skrbimo za okrog 55 kilometrov
planinskih poti. Pomembno je, da se
ljudje na njih dobro počutijo, da ni težav, da bi se kdo izgubil. Nazadnje smo
na primer na Gontarski planini na novo
utrdili okrog sedemdeset metrov poti.
Na Osolniku, Gontarski planini, Tošču
in Jeterbenku smo postavili okrog trideset lesenih klopi.
Očitno ste res uigrana ekipa ...
Imam skupino, in če jih pokličem za
akcijo, mora res biti tehten razlog, da
se je ne udeležijo. In pri nas se dela. Če
jih vprašate, bodo rekli, da sem najbolj
zahteven šef. Do zadnjega ne popustim. Večjih akcij se udeleži do trinajst
ljudi. Pred leti, ko sem delal poročilo,
sem zapisal hudomušno: "Leto se je
nagibalo proti koncu in naredili smo
še inventuro. Firma, ki se je dajala po
teh govcih, je štela petnajst članov,
nekateri so bili prisotni stalno, drugi
občasno. V rednem delovnem razmerju je pet garačev, vsi ostali so upokojenci z večjo ali manjšo kilometrino.
Predvsem pa jim je doma dolgčas in se
nimajo kam dati. Pri tem smo upoštevali tudi družinski zakonik in jim nudili tudi nekaj za pod zob, s tem pa vsaj
delno pripomogli, da njihov družinski
proračun ni dobil še večje luknje. Res
je tudi, da smo vse delali na črno, da
ni bil nihče prijavljen na zavodu za lenuhe, skratka da smo upoštevali smernice aktualne politike, ko te nihče ne
šmergla – ne od spodaj ne od zgoraj."
Večkrat napišem kaj v takšnem stilu.
Veliko sem bral planinsko literaturo in
zmeraj dodajal kakšne verze, misli …
To imam še vedno v navadi za zgibanke o planinskih izletih, da ni vse tako
suhoparno.
Kako pa je s podmladkom?
Tukaj pa ni ravno obetavno. Ne želim
tarnati, a je vrzel. Nekaj fantov je po
dvajset let mlajših od mene, starih tam
okrog petdeset let. To je kar uspeh. Pomembno je, da gre tradicija naprej. Ko
si v društvu, si aktiven na vseh področjih. Bil sem tudi pri markacistih. V Ta-

marju smo imeli dom in smo vse poti,
od Ponc do Jalovca, Mangarta in Vršiča,
pomagali markirati. Tudi očiščevalne
akcije smo imeli v okviru odseka varstva narave. Včasih so bile po tem večje
potrebe, ozaveščenost ljudi je k sreči iz
leta v leto večja. Bi pa ob tem omenil, da
je koronakriza v naše hribe "naplavila"
kar precej pohodnikov, ki iščejo energijo in mir. Moramo se strinjati, da je
to pravilno. Opažamo pa, da nimajo tistega čuta do narave, če rečem, da niso
pristni planinci. Vsak naj tisto, kar prinese v hribe, tudi odnese nazaj v dolino
in naj uživa v naravi. Gibanje v naravi
je ne nazadnje najboljši respirator za
pljuča.
Ko ste v hribih drugje po Sloveniji in
v tujini, ste verjetno še bolj pozorni na
urejenost poti. Kako bi jo primerjali z
medvoškimi hribi?
Pri nas so lahko na tem področju velike
razlike. Morda v društvih ni ljudi, imajo večje potrebe, kakšen večji okoliš …
Planinska zveza ureja enotne smerne
table. Tudi pri nas smo jih v enem delu
že zamenjali. To imamo dobro urejeno.
Kar se enotne urejenosti usmerjevalnih
tabel na planinskem področju tiče, pa
smo kot zveza malo zadaj – tako za Avstrijci kot za Italijani.
S prejemom najvišjega priznanja
Planinske zveze Slovenije se vaše delo
zagotovo še ne zaključuje?
Dokler se bo dalo, bomo delali naprej.
To je v zadovoljstvo. Je dolg, ki ga vračamo naravi za vse tisto, kar v njej doživljamo. Moja želja je tudi, da bi se nam
priključil še kdo iz mlajše generacije.
Naj kar pridejo. Opažam, da veliko mladih hodi po hribih, delo v društvih pa
jih premalo zanima.
Zaključiva s kakšno mislijo?
Z zapisom Marjana Lipovška, ki mi je
zelo ljub: "V mraku sem dospel v dolino. Za seboj sem puščal tihi večer prejšnjega dne, noč v sladkem senu, strmo
gorsko pot skozi zasnežen žleb in trenutke sreče visoko na vrhuncu gore. To
je gornikovo poldne. Potem se začenja
zaton, hoja navzdol in tiha otožnost, ki
se nas loteva vselej, ko moramo v dolino. Gori je srečna samota, ki jo hodimo
iskat. Gori so sen in resnica, hrepenenje
in izpolnitev, otroško veselje in moško
zorenje. Ure, ki se nikdar ne vrnejo in
po katerih bomo vedno hrepeneli, nikoli pomirjeni, vselej voljni sprejeti zanje
boj, samo, da jih dosežemo, doživimo.
In zato ostajamo zvesti goram in svoji
ljubezni do njih."
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Ob kulturnem prazniku priznanje Marussigu
Osrednja občinska slovesnost ob kulturnem prazniku je nosila naslov Poezija iz
mehurčkov. Na njej so podelili pletenico za posebne dosežke, ki jo je prejel pedagog,
pesnik in pravljičar Jurij Marussig.
MAJA BERTONCELJ
Tradicionalna občinska slovesnost ob
slovenskem kulturnem prazniku je bila
v Medvodah premierno predvajana 7.
februarja zvečer na spletu, v svetu brezstične povezanosti. Posneta je bila vnaprej.

PREPLET KULTURE V MEDVODAH
Njen naslov je bil Poezija iz mehurčkov.
Bila je nekakšno nadaljevanje kulturne
akcije Stik, ki je bila realizirana v novembru in decembru. Slednjo so začeli
z vabilom k soustvarjanju sočutne skupnosti preko poezije in pripravili vnaprej posneto oddajo Prižig luči, nadaljevali s spletno objavo prejetih del in na
prireditvenem prostoru Tržnice Medvode postavili razstavo Stik. Popestrila
je praznični december, na njej pa so
mimoidoči lahko prebrali 140 prejetih
del. Skupaj so v tej kulturni akciji prejeli

kar 202 literarni deli. Nekaj so jih vpletli tudi v slovesnost ob dnevu kulture in
jih v drugačni postavitvi znova dali na
ogled mimoidočim na ploščadi na tržnici. Razstava bo na ogled do 8. marca.
Virtualna slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega praznika je bila
preplet kulture v Medvodah, kjer se
ustvarjalci v določenem trenutku oziroma časovnem okviru srečajo. Gre torej
za stik lokalnih kulturnih izvajalcev z
občani in kulturnimi izvajalci od drugje. "Gre za predstavitev različnih področij kulture in njenih kakovostnih
nivojev preko vizualne predstavitve križajočih se poti. S tem želimo poudariti
velik pomen sobivanja in soustvarjanja
pa tudi vpliva, ki ga ima posameznik na
družbo oziroma na drugega posameznika. Naše kulturno vrtičkanje kot tudi
poezija iz mehurčkov za razvoj potrebuje dve komponenti: osebni izraz preko
lastne ustvarjalnosti in stik: z družbo,

okolico ... Virtualna slovesnost vizualno gledalcu pokaže prepletanje gibanja
ljudi ter njihove nastope, ujete v bližnje
posnetke," je povedala Sabina Spanjol,
scenaristka slovesnosti. Dramaturgijo
in izbor besedil je prevzel Janez Vencelj, produkcijo pa Televizija Medvode.
Organizatorja sta bila Občina Medvode
in Javni zavod Sotočje Medvode. Kulturni program, ki ga je povezovala Jana
Jenko, so oblikovali Eva Hren, Godba
Medvode, mladinska folklorna skupina
KUD Oton Župančič Sora, Plesni studio
Impulz in recitatorji Barbara Jakopič
Kraljevič, Matej Ulčar, Vita Zagoršek in
Tija Robas.

SLAVNOSTNI GOVORNIK PODŽUPAN
Slavnostni govornik je bil Ivo Rep, podžupan Občine Medvode. V svojem govoru se je prav tako dotaknil mehurčkov:
življenja v mehurčkih, v katere se je
pred skoraj enim letom preselilo naše
življenje: "Ljudje smo razmišljajoča,
družabna bitja, sposobna neverjetnega
prilagajanja. Naše sposobnosti podpori
spremenjenega načina življenja so na
preizkušnji. Vendar smo se, kakor kaže
zgodovina, vedno znali odločiti pravilno. Če ne takoj, pa na malce daljši rok.
Pomembno je, da smo ohranili to, kar
nas dela ljudi: razum, sočutje, pripravljenost na sprejemanje izzivov in pomoč drug drugemu. In vedno je bila ob
nas rdeča nit kultura – v različnih oblikah. Vedno nas je znala povezati – kot
ljudi, kot narod, kot človeštvo. K njej se
zatekamo tudi v času današnjih izzivov,
četudi na spletu. Pomembna pa je uravnoteženost med digitalnim in osebnim
stikom ali še bolje – življenjem. In tu se
pokaže, da pravzaprav nič ne izgubljamo, vsaj dokler se tega zavedamo in to
opazimo." V zadnjem delu govora je nekaj misli namenil še Francetu Prešernu.
Na dan njegove smrti obeležujemo slovenski kulturni praznik.

PLETENICA JURIJU MARUSSIGU

Jurij Marussig je prejemnik pletenice za posebne dosežke na področju kulture.

Del slovesnosti je sedaj že tradicionalno
podelitev pletenic, priznanj na področju kulture, s čimer vsako leto počastijo
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ustvarjalce, ki so pomembno prispevali k bogatenju kulturnega življenja
v lokalni skupnosti in širše. Tokrat so
podelili eno pletenico za posebne dosežke. Iz rok medvoškega župana Nejca Smoleta jo je prejel pedagog, pesnik
in pravljičar Jurij Marussig, in sicer za
izjemno delo na področju kulture v preteklem letu ob izdaji pesniške zbirke
Večerna luna in promoviranju bralne
kulture. Kot je med drugim zapisano v
obrazložitvi priznanja, Marussig delo
z mladimi uspešno povezuje z ustvarjanjem v svetovih poezije in pravljic. V
njegovem ustvarjalnem opusu se je nabralo sedem pesniških zbirk, izdal pa
je tudi tri zbirke pravljic. Poezijo predstavlja ali samostojno ali pa v družbi
pesnikov oziroma literatov na pesniških večerih, prireditvah in literarnih
srečanjih v medvoški občini in po Sloveniji. Svoje pravljice najmlajšim bralcem predstavlja s kamišibajem. Zadnja
leta so ga prevzeli haikuji. Posvetil se
je pisanju haiku poezije. Njegova zbirka
haikujev Večerna luna je bila povod za
nominacijo za pletenico za posebne dosežke. V letu 2020 je bil kljub ukrepom,
vezanim na epidemijo, zelo aktiven.
Sodeloval je na več literarnih večerih
po Sloveniji, bral poezijo, med prvim
valom epidemije izvedel kar 32 kratkih
kulturnih večerov na spletu in sooblikoval vrsto drugih prireditev oziroma
dogodkov. Avgusta je izšla njegova že
omenjena pesniška zbirka z naslovom
Večerna luna, zbirka haikujev v kombinaciji s fotografijami, decembra pa
še ena izmed njegovih pravljic v zbirki pravljic, prevedenih v španščino,
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Razstava Poezija iz mehurčkov bo na ogled do 8. marca. Rdeča nit razstavljenih literarnih del
je stik v vseh pomenih besede.
pod avtorstvom dr. Jasmine Markič. V
času epidemije je s pomočjo kamišibaja
posnel tri pravljice, ki so na ogled na
spletnem kanalu Youtube. Ustanovil je
tudi podmladek literarne sekcije KUD
JaReM, ki se imenuje Bezeg in združuje
mlade literarne ustvarjalce.
"Pletenica mi pomeni veliko motivacijo in spodbudo za naprej. Zelo sem je
vesel. Tudi v teh koronskih časih sem
precej ustvarjal, sicer na spletu, a smo
kar nekaj naredili. Zelo sem vesel, da
smo lani v okviru KUD JaReM ustanovili mladinsko literarno sekcijo Bezeg,"
je po prejemu priznanja povedal Ma-

russig in se dotaknil še razmišljanja o
kulturi v teh časih: "Je skrita na spletu, precej osiromašena. Bojim se, da
bo dolgo trajalo, preden se bo vrnila v
ustaljene tirnice. Vsem želim, da se ta
čas čim prej izteče. Kultura je trenutno
precej potlačena v ozadje, tudi s strani
tistih, ki bi morali skrbeti za to, da bi
bila ena vodilnih. Ne nazadnje imamo
edini kulturni praznik za državni praznik." Zahvalil se je tudi domačim in
KUD JaReM, v katerem deluje in ga je
predlagalo za priznanje: "To je društvo,
v katerem sem jaz jaz in lahko svobodno ustvarjam."

Deset BOŽJIH zapovedi &
Govor na gori Jezusa iz Nazareta
Vse, kar ljudje potrebujemo, da bi živeli miroljubno drug z drugim in v enosti
z naravo in živalmi, nam je dano že tisoče let. To so univerzalne vrednote, ki so
vsebovane v Desetih Božjih zapovedih in Govoru na gori Jezusa iz Nazareta.
Odkrijte tudi sami, kaj vam Bog, Svobodni Duh, ponuja za vaše življenje, in se
naučite, kako lahko ta preprosta življenjska navodila spremenijo vaše življenje na
bolje. Berite razlago Desetih zapovedi, razloženih z besedami današnjega časa, in
se poglobite v razlage Govora na gori, ki jih je razodel sam Kristus po Gabriele,
prerokinji in poslanki Božjega kraljestva.
Knjigo lahko naročite na spletni strani www.gabriele-zalozba.com.
Naročila sprejemamo tudi na telefonski številki 059 016 735.
Založnik: Gabriele-Založba Beseda, Celovška c. 87, 1000 Ljubljana
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V osmo desetletje pomlajeni
Lea Onufrija Volk je nova predsednica KUD Oton Župančič Sora.
PETER KOŠENINA
KUD Oton Župančič iz Sore je pred dvema letoma praznoval sedemdeset let
delovanja. V osmo desetletje društvo
vstopa s pomlajenim vodstvom, saj je
dolgoletnega predsednika Franca Plešca
zamenjala Lea Onufrija Volk.
Nova predsednica je 25-letna diplomirana anglistka in rusistka iz Trnovca, ki je
članica KUD-a Oton Župančič Sora že dobrih osemnajst let. Pomemben del njenega življenja predstavlja folklora. "Z njo
sem se prvič srečala v našem društvu,
kjer sem bila sprva plesalka, nato mentorica Mlajše otroške folklorne skupine,
trenutno pa v društvu vodim Mladinsko
folklorno skupino. Poleg tega sem tudi
članica Folklorne skupine Tine Rožanc,
kjer sem nekaj časa tudi vodila skupino
na novo vpisanih plesalcev, t. i. skupino "brucev". Vodenje te skupine in samo
delovanje znotraj FS Tine Rožanc mi je
prineslo veliko znanja na folklornem
področju, ki ga pred tem nisem imela.
To znanje se pozna praktično na vseh
področjih, ki jih folklorna dejavnost obsega, kar mi je zelo pomagalo in mi še
vedno pomaga pri delu s sorško Mladinsko folklorno skupino," pravi Lea Onufrija Volk. Ob folklori sta ji blizu tudi gledališče in petje. V gimnazijskih letih je
bila članica gledališča Curriculum Vitae
na Gimnaziji Šentvid, prepevala pa je pri
Sorških kresnicah.
Pri odločitvi za kandidaturo za predsednico društva so ji pomagali nekdanji
predsednik in upravni odbor. "Priznam,
da na začetku nisem bila navdušena nad

Lea Onufrija Volk je nova predsednica KUD Oton Župančič iz Sore.
idejo, ker sem imela veliko dela tako na
fakulteti kot tudi na drugih področjih,
kjer sem delovala. Potem se je zgodila situacija s koronavirusom, obveznosti so se
zmanjšale, meni pa je ostalo veliko časa
za premislek o tem, zakaj bi oziroma ne
bi prevzela funkcije. Na koncu je želja po
ustvarjanju v društvu z dolgoletno tradicijo, ki je posledica resnično srčnih članov, ki z veseljem in srcem ustvarjajo že
sedemdeset let, odtehtala večino minu-

tudi dolgoletna prizadevanja za izgradnjo prizidka h Kulturnemu domu, saj
brez njega in upravnih odborov društva,
ki so delovali pod njegovim vodstvom,
galerije morda še danes ne bi bilo," se pomembnosti dela, ki ga je opravil Plešec,
zaveda Lea Onufrija Volk.
Pred njo je izziv ponovnega zagona društva po dolgotrajnem mirovanju zaradi
koronavirusa. "Večina sekcij ne deluje že
od marca 2020, zato ponoven zagon verje-

Nova predsednica je 25-letna diplomirana anglistka in rusistka
iz Trnovca, ki je članica KUD-a Oton Župančič Sora že dobrih
osemnajst let.
sov," pravi Lea Onufrija Volk in dodaja, da
jo žene tudi radovednost, k čemu vse lahko v svojem predsedovanju pripomore.
Njen predhodnik Franc Plešec je bil
predsednik društva tri desetletja in pol.
"Brez njega društvo ne bi bilo takšno, kot
je. Mislim, da je Franc v vseh teh letih
svoje delo opravljal več kot odlično in resnično težko bo stati v njegovih čevljih,
sploh glede na to, da njegovo delovanje
v društvu ni omejeno samo na predsedniško funkcijo, temveč na vsa dela, ki
jih je skozi leta opravljal. Teh ni malo,
čisto vsa pa so pustila ogromen pečat
na delovanju društva. V času njegovega
izrazito plodnega delovanja so se odvile
kar tri obletnice društva in veliko projektov, izvedlo se je tudi nekaj kulturnih izmenjav. K vsemu temu moramo prišteti

tno ne bo najlažji. Ne zaradi članov, prepričana sem, da bodo vsi z največjim veseljem ponovno začeli ustvarjanje, ko bo
to mogoče. Zagon ne bo najlažji predvsem
zaradi priporočil za izvajanje dejavnosti,
ker je v veliki meri marsikatero priporočilo v praksi težko izvesti, kar je večino
sekcij ugotovilo že v lanskem letu. Poleg
težke izvedbe pa je tu še dejansko vprašanje varnosti – torej, kako lahko sploh
varno izvedemo dejavnost oziroma ali je
našo dejavnost sploh moč varno izvesti,"
nova predsednica opisuje težave, s katerimi se bodo morali spoprijeti v društvu.
V svojem mandatu bi rada oživila delovanje likovne sekcije, da ne bi bila omejena le na vsakoletni Ekstempore, ter se
posvetila novemu objektu – galeriji pri
osmišljanju tega, čemu vsemu bo služila.
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Pri Kovaču, pri Mini, pri Judku ...

občutka, da so hišna imena povezana s
kmečkim slojem, smo prišli do tega, da
ljudje v hišnih imenih čutijo ponos in
pripadnost kraju ter svojim koreninam.«
A ker se z umiranjem starejših prebivalcev tudi poznavanje hišnih imen pozablja, je zelo pomembno je, da se ta znanja prenašajo tudi na mlajše generacije.
Zato v projekt vključujejo tudi otroke, ki
pri starih starših, sosedih poizvedujejo o
hišnih imenih, jih zapisujejo in zbirajo.
Prav zato, da bi se tradicija hišnih imen
ohranila, so lani predlagali vpis rabe hišnih imen v Register nesnovne kulturne dediščine. To jim je lani jeseni tudi
uspelo, na kar so posebej ponosni.

Raba hišnih imen je bila vpisana v Register nesnovne
kulturne dediščine. Tablico je še mogoče dobiti.

»Hišna imena se ohranjajo ne glede na to,
ali hiša zamenja lastnika, vlečejo se skozi
generacije in pogosto stoletja. Po vaseh se
ljudje poznajo bolj po hišnih imenih kot
po priimkih,« pravi Klemen Klinar, vodja
projekta zbiranja hišnih imen pri Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. V projekt je
vključena tudi Občina Medvode, kjer so
doslej zbrali 750 domačih hišnih imen,
s tablicami pa je označenih 355 domačij.
Zbiranje imen se letos nadaljuje, v okviru

Hišo Pri Judku je imel v lasti
Bohinčev Johan. Imel je svojo
žago. Ob nedeljah je oblekel
črn suknjič in hlače ter belo
srajco, nadel si je črn klobuk s
širokimi krajci. S svojo opravo
je spominjal na stil oblačenja
Judov. Zaradi tega se je hiše
prijelo hišno ime Pri Judku. (iz
knjižice Kako se pri vas reče?)
projekta Stara hišna imena 3 bodo projekt
dokončali tudi v preostalem delu medvoške občine (v naseljih Belo, Brezovica pri
Medvodah, Golo Brdo, Osolnik, Seničica,
Setnica – del, Studenčice, Tehovec, Topol
pri Medvodah, Trnovec in Žlebe. Po besedah Klemena Klinarja lastniki domačij iz

teh naselij lahko svoje hišno ime sporočijo na klemen.klinar@ragor.si ali 04 581 34
16, prav tako pa lahko lastniki v naseljih,
kjer je projekt že zaključen, še vedno prejmejo brezplačno tablico.
V okviru projekta Stara hišna imena sta
v medvoški občini doslej izšli tudi dve
knjižici z naslovom Kako se pri vas reče?,
kjer so zapisana hišna imena za posamezno območje, vsebina pa je obogatena
tudi z zgodbami, povezanimi s hišnimi
imeni, s starimi fotografijami domačij
in razglednicami krajev.
Projekt sicer na Gorenjskem poteka od
leta 2009, do danes se je vanj vključilo že
22 občin, ne le na Gorenjskem, temveč
tudi v osrednjeslovenski regiji. Doslej so
zbrali 12.100 hišnih imen, značilno glineno tablico pa je na domačijo namestilo
sedem tisoč lastnikov. Po Klinarjevih besedah morajo pri označitvi vselej dobiti
soglasje lastnika; da bodo na ta način
označili hišo, se odloči okrog dve tretjini
vseh. Glinene tablice s hišnim imenom
so namestili tudi že na povsem nove hiše,
ki stojijo na mestu starih domačij, zanje
pa se odločajo celo priseljenci iz tujine, ki
v Sloveniji kupijo hišo s hišnim imenom.
»S tem storijo korak naproti svojim sovaščanom oziroma domačinom in kažejo
odnos do kulturne dediščine, ki so jo podedovali z nakupom hiše,« je dejal Klinar.
Kot ugotavlja Klinar, je projekt med prebivalci zelo priljubljen. »Iz splošnega

SVOJA VRATA ZA VAS ODPIRA

ROZMAN JANEZ S.P. MIZARSKI SSERVIS, ZG. PIRNIČE 100 A, MEDVODE

URŠA PETERNEL

ÈEPRAV SMO "PASJI", NEGO IZVAJAMO TUDI NA MAÈKAH!

PASJISALONBEVSK.COM
041 571 253
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Ostanimo zdravi in z gasilskim pozdravom
NA POMOČzdravi
Ostanimo

Pr' Žerovc v Zbiljah / Foto: arhiv RAGOR

PGD ZBILJE, ZBILJE 44, MEDVODE

in z gasilskim pozdravom
NA POMOČ
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Pomoč ranljivim skupinam z umetnostjo
V Društvu Barka že triindvajset let osebam z motnjo v duševnem razvoju zagotavljajo
dom, družbo, službo ter inovativne storitve. Ena izmed najnovejših so umetniške
delavnice oziroma t. i. art terapija in likovne kolonije za različne ranljive skupine.
MAJA BERTONCELJ
Aktivnosti so del projekta Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi, ki se
izvaja od oktobra 2020 do maja 2023.
"Mednarodna praksa in raziskave ter
naše izkušnje so pokazale, da pomoč z
umetnostjo pri osebah z motnjo v duševnem razvoju preprečuje anksioznost,
povečuje socialno vključenost (če je dejavnost skupinska, kar v našem primeru je), osebi daje občutek pripadnosti, preprečuje občutek osamljenosti,
spodbuja domišljijo in kreativnost ter
vpliva na razvoj oziroma vzdrževanje finomotoričnih sposobnosti. Hkrati smo
tako želeli spodbujati aktiven življenjski
slog, medgeneracijsko sodelovanje in
aktivno staranje, ne samo pri sprejetih
osebah Društva Barka – odraslih z motnjo v duševnem razvoju, ampak tudi

Mednarodna praksa in raziskave ter njihove izkušnje so pokazale, da ima pomoč
z umetnostjo pri osebah z motnjo v duševnem razvoju številne pozitivne učinke.
/ Foto: arhiv Društva Barka

30 % popusta na vse
izdelke AJM v tednu
od 15. do 20. februarja.

www.ajm.si

Ponovno odprti

AJM Ljubljana, Šmartinska 105; AJM Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53.

Vabljeni v salone AJM
za brezplačno
svetovanje, naročilo
izmer in predstavitev
nove ponudbe.
Dobrodošli ponovno
pri nas.
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pri različnih ranljivih skupinah in lokalni skupnosti. Naše
dosedanje izkušnje so pokazale, da se lahko našteti cilji v
veliki meri dosegajo s kreativnimi aktivnostmi," je pojasnila Ivana Petkukjeska, vodja projekta in projektna svetovalka
v Društvu Barka. Pomoč z umetnostjo kot program so v zadnjih petih letih delno izvedli približno dvakrat letno.

ZGRADITI ATELJE IN GA DELITI S ŠIRŠO SKUPNOSTJO
Na njihove aktivnosti se je leta 2017 navezoval projekt dražbe
umetniških del Artists for Artists (umetniki za umetnike),
ki se je ponovil tudi leta 2019. To je bila tiha dražba, ki so jo
organizirali z namenom pridobitve ateljeja za sprejete osebe
Društva Barka, ki kažejo velik umetniški potencial. Za njeno
izvedbo so pridobili dela veliko znanih umetnikov predvsem
iz Slovenije in Avstrije, ki so velikodušno podprli ta projekt
s svojimi umetninami. Na dražbi so zbrali približno dvajset
tisoč evrov, ki so jih namenili ureditvi umetniškega ateljeja
po vzoru Atelier de La Tour v Treffnu na Koroškem.
"Opažanje pozitivnega vpliva umetniških delavnic na naše
osebe in pridobitev finančnih sredstev za izgradnjo ateljeja
sta nam dala možnost načrtovanja strukturiranega programa art terapije. Hkrati pa je naš cilj pridobitev deliti tudi s
širšo skupnostjo. Rezultat tega je jeseni 2019 oddana projektna vloga "Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi", ki
smo jo pripravili skupaj s projektnimi partnerji DEOS Center
starejših Medvode, Občina Medvode, Vzgojno-izobraževalni
zavod Frana Milčinskega Smlednik in Kabelska televizija
Medvode. Projekt vključuje razvoj strukturiranega programa
ateljeja, izvajanje umetniških delavnic in poletnih kreativ-

»Naš atelje bo prvi takšen v Sloveniji, ki bo
deloval podobno kot Atelier de La Tour v Avstriji,
ki že od leta 1983 omogoča osebam z motnjo
v duševnem razvoju samostojno umetniško
ustvarjanje in predstavljanje svojih del javnosti.
Naš program bo šel še korak dlje, saj bomo
vključevali več različnih ranljivih in starostnih
skupin ter širšo javnost.«
nih aktivnostih od oktobra 2020 do maja 2023. Vloga je bila
odobrena, aktivnosti pa sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas,"
je povedala Petkukjeska in dodala, da trenutno razvijajo dvoletni program njihovega ateljeja, ki bo vključeval art terapijo/umetniške delavnice in prostočasne dejavnosti, načrtovane na način, ki bo spodbujal zdravo in kakovostno življenje,
medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje: "Aktivnosti bodo namenjene različnim ranljivim skupinam: odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, šoloobveznim
otrokom s čustveno-vedenjskimi motnjami in starostnikom
ter širši javnosti. Istočasno pa gradimo novo majhno enoto poleg poslopja naših delavnic v Zbiljah. Prostor oziroma
novi atelje bo javno dostopen za uporabo za osebe z motnjo
v duševnem razvoju in brez nje. V ta namen smo v stiku z
arhitekti, gradbeniki, notranjimi oblikovalci ... Naš atelje bo
prvi tovrstni v Sloveniji, ki bo deloval podobno kot Atelier de
La Tour v Avstriji, ki že od leta 1983 omogoča osebam z motnjo v duševnem razvoju samostojno umetniško ustvarjanje
in predstavljanje svojih del javnosti. Naš program bo šel še

korak dlje, saj bomo vključevali več različnih ranljivih in starostnih skupin ter širšo javnost."

PRIPOMOGLI K OBLIKOVANJU INKLUZIVNE DRUŽBE
Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti, vključno s poletnimi aktivnostmi v štirih različnih
občinah. Atelje naj bi uradno odprli septembra letos. Skozi
študijsko leto bodo izvedli 140 delavnic, ki se jih bo lahko udeležilo 150 posameznikov. "Art terapijo bosta vodili umetnici, ki
jo bosta izvajali za mešane skupine: odrasle z motnjo v duševnem razvoju, ki so sprejete osebe Društva Barka, stanovalce
DEOS Centra starejših Medvode ter učence s čustveno-vedenjskimi motnjami iz VIZ Smlednik. Okoliški prebivalci pa bodo
vabljeni k udeležbi na delavnicah ali dodatnih aktivnostih
ateljeja. V poletnih mesecih bomo organizirali potujoče razstave umetnin ter štiri enodnevne likovne kolonije v Vodicah,
Komendi, Domžalah in Medvodah. Ker bodo v vsako umetniško kolonijo vključene osebe iz različnih ranljivih skupin in
generacij ter širša javnost, bodo imeli udeleženci priložnost
vzpostavljati odnose, ustvarjalno in zdravo preživljati svoj
prosti čas ter razviti nove veščine ali izboljšati že obstoječe.
Skupaj se bomo povezovali ter se učili drug od drugega. Na ta
način bomo spodbujali medgeneracijsko sodelovanje, kakovostno aktivno staranje in spoštovanje do različnosti ter pripomogli k oblikovanju inkluzivne družbe ter povečali ponudbo
kreativnih dogodkov," še pojasni Petkukjeska.
V ta namen so objavili poziv k sodelovanju. Vsak, ki ima predlog, ki se nanaša na izvajanje art terapije za ranljive skupine, prostočasne umetniške aktivnosti za splošno javnost ali
konkretno ciljno skupino, željo za prostovoljno vključevanje v
aktivnosti ateljeja ali potrebo po prostoru za izvajanje kreativne aktivnosti lahko to sporoči vodji projekta Ivani Petkukjeski
na e-naslov: projekti@skupnostbarka.si.

www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode

barve.lunasp@gmail.com
GSM: 030 305 109

Široka ponudba barv Sun Chemical
za XXL digitalni tisk.
Graverske storitve, štampiljke, gravura na kozarce,
stenske ure, izrez plexija...
Luka Nacev s.p.
Valburga 46c
1216 Smlednik

graverstvo.lunasp@gmail.com
GSM: 064 134 341
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Beli lepotec odletel
Labod grbec, sedaj že kar znani prebivalec
ali prebivalka Medvod, je bil nekaj časa
pogrešan, se vrnil in znova odletel. V
Društvu Reks in Mila so raziskali tudi, od
kod je priletel v Medvode.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA
"Le kam je odletel naš lepotec, beli labod," se je spraševal Marko, Medvoščan, eden izmed tistih, ki bdi nad labodom, ki je
bil od lanskega oktobra prava atrakcija območja Blagovnega
centra Mercator v Medvodah.
"Bil je precej ubog, potikal se je po pločniku in parkirišču in čakal na hrano. Nekajkrat na dan sem prišel na breg reke Sore
in mu prinesel koruzo. Tudi solato je imel zelo rad. Počasi se
je Beli, tako sem mu dal ime, navadil, da je prihlačal iz vode
in se najedel, nato pa odšel nazaj. Ni več zahajal na parkirišče. Ko je pridobil moč, je včasih tudi odletel, toda vedno se je
vrnil. Nekega dne je s sabo pripeljal tudi prijatelja, še enega
belega lepotca. Pri hranjenju je pomagal tudi Matjaž in imeli
smo se prav lepo. Bal sem se konca leta zaradi pokanja petard
in raket. Na prvi dan novega leta zjutraj sta bila laboda še tu,
toda moje veselje se je že proti večeru spremenilo v žalost. V
trenutku, ko sem prišel, sta poletela proti reki Savi. Večjemu

Labod, ki smo ga videvali na območju centra Medvod, je bil
izvaljen na Koseškem bajerju, kjer je bil nazadnje opažen
novembra 2019.

je uspelo preleteti novoletno razsvetljavo na mostu, Beli pa se
je zaletel v novoletne lučke in padel na pločnik. Pobral sem
ga in odnesel na brežino reke, kamor sem mu nosil hrano. K
sreči se ni resneje poškodoval. Naslednji dan je še ves trepetal
od šoka, čez dva dni pa je spet prišel do mene in me cukal za
bundo. Sledilo je novo pokanje na pravoslavni božič in naslednji dan našega Belija ni bilo več. Našel sem samo še sledi v
snegu, kjer se je odlepil od tal in poletel. Od takrat ga nisem
več videl," je zapisal konec januarja, nekaj dni kasneje pa vesel sporočil, da se je labod po skoraj mesecu dni znova vrnil.
"Je živ in zdrav. Upam, da sedaj ostane čim dlje, ker je pravi
okras reke Sore in okolice." A kmalu je spet odletel.
Ko je labod prišel v Medvode, so ga opazili tudi v Društvu Reks
in Mila. Za pomoč so se obrnili na strokovnjake. Kot so pojasnili, so se povezali s Kliniko za ptice, male sesalce in plazilce na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, z Zavetiščem za divje
živali na Muti, s Turističnim društvom Zbilje in prostovoljci, ki za labode skrbijo v Izoli. Podatke z obročka na labodovi
nogi so poslali v Prirodoslovni muzej v Ljubljani, kjer zbirajo podatke o obročkanih pticah. Labod je dobil ime Gandalf
Kondor Beli. Ljudje so ga hranili s kruhom in celo s piškoti,
zato so postavili table z opozorilom, da mu hrana, ki zanj ni
prava, škoduje. Labodi se prehranjujejo z vodnimi rastlinami, žuželkami, paglavci in vodnimi polži. "Če hranimo vodne
ptice, jim priskrbimo bio koruzo in mehko svežo solato. Kruh
pticam škoduje, saj povzroča okvaro kosti. Dobijo "angelske
peruti", ki jim onemogočajo letenje, torej umik in beg pred
nevarnostmi," pravijo v društvu za zaščito živali iz Medvod in
pojasnjujejo, da so se strokovnjaki odločili, da laboda ne bodo
preselili. Laboda so obiskovali ob večerih, ko je bival skupaj
z medvoškimi racami mlakaricami. Izvedeli so, da je bil kot
mladič izvaljen na Koseškem bajerju, kjer je bil obročkan 22.
julija 2019. Nazadnje je bil tam opažen novembra 2019. "Verjetno je, da si sedaj že išče partnerja ali partnerico. Labodi
ostanejo skupaj celo življenje," še povedo.
Za konec so posredovali še podatek, ki so ga dobili od ornitolog
Mirka Silana, ki je član Društva za opazovanje ptic in že več
kot 15 let vsako leto v januarju prešteva ptice na Zbiljskem jezeru. "Povedal je, da beležijo rahel upad števila vodnih ptic. To
je najverjetneje posledica upada žuželk in pomanjkanja hrane
v vodi zaradi onesnaženja, ki nastaja zaradi slabe pretočnosti.
Letos je na jezeru naštel 120 labodov grbcev. V Sloveniji prezimi okoli 1500 labodov. Okoli osemdeset parov pa redno živi pri
nas, največ na rekah Krki in Dravi," so dodali in zaključili, da
divjim živalim najbolj pomagamo tako, da jih ne vznemirjamo
in ne plašimo s svojo prisotnostjo ali s svojimi kužki, ampak
jih opazujmo od daleč: "V paniki se lahko poškodujejo. Zelo se
bojijo hrupa. Glasni poki so zanje lahko celo usodni."
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Vse dni v letu.
Vedno za vas.

30 let informativnega programa
30 let nepristranskih informacij
30 let televizijske in video produkcije
za majhne oglaševalce in velika podjetja

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji Sotočje 15.
januarja 2021 z geslom LES JE NARAVNO BOGASTVO, so: 1. in 2. nagrado, dereze Veriga K.F., Lesce, prejmeta Irena Zupančič in Boris Vukanac
iz Medvod, 3. nagrado, knjigo Zdravje in jaz – Prijatelja, prejme Marinka
Kristanc iz Smlednika.
Nagrajencem čestitamo.

Turistični trg ni
povsem zamrl
"Dnevno pošiljamo
ponudbe, a se na koncu za
rezervacijo odloči okrog
deset odstotkov strank,"
pravi Živa Trampuš,
direktorica potovalne
agencije Premium travel.
MAJA BERTONCELJ
Prvi meseci v letu so običajno čas za zgodnje rezervacije poletnih počitnic. Pandemija covida-19 je velike spremembe
prinesla tudi v turizem, ki je zagotovo
ena izmed panog, ki bodo na ta račun
imele največje izgube. Kako se soočajo s
situacijo in ali ljudje sploh kaj potujejo,
smo vprašali Živo Trampuš, direktorico
potovalne agencije Premium travel iz
Medvod.
Kot pravi, turistični trg ni povsem zamrl: "Ljudje hočejo potovati, tudi več so
pripravljeni plačati in ostati na destinaciji dlje kot po navadi. Dnevno pošiljamo ponudbe, a se na koncu za rezervacijo odloči okrog deset odstotkov strank.
V zimskih mesecih smo na primer realizirali potovanja v Turčijo, na Kanarske
otoke, Maldive, Zanzibar in ostale države z manj omejitvami ob vstopu v državo. Mehika in Dominikanska republika
ob prihodu niti PCR-testa ne zahtevata,
kot tudi ne karantene." Opaža, da se nanje obrača precej novih strank: "Zaradi
situacije se namreč bojijo sami ukvarjati z rezervacijami ter morda kasneje
še z morebitnimi povrnitvami stroškov.
To nas zelo veseli, saj bi radi že končno
ovrgli mit, da je aranžma v lastni režiji cenejši kot v organizaciji agencije.

»Verjamem, da se ljudje
trenutno najbolj varne počutijo
pri potovanju z avtomobilom,
zato bo Hrvaška najbolj
obljudena, pa potem druge
evropske destinacije, kot so
Sicilija, Sardinija, Korzika,
in destinacije z direktnimi
čarterskimi leti iz Ljubljane, na
primer Grčija, Španija in Ciper.«

Po napovedih bo letos poleti veliko Slovencev znova dopustovalo na Hrvaškem, če bodo
razmere glede covida-19 seveda to dopuščale.
Govorimo o individualno pripravljenih
aranžmajih po željah stranke."
Trampuševa še pove, da so nekatere
stranke že koristile ugodnosti zgodnje
rezervacije poletnih počitnic: "Nekateri
se res že odločajo za 'first minute' rezervacije Grčije in Hrvaške. Čarterski poleti
iz Ljubljane so predvideni v Grčijo, Egipt,
Turčijo, Severni Ciper, Španijo in Tunizijo, v Kalabrijo pa iz Trevisa." Opaža
padec cen pri najemu zasebnih apartmajev na Hrvaškem. Prav Hrvaška, napoveduje, bo tudi med Slovenci ena izmed najpogostejših želja za preživljanje
letošnjih poletnih počitnic. "Verjamem,
da se ljudje trenutno najbolj varne počutijo pri potovanju z avtomobilom, zato
bo Hrvaška najbolj obljudena, pa potem
druge evropske destinacije, kot so Sicilija, Sardinija, Korzika, in destinacije z
direktnimi čarterskimi leti iz Ljubljane,
na primer Grčija, Španija in Ciper."
Prometa imajo seveda neprimerljivo manj, a Trampuševa poudarja, da
se tudi zaradi strank trudijo preživeti:
"Sicer bi izgubile svoja vplačila, darilne bone, vrednotnice. Na splošno pa
imamo potovalne agencije občutek, da
je država na nas popolnoma pozabila.
Pozabljajo, da smo morali vračati ob
stornaciji paketnih potovanj tudi svoj
zaslužek, tega ni v nobeni drugi panogi.
Naj za nazaj delavcem vzamemo plače,
ker njihov prodani aranžma ni šel skozi? Skrbi nas tudi dejstvo, da se ob sprostitvi ukrepov v Sloveniji nam, organizatorjem potovanj, to ne bo prav hitro
poznalo. Letalske povezave iz Slovenije
so zaradi izgube nacionalnega prevoznika okrnjene, vsaka destinacija ima
svoje omejitve glede vstopa in izstopa iz države, vezane na širjenje okužb.

Govori se tudi o cepilnih potnih listih.
Potovalna industrija ima več kot 80-odstotni padec prometa. V prvem valu je
država uzakonila vrednotnice, neke vrste vavčerje za nerealizirane počitnice,
ki smo jih agencije namesto denarja
ponudile strankam. To je bila 'pomoč''
agencijam. Vse to bomo morali spomladi vračati, žal pa še prodaje nismo začeli. V Premium Travel smo k sreči vse,
kar smo prejeli v obliki nakazila od partnerjev, tudi poplačali naprej strankam,
tako da bo vrednotnic pri nas precej
manj, kot bi jih lahko bilo."
Zaradi situacije se skušajo čim bolje
prilagoditi. "Junija smo začeli ponujati rezervacije preko turističnih bonov,
katerih koriščenje je država podaljšala
do konca leta 2021. Zato vabim k nam
vse, ki jih še niso porabili. Konec poletja
smo znotraj agencije odprli tudi Amigo
potovalni butik, trgovinico s potovalnimi dodatki ter darilnim programom.
Poleg počitnic lahko sedaj pri nas kupijo stranke tudi na primer potovalko,
avdio dodatke, žepno orodje, brisačo za
na plažo ali pa darilno pločevinko za
kulinarično delavnico pri Jezerškovih.
Trenutno ponujamo osebni prevzem le
ob sredah med 9. in 17. uro oziroma po
dogovoru," je povedala Živa Trampuš.
Turistični trg še ne bo kmalu zaživel v
obsegu, kot je bilo to pred pandemijo.
Na Ministrstvu za zunanje zadeve zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z
novim koronavirusom slovenskim državljanom svetujejo, da pri načrtovanju
poti v tujino spremljajo širjenje virusa
in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa
v ciljno državo ter upoštevajo odločitve
tamkajšnjih oblasti.
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Vedno z nasmehom
Chefinja tradicije po Gault&Millau za leto 2021 je postala Mojca Trnovec iz Gostilne
Mihovec v Zgornjih Pirničah. Pravi, da gosta pri njih vedno sprejmejo z nasmehom.
ALENKA BRUN
Letos smo na spletnem dogodku izvedeli, kdo je najboljši po
izboru gastronomskega vodnika Gault&Millau Slovenija za
leto 2021. Med prejemniki štirih kap (kuhinja zelo visoke kakovosti) sprememb v primerjavi z lani ni, več o preostalih podeljenih kapah pa naj bi bilo znano že kmalu. Izvedeli pa smo
še, kdo je postal chef leta 2021, prihodnosti, tradicije, najboljši
POP ter mladi talent, natakar/sommelier in katera je najboljša slaščičarna. Gorenjskih imen sicer nismo zasledili, je šel
pa tokratni naziv chef tradicije v gorenjske roke – in to ženske. Chefinja tradicije za leto 2021 po vodniku Gault&Millau
Slovenija je namreč postala Mojca Trnovec iz Gostilne Mihovec v Zgornjih Pirničah (na fotografiji).
"Ko mi nekdo omeni besedo tradicija, najprej pomislim na besede stare mame: 'Otroc’ zavedajte se, zemlja je vaša mati. Reda
se drž’te, če ne bo red vas zapustil.' Ne glede na to, kaj ustvarjaš,
kaj delaš, ali si v kuhinji, v strežbi ali na njivi, je naš moto: ko
gost stopi v našo hišo, ga pri vhodu najprej pozdravijo veseli
obrazi," je na spletni podelitvi povedala nova chefinja tradicije.
Dodala je še, da imajo že ob samem vhodu v gostilno po stenah

izobešenih veliko fotografij, na katerih so nasmejani ljudje; in
tisti, ki jih obiščejo prvič, radi vprašajo, kdo so ti ljudje. In ko
gostom razložijo, da gre kar za štiri generacije, ki so živele pod
isto streho, in jih predstavijo, se marsikomu to zdi nedojemljivo, je še povedala v predstavitvi Trnovčeva, ki jo poznajo tudi
obiskovalci Odprte kuhinje v Ljubljani, marsikateri Slovenec pa
kot žirantko iz televizijskega šova Mali šef Slovenije.

»Rokavčki pomagavčki« izpod rok upokojenk
V medgeneracijski dobrodelni projekt izdelave pletenih ali kvačkanih rokavčkov
za osebe z demenco so se vključile tudi medvoške upokojenke.
MAJA BERTONCELJ
Pridne roke upokojenk Društva upokojencev Medvode tudi v času epidemije
covida-19 ne mirujejo, čeprav je ta dodobra posegla v njihova vsakdanja življenja. Skupina za ročna dela se že skoraj
eno leto ne more vsakotedensko sestajati, a njene članice ostajajo aktivne.
"Stike vzdržujemo s pomočjo sodobne
tehnologije in se na ta način dogovarjamo o skupnih akcijah in ciljih. Januarja
smo izdelovale 'rokavčke pomagavčke'.
Gre za medgeneracijski dobrodelni projekt izdelave pletenih ali kvačkanih rokavčkov, ki so zaradi svojih dodatkov in
raznolikih vzorčkov ter barv namenjeni
osebam z demenco po domovih starejših občanov. In kako delujejo omenjeni
rokavčki na osebe z demenco? Kadar
so osebe z demenco vznemirjene, izgubljene, nervozne, jih rokavčki pomirijo
in sproščajo ter stimulirajo in izboljša-

"Rokavčki pomagavčki", ki so jih naredile
članice skupine za ročna dela pri DU
Medvode / Foto: arhiv društva
jo zaznavanje, saj jih osebe z demenco
opazujejo in se z njimi zaposlijo. V Sloveniji je pobudnica te akcije Maja Štefančič Hribar s Krke na Dolenjskem, ki se je

že v preteklem letu povezala s Slovenskim združenjem Spominčica Alzheimer in se dogovorila o skupni dobrodelni akciji izdelave omenjenih rokavčkov.
Na svojih tečajih kvačkanja in po spletu
je nagovorila ljubiteljice kvačkanja in
pletenja o izdelovanju 'rokavčkov pomagavčkov'. Akcija časovno ni omejena.
Ideja je prišla tudi do upokojenk našega
društva in bila dobro sprejeta. Pod vodstvom Majde Tratar je dobrodelna akcija stekla in upokojenke smo spletle in
skvačkale osemindvajset raznovrstnih
unikatnih rokavčkov. Poslale jih bomo
pobudnici dobrodelne akcije, ki jih bo
skupaj s Slovenskim združenjem Spominčica Alzheimer razdelila po ustanovah in domovih z oddelki z alzheimerjevimi bolniki," je pojasnila Urška Lah,
članica Društva upokojencev Medvode.
Idej in novih ustvarjalnih izzivov medvoškim upokojenkam tudi v prihodnje
zagotovo ne bo zmanjkalo.
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Prvič osvojili vseh pet naslovov državnih prvakov
Nov velik uspeh medvoških badmintonistov na državnem prvenstvu v Medvodah
MAJA BERTONCELJ
V Športni dvorani Medvode je bilo minuli konec tedna 64. člansko državno
prvenstvo v badmintonu, na katerem
so imeli največ uspeha člani domačega
BK Medvode.
Še enkrat več so potrdili primat najboljšega kluba v državi. Na prvenstvu so
imeli sedemnajst tekmovalcev, osvojili
so enajst uvrstitev na stopničke oziroma
petnajst medalj, najpomembnejše pa je,
da je v Medvodah ostalo vseh pet naslovov državnih prvakov. To se je zgodilo
sploh prvič. Pri posameznikih so dosegli
trojno zmago. Državni prvak je Miha Ivanič, drugi je Jaka Ivančič in tretji Miha
Ivančič. Pri posameznicah je zmagala
Petra Polanc. Pri moških dvojicah sta
bila najboljša Miha Ivanič v navezi z
Gašperjem Krivcem (Mirna), druga sta
bila Jaka in Miha Ivančič, tretja pa Gal
Bizjak in Martin Cerkovnik. Pri ženskih
dvojicah je na najvišjo stopničko znova
stopila Petra Polanc v paru s Kajo Stanković (Ljubljana), druga je bila Taja Pipan
v navezi z Marušo Vračar (Olimpija). Pri

Medvoški badmintonisti so blesteli na državnem članskem prvenstvu. / Foto: arhiv kluba
mešanih dvojicah sta se zmage veselila
Petra Polanc in Miha Ivančič, tretja sta
bila Taja Pipan in Jaka Ivančič. Zaradi
ukrepov, povezanih s preprečevanjem

širjenja covida-19, so bili tokrat badmintonisti brez podpore s tribun, a so
kljub temu prikazani kvalitetno in borbeno igro.

Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji, ki izhaja že 74. leto. Raziskava branosti kaže, da vsako številko
Gorenjskega glasa prebere kar 65.600 bralcev, branost pa še vedno narašča. Tudi v letu 2021 bo časopis v vaše domove vsak
torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje, večkrat mesečno bo obogaten še z zanimivimi
tematskimi in lokalnimi prilogami.
Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov
popusta, pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa
10 odstotkov popusta.
Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41
ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.
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Beležijo
rekorden
dnevni obisk
Tek na smučeh je v letošnji
zimi pravi hit, kar se
pozna tudi v Nordijskem
centru Bonovec Medvode.
Na dan so našteli tudi po
petsto tekačev.
MAJA BERTONCELJ
Nordijski center Bonovec Medvode je
z vmesnimi krajšimi prekinitvami do
zadnje odjuge obratoval od 14. januarja. Obisk je bil izjemen. To je bil edini
takšen center, ki je omogočal tek na
smučeh v osrednjeslovenski statistični
regiji. Do preklica je zaprt, saj so dež in
visoke temperature pobrale veliko snega. Čakajo na ugodne pogoje, da pripravijo progo za nove tekaške izzive. Reportažo smo naredili konec januarja, ko je
bilo na poligonu še kako živahno.

Dobre razmere so za trening izkoristili člani klubov in društev, tudi domačega NŠD Medvode.

"Zanimanje je letos zaradi vseh možnih
ukrepov ob epidemiji izjemno. Beležimo
tudi po petsto tekačev na dan. Večinoma
so to rekreativni tekači, člani klubov in
društev, reprezentantje v smučarskem
teku, nordijski kombinaciji in biatlonu,
posebej opazna pa je letos družinska re-

kreacija, kar smo tudi pričakovali glede
na dejstvo, da poteka šolanje na daljavo. Največ je domačinov, na tek ljudje
prihajajo iz celotne osrednjeslovenske
regije, registrirani športniki pa tudi iz
drugih regij," je pojasnila Ines Iskra iz
Javnega zavoda Sotočje, ki je upravljavec poligona, za njegovo tehnično izvedbo pa skrbi NŠD Medvode.
Z urejenostjo prog so zadovoljni. "Urejena
je smučina dolžine 1350 metrov, ki je primerna za klasično in drsalno tehniko,
proga pa je speljana tako, da omogoča
težjo ali lažjo vadbo, saj je strmejši vzpon
možno obiti. Osebje praktično dnevno
optimalno skrbi za urejenost prog, ki so
ratrakirane ponoči. Center to sezono zaradi velikega zanimanja obratuje od 8.

Ines Iskra

Tek na smučeh je rekreacija za vse generacije.

OBISKOVALCI IZ CELOTNE REGIJE

do 21. ure brez prekinitve, saj se tako tekači zaradi upoštevanja medsebojne razdalje lažje razporedijo po progi. Poudariti je treba dobro sodelovanje zavoda in
Nordijskega športnega društva, katerega
člani imajo veliko znanja in dolgoletne
izkušnje rokovanja z vso tehnološko
opremo. V času obratovanja nordijskega
centra je potrebno praktično 24-urno dežurstvo, saj se številna dela namreč izvajajo tudi ponoči. To je zagotovo garaško
delo," pravi Iskra. V primeru zadostne
količine naravnega snega po nižinah za
sosedne občine urejajo tudi naravne poligone.
V smučini smo opazili rekreativce, moške in ženske, mlajše in starejše, pa
tudi člane klubov. "Poleg članov doma-
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čega NŠD Medvode v centru vadi še deset športnih društev,
ne samo tekaških, ampak tudi veslaški, kolesarski, skakalni in klub v nordijski kombinaciji," potrdi Iskra. V smučini
je bil tudi Jože Klemenčič iz Dola pri Ljubljani, koordinator
panoge za tek na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije. "V
osrednjeslovenski regiji je to edini tovrstni center. Še dobro,
da je toliko mrzlih dni, da lahko izdelajo dovolj snega. Brez
tega danes tukaj ne bi tekli. Za okoliške klube je to odlično,
da so lahko na snegu, da tudi izkoristijo pandemijo in se gibajo, ne da so samo doma. Tek na smučeh je letošnjo zimo
izjemno priljubljen. Smučišča so bila večinoma zaprta, sneg
je padel tudi bližje doma. Ljudje so dali na plano opremo,
ki so jo še imeli doma, ki je morda že vrsto let počivala. Kot
sem slišal, je tekaška oprema po trgovinah zelo iskana, pa
tudi pohodna. Kaj je lepšega, kot da greš v naravo," je povedal
med svojim prvim tekom v Bonovcu v letošnji zimi: "Proga
je še daljša kot v lanski sezoni. Upamo, da bodo vremenske
razmere ugodne in da bo center čim dlje odprt."

Jože Klemenčič
beležimo uporabnike iz širše regije," je povedala Iskra. Ob takšnem obisku, kot ga beležijo letos, pa se kot manko kaže prometna ureditev in parkiranje. "Z večjim obiskom seveda narašča promet v neposredni okolici centra, zato skupaj z občinsko
upravo iščemo primerne rešitve, da Iztokovo in Trilerjevo ulico
razbremenimo, upočasnimo promet ter povečamo število parkirnih mest. Zahvaljujemo se tamkajšnjim prebivalcem za potrpežljivost in razumevanje," še zaključuje Iskra.
V Nordijskem centru Bonovec so lani zabeležili 43 obratovalnih
dni, v povprečju pa sezona v zadnjih trinajstih letih traja med
šestdeset in sedemdeset obratovalnih dni. V najboljši sezoni so
jih zabeležili 94.

Kupon je vnovčljiv do 12. 3. 2021.
Kupon je vnovčljiv do 12. 3. 2021.

Izjemno je bilo tudi povpraševanje po tečajih, izposoji in tudi
prodaji opreme. Nič od tega letošnjo sezono ni mogoče, lahko
pa koristite storitev priprave smuči. Vse to je v luči ukrepov,
ki se jih morajo držati glede preprečevanja širjenja okužb s
covidom-19. "Upoštevamo vse ukrepe. Obiskovalci prihajajo
v center z maskami, potem jih med tekom lahko snamejo,
garderobe in sanitarije imamo zaprte, ne izvajamo tečajev
teka na smučeh niti ne izposojamo opreme, predvsem pa
naše osebje redno opozarja na upoštevanje medsebojne razdalje," je tudi pojasnila Ines Iskra, ki dodaja, da imajo obiskovalci različna vprašanja in želje, tako da tudi dežurni telefon
pogosto zvoni: "Zanima jih dolžina proge, ali izvajamo tečaje
in izposojamo opremo, nekatere zanima, ali je proga ledena,
najbolj zagrete tekače pa tudi, ali lahko na poligonu vadijo
izven obratovalnega časa, to je po 21. uri zvečer. Ker ni izposoje, je ogromno povpraševanja po nakupu opreme, ki pa je v
našem centru ne prodajamo."
Tudi Ines Iskra potrjuje, da je tek na smučeh letošnjo zimo
številka ena med zimskimi športi, kar je bilo in je še opazno
na naravnih in umetnih smučinah po celi državi: "Gre za cenovno dostopno športno panogo, ki za rekreacijo vzame le uro
ali dve, je primerna oblika gibanja za celo družino, poleg tega
ima celosten ugoden vpliv na človeški organizem." In kaj vse
omenjeno pomeni za poslovanje Nordijskega centra Bonovec
Medvode? "Vsekakor upamo na pozitivne številke. Čakamo
tudi na rezultate razpisa Fundacije za šport, kjer računamo
na uspešno kandidaturo s projektom Podaljšanje cevovoda za
tehnično zasneževanje v dolžini dvakrat 50 metrov z dodano
osvetliltvijo dela prog," odgovarja Iskra. Tehnično zasneževanje predstavlja velik strošek. "Povprečni letni stroški obratovanja centra so 16 tisoč evrov, kar vključuje stroške tehničnega
zasneževanja, plačilo najemnin za začasno uporabo zemljišč,
zavarovanje celotne tehnološke opreme, naprav in strojev ter
plačilo lažjih in težjih fizičnih del zunanjim izvajalcem, ki jih
je v povprečju za opravljenih tisoč ur. Še mnogo bolj kot druge zunanje športne površine je delovanje nordijskega centra
pogojeno z vremenskimi razmerami in statistično se meja
sneženja v zadnjih letih žal povišuje. To je slabost našega centra, imamo pa prednost, da je tekaški poligon lociran v senčni
legi, kjer se sneg obdrži precej dlje kot drugje, zato vsa leta

Kupon je vnovčljiv do 12. 3. 2021.

NI TEČAJEV IN TUDI NE IZPOSOJE OPREME
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V gibanju s Timotejem (22)

TIMOTEJ BEČAN,
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

TEK IN TEHNOLOGIJA
V vrhunskem športu vse stremi k izboljševanju časa na določeni razdalji.
Napreduje znanost treniranja, regeneracije in optimizacije vseh podrobnosti,
v zadnjem času pa se je v tekaške vode
zelo dobro umestila tudi najnovejša
tehnologija.
Lansko leto je bilo (vsaj v tekaških disciplinah) pravo leto rekordov. Verjetno jih
je padlo največ v tako kratkem obdobju.
Najbolj odmevna dosežka sta bila gotovo rekorda na 5.000 in 10.000 metrov

pri moških, kjer je sedaj letvica postavljena na 12:35 oziroma 26:11. Vse skupaj je še bolj impresivno, če tempo obeh
tekov preračunamo na krog atletskega
stadiona. Cheptegei je namreč v povprečju potreboval za vsak obrnjen krog slabih 61 sekund na tekmi na 5.000 metrov
oziroma 63 sekund na 10.000 metrov.
Vsi tisti, ki ste kdaj izvajali intervale na
stezi, gotovo veste, kaj pomeni s tako
hitrostjo odteči zgolj en krog, kaj šele
povezati 12 in pol oziroma 25 krogov zapored, brez sekunde predaha.
To sta bila zgolj dva rezultata izmed mnogih, saj so rekordi dejansko padali kot po
tekočem traku. Po mojem mnenju lahko
večino tovrstnih dosežkov pripišemo tudi
večji spočitosti atletov ob manjšem številu tekem, vsekakor pa ima prste vmes
tudi razvoj tehnologije. Velik napredek
se je pojavil na področju obutve, o čemer
bom malo več povedal naslednjič, tokrat
pa se bom malo dotaknil tehnologije, ki
ni neposredno povezana s tekačem.
Tisti, ki atletiko spremljate malo pobližje, ste gotovo opazili novost na samem

notranjem robu steze. Gre za tehnologijo lučk, ki so postavljene ob robu steze,
z zaporednim prižiganjem pa simulirajo
tempo, ki ga mora tekač držati, da odteče
recimo svetovni rekord. Njihova funkcija je torej kot nekakšen navidezni "zajec"
oziroma "pacemaker", kot se v žargonu
reče tekaču, ki narekuje tempo, kar omogoča kapetanu, da ne teče ne prehitro ne
prepočasi, kar je obenem tudi najbolj
ekonomično in ključno za vrhunski rezultat. Poleg tega pri hitrostih, ki jih dosegajo tekači, določeno vlogo odigra tudi
zračni upor, ki je zaradi "zidu" spredaj
manjši. Pri uspešnem poskusu rekordov
na 5.000 in 10.000 metrov so uporabili
obe metodi, narekovalce tempa in prižiganje lučk ob stezi.
Vseeno je gledati takšno tekmo precej
dolgočasno, saj je vse preveč merljivo,
ni pravega boja in napetosti, dejstvo pa
je, da bo s takšnim načinom možno doseči vedno več. Ne nazadnje je prav, da
se tehnologija razvija tudi na področju
teka, še vseeno pa je tekač tisti, ki mora
razdaljo preteči z lastnimi nogami.

Plesalci za državne naslove
V Športni dvorani Medvode je zadnjo soboto v januarju potekalo
državno člansko prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih v vseh
zvrsteh in disciplinah. Plesalci so bili znova zbrani po več kot letu
dni, odkar ni bilo tekmovanj. Razglasili so nove državne prvake za
leto 2020. Izkazali so se tudi medvoški plesalci. Na fotografiji so
plesalke Plesnega kluba BiT Medvode, ki so si priplesale drugo
mesto v kategoriji Jazz male skupine člani. M. B.

Foto: arhiv kluba

AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
ELEKTRIČNIH
ELEKTRIČNIH
ELEKTRIČNIH
VOZIL
VOZIL
VOZIL

GostečeGosteče
8, 4220Gosteče
8,
Škofja
4220Loka
Škofja
8, 4220
Loka
Škofja Loka
Tel.: 04/50
Tel.:22
04/50
000
Tel.:
22 04/50
000 22 000
E-mail: E-mail:
prodaja@avto-lusina.si
prodaja@avto-lusina.si
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

NA KOLESIH | 35

Glavni razlog je v izrednem porastu
njihovega števila.
Kupci se čutijo opeharjene, trgovci pa so razočarani, ker je Eko
sklad lani pred novim letom brez napovedi že drugič znižal
subvencijo za električna vozila. Prvo znižanje je bilo že lani
spomladi, ko so subvencijo zaradi ogromnega števila vlog znižali iz 7500 na 6000 evrov, in sedaj pred koncem leta, ko so
zaradi istih razlogov subvencijo znižali na 4500 evrov. Razlog
za to je torej naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih
letih, saj se število "spodbujenih" vozil vsako leto skoraj podvoji, hkrati pa se po mnenju Eko sklada cene električnih vozil
znižujejo. Višina spodbude po pogojih, ki veljajo od decembra
lani za posameznike in gospodarske subjekte, je po novem
omejena na največ dvajset odstotkov vrednosti vozila in znaša do 4500 evrov za osebne avtomobile (doslej 6000 evrov),
3500 evrov za lahka gospodarska vozila (doslej 4500 evrov) in
od 300 do 1000 evrov za nižje kategorije vozil. Poleg tega je z
novim javnim pozivom omejena najvišja vrednost vozila, za
katero je mogoče pridobiti spodbudo na največ 65.000 EUR.

Hibridna vozila že celo lansko leto niso bila več deležna spodbud, ker kot so pojasnili na Eko skladu, gre to večinoma za
večja vozila SUV z večjo porabo, ki se zelo malo vozijo na električni pogon. Obenem pa je po čisto električnih vozilih bistveno večje povpraševanje.
Po mnenju Eko sklada pa znižanje subvencije naj ne bi vplivalo na prodajo električnih vozil. Čas bo pokazal, ali imajo prav.
Vsekakor se trgovci tega niso razveselili, saj jim je ukrep sesul prodajne cene. Menijo, da to ne vpliva spodbudno na prodajo električnih vozil, zlasti pa ne spodbuja nakupa manjših
in ekološko manj spornih avtomobilov, saj ti ne bodo deležni
polne subvencije, ampak le dvajset odstotkov njegove vrednosti. Nižja subvencija pa v času, ko so še vedno velike razlike v
nabavni ceni med električnim in klasičnim vozilom, ni dobrodošla, je prej korak nazaj pri skrbi za bolj zeleno mobilnost.

Priprava vozil za zimo

AVTO JAMNIK d.o.o.

Nižja subvencija za
električna vozila

Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

NOVI DACIA

SANDERO
Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

ŽE ZA

8.990 €
AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

+ paket zimskih pnevmatik

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

OMEJENA

SERIJA
Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Novi Dacia SANDERO Access 1.0 Sce 65. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na
dacia.si. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 5,3−7,1 l/100 km. Emisije CO2: 119−123 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209−0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
plin, ki povzroča globalno
segrevanje.
Emisije
zraka
prometa
pomembno
prispevajo
k poslabšanju
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
k čezmerno
povišanim
koncentracijam
ozona, delcev
leto ali 100.000
km, karkoli
se zgodionesnaževal
prej. Brezplačnizunanjega
redni servis velja
5 letizali
100.000 km,
karkoli se zgodi
prej. **Renault
Financiranjekakovosti
ni pogoj za pridobitev
paketa
zimskih
pnevmatik.
Več informacij
o ponudbi,
nakupu in
pogojih nakupa je prizemnega
na voljo na renault.si.
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011):
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanDacia priporoča
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
dacia.si

Renault priporoča

IME
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IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM
Vaš
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v Kranju
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308 956, Boštjan
041
878,
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Ljubljanska
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2015 223
Delovni čas:
pon–pet: 8.00–18.00,
sobota:04
9.00–12.00.

renault.si
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Regratove korenine
MARJEŠKA PEHTA
Mesec februar, daljši dnevi, prve setve v topli gredi in na
okenskih policah in ... na naše mize prihaja moja najljubša
solata – regrat. Je pa zgodaj spomladi in kasneje od avgusta
do oktobra čas za nabiranje regratovih korenin, ki so v teh
časih polne vitaminov C in A in mineralov.

REGRAT: ZELENI DEL ZA SOLATO, KORENINE ZA TEGOBE
Korenine izkopljemo in pazimo, da jih ne poškodujemo, da ne
odteče zdravilni mleček, ki je v korenini. Nadzemni del, listje,
odrežemo nekaj centimetrov nad korenino. Korenine dobro
umijemo – najboljše z manjšo ščetko – in osušimo ter nato
dobro posušimo. Razrežemo jih na kolobarje in jih sušimo na
temperaturi okoli 40 stopinj Celzija v pečici ali pa v sušilcu za
sadje. Korenine morajo biti suhe, tako da so kolobarji trdi, da se
zlomijo. Pospravimo jih v steklen kozarec, napolnjen do vrha,
dobro zapremo in ga postavimo v temen prostor. Pred uporabo korenine zdrobimo v terilniku ali pa v mlinčku za kavo. Če
delamo etanolni izvleček, pa uporabimo svežo korenino, jo dobro operemo in na drobno narežemo ter namočimo v etanol.
Pollitrski steklen kozarec napolnimo do polovice z regratovo
korenino, nato pa do vrha nalijemo 60-odstotni etanol.
Korenina regrata je prava zakladnica zdravja. Danes iz nje
pripravljamo čaj ali pa tinkturo. Odlična je pri razstrupljanju
telesa, kot podpora hujšanju in pomoč pri izgubljanju celulita, saj spodbuja presnovo in izločanje vode iz telesa. Ker vsebuje veliko kalija, ni skrbi, da bi se zaradi povečanega izločanja vode v telesu pojavilo njegovo pomanjkanje.
Pomaga pri izločanju žolča in raztapljanju ledvičnih kamnov.
Zaradi velike vsebnosti železa je odličen dodatek k prehrani
pri slabokrvnosti. Pri žolčnih kamnih je priporočljivo uživanje trikrat dnevno po 15 kapljic tinkture ali 2 dl čaja. Korenina
regrata vsebuje veliko vitamina A, ki je izredno pomemben
za zdravje oči, krepi imunski sistem in izboljša odpornost ter

Uporabimo lahko tako zeleni del kot korenine. / Foto: Maja Bertoncelj
videz kože. Spodbuja delovanje trebušne slinavke, zato znižuje krvni sladkor in se priporoča sladkornim bolnikom. Lajša bolečine pri obrabljenih sklepih in vnetju išiasa. Uživanje
posušene regratove korenine pomaga pri uničevanju rakavih
celic, kar so potrdili z raziskavami na primeru raka krvnih
celic – levkemije. Pri rakavih obolenjih se priporoča pol žličke
zdrobljene suhe regratove korenine – kot prevretek – trikrat
na dan, kot podpora kemoterapiji. Seveda se je treba vselej
posvetovati z zdravnikom. Štiridnevna kura z regratovo korenino pospeši prebavo in izločanje strupov iz telesa, okrepi vaš
imunski sistem in prečisti telo.
Zato se hitro odpravite na travnike in si naberite zeleni del
za solato in korenine za svoje tegobe. In ne pozabite, sušeno
korenino vedno shranjujte v dobro zaprtem, čim bolj napolnjenem steklenem kozarcu na temnem mestu. Zdrobite jo
pred uporabo, tako bodo učinkovine ostale polno aktivne. Se
srečamo na travniku!

ČAJ IZ REGRATOVIH KORENIN
Za skodelico čaja potrebujemo: 1 čajno žličko posušenih in
zmletih korenin, 150–200 ml vode.
Priprava: Korenine prelijemo s hladno vodo in segrejemo do
vretja. Na hitro prevremo in odstavimo, pokrijemo in pustimo stati 10–15 minut, nato precedimo. Pijemo lahko do tri
skodelice čaja na dan, ki pa ga vsakič pripravimo svežega.

RAZGLED

Oblegani Polhograjci
PETER KOŠENINA
Sredi januarja je tudi naše kraje obiskala prava zima. Temperature so se spustile pod ledišče, oblake in meglo pa je
pregnalo sonce. Ob koncih tedna so bili
Polhograjci oblegani kot že dolgo ne. Na
Topolu (na fotografiji iz zraka) so člani TD
Katarina delali nadure na parkirišču, pločevine pa je bilo polno tudi tam, kjer prostora za parkiranje načeloma ni. Ljudje
so si po dolgih mesecih omejitve gibanja
zaželeli svežega zraka, sonca in zimskih
radosti, ki v zadnjih letih niso ravno pogoste. Dva tedna pozneje je pomlad tako
rekoč že tu. 		
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Sredi januarja so bile poti v Polhograjcih zasnežene, dobro izhojene
in ponekod poledenele. Ker nesreča nikoli ne počiva, so imeli delo
tudi gorski reševalci, delavci UKC Ljubljana in policisti. Fotografija je
nastala v Ločnici na začetku poti na Osolnik. Tekst in foto: P. K.

V Javnem zavodu Sotočje so občanom podarili 202 rogljička v
zahvalo za 202 literarna prispevka v kulturni akciji Stik. Spekel jih
je Miro Rismondo, na medvoški tržnici so bili na voljo 3. februarja.
Prevzel ga je tudi Janez Strojan iz Zg. Pirnič. Tekst in foto: M. B.

Slovenski kulturni praznik so počastili tudi v osnovnih šolah. Učenci
2. b razreda OŠ Medvode (na sliki) so med drugim spoznavali
Prešernove čase, takratne navade, predvsem učencem razumljivo
ustvarjalnost našega pesnika. Pripravili so tudi svojo razredno
proslavo. M. B. / Foto: Alenka Kuder Gaber

Smučarska tekačica Anamarija Lampič se je podpisala pod nov
mejnik. Z Evo Urevc sta v Ulricehamnu na Švedskem dosegli prvo
zmago Slovenije v ekipnih sprintih. Novih posamičnih stopničk pa se
je v sprintu konec januarja veselila v Falunu (na sliki). Bila je druga in
vodi v seštevku sprintov. M. B. / Foto: FB
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DOLENJKE IN REVMA

Zakaj imajo Dolenjke pogosto revmo?
Ker so Dolenjci ves čas malo "fajhtni".
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Okostnjak pride v slaščičarno in si naroči kavo.
Natakarica: "Smem s smetano?"
Okostnjak: "A niste nič opazili, da hujšam?"
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Klemen pri mesarju kupuje meso in reče: "Stric mesar, mislim, da
tole meso ni čisto sveže!"
"Kaj se pa repenčiš, smrkavec? Jaz sem klal, ko tebe še na svetu
ni bilo!"
"To verjamem. Ne vem pa, zakaj meso šele zdaj prodajate ..."
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Kupec v trgovskem centru na oddelku s kruhom: "Te žemlje so včeNavodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno
sudoku_SO_21_02
rajšnje, jaz bi pa rad današnje.''
število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih
Prodajalka: ''Potem pridite jutri!''
kvadratov. Pripravil B. F.
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Pred nami je praktični
priročnik o vzgoji sadnih
vrst od sajenja do rodnosti
ter vzdrževanja v polni
rodnosti, da bi bilo to
obdobje čim daljše. V
knjigi je predstavljeno
gojenje vseh
tradicionalnih sadnih vrst,
ki jih poznamo v Sloveniji.
Dodanih pa je tudi kar
nekaj novejših sadnih vrst
(brusnice, goji jagode,
šmarna hrušica, šipek,
granatno jabolko, dren,
murva, asimina, rožič ...) ,
ki so prijetna popestritev
vrtov ljubiteljskih
sadjarjev.

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

12
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K.F., Lesce, 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do 26. 2. 2021 na Gorenjski glas, Nazorjeva
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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V knjigi je predstavljeno
življenje vasi Praše skozi
zgodovino, ki je bila
najbolj zaznamovana
z loškim gospostvom,
torej freisinškimi škofi.
Podružnična cerkev,
versko življenje,
povzetek znanega iz
srednjega veka vse
do zemljiške odveze,
ki je prvič temeljiteje
obdelana. Veliko
je napisanega o
kmetstvu v zadnjih
stoletjih do danes.
Pomemben del knjige
je celovit zapis o
Simonu Jenku, ki je
poleg Marka Juhanta
najbolj znan Prašan.

Redna cena knjige je 30 evrov,
na GG jo lahko kupite za
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

ROK CIMERMAN S.P., STROJINCI 84, MARKOVCI

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

25
EUR

+ po

št ni n a
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let tradicije

let tradicije

Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno
storitev.
POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699
hipnos@hipnos.si

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA

10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V
V pONEDELjEK, 15. fEbRUARjA 2021.

PRODAJALNA ZADRUGA

cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
tEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640
trg-medvode@kzmedvode.si

ODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SObOtE od 7. do 13. ure

SAMO

1,19€

2,99€

SAMO

2,09€

6,90€

-30% AKcIjA

ČEBULČEK
HOLANDSKI RUMEN, 500 g

NOVO

OVČJI MLEČNI
IZDELKI KONDA

24,98€

18,74€
AKcIjA

BIOGRENA -25%
25 kg

CEPILNA
SMOLA
ARBOsAN
100g

10,95€

8,76€
AKcIjA
-25%

SAMO

2,95€

IZBOLJŠEVALEC TAL
– MASKA, 1 kg
cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
tEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072
trg-zeleznina@kzmedvode.si

ODpRtO MED tEDNOM od 7. do 15. ure, SObOtE od 7. do 15. ure

SPREMENJEN
NAČIN PRODAJE
ZA FIZIČNE OSEBE
prevzem blaga v Železnini
je za fizične osebe možen
samo po predhodnem
naročilu. blago, ki ste ga
plačali s predračunom,
prevzamete na izdajnem
mestu Železnine.

AKRILNI
KIT BEL
310 ml

3+1

RADIATOR ELEKTRIČNI
2000W

TELESKOPSKE
ŠKARJE ZA
VEJE
75-100cm

GRAT

IS

SAMO

16,90€

PRODAJALNA VIŽMARJE

DO

STARIH ZALOG -80%
ZAščItNA ObLAčILA IN DELOVNI
čEVLjI, MESARSKA OpREMA, KLEtARSKA
OpREMA, VRtNO ORODjE, ...

SAMO

34,90€

tacenska 67, 1000 Ljubljana,
tEL.: 01-5124-666 GSM: 031-728-611
trg-vizmarje@kzmedvode.si

UGODEN NAKUP - pONUDbA VELjA OD tORKA 16. DO SObOtE 27. fEbRUARjA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

POKRIVALKA
ZA RASTLINE
1,6m x 10m

KROMPIR SEMENSKI SLAVNIK
5 kg

KZ MEDVODE Z.O.O., MEDVODE, CESTA OB SORI 11, MEDVODE

*10% popust velja ob
enkratnem nakupu v
prodajalni MEDVODE
ZADRUGA in ŽELEZNINA.
popust ne velja za kmetijski
repromaterial kot so semena
(koruza, krompir, žita,
poljščine), gnojila (mineralna
25kg, foliarna 1l), krmila, ffs
(250ml in več), lesni peleti,
naftni derivati in gradbeni
material. predviden je za
prodajo v količinah, običajnih
za gospodinjstva in ne velja za
pravne osebe ter samostojne
podjetnike.

