
Lokalna novica 
je kraljica
XXI - ISSN 1580-0547
Junij 2020

Številka 6Priloga Gorenjskega glasa o občini Medvode



2 | OGLASI

Čiščenje plaščev, suknjičev, hlač,  
zimske konfekcije, odej in blazin,  
merino posteljnine, preprog, zaves  
in drugih tekstilnih izdelkov.

Pranje gostinskega perila, delovnih 
oblek, posteljnega perila.

Šiviljska popravila (ožanje, krajšnje,  
menjava zadrg, krpanje …).

Stalna akcija pranje in likanje srajc.

Parkirni prostor zagotovljen.

KUPON 

Čistilnica,pralnica
inšiviljskapopravila

Šengar
MEDVODE,BCMERCATOR

T: 01/36 11 034 

KRANJ,C.STANETAŽAGARJA2
(na spro ti Po li ci je) 
T: 04/202 41 60

BRITOF43KRANJ

tel 04/234-30-50

KAMNIK,CENTERQLANDIA
T: 01/439 00 31 

LJUBLJANA,PRUŠNIKOVA78
T: 01/512 37 08

www.sengar.si

20% POPUST 
OD 5. 6. DO 26. 6. 2020 NA KEMIČNO ČIŠČENJE TEKSTILNIH IZDELKOV.

POPUST NE VELJA ZA PRANJE SRAJC IN ŠIVILJSKA POPRAVILA 
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KOLOFON
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547)  
je pri lo ga Go renj ske ga gla sa  
za ob či no Med vo de. 

Pri lo go pri prav lja: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca pri lo ge:  
Maja Bertoncelj  
(maja.bertoncelj@g-glas.si) 

Oglas no tr že nje:  
Robert Aleksić, te le fon: 040/508 891  
E-pošta: robert.aleksic@g-glas.si 

De lo v ni čas:  
ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. 
ure, so bo te, ne de lje in pra z ni ki za pr to 

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 6 je pri lo ga  
45. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
5. junia 2020. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 10. julia 2020.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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 Epidemije covida-19 v Sloveniji ni več. Ali to pomeni, 
da na ravni občine ne izvajate več aktivnosti, povezanih 
s tem?
S koncem epidemije je z aktivnostmi, ki so bile vzpostavljene 
z namenom preprečevanja širjenja bolezni covid-19, prenehal 
delovati tudi občinski štab Civilne zaščite. Kljub temu pa še 
ves čas pozorno spremljamo razvoj dogodkov, pripravljajo se 
tudi še zadnja poročila za državo, vezana na epidemijo. 

 Znova v polnem obsegu obratuje tudi tržnica. Skoraj eno 
leto bo že od uradnega odprtja. Kako ste zadovoljni? Slišati 
je tudi predloge za izboljšave.
Moram reči, da sem ob pogledu na celoten projekt ureditve 
tega dela centra Medvod zelo vesel. S pred kratkim odprto ka-
varno je prostor dobil še eno dodano vrednost. Zdi se mi, da je 
utrip Medvod sedaj povsem drugačen, kot je bil prej, ko je bilo 
to resnično degradirano območje v centru mesta. Seveda pa 
bodo vedno tudi pripombe, predlogi za izboljšave. Do nekate-
rih se lahko opredelimo pozitivno, do drugih pa sem zadržan. 
Želimo obdržati estetsko vrednost tega prostora. Če bi upošte-
vali vseh vrst ideje, bi najbrž na koncu prišli do prostora, na-
tlačenega z vsemi vrstami pripomočkov, skozi katerega sicer 
najbrž ne bi pihalo, vprašanje pa, ali bi bil videti kaj drugače 
kot kakšna nepremičnina v bližini.

 So vsa dela zaključena?
Nekaj je še reklamacij, tudi glede električne napeljave, ki jih 
izvajalec že odpravlja. Dodatne ukrepe bomo izvedli na fon-
tani. V lanskem letu se je pokazalo, da so jo otroci, tako kot 
ta celotni prostor, vzeli za svojega. To je razveseljivo, so pa v 
fontano pogosto nanosili tudi pesek, posledično se je stalno 
mašila. Ob tem prosimo, naj bodo starši v prihodnje na to 
bolj pozorni.

 Po dolgem času je znova potekala seja občinskega sveta. 
Ena izmed točk je bilo letno poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine 
in njihovih učinkih. Se tudi letos obeta kakšna energetska 
sanacija?
Energetske sanacije javnih objektov niso v načrtu, saj so ve-
činoma vsi, pri katerih je preverjanje pokazalo upravičenost 
naložbe, že energetsko sanirani. Nadaljujejo pa se projekti, 
vezani na trajnostno mobilnost, ki je tudi del lokalnega ener-
getskega koncepta. Vesel sem, da je bila prav na tej zadnji seji 
sprejela sprememba Občinskega prostorskega načrta, ki nam 
omogoča vložitev gradbenega dovoljenja za gradnjo brvi čez 
reko Savo pri knjižnici, ki bo del kolesarske poti med Medvo-
dami in Ljubljano.

 Pri poročilu o vzdrževanju občinskih cest je bilo znova 
slišati, da gre največ denarja za vzdrževanje makadamskih 
cest. Kako kaže z njihovim asfaltiranjem?
Delamo na tem, a počasneje, kot bi si želeli. Kar nekaj sred-
stev gre za ta namen, a premalo, da bi lahko preplastili vse 

makadamske odseke. Njihovo vzdrževanje bo očitno še nekaj 
časa velik strošek. Vsako leto je ob obravnavi te točke splošno 
strinjanje, da je treba več sredstev nameniti vzdrževanju cest, 
a veliko želja je tudi za druge projekte. Vse žal ne gre. Moram 
pa poudariti, da imamo zadnja leta zelo velike investicije v 
komunalo, v katero vlagamo rekordna sredstva. Projekt Čisto 
zate je povsem komunalni projekt, prav tako projekt v Žejah. 
Na drugi strani vlaganja zahtevajo tudi družbene dejavnosti, 
sploh v občini, kot so Medvode, ki se večajo tudi po številu 
prebivalcev.

 Kako ste zadovoljni s koncesionarjem?
Kot je bilo povedano že na seji, je vedno lahko še bolje. Pozna 
se, da smo v okviru Oddelka za okolje, prostor in razvoj formi-
rali pododdelek, ki se ukvarja predvsem z vzdrževanjem cest 
in zimsko službo. Vodi ga Borut Gomboši ob pomoči Domna 
Tehovnika. Mislim, da gre del zaslug za izboljšave tudi njima. 
Pritožb občanov, vezanih na vzdrževanje cest, pa je seveda iz-
med vseh pritožb največ, kar je logično, saj je to področje, ki 
se ljudi zelo dotika. Dokler nam ne bo uspelo obnoviti cest 
znotraj njihovih predvidenih življenjskih dob, bodo te pritož-
be najbrž v veliki meri tudi upravičene.

 Sprejet je zaključni račun proračuna občine za leto 2019. 
Omenili ste, da takšnih številk še dolgo ne bo.
Lani smo bili na vrhuncu črpanja evropskih sredstev, tudi na 
vrhuncu izdatkov. Zagotovo Občina Medvode še nekaj časa ne 
bo videla 22-milijonskega proračuna. O tem sem prepričan. 
Po drugi strani pa je tudi letošnje leto polno izzivov. Zaradi 
tolikšnega črpanja evropskih sredstev v lanskem letu je bilo 
prenosa sredstev, v primerjavi z letom prej, relativno malo. 
To pa pomeni, da moramo biti letos zelo skrbni pri zagota-
vljanju likvidnosti občine. Na prihodkovni strani je situacija 
trenutno zahtevna. Kar precejšen izpad prihodka je iz naslo-
va komunalnega prispevka, po drugi strani tudi iz načrtova-
ne prodaje zemljišč. V občinski upravi do konca junija načr-
tujemo pripravo internega rebalansa in ga nato pošljemo v 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Občinski praznik v znamenju Branislave Sušnik
Iz pogovora z županom: Po koncu epidemije – Znova seja občinskega sveta – 
Pomembni projekti iz holdingških sredstev – Pred vrati je občinski praznik

Župan Medvod Nejc Smole med vodenjem majske seje občinskega 
sveta
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Verjamem, da v človeški vrsti prevladujeta ljubezen in sočutje. Neprijetni dogodki so bolj izjeme.

Običajno izvemo zanje ob dnevnih novicah, medtem ko so dobra dela tako zelo del vsakdana,  
da jih imamo za povsem običajna in se zato sploh ne omenjajo.

(dalajlama)

 Z željo, da bi v naši skupnosti prevladovala misel, da so dobra dela in  
prijetni dogodki tisto, kar res šteje,

vam ob prazniku občine Medvode voščimo
 

župan Nejc Smole, Občinska uprava Občine Medvode in Občinski svet Občine Medvode

potrditev občinskemu svetu. Možno je, 
da se bodo morala sredstva proračuna 
znižati tudi do dvajset odstotkov. 

 Omenili ste izpad načrtovanih pri-
hodkov od prodaje zemljišč. Neuspešna 
je bila za območje obrtne cone v Preski.
Javna dražba je bila v času epidemije 
covida-19 in s tega vidika ni bilo najbolj 
primerno. Javno zbiranje ponudb smo 
objavili še enkrat. Tokrat gremo v bolj 
intenzivno iskanje kupcev tudi izven 
naše občine, zato ponudbo še bolj inten-
zivno oglašujemo. Še vedno pa si želim, 
da bi zemljišče kupili medvoški podje-
tniki, čeprav se za zdaj za to niso odloči-
li. Morda bo tokrat drugače. Zemljišče je 
zaokrožena celota velikosti dobrih šest 
tisoč kvadratnih metrov. 

 Poveljnik Civilne zaščite Občine 
Medvode je predstavil poročilo o sta-
nju in izvedenih ukrepih za prepre-
čevanje širjenja epidemije covida-19. 
Za opravljeno delo je bilo slišati veliko 
pohval. Zaključna ocena?
Zame je bila to najbolj zahtevna, a naj-
lepša izkušnja v celotnem času župa-
novanja. Pokazalo se je, na katere ljudi 
lahko kot skupnost vedno tudi v najbolj 
kritičnih trenutkih brez strahu raču-
namo. Tudi sicer je bilo lepo videti, da 
znamo Medvoščani in Slovenci v težkih 
trenutkih stopiti skupaj. Lepo je biti del 
skupnosti, ko veš, da ta tudi v najtežjih 
trenutkih ne bo odpovedala. 

 Kako je s stroški in kje ste kupovali 
zaščitne maske?
Skupna vrednost nabav, stroškov ma-
terialno-tehničnih sredstev, storitev, 
delovanja objektov za potrebe zaščite, 
reševanja in pomoči v občini Medvode 
je za zdaj dobrih 68 tisoč evrov. V začet-
ku epidemije smo bili prepuščeni sami 
sebi. Po vseh možnih kanalih smo se 
trudili priti do prepotrebne zaščitne 
opreme. Treba je vedeti, da je bil v ti-
stem trenutku največji problem sama 
dobava. Okrog 15. marca smo imeli kar 
nekaj ranljivih skupin, ne le tiste, ki 
morajo v trgovino, temveč tudi tiste, pri 
katerih se na primer izvaja pomoč na 
domu …, za katere v skladiščih ni bilo 
zaščitnih mask. Prva sreča je bila, da 
smo prvo naročilo izdali že konec febru-
arja. Večino zaščitne opreme smo kupili 
sami, iz državnih rezerv smo jo dobili 
okrog 15 odstotkov.

 Občinski svet je sprejel vaš predlog 
za pomoč najemnikom poslovnih pro-
storov v lasti občine ali krajevnih sku-
pnosti z začasno oprostitvijo plačeva-
nja najemnin.

Zakonodaja sicer omogoča sprejem te 
odločitve tudi brez občinskega sveta, a 
se nam je zdelo pomembno, da odloči-
tev sprejme občinski svet, da ima pod-
poro celotne skupnosti. Sedaj pa pozi-
vam vse, ki so do tega upravičeni, da ne 
pozabijo vložiti vloge, bodisi na občino 
ali na krajevne skupnosti.

 Potekala je skupščina Javnega hol-
dinga Ljubljana. Številke za lani so po-
zitivne. Kako pomembno je solastni-
štvo Občine Medvode?  
V Javnem holdingu Ljubljana imamo 
3,84-odstotni delež. Ni velik, a v ljubljan-
skem holdingu je bilo v letih delovanja 
sprejetih okrog tisoč tristo sklepov, od 
katerih samo dva nista bila soglasna. 
Pogovarjamo se toliko časa, da se dogo-
vorimo. Občina Medvode ima z Javnim 
holdingom Ljubljana odličen odnos, zato 
je zaslužna predvsem glavna družbenica, 
Mestna občina Ljubljana, ki ves čas stre-
mi k doseganju soglasja. Solastništvo je 
za nas vitalnega pomena. Preko sodelo-
vanja v holdingu realno gledano zagota-
vljamo najboljše in najcenejše storitve na 
področju gospodarskih javnih služb. Lani 
so vse družbe poslovale pozitivno, letos pa 
je slika precej drugačna pri Ljubljanskem 
potniškem prometu, ki je zaradi epidemi-
je covida-19 doživel velik izpad. Govorimo 
o kar nekajmilijonski pričakovani izgubi. 
Na državo smo poslali apel, naj zagotovi 
tudi sredstva za podjetja, ki niso mogla 
izvajati mestnega potniškega prometa. Če 
pomoči ne bo, bo treba Ljubljanski potni-
ški promet dokapitalizirati. Po izračunih, 
ki smo jih prejeli, bi za nas to poleg skoraj 
tristo tisoč evrov, kolikor jih namenimo 
letno, pomenilo še do dodatnih štiristo ti-
soč evrov letno. Tako visokega zneska ne 
bomo mogli zagotoviti.

 Iz holdinških sredstev se v medvoški 
občini izvajajo tudi projekti. Kateri so 
letošnji?
Letos je teh projektov res veliko. Za-
ključena je prva faza projekta v Žejah, 
s holdinškimi sredstvi se bo gradila 
tudi druga faza, prav tako komunalna 
oprema Zbirnega centra na Jeprci, ka-
nalizacija po Žontarjevi, celotna rekon-
strukcija kanalizacije, čistilne naprave 
in črpališč na Brezovcu in dva projekta 
v Pirničah: rekonstrukcija kanalizacije 
od Štefanca proti Vikrčam in izgradnja 
plinovoda ob glavni cesti skozi Pirniče. 

 Bliža se občinski praznik. Kako po-
tekajo priprave nanj?
Slavnostna seja na prireditveni plo-
ščadi na novi tržnici bo 3. julija zvečer. 
Ostale tradicionalne prireditve v sklo-
pu občinskega praznika pa bodo bolj ali 
manj okrnjene. Celotno letošnje pra-
znovanje bo posvečeno dr. Branislavi 
Sušnik. V času epidemije nam je uspe-
lo, da smo v celoti obnovili teraso in 
zadnji del knjižnice, ki postaja čudovit 
prostor, kjer bo, če imam prave infor-
macije, že kmalu tudi prvi kulturni do-
godek. Izbrani arhitekt je tudi pripravil 
prostor na sotočju, kjer bodo predsta-
vljeni obrazi sotočja, obrazi, ki so izha-
jali iz naših krajev in širše zaznamo-
vali čas, v katerem so živeli. Kot prva 
bo svoje mesto dobila prav Branislava 
Sušnik. Njej bo posvečena tudi posebna 
razstava ob sotočju. Občinskem svetu 
bom po vsej verjetnosti predlagal, da se 
po Branislavi Sušnik poimenuje park 
na tržnici. Slavnostno sejo pa bodo, če 
bo to le možno, popestrili paragvajski 
umetniki, tam je namreč Medvoščan-
ka, rojena pred sto leti, pustila neizbri-
sen pečat.
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Medvoški občinski svetniki so se 20. 
maja sestali na deveti seji občinskega 
sveta, sploh prvič v letošnjem letu. Seja, 
ki bi morala biti sredi marca, je bila 
namreč zaradi izrednih razmer v drža-
vi preklicana. Na dnevnem redu je bilo 
tokrat 15 točk. Seja je zaradi ukrepov v 
zvezi s preprečevanjem širjenja epide-
mije covida-19 potekala v Športni dvora-
ni Medvode. 
Na začetku so svetniki sprejeli dve ka-
drovski točki. Za predstavnike ustano-
vitelja v Svetu Osnovne šole Medvode 
so imenovali Mihelino Žebovec, Vojka 
Bizanta in Matejo Jenko Medar, v Svetu 
Osnovne šole Simona Jenka Smlednik 
pa Leona Stareta, Danico Tršan in Darjo 
Špenko.

VELIK STROŠEK VZDRŽEVANJA  
MAKADAMSKIH CEST

Občinski svet se je seznanil z vsebino 
končnega poročila letnega vzdrževanja 
cest za leto 2019 koncesionarja Gorenj-
ska gradbena družba in koncesionarja 
HNG, Hidrotehnika, nizke in komunal-
ne gradnje. V preteklem letu je namreč 
do 24. maja storitve letnega vzdrževanja 
in zimske službe na občinskih cestah, 
javnih poteh in javnih površinah v Ob-
čini Medvode izvajalo podjetje Gorenj-
ska gradbena družba, od 24. maja dalje 
pa podjetje HNG. 
Gorenjska gradbena družba je v letu 
2019 opravila dela v skupni vrednosti 
126.319 evrov (brez DDV). Največ sredstev 
je bilo porabljenih za popravilo maka-
damskih vozišč ter za urejanje bankin. 
Od lokalnih cest so po slabem vozišču 
posebej omenili cesto Tacen–Brezovec 
na odseku skozi gozd med Zavrhom in 
krožiščem pri golfskem igrišču Smle-
dnik, odseke cest Sora–Topol, Medvode–
Sora–Puštal, Jeprca–Goričane, od javnih 
poti pa OŠ Smlednik–Ilovka. Za obdobje 
od 24. maja do konca leta je poročilo po-
dalo podjetje HNG. Po prevzemu konce-
sije so za posredovanje informacij, po-
vezanih s stanjem vzdrževanih cest in 
opravljanjem zimske službe, vzpostavili 

brezplačno telefonsko številko 080 28 
40, na kateri lahko občani pustijo spo-
ročilo o izrednem dogodku, nevarnosti 
in stanju na cesti. Kot so zapisali v po-
ročilu, so prejeli 71 sporočil, od tega jih 
je bilo 46 praznih. Od začetka izvajanja 
koncesije do 31. decembra so izvedli 
za 298.603 evrov (brez DDV) del. Tudi v 
podjetju HNG opozarjajo, da se največ 
sredstev rednega vzdrževanja porabi za 
vzdrževanje makadamskih cest in da bi 
bilo v prihodnosti treba najbolj kritične 
odseke asfaltirati. Poleg že omenjenih 
odsekov, ki bi bili najbolj potrebni sana-
cije, so navedli še cesto Seničica–Žlebe–
Seničica, Seničica–Medno, znamenje–
Golo Brdo 14, križišče–Dol 8 in Krvavo 
znamenje–cerkev sv. Valburge. Ker sta 
bili zadnji dve zimi mili, je bil strošek iz 
tega naslova manjši.
Stanislav Ulanec, predsednik Odbora za 
komunalne dejavnosti, je povedal, da so 
ugotovitve, da prejšnji koncesionar ni 
bil slab, ta je malce boljši, lahko pa bi 
bil še boljši. V razpravi je med drugimi 
Ladislav Vidmar, ki je prav tako član od-
bora, povedal, da so prišli do splošnega 
sklepa, ki traja že kar vrsto let, in sicer, 
da se pri vseh poročilih ponavlja, da je 
največji problem makadam: "Iz tega 

sledi in mislim, da občinska uprava to 
zasleduje, da se je treba, če se želimo iz-
ogniti tem stroškom, prioritetno posve-
titi makadamskim odsekom, predvsem 
strmejšim delom. Po vsakem neurju 
namreč odnese ves material, ki ga prej 
nasipajo. Predlagam, da se res kritični 
odseki asfaltirajo, da se izognemo veli-
kim stroškom." Ivan Špenko je opozoril 
na težave v Hrašah in dodal, da je nad-
zor kar preveč dober, moral pa bi priti 
nekdo, ki bi kaj naredil. Darinka Verov-
šek pa je pohvalila spomladansko čišče-
nje v Polhograjcih.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Občinski svetniki so sprejeli tudi za-
ključni račun proračuna Občine Medvo-
de za leto 2019. Proračun je bil izvršen 
na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Medvode za leto 2019, ki je bil sprejet 
konec marca lani, Odloka o spremembi 
in dopolnitvi Odloka o proračunu Obči-
ne Medvode za leto 2019, ki je bil sprejet 
maja lani, in Odloka o rebalansu pro-
računa Občine Medvode za leto 2019, 
sprejetega lani decembra. Župan je med 
letom v skladu z zakonom in odlokom 
prerazporejal proračunska sredstva. 
Skupni prihodki za neposredne prora-

DEVETA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE

Začasna oprostitev plačila najemnin
Majska seja občinskega sveta je bila v Športni dvorani Medvode. Svetniki so med 
drugim sprejeli tudi zaključni račun proračuna občine za leto 2019.

Seja ni potekala v sejni sobi Občine Medvode, kot smo vajeni, ampak v mali dvorani Športne 
dvorane Medvode. S tem je bila zagotovljena večja razdalja med prisotnimi, obvezne so bile 
tudi maske.
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Krajevni urad Medvode Upravne enote Lju-
bljana je s 1. junijem znova začel poslovati. 
Kot so sporočili, bo zaradi preprečevanja 
morebitnih okužb s covidom-19 potekalo po 
sistemu naročanja strank. Za obisk Krajev-
nega urada Medvode se lahko naročite na 
telefonski številki 01 306 32 81 (med 8. in 13. 
uro). Poslujejo po poletnem urniku: ponede-
ljek (8.00–15.00), sreda (8.00–17.00) in pe-
tek (8.00–13.00). Vse upravne storitve, ki se 
opravljajo na Krajevnem uradu Medvode, v 
dnevih, ko ni uradnih ur, so zagotovljene na 
Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za upravne 
notranje zadeve, Tobačna ulica 5, 1000 Lju-
bljana, v času uradnih ur po sistemu naroča-
nja strank. Še vedno velja usmeritev, da se 
vse upravne storitve plačuje brezgotovinsko 
oziroma kartično. M. B.

Krajevni urad Medvode 
znova posluje

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdrav stvene ustreznosti pitne vode iz vaških 
vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovo-
dnih 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 - Jetr-
benk, 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. Po-
ročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti 
pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poroči-
la o preskusih posameznih vzorcev pitne vode 
so stalno dostopna na spletnih straneh Občine 
Medvode www.medvode.si. Navodila, pripo-
ročila in mnenja glede vzdrževanja sistemov 
za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih 
sistemov so objavljena na spletnih straneh Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje. 

Občina Medvode

čunske uporabnike – občinsko upravo, 
občinski svet, nadzorni odbor in krajev-
ne skupnosti – so bili načrtovani v vi-
šini 17.762.345 evrov. Realizacija je bila 
99,5-odstotna. Ob upoštevanju vseh pro-
računskih uporabnikov so ob koncu leta 
izkazovali proračunski presežek v višini 
791.071 evrov in se je prenesel v integral-
ni proračun za leto 2020. Skupni prora-
čunski odhodki neposrednih proračun-
skih uporabnikov – občinske uprave, 
nadzornega odbora, občinskega sveta in 
krajevnih skupnosti so bili realizirani v 
višini 22.577.085 evrov, kar predstavlja 
96,3 odstotka načrta in so bili za skoraj 
62 odstotkov višji od leta prej. Dolgoroč-
na posojila so bila odplačana v višini 
758.124 evrov. Stanje dolga proračuna 
občine Medvode na 31. december 2019 je 
5.454.202 evrov.
Med razpravljavci je Uroš Medar med 
drugim apeliral na svetnike, da ob spre-
jemu proračuna za leto 2021 podprejo 
projekte tudi v družbene in ne samo 
v komunalne dejavnosti. Še enkrat je 
opozoril na prepotrebno gradnjo nove 
Osnovne šole Preska: "Kar občina še 
lahko pripravi, je sam projekt. Projektne 
naloge še nimamo. Je nujno potrebna, 
da bomo imeli vse pripravljeno." 

SPREJELI SKLEP O ZAČASNI  
OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN

Občinski svet se je seznanil s poročilom 
poveljnika Civilne zaščite Občine Med-
vode o stanju in izvedenih ukrepih za 
preprečevanje širjenja epidemije covi-
da-19, ki je predstavljen v nadaljevanju 
Sotočja. Po hitrem postopku so sprejeli 
Predlog Odloka o uporabi sredstev pro-
računske rezerve Občine Medvode za 
financiranje izdatkov, povezanih z iz-
vajanjem ukrepov preprečevanja širje-
nja covida-19 in blažitev posledic raz-
glasitve epidemije, ki se uporabijo do 
višine 60 tisoč evrov. Namenjena so za 
nakup materialno-zaščitnih tehničnih 
sredstev, nadomestila plač vpoklicanih 
pripadnikov sil zaščite, reševanja in 
pomoči občine, zagotavljanje obrokov 
hrane socialno ogroženim otrokom in 
starejšim socialno ogroženim, zagota-
vljanje prehrane dežurnim službam ter 
izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za 
preprečevanje širjenja covida-19 in bla-
žitev posledic razglasitve epidemije.
Sprejeli so tudi Predlog Sklepa o začasni 
oprostitvi plačila najemnin. Sklep dolo-
ča, da se najemnikom poslovnih objek-
tov in poslovnih prostorov v lasti Občine 
Medvode ali v lasti krajevnih skupnosti 

na območju občine Medvode, ki jim je 
zaradi ukrepov države in zaradi širjenja 
bolezni onemogočeno ali bistveno ote-
ženo opravljanje gospodarske dejavno-
sti, na podlagi njihove vloge v obdobju 
trajanja razglašene epidemije nalezljive 
bolezni covid-19 na območju Republike 
Slovenije, to je od vključno 13. marca 
2020 do preklica razglasitve epidemije 
te nalezljive bolezni, torej do 31. maja, 
najemnina ali del najemnine ne zara-
čunava. Vlogo za oprostitev plačila na-
jemnine ali dela najemnine, iz katere 
so razvidni razlogi za delno ali celotno 
oprostitev, najemniki, ki so imeli na 
dan 12. marec 2020 poravnane vse za-
padle obveznosti do občine oz. krajevne 
skupnosti,vložijo na Občino Medvode 
oz. krajevno skupnost, in sicer najka-
sneje do 14. junija 2020. Predlagani sklep 
bo imel finančne posledice za proračun 
Občine Medvode in proračune krajevnih 
skupnosti na območju občine, in sicer 
grobo ocenjeno od 10 do 15 tisoč evrov 
mesečno. Kot je pojasnila Sonja Rifel iz 
občinske uprave, bo največji izpad pri-
hodkov iz naslova neobračunane na-
jemnine evidentiran v Javnem zavodu 
Sotočje Medvode, in sicer zaradi nemo-
žnosti realizacije že sklenjenih pogodb o 
uporabi dvorane, kar znaša okvirno 10 
tisoč evrov mesečno, v šolah približno 
1.200 evrov mesečno, veliko večji pa je 
izpad prihodkov zaradi odpovedi izved-
be večjih prireditev. Finančne posledice 
začasne oprostitve plačila najemnin 
ali dela najemnin za prostore v lasti 
krajevnih skupnosti so ocenjene na od 
2.500 do 3.300 evrov mesečno.

DRUGI SKLEPI

Občinski svetniki so se seznanili z Le-
tnim poročilom o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta lokalnega ener-
getskega koncepta Občine Medvode in 
njihovih učinkih, po kratkem postopku 
so sprejeli Predlog Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Medvode, 
sprejeli so tudi Predlog Sklepa o lokacij-
ski preveritvi za individualno odstopa-
nje od prostorskih izvedbenih pogojev 
za del enote urejanja prostora ME 635, 
Osnutek Sprememb in dopolnitev Sta-
tuta Občine Medvode, Osnutek Odloka o 
spremembah Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtec Medvode in Predlog Sklepa o uki-
nitvi statusa javnega dobra in družbene 
lastnine ter predlog Sklepa o izbrisu za-
znambe grajenega javnega dobra.

Leon Merjasec, poslanec Državnega zbora 
RS, je s 1. junijem v Občini Medvode, v ob-
činski stavbi, odprl vrata poslanske pisarne. 
Najavo za razgovor lahko pošljete na elek-
tronski naslov: obcina@medvode.si ali na 
tel. številko 01 361 95 50. Dosegljiv je tudi 
na elektronskem naslovu: leon.merjasec@
dz-rs.si. "Potrudil se bom, da boste povra-
tne informacije prejeli čim prej in da bom po 
najboljših močeh prispeval k razvoju občine 
Medvode," pravi poslanec iz vrst SDS. M. B.

V Medvodah odprl  
poslansko pisarno
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"Za nami so trije težki meseci, ki so nam 
dobesedno spremenili življenje, zato je 
tudi prav, da ste seznanjeni, kaj se je v 
občini Medvode v teh treh mesecih do-
gajalo," je občinske svetnike na majski 
seji nagovoril Franc Jarc, poveljnik Ci-
vilne zaščite Občine Medvode. Na seji je 
bila namreč tudi točka Poročilo povelj-
nika Civilne zaščite Občine Medvode o 
stanju in izvedenih ukrepih za prepre-
čevanje širjenja epidemije covid-19. 

V MEDVODAH SEDEM OKUŽENIH

Jarc je predstavil obsežno in natanč-
no poročilo, ki je bilo sestavljeno iz več 
sklopov. V uvodnem delu je predstavil 
širjenje bolezni covid-19 po svetu in v 
Sloveniji. V Sloveniji je bil prvi primer 
zaznan 9. marca, v občini Medvode pa 
21. marca (skupaj sedem okuženih, za-
dnji primer 12. maja). V Sloveniji je bila 
epidemija razglašena 12. marca, zadnji 
dan epidemije je bil 31. maj. Pristojni 
v občini Medvode so hitro odreagirali. 
Glede na stanje v sosednjih državah ter 
ob preverjanju nacionalnih in medna-
rodnih vhodnih informacij in možnem 
vplivu na ljudi v občini Medvode je žu-
pan ocenil potrebo po sklicu delovne 
skupine za pregled in oceno stanja ter 
načrtovanje ukrepov, kar je bilo izve-
deno 23. februarja. Delovna skupina 
se je znova sestala že dan kasneje. Na 
podlagi ocene stanja ter pregledov je 
župan Nejc Smole 25. februarja sprejel 
Odredbo o nabavi zaščitne opreme za 
potrebe sil Civilne zaščite z namenom 
dopolnitve zaščitnih sredstev v prime-
ru epidemije. Civilna zaščita Medvode 
je takoj začela aktivno spremljanje si-
tuacije, pripravo postopkovnikov, pre-
gledov načrtov in organizacijo odziva 
na dogodek. "Vse, kar smo delali, smo 
delali samoiniciativno. Edini moto, ki 
smo ga imeli pred svojimi oči, je skrb 
za zdravje naših občanov. Priprave 
smo nadaljevali," je dejal Jarc. 
Prva zaščitna oprema za potrebe Civilne 
zaščite (kombinezoni, maske, rokavice, 
razkužila) je bila tako naročena 26. fe-

bruarja. Aktivnosti so se vrstile praktič-
no dnevno. Vse javne prireditve v občini 
so bile odpovedane 10. marca. Župan je 
12. marca odredil vzpostavitev sistema 
interventne oskrbe starejših na domu 
in naložil izvedbo naloge Civilni zašči-
ti Medvode. Določil je obseg in trajanje 
nudenja interventne oskrbe starejših 
na domu. Poveljnik Civilne zaščite je 12. 
marca sklical sejo štaba Civilne zaščite, 
kjer je bil razdelan načrt interventne 
oskrbe občanov občine Medvode, ki se 
je tedensko pregledoval in osveževal do 
konca epidemije. Načrt je bil pripravljen 
na podlagi ocene širjenja epidemije in 
ocene starostnikov, ki potrebujejo do-
mačo oskrbo.
Sprejete so bile tudi številne odredbe, 
od zaprtja igrišč, zaprtja tržnice do za-
pore nekaterih lokalnih cest. "To je bila 
morda odredba, ki je bila najbolj neu-
godna za marsikaterega občana, zelo 
neugodna za občane drugih občin, ker 
niso razumeli, da so težki časi in so 
odredbo tudi kršili, za kar so bili tudi 
ustrezno sankcionirani," je dejal Jarc. 
Pri vseh ukrepih so zasledovali najpo-
membnejše cilje, ki so bili: obvladova-
ti število okuženih v občini na najniž-

ji možni točki, preprečevanje širjenja 
okužbe, omogočanje prilagojenega dela 
in življenja, ohranjanje zmožnosti dol-
gotrajnega delovanja sil za zaščito, re-
ševanje in pomoč občine Medvode ter 
koordinirano delovanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč občine Medvode. 

VELIKA HVALA PROSTOVOLJCEM

Nad vsem je bedel Center kriznega od-
ziva, v katerem so bili župan, poveljnik 
Civilne zaščite, podžupan, svetovalec za 
področje zaščite in reševanja, komandir 
Policijske postaje Medvode, direktorica 
Zdravstvenega doma Medvode, direktor 
DEOS Centra starejših Medvode, koordi-
natorica javnih zavodov in svetovalec 
za področje stikov z javnostjo. Imeli so 
pomoč številnih prostovoljcev. "Nabor 
prostovoljcev, ljudi, ki so želeli pomaga-
ti, je bil nad našimi pričakovanji. Vsa-
kemu posebej in vsem skupaj iskrena 
hvala v imenu tistih občanov, ki so to 
pomoč potrebovali. Upam, da se to ne 
bo več ponovilo, če pa se bo, pa lepo po-
vabljeni k sodelovanju, saj ne nazadnje 
gre za vse nas. Center interventne oskr-
be je med 16. marcem in 6. majem izve-
del 144 nakupov v trgovinah in lekarnah 

Težki meseci, ki so nam spremenili življenje
Franc Jarc, poveljnik Civilne zaščite Občine Medvode, je občinskim svetnikom poročal 
o stanju in izvedenih ukrepih za preprečevanje širjenja epidemije covid-19.  

Franc Jarc (desno), poveljnik Civilne zaščite Občine Medvode
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za starejše občane," je poudaril Jarc. 
Nadzor nad izdanimi odredbami in 
ukrepi so opravljali policisti Policijske 
postaje Medvode in poverjeniki Civilne 
zaščite v krajevnih in vaških skupno-
stih. "Vsi ti, imamo jih enajst, so tisti 
naši člani sistema zaščite in reševanja, 
ki so vsakodnevno budno spremljali do-
gajanje na svojih področjih in v skladu 
z izdanim poveljem poročali tudi vse 
nenavadne dogodke. Tukaj ni šlo za 
'špecanje', treba je vedeti, da je šlo zares, 
in vsaka informacija, ki smo jo dobili, 
je bila zelo koristna," pojasnjuje Jarc. 
V okviru Centra kriznega odziva je bila 
nudena tudi psihosocialna pomoč, kjer 
je veliko dela opravil Gregor Rozman, 
omogočeno je bilo interventno varstvo 
otrok, ki ga ni koristil nihče, kot že 
omenjeno so bile vzpostavljene zapore 
do turističnih točk v občini, prostovolj-
ci so opravljali rediteljske naloge, po-
skrbljeno je bilo za dezinfekcijo javnih 
površin. Na pomoč so priskočili številni 
prostovoljci. "V teh treh mesecih se je 
pokazalo, kaj vsi ti prostovoljci znajo in 
kaj zmorejo narediti," je poudaril Jarc. 
Vrtec Medvode je v marcu in aprilu pri-
pravil 918 kosil, poleg tega so kosila pri-
pravljali še v VIZ Smlednik in na koncu 
še v OŠ Preska. Dobavljenih je bilo 25 ra-
čunalnikov družinam, da so otroci lah-
ko izvajali šolanje na daljavo.

PORABILI DOBRIH 68 TISOČ EVROV

Za stroške materialno-tehničnih sred-
stev, delovanja objektov za potrebe za-
ščite, reševanja in pomoči v občini Med-
vode je bilo za zdaj porabljeno 68.574,14 
evra. Trenutno stanje v materialno-
-tehničnem skladišču Civilne zaščite je 
26.857 mask, od tega jih je bilo kuplje-
nih 23 tisoč, s strani uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje so jih 
pridobili štiri tisoč, 180 kombinezonov, 
9420 kosov zaščitnih rokavic in 146 ko-
sov razkužil. Na pomoč so priskočile 
tudi zaposlene Vrtca Medvode in izde-

lale 24 tisoč zaščitnih pokrival, ki so 
bila na voljo občanom pred vstopom v 
trgovine in poslovalnice. Od tega jih je 
bilo pred trgovine razdeljenih 11.300. 
Center kriznega odziva je upravičencem 
razdelil 11.905 zaščitnih mask, 362 raz-
kužil, 2054 zaščitnih rokavic, 13 zašči-
tnih kombinezonov in 400 razkužil za 
osnovne šole in vrtce, ki jih je podarilo 
podjetje Helios. 
Center kriznega odziva Občine Medvode 
je veš čas na več načinov obveščal tudi 
javnost. "Upam, da so naši krajani za-
čutili, da imajo na drugi strani nekoga, 
na katerega se lahko v takšnih izrednih 
dogodkih tudi obrnejo. Delovali smo s 
prepričanjem, da moramo zagotoviti 
čim boljše pogoje, da ostanejo naši kra-
jani zdravi, da imajo čim bolj običajno 
življenje, kolikor se je to dalo zagotoviti. 
Ta dogodek smo začeli iz nič, tako kot 
država," je še povedal Jarc.

POHVALE TUDI MED RAZPRAVO

Med razpravo je bilo slišati veliko po-
hval. Kot del ekipe je najprej sprego-
vorila Romana Epih, ravnateljica Vrt-
ca Medvode, in delila izkušnje iz prve 
roke: "Smo največji javni zavod v Med-
vodah. Vključenih imamo največ otrok 
in največ zaposlenih. Večkrat rečem, 
da vodim en velik peskovnik, in na ta 
peskovnik sem zelo ponosna. Ponosna 
sem tudi na to, čeprav nisem občan-
ka Medvod, da sem del te skupnosti in 
da sem z vsemi vami delila to zgodbo. 
Vem, kaj se je oziroma kaj se ni doga-
jalo po Sloveniji. Imam informacije iz 
prve roke. Mnogo županov se je obrnilo 
tudi na medvoškega župana, da so dobi-
li informacije, kako, zakaj in kje začeti. 
Kar se našega vrtca tiče, smo se odzvali, 
da bi prispevali nekaj dobrega skupno-
sti. Spisek stvari, kaj smo delali, je dolg. 
Skupaj smo v celotnem obdobju za po-
trebe Civilne zaščite opravili več kot tri 
tisoč ur. Res je, kar pravijo, da smo po 
bitki lahko vsi generali. Mi pa smo lah-

ko ponosni, da smo imeli prave genera-
le že med samo bitko, da smo se poču-
tili varne in da smo skrbeli tudi za tiste 
najbolj ranljive in jim omogočali varno 
življenje. Lokalna skupnost se je izkaza-
la za vrhunsko ekipo visoko usposoblje-
nih, izurjenih in organiziranih ljudi. Vsi 
v štabu Civilne zaščite so bili vedno na 
voljo za vsakršne informacije in potreb-
no pomoč." 
Tudi svetnica Darinka Verovšek je izra-
zila ponos, da je "moja občina mojim 
sokrajanom poskrbela in omogočila, 
da smo tri mesece preživeli varno, da 
so vsi ranljivi v skupnosti dobili po-
moč, ki so jo potrebovali. Zdi se mi, da 
je naša občina tudi v teh treh mesecih 
pokazala, da zna stopiti skupaj. Zraven 
so pristopili tudi številni prostovoljci. 
Veliko srečo imamo tudi, da živimo v 
krajih, kjer smo se lahko gibali v na-
ravi." V učenju na daljavo je pohvali-
la tudi Osnovno šolo Preska. Svetnica 
Nada Prešeren se je v imenu občanov 
zahvalila vsem, ki so sodelovali v tej 
veliki akciji za učinkovito in uspešno 
delo. Zaključil pa je Franc Jarc z bese-
dami: "Res je, da je bila večkrat ome-
njena Civilna zaščita, a samo Civilna 
zaščita brez ustreznega sogovornika 
na občinski strani ne bi naredila nič. 
To zgodbo lahko imenujemo mozaik, ki 
je sestavljen iz nas vseh. V ospredje bi 
postavil Gregorja Gombošija in Mateja 
Osolnika na čelu z županom Nejcem 
Smoletom in celotno občinsko upravo, 
ki so nam nudili izjemno podporo. Brez 
te zagotovo ne bi šlo. To je treba vedeti. 
Dela se lahko, če držimo skupaj, če se 
znamo poslušati in če želimo biti sliša-
ni. Tako smo delali in upam, da nam je 
v pretežni meri tudi uspelo. Naš moto 
je: Skupaj zmoremo več. Ne vem, kaj 
nam sledi. Če pride še do česa takšne-
ga, povabljeni, da delamo skupaj, saj 
lahko tako dosežemo marsikaj." Vsem 
se je za pomoč v teh težkih tednih za-
hvalil tudi župan Nejc Smole.
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"Problematiko rešujemo delno s štu-
denti, novost pa je, da smo se povezali 
z Upravo RS o izvrševanju kazenskih 
sankcij, kar pomeni, da bodo lahko tisti, 
ki so za kazen dobili opravljanje druž-
beno koristnega dela, to kazen odslužili 
tudi z delom v našem režijskem obratu. 
Na pogovoru smo že imeli prvega. Če 
bodo izkušnje dobre, bomo s tem nada-
ljevali." 

 Prišlo je do pripojitve družbe Snaga 
k družbi JP Vovodovod – Kanalizaci-
ja (VO-KA). Nova družba se skrajšano 
imenuje JP VOKA Snaga. Kaj to pomeni? 
"Občani tega ne bodo občutili. Gre za or-
ganizacijsko združitev dveh podjetij in 
pričakujem pozitivne sinergijske učin-
ke v tem, da bo kapitalska ustreznost 
združenega javnega podjetja boljša."

 Začela se je kolesarska sezona. Kako 
ocenjujete samo stanje kolesarske 
varnosti v občini?
"Zagotovo ni dobro, ker se v preteklosti v 
kolesarske povezave ni vlagalo praktično 
nič. Stanje se spreminja tudi v Sloveniji, 
saj so kolesarske povezave postale zgod-
ba sedanjosti in prihodnosti – tudi na 
našem območju. S projekti kolesarskih 
povezav, ki so v nastajanju, skušamo var-
nost kolesarjev povečati. Pri novih projek-
tih cestne infrastrukture vedno označu-
jemo tudi kolesarske poti. Lahko bi rekel, 
da se kolesarska varnost korak za kora-
kom izboljšuje. K sreči zima na cestiščih 
ni naredila toliko škode kot lani, tako da 
je, vsaj kar se tega tiče, bolje."

 V razmahu je tudi pohodništvo. Pol-
hograjci so zelo priljubljeni. Težava so 
parkirišča, še posebej v dolini Ločnice 
na izhodišču za Osolnik, kjer nekega 
pravega parkirišča sploh ni. Ob lepih 
koncih tednov je na obeh straneh ce-
stišča zaparkiranih polno avtomobi-
lov. Rešitve?
"V sami dolini Ločnice je težko, da bi 
našli kakšno dobro rešitev. Soglasoda-
jalci gradnje parkirišč ne dovolijo, ker 
je praktično povsod petmetrski pas ob 
vodotoku in so posegi tako nemogoči. 

Bomo pa letos pristopili k ureditvi parki-
rišča na Topolu, ki bo služilo kot vstopna 
točka za Polhograjce. Skupaj s krajev-
no skupnostjo in turističnim društvom 
bomo pregledali možnosti in njihove že-
lje. Gre za obstoječe makadamsko parki-
rišče v neposredni bližini šole, ki bo ne-
koliko tudi večje, predvsem pa urejeno."

 Znani so kazalci zdravja v občini. 
Kaj lahko občina za občane sploh na-
redi na tem področju?
"Omenjeni kazalci so zanimivi. Je ne-
kaj takšnih, na katere občina zagotovo 
lahko vpliva, nekaj pa tudi, na kate-
re ne more. Vesel sem, da smo po teh 
kazalcih v Medvodah nadpovprečno 
zdravi. Vedno znova pa poudarjam, da 
bi si želel večjo odzivnost občanov na 
presejalna programa Svita kot Dore. Več 
kot tretjina občanov se na ta programa, 
ki sta nekaj najboljšega, kar v našem 
zdravstvenem sistemu še funkcionira, 
ne odzove. Podatek, ki ga je treba pou-
dariti, je, da imamo na območju občine 
precej večjo obolevnost za klopnim me-
ningoencefalitisom, saj je v gozdovih v 
naši okolici veliko okuženih klopov. Tu-

kaj lahko občine konkretno pomagamo 
občanom. Lani smo tako plačali tretji 
odmerek cepiva več kot petsto občanom 
in za to iz občinskega proračuna porabi-
li več kot sedemnajst tisoč evrov."

 Prihaja čas, ko bodo Medvode v zna-
menju festivalov: najprej kulturnega in 
nato še športnega, vmes bo še Festival 
kranjske klobase. Kako pomembne so 
festivalske Medvode za samo občino?
"Zelo. Zame prihaja najlepši čas leta, ko 
se v Medvodah največ dogaja. Tako bo 
vse do občinskega praznika v juliju. To 
je čas, ko Medvode zelo oživijo, ko lahko 
vsak zase najde kaj zanimivega, kakšen 
dogodek, ki se ga z veseljem udeleži."

 Kdaj je predvidena naslednja seja 
občinskega sveta in katere bodo osre-
dnje točke?
"Naslednja seja je predvidena konec 
maja in bo zelo obsežna, saj bo na dnev-
nem redu veliko točk. Med drugim bodo 
svetniki obravnavali zaključni račun 
občine, predlagane višje cene vrtca, po-
ročilo o varnosti v občini, znova bo tudi 
točka povišanja cen pomoči družini na 
domu ..."

Problem parkiranja v dolini Ločnice (fotografija je bila posneta med prvomajskimi prazniki na 
izhodišču za Osolnik) bo težko rešljiv, bo pa občina letos pristopila k ureditvi parkirišča na 
Topolu. / Foto: Maja Bertoncelj  
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Na Slovenski filantropiji, Združenju za 
promocijo prostovoljstva, si prizadevajo 
za dvig prepoznavnosti prostovoljskega 
dela. Letos je že 21. leto zapored potekal 
Nacionalni teden prostovoljstva. Njegov 
namen je praznovanje prostovoljstva, 
zahvala prostovoljcem in prostovoljskim 
organizacijam za njihovo udejstvovanje 
in povabilo posameznikom, da spoznajo 
prostovoljske priložnosti, svoj čas pa na-
menijo tudi v dobro svoje skupnosti.
Na Slovesni dan prostovoljstva (25. 
maja) so podelili tudi priznanja. Naziv 
Prostovoljstvu prijazno mesto je potrdila 
Občina Medvode, kot ena izmed 26 občin 
v Sloveniji, ki se lahko ponaša s tem na-
zivom. Naziv Junaki našega časa pa je 
obdržala tudi OŠ Preska. Veseli dan pro-
stovoljstva pa je bil 27. maja. Če ne bi bilo 
koronavirusa, bi prostovoljske organiza-
cije kot vsako leto na Prešernovem trgu 
v Ljubljani na stojnicah predstavljale 
svoje delo. Alternativa je bila, da so med 
10. in 12. uro v več kot štiridesetih krajih 
delili časopis z naslovom Dobra dela ne 
potrebujejo reklame. V njem so predsta-
vljene številne zgodbe in izkušnje pro-
stovoljcev, ki delujejo na različnih po-
dročjih. Delili so ga tudi v Medvodah – na 
območju tržnice, medvoške prostovoljce 

pa je ob tej priložnosti obiskala Tereza 
Novak, izvršna direktorica Slovenske 
filantropije, ki je včasih živela v medvo-
ški občini in ji je tako zelo pri srcu. "Spo-
mnim sem govora župana Medvod, ko 
je na lanski slovesni podelitvi priznanj 
dejal, da se mu zdi zelo pomembno, 
da v občini neguje prostovoljstvo, saj 
to pomeni, da so njeni prebivalci v njej 
aktivni. Njegovo razmišljanje se mi zdi 
krasno in je dobra predpostavka za to, 
da se v občini odvijajo različne aktivno-
sti, ki popestrijo življenje. Kot vidim, je 
prostovoljstvo v Medvodah kar doma, 
kot je na splošno doma v Sloveniji. Na 
ta način je naša družba bogatejša, se več 
dogaja, kvaliteta življenja je s tem višja. 
V Sloveniji deluje na tisoče prostovoljcev. 
Iz skupnega poročila o prostovoljstvu 
za leto 2018 je razvidno, da je tega leta 
v Sloveniji s prostovoljstvom ukvarjalo 
kar 244.304 ljudi, ki so opravili 9.903.798 
ur prostovoljskega dela, torej blizu deset 
milijonov ur. Prostovoljstvo je gibanje, 
ki je v Sloveniji doma in terja še malo 
več podpore. Treba ga je negovati, ceniti 
in temu je namenjen tudi današnji dan, 
pravzaprav cel teden, da ljudje opazijo, 
kaj vse se naredi s prostovoljnim delom 
in kako je to pomembno," je povedala 
Tereza Novak. 
Koordinatorka akcije na Veseli dan pro-
stovoljstva v Medvodah je bila Vanja 

Ločniškar, sicer predsednica Turistične 
zveze Medvode. O prostovoljstvu v med-
voški občini je povedala: "Veliko ljudi je 
pripravljeno povsem prostovoljno po-
magati. Slovenska filantropija je ena 
izmed tistih, ki širi glas prostovoljcev. 
Da smo vanjo vključeni tudi tisti, ki se 
s prostovoljstvom ukvarjamo na podro-
čju turizma, ima zasluge prav Vida Ba-
liš iz Vaš. Menim, da se v Medvodah ni 
bati, da bi prostovoljstvo zamrlo. Začeti 
bi morali že pri mladih, v osnovnih šo-
lah, morda tudi v vrtcih. Turistična zve-
za Medvode zato pelje akcijo Mala šola 
turizma. Začetki so bili uspešni. Želim 
si, da bi jo še nadgradili. Mladi so zelo 
dovzetni za vse, kar jim želimo pove-
dati, in predstavljamo jim tudi prosto-
voljstvo," je dejala. V Medvodah so raz-
delili dvesto izvodov časopisa. "Odzivi 
so bili dobri. Sem zadovoljna. Namen je 
tudi, da ljudje preberejo primere dobrih 
praks," pravi Ločniškarjeva. 
Dogodka se je udeležil tudi župan Med-
vod Nejc Smole, ponosen, da so Medvo-
de potrdile naziv Prostovoljstvu prija-
zno mesto. "Pridobiti in nato obdržati 
ta naziv je najvišje priznanje, ki ga ob-
čina lahko prejme. Je priznanje ljudem, 
ki delajo v občini. Če izhajamo iz ideje 
občine kot skupnosti, potem večjega 
priznanja ne more biti. Prostovoljstvo 
nam uspeva držati na ravni, da med 212 
občinami izstopamo, da smo lahko pre-
poznani kot primer tistih dobrih praks, 
kjer stvari tečejo, kakor morajo," je po-
vedal Smole, ki je tudi sam prostovoljec: 
"Zadovoljstvo, ki ga človek občuti ob iz-
vajanju prostovoljskih projektov, je pri-
merljivo samo z odpiranjem največjih 
investicij." Navdih so mu tudi prosto-
voljke Šole zdravja, ki so se tudi tokrat 
odzvale in po Medvodah delile časopis.
Novakova je še poudarila, da so tudi 
izjemne razmere, kot smo jih živeli v 
preteklih treh mesecih, lažje premaglji-
ve, če se v pomoč ljudem in državnim 
institucijam vključijo prostovoljci: "Na 
ta način se lahko hitreje in učinkovite-
je poskrbi za najranljivejše, zato je po-
membno, da država prostovoljstvo pod-
pira in ceni." 

Medvode ostajajo prostovoljstvu prijazno mesto
Na Veseli dan prostovoljstva so prostovoljci v Medvodah delili časopis z naslovom 
Dobra dela ne potrebujejo reklame. Ob tej priložnosti jih je obiskala Tereza Novak, 
izvršna direktorica Slovenske filantropije. 

Prostovoljci so v Medvodah delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame, obiskala pa jih 
je tudi Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije (tretja z leve).
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Epidemije koronavirusa je v Sloveniji 
tudi uradno konec. V tem tednu so se v 
šole vrnili vsi osnovnošolci, prav tako 
tudi otroci v vrtcu. Na daljavo pa se šo-
lajo še dijaki od prvega do tretjega letni-
ka. Kako je postopna vrnitev potekala v 
Vrtcu Medvode, ki je največji javni za-
vod v občini, smo vprašali ravnateljico 
Romano Epih.

V DRUGI POLOVICI MAJA V VRTCU  
DOBRA POLOVICA OTROK

Vrtci so vrata odprli z 18. majem, števi-
lo otrok v skupinah pa je bilo omejeno, 
zato so vsi tisti starši, ki so lahko, otro-
ke imeli še doma. "V drugi polovici maja 
je bilo v Vrtec Medvode v prvi starostni 
skupini vključenih 52 odstotkov otrok, v 
drugi starostni skupini pa 56 odstotkov. 
Kadrovska zasedba je bila skoraj popol-
na. V dveh tednih smo imeli le tri bolni-
ške odsotnosti, od tega dve zaradi bole-
zni domačih otrok," je pojasnila Romana 
Epih. Sledili so ukrepom za preprečeva-
nje širjenja bolezni covida-19. "Že sicer 
pa je v vrtcih higiena na zelo visokem 
nivoju. Nekaj priporočil smo dodali tudi 
staršem: razkuževanje, maske, razdalja. 
Veliko smo bili zunaj, tako kot smo bili 
tudi že pred epidemijo," pravi. 
V vrtec so se s ponedeljkom vrnili skoraj 
vsi otroci. Za tiste, ki so še ostali doma, 
pa bodo starši plačila vrtca oproščeni do 
30. junija. Otroci so večinoma vrtec zelo 
pogrešali, čemur pritrjuje tudi Epihova: 
"Otroci so se zelo veselili vrtca. Najmlaj-
ši so imeli nekaj uvajalnih težav, starej-
ši pa so bili res navdušeni. Socialni stik 
je otrokom manjkal. Zelo. Staršem pa se 
je tudi odvalil kamen od srca. Da se lah-
ko vrnejo v normalno življenje." In od 
ponedeljka tudi v vrtcih vse poteka sko-
rajda tako kot pred epidemijo. Romana 
Epih je tudi predsednica Združenja rav-
nateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, 
zato smo jo vprašali, kako so potekala 
usklajevanja glede vračanja otrok v vrt-
ce. "Menim, da bi bila kot predsednica 
Združenja ravnateljic in ravnateljev 
vrtcev Slovenije lahko na usklajevanja 
povabljena večkrat. Na Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport sem 
bila prisotna dvakrat in enkrat na seji 
državnega zbora. Večino navodil smo 
prej izvedeli preko medijev, kot pa kot 
odgovore na dopise. Žal. Smo se poču-
tili zelo osamljene," je komentirala. Kot 
pravi, je sicer vračanje otrok v vrtce po-
tekalo zelo tekoče: "Ko je enkrat struk-
tura postavljena, teče. Tako je prav. Na 
otroke se ne pritiska, naj se učijo na svoj 
način, brez zastraševanja."

NA ČAKALNI LISTI SKORAJ STO OTROK

V Vrtcu Medvode se že pripravljajo tudi 
na novo šolsko leto. S septembrom bodo 
sprejeli novince. "Do zaključka razpi-
sa za vpis otrok v vrtec smo prejeli 222 

vlog, prostih je 126 mest, na čakalni listi 
je 99 otrok, ki imajo večinoma kasnej-
ši vstop, ker s septembrom še ne bodo 
stari 11 mesecev ali pa imajo starši še 
starševski dopust. Pogodbe o vključitvi 
so starši že prejeli, zdaj čakamo, koliko 
bo podpisanih in potem sprejmemo še 
kakšnega otroka s čakalne liste," je po-
vedala Romana Epih. Glede na to, da je 
epidemija prinesla tudi spremembe pri 
načrtovanju dopusta družin, v vrtcih 
pričakujejo, da bo poleti verjetno pri-
sotnih več otrok kot prejšnja leta: "Zato 
bomo organizacijo prilagodili potrebam 
staršev. Nimamo še števila, vendar delo 
mora teči gladko. Načrti dejavnosti se 
po posameznih enotah že pripravljajo.

Otrokom je zelo manjkal socialni stik
Vrtci in osnovne šole so v tem tednu vrata odprli za vse otroke.

S 1. junijem so se v vrtec vrnili skoraj vsi otroci. Vrstnike so že zelo pogrešali.

Na Slovesni dan prostovoljstva, ki je bil 25. maja, so razglasili tudi prejemnike nazivov Ju-
naki našega časa, šole in dijaške domove z najbolje organiziranim prostovoljstvom. Naziv 
je potrdila tudi Osnovna šola Preska, kot ena izmed šestnajstih osnovnih šol, na novo so 
se jim priključile še tri. "Prostovoljci so se družili s starejšimi v Centru starejših Medvode, 
mladi za podnebje so organizirali in izvedli okroglo mizo o podnebnih spremembah, na 
stojnici so zbirali dobrodelne prispevke za hrano in veterinarsko oskrbo zapuščenih mačk, 
snemali film Nikoli ne obupaj, namenjen spodbujanju vrstnikov k sprejemanju in vztraja-
nju. Devetošolci prostovoljci so v oddelku podaljšanega pouka in med odmori prostovolj-
no pomagali prvošolcem pri kosilu, v šolski knjižnici, na kostanjevem pikniku, pri učenju, 
branju, delanju nalog, ustvarjanju in športu," so zapisali v obrazložitvi. Koordinatorica 
prostovoljskih aktivnosti na OŠ Preska je Romana Franković. M. B.

Preška šola med Junaki našega časa
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Čebele, metulji, mravlje in hrošči sodijo med žuželke, ki v se-
danjem času izumirajo osemkrat hitreje od vseh drugih živa-
li. Čebele, metulji in nočniki (nočni metulji) so najpomemb-
nejši opraševalci. Oprašijo najmanj tretjino rastlin, iz katerih 
pridelamo hrano. Žuželke nimajo več svojih domov in hrane. 
Znanstveniki opozarjajo, da v sto letih lahko popolnoma iz-
ginejo. Za ohranitev žuželk bomo nujno morali spremenili 
način ravnanja z naravo, predvsem način pridelave hrane.
Čebele, čmrlji in metulji so zaradi zmanjševanja travnikov in 
gozdov, intenzivnega kmetijstva z monokulturami ter škro-
pljenja s pesticidi utrpeli največje posledice. Hranijo se z rastlin-
skim nektarjem, pelod prenašajo iz cveta na cvet. Večina me-
tuljev je nočnih. So skoraj edini opraševalci cvetov, ki so odprti 
ponoči. Škoduje jim tudi svetlobno onesnaženje. Zaradi svetlobe 
izgubijo nagon po parjenju, orientacijo, lahko poginejo.
Število travniških metuljev se je v zadnjih dvajsetih letih 
zmanjšalo kar za polovico. Veliko vrst metuljev je odvisnih od 
čisto določene rastline, s katero se hranijo njihove gosenice. Če 
te rastline ni, tudi metulja ni. Če uničimo rastlino, metulj ne 
more preživeti. "Izgubili smo velika območja naravnih habi-
tatov in to prispeva k izginotju žuželk. Okolje smo spremenili 

v polja pšenice in koruze, na takšnih območjih pa ni življe-
nja," so zapisali avtorji raziskave. Čezmerna uporaba umetnih 
gnojil omogoča več košenj in spodbuja rast le nekaj vrst trav, 
ki pomenijo najbolj kalorično krmo za živino. Klasični cvetoči 
travniki, metulji, kobilice, murni pa izumirajo. 
Ekosistemi ne morejo preživeti brez milijonov žuželk, ki so 
temelj prehrambne verige. Žuželke so pogoj za preživetje ptic, 
plazilcev, dvoživk, ježev in drugih živali. Pomembne so tudi 
pri rodovitnosti tal, saj razkrajajo gnijoče organske snovi. Nji-
hova vloga pri kroženju snovi v naravi je nenadomestljiva. 
V domačem okolju posadimo raznolike medonosne rastline 
oz. avtohtone medovite rastline, ki pritegnejo opraševalce. 
Povabimo jih v "hotel" za žuželke in čebele samotarke. Ne ko-
simo v času največjega razcveta rastlin, travo kosimo v večer-
nih urah, pustimo nepokošene otočke svetja. Pozor: v travi se 
skrivajo mladiči, pazimo nanje. Škropimo pozno zvečer in le s 
škropivi, ki ne škodijo čebelam. Ne trgajmo cvetja, ne izdeluj-
mo herbarijev in ne zbirajmo metuljev za domače zbirke. 
Več koristnih informacij v arhivu Radia Slovenija "Frekven-
ca X".

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Na travnike vrnimo  
travniško cvetje

Pregled knjižnih novosti je pripravila bibliotekarka  
Mira Vidic.

MARKUS ZUSAK: FANT, KI JE POSTAL MOST

Penny je v Ameriko prispela izza železne zavese in si za cilj 
prvega uspeha zadala nakup klavirja. Ko ga dostavijo na 
napačen naslov, se začne zgodba Dunbarjeve družine. Z Mi-
chaelom, ki odhoda prve žene ni nikoli povsem prebolel, si 
ustvarita družino. Pet fantov diha in živi za mamo, in ko ta 
začne umirati za rakom, se jim sesuje svet. Po njeni smrti 
jih zapusti še skrušen oče in ostanejo sami. Vodenje družine 
prevzame komaj polnoletni Mathew, ki je tudi zapisovalec 
družinske zgodbe. Nekega dne se oče, oklican kot Morilec, 
vrne in fante prosi, da mu pomagajo zgraditi most. Srednji 
sin Clay kljub nasprotovanju bratov odide k očetu. Ko fanta, 
ki ga je mamina smrt prizadela najgloblje, doleti še ena huda 
izguba, dušo pusti v dokončanem mogočnem mostu in odide 
po svetu. A most povezuje in tudi Dunbarjeve fante, ki jih svet 
ne razume vedno, na drugi strani čaka lepša prihodnost.

MARKO RADMILOVIČ: KOLESAR

Marko Radmilovič, ki ga večina najbolje pozna kot ustvarjal-
ca Zapisov iz močvirja na Valu 202, je vsestranski ustvarja-
lec in zato nas izid njegovega prvenca ne preseneča. Avtor 
se je z zgodbo slovenskega interniranca Janeza Godca srečal 
med snemanjem dokumentarca in nenavadno življenjsko 

usodo zapisal kot kriminalko. Za glavnega akterja je izbral 
Krebsa, ločenega in brezvoljnega učitelja zgodovine, ki si me-
sečni proračun izboljšuje z vodenjem zgodovinskega krožka v 
domu za ostarele. Tam mu nekega večera nepoznani starec v 
roke potisne ključ, saj “prihajajo pazniki”. Naslednji dan star-
ca najdejo mrtvega, manjka pa mu tudi roka. Primer prei-
skuje inšpektor Petek, ki nesojenega kolesarja Krebsa spozna 
za glavnega osumljenca. Krebsa dogodki odpeljejo na kmetijo 
starega očeta, kjer spozna Julijo. Po izletu v Francijo pa zgod-
ba dobi slovenski epilog.

BETTINA WILPERT: KAR SE NAM NE DOGAJA

Anna trdi, da jo je Jonas posilil. Jonas, bodoči doktorant in 
ugleden asistent na fakulteti, trdi drugače. Dejstvo je, da se 
življenje obeh po dogodku popolnoma spremeni. Anna in Jo-
nas sta se spoznala prek skupnega prijatelja Hannesa. Jonas 
je preboleval konec sedemletne zveze, čustveno nestabilna 
Anna pa kot natakarica običajno popije preveč. Kljub temu da 
je Jonas ne zanima, mu pošilja sporočila in ga vabi ven. Na 
Hannesovem rojstnem dnevu alkohol teče v potokih in po-
polnoma pijano Anno odnesejo v Jonasovo spalnico. Psihično 
in fizično uničena ga, ker jo v to pregovori sestra, prijavi šele 
čez dva meseca. Začnejo se zaslišanja in po odlomkih spre-
mljamo pričevanja njunih prijateljev. Komu verjeti? Jonasu, 
ki muhi ne bi storil žalega, ali Anni, katere življenje je po ne-
dokazanem posilstvu postalo neznosno?

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Na začetku maja so se v Ljubljani sešli družbeniki Javnega 
holdinga Ljubljana, katerega solastnica je v deležu 3,84 od-
stotka tudi Občina Medvode. 
Sprejeli so letna poročila Javnega holdinga in povezanih jav-
nih podjetij Voka Snaga, Energetika Ljubljana in Ljubljanski 
potniški promet ter konsolidirano letno poročilo skupine 
Javni holding za leto 2019. Potrdili so letna poročila Javnega 
holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2019 ter sprejeli 
poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini. 
Vse družbe v skupini Javnega holdinga so v letu 2019 poslova-
le pozitivno. Matična družba Javni holding je leto 2019 zaklju-
čila z dobičkom v višini 775.603 evrov, Voka Snaga z dobičkom 
v višini 1.062.049 evrov, Energetika Ljubljana z dobičkom v 
višini 216.585 evrov in družba Ljubljanski potniški promet z 
dobičkom v višini 265.787 evrov.
Družbeniki so v nadaljevanju na seji sprejeli poročilo o reali-
zaciji investicijskih načrtov v letu 2019. Družbe v skupini Jav-
nega holdinga Ljubljana so v letu 2019 v investicijske projekte 
vložile 42.354.768 evrov lastnih sredstev in izvedle za 86.603 
evrov investicij s sredstvi občin. Večji del vlaganj družb v sku-
pini Javnega holdinga Ljubljana je bilo namenjenih obnovam 
in izgradnji infrastrukturnih objektov.

Glede poslovanja pa je drugačna slika v letošnjem letu. Epide-
mija covida-19 je močno vplivala na poslovanje Ljubljanskega 
potniškega prometa. Izpad prihodkov med sredino marca in 
sredino maja, ko je veljala prepoved izvajanja javnega potni-
škega prometa in storitev na področju tehničnih pregledov, 
ocenjujejo na nekaj manj kot šest milijonov evrov. 

Javni holding posloval z dobičkom
Pozitivno so v letu 2019 poslovale vse družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana.

Ljubljanski potniški promet je leto 2019 zaključil z dobičkom, letos je 
epidemija covida-19 močno vplivala tudi na njihovo poslovanje.

MAJA BERTONCELJ

Prva javna dražba zemljišč na območju 
Obrtne cone Preska, ki je bila objavljena v 
času epidemije koronavirusa, ni bila uspe-
šna. Zemljišča so sedaj znova naprodaj. 
Občina Medvode je namreč ponovno ob-
javila javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnin na območju obrtne cone 

v Preski. Prodajajo tri parcele v skupni 
izmeri 6225 kvadratnih metrov. Gre za 
nepozidana stavbna zemljišča, ki se pro-
dajajo izključno v paketu. Nepremični-
ne se nahajajo v enoti urejanja prostora 
ME_1166, v območju osnovne namenske 
rabe I – območje proizvodnih dejavno-
sti oziroma podrobne namenske rabe z 
oznako IG – gospodarske cone. Izhodiščna 

cena je 106,07 EUR/m2 oziroma 660.285,75 
evra za 6225 m2. Navedena izhodiščna 
cena ne vključuje 22-odstotnega davka na 
dodano vrednost, ki ga plača kupec. 
Nepremičnine so v neposredni bližini 
objektov podjetja Pohištvo Iskra v Med-
vodah (Preska). Rok za vplačilo varščine 
je sreda, 17. junij, javno odpiranje po-
nudb bo v petek, 19. junija.

Prodajajo zemljišča na območju obrtne cone
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Delovni čas: pon.–pet.: 9.00–19.00 / sobota: 8.00–13.00 
Nedelje in prazniki zaprto   

Medvoška cesta 3, 1215 Medvode, (Mercator center: 1. nadstropje) 
Spletna stran: www.spodnje-perilo.si

Spodnje perilo za vse generacije
V blagovnem centru Mercator v Medvodah je lani vrata odprla trgovina Spodnje-Perilo.si, ki je dobro založena  
s kakovostnimi izdelki priznanih blagovnih znamk za ženske, moške in tudi za otroke. 

KUPON ZA 10-ODSTOTNI 
POPUST 

(velja od 5. do 13. junija 2020 za vse izdelke, 
ki niso v akciji)

"

Medvode so v lanskem letu dobile novo prodajalno s spodnjim 
perilom – Spodnje-Perilo.si. Prostore ima v blagovnem centru 
Mercator.
Vodja prodaje je Gašper Oletič, ki je omenjeni prodajni program 
strankam sprva nudil na spletu. V domači občini se je nato odločil 
odpreti svojo prvo prodajalno, ki so jo ljudje dobro sprejeli. Pred 
kratkim je poslovanje razširil še z drugo prodajalno. Odprl jo je v 
Lescah.
Obe trgovini Spodnje-Perilo.si sta dobro založeni. V ponudbi imajo 
moško in žensko spodnje perilo z veliko izbiro blagovnih znamk za 
mlade in tudi za starejše, ki pri njih dobijo tudi perilo, ki se lahko 
pere pri visokih temperaturah, nogavice brez elastike, kompresijske 
nogavice … Večina perila prihaja iz držav Evropske unije.
Na policah najdete izdelke kvalitetnih blagovnih znamk, med 
katerimi so Laura Biagiotti, Anita, Jadea, Umbro, MarcLuis, Navigare, 

Uomo, UndrWr, Cristiano Ronaldo, Kappa … „Tik pred epidemijo 
covida-19 je prodajno ponudbo popestrila moja lastna blagovna 
znamka moških boksaric UndrWr. So prvovrstne kvalitete, izdelane 
v Italiji in na voljo po dostopni ceni. V času epidemije, ko je prodaja 
potekala le na spletu, so bile eden izmed najbolje prodajanih 
artiklov,“ je Oletič dodal nekaj besed o lastni blagovni znamki. 
Novosti v ponudbi so tudi že omenjena blagovna znamka Anita z 
zelo kvalitetno izbiro nedrčkov, kompresijske nogavice ReflexWear 
ter blagovna znamka Cristiano Ronaldo. „Iščem tudi lokalne 
proizvajalce spodnjega perila in nogavic, saj bi rad kupcem ponudil 
tudi izdelke, narejen pri nas,“ pravi.
Prodajni repertoar prodajalne Spodnje-Perilo.si se bo še širil. 
„Prihajajo novi dizajni boksaric, razvijamo pa tudi lastno blagovno 
znamko ženskega perila, kjer se bomo tako kot pri UndrWr. 
posvečali predvsem najbolj iskanemu in najbolj udobnemu kroju 
ter najboljšim materialom, prijaznim za kožo in kar najbolj udobnim 
za nošenje. Seveda je pomembno, da bodo izdelki tudi cenovno 
dostopni,“ je povedal Oletič, ki ima v načrtu tudi odprtje tretje 
trgovine, najverjetneje prav tako na Gorenjskem. 
Oletič velik poudarek daje osebnemu pristopu in zadovoljstvu 
strank, ki se v obe njegovi prodajalni rade vračajo.

Gašper Oletič in novost na trgu: njegova lastna blagovna 
znamka moških boksaric UndrWr
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• Shiza ali pogovorno zajčja ustnica, 
tudi volčje žrelo. Lahko poveste kaj več 
o tej prirojeni nepravilnosti obraza? 
Shiza je razcep ustnice in/ali neba (lah-
ko je razcepljena samo ustnica, lahko 
je samo nebo ali pa kombinacija obo-
jega), po domače zajčja ustnica in/ali 
volčje žrelo. Gre za prirojeno razvojno 
nepravilnost obraza in ustne votline. V 
Sloveniji se letno rodi od štirideset do 
petdeset otrok s shizo (po podatkih Kli-
ničnega oddelka za maksilofacialno in 
oralno kirurgijo UKC Ljubljana, število iz 
leta v leto variira).
• S kakšnimi izzivi se srečujejo starši 
po rojstvu otroka s shizo?
Prvi izziv, s katerim se starši srečajo, 
je psihološke narave – šok, da otrok po 
videzu ne bo takšen kot drugi. Nekateri 
starši za shizo izvedo že v nosečnosti, 
za druge ta šok pride šele ob porodu. 
Takoj po rojstvu sledi izziv s hranje-
njem, saj ti otroci v večini ne morejo 
učinkovito sesati, zato se večina ne 

more dojiti in pijejo mleko iz prila-
gojenih stekleničk. Najbolj učinkovi-
te stekleničke pri nas v Sloveniji niso 
naprodaj, ker povpraševanja očitno ni 
dovolj oziroma ni dovolj donosno. Zato 
si morajo starši zagotoviti stekleničke 
sami. Naše društvo zbira donacije in s 
pomočjo podjetij in organizacij, ki da-
rujejo, vsakemu novorojenčku v Slove-
niji podari prvi komplet za hranjenje 
– stekleničko in cuclje.
• Po rojstvu sledijo tudi operacije.
Tako je. Otroci morajo v prvih letih ži-
vljenja skozi več operacij – odvisno od 
oblike shize. Prva je pri pol leta staro-
sti, druga običajno pri letu in pol, tre-
tja pri dveh letih in pol. Tudi kasneje so 

še podvrženi operacijam, ortodontski 
obravnavi, logopedski obravnavi, šte-
vilni imajo težave s sluhom, ker se jim 
zaradi shize slabše zračijo evstahijeve 
cevi. V odraslosti je pogost izziv druž-
bena stigma. Veliko ljudi še vedno ne 
ve, kaj shiza sploh je, govor v številnih 
primerih ni brezhiben, zato imajo lahko 
odrasli težave s socialno izključenostjo. 
V mladosti, ko imajo odraščajoči otroci 
že tako ali tako težave s samopodobo, je 
shiza še toliko večji izziv. V društvu se 
trudimo za destigmatizacijo shize, saj 
ljudje s to razvojno nepravilnostjo v ve-

liki večini primerov niso umsko manj-
razviti.
• Kako je poskrbljeno za zdravljenje, 
terapije?
V Sloveniji zdravljenje krije zdravstve-
na zavarovalnica, operacije potekajo na 
Kliničnem oddelku za maksilofacialno 
in oralno kirurgijo UKC Ljubljana. Tudi 
logopedske obravnave otrokom pripa-
dajo, logopedov sicer ponekod primanj-
kuje, zato so čakalne dobe ponekod dalj-
še. Ortodontsko se ti otroci zdravijo na 
Stomatološki kliniki v Ljubljani, veliko 
otrok potrebuje širjenje zgornje čelju-
stnice. 
• Kakšna je vaša izkušnja s shizo?
Jaka se je rodil z obojestranskim raz-
cepom ustnice in neba. Za razcep sva z 
možem izvedela v nosečnosti, po mor-
fološkem pregledu so naju poslali na 
nadaljnje preiskave. Počutila sem se 
ničvredno, bila sem žalostna in raz-
očarana. Spraševala sem se, kaj sem 
naredila narobe, da moj otrok ne bo 
tak kot drugi. Sem kaj takega popila ali 
pojedla? Preveč hodila, se naprezala? 
Odgovorov ni bilo, v resnici znanost še 
vedno ne pozna zanesljivih vzrokov za 
shizo pri novorojenčku. Vedo le, da se 
nekje okrog petega tedna nosečnosti 
zgodi, da se obrazne kosti ne sestavijo 
tako, kot bi se morale. Razlogi so lahko 
medikamenti, ki jih jemlje nosečni-
ca, okoljski vplivi, shiza je lahko tudi 
posledica dedovanja. Verjetno gre za 
kombinacijo genetskih in okoljskih de-
javnikov. Med vzroki so lahko agresiv-

Ko se rodi otrok s shizo ali zajčjo ustnico
Pogovor z Uršo Valentič, predsednico Društva Shize, ki ima sedež na Golem Brdu, 
in je tudi mama otroka s to obrazno nepravilnostjo. "V društvu se trudimo za 
destigmatizacijo shize, saj ljudje s to razvojno nepravilnostjo v veliki večini primerov 
niso umsko manjrazviti," poudarja.

Urša Valentič, predsednica Društva Shize  
/ Foto: osebni arhiv

Jaka ob rojstvu, po operaciji ...

»Gre za prirojeno razvojno 
nepravilnost obraza in ustne 
votline. V Sloveniji se letno  
rodi od štirideset do petdeset 
otrok s shizo.«
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na zdravila, virusi, sindromi. Še toliko 
težje je bilo, ko so mesec kasneje pri 
plodu ugotovili podvojitev na delu ene-
ga od kromosomov. Genetiki so napo-
vedali, da so pri njem mogoče vse vrste 
nepravilnosti. Ko se bo rodil, bo lahko 
umsko manjrazvit, mišično hipoton 
... Še cel kup drugih stvari so našteli. 
Vprašali so naju, ali ga bova obdržala. 
V tistem obdobju sem veliko prejoka-
la. Ugotovila sem, da ga nikakor ne bi 
mogla usmrtiti in nato roditi mrtvega, 
kar je bila alternativa. Zato je bila edi-
na možnost, da ga obdrživa, ne glede 
na to, kakšen se bo rodil. In danes, ko 

je star skoraj šest let, sva neskončno 
hvaležna, da sva se tako odločila.
• Ste predsednica Društva Shize, ki 
ima sedež v medvoški občini. Kdaj je 
bilo društvo ustanovljeno, koliko ima-
te članov in kakšno je poslanstvo dru-
štva?
Društvo je bilo ustanovljeno julija 2016, 
od aprila 2017 ima sedež v medvoški 
občini. Trenutno imamo osemdeset 
članov. Poslanstvo društva je pomoč 
otrokom, ki se rodijo s shizo, in njiho-
vim staršem, tako pri začetnih težavah 
s hranjenjem kot tudi kasneje, pri od-
raščanju, spodbujamo druženje članov 
– da otroci vidijo, da niso edini taki na 

svetu ... Poslanstvo je seveda tudi de-
stigmatizacija shize v javnosti. Tudi 
v Sloveniji se še vedno zgodi, da starši 
zapustijo otroka, ki se rodi s to obrazno 
nepravilnostjo. Proti temu se borimo, 
ker gre za težave, ki so rešljive. Ti otroci 
imajo v sebi veliko ljubezni in so naši 
največji učitelji.
• Kakšne so vaše izkušnje, kako 
družba sprejema ljudi s shizo? Kaj bi 
sporočili javnosti?
Ljudem bi radi sporočili ravno to, da 
razcepljena ustnica in/ali nebo ne po-
menita umske manjrazvitosti. Sama 
sicer nimam slabih izkušenj z ljudmi, 

ki bi se iz otroka denimo norčevali ali 
se mu smejali. Je pa pogosto videti, da 
ljudje ne vedo, za kaj gre. Včasih kdo 
vpraša, kaj se je pa njemu zgodilo, ali 
pa zvedavo opazuje. Še danes se dogaja, 
da starši zapustijo otroka, ki se rodi z 
zajčjo ustnico ali volčjim žrelom. Želi-
mo si, da se to ne bi dogajalo in meni-
mo, da če bi starši imeli vse informa-
cije, se verjetno ne bi tako odločali. Pa 
še to bi radi sporočili ljudem: če poznajo 
kakšno osebo s shizo, bomo veseli, če ji 
povedo za naše društvo, morda se odlo-
či in se nam pridruži. Veseli smo tudi 
vsakega prispevka za nakup stekleničk 
za novorojenčke.

V majski številki Sotočja je bila v članku o 
društvu Reks in Mila, v katerem so se po-
vezali prostovoljci, ki vsak dan predano 
skrbijo za živali brez doma in tiste, ki živijo 
pri lastnikih, ki zanje ne morejo več ustre-
zno skrbeti, zapisan tudi način pomoči 
društva. Ključna beseda je bila napačna.  
Društvu lahko pomagate s prispevkom  
preko SMS sporočila na 1919 z besedo 
Reksmila5. M. B.

Pomoč za društvo Reks  
in Mila 

... in danes, ko je star skoraj šest let / Foto: arhiv Urše Valentič

Društvo je bilo ustanovljeno julija 2016, od aprila 2017 ima sedež 
v medvoški občini. Njihovo poslanstvo je pomoč otrokom, ki se 
rodijo s shizo, in njihovim staršem, tako pri začetnih težavah s 
hranjenjem kot tudi kasneje pri odraščanju, spodbujamo druženje 
članov – da otroci vidijo, da niso edini taki na svetu ...

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pri-
pravil posodobljene podatke o zdravju pre-
bivalcev v slovenskih občinah. Objavljeni 
so na spletni strani Zdravje v občini (obci-
ne.nijz.si) v zavihku 2020. Že peto leto za-
pored so na osnovi različnih podatkovnih 
virov pripravljene kratke publikacije ter 
interaktivne tematske karte za vsako slo-
vensko občino. Zbrani kazalniki omogočajo 
tudi primerjave za nazaj. Tako kot doslej so 
tudi v tokratni objavi pri posameznih kazal-
nikih vidne velike razlike med občinami. 
"Kazalnik, pri katerem je naša občina sta-
tistično značilno slabša od povprečja Slo-
venije, je okuženost s klopnim meningoen-
cefalitisom. Priporočamo vam, da pokličete 
v Zdravstveni dom Medvode in se cepite 
proti tej nevarni okužbi. Občina Medvode 
za vsakega občana financira tretji odmerek 
cepiva," pravijo na Občini Medvode. M. B.

Zdravje prebivalcev  
v slovenskih občinah

V nedeljo, 7. junija, bo v Medvodah na reki 
Sori potekala druga tekma državnega pr-
venstva v muharjenju. Ribiči bodo ob 8. uri 
začeli tekmovanje v samem središču Med-
vod. Potekalo bo do 15. ure. M. B.

Državno prvenstvo  
v muharjenju

Sredi maja je vrata znova odprl Turistič-
no-informacijski center (TIC) Medvode. 
Obratuje krajši čas kot pred epidemijo co-
vida-19. S 1. junijem je odprt vsak dan od 
ponedeljka do petka od 6. do 11. ure. V juli-
ju se bodo vrnili na stari delovni čas. M. B. 

Vrata odprl tudi TIC 
Medvode



Krašovec. Fotografi so zato prisiljeni 
uporabljati kakovostne objektive, ki so 
izjemno dragi, in fotoaparate, ki so iz 
leta v leto boljši, a spet vse prej kot po-
ceni. 

KAKOVOST PRINAŠA BLIŽINA

V preteklosti jim je s prodajo koledar-
jev pod okriljem Lovske zveze uspelo 
pridobiti nekaj sredstev za svojo drago 
dejavnost, zadnja leta pa Lovska zveza 
sama izdaja koledarje, zato so fotogra-
fi prisiljeni opremo kupovati z lastnimi 
sredstvi. Nekaj jih je še vedno lovcev. 
"Najmočnejši motiv mi je gibanje v na-
ravi. Član lovske družine sem že petde-
set let, ampak vedno sem rad tudi opa-
zoval živali. Biti lovec ni le streljanje in 
ubijanje, ampak tudi spremljanje divja-
di. Čeprav sem v še kar dobri kondiciji, 
grem zdaj v gozd raje s fotoaparatom in 
živali 'streljam' z njim. Kadar si v goz-
du s puško, se obnašaš drugače. Če si s 
fotoaparatom od živali oddaljen več kot 
petdeset metrov, je fotografija zgolj do-
kumentarna, ni dovolj kakovostna, zato 
moraš priti bližje. Rekel bi, da moraš 
kot fotograf bolj poznati značilnosti ob-
našanja živali," pravi Vinko Peternelj iz 

Cerkna, ki v Žlebeh razstavlja fotografiji 
planinskega orla in divjega petelina. V 
fotoklubu Diana pravijo, da je razstava 
spodbuda za ohranitev narave, s katero 
se ravna zelo mačehovsko. Želijo si, da 
bi se ljudje zavedali svoje okolice z višjo 
zavestjo, kulturo in jo ohranili tudi za 
kasnejše rodove. Na razstavi je mogoče 
videti še fotografije volka, risa, medve-
da, jelena, kanje, jazbeca in nekaterih 
drugih živali.

GALERIJA TUDI NA TOPOLU

Galerija pod kozolcem je projekt Turi-
stičnega društva Žlebe - Marjeta, ki po-
leg glavnega razstavnega prostora na 
kozolcu pod cerkvijo Sv. Marjete v Žle-
beh fotografije razstavlja še v galeriji pri 
knjižnici v centru Medvod in na obali 
Zbiljskega jezera. Razstava Pustimo jim 
svobodo je osma po vrsti, v Žlebeh pa bo 
ostala do jeseni. Takrat jo bodo preselili 
v Medvode, od tam pa v Zbilje. V turistič-
nem društvu načrtujejo postavitev četr-
te galerije na parkirišču pri POŠ Topol 
na Katarini, s katero bi vsaka razstava 
v dveh letih opravila pot po celi občini. 
Najviše ležeča galerija bo zaživela po 
ureditvi parkirišča.
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Novo pri nas !!

Slastne torte in sladice izpod rok

Gorazda Potočnika – GOX

Še vedno pa lepo vabljeni

Na osvežujoč sladoled in slastne postrvi v

Dragočajna

Vabimo Vas v Dragočajno
na osvežujoč sladoled,  

slastne sladice,
ob vikendih pa na odlično postrv  

in jedi z žara.

Odprto vsak dan od 10h do 23h

PETER KOŠENINA

Galerija pod kozolcem v Žlebeh gosti fo-
tografsko razstavo z naslovom Pustimo 
jim svobodo. Je osma po vrsti, na njej 
pa fotografije živali v divjini razstavljajo 
fotografi fotokluba Diana.
Fotografije za razstavo je prispevalo de-
set članov FK Diana. Čeprav je klub leta 
1973 nastal pod okriljem Lovske zveze 
Slovenije, je danes v njem le peščica fo-
tografov tudi lovcev. Večino zanima le 
foto lov, ki pa je veliko težji kot pravi. 
Dobro fotografijo je izjemno težko po-
sneti, saj se morajo živalim približati 
veliko bolj kot lovci. "Fotografije, ki so 
na razstavi, niso nastale po naključju. 
Naključja so pri našem tipu fotografije 
tako redka, da niso omembe vredna. 
Vse je treba načrtovati. Vsako žival mo-
raš najprej dobro poznati, vedeti, kako 
se obnaša, poznati območje, na kate-
rem živi, in čas, v katerem je aktivna," 
pravi Iko Krašovec, predsednik foto-
kluba Diana. Živali so po navadi naj-
bolj aktivne zgodaj zjutraj ali ob mra-
ku, kar delo fotografom močno oteži. V 
gozdu že sredi dneva ni veliko svetlobe, 
ob mraku pa so razmere hitro preslabe 
za fotografijo. "Ko pogledamo fotogra-
fijo jazbeca, ki je razstavljena, se nam 
zdi lepa. A po gozdu lahko hodiš leta in 
leta, pa ti ga v taki svetlobi ne bo uspe-
lo fotografirati. Za nas je glavna ovira 
svetloba, ki je ni nikoli dovolj. Jazbec je 
značilno nočna žival in ga je zelo tež-
ko fotografirati v času, ko so razmere 
za fotografijo še sprejemljive," pravi 

Fotografije živali za ohranitev narave
Foto lov je zahtevnejši od lova s puško.

Fotografi Drago Kuralt, Vinko Peternelj, Iko Krašovec in Elo Mihevc so štirje od desetih 
fotografov Fotokluba Diana, ki razstavljajo v Žlebeh.
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Knjižnica Medvode je s ponedeljkom, 1. junijem, po dveh me-
secih in pol odprla vrata uporabnikom, izposoja pa še vedno 
ne poteka na način, kot smo ga bili vajeni pred epidemijo 
covida-19. Izbiranje knjig med policami še ni možno.
Knjižničarji so za zaščitnimi stekli, ki so jih v knjižnici name-
stili v času zaprtja, urnik odprtja pa je kot pred epidemijo. Iz-
posoja knjig je sicer potekala že od začetka aprila. Na uporab-
nike so čakale pred vhodnimi vrati knjižnice, prevzem je bil 
brezstičen. "Že od 6. aprila dalje knjižnica več ali manj deluje 
normalno v smislu, da smo zagotavljali gradivo vsem, ki so 
poklicali, nam pisali, ga rezervirali. Uredili smo tudi plačilni 
promet na brezstičen način. Tisti, ki jim zadošča, da knjige 
samo prevzamejo, so povsem zadovoljni, drugi, ki imajo več 
želja in bi knjižno gradivo tudi sami izbirali med policami, pa 
bodo morali na to še malo počakati. Lahko pa sedaj pridejo 
vsaj do knjižničarjev. Upamo na sodelovanje uporabnikov – 

tudi glede vračanja knjig, ki še naprej ostaja kot v času epide-
mije, torej se jih vrača v zunanji nabiralnik. Knjige morajo še 
vedno najprej v karanteno. Na začetku je bila ta sedemdnev-
na, od ponedeljka je tridnevna. Knjiga je problematična, ker 
je iz različnih materialov, zaščitena je s plastiko, na kateri 
se, kot pravijo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, virus obdrži dlje časa," je pojasnil mag. Igor Podbre-
žnik, direktor Knjižnice Medvode. Počasi se v Knjižnico Med-
vode vračajo tudi prireditve, predvsem tiste, ki lahko potekajo 
na obnovljeni knjižnični terasi ali kje v naravi. Na začetku 
tedna so tako upokojenke ustvarjale s Suzano, ki bo 13. junija 
znova na potep popeljala otroke, 9. julija pa bodo na obnovlje-
ni terasi gostili pisatelja Ferija Lainščka.
Izposoja knjig je bila tudi v minulem mesecu dobra. "Na za-
četku epidemije je bilo izposoje zelo malo. Takrat smo knji-
ge s paketi uporabnikom na dom dostavljali s pomočjo pro-
stovoljcev Civilne zaščite. V maju, ko smo znova delovali po 
ustaljenem urniku in ko smo sistem razvili do konca, smo že 
prišli do sedemdeset odstotkov običajne izposoje," pravi Pod-
brežnik. Na policah trenutno še nimajo vseh novosti, čeprav 
je nabavna služba delovala nemoteno. "Pritok novih knjig 
poteka, vendar je manjši kot sicer, ker določene založbe ne 
delujejo, kot so, kar me čudi. V tem času bi lahko pridobili vse 
nove knjige, za katere imamo odobrena finančna sredstva, 
jih obdelali in pripravili, da bi bile obiskovalcem že na voljo," 
je še povedal Podbrežnik in dodal, da si želijo, da bi uporab-
niki seznam želenih knjig za knjižničarje pripravili vnaprej, 
ga na ustaljene načine (telefon, e-pošta, portal Moja knji-
žnica) sporočili v knjižnico in jih nato prišli iskat. Prav tako 
uporabnike naprošajo, naj čim več storitev še naprej plačajo 
na portalu Moja knjižnica ali s pomočjo spletne banke, torej 
brezstično. Podbrežnik upa, da bodo lahko knjižnico kmalu 
odprli v celoti, tudi kar se tiče samega dostopa do knjižnih 
polic in čitalnice. "Ostati pa moramo v sinergiji z uporabniki 
in skupaj poskrbeti, da se ne bi epidemija ponovila. Ves čas 
smo sodelovali s štabom Civilne zaščite. Smo pripravljeni, si 
pa drugega vala ne želimo."
Epidemija covida-19 je pokazala, da bi veljalo glede izposoje 
vpeljati tudi novosti. "Nekateri uporabniki nimajo potrebe, 
da bi obiskali knjižnico. Zadovoljijo se z rezervacijo gradiva 
in potem pridejo po knjige, ko imajo čas, tudi če je to izven 
delovnega časa knjižnice. Skupaj s Knjižnico Novo mesto 
pripravljamo sistem za možnost izposoje knjig 24 ur na dan, 
7 dni v tednu. Čas koronavirusa je pokazal, da je ta potreba 
zelo velika. To potrjujejo tudi pogovori z našimi uporabniki. 
Konkretnih rešitev še ni, razmišljamo pa v smeri postavitve 
nekakšnega knjigomata, kjer bi rezervirane knjige čakale 
na uporabnika, možen način prevzema pa bi bil s kartico, 
kot je na primer Urbana," razmišlja Podbrežnik.

Knjige najprej  
v karanteno
Od ponedeljka so vrata Knjižnice 
Medvode znova odprta, ni pa še možen 
izbor knjig med policami. Prav tako še  
ni na voljo uporaba čitalnice, ki je 
založena z vrnjenimi knjigami, ki  
morajo najprej v karanteno.

Direktor Knjižnice Medvode Igor Podbrežnik v čitalnici, ki je 
zapolnjena s knjigami. Te morajo namreč po vrnitvi v knjižnico 
najprej v karanteno.
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Mariča Lah je državna svetnica in pred-
sednica Trgovinske zbornice Slovenije. 
Sicer pa aktivna in zadovoljna upoko-
jenka, ki ji ne manjka energije tudi za 
vse tisto, kar rada počne v prostem času.
• Vaše področje dela je gospodarstvo, 
kjer ste bili zaposleni praktično celo-
tno poslovno kariero. Ste že kot otrok 
imeli takšne želje, ambicije?
To bi težko rekla, poleg tega zelo nerada 
govorim o sebi. Je pa res, da je bil moj 
oče zaposlen v trgovskem podjetju. S 
tem sem rasla in to področje mi je bilo 
zanimivo. 
• Ko se je bilo treba odločiti za študij, 
torej ni bilo dileme?
Je bila dilema. Najprej sem se odločila 
za sprejemne izpite na pravni fakulteti, 
ker pa so rezultate objavili kasneje, kot 
je bil zadnji vpisni rok na ekonomsko 
fakulteto, sem se vpisala še tja in tam 
ostala. 
• Z diplomo na ekonomski fakulteti 
pa se vaša izobraževalna pot ni kon-
čala.
Imela sem veliko srečo, da sem bila 
praktično celo poslovno kariero zapo-
slena v največji gospodarski družbi v 
Sloveniji, v naftni družbi Petrol, kjer je 
bila možnost izobraževanja zelo velika. 
Opravila sem izobraževanja doma in v 
tujini, vključno z magistrskim študijem 
na IEDC – Poslovni šoli Bled, Fakulteti za 
podiplomski študij menedžmenta.
• Za izobraževanje v tujini bi lahko 
danes rekli, da je dodana vrednost. Kaj 
je vam dalo?
V tujini sem opravila obvezno prakso za 
magisterij, in sicer v Skandinaviji, dolo-
čena izobraževanja smo opravili tudi v 
Pensilvaniji v Združenih državah Ame-
rike. Ti izkušnji sta mi dali drug pogled 
in drug način reševanja problemov, kot 
smo ga bili takrat vajeni v Sloveniji. Na 
problem je treba pogledati iz več zornih 
kotov. To je bila kar dobro izkušnja.

• Drugi mandat ste državna svetnica. 
Kako ste postali del drugega doma slo-
venskega parlamenta?
V okviru trgovinske zbornice sem de-
lovala kot članica uprave Petrola. Čla-
ni ustanovitelji zbornice so se odločali 
o novem predsedniku in tako je prišlo 
do predloga, da izvolijo mene, kar se je 
potem tudi zgodilo. Kot zbornica ima-
mo pravico do imenovanja kandida-
ta za volitve v Državni svet. Pri tem so 
me podprli tudi gospodarstveniki in v 
Državnem svetu sem ena izmed štirih 
predstavnikov gospodarstva. Zagovar-
jam torej interese gospodarstva v Slo-
veniji.

• Kakšna izkušnja je to?
Zelo velika izkušnja, ker dobiš vpogled 
v politično kolesje. Na eni strani spre-
mljaš problematiko v gospodarstvu. Ker 
si v stiku s podjetji in njihovimi proble-
mi, jo imaš priložnost spremljati veliko 
bolj direktno in intenzivno. Na drugi 
strani pa vidiš, kakšne so možnosti pri 
političnih preprekah, če tako rečem, in 
koliko energije moraš vložiti v to, da 
poskušaš razložiti kolesja gospodarstva 
in pomen določenega prepisa, zakona, 
njegovo izvajanje in posledice za gospo-
darstvo. Dodana vrednost Državnega 
sveta je prav v njegovi sestavi, da so v 
njem tako predstavniki gospodarstva 

Slovenski potrošnik se je zelo spremenil
Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, že več kot tri desetletja živi v 
medvoški občini. V pogovoru je med drugim spregovorila o svoji karierni poti, stanju 
v trgovini, uspešnem trgovcu pa tudi o slovenskem potrošniku, za katerega pravi, da 
se je zelo spremenil že po krizi v letu 2008. Je varčen, od epidemije covida-19 pa še 
nezaupljiv in negotov. 

Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, živi v Preski.
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kot šolstva, kulture, obrtnikov, samo-
stojnih poklicev … Državni zbor pa je 
sestavljen popolnoma po drugih kriteri-
jih in absolutno ni nujno, da so v njem 
tudi ljudje iz prakse. To je pomanjklji-
vost, ki jo vidim pri sprejemanju zako-
nodaje v Državnem zboru, torej prešib-
ko poznavanje praktičnih problemov in 
prešibka ocena posledic, ki jih določen 
zakon, konkretno pri nas na področju 
gospodarstva, prinese. V Državnem sve-
tu vodim tudi Komisijo za gospodarstvo, 
obrt, turizem in finance.
• Ste predsednica Trgovinske zborni-
ce Slovenije. Koliko članov ima?
Naša zbornica je zelo mlada. Nastala je 
leta 2006 z izločitvijo takratnega splošne-
ga združenja za trgovino v samostojno 
zbornico. Vsa leta ima več kot šest tisoč 
članov iz cele Slovenije. Trgovina kot ta-
kšna predstavlja 34 odstotkov vseh pri-
hodkov v gospodarstvu Slovenije in zapo-
sluje 18 odstotkov zaposlenih v Sloveniji.
• Glavni izzivi te funkcije?
To so trije stebri: izobraževanje, razvoj 
in zakonodaja. V okviru izobraževanja 
vodimo vse aktivnosti preko Akademi-
je Trgovinske zbornice Slovenije. Letno 
izobrazimo okrog tisoč ljudi. Drugi ste-
ber je razvojno naravnan. Prenašamo 
dobre prakse, ki jih zaznamo v svetu, in 
jih vsako leto skupaj z Ekonomsko fa-
kulteto Univerze v Ljubljani z domačimi 
in tujimi predavatelji predstavimo na 
strateški konferenci o trgovini. Doslej 
smo jih imeli že trinajst. Druga zadeva 
pri razvojnem stebru pa je, da izkušnje 
in znanje večjih članov prenašamo na 
manjše. Kar 97 odstotkov članov je mi-
kro in malih podjetij, ki nimajo pravne 
službe, razvoja ... Tukaj je naša ključna 
naloga, da znanja, izkušnje, razvojne 
usmeritve, tudi interpretacijo zakono-
daje prenašamo na ta mala podjetja. 
Tretji steber je zakonodaja. Na osno-
vi pobud naših članov dajemo pobude 
za spremembe zakonov, spremljamo 
zakonodajo, ki je vložena v parlamen-
tarno proceduro in poskušamo vplivati 
nanjo tako, da je v praksi izvedljiva in 
prinaša koristi.
• V času po koncu epidemije covida-19 
so izzivi zagotovo še večji kot običajno. 
Kako pripravljene so bile trgovine na 
ta nepredvidljivi dogodek?
To je bil zelo velik šok. Na začetku sta na 
strani potrošnikov vladali velika zmeda 
in panika, na strani trgovine pa zelo ve-
lika negotovost. Še posebej nas je priza-
delo, ko je vlada z odlokom zaprla vse 
ne živilske trgovine. Stanje v živilskih 

trgovinah se je po prvem tednu nor-
maliziralo. Potrošniki so vzeli za svoje 
razkuževanje, razdaljo, maske … Tudi 
trgovina je začela izvajati zaščitne ukre-
pe. Dobili smo maske, razkužila, name-
stili zaščitna stekla, izobraževali smo 
prodajalce, trgovce o tem, kaj pomeni 
covid-19, o zaščitnih ukrepih … Moram 
reči, da je trgovina odigrala izjemno po-
membno vlogo. Ne bom rekla, da so bile 
naše police polne, ker v prvem tednu je 
dejansko prišlo do pomanjkanja, pa ne 
zato, ker blaga ne bi bilo, temveč zato, 
ker logistiki ni uspelo zvoziti na police, 
kar so ljudje pokupili. Edini proizvod, ki 
ga je res manjkalo, je bil kvas. Gospo-
dinje so pekle kruh doma, ni bilo na-
kupa gotovega kruha. Izpad v trgovini 
bo kar velik. Vse netehnične trgovine 
so bile praktično mesec in pol zaprte. 
Ljudje so bili na čakanju. Ta ukrep dr-
žave je zelo veliko pomagal. Izpad v le-
tošnjem letu bo različen po blagovnih 
skupinah, skupno pa ga ocenjujemo 
na nekje od 18 do 20 odstotkov v pri-
merjavi z letom 2019. To pa pomeni, da 

bomo ustvarili približno šest milijard 
prihodkov manj, kot smo jih ocenjeno 
v letu 2019. Podatki za lansko leto bodo 
namreč znani šele avgusta. To je zelo 
velik udarec. Kakršnakoli morebitna 
ponovitev epidemije covida-19 bi nam 
po mojem mnenju zadala zelo usoden 
udarec. Stanje bi še dodatno poslabšala 
sprememba zakona o trgovini, ki uki-
nja nedeljsko obratovanje prodajaln in 
so ga poslanci v prvi obravnavi podprli. 
Ta sprememba bi še dodatno vplivala 
na deset odstotkov prihodkov in med 
12 in 13 tisoč ljudi bi bilo brez dela. In 
to prav tistih ljudi, v katere je država 
v tem obdobju epidemije vlagala tako 
prispevke za zdravstveno in pokojnin-
sko zavarovanje kot tudi nadomestila 
za plače. Upam, da bo prevladal razum 
in da se bodo vse sile, misli in aktivno-
sti usmerile v oživljanje gospodarstva 
in v ohranjanje delovnih mest, ne pa 
v njegovo ukinjanje. Druga pomembna 
stvar pa je, da je trgovina sopotnik tu-
rizmu. Če govorimo, da je turizem stra-
teška panoga, potem moramo vse sile 
usmeriti v njegov zagon in tudi v vse 

spremljajoče dejavnosti, ki k turizmu 
sodijo. To je tudi trgovina.
• Kaj pa kažejo podatki glede potrebe 
po odprtju trgovin ob nedeljah?
Ob nedeljah, kar se tiče tako tekstila, 
obutve kot živil, prodamo vsaj toliko kot 
na povprečen dan v tednu. Druga ne-
varnost zapiranja trgovin ob nedeljah je 
tudi odliv kupne moči v tujino. Italija je 
odprta brez omejitev, prav tako Madžar-
ska in Hrvaška. Avstrija ima omejitve, 
vendar jih v nam bližnjih turističnih 
krajih ni. Če bi prišlo do odliva kupcev v 
tujino, bi bila to zelo velika škoda.
• Kako ocenjujete trenutno stanje v 
trgovini?
Trenutno stanje v trgovini je precej pre-
vidno. Po ponovnem odprtju so potro-
šniki sicer prišli, a v bistveno manjšem 
obsegu, kot smo pričakovali. Upam, da 
se bodo stvari normalizirale in da se 
bodo aktivnosti nakupovanja počasi 
oživile. Še vedno so zadržki pri nakupu 
tekstila, obutve, pohištva ... Menim, da 
bomo za vrnitev na približno normalno 
raven potrebovali kar nekaj časa, ob po-

goju seveda, da se epidemija ne pono-
vi in da število brezposelnih v Sloveniji 
ostane približno enako, kot jih je danes. 
To je manj kot devetdeset tisoč.
• Kakšen je bil slovenski potrošnik 
pred epidemijo in kakšen je danes?
To je zelo dobro vprašanje. Polna usta so 
nas besed o pretirani potrošnji, razsipni-
štvu … Slovenski potrošnik se je po krizi 
v letu 2008 tako zelo spremenil, da celo 
strokovnjaki ekonomske fakultete opa-
žajo, da je to zelo velika sprememba v 
primerjavi z drugimi v Evropi. Potrošnik 
je postal varčen, preudaren, izjemno ve-
liko uporablja splet, pa ne toliko za na-
kupovanje kot za informacije o izdelkih, 
njihovi kvaliteti, ceni, primerjavi. Kar se 
tiče dnevnih nakupov, nakupuje zmerno. 
Rekla bi, da je preudaren in varčen, po 
epidemiji covida-19 pa še malo nezaupljiv 
in negotov, in sicer z vidika, kaj se bo z 
njim zgodilo, bo imel službo ali ne, je nuj-
no, da to kupi ali ne ... Zato ta zadržanost, 
krč v trgovini, ki niti za državni proračun 
niti za trgovce ne obeta nič dobrega.
• Spremenil se je tudi način nakupo-
vanja. Veliko več se odločamo za na-

»V zadnjih petnajstih, dvajsetih letih se je v medvoški občini 
razvilo veliko število manjših podjetij, nekaj tudi srednje velikih. 
So zelo zdrava podjetja z zdravim razvojem in več ali manj 
družinsko preteklostjo. Všeč mi je, da so zmerno rasla in s to rastjo 
razvijala podjetniške sposobnosti.«
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

vse novice najdete na prenovljeni spletni strani

www.tv-m.si
oddaje na youtube kanalu: /novicemedvodami
obiščite in všečkajte naš facebook: /tvmedvode

že 30 let
vas informiramo, zabavamo in obveščamo,
snemamo reklamne, predstavitvene in dokumentarne filme,
pripravljamo prireditve,
in
nudimo najsodobnejše telekomunikacijske storitve,
od maja 2020 dalje je upravitelj kabelskega sistema

dobrodošli v najhitrejšem giga omrežju!

kupe na spletu. Potrjujejo to morda 
tudi že podatki?
O številkah je težko govoriti. Spletno 
nakupovanje ima v primerjavi s kla-
sičnim še relativno majhen delež, od 
osem do devet odstotkov. Smo pa v ob-
dobju epidemije začeli v večjem obsegu 
na spletu kupovati tudi živila, kar se 
prej ni veliko dogajalo. Ljudje niso več 
kupovali toliko oblek in športne opre-
me, kjer so odstotki padli, povečali pa 
so se nakupi živil, kozmetike in celo 
knjig. Številne platforme pri naših tr-

govcih so se podrle in je bila potrebna 
nadgradnja. Nekateri trgovci, ki sple-
tne podpore še niso imeli, so si jo iz-
gradili. Predvsem pa smo ugotovili, da 
je nekoliko šibka logistika. Razvojno 
gledano se je na tem področju marsi-
kaj dodelalo prav zaradi covida-19. To 
je brez dvoma dobra izkušnja in dobra 
aktivnost. Ocenjujemo, da bo spletne-
ga nakupovanja v prihodnosti še več in 
da bo vsaj trideset odstotkov teh, ki so 
v času covida-19 nakupovali na spletu, 
ostalo spletnih nakupovalcev tudi ka-

sneje. Čez leto bomo videli, kolikšen bo 
delež nakupov na spletu in koliko se 
bomo približali Evropi. Trenutno smo 
v tem segmentu rahlo pod evropskim 
povprečjem.
• Kakšen bo nadaljnji razvoj trgovi-
ne?
Kar se tiče zaščitnih, varovalnih ukre-
pov, menim, da tukaj ne bomo imeli 
nobenih težav, niti na strani trgovine 
niti na strani potrošnikov. Ti so bili zelo 
disciplinirani. Obiskala sem kar ne-
kaj trgovin in moram reči, da so zlasti 
potrošniki zunaj velikih mest pokazali 
veliko mero samozaščite in spoštovanja 
teh predpisov. Mislim, da si bo trgovi-
na tudi pridobila določene zaloge vseh 
potrebnih zaščitnih sredstev, tako da 
v tem ne vidim težav. Glede spletnega 
nakupovanja se bodo zagotovo platfor-
me pri trgovcih preverile, nadgradile, 
prav tako izboljšujejo logistiko. Digita-
lizacija poslovnih procesov je stalnica 
zadnjih dveh, treh let. Verjetno se bo tu 
dinamika aktivnosti tudi še povečala. 
Uspešen trgovec v prihodnosti, sedaj ne 
govorim samo o covidu-19, bo tisti, ki bo 
imel vzpostavljenih več prodajnih poti, 
kar pomeni, da bo prodajal na spletu, po 
telefonu, s pomočjo mobilnih aplikacij 
in bo imel tudi klasično prodajo. Vsi ti 
kanali morajo biti zastopani, da trgov-
ci pokrijejo različne starostne skupine 
in različne potrebe. Bo pa seveda moral 
trgovec oblikovati tudi individualno po-
nudbo. To pomeni, da nagovarjanja pri 
oglaševanju ne bodo več tako splošna, 
se ne bodo dotikala vseh potrošnikov. 
Digitalizacija bo pripomogla k oblikova-
nju določenih skupin potrošnikov, dolo-
čenega blaga, ki ga ti uporabljajo, in se 
bo tudi reklamiranje izvajalo bolj ciljno. 
Trgovina se bo morala bolj približati po-
trošniku.
• V času epidemije je prišlo tudi do 
spremembe pri samem delu – kjer se 
je dalo, je to potekalo od doma. Kaj 
menite o tem?
Verjetno je kombinacija dela od doma 
in dela v delovni sredini optimalna 
možnost, tudi gledano z vidika več ge-
neracij. V določenih dejavnostih, kot so 
razvojna, računalniška podjetja, so celo 
ugotovili, da je njihova produktivnost 
večja pri delu od doma, ker si človek 
lahko bolj prosto razporeja delovne ob-
veznosti. Gledano dolgoročno pa je moje 
osebno mnenje, da socialni kontakt 
mora ostati. Prihodnost vidim v smeri 
dela od doma, kjer je to možno, v kom-
binaciji z delom v podjetju.

Mariča Lah: "Trgovina kot takšna predstavlja 34 odstotkov vseh prihodkov v gospodarstvu 
Slovenije, zaposluje 18 odstotkov zaposlenih v Sloveniji."
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• Kako ocenjujete ukrepe vlade?
Čeprav že dolgo delam tudi z različnimi 
ministrstvi, sem prvič doživela, da je 
vlada oblikovala strokovno skupino, ki 
se je ukvarjala z ukrepi, in da je k njiho-
vemu oblikovanju povabila tudi vse go-
spodarske zbornice in reprezentativna 
delodajalska združenja, da smo jih sproti 
oblikovali ali sooblikovali. S tega vidika 
se mi je zdel takšen pristop zelo opti-
malen. Generalno gledano ukrepe vlade 
podpiramo v celoti, sem pa od tretjega 
paketa ukrepov pričakovala še nekoliko 
več. Vesela sem, da je na koncu vlada 
prisluhnila pozivom gospodarstva glede 
subvencioniranja skrajšanega delovnega 
časa in podaljšanja subvencioniranje na-
domestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo za večino delodajalcev, 
ne le tiste iz panoge turizma in gostin-
stva. Na zadnjem usklajevanju na Brdu, 
na katerem je bil prisoten tudi predse-
dnik vlade Janez Janša, smo opozorili 
na panoge, ki so bile najbolj prizadete, 
da bi se interventno spremenilo tudi 
določilo o izplačilu regresa. Šlo naj bi v 
smeri, da bi vlada subvencionirala naj-
bolj prizadete panoge tudi z regresom ali 
delom regresa. Ali pa vsaj dala možnost, 
da ga je možno izplačati do konca leta. 
Ne predstavljam si, kako bo turizem ali 
mali trgovec v turističnem kraju 30. juni-
ja izplačal regres. Tega problema nismo 
rešili. V zakonu teh določil ni. Pred letom 
in pol je bil sprejet zakon o minimalni 
plači, prvo povečanje je bilo že na začetku 

letošnjega leta, drugo bo sledilo na začet-
ku leta 2021. Naš predlog je bil, da bi se 
povečanje zamaknilo za eno leto, da bi 
tudi na ta način glede stroškov pomagali 
delodajalcem. Za trgovino to pomeni 170 
milijonov evrov v masi plač, ki jih bomo 
morali dodatno izplačati v letu 2021. Gle-
de minimalne plače je še čas, glede re-
gresa pa verjetno ni več veliko možnosti. 
Imeli smo tudi predlog subvencioniranja 
poslovnih najemnin. Tudi na tem se-

gmentu nismo bili uspešni. Lahko re-
čem še, da smo pričakovali nekoliko več 
fleksibilnosti na strani poslovnih bank. 
Problem je pri odobravanju likvidnostnih 
kreditov. Podjetja, mala podjetja morajo 
plačati delavcem, ki so na čakanju na 
delo, država jim to naknadno povrne. Če 
nimajo likvidnostnih sredstev, preprosto 
ne morejo poslovati. 
• Živite v medvoški občini. Spremljate 
tudi kaj medvoška podjetja in na splo-
šno razvoj občine?
Že okrog 35 let živim v Preski. Morda 
medvoška podjetja spremljam nekoliko 
bolj, samih aktivnosti v občini pa niti ne. 
To pa ne pomeni, da se z županom Med-
vod ne poznava. Tu in tam tudi kakšno 

rečeva. V zadnjih 15, dvajsetih letih se je 
v medvoški občini razvilo veliko manjših 
podjetij, nekaj tudi srednje velikih. So 
zelo zdrava podjetja z zdravim razvojem 
in več ali manj družinsko preteklostjo. 
Všeč mi je, da so zmerno rasla in s to ra-
stjo razvijala podjetniške sposobnosti, da 
niso kot lastniki ostali na nivoju "obrtni-
ka", pa ne mislim s tem izrazom ničesar 
slabega. Razvili so se v pravo podjetje, 
nekatera so tudi multinacionalna, ki 

delujejo na več trgih, razvijali so vse te 
moderne poslovne veščine za napredno 
vodenje in za preživetje tudi v kriznih 
razmerah. Brez dvoma je to zelo dobro. 
Kombinacija storitvenih in proizvodnih 
dejavnosti, kot jo najdemo tudi v medvo-
ški občini, je zdrava in dolgoročno per-
spektivna.
• Glede na vse aktivnosti ima dan 
verjetno za vas premalo ur. Ostane še 
kaj prostega časa?
Ur v dnevu mi ne zmanjka, prav tako 
tudi ne energije. Sem aktivna in zado-
voljna upokojenka. Rada smučam, pla-
ninarim, tudi kuham in vrtnarim. Zelo 
radi smo tudi v Kranjski Gori, kjer ima-
mo počitniško hišo. 

AKCIJSKA CENA
ZA POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV

V PRIJETNI SPREJEMNICI LAHKO 
NADALJUJETE "DELO OD DOMA" 

(FREE WIFI)

»Izpad v letošnjem letu bo različen po blagovnih skupinah, skupno 
pa ga ocenjujemo na nekje od osemnajst do dvajset odstotkov v 
primerjavi z letom 2019. To pa pomeni, da bomo ustvarili približno 
šest milijard prihodkov manj, kot smo jih ocenjeno v letu 2019. To 
je zelo velik udarec.«
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V Javnem zavodu Sotočje Medvode v 
času epidemije covida-19 tudi na podro-
čju mladine niso počivali. "Veseli smo 
vseh uspešnih kandidatur na razpisih, 
po zmožnostih prenavljamo oziroma po-
sodabljamo mladinski center, predvsem 
pa nam je izziv iskati alternative, da bo 
v primeru ponovne razglasitve epidemi-
je in zaprtja mladinskega centra možno 
izvajati kvalitetno mladinsko delo na di-
gitalnih platformah in s pomočjo drugih 
morebitnih inovativnih pristopov," pravi 
Rok Tomšič, vodja mladinskih progra-
mov v Javnem zavodu Sotočje.
• Na področju mladine ste bili uspe-
šni na dveh mladinskih razpisih. Ju 
lahko predstavite?
Uspešni smo bili na razpisu za sofinan-
ciranje programov mladinskega dela v 
letih 2020 in 2021 Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport oziroma Ura-
da za mladino RS. Upravičeni smo do 
19.400 evrov sredstev za izvajanje mla-
dinskih programov in mladinskega dela 
v Medvodah. Na omenjenem razpisu 
smo prejeli za pet tisoč evrov več sred-
stev kot na razpisu za pretekli dve leti. 
Poleg razpisa Urada za mladino smo 
bili uspešni tudi pri črpanju evropskih 
sredstev. Preko Zavoda za razvoj mobil-
nosti mladih Movit smo uspešno prija-
vili projekt Evropske solidarnostne eno-
te (ESE). Vreden je 29.378 evrov. Gre za 
nadaljevanje projekta Point And Shoot, 
v sklopu katerega bomo od septembra 
dalje gostili tri prostovoljce ali prosto-
voljke iz Nemčije, Bosne in Francije, ki 
se bodo pri nas izobraževali na področju 
multimedijskih vsebin, se povezali z lo-
kalnimi društvi in medvoško mladino, 
za katero bodo prav tako izvajali multi-
medijske delavnice. Te bodo potekale po 
osnovnih šolah in v Klubu Jedro. Prosto-
voljci bodo prav tako izdelovali promo-
cijske turistične, mladinske, kulturne 
in športne video vsebine, za konec pa 
izdelali projekt po lastni želji. V Zavodu 
promoviramo tudi možnost pošiljanja 
mladih Medvoščanov na izobraževanja 
v tujino, zato še enkrat pozivam vse 

mlade, ki bi vas zanimala edinstvena 
izkušnja pridobivanja izkušenj v tujini 
in spoznavanje tujih kultur, naj se nam 
javijo preko e-pošte mladina@zavodso-
tocje.si. Lahko se obrnejo tudi osebno na 
sodelavca Simona Kršinarja, ki v Zavo-
du vodi projekte mednarodne mobilno-
sti mladih.
• Vključeni ste tudi v projekte Lokalne 
akcijske skupine.
Kar se tiče razpisov Lokalne akcijske 
skupine (LAS), letos kot projektni par-
tnerji zaključujemo s podjetniškim pro-
jektom Za vas!, ki ga vodi Zavod Cene 
Štupar Ljubljana. Kot vodilni projektni 
partner pa smo na področju mladine 
uspešno prijavili projekt LAS - Zapelje-
mo vas. Celotna vrednost projekta je 
20.825,70 evra, delež sofinanciranja pa 
znaša 75 odstotkov. V projektu kot pro-
jektna partnerja sodelujeta tudi Občina 
Medvode in DEOS Center starejših Med-
vode. Gre za trajnostni projekt za mo-
bilnost starejših. Povezuje starejše in 
invalidne osebe, ki potrebujejo prevoz in 
ne zmorejo uporabljati javnih in plačlji-
vih prevozov, s starejšimi ali mlajšimi 
aktivnimi vozniki, ki so v okviru svoje-
ga prostega časa pripravljeni pomagati 
starejšim osebam, ki zaradi različnih 

vzrokov ne zmorejo ali ne želijo upora-
bljati drugih oblik prevoza. Številni sta-
rejši imajo namreč velike težave s pre-
vozi, sploh če so doma zunaj mestnih 
središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. 
Tisti iz bolj oddaljenih krajev se večkrat 
ne morejo odpraviti po opravkih, kadar 
bi si to želeli, temveč so se prisiljeni 
prilagajati možnostim oziroma času, 
ko jim lahko pomagajo družinski člani 
ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, 
vendar pa to pomeni dodatne stroške, 
kar za številne predstavlja previsok fi-
nančni zalogaj. Kot projektni partner 
bomo sodelovali tudi pri podjetniškem 
projektu LAS – Karierni dnevi, in sicer 
z izvajanjem dogodkov na temo podje-
tništva in karierne orientacije mladih.
• Kako bo operativno potekal ome-
njeni projekt za mobilnost starejših?
Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, bo 
poklical v komunikacijski center, ki ga 
bo vodil zunanji izvajalec, kjer bodo za-
beležili njegove podatke in lokacijo pre-
voza. Po najavi prevoza bo klicni center 
obvestil voznika o prevozu in to sporočil 
uporabniku, za katerega se opravi pre-
voz. S projektnimi partnerji bo mogoč 
dogovor tudi za fiksne termine prevo-
zov, ki jih potrebujejo njihovi uporab-

Mladi v anketi izrazili svoje mnenje
Javni zavod Sotočje je bil uspešen na dveh mladinskih razpisih, znani so tudi rezultati 
ankete za strategijo mladih. Več o tem v pogovoru z Rokom Tomšičem, vodjem 
mladinskih programov.

Rok Tomšič, vodja mladinskih programov v Javnem zavodu Sotočje



niki oziroma klienti. Projekt se bo začel izvajati predvidoma 
letos jeseni. 
• Kaj ti projekti prinašajo Medvodam?
Veseli nas, da področje mladine v Medvodah ostaja prepo-
znavno ter skozi vsa leta uspešno pri pridobivanju sredstev 
iz različnih razpisov. Projekti, ki jih izvajamo v sklopu Evrop-
ske solidarnostne enote, imajo pomemben doprinos k razvi-
janju mladinskega področja in krepitve medkulturnega dia-
loga mladih. Na eni strani se bodo prostovoljci, ki prihajajo 
k nam iz tujine, učili tehnik fotografije in video produkcije, 
spoznavali Medvode in Slovenijo, se družili z lokalno mladi-
no ... Na drugi strani pa bodo imeli mladi Medvoščani mo-
žnost sodelovati na brezplačnih multimedijskih delavnicah, 
ki jih bodo prostovoljci izvajali, spoznavati drugačno kulturo, 
si izmenjati izkušnje o projektih ESE in podobno. Še enkrat 
apeliram na vse mlade Medvoščane, da imajo preko naše or-
ganizacije možnost potovanja in izobraževanja v tujini, kjer 
so stroški v celoti kriti s strani evropske unije. Naj omenim še 
doprinos projektov ESE pri prepletanju posameznih področij, 
saj se video in fotografske vsebine, ki se jih pri nas naučijo 
izdelovati prostovoljci, uporabljajo tudi za promocijo turistič-
nih dejavnosti, kulturnega programa, športnih dogodkov in 
podobno. Razpis Urada za mladino pa pomeni predvsem fi-
nančno injekcijo za mladinsko področje, ki olajša kvalitetno 
delo mladinskega centra Klub Jedro in z njim povezanih do-
godkov in izobraževanja mladih.  
• Zaključena je analiza ankete za strategijo mladih. Zakaj 
ste se odločili zanjo in kaj so pokazali rezultati?
Anketo za strategijo mladih v Medvodah smo v preteklosti že 
opravili. S strani Občine Medvode je prišla pobuda za njeno 
posodobitev glede na aktualno dogajanje in z večjim repre-
zentativnim vzorcem, kar nam je letos uspelo. Anketa je bila 
objavljena 5. decembra lani, zaključena pa 5. marca letos. So-
delovalo je 296 mladih, starih od 15 do 30 let. Povprečna starost 
anketirancev je bila 22 let. Anketa se je nanašala na naslednja 
področja življenja mladih v občini Medvode: demografija, kva-
liteta bivanja mladih v Medvodah, mladinsko organiziranje 
in prosti čas, zaposlitev, stanovanjska politika, mobilnost, 
izobraževanje, participacija, zdravje, informiranje. Iz analize 
smo dobili konkretne smernice za sestavljanje ciljev in ukre-
pov strategije. Če navedem le nekaj zanimivih podatkov. An-
ketiranci so navedli, da na področju prostočasnih aktivnosti 
v Medvodah najbolj manjkajo koncerti, zabave in kino pred-
stave. Po mnenju anketirancev bi lahko Občina Medvode iz-
boljšala področje zaposlitve mladih z omogočenim pripravni-
štvom oziroma pridobivanjem praktičnih izkušenj za mlade, z 
nagradami podjetnikom za zaposlovanje mladih, dostopnim 
seznamom gospodarskih subjektov v občini Medvode, s kadro-
vsko štipendijsko shemo za občino Medvode. Stanovanjska si-
tuacija mladih v Medvodah je po mnenju anketirancev slaba. 
Na področju mobilnosti je iz rezultatov ankete razvidno, da si 
večina mladih želi več avtobusnih linij, ki bi vozile tudi ponoči. 
Občinsko politiko večina anketirancev spremlja predvsem ta-
krat, ko se sprejemajo odločitve, ki se tičejo njih. Po drugi stra-
ni pa je več kot polovica mladih v anketi navedla, da ne želi biti 
vključena v sprejemanje odločitev lokalne politike. Iz ankete je 
razvidno, da mladi nimajo dovolj informacij o zaposlovanju, 
stanovanjih, vključevanju v procese odločanja, o razpisih za 
mladinske organizacije in o razpisih nasploh. Zadovoljni so z 
informiranjem na področju izobraževanja, mobilnosti, prosto-
časnih aktivnosti in zdravja.

• Kakšne ukrepe, spremembe se načrtujejo na podlagi teh 
rezultatov?
Občina Medvode je sestavila delovno skupino za strategijo 
mladih, v kateri poleg mene sodelujejo še Martina Kutnar, 
predstavnica oddelka za splošne, premoženjskopravne in 
družbene zadeve Občine Medvode, Ana Barle, predsednica 
Odbora za mladino Občine Medvode, Darja Šuster, predse-
dnica Strokovnega sveta za mladino Javnega zavoda Sotočje 
Medvode, in Simon Kršinar, mladinski delavec. 
Delovna skupina se redno sestaja in trenutno je prioriteta 
oblikovanje ukrepov in ciljev glede na rezultate iz analize 
ankete mladih ter uskladitev ukrepov in ciljev glede na ob-
činski proračun. 
Naslednji korak bo predstavitev osnutka lokalne strategije 
za mlade občinskim svetnikom in seveda upamo na čim-
prejšnje sprejetje, saj si želimo področje mladine v Medvo-
dah še izboljšati.
• S krovno mladinsko organizacijo Mreža Mama ste pripra-
vljali inovativne pristope k digitalnemu mladinskemu delu 
v primerih ponovne karantene. Kaj konkretno prinašajo?
V bistvu je potekal dialog o možnih prilagoditvah mladinskih 
programov. Smernice je za vse mladinske organizacije in 
organizacije za mlade v Sloveniji pripravila Mreža MaMa v 
sodelovanju z Uradom za mladino RS. Gre bolj ali manj za na-
svete, da se določene platforme mladinskega dela prestavijo 
in izvajajo v digitalnem okolju. Pri nas smo nudili učno po-
moč, predvsem pa delovali na področju informiranja mladih 
o aktualnih ukrepih, vezanih na pandemijo in psihične sti-
ske v času pandemije. Ironično smo mlade v dnevnem centru 
pred pandemijo poskušali vsaj delno odvrniti od digitalnih 

medijev in jim ponuditi aktivnosti za kvalitetno preživljanje 
prostega časa, v času pandemije pa smo jih vabili pred zaslo-
ne, da bi se družili preko socialnih omrežij in na podobnih 
digitalnih socialnih platformah. Predvsem je utrpela koncer-
tna in na splošno performativna dejavnost v mladinskem 
centru.   
• Kako je trenutno z dejavnostmi v Jedru?
V času epidemije je bil mladinski center zaprt. Kar se tiče 
družbeno-prostočasnih dejavnosti, me osebno ne skrbi glede 
nadaljnjega obiska, ko bo mladinski center lahko normalno 
obratoval. Na drugi strani pa bo izziv nazaj pridobiti mlade, ki 
so obiskovali dnevni center Bivak, jezikovne tečaje in podob-
no. Počasi se zaganja tudi studio-vadnica, kjer vadi trinajst 
glasbenih skupin. Tovrstne dejavnosti bomo zato nadaljevali 
šele septembra, če bo to možno. Za 12. junija imamo v načrtu 
kabare v sodelovanju s skupino Glam Squad Burlesque. Sicer 
pa se trenutno pripravljamo na izvedbo počitniškega varstva, 
ki ga bomo med poletnimi počitnicami izvajali tudi letos. 
Starše prosimo, naj spremljajo našo spletno stran in naše 
strani na socialnih omrežjih, kjer bomo redno objavljali vse 
aktualne informacije.
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Iz analize rezultatov ankete za strategijo mladih 
so dobili konkretne smernice za sestavljanje 
njenih ciljev in ukrepov. Anketiranci so navedli 
tudi, da na področju prostočasnih aktivnosti v 
Medvodah najbolj manjkajo koncerti, zabave in 
kino predstave, želijo si več avtobusnih linij, ki bi 
vozile tudi ponoči ...
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PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE 
BO ZAŽIVELA TUDI MED LETOM

Junaki Pravljične dežele Gorajte bodo  
otroke zabavali prav vsako nedeljo, 
od 7. 6. 2020 dalje, ob 16. in ob 17. uri. 
Organizatorji projekta PDG bodo po  
novem razveseljevali otroke tudi z nepozabnimi  
praznovanji otroških rojstnih dni, v okviru katerih  
bo možen celo otroški paintball.

Pravljična dogajanja lahko spremljate  
na FB-profilu Pravljična dežela Gorajte ali na  
www.pravljicnadezela-gorajte.si.

NIKA HRABAR, ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE

Ste že videli japonski dresnik, orjaško in kanadsko zlato ro-
zgo, topinambur, pa niste vedeli, da je invazivna? Invazivne 
tujerodne rastlinske vrste ali kar invazivke so vrste, ki izha-
jajo iz tujine in se hitro razširjajo. 
Razširile so se s pomočjo človeka preko potovanj, z gojenjem 
okrasnih rastlin, rastlin za hrano ljudi in živali ali spontano 
preko vodotokov, transportnih sredstev. Čeprav so nekatere 
invazivne tujerodne rastline lepe na pogled in tudi koristne 
(kot medonosne ali zdravilne rastline), pa njihovo širjenje 
ogroža biotsko raznovrstnost. Te rastline se množično raz-
širijo in izpodrinejo oziroma zasedejo mesto domorodnim 
rastlinam. Hkrati so nekatere nevarne tudi za ljudi, saj pov-
zročajo alergije in poškodbe kože (npr. ambrozija in orjaški 
dežen). Nastaja tudi gospodarska škoda zaradi njihovega 
vpliva na pridelke, infrastrukturo, zaradi stroškov v sklopu 
preprečevanja njihove razširitve, vzdrževanja javnih površin. 
Zato je preventiva toliko bolj pomembna kot kurativa.

NAD INVAZIVKE S POMOČJO PROJEKTA

V občini Medvode se je v lanskem letu začel projekt Zgodbe 
naših mokrišč, ki traja tri leta in je namenjen varovanju in 
promociji lokalnih mokrišč. V njem sodelujejo Občina Mengeš, 

Invazivne tujerodne  
rastlinske vrste
Ali jih poznate?

Občina Trzin, Občina Vodice, Občina Medvode, OŠ Mengeš in 
Zavod RS za varstvo narave. Projekt se izvaja v okviru lokalne 
akcijske skupine Za mesto in vas. Sofinancirata ga Evropska 
unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republi-
ka Slovenija. V sklopu projekta se med drugim rešuje tudi pro-
blematika razširjanja invazivk na območju mokrišč. V občini 
Medvode se izvajajo akcije odstranjevanja invazivnih rastlin 
na območju mokrišča Hraške mlake. V okolici mlak smo na-
mreč zabeležili žarišče japonskega dresnika, ki se je razširil na 
mestu preteklega odlaganja vrtnarskih odpadkov. Na obrežni 
drevesni vegetaciji se vzpenja invazivna peterolistna vinika. 
Na obrežju med močvirnimi rastlinami pa se pojavlja zlata ro-
zga. V letu 2019 sta bili izvedeni dve akciji odstranjevanja inva-
zivk, nove akcije so predvidene tudi v tem in naslednjem letu. 

KAJ LAHKO STORIMO SAMI? 

Podučimo se o prepoznavanju invazivnih tujerodnih vrst. Za 
okrasne rastline uporabljajmo domorodne (avtohtone) rastline. 
Zemlje, kjer so invazivke že prisotne, ne raznašajmo naokoli, 
redno jih odstranjujmo in uničujmo. Zelo pomemben je način 
uničenja teh rastlin, ki se razlikuje od vrste do vrste. Japonski 
dresnik se nikakor ne sme dati v kompost, ampak se morajo vsi 
deli rastline posušiti in pod kontroliranimi pogoji sežgati. 
Več o tujerodnih invazivnih vrstah si lahko preberete na sple-
tni strani www.tujerodne-vrste.info.

Tujerodno zlato rozgo prepoznamo po rumenem socvetju in od dva 
do tri metre dolgem steblu s suličastimi listi. S pogosto košnjo ali 
ročnim odstranjevanjem lahko izčrpamo zaloge hranil v korenikah in 
rastline sčasoma propadejo. / Foto: arhiv ZRSVN

Okrasno vzpenjavko peterolistno viniko (na sliki zgoraj levo) 
odstranimo tako, da poiščemo glavno olesenelo deblo in ga 
prežagamo ter potrgamo plazeče poganjke. Podzemne korenike 
japonskega dresnika (na sliki spodaj desno) lahko segajo več metrov 
v globino in le iz majhnega koščka korenike lahko zraste nova 
rastlina. / Foto: arhiv ZRSVN
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: IZTOK PIPAN

Epidemija covida-19 je velik udarec zadala turizmu. V tej pa-
nogi je prišlo v zadnjih letih do napredka tudi v medvoški 
občini. Največ obiskovalcev privabi Zbiljsko jezero.
O tem, kako je bilo v Zbiljah v času epidemije in ali so se 
obiskovalci že vrnili, je več povedal Iztok Pipan, predsednik 
Turističnega društva Zbilje. "Takoj po razglasitvi epidemije 
se ljudje niso držali navodil, naj ostanemo doma. Obiskoval-
cev je bilo veliko. Civilna zaščita Občine Medvode, v katero so 
vključeni tudi člani našega društva, je hitro odreagirala in 
bila zelo aktivna. Že prvi dan so zaprli otroško igrišče, nato 
tudi vse dostope z glavne ceste do jezera. Tudi klopi in mize 
pri lokalih so ogradili s trakovi. Vsi ti ukrepi so bili pravilni," 
pravi Iztok Pipan in doda, da so se v tem času brez obiskoval-
cev usmerili v stvari, za katere sicer večinoma ni dovolj časa: 
"V čolnarni smo intenzivno popravljali tudi vse čolne. Imamo 
jih dvanajst, ki zadoščajo vsem predpisom. V vmesnem času 
smo odpeljali jadrnice razreda mini 12 in pripeljali jadrnice 
razreda optimist. Vsako sezono se to menja. To je akcija sku-
paj z Jadralnim klubom Krmar Ljubljana. Fantje iz krajevne 
skupnosti, gasilskega društva in turističnega društva so sto-
pili skupaj in posekali grmovje ob 600 metrov dolgi brežini 
jezera. Pustili smo le nekaj dreves, grmovje pa požagali, od-
peljali in se bo uporabilo za lesno biomaso."
Upravni odbor Turističnega društva Zbilje je že takoj 12. mar-
ca na dopisni seji sprejel sklep, s katerim so vsem najemni-
kom, gre za gostince, prekinili plačevanje najemnin. "Prvi 
dan smo jim že poslali dopis za ukinitev najemnine za čas 
koronavirusa. Zavedamo se, da jim ni lahko in niso v zavi-
dljivem položaju. Obisk v Zbiljah je vezan na lepo vreme. Vsak 
ob lepem vremenu vidi le polne gostilne, ne vidi pa, kako je 
med tednom, v slabem vremenu ... Obiskovalci so se vrnili, a 
ne v takšnem številu, kot je bil obisk prej, ob omejitvah pa so 
bili tudi nejevoljni, saj ob upoštevanju razdalj za vse prostora 
v lokalih ni bilo," je pojasnil Pipan.

Tudi v čolnarni so že začeli oddajati čolne, ob tem pa upo-
števajo vse potrebne ukrepe. Pipan ob tem znova pouda-
ri velik strošek, ki pa ni povezan s koronavirusom: "Zaradi 
zagotavljanja zakonskih obveznosti moramo v času odprtja 
čolnarne imeti prisotnega reševalca iz vode. Že samo strošek 
šolanja je zelo visok. V Avstriji imajo na primer pogodbe z ga-
silskimi društvi. "
Narava in življenje v njej pa se kljub epidemiji ni dala. Pipan 
je v objektiv ujel čudovit prizor prihoda na svet novih labod-

jih mladičkov. "Tik ob sprehajalni poti ob jezeru je labodji 
par na začetku epidemije postavil gnezdo. Običajno jih po-
deremo, da jih imajo labodi še čas ga postaviti kje drugje, na 
manj obljudenem delu. Letos smo ga pustili, saj smo vedeli, 
da zaradi ukrepov obiskovalcev ne bo. Zvalili so se mladički. 
Prva dva sem zamudil, druga dva sem slikal, ko sta se ravno 
zvalila iz jajc, sledil je še peti. Po treh dneh so že vsi skupaj 
plavali po jezeru. Koliko točno jih trenutno je v Zbiljah, je 
težko reči. Zbiljski labodi so namreč postali pravi romarji, ki 
zaradi iskanja hrane radi odletijo v Hraše. Ni bilo obiskoval-
cev, da bi jih hranili, alge zaradi hladne vode še niso začele 
rasti ..." je Pipan opisal zanimivost. 
Na labode preži tudi divjad. "Letos smo imeli velik problem 
s šakali, divjadjo, ki v Slovenijo prihaja v zadnjih letih. V 
desetih dneh so pojedli pet labodov, da je od njih ostal le 
še kakšen kos. Klicali smo na Lovsko zvezo Slovenije in po-
vedali so nam, da se odlok šele pripravlja in da bo šakal s 
1. julijem lovna divjad. Vsak večer tako labode spodbujamo, 
naj gredo na jezero, saj je še posebej ponoči na obali zanje 
lahko smrtno nevarno," doda.
Ob Zbiljskem jezeru je vsako leto tudi veliko prireditev. Letos 
so jih že kar nekaj morali odpovedati ali prestaviti. Pipan 
pove, da je težko karkoli napovedovati in da upajo, da bo 
avgusta lahko izveden vsaj BBQ festival, jeseni pa Festival 
kranjske klobase. 

Obiskovalci se vračajo tudi v Zbilje
V času, ko zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni covid-19, 
obiskovalcev v Zbiljah ni bilo, pa ni počivala narava. Tik ob sprehajalni poti je na  
svet prišlo pet labodjih mladičev.

Labodji par je v času prepovedi gibanja med občinami gnezdil ob 
sprehajalni poti in Zbilje so dobile pet novih labodjih prebivalcev.

»Takoj po razglasitvi epidemije se ljudje niso 
držali navodil, naj ostanemo doma. Obiskovalcev 
je bilo v Zbiljah veliko. Civilna zaščita Občine 
Medvode, v katero so vključeni tudi člani našega 
društva, je hitro odreagirala in bila zelo aktivna.«
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Med storitvami TIC-a Medvode, ki je pred kratkim znova od-
prl svoja vrata, je tudi izposoja električnih in klasičnih koles, 
ki omogoča obiskovalcem popestritev obiska Medvod ali le 
olajšanje prihoda z enega konca na drugega. 
"V Športni dvorani Medvode (kasneje bodo na voljo tudi v TIC-
-u) je na voljo šest električnih koles, od tega štiri gorska in 
dva treking, poleg tega pa tudi šest moških in ženskih kla-
sičnih treking koles različnih velikosti, ki omogočajo vožnjo 
tudi po makadamskih cestah," pojasnjuje Jure Galičič, vodja 
turističnih programov Javnega zavoda Sotočje. Kot pojasnju-
je, je po tem, ko so zaradi epidemije koronavirusa za letos 
morali odpovedati slovenski pica festival, njihova največja 
novost prav možnost izposoje električnih koles: "Zanimanje 
je in opravljenih je bilo že kar nekaj izposoj, tudi za več dni. 
So odlična pridobitev za Medvode, glede na to, da si že vsa leta 
želimo ponuditi obiskovalcem raziskovanje Polhograjcev. 
Marsikdo, tudi sam sem med njimi, težko kolesari v vzpone, 
z električnim kolesom pa to ni težava. Je pravi užitek kole-
sariti po naših Polhograjciih." Z mislimi so tudi že pri drugih 
projektih. Čakajo na rezultate razpisa za sofinanciranje pro-
jekta ureditve treh postajališč za avtodome, urbanega pohi-
štva in komunalne opreme na kopališču Sora v Goričanah. Po 
besedah Galičiča naj bi bili rezultati razpisa znani do konca 
junija, in če bodo uspešni, bi k delom lahko pristopili že kma-
lu. Za prihodnjo sezono pa načrtujejo še postavitev servisno- 
gostinskega objekta.

Epidemija koronavirusa je hud udarec prizadejala turizmu. 
Galičič je spregovoril o tem, kaj to pomeni za Medvode: "Občina 
kot taka ni toliko odvisna od prihodka s strani turizma, so pa 
številni ponudniki. Lani je bilo od 35 do 37 tisoč nočitev, kar ni 
majhna številka. To pomeni okrog 45 tisoč prihodka z naslova 
turistične takse. Ponudnikom skušamo pomagati z objavami, 
reklamnimi akcijami." Medvode so močne tudi na področju 
gostinstva in v Javnem zavodu Sotočje v sodelovanju z gostinci 
pripravljajo kulinarični nagradni kviz. 
V sodelovanju s Turistično zvezo Medvode in Planinskim dru-
štvom Medvode pa so aprila začeli z nagradnimi kvizi pozna-
vanja občine, ki potekajo na spletu. 

Največja novost izposoja električnih koles
V Javnem zavodu Sotočje si lahko po novem izposodite kar šest električnih koles.

Jure Galičič je predstavil letošnjo novost: električna kolesa in 
kolesarske poti po Medvodah – povezavo z aplikacijo.

ROBERT PEKLAJ

Na tem mestu oziroma v tej številki bi morali pisati o rezul-
tatih fotonatečaja in že obujati spomine na veliki dogodek v 
Medvodah, ki bi bil zaključek našega projekta Lepota in har-
monija. Pa je vmes posegel virus in obrnil svet na glavo, nam 
pa porušil načrte in časovnico projekta. A se bomo, tako kot 
drugi, tudi temu prilagodili. 
Prve spremembe so že znane: fotonatečaj, ki bi se moral kon-
čati (po prvem popravku) konec maja, še traja in bo trajal še 
kar nekaj časa. Tega boste imeli sedaj dovolj na voljo, da si 
lahko izberete in poiščete pravi motiv. Še posebej sedaj, ko bo 
času primerno tudi vreme. Več o natečaju si lahko preberete 
na FB-strani Mednarodnega odbora Medvode.
Prav tako je že znana tudi usoda celotnega projekta. Ta ni 
padel v vodo (čeprav sta Sava in Sora blizu), temveč so nam 
s strani Evropske komisije, ki je pobudnik in delni pokrovi-
telj projekta, odobrili preložitev izvedbe projekta na prihodnje 
leto. Skratka, projekt Lepota in harmonija dobi ponoven za-

gon spomladi 2021, seveda pa bomo še naprej tesno sodelovali 
z nam prijateljskimi mesti. Naslednjo pomlad se bomo torej 
spet lahko izkazali kot izredni gostitelji in odlični organiza-
torji. Naj vam življenje poteka v Lepoti in harmoniji.

Nova priložnost za Lepoto in harmonijo
Izvedba projekta je prestavljena na prihodnje leto.



30 | V SPOMIN

V preteklem mesecu smo se tiho in dostojno poslovili od 
članice in predstavnice UO KUD Smlednik ter prve pred-
sednice upokojenskega pevskega zbora Smleški žarek, ki 
jo je iz naših vrst prehitro iztrgala težka bolezen.
Marinka, kot smo jo poznali, je za delo v skupinah, ki 
so delale za napredek naših krajev, vedno našla čas. V 
svojih upokojenskih letih je živela načelo, ki ga je ob pri-
ložnosti rada poudarila: "Moraš biti ustvarjalen, imeti 
neko gonilno silo in cilj, da še nekaj ustvariš ali dosežeš. 
Pa ne zaradi drugih, pač pa za svojo dušo. To je bistvo."
Do sodelovanja s KUD-om Smlednik je prišlo pred sla-
bim desetletjem, ko je začela udejanjati idejo o ustano-
vitvi upokojenskega pevskega zbora. Poleg pevcev, ki bi 
bili pripravljeni na sodelovanje, je bilo treba najti še zbo-
rovodjo, prostor in inštrumente za izvedbo vaj ter seve-
da sponzorje, ki bi bili pripravljeni ta prizadevanja tudi 
podpreti. Z veliko vneme, vztrajnosti in potrpežljivosti je 
zadano nalogo izpolnila, prostor pa našla znotraj KUD 
Smlednik, v katerega se je nastajajoči pevski zbor vključil 
kot ena od sekcij, Marinka pa je prevzela predsedovanje 
in vodenje zbora za vrsto let. Zbor je tako začel razvese-
ljevati svoje poslušalce v občini Medvode in zunaj njenih 
meja, predvsem pa je z vso resnostjo prevzel izvajanje 
svojega poslanstva – širjenje zakladnice slovenske ljud-
ske pesmi. 
Svojo srčnost je kazala tudi pri delu v Karitas, vse od sa-
mih začetkov vzpostavitve delovanja te humanitarne or-
ganizacije v Župniji Smlednik dalje, kjer je med drugim 
vestno in skrbno urejala finance ter z vso tankočutnostjo 
znala prepoznavati ljudi v stiski. Marinka pa je kreativ-
nost in predano delo izkazovala tudi v drugih društvih, 
študijskih krožkih in projektnih skupinah, preko katerih 
so aktivni krajani – v njihovi sredi je Marinka vedno na-
šla svoje mesto – bogatili življenje naše skupnosti.
Kot poznavalko ljudi, okoliških krajev in običajev smo 
jo lahko venomer srečevali kot tvorno sodelavko, bodisi 
pri zbiranju gradiv za lokalne turistične ali zgodovinske 
publikacije, podpirala in sooblikovala je vsakoletni do-
godek Flancanje in z njim ohranjanje tradicije izmenjave 
zelenjavnih sadik, sodelovala pri nastanku edinstvenega 
vaškega vrta v Smledniku, svoja znanja in izkušnje pa 
pretvarjala v unikatne ročne izdelke in domače produkte 
v okviru študijskega krožka skupine Zvedave punce.
Draga Marinka, za vse, kar si dala naši lokalni skupnosti, 
se ti iskreno zahvaljujemo. In če se je ob tvoji smrti uresni-
čil rek "po njih delih jih bodo sodili", potem smo prepriča-
ni, da boš v nam nedojemljivih novih danostih neskonč-
nosti in brezčasja končno našla tudi svoj počitek in mir.

V imenu zbora Smleški žarek, KUD-a Smlednik  
in Karitasa Smlednik: Metod Ferbar, Matej Ulčar  

in Marina Jenko

In memoriam 

Marija Šubic 
1941–2020

V 91. letu se je poslovila Marija Oblak, Župelnova mama 
iz Smlednika. Še za osemdeseti rojstni dan se je povzpe-
la v zvonik smleške župnijske cerkve in pritrkavala. Ko 
smo v letu 2018 izdali zbornik ob devetstoti obletnici prve 
pisne omembe Smlednika in Hraš, smo jo v njem pred-
stavili. Prispevek sta pripravili njena hči Iva in Anči Pi-
pan. Med drugim je povedala tudi: »Tako življenje mi je 
bilo všeč. Gledališke deske, zvonik, pritrkavanje, petje na 
koru, rada sem brala. Branje me je odneslo v drug svet. 
Pa zvonovi in njihova pesem!«
Rojena je bila leta 1929 kot tretji, najmlajši otrok v Štraj-
tovi družini. Rada je hodila v šolo, bila je dobra učenka. 
Pred nemško okupacijo je najmočneje nanjo vplival uči-
telj Niko Slapar, ki je padel v nemilost tako pri Nem-
cih kot pozneje pri komunistih. Rada je sodelovala pri 
šolskih in društvenih prireditvah, zlasti pri gledaliških 
predstavah. Tudi v nemški šoli med drugo svetovno voj-
no ni imela problemov. Ker je bila med vojno dvorana 
Prosvetnega doma zaprta, so prirejali predstave kar na 
kmečkih podih. Tudi Pepelko so igrali in ona, Štrajto-
va Mari, je bila režiserka. »Takrat smo šli za dovoljenje 
prosit žandarje. Dovolili so, da smo igrali v dvorani, ki je 
bila nabito polna. To je bilo že proti koncu vojne, ko sem 
končala šolo.«
Že deklico jo je oče uvajal v pritrkavanje. To ji je vse živ-
ljenje veliko pomenilo. Za zbornik je povedala: »Pritrka-
vati sem začela že pred vojno. Z atom sem hodila zvonit. 
Čeprav ata ni bil mežnar, je pogosto delal tudi v farovžu. 
Ata je znal odlično zvoniti, zvonil je bolje od mene. Bratov 
to ni zanimalo, mene pa je navduševalo. Kar naprej bi 
bila v zvoniku. Še vedno se spominjam, kako smo za veli-
ke spomladanske praznike, veliko noč, binkošti … hodili 
'dan pritrkavat'. Že ob štirih zjutraj smo bili v zvoniku, 
in če nas je bilo dovolj, smo šli nekateri k oknu in tam 
poslušali pritrkavanje tudi od drugod. Zdelo se mi je, da 
je nebesna kupola polna teh glasov, ki so nas popeljali 
v praznično vzdušje. Samostojno sem začela zvoniti po 
vojni, ko sem bila stara 17 let. Bolj kot zvonjenje me je 
mikalo pritrkavanje. Pritrkavala sem z velikim veseljem, 
še posebej za praznike. Takrat smo šli v zvonik veliko 
prej, da smo pripravili zvonove. Enkrat na leto jih je bilo 
treba tudi namazati. Najbolj mi je bilo všeč takrat, ko 
smo šli tako zgodaj, ko se je delal dan in se je prebujala 
narava.«
Po koncu vojne ji ni bilo omogočeno nadaljnje šolanje, 
ker da je bila že prestara. Pomagala je doma in sose-
dom, ves čas sodelovala v kulturnem življenju, potem pa 
se je poročila na mogočno Župelnovo kmetijo. Dela je bilo 
veliko, rodila je štiri otroke, ki so v zadnjih letih, ko je 
potrebovala pomoč in nego, lepo poskrbeli zanjo.

Marjeta Žebovec

In memoriam

Marija Oblak
1928–2020
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

NOVO! NAKUPOVANJE PREK SPLETA  
Ostani doma, naroči domov            www.narocidomov.si

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)

  najem točilnih  
aparatov za pivo
  možnost dostave na 
lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

BRIKETI  
BBQ LONG LIFE

10 kg 
18,79 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

8,49 EUR

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Z majem je vlogo selektorice članske 
državne reprezentance v badmintonu 
prevzela nekdanja igralka, kandidatka 
za olimpijske igre v Pekingu leta 2008 in 
dolgoletna članica članske državne re-
prezentance Maja Kersnik. Zadnja leta 
je bila glavna trenerka Badminton klu-
ba Medvode.
"Zadnjih deset let sem bila trenerka v 
Badminton klubu Medvode in selektori-
ca mladinske reprezentance Slovenije. 
Odločitev, da zapustim delo trenerja v 
Medvodah, je bila zame težka in zago-
tovo pomeni neko prelomnico v moji 
trenerski karieri. Prevzeti delo s član-
sko reprezentanco mi pomeni velik iz-
ziv in predvsem ogromno odgovornost. 
Stanje v reprezentanci ni ravno rožna-
to, vendar jo tvorijo mladi in talentirani 

igralci, kar je velik plus. Stanje otežuje 
trenutna situacija, ki je nastala zaradi 
pandemije koronavirusa. Ponovno pre-
iti v trenažni proces po tako dolgi odso-
tnosti z igrišč bo dodatni izziv. Vendar 
kakorkoli, ostati moramo optimistični," 
je Maja Kersnik povedala za spletno 
stran Badmintonske zveze Slovenije.
Kersnikova je izkušnje z igrišč nadgra-
dila še s strokovnim znanjem, ki ga je 
pridobila na Fakulteti za šport v Ljublja-
ni in na seminarjih za trenerja in tutor-
ja pod okriljem Svetovne badmintonske 
zveze, ter seveda z izkušnjami, ki jih je 
pridobila kot klubska trenerka in selek-
torica mladinske reprezentance Slove-
nije. Vloga selektorice pa ni edina, ki jo 
je Maja prevzela. Delovala bo tudi kot 
koordinatorica mladih reprezentanc. 
Pomagala bo pri postavljanju sistema 
za sistematično delo, ki bi se začelo že 
z najmlajšimi.

Kersnikova sprejela novo vlogo
Maja Kersnik, ki je bila dolga leta glavna trenerka 
Badminton kluba Medvode, je postala selektorica 
članske državne reprezentance.

Maja Kersnik je bila dolga leta glavna 
trenerka v Medvodah.
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Renault ZDAJ

0% obrestna mera**

Odlog plačevanja do 4 mesece*** 

 Do 
 6.000 €
 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault financiranjem izkoristite do 6.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi doda-
ten popust. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Maksimalna 
financirana vrednost je omejena glede na model vozila. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 20% 
pologom in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*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. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

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 zunan-
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.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

ČE VAS ZAGRABI "BODEC" ... 

Vsakdo se je zagotovo srečal s tem zopr-
nim zbadanjem pod prsnim košem, ki 
vas lahko prisili tudi v to, da se morate 
sredi aktivnosti ustaviti in nadaljevati 
šele čez nekaj časa. Vzrokov, zakaj se 
sploh pojavi, je lahko tudi več, še vedno 
pa nobeden ni znanstveno dokazan. 
Največkrat se pojavi pri mlajših in ne-
izkušenih, ki začnejo bistveno prehitro, 
predvsem na tekmovanjih. Tudi sam se 

spomnim, da sem na šolskih krosih ve-
dno doživel tovrstno težavo.  

ZAKAJ NASTANE?  

Kot sem že omenil, možnih vzrokov je 
več. Prvi je morda premalo pretečene-
ga časa od prevelikega obroka hrane. 
Veliko ljudi pride domov iz službe, poje 
kosilo in se odpravi na rekreacijo. V ko-
likor je kosilo preobilno, nam med gi-
banjem zagotovo ni prijetno, saj je kri 
sedaj zbrana v prebavilih, poleg tega 
pa nas zaradi premalo prostora v tre-
bušni votlini lahko "zagrabi" t. i. bodec. 
Drugi vzrok je lahko prehiter začetek v 
kombinaciji s prehitrim ali pa prepo-
časnim dihanjem, ki ne zadosti našim 
potrebam pri oskrbi s kisikom in odva-
janju ogljikovega dioksida. Tretji vidik je 
lahko tudi vrsta aktivnosti, saj je reci-
mo tek najbolj pogost za tovrstno teža-
vo. Kot sem že omenil, vzroki (še) niso 
najbolj jasni, sam pa pripisujem tudi 
možnost, da težava nastane zaradi ve-
likega števila sunkovitih in močnih tre-
sljajev, ki se pojavijo med tekom. Ostale 

aktivnosti so vseeno bolj "mirne", kar 
zmanjša verjetnost nastanka. 

KAKO GA ODPRAVITI? 

V prvi vrsti je pomembno dihanje, ki 
mora biti enakomerno, nikakor ne prehi-
tro, torej s pravo frekvenco in primerno 
globino za maksimalno učinkovitost. Do-
bro je imeti tudi kakovostno stabilizacijo 
trupa, ki nudi oporo organom v trebušni 
votlini. Glede prehrane imam pravilo, 
da ne jem vsaj tri ure pred tekom, če je 
to dopoldan, oziroma še kako uro več, če 
je to popoldan. S tem zagotovim telesu 
dovolj časa, da hrano prebavi in jo raz-
poredi po zalogah v telesu, kri pa dobro 
nasičena s hranili znova zaokroži po te-
lesu in se ne zadržuje v prebavilih.  
Če na tekmi začnete prehitro in vas za-
radi tega začne zbadati, naj vam bo to 
šola za v prihodnje, vendar v tem pri-
meru bo najbolje, da nekoliko zmanjša-
te intenzivnost in jo kasneje postopoma 
znova dvignete, medtem pa forsirate iz-
dih. Med treningom si vzamete malo več 
časa, se ustavite, dobro nadihate, razte-
gnete, malo pritisnete na boleče mesto, 
se medtem razgledate po okolici in po 
nekaj minutah znova odrinete naprej.

V gibanju s Timotejem (15)
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SEDAJ V OMEJENI SERIJI Z

800 € POPUSTA!

ABC Dealership

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,6-7,2 l/100 km in 127-163 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0334 
g/km, trdi delci: 0,00045 g/km, število delcev: 0,97 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah 
CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju 
in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Akcija velja za izvedenke SX4 S-Cross 1.0 Premium Allgrip (R2NY) na zalogi oz. že naročenih v 
proizvodnjo do odprodaje zalog.

AVTO LUŠINA, d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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Vsi avtomobilski proizvajalci so v začet-
ku letošnjega leta smelo napovedovali 
novosti in prenove svojih modelov, zlasti 
naj bi se to zgodilo na področju električ-
nih vozil, saj morajo generalno zmanj-
šati emisije ogljikovega dioksida svoje-
ga voznega parka, če ne bodo plačevali 
kazni za prekomerne izpuste. Globalna 
pandemija je avtomobilsko industrijo 
pognala v prosti tek, za nami je polovica 
leta, novosti pa bore malo. 

Tako je Kia za prvo polovico leta napo-
vedovala priključnine hibride xceeda in 
ceeda in kot največjo novost letošnje-
ga leta, novega sorenta. Uspelo jim je 
predstaviti le e-soula. V drugi polovici 
leta naj bi nadaljevali prenove ria, nira, 
picanta in stonica. Sorento potrjeno 
prihaja v slovenske salone šele okto-
bra. Kia je z električnim e-soulom takoj 
požela uspeh. Na razglasitivi svetov-
ni avto leta so e-soulu pripeli laskavi 

naziv svetovni mestni avto leta 2020. 
Hyundai je za pomlad napovedoval pre-
novljene modele I10 in I30, v drugi po-
lovici leta pa kono in tucsona ter santa 
fe, ki naj bi čisto za konec leta dobil tudi 
svojo hibridno varianto. Septembra naj 
bi prišla še novi i20, takoj za njim pa 
prenovljeni i30 N-Line. Hyundaiu je le-
tos za zdaj uspelo predstaviti novo ge-
neracijo mestnega malčka i10, ki ponu-
ja skladnejšo podobo z večjimi modeli 
znamke. V Evropi se je že pokazalo, da 
so kupci novih avtomobilov v času pan-
demije zreducirali apetite po velikih av-
tomobilih. Majhni in zabavni avtomo-
bili so še vedno globoko zakoreninjeni v 
srcih Evropejcev.

Zastoj avtomobilizma
Številne novosti prestavljene na jesen
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MARJEŠKA PEHTA

Letos mi je na vrtu končno v vsej svoji veličini zrastel in zacve-
tel baldrijan. Rastlina je bila še lansko leto velika do pol metra, 
z nekaj cvetovi, letos meri v višino dvakrat toliko in lepo in bo-
gato cveti. Tudi diši zelo lepo, tako da jo imam trenutno še kot 
okrasno rastlino. Če pa berem nasvete patra Ašiča, pa piše, da 
je baldrijan prastara rastlina in da so jo poznali in uporabljali 
že stari Grki in Rimljani. Raste v naravi in na vrtu, uporabni 
deli rastline so tako cvetovi in listi kot korenina. 
Od maja do septembra nabiramo cvetje in liste, iz katerih na-
redimo tinkturo. Septembra in oktobra nabiramo korenino in 
jo hitro posušimo, iz posušene korenine pripravljamo čaj ali 
tinkturo. Kot lahko preberemo, je baldrijan najboljše rastlin-
sko zdravilo za pomirjanje živcev pri nervoznosti, nemiru, 
živčni izčrpanosti, tesnobnosti in nespečnosti. Deluje splošno 
pomirjajoče pri nervozi, nervozni izčrpanosti, razdražljivosti, 
pomaga pri nespečnosti, živčno pogojenih bolečinah želodca 
in črevesja, srčni nervozi, pri strahu in splošni napetosti, pri 
težavah v klimakteriju. Pomaga prenašati stres, jezo, razbur-
jenost in žalost. Otroci do tretjega leta baldrijana ne smejo 
uživati, ravno tako ne nosečnice, otroci od tretjega do dvanaj-
stega leta pa le na pod nadzorom zdravnika.

GOJENJE

Čeprav v naravi baldrijan raste na izrazito mokrih rastiščih, 
uspeva dobro tudi v vrtni zemlji. Ustrezajo mu polsenčna ra-
stišča. Razmnožujemo ga s setvijo semena spomladi ali z de-
ljenjem korenin starejših rastlin jeseni ali zgodaj spomladi. 
Za pridelovanje korenin je najbolje gojiti baldrijan kot eno-
letno rastlino, ki jo sejemo spomladi. V drugem letu požene 
cvetno steblo in zato je pridelek korenin manjši. Rad se sam 
zaseje.

RECEPTI 

Baldrijanov čaj naredimo tako, da čajno žličko posušene, zdro-
bljene korenine prelijemo z dvema decilitroma vrele vode, po-
krijemo in pustimo stati pet minut. Precedimo in pijemo po 
požirkih zjutraj in zvečer. Za še boljšo učinkovitost čaja lahko 
koreninam dodamo še hmelj ali meliso. Čaj lahko pripravimo 
tudi tako, da zvečer prelijemo korenine z vodo in jih pustimo 
čez noč namočene, pijemo ga čez dan rahlo pogretega. 
Za baldrijanovo tinkturo pa cvetove in liste narežemo in na-
polnimo steklen kozarec do polovice, čez to prelijemo domače 
žganje, zapremo in postavimo na toplo za štiri tedne. Odcedi-
mo in pospravimo v manjše stekleničke. Uporabljamo tako, 
da zvečer v kozarec vode dodamo malo čajno žličko tinkture 
in to popijemo – za miren spanec.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Baldrijan

Baldrijan tudi lepo diši, tako da ga imam trenutno še kot okrasno 
rastlino.

PETER KOŠENINA

Medvoška občina ponuja veliko lepih 
razgledov. Dvakrat letno v razmiku dobre-
ga meseca dni Sonce zahaja neposredno 
za Triglavom. Prvič se to zgodi v začetku 
junija, ko še potuje proti skrajni točki, ki 
jo doseže ob poletnem Sončevem obratu 
(začetku poletja), drugič pa zgodaj v ju-
liju, ko se dnevi že krajšajo. Ko se Son-
ce potopi pod obzorje neposredno za 
Triglavom, sončni žarki nad skalno oviro 
na nebu izrišejo dih jemajoč trikotnik. Fo-
tografija na levi je nastala nekaj dni pred 
prvim takšnim letošnjim zahodom, ko je 
bilo vreme nazadnje primerno za fotogra-
firanje. Več sreče prihodnji mesec!

RAZGLED

Ples Sonca in Triglava
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SUDOKU
sudoku_sot_20_06
NALOGA

9 4 1 3 5 6 7
3 7 1

5 2
8 6 9 1

4
6 2 7 5
7 8

8 9 6
6 3 5 8 9 4

sudoku_sot_20_06

REŠITEV

9 4 1 3 2 5 6 7 8
3 8 2 9 7 6 4 5 1
6 7 5 1 8 4 2 9 3
7 2 8 6 5 9 1 3 4
5 3 9 8 4 1 7 6 2
4 1 6 2 3 7 5 8 9
1 9 7 4 6 3 8 2 5
8 5 4 7 9 2 3 1 6
2 6 3 5 1 8 9 4 7

sudoku_sot_20_06
NALOGA

9413567
371

52
8691

4
6275
78

896
635894

sudoku_sot_20_06

REŠITEV

941325678
382976451
675184293
728659134
539841762
416237589
197463825
854792316
263518947

Rešitev:

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno 
število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih 
kvadratov. Pripravil B. F.                        

SMEH JE POL ZDRAVJA

NE POMAGA MU VEČ 
Vpraša učiteljica Petrčka:
"A ti tvoj oči še pomaga pri domačih nalogah?"
"Ne več. Tisti cvek zadnjič ga je dokončno zlomil!"

NI PREPOZNA 
Vsa razkuštrana in neurejena gospodinja z vrečo smeti priteče k 
smetnjaku in vpraša smetarja:
"Ali sem že prepozna?"
"Ne niste gospa, kar skočite noter."

ŽENITNI OGLAS 
Na vratih gasilskega doma v Smledniku je bil njega dni nalepljen 
ženitni oglas:
"Želim spoznati gorečo blondinko zaradi osnovanja skupnega 
ognjišča."

MATERNI JEZIK 
Zakaj se reče "materni jezik"? 
Zato, ker očetje redko pridejo do besede.

Zadnji konec tedna v maju je Kranj gostili 2. Ex tempore Kranj – 
Zgodovinsko mesto 2020. Kot že naslov ekstempora pove, so 
bile tokrat osnovna tema upodobitve zgodovinskih in etnoloških 
znamenitosti mesta. Med drugimi se ga je udeležil tudi ljubiteljski 
slikar in kipar Mirko Mihovec iz Medvod. A. B. / Foto: A. B.

Podjetje Helios TBLUS je Civilni zaščiti Občine Medvode podarilo 
štiristo kosov pollitrskih razkužil za dezinfekcijo rok in površin. 
Donacijo sta Francu Jarcu, poveljniku Civilne zaščite Občine 
Medvode, predala Roman Pirnat, direktor podjetja, in Miha Pirc, 
odgovoren za varstvo pri delu v podjetju. M. B. / Foto: arhiv občine

Deveta seja občinskega sveta Občine Medvode je bila zaradi 
upoštevanja ukrepov v zvezi s koronavirusom v Športni dvorani 
Medvode. Televizija Medvode je poskrbela za prenos v živo. Na 
režijskem balkonu sta bila Iztok Pipan in Žiga Kovač, drugi del ekipe 
pa je bil spodaj. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

Na Planet TV pripravljajo oddajo Gasilci. Pilotna izvedba je že bila  
na sporedu, in sicer na mednarodni dan gasilcev. Sodnik je bil  
tudi Anže Šilar iz Gasilske zveze Medvode (na sliki levo), ki bo v tej 
vlogi sodeloval tudi v prihodnje. Oddaje bodo snemali v Zbiljah.  
M. B. / Foto: arhiv Anžeta Šilarja 
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NADALJUJTE VARNO 
Z IZBRANIM IZDELKOM

PEUGEOT STORITVE

Ponudba velja od 1. 5. 2020 do 30. 8. 2020. 

peugeot.si

NOSILCI ZA  
KOLO THULE

- 40 %
VČLANI SE!

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

"Da sva postala mala šefa Slovenije, nama ogromno pome-
ni. Težko je to opisati z besedami," pravita Nika Zorič in Nik 
Olaj, učenca OŠ Preska. Njuno kuharsko znanje smo lahko 
spremljali v oddaji Mali šef Slovenije. Najbolj sta navdušila 
komisijo in na koncu tudi zmagala s finalnim menijem, ki so 
ga sestavljali česnova juha, zajčkov krožnik s pehtranovimi 
štrukeljci in jagodni tiramisu.
"Zmaga me ni presenetila, saj sva prišla zmagat," pravi Nik. 
S kuhanjem, ki sta ga prikazala v oddajah, sta zadovoljna: 
"Zelo sva zadovoljna. Mislim, da nama je šlo super, le ka-
kšne majhne napakice sva naredila. Pred vso Slovenijo je bilo 
odlično kuhati. Sedaj naju vsi poznajo. Nisva imela prevelike 
treme pred kamero, saj velikokrat snemava video za najin 
YouTube kanal, ki se imenuje Nik Olaj, tako da sva vajena 
kamere."
Med kuhanjem v oddajah sta se naučila tudi veliko novega. 
"Naučila sva se ogromno novih stvari, od kuharskih namigov, 
ki sva jih dobila s strani žirije, do obnašanja pred kamero," sta 
povedala. Nik je dodal, da sta vesela, ker sta imela možnost 
spoznati take kuharske mojstre, se učiti od njih, najbolj pono-

sna pa sta, da so lahko jedli in ocenili njuno hrano. Zmagala 
sta prav v vsaki oddaji. Sta bila zato v finalu kaj bolj sproščena? 
"Seveda, v finale sva prišla samozavestna in odločna zmagati. 
Da sva v prvi in drugi oddaji zmagala, naju je še bolj spodbudilo 
in sva se borila do zadnje sekunde," je še povedal Nik.
V času predvajanja oddaje so bila šolska vrata zaradi epide-
mije covida-19 zaprta, tako da jima sošolci v šoli niso mogli 
čestitati za zmago, sta pa bila čestitk deležna tako s strani 
učencev šole kot tudi učiteljev na družabnih omrežjih. "Vsi so 
bili zelo ponosni in počutila sva se odlično," povesta.
Zanimivo, da v času karantene nista skoraj nič kuhala. "V 
preteklih mesecih sva skuhala ogromno različnih jedi, kar 
nama je zagotovo pomagalo tudi na tekmovanju. Zato sva si 
vzela malo počitka, zdaj pa bova kuhala s polno paro naprej, 
saj naju to veseli. Če bova to kdaj počela tudi profesionalno, 
pa še ne veva," sta zaključila dobra prijatelja Nika in Nik, ki 
sta z zmago OŠ Preska priborila tudi denarno podporo v višini 
10 tisoč evrov.

Mala šefa Slovenije
Nika Zorič in Nik Olaj sta zmagala  
v drugi sezoni kuharskega šova Mali  
šef Slovenije.

Nika in Nik sta z zmago Osnovni šoli Preska priborila deset tisoč 
evrov denarne podpore. 



PRIREDITVE | 37 

Sobota, 13. junij 2020, ob 10.00  Naravno kopališče Sora
PRAVLJIČNI POTEP S SUZANO IN KNJIŽNICO MEDVODE 
Knjižnica Medvode, prijave: mirjam.slanovec@knjiznica-medvode.si 

Sobota, 13. junij 2020, ob 10.00  Tržnica Medvode,
PROMENADNI KONCERT 
Kulturno društvo Godba Medvode 

Petek, 19. junij 2020, ob 20.00  Aljaževa domačija v Zavrhu
LITERARNI VEČER: PREDDVERJE KRESA POD ALJAŽEVO TRTO 
KUD JaReM

Ponedeljek, 22. junij 2020  Knjižnica Medvode
RAZSTAVA: ČRTICE OBČUTKOV (POLONA NOVAK IN ROK SEVŠEK) 
Razstava bo na ogled od 22. junija do 14. avgusta.
Knjižnica Medvode 

Četrtek, 25. junij 2020, ob 8.00  OŠ Preska
POHOD PO POTEH ROPARSKIH VITEZOV 
Turistično društvo Žlebe - Marjeta

Sobota, 27. junij 2020, ob 8.30  Hraše
3.NAGRADNI EX-TEMPORE HRAŠE 2020 - PRAVLJIČNI GOZD 
KUD JaReM in TD HRAŠE 

Sobota, 27. junij 2020, ob 10.00  Hraše
USTVARJALNA DELAVNICA PRAVLJIČNI GOZD 
KUD JaReM

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete preko portala MojaObčina.si.
Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu 
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode. 

Prireditve v juniju 2020
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom LOKALNA 
NOVICA JE KRALJICA, ki je bila objavljena v Sotočju 8. maja 
2020, so: 1. nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, 
prejme Ana Križaj, Medvode; 2. in 3. nagrado, knjigo Zdravje 
in Jaz – Prijatelja, pa prejmeta Marija Žura, Medvode, in Jelka 
Pakiž, Sodražica. Nagrajenkam čestitamo!

DO ZDRAVNIKA, 
KO GA POTREBUJETE
Zdravstvena polica je najpopolnejše 
zavarovanje za zdravstvene storitve v 
mreži zasebnih izvajalcev, ki omogoča:
• hiter dostop do specialističnih storitev 

in operativnih posegov
• asistenco zavarovalnice
• obisk zdravnika na primarni ravni
• sklenitev tudi za otroke  

(paketa Junior in Junior Plus) 

• storitev, ki vam pripada 
ob sklenitvi zavarovanja
Obiščite nas v naših prostorih v Celovških dvorih na Rakuševi ulici 16.
Od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00 ure.
Telefonska št.: 01/75 73 918.

NOVO

080 20 60    vzajemna.si
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DARILO OB SKLENITVI
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1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 24. junija 2020, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

FOTO: JURE GALIČIČ
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Ob izgubi Vaših najdražjih smo Vam na voljo za svetovanje in na vašo željo za Vas
v celoti opravimo vse storitve potrebne za pogrebno slovesnost.

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 številka: 051 620 699 hipnos@hipnos.si

prevozi od kraja smrti  • 
(na dom, v mrliško vežico, na upepelitev, po Sloveniji in v tujini)

prodaja pogrebne opreme• 
postavitev odra na domu• 
dobava in dostava žalnih aranžmajev• 
naročilo pevcev in trobente• 
naročilo bele golobice• 
povečava in okvirjanje fotografije pokojnega• 

fotografiranje in snemanje pogreba• 
posredovanje osmrtnic• 
izkopi klasičnih in žarnih jam• 
urejanje pokopališč in grobov• 
klesanje in zlatenje črk• 
prekopi• 
ureditev dokumentacije • 
svetovanje• 

26
let tradicije

26
let tradicije

za pokopališča na območju občine Medvode

Oglas za časopis Vodice A5 ležeč.indd   4 18.05.2020   09:43:54
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www.prevc.si

Salon Prevc ŽABNICA, 
Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Kupujmo slovensko.  
Ker nam je mar.

Nove kuhinje Alples. 
Za vse kuharske mojstre.

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861 M: 051 314 862
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20

E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si
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na delovne  

pulte Alples

25 % 
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na leseni del 

 kuhinje Alples



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 8. jUNIjA 2020.

*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. 

cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
tEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072

trg-zeleznina@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure
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PRODAJALNA ZADRUGA cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
tEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure

KOsA MOtORNA 
TJ 35E KAWASAKI 

34,4ccm

ASEF GNOJILO ZA CVETJE
2l

SAMO
6,99€

COMPO VABA 
ZA POLŽE

za 1kg
9,90€

za 500g
6,53€

CHROMOREL-P
100g

SAMO
2,98€

FORTH 
SPREJ 
PROTI 
KLOPOM
150ml

7,20€
AKcIjA

9,60€

-25%

BONAMI BRIKETI ZA PSE
3kg

SAMO
4,98€

1+1GRATIS

SLADKOR

10x1kg
6,85€
(0,69€/kg)

25kg
14,06€

(0,56€/kg)

KAVA RINO
250g

SAMO
2,38€

KOZAREC NIZEK
prostornina 370ml

0,24€
AKcIjA

0,32€

-25%

SAMO
329,90€

3x LEPILO FASADNO 
WEBER THERM

25kg

+
DARILO

MREŽA ZA OKNO
1,3x1,5m
Črne ali bele barve 

SAMO
2,59€

BRUSILNIK KOTNI 900W 
125 VILLAGER 433 

SAMO
31,90€

TRAK ZAŠČITNI
Širina 50mm
Dolžina 5m 

SAMO
1,99€


