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• Epidemija koronavirusa se je pred 
prvomajskimi prazniki umirila, tako 
da je vlada omilila ali odpravila neka-
tere ukrepe. Kako poteka delo v zvezi s 
tem v Medvodah?
Sledimo državnim ukrepom. Že pred 
prazniki se je zmanjšala ekipa, ki delu-
je v sklopu civilne zaščite. Večino dela 
opravi naš sodelavec, ostali sodelujemo 
po potrebi. Še vedno sta aktivni številki 
za interventno oskrbo starejših in psi-
hosocialno pomoč, ohranja se tudi pre-
hrana za socialno ogrožene. S koronavi-
rusom se bomo morali naučiti sobivati, 
zato ne moremo pričakovati, da bodo 
civilna zaščita in prostovoljci še naprej 
delovali v takšni meri, kot so v zadnjih 
tednih, seveda če bo stanje ostalo, kot 
je ali se še umirilo. Treba bo prilagoditi 
delo občinske uprave. Dobili bomo dru-
ge naloge in s tem živeli. Vsi pa moramo 
in bomo morali delovati maksimalno 
samozaščitno. 
• Občinska uprava že dela v polni za-
sedbi?
Občinska uprava od konca aprila znova 
dela v polni zasedbi. Urejajo se zadeve 
za nazaj in pripravljajo za naprej, skla-
dno z omejitvami, ki so. Vrata je odprla 
tudi sprejemna pisarna. Ljudje se veliko 
obračajo na nas tudi za zadeve, ki niso v 
naši pristojnosti, ampak so v pristojno-
sti Krajevnega urada Medvode. Res, da 
imajo prostore v naši stavbi, je pa to del 
Upravne enote Ljubljana in z nami nima 
povezave. V času pogovora je Krajevni 
urad še zaprt. Upam, da se bo to kma-
lu spremenilo in da bodo občani zadeve, 
vezane nanj, lahko urejali v Medvodah.
• Bo občina v teh časih kakorkoli po-
magala občanom (oprostitve plače-
vanja najemnin občini, ugodnosti pri 
Nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča ...)?
Občinska uprava je pripravila seznam 
vseh najemnikov, ki bi bili po našem 
mnenju upravičeni do oprostitve plači-

la najemnine, torej tistih, ki niso mogli 
opravljati svoje dejavnosti. Moje stališče 
je, da mora to potrditi občinski svet. Po 
vsej verjetnosti bo točka v obravnavi na 
majski seji. Kar se tiče Nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, na zadnji 
dan marca nismo posredovali podatkov 
na Finančno upravo Republike Slove-
nije, kar pomeni, da nadomestilo še ni 
bilo odmerjeno. Čakamo, če bi s strani 
države prišlo do spremembe, ki bi dovo-
ljevala odloke popravljati za nazaj. Naj-
bolj enostavna bi najbrž bila možnost 
znižanja točke. A kot rečeno, brez tega, 
da bi država z zakonom dovolila to mo-
žnost, odloka ne moremo spremeniti. 
V tem primeru bodo občanom poslane 
odločbe na podlagi veljavnega odloka.
• Obraznih pokrival v Vrtcu Medvode 
ne izdelujejo več. Je še kaj zaloge?
Obrazna pokrivala so v velikih količinah 
izdelale zaposlene v Vrtcu Medvode. Na 
zalogi jih imamo še kar nekaj, tako da 
v primeru poslabšanja situacije lahko 
hitro ukrepamo. Dokupili smo tudi še 
nekaj druge zaščitne opreme. Skladišča 
civilne zaščite so sedaj veliko bolje za-
ložena. 

• Ta čas je zagotovo prinesel tudi to, 
da ljudje veliko bolj cenimo lokalno 
pridelano hrano. Omenjali ste, da bo 
občina pristopila k projektu, katerega 
cilj bo povečanje deleža lokalno pri-
delane hrane v javnih zavodih. Kako 
kaže?
Odločili smo se, da gremo v LAS projekt 
Lokalno je zdravo. Eden izmed ciljev je 
razviti orodje, kako v Medvodah čim ve-
čje število lokalnih izdelkov in pridelkov 
dobaviti v javne zavode, konkretneje v 
šole in vrtce. Gre za enostavno logiko kri-
žanja povpraševanja in ponudbe. Raču-
nam, da bo projekt sedaj dejansko dobil 
zalet, morda še bolj prav zaradi aktual-
nih razmer. V letu ali dveh bi že moral 
dati rezultate. V vmesnem času pa bomo 
intenzivno delali na povečanju odstotka 
lokalno pridelane hrane v javnih zavo-
dih. Zavedati se je treba, da se to ne more 
zgoditi čez noč. Treba je zgraditi zaupa-
nje na obeh straneh, tako v javnih zavo-
dih kot pri lokalnih ponudnikih. Projekt 
Lokalno je zdravo bi sofinancirala Evrop-
ska unija. Upam, da bomo pri kandida-
turi uspešni, v nasprotnem primeru ga 
bomo izpeljali sami.

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Zagotoviti je treba likvidnost občine
Iz pogovora z županom: Epidemija koronavirusa – V projekt Lokalno je zdravo – 
Likvidnost občine – V pričakovanju gradbenih dovoljenj – Rekonstrukcija ceste skozi 
Pirniče – Prizidka za dve osnovni šoli – Ta mesec znova seja občinskega sveta

Nejc Smole, župan Občine Medvode, poudarja, da se bomo s koronavirusom morali naučiti 
sobivati in delovati maksimalno samozaščitno.
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• Aktualno vprašanje je tudi likvi-
dnost občine. Kakšno je stanje v ob-
činskem proračunu?
Sprememba plačilnih rokov iz tride-
set na osem dni je močno zamajala 
likvidnost številnih občin, tudi Občine 
Medvode. V Medvodah smo še v neko-
liko bolj specifični situaciji, ker hkrati 
izvajamo še dela na projektu kohezije. 
Za nakazilo sredstev iz Evropske unije 
včasih pretečejo meseci, v tem vme-
snem času pa mora občina zagotavljati 
sredstva za plačilo izvajalcem, kar pa je 
zelo težko. Upali smo, da bomo lahko 
del likvidnostnih sredstev pridobili iz 
svojih javnih zavodov, predvsem imam 
v mislih Zdravstveni dom Medvode. Z 
njihove strani za to ni bilo posebnega 
razumevanja, tako da bomo do konca 
leta najbrž morali razmišljati o likvi-
dnostnem kreditu.
• Že lahko poveste, kateri projekti 
bodo zaradi finančne situacije morali 
počakati?
V tem trenutku to težko rečem. Pred-
vsem gre za projekte, kjer smo v par-
tnerstvu z državo, in za tiste projekte, 
kjer še čakamo na gradbeno dovoljenje. 
Letos nismo dobili izdanega še nobene-
ga gradbenega dovoljenja. Ministrstvo 
je upravnim enotam poslalo dopis, s 
katerim so med nujne postopke doda-
li izdajanje aktov, torej tudi gradbenih 
dovoljenj, ki so nujni za izvajanje tudi 
javno-infrastrukturnih projektov.
• Gradbena dovoljenja, ki jih najbolj 
težko pričakujete?
Za drugo fazo projekta gradnje kana-
lizacije v Zbiljah (Žeje), spremembe 
gradbenih in uporabnih dovoljenj v 
sklopu kohezije, gradbeno dovoljenje za 
prizidek k Osnovni šoli Preska, kjer se 
nam zelo mudi. V teh dneh vlagamo še 
nova gradbena dovoljenja za prizidek k 
Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik in 
nekaj odsekov cest oziroma vodovodov.
• Kateri so prednostni izdatki prora-
čuna?
Evropski projekti in redno delovanje 
javnih zavodov. Samo v Vrtcu Medvo-
de je 120 zaposlenih. Tudi če varstvo ne 
poteka in starši ne dobivajo položnic, je 
plače za zaposlene treba zagotoviti. Med 
prioritetami je tudi redno vzdrževanje 
cest.
• Omenili ste prizidek k OŠ Preska. 
Kako napreduje projekt?
Februarja je bilo objavljeno javno naro-
čilo izgradnje modularnega prizidka k 
OŠ Preska. Prejeli nismo nobene prija-
ve, tako da smo morali idejo o izgradnji 

prizidka "na ključ" opustiti. Zavihali 
smo rokave, sami pripravljamo vse po-
trebno, da bo gradnja prizidka čim prej 
lahko stekla.
• Dobra novica je ukrep Vlade o po-
večanju povprečnin občinam. Kaj to 
pomeni za Občino Medvode?
To je pohvale vredno, iz tega naslova 
bomo dobili okrog 450 tisoč evrov več. 
Verjetno prvič v zgodovini bodo občine 
dobile povprečnino, kot je izračunana z 
zakonom. Na drugi strani pa se je treba 
zavedati, da zaradi situacije gotovo ne 
bo možno realizirati nekaterih drugih 
prihodkov. Zato se bo v rebalansu na 
strani odhodkov letos treba odreči ne-
katerim projektom. 
• Boj proti koronavirusu je prinesel 
tudi ustavitev javnega prometa. Lini-
je že tako niso rentabilne. Kako kaže 
z linijami Ljubljanskega potniškega 
prometa, ki so vezane na medvoško 
občino?
Izguba bo zagotovo velika in mislim, da 
bomo težko dobili sredstva za njeno po-
krivanje. Treba se bo pripraviti na mo-
rebitno ukinitev katere izmed linij, pri 
čemer je zagotovo v najslabšem položa-
ju podaljšana linija 15 do Sore. 
• Na račun mile zime je verjetno ne-
kaj prihranka pri zimski službi.
Strošek za zimsko službo je bil letos res 
nižji. Ta sredstva se bodo v enem delu 
preusmerila na redno vzdrževanje cest. 
• Kako daleč ste pri projektu kohezi-
je?
Projekt je na območju naše občine za-
ključen v dobrih 90 odstotkih. Največje 
gradbišče je trenutno v Vikrčah, odpi-
rala pa se bodo tudi gradbišča, ki niso 
neposredno vezana na kanal C0, so se-
strski projekti, če se tako izrazim. Sedaj 
je že znano, da bomo s pomočjo hol-
dinških sredstev izvedli rekonstrukcijo 
večine trase glavne ceste skozi Pirniče. 
Ko bo projekt kohezije končan, bo prva 
skrb pridobitev uporabnega dovolje-
nja, nato pa bodo sledili priključki na 
omrežje. Od zaključka smo v veliki 
meri odvisni od Mestne občine Ljublja-
na, tako da bi težko napovedal datum 
zaključka vseh del.
• Zaključen je prvi del projekta v Že-
jah. Kdaj sledi naslednja faza?
Prva faza je zaključena. Sledila bo druga 
– izgradnja kanalizacije in druge komu-
nalne opreme na ostalih vodih, torej na 
vseh priključkih. Projekti so narejeni, 
vloga za pridobitev gradbenega dovolje-
nja je bila vložena že februarja. Hkrati 
se že pripravljamo na izvedbo razpisa 

za izvajalca del. Projekt je v tej fazi oce-
njen na okrog 600 tisoč evrov.
• Kako napreduje projekt kolesarske 
poti od Preske do Vikrč?
Že pred časom je bil podpisan Dogovor 
za razvoj regije, v katerega je vključen 
tudi omenjeni projekt Občine Medvo-
de Kolesarska pot Medvode (Preska)–
Medvode (središče)–Pirniče–Vikrče, v 
skupni vrednosti skoraj 1,4 milijona 
evrov, od tega je evropskih sredstev 
nekaj manj kot 800 tisoč evrov, nacio-
nalnih sredstev dobrih 342 tisoč evrov, 
naš delež pa je 250.909 evrov. Za kori-
ščenje sredstev je treba v roku oddati 
vlogo za neposredno potrditev projekta 
na pristojno ministrstvo. Vloga še ni 
bila oddana, ker čakamo na spremem-
bo Občinskega prostorskega načrta, ki 
bo na dnevnem redu naslednje seje ob-
činskega sveta. Potrebna je spremem-
ba dikcije besede objekt in stavba, da 
bomo lahko dobili dovoljenje za gra-
dnjo brvi čez Savo.
• Čeprav se letošnje šolsko leto še ni 
zaključilo, pa je treba že misliti na 
prihodnjega, tudi z vidika otrok s po-
sebnimi potrebami iz medvoške ob-
čine, za katere se načrtuje vključitev 
v OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. Kako 
trenutno kaže?
Zelo sem vesel, da smo v zadnjem času 
naredili korak naprej pri reševanju pe-
reče problematike prostorske stiske 
na tej šoli, zaradi katere bi bil lahko 
vprašljiv sprejem otrok iz naše obči-
ne. Občina Medvode namreč še ni med 
soustanoviteljicami. Šola nujno potre-
buje prizidek. Po pogovorih z župani iz 
Škofjeloškega je bila na koncu sprejeta 
odločitev za kandidiranje na državnem 
razpisu za njegovo sofinanciranje. Pe-
ljali bomo naprej tudi vse korake na 
poti k soustanoviteljstvu. Takšno ko-
rektnost bi pričakoval od vseh občin, 
iz katerih so otroci na tej šoli. Občina 
Medvode bo opravila svoje delo in bo, 
čeprav težko, tudi zagotovila sredstva. 
Da se gre v prizidek sedaj in s pomočjo 
državnih sredstev, bo za vse najbolj ugo-
dno. Računam, da bodo vrata za otroke 
iz medvoške občine tudi to jesen na OŠ 
Jela Janežiča ostala odprta.
• Že kar nekaj časa je od zadnje seje 
občinskega sveta. Zadnja je bila sredi 
decembra. Kdaj bo naslednja?
Naslednja seja občinskega sveta bo 20. 
maja. Potekala bo v Športni dvorani 
Medvode ob upoštevanju vseh varno-
stnih ukrepov za preprečitev širjenja 
bolezni covid-19.
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Od srede, 15. aprila, sta ponovno odprta 
Tržnica Medvode in Začasni zbirni cen-
ter za ločeno zbiranje odpadkov Medvo-
de. Oba sta vrata zaprla ob razglasitvi 
epidemije sredi marca.

PREDNOST LOKALNIM PONUDNIKOM

Tržnica Medvode obratuje prilagojeno, 
skladno z odredbo poveljnika Civilne 
zaščite Medvode. Ob oddaji Sotočja v 
tiskarno je še veljajo, da se prodaja iz-
vaja vsako sredo med 8. in 12. uro ter 
vsako soboto med 7. in 12. uro, zaradi 
zagotav ljanja ustreznih odmikov na 
tržnici pa prodajajo le prodajalci z ob-
močja občine Medvode in tisti, ki po-
nujajo izdelke, ki jih drugi ne. Civilna 
zaščita je tržnico zaščitila z ograjo, 
vzpostavljen pa je tudi vhodno-izho-
dni koridor. Pri nakupovanju je treba 
upoštevati vse preventivne varnostne 
ukrepe. Prodaja je dovoljena samo ob 
upoštevanju priporočil za prodajalne in 
njihove zaposlene ob epidemiji novega 
koronavirusa SARS-CoV-2, ki jih je izdal 
Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
Ob našem obisku zadnjo soboto v apri-
lu je bila tržnica dobro obiskana, obi-
skovalci pa so se držali navodil. Ponud-
be je bilo manj, kot smo je bili vajeni 
običajno. "Številka, kot je, še omogača, 
da zagotavljamo ustrezno varnost, po-
trebne odmike med prodajalci ... Drži-
mo se navodil, ki jih imamo," je pove-
dala Katarina Blažič, vodja Režijskega 
obrata Občine Medvode. 

S PRODAJO ZADOVOLJNI

Nekaj prodajalcev smo vprašali, kako 
so zadovoljni s prodajo in kako je ta po-
tekala v času, ko je bila tržnica zaprta. 
Andreja Bizant s Kmetije Malenšek iz 
Žlebov je pojasnila: "S prodajo smo za-
dovoljni. Pozna se, da so ljudje doma, 
da več kuhajo. Največ je povpraševa-
nja po svežih izdelkih: skuti, smeta-
ni, kajmaku, maslu. Ko je bila tržnica 
zaprta, so stranke prihajale po nakupe 
k nam na dom. Hitro se je bilo treba 
prilagoditi. Obiska je bilo kar veliko in 
to je bila izkušnja tudi za nas. Kmalu 
smo ugotovili, da se moramo odločiti 

za odpiralni čas, saj je treba zagotovi-
ti nemoteno delo tudi v sirarni in na 
kmetiji nasploh. Z odprtjem tržnice se 
ljudje počasi spet navajajo nazaj in pri-
hajajo sem po nakupih. Vesela sem, da 
se ljudje vedno bolj zavedajo pomena 
lokalno pridelane hrane. Potrebuje pa 
vse svoj čas." Prodaja se je v času epi-

demije koronavirusa povečala tudi na 
Kmetijstvu Matiček iz Reteč v sosednji 
škofjeloški občini. Na medvoški tržnici 
so prisotni že vrsto let. "Ljudje se vedno 
bolj zavedajo pomena lokalne hrane. 
Gledano v celoti, torej prodajo na tržni-
cah in doma, se je prodaja v zadnjih te-
dnih še povečala. Vsega se proda več, od 
jajc, testenin, svežega mesa do mesnih 
izdelkov. Ko je bila tržnica zaprta, smo 
sprejemali naročila in razvažali tudi po 
domovih, kar je sicer bolj zamudno, a 
treba se je bilo prilagoditi. Stranke so 
ostale, dobili smo tudi še nekaj novih. 
Upajmo, da bodo vse ostale tudi še na-
prej, da se bodo ljudje na splošno več 

obračali direktno na kmete," je poveda-
la Silva Goličič iz Kmetijstva Matiček.
Pogled na trenutne razmere je predstavil 
tudi Štefan Čebašek s Kmetije Pr' Črnet 
iz Verja: "Prodaja je na začetku doživela 
šok, ki ga je prineslo zaprtje medvoške 
tržnice, kar je bila po mojem mnenju 
nepremišljena in nepotrebna poteza, 

saj je večina tržnic drugje ostala odpr-
ta. Tržnica prinaša naš neposredni stik 
s potrošniki in omogoča nakup domače, 
zdrave hrane. Če so ljudje ves čas lahko 
hodili v trgovske centre, ne vem, zakaj 
ne bi tudi na tržnice. Sedaj se na tržni-
ci stanje znova normalizirala. Vmes je 
prodaja potekala na druge načine, tudi z 
dostavo po domovih, kar pa zahteva svoj 
čas. Je pa ostala na enakem nivoju ali 
je za spoznanje boljša. Ljudje so vedno 
bolj ozaveščeni, sedaj, ko so več doma, 
tudi več pečejo, kar se pozna pri prodaji 
moke. Ponjo pridejo tudi k nam na kme-
tijo, kjer otroci lahko pogledajo naše ži-
vali. Te dni dobivamo letošnje teličke, 

Po nakupe znova na tržnico, odprt zbirni center
Po odprtju kolona vozil pred zbirnim centrom. Tudi tržnica dobro obiskana.

Prodaja na tržnici poteka v skladu z odredbo poveljnika Civilne zaščite Občine Medvode.

»Najbolj pomembno je, da se iz tega obdobja odnese tudi kaj 
pozitivnega, da odgovorni in ljudje nasploh dajo večji poudarek 
lokalno pridelani hrani, samooskrbi, spodbujanju vrtičkarstva, 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah ...«
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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  



kar je še posebej zanimivo za mladi rod. 
Na nove razmere se je treba prilagoditi, 
tako da se pripravljamo na odprtje sple-
tne trgovine." 
Poudaril je še, da upa, da bo župan dr-
žal obljubo in da bodo v prihodnje lahko 
lokalni kmetje v večji meri kot doslej 
dobavljali tudi v javne zavode: "Najbolj 
pomembno je, da se iz tega obdobja 
odnese tudi kaj pozitivnega, da odgo-
vorni dajo večji poudarek lokalno pri-
delani hrani, samooskrbi, spodbujanju 
vrtičkarstva, dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah s predelavo in da se spodbuja 
vse, kar nam manjka: zelenjava, peru-
tninarstvo ... To je strateškega pomena, 
in če bomo to kot družba izkoristili, se 
nam, vsaj kar se kvalitete prehrane tiče, 
pišejo boljši časi."

KOLONA PRED ZBIRNIM CENTROM

Občani so težko že čakali tudi odprtje 
Začasnega zbirnega centra za ločeno 
zbiranje odpadkov Medvode. Javno 

podjetje VOKA Snaga je znova začelo 
odvoze odpadkov iz zbirnih centrov, 
zato je vrata lahko odprl tudi center v 
Medvodah. Odpadke zbirajo po običaj-
nem urniku, torej vsako sredo od 14. 
do 17. ure in v soboto od 8. do 12. ure, 
izjemoma je bil zaradi velikega obiska 
center odprt tudi na praznik, v soboto, 
2. maja. "Zaradi preprečevanja širje-
nja okužbe morajo obiskovalci nositi 
zaščitne maske (ali drugo zaščito) ter 
vzdrževati predpisano varnostno raz-
daljo. V zbirnem centru velja poseben 
režim, vstop je omogočen največ trem 
vozilom hkrati. Promet oziroma vstop 
v zbirni center urejajo reditelji. Zaradi 
pričakovane gneče smo v času obra-
tovanja centra spremenili prometni 
režim na Cesti komandanta Staneta. 
Poteka enosmerno, dostop do zbirnega 
centra pa je mogoč iz smeri knjižnice 
(in ne več iz smeri krožišča pri Donitu). 
Ker se pojavljajo tudi zastoji, uporabni-
ke prosimo za strpnost in upoštevanje 

navodil," je pojasnila Blažičeva in do-
dala, da je bil obisk centra po odprtju 
nad pričakovanji, v nekaj urah odprtja 
so našteli tudi po več kot 150 avtomo-
bilov, večina je imela večje količine 
odpadkov: "Občani pripeljejo plastiko, 
kosovne odpadke, veliko je tudi gradbe-
nih odpadkov, ki pa jih v centru v Med-
vodah ne smemo sprejemati. Spreje-
majo jih v Ljubljani. Na splošno lahko 
rečem, da so ljudje strpni in upoštevajo 
predpise ter navodila."
Režijski obrat Občine Medvode ima v 
tem obdobju veliko dela. "Začela se je 
tudi košnja, kar nekaj dela je s čišče-
njem košev za odpadke. Vsi, sploh v 
centru Medvod, so hitro polni. Kakšne-
ga povečanega odlaganja odpadkov v 
naravi pa k sreči nismo zaznali," je še 
povedala Blažičeva.

Obisk začasnega zbirnega centra je bil po odprtju nad pričakovanji upravljavcev.

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdrav stvene ustreznosti pitne vode iz va-
ških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih 
vodovodnih sistemov (VS) uporabnike 
pitne vode iz naslednjih VVS in VS ob-
veščamo, 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 vodo-
vodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, 
VS Golo Brdo - Polana. Poročila o spre-
mljanju zdravstvene ustreznosti pitne 
vode iz posameznih VVS in VS ter poro-
čila o preskusih posameznih vzorcev pi-
tne vode so stalno dostopna na spletnih 
straneh Občine Medvode www.medvo-
de.si. Navodila, priporočila in mnenja 
glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s 
pitno vodo ter hišnih vodovodnih siste-
mov so objavljena na spletnih straneh 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
Občina Medvode
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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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Občinski svet Občine Medvode je konec 
lanskega leta sprejel Odlok o odme-
ri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) v Občini Medvode za 
leto 2020. Nadomestilo se bo letos prvič 
plačalo tudi za nezazidana stavbna ze-
mljišča. Odlok je sprožil tudi neodobra-
vanja, že v fazi njegovega sprejemanja 
je bila ustanovljena civilna iniciativa 
NUSZ, ki ostaja aktivna. V imenu civilne 
iniciative je spregovorila Mojca Cigale 
Kršinar, odvetnica, ki živi v Medvodah.
• Kakšne so aktivnosti civilne inicia-
tive?
Zbiranje podpisov proti spornemu od-
loku je civilna iniciativa začela 22. no-
vembra lani, že tri dni pozneje jih je več 
kot štiristo poslala svetnikom in svetni-
cam Občine Medvode skupaj z odprtim 
pismom in nato nadaljevala do 10. de-
cembra lani; skupno je bilo zbranih 705 
podpisov. Dne 11. decembra 2019, ko je 
potekala seja občinskega sveta, je bil na 
kraju organiziran protest, vendar je bil 
odlok kljub temu dokončno sprejet. Po 
sprejetju odloka je civilna iniciativa pri-
pravila predlog za njegovo spremembo, 
ki ga je nato Igor Kršinar izročil županu 
Nejcu Smoletu. Župan je na pogovoru 
pripombe sprejel kot delno upravičene. 
Nato je sledil še en sestanek s podžupa-
nom Ivom Repom, občinsko upravo in 
uslužbencem zasebnega podjetja, ki je 
za občino pripravilo sporni odlok. Na 
tem sestanku pa so predstavniki na-
sprotne strani označili pripombe civil-
ne iniciative kot nesprejemljive, ne da 
bi konkretizirali, kaj ni sprejemljivo in 
zakaj, so pa izrazili pripravljenost za 
nadaljnja pogajanja, a le o vsebini odlo-
ka, ki bo veljal za leto 2021.
• Kateri so vaši predlogi za spremem-
be, ki niso bili upoštevani, kaj je za vas 
najbolj nesprejemljivo?
Civilna iniciativa nasprotuje predvsem 
neenakomernosti obremenitev, saj so 
nekateri zavezanci obremenjeni bistve-
no bolj kot drugi, ki so v podobnem po-
ložaju. Tako je višina obremenitve med 
drugim odvisna od lege nepremičnine, s 

čimer se sicer civilna iniciativa strinja, 
nasprotuje pa nerazumno velikim raz-
likam med obremenitvami za posame-
zna območja. Lastniki zemljišč v dru-
gem območju (sem sodijo med drugim 
Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik, Sora, 
Ladja, del Zbilj, Verje, Zgornje in Spodnje 
Pirniče ter Vikrče) bodo na primer pla-
čali za kvadratni meter nezazidanega 
stavbnega zemljišča še enkrat več kot 
lastniki zemljišča iste kategorije v tre-
tjem območju (med drugim Smlednik, 
Valburga, Brezovec), čeprav gre lahko 
za prebivalce sosednjih vasi. Prav tako 
so nesorazmerne obremenitve nezazi-
danih stavbnih zemljišč v primerjavi z 
zazidanimi, saj predvideno točkovanje 
za nezazidana stavbna zemljišča tudi 
po nekajkrat presega točkovanje za za-
zidana, brez utemeljenega razloga pa 
so tudi velike razlike med nezazidani-
mi stavbnimi zemljišči v stanovanjski 
namen in med ostalimi nezazidanimi 
stavbnimi zemljišči. Dalje so preko-
merno obremenjeni lastniki oziroma 
uporabniki stavbnih zemljišč, ki se 
uporabljajo v gospodarski in poslov-
ni namen. Tako je na primer razlika 
med stanovanjskim namenom in go-
spodarskim ter poslovnim namenom 
v drugem območju kar dvajsetkratna. 
Prav tako je prekomerna obremenitev 
tako imenovanih zunanjih poslovnih 

površin, saj so točkovane nekajkrat viš-
je v primerjavi z zazidanimi stavbnimi 
zemljišči s stanovanjskim namenom. 
Negativni učinki se za subjekte, ki se 
na širšem območju Medvod ukvarja-
jo s pridobitno dejavnostjo, seštevajo 
in mnoge že skrbi, če bodo breme, ki 
ga prinaša novi odlok o odmeri NUSZ, 
sploh zmogli, še zlasti glede na dane 
razmere v času epidemije, ko je poslo-
vanje za marsikoga omejeno oziroma 
vsaj okrnjeno. Nekateri obrtniki in pod-
jetniki so bili namreč naenkrat razpore-
jeni v višje območje za plačilo, ko so se 
jim prištele še zunanje poslovne povr-
šine, pa so ti zneski presegali od sto do 
dvesto odstotkov obveznosti po lanskih 
odločbah, čemur se niti prihodkovno 
niti z zamenjavo lokacije dejavnosti ne 
morajo tako hitro prilagoditi.
• Nadomestilo za nezazidana stavbna 
zemljišča plačujejo skoraj v vseh slo-
venskih občinah.
V civilni iniciativi ne nasprotujemo ob-
veznosti plačila NUSZ za nezazidana 
stavbna zemljišča, nasprotujemo pa 
odmeri, kot izhaja iz aktualnega odlo-
ka Občine Medvode, saj je obremenitev 
nesorazmerno višja od obremenitve za-
zidanih stavbnih zemljišč in neenako-
merno porazdeljena med zavezance iz 
različnih območij.
 • Odlok se sprejema vsako leto. Kaj 
pričakujete od pripravljavcev in odlo-
čevalcev pri odloku za leto 2021?
S sprejetjem novega odloka se nade-
jamo pravičnejše in bolj enakomerne 
razdelitve bremena, čeprav za zdaj ni-
smo prepričani, da so odločevalci re-
snično prisluhnili našim pripombam 
in jih razumeli. Zato je pomembno, 
da vsakdo, ki ocenjuje, da je odlok, kot 
velja za leto 2020, zanj nepravičen, to 
tudi jasno izrazi in pojasni. Ena izmed 
možnosti je tudi vložitev pritožbe zoper 
odločbo o odmeri nadomestila, ki jo 
bomo občani prejeli v naslednjih mese-
cih, v kateri se pritožnik lahko sklicuje 
tudi na nezakonitost in neustavnost 
določb odloka. Za vse informacije smo 
dosegljivi po e-pošti civilna.iniciativa.
nusz@gmail.com.

Nasprotujejo neenakomernosti obremenitev
V civilni iniciativi so nezadovoljni z Odlokom o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Medvode, saj menijo, da je krivičen. Upajo, da bodo 
njihovi predlogi upoštevani vsaj v odloku za leto 2021. 

Mojca Cigale Kršinar / Foto: osebni arhiv
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

V povezavi z Nadomestilom za upora-
bo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini 
Medvode je bila ustanovljena civilna 
iniciativa, katere stališča so predsta-
vljena v tokratnem Sotočju. Kot pravi-
jo, odločevalci in pripravljavci odloka 
njihovih predlogov za spremembe niso 
upoštevali. Na Občino Medvode smo se 
obrnili za pojasnila in odgovore, zakaj 
je tako.
"V lanskem letu je Občina Medvode 
sprejela nov Odlok o odmeri nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Medvode. Tako župan kot tudi 
Občinska uprava in predstavniki stro-
kovnega pripravljavca odloka, podjetje 
Locus, so bili ves čas priprave novega 
odloka na voljo za pogovore s predstav-
niki civilne iniciative. Žal v času do 
sprejema novega odloka nismo prejeli 
konkretnih predlogov za spremembe 
odloka. Po tem, ko je bil decembra 2019 
odlok že sprejet na seji Občinskega sve-
ta Občine Medvode in po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije stopil v 
veljavo, smo s strani predstavnikov ci-
vilne iniciative prejeli predloge novega 
točkovanja stavbnih zemljišč. Župan je 
predstavnikom civilne iniciative oblju-
bil proučitev njihovega predloga, kar 
sta Občinska uprava in podjetje Locus 
tudi storila. Po novih preračunih smo 
s civilno iniciativo opravili nov sesta-
nek, kjer smo jim predstavili izraču-
ne po njihovem vrednotenju zemljišč, 
ki pa za proračun Občine Medvode ni 
sprejemljiv, saj bi se vrednost celotnega 
nadomestila po grobi oceni znižala za 
25 odstotkov vrednosti oziroma slabih 
500 tisoč evrov. Polega tega zakonoda-
ja zahteva, da so fiskalni odloki sprejeti 
pred letom, za katerega se uporabljajo, 
kar pomeni, da bi spremembe, ki bi jih 
sprejeli letos, začele veljati za odme-
ro v letu 2021. Glede na trenutno situ-
acijo epidemije koronavirusa je Občina 
Medvode kot ukrep trenutne finančne 
razbremenitve sprejela zamik izdaje 
obračuna NUSZ za leto 2020. Podatki za 

obračun NUSZ, ki smo jih namerava-
li poslati v odmero na Finančno upra-
vo Republike Slovenije (FURS) do konca 
meseca marca, so bili zaustavljeni, kdaj 
jih bomo posredovali, pa je odvisno od 
prihodnjega razvoja epidemije. Pri tem 
je treba poudariti tudi, da od pošiljanja 
podatkov na FURS do izdaje odmer NUSZ 
običajno mine nekaj mesecev, kako hi-
tro bo to potekalo letos, pa bo odvisno 
tudi od obremenjenosti FURS-a. Tako bo 
zagotovo prišlo do večjega zamika od-
mere NUSZ za leto 2020. Znižanja odme-
re NUSZ za leto 2020 v tem trenutku ne 
načrtujemo, saj zakonsko to ni možno 
(odlok in višina točke veljata tista, ki 
sta sprejeta pred letom, za katero se od-
merja NUSZ), bomo pa o tem razmislili, 
če bi prišlo do zakonskih sprememb v 
paketu protikorona ukrepov. Pri tem se 
je treba zavedati tudi tega, da je NUSZ 
namenjen pokrivanju stroškov lokalne 
infrastrukture, ki pa bo ne glede na si-
tuacijo morala delovati," so pojasnili na 
Občini Medvode.
Civilna iniciativa poudarja neenako-
mernost obremenitev, saj da so nekate-
ri zavezanci obremenjeni bistveno bolj 

kot drugi, ki so po njihovem v podob-
nem položaju. "Višina nadomestila je 
posledica več dejavnikov, kot so površi-
na nepremičnine, komunalne opreme, 
na katero se priključuje, vrste dejavno-
sti, ki se izvaja v stavbi, območja, kje 
nepremičnina leži ... Zavezanci plačajo 
enako na kvadratni meter, za istovr-
stno nepremičnino z isto dejavnostjo, 
ki leži v istem območju in ima možnost 
koriščenja iste komunalne opreme. Edi-
na razlika je torej vrsta dejavnosti, ki se 
izvaja v stavbi (oz. vrsta namenske rabe 
prostora pri zemljiščih), ter območje, 
kjer nepremičnina leži. Območja so bila 
določena glede vrednostne cone, pre-
vzete po Geodetski upravi Republike Slo-
venije in splošno opremljenost naselja 
(območja). Glede na navedeno menimo, 
da so zavezanci enakomerno obreme-
njeni," še pravijo na Občini Medvode.
Kot odgovarjajo, so tudi v prihodnje pri-
pravljeni na pogovore s predstavniki ci-
vilne iniciative: "To smo jim zagotovili 
tudi na našem zadnjem sestanku. Mo-
žnosti za spremembo odloka, ki bi ve-
ljal pri odmeri za leto 2021, so odprte do 
konca leta 2020."

Podatki za obračun še niso bili posredovani
Na Občini Medvode pojasnjujejo, zakaj niso upoštevali predlogov civilne iniciative, 
vezanih na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pri odmeri nadomestila  
za letošnje leto bo, kot trenutno kaže, prišlo do večjega zamika.

Vsako leto je treba plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. "Zavezanci 
plačajo enako na kvadratni meter, za istovrstno nepremičnino z isto dejavnostjo, ki leži v 
istem območju in ima možnost koriščenja iste komunalne opreme. Edina razlika je torej 
vrsta dejavnosti, ki se izvaja v stavbi (oz. vrsta namenske rabe prostora pri zemljiščih), ter 
območje, kjer nepremičnina leži," pojasnjujejo na Občini Medvode. 
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ROBERT PEKLAJ

Bistvo mednarodnega projekta Lepota 
in harmonija je spodbujanje medkul-
turnega dialoga in medsebojnega ra-
zumevanja. Pomemben del projekta je 
fotografski natečaj. Njegov namen je s 
fotografijo predstaviti pogled ljudi na 
"mejne stereotipe", s katerimi se sreču-
jemo v vsakdanjem življenju. Kje vidite 
meje, kje opazite vzorce? Kateri obrazec 
je meja vaše strpnosti? 
Ni vam treba govoriti ali pisati. Samo 
fotografirajte in sodelujte v fotograf-

skem natečaju. Med udeleženci nateča-
ja bo vsaka država poslala dvajset foto-
grafij, mednarodna komisija pa bo med 
njimi izbrala deset najboljših, ki bodo v 
obliki razstave predstavljene v vseh so-
delujočih mestih. Za dodatne informa-
cije lahko pišete na e-naslov mednaro-
dni.odbor@medvode.si. Zaradi znanih 
razmer pa smo rok za prijavo oziroma 
oddajo fotografij podaljšali do 31. maja, 
vse drugo pa ostaja nespremenjeno.
Prav tako si lahko že ogledate stran na 
Instagramu (#lensandharmony2020), 
kjer bodo objavljene tako fotografije kot 

zvočni zapisi, ki so nastali v času pro-
jekta. Projektu pa lahko sledite tudi na 
FB-strani: https://www.facebook.com/
MOMedvode/.

Fotografski natečaj še poteka

• Javni zavod Sotočje Medvode je bil uspe-
šen na razpisu Evropske solidarnostne eno-
te – ESE. V naslednjem projektu, vrednem 
29.378 evrov, bodo gostili tri prostovoljce 
iz Francije, Nemčije in Bosne.
• Občina Medvode je ponovno odprla vrata 
sprejemne pisarne, v kateri znova lahko od-
date vloge za vse upravne postopke Občine 
Medvode, plačate upravne takse in oddate 
drugo pošto ali pošiljke, namenjene Občini 
Medvode. 
• Glede na razglašeno epidemijo se razpi-
sni roki iz javnih razpisov za leto 2020, ob-
javljenih v Uradnem listu RS 6. marca, po-
daljšajo še do 18. maja. Objavljeni so javni 
razpisi za sofinanciranje kulturnih dejavno-
sti, programov športa, kulturne dediščine, 
socialnega varstva občanov, otroških in 
mladinskih programov, prireditev ter s po-
dročja spodbujanja razvoja turizma. M. B.

NA KRATKO 

MAJA BERTONCELJ

Vlada je 28. aprila sprejela spremembe 
odloka o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev v Slove-
niji, s katerimi so ponovno odprte tudi 
knjižnice. Knjižnične storitve se spro-
ščajo postopno, kjer je kljub zaprtemu 
prostoru storitev možno organizirati 
na način, da je onemogočen stik med 
potrošniki ali je stik minimalen in je 
število obiskovalcev in njihovo gibanje 
v prostoru ob upoštevanju navodil Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje 
lahko strogo nadzorovano.
Kako poteka poslovanje v Knjižnici Med-
vode? Kot je pojasnjeno tudi na njihovi 
spletni strani, je od ponedeljka, 4. maja, 
do vključno petka, 8. maja, delovni čas 

omejenega delovanja Knjižnice Medvode 
od 9. do 19. ure. V veljavi je ostal način 
naročanja knjižničnega gradiva preko 
portala Moja knjižnice, do katerega do-
stopate preko kataloga Cobiss+, po elek-
tronski pošti (info@knjiznica-medvode.
si) ali po telefonu (01 361 30 53). Za pre-
vzem gradiva (v preddverju knjižnice, 
kjer ne prihaja do stikov med osebjem 
knjižnice in uporabniki) se predhodno 
dogovorite z uslužbenci Knjižnice Med-
vode.
Knjižno gradivo lahko vračate v knji-
žnični nabiralnik, ki je pri službenem 
vhodu v knjižnico. Do 18. maja ne bodo 
zaračunavali zamudnin. V Knjižni-
ci Medvode uporabnike o morebitnih 
spremembah poslovanja obveščajo tudi 
na svoji spletni strani.

Ponovno odprte knjižnice

MAJA BERTONCELJ

Sredi januarja je bil objavljen Javni poziv k oddaji vlog za do-
delitev nagrad študentom občine Medvode v letu 2020. 
Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se za-
gotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se 
nagradijo študenti, ki so uspešno zaključili akreditiran javno 
veljavni dodiplomski študijski program prve stopnje (univer-
zitetni ali strokovni študijski program) ali akreditiran javno 

veljavni podiplomski študijski program druge (magistrski ali 
enoviti magistrski študijski program) ali tretje stopnje (dok-
torski študijski program). 
Nagrade so bile dodeljene na podlagi novega Pravilnika o do-
deljevanju nagrad študentom v občini Medvode, ki je bil spre-
jet konec lanskega leta. Na javni poziv je pravočasno prišlo 51 
prijav. Komisija je odločila, da se sedem vlog zavrne, druge je 
odobrila. Podelili so torej 44 nagrad, med katere so razdelili 
30.727 evrov.

Podelili nagrade študentom
Na javni poziv za nagrade študentom za leto 2020 je Občina Medvode prejela 51 vlog, 
podelili so 44 nagrad, med katere so razdelili 30.727 evrov. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

objava_sotocje_maj_2020_TISK.pdf   1   4. 05. 2020   14:50:07



12 | GOSPODARSTVO

MAJA BERTONCELJ

Epidemija nalezljive bolezni covid-19 je pred nove preizkušnje 
postavila tudi gospodarstvo. Kako so se prilagodili novim raz-
meram in kako krmarijo skoznje, smo vprašali v eno večjih 
medvoških podjetij, v Družbo Goričane. 

DRUŽBA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

"Družba Goričane je v zadnjih dvajsetih letih doživela in pre-
živela kar nekaj kriznih situacij, ko so take izredne razmere 
postavile pod vprašaj preživetje podjetja – tako v času večin-
skega državnega lastništva (Slovenska razvojna družba) kot 
zlasti v času lastništva Rimskokatoliške cerkve (Zvon 1 in 
Zvon 2, Ljubljanska nadškofija). Vse te razmere so podjetje, 
torej vse zaposlene in zlasti vodilno ekipo, utrdile in postavile 
pred dejstvo, da so za preživetje in ohranjanje dejavnosti od-
govorni predvsem sami. To pomeni, da smo razvili potrebno 
mero fleksibilnosti in zaznavanja nevarnosti, kar omogoča, 
da pravočasno izvedemo vse zaščitne ukrepe, ki jih zaostren 
položaj od nas zahteva. Torej epidemija covida-19 pomeni za 
nas še en nevaren položaj, ko je treba pravočasno ukrepati 
in narediti vse, kar je seveda v naši moči," je povedal Andraž 
Stegu, generalni direktor Družbe Goričane.

SPREJELI VSE VARNOSTNE UKREPE

Že takoj so sprejeli varnostne ukrepe za preprečitev širjenja 
covida-19. "Varnosti na delovnem mestu v družbi tudi v nor-
malnih razmerah namenjamo veliko pozornosti, saj se zave-
damo njenega pomena. V skladu s priporočili smo spoštovali 
vse varnostne ukrepe. V začetnem obdobju smo izvajali do-
datne ukrepe za čim manjše število prisotnih zaposlenih na 
delovnih mestih – koriščenje viškov ur, lanskih dopustov ... 
Proizvodnja je v tem času v naši tovarni tekla nemoteno. Za 
vse prisotne na delovnem mestu smo zagotovili ustrezno za-
ščitno opremo, prepovedali smo vse nenujne zunanje obiske 
in vsa poslovna potovanja. Opozorili smo na ohranjanje var-
nostne razdalje in ustrezno uporabo zaščitnih sredstev. Za-

gotovili smo razkužila, dodatna čiščenja in zaščitne maske. 
Spremenili smo režim tovora na dvorišču – manjše število 
tovornjakov naenkrat," pojasni Stegu. 

VSEM, KI SO DELALI, PRI PLAČI ZA MAREC IZPLAČALI  
ŠE NAGRADO

Družba ima trenutno 229 zaposlenih, kot dodajajo, v tem času 
ni nobeden od delavcev na čakanju na delo: "Manjše število 
zaposlenih je delalo od doma, večina pa je bila na delovnih 
mestih, kjer so ohranjali varnostno razdaljo in uporabljali 
druge načine komunikacije (telefon in e-pošto) ter ustrezna 
zaščitna sredstva. Povečane bolniške odsotnosti nismo ob-
čutili. Družba je vsem zaposlenim, ki so delali, pri plači za 
mesec marec, poleg zakonsko določenega kriznega dodatka, 
izplačala tudi nagrado. Nekaj zaposlenih je koristilo varstvo 
otrok. Odzvali smo se tudi na prošnjo občine pri zagotovitvi 
računalniške opreme za osnovnošolce."

POLNO ZASEDENI Z NAROČILI

V začetku razglasitve pandemije je bila situacija za družbo 
precej negotova, saj niso vedeli, kako bo z dobavami surovin: 
"Predvsem so nas skrbele povezave z italijanskim pristani-
ščem Tržič/Monfalcone, kamor večji dobavitelji dobavljajo 
celulozo, in seveda z železniškim prometom. Sprva so se po-
javile težave s pomanjkanjem kamionov, posledično večjimi 
cenami transporta in zamude zaradi čakanja na italijansko-
-slovenski meji. Težave, ki smo jih zaznali, so bile kratkotraj-
ne in na naše poslovanje niso bistveno vplivale. Čas doba-
ve iz drugih držav EU se je sicer podaljšal zaradi čakanja na 
mejah." Zato morajo na zalogi imeti večjo količino surovin 
kot običajno, kar seveda najbolj vpliva na likvidnost družbe. 

Pred Družbo Goričane nova velika investicija
Družba Goričane v času epidemije covida-19: proizvodnja ves čas poteka nemoteno, 
predvidevajo, da bodo tudi letos dosegli vse zastavljene cilje. Načrtujejo 1,5 milijona 
evrov dobička. Pripravljajo se na novo, šest milijonov evrov veliko investicijo.

V Družbi Goričane so takoj sprejeli varnostne ukrepe za preprečitev 
širjenja covida-19. Kot pravijo, varnosti na delovnem mestu tudi  
sicer namenjajo veliko pozornosti. V družbi je trenutno 229 
zaposlenih. / Foto: arhiv Družbe Goričane

»Družba Goričane je trenutno v fazi priprave 
večje, šest milijonov evrov vredne investicije 
v skupino stiskalnic. Taki večji investicijski 
ciklusi so v naši papirnici izvajani vsakih 
osem do deset let. Vedno zahtevajo temeljito 
pripravo. Po skrbnem premisleku naših 
tehničnih strokovnjakov in ogledu primerljivih 
proizvodenj v tujini smo se odločili in izbrali 
vrhunske dobavitelje opreme. Pripravljamo se na 
izvedbo investicije v letu 2021, kar bo zagotovilo 
dolgoročni obstoj papirnice na zahtevnih trgih 
specialnih papirjev.«
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"Kljub temu zagotavljamo dobave suro-
vin in hkrati odpreme našega papirja, 
ki ga več kot 90 odstotkov izvozimo. 
Proizvodnja je ves čas polno zasedena 
z naročili. V mesecu marcu smo tako 
odpremili 7500 ton papirja, kar je, glede 
na trenutno situacijo, velika številka. 
Družba je v prvem kvartalu leta poslo-
vala zelo dobro," je poudaril Stegu.

LETO 2020 PO NAČRTIH, VELIKA  
INVESTICIJA PRIHODNJE LETO

Kljub epidemiji covoida-19 predvidevajo, 
da bodo letos dosegli vse po planu zasta-
vljene cilje. "Goričane so že pred dvaj-
setimi leti postavile strategijo razvoja 
podjetja, po kateri naj bi postale proizva-
jalec specialnih papirjev, kar smo v vseh 
teh letih tudi uresničili. Trg specialnih 
papirjev je nihanjem trgov in drugim 
krizam, ki sledijo, manj podvržen in ne 
pričakujemo, da bi dogodki, ki zagotovo 
sledijo, resno ogrozili poslovanje. Zago-
tovo bo na nekaterih manj zahtevnih 
segmentih prišlo do zmanjšanja, vendar 
smo prepričani, da jih bomo uspešno 
nadomestili z drugimi produkti. Papir-
ništvo je zelo dinamična panoga, ki zah-
teva stalne spremembe in hitre reakci-

je. Cikličnost je značilnost naše panoge. 
Predvidevamo, da bomo dosegli vse po 
letnem planu zastavljene cilje. Za leto 
2020 družba planira prihodke od prodaje 
v višini 74 milijonov evrov in 1,5 milijo-
na evrov dobička ter povečanje prodaje 
na trgih Vzhodne Evrope (Ukrajina, Ru-
sija …). Veseli nas, ker vse te napovedi 
v prvem četrtletju, kljub zaostrenim 
razmeram epidemije, uresničujemo. 
Družba Goričane je poleg tega trenutno v 

fazi priprave večje, šest milijonov evrov 
vredne investicije v skupino stiskalnic. 
Taki večji investicijski ciklusi so v naši 
papirnici izvajani vsakih osem do deset 
let. Vedno zahtevajo temeljito pripravo. 
Po skrbnem premisleku naših tehničnih 
strokovnjakov in ogledu primerljivih 

proizvodenj v tujini smo se odločili in iz-
brali vrhunske dobavitelje opreme. Pri-
pravljamo se na izvedbo investicije v letu 
2021, kar bo zagotovilo dolgoročni obstoj 
papirnice na zahtevnih trgih specialnih 
papirjev," je dejal Stegu.

LETO 2019 ZAKLJUČILI Z DOBIČKOM

Za Družbo Goričane je tudi pozitivno leto 
2019. "Začetek leta 2019 je bil v poslovnem 
smislu precej negotov. Zaradi rekordnih 
cen celuloze, ki so bile dosežene v letu 
2018, je bila situacija zaostrena. Zara-
di naše specialne usmerjenosti je bila 
proizvodna zasedenost kljub temu celo 
leto dobra. Ko so cene celuloze v drugi 
polovici leta začele padati, se je situaci-
ja hitro začela umirjati. V drugi polovici 
leta 2019 smo optimizirali zaloge gotovih 
izdelkov, v zadnjem kvartalu zlasti zara-
di uspešno izvedene investicije v nakup 
novega prečnega rezalnega stroja – PRS 
3. Investicijo smo od odločitve do zago-
na izvedli v le treh mesecih. S tem smo 
rešili pomembno ozko grlo pri razre-
zu formatnega papirja. Družba je v letu 
2019 dosegla letni poslovni načrt in leto 
zaključila z dobičkom," je Stegu pogled 
usmeril še nazaj v leto 2019.  

»Proizvodnja je ves čas polno 
zasedena z naročili. V mesecu 
marcu smo tako odpremili 
7500 ton papirja, kar je, glede 
na trenutno situacijo, velika 
številka. Družba je v prvem 
kvartalu leta poslovala zelo 
dobro.«

DR. POSVET, 
ZASEBEN POSVET 
Z ZDRAVNIKOM 
KADARKOLI

NOVO

Imate težave z zdravjem?

Svoje vprašanje lahko zdravniku brezplačno v 
pisni obliki zastavite kadarkoli in kjerkoli prek
ene izmed priljubljenih aplikacij za klepet: 
Viber, Facebook Messenger, WhatsApp ...

Dostop je možen na vzz.si/posvet
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MAJA BERTONCELJ

Tamara Zupan iz Zgornjih Pirnič se je 
pred leti podala na samostojno poslov-
no pot. Pod imenom Yammy Tammy 
ustvarja slaščice.
• Yammy Tammy, zanimivo ime. Ima 
kakšen poseben pomen?
Veliko je stvari, ki jih tekom svoje sla-
ščičarske kariere pripisujem nečemu 
višjemu, ki se ne da pojasniti. Tako je 
tudi z izbirom imena. Vse, kar sem že-
lela, je, da gre v uho in da ima morda 
v imenu ime Tammy, kakor me kličejo 
moji bližnji. Potem je prišla ideja Yum-
my Tammy, ki sem ga nato spremenila 
v Yammy Tammy, da si ljudje lažje za-
pomnijo, saj se spremenita le prvi dve 
črki.
• In za tem imenom se skriva ...
... na kratko: romantična, umetniška, 
realno-zasanjana duša.
• Poznani ste po slaščicah. Od kdaj 
vas to delo razveseljuje, kdo vas je 
navdušil?
Čeprav je bil moj oče kuhar in bi lah-
ko rekla, da mi je bila peka položena v 
zibko, temu ni bilo tako. Pri nas razen 
palačink in pohorske omlete nismo kaj 
veliko pekli. Sem priučena slaščičarka, 
saj sem po izobrazbi ekonomistka. V ži-
vljenju sem vedno iskala nekaj več, ne-
kaj, kar me bo napajalo, mi vlivalo novo 
energijo. Kar nekaj let sem delala v ko-
merciali in trženju, pa se mi je vedno 
zdelo, da mi energija odteka. Nato sem 
po tehtnem premisleku pustila službo in 
bila nekaj časa doma, da sem ugotovila, 
kaj bi. Takrat sem bila še precej mlada 
in mi je bilo to omogočeno. Ko sem en-
krat naročila torto pri znani slovenski 
slaščičarki, sem bila tako zelo prevzeta 
nad videzom in okusom, da sem si re-
kla, da bi se rada naučila izdelave tort. 
In sem začela ... Korak za korakom.  
• Kakšni so bili začetki?
Mislim, da sem prvo torto izdelala pred 
sedmimi leti. Od takrat bližnji za vsa 
praznovanja dobivajo torte, da jaz va-
dim. Kako me morajo biti že siti (smeh). 
Torte sem ustvarjala počasi, nekaj na 
leto ... Takrat nisem vedela, ali je bila 
izdelava in učenje le moja muha, ki bo 

minila, zato sem sprejela delo v šoli in 
varstvo otrok. Ker me je želja po znanju 
na področju slaščičarstva kar spremlja-
la in poganjala, je nisem mogla več 'pre-
slišati', zato sem se opogumila in na-
redila naslednji korak ter odprla svoje 
podjetje. Sedaj bo že četrto leto. 
• Najbolj ste poznani po tortah. V čem 
so tako posebne, kakšno je vaše vodilo 
pri izdelavi?
Torte so danes res povsem drugačne, kot 
smo jih bili vajeni, ko sem bila jaz majh-
na. Moje vodilo je vedno lepa zunanjost, 
okusna notranjost. Rada uporabljam 
kakovostne sestavine, ki se na koncu 
tudi odražajo v okusu slaščic. Okuse 
enkrat na leto prevetrim, jih izboljšam.  
• Kje dobite ideje? 
Ideje včasih padejo same od sebe, drugič 
vidim kak zanimiv recept, ga preizkusim 
in nato izpilim, dokler ni tak, kot sem si 
ga zamislila. Včasih se zgodi, da recimo 
ostanejo kreme, sadni pireji, ganaši, ki 
jih nato nabrizgam v lončke in nasta-
ne kakšna nova kombinacija. Zunanja 
okrasitev pa je zame postala nov feno-
men in poligon ustvarjanja. Namreč, ko 

imam enkrat zasnovano osnovo, torej 
okusno torto, se lahko začnem igrati z 
zunanjostjo. Tukaj pa ni meja. Zato mi 
je moje poslanstvo tako pri srcu, ker se 
lahko stalno nekaj novega naučim in to 
delim s svetom. Zadnje čase tudi vedno 
bolj lahko trdim, da sta slaščičarstvo in 
umetnost močno povezana. 
• Kakšni so trendi?
O trendih bi težko zelo na kratko. Za 
Yammy Tammy bi lahko rekla, da grem 
svojo pot. Včasih pokukam, kakšni so kaj 
trendi po svetu, da vidim, v katero smer 
iti, vendar trendi, ki so popularni po 
svetu, niso vedno sprejeti med sloven-
skimi strankami. S še nekaj kolegicami 
iz slaščičarskih krogov se trudimo, da 
svetovne trende pripeljemo v Slovenijo; 
ali so sprejeti, pa nam vedno pokaže čas. 
• Slovenci preizkušamo nove okuse 
ali se raje držimo preverjenih?
Težko rečem za Slovence na splošno, 
lahko pa rečem, da stranke, ki hodijo k 
meni, hrepenijo po neklasiki. Predvsem 
mi je najljubše, ko mi rečejo, da vedo, da 
bom naredila dobro in lepo torto in da 
mi povsem pustijo prosto pot pri okra-

V življenju iskala nekaj več in to našla v slaščicah
Za imenom Yammy Tammy se skriva Tamara, po izobrazbi ekonomistka, ki jo je 
življenje postopoma pripeljalo do ustvarjanja slaščic. 

Tamara Zupan je prvo torto izdelala pred sedmimi leti, pred štirimi leti pa se je odločila, da 
bo to njen posel, in odprla podjetje. / Foto: osebni arhiv
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ševanju. Seveda, da ne bo pomote: vse-
eno jih nekoliko povprašam o njihovih 
željah, da ne brcnem povsem v temo. 
• Od kod vse so vaše stranke?
Yammy Tammy slaščice so bile res že 
na veliko koncih Slovenije in v sose-
dnjih državah. Predvsem v času poroč-
ne sezone vozim torte in sladke dobrote 
praktično kamor si zaročenca zaželita.  
• Na katero slaščico ste najbolj pono-
sni?
Pri tortah sem ponosna predvsem na 
njihov videz, na ideje, ki se mi včasih 
porodijo. Zelo sem bila ponosna na le-
tošnji Valentinov paketek. Bil je povsem 
ročno delo. Škatlica, ki je za pojesti, 
znotraj je bila slastna torta, na vrhu pa 
ročno izdelana vrtnica, na kateri je bil 
zaročni prstan. In pripis: Will you be 
mine? oziroma Ali boš moja?
• Kaj pa slaščica, ki vas je najbolj pre-
pričala po okusu?
Mislim, da sem doživela stoječe ovaci-
je, če malo pretiravam, ko sem izdela-

la sirovo torto (cheesecake) z mangom 
in pasijonko in pa drugi okus s čoko-
ladnim rjavčkom (brownie), ganašem 
(ganache) in hrustljavimi karamelizi-
ranimi praženkami. Par iz Avstralije si 
je za poročno torto zaželel cheesecake. 
In ker so Avstralci in Američani nori 
nanj, je bil to zame poseben izziv. Pred-
vsem pa zato, ker se cheesecake peče, 
jaz pa sem želela pridobiti ta okus brez 
pečenja. Bila sta navdušena in prav vsi 
moji prijatelji in sorodniki, ki so morali 
preizkušati.
• Časi vaši dejavnosti trenutno niso 
naklonjeni. Kaj so vam prinesli oziro-
ma bolje rečeno odnesli? 
Odneslo je ogromno porok, praznovanj, 
ki so se prestavili na jesen ali drugo 
leto. Prav tako so bila prekinjena vsa so-
delovanja s podjetji, dokler se stanje ne 
stabilizira.
Zame je bilo oziroma je obdobje, ko lah-
ko postorim stvari za nazaj, si pogle-
dam vse tečaje, ki sem si jih že davno 

plačala, in vadim tehnike, ki bi jih rada 
pripeljala v Slovenijo. Je priložnost za 
poglobljen razmislek o tem, kako na-
prej, kako optimizirati poslovanje in 
predvsem čas umiritve in nabiranja 
moči.
• Slaščica, katere recept boste delili z 
nami? 
Sedaj, ko imamo več časa, da sami 
pripravljamo doma slaščice, bom z 
vami delila recept za preprosto vegan-
sko mousse (pena) pito. Ni skrivnost, 
da me je ta čokoladna torta zasvojila. 
Povsem brez glutena in rafiniranega 
sladkorja, lahka, a hkrati dekadentne-
ga okusa. Zdrav obrok za zajtrk, kosilo 
in večerjo. No, vsaj meni jo je uspelo 
vključiti v vse obroke, ker se ji nisem 
mogla upreti. Čudovito je, saj imate 
sladico pripravljeno res hitro. Vzelo 
vam bo petnajst minut, da jo sestavite, 
potem pa najbolje, da jo pustite čez noč 
v hladilniku, da se veganski čokoladni 
mousse dobro poveže.

VEGANSKA MOUSSE (PENA) ČOKOLADNA PITA BREZ PEKE

Sestavine za 12 oseb:
(merila sem s skodelico velikosti okrog 2 dl)
Podlaga/testo:
1 skodelica datljev (4–6 ur namočeni v vodi, najbolje čez noč)
2 skodelici ovsenih kosmičev (zdrobljenih v ovseno moko)
3/4 skodelice kakava v prahu
1 žlička vaniljevega ekstrakta (to je opcijsko)
1/4 žličke soli
1/3 skodelice kokosovega mleka
Dekadentni čokoladni mousse
2 skodelici indijskih oreščkov (namočeni vsaj 3–4 ure ali čez 
noč)
1 pločevinka kokosovega mleka ali 400 ml
1 skodelica kakava v prahu
1/3 skodelice javorjevega sirupa (lahko ga nadomestite tudi s 
kakšnim drugim, kot je agavin, datljev, kokosov)
1 žlička vaniljevega ekstrakta
1/4 žličke soli
Okrasitev: jagode, maline, borovnice

Postopek:
Potrebujete mešalnik, s katerim boste zmLeli oreščke. Prav 
tako potrebujete obod, ki ima snemljivo dno. Svojo pito sem 
naredila kar v tortnem obodu premera 20 cm, na notranjo 
stran sem dodala acetatno folijo. 
Najprej naredimo podlago:
1. Zdrobimo ovsene kosmiče, da dobimo skoraj moki podob-
no teksturo z nekaj koščki, ki nam jih še ni uspelo zmleti do 
finega.
2. Dodamo odcejene datlje, kakav v prahu in skupaj z ovseno 
moko zmeljemo, da dobimo homogeno zmes.
3. Testo stresemo v obod. Enakomerno ga razporedimo. 
4. Damo v hladilnik.

Testo se hladi, med tem časom pripravimo veganski čokola-
dni mousse.
1. Indijske oreščke odcedimo in jih damo v mešalnik skupaj 
z javorjevim sirupom, kakavom v prahu in kokosovim mle-
kom.
2. Mešamo toliko časa, da ni čutiti nič koščkov, ampak dobi-
mo povsem gladko penasto teksturo.
3. Vse skupaj vlijemo na testo, ki se je med tem ohladilo.
4. Če želite, lahko v mousse namočite tudi koščke jagod, ma-
lin ali borovnic. 
5. Nato vse skupaj postavite v hladilnik za vsaj štiri ure, naj-
bolje pa za celo noč.
Na koncu okrasite pito s poljubnim sadjem. Z gotovostjo lah-
ko trdim, da so jagode, borovnice in maline odlična izbira. 
Predno planete na pito, priporočam, da si izberete svoj naj-
ljubši krožnik in vilico, nato odrežete košček in počakate še 
okrog 15 minut, da se nekoliko segreje. Takrat čokolada raz-
vije svoje šarme. 

Veganska mousse pita, kot pravi, dekadentnost na vrhuncu
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Kljub temu da izposoja v Knjižnici Medvode v okrnjeni obliki 
deluje že več tednov, si nekaterih novosti v fizični obliki še 
ni mogoče izposoditi. Namig za iskanje in prebiranje le-teh 
v elektronski obliki na spletnem portalu Biblos je pripravila 
bibliotekarka Mira Vidic.
Ena od teh novosti je romaneskni prvenec Mojstrovina Ane 
Schnabl, ki se nam je pred leti predstavila že v zbirki krat-
kih zgodb Razvezani. Tokrat spremljamo ljubezensko zgodbo 
med univerzitetnim profesorjem in urednico Državne založbe 
Slovenije. Postavljena je v sredino osemdesetih let, ko je bilo 
politično in družbeno življenje pred razpadom Jugoslavije že 
precej naelektreno. Profesor Adam urednici Ani pošlje rokopis 
svojega romana in med njima se splete razmerje, ki mu, tudi 
zaradi političnih razmer, ni usojeno preživeti. "A ljubezen ni 
edino, čemur se odrečeta. Ljubezen je najmanj."
Tudi Norce pomorce Goroslava Vukšiča lahko za zdaj prebira-
mo le v elektronski obliki. Avtor je mladost preživel na čezoce-
ankah in zapisal zgodbe ljudi, ki jih je srečeval. Nekatere so re-
snične, druge pač ne. A kot pravi sam, so tiste najbolj neverjetne 
najbližje resnici. Vsaka zgodba je posebna in podkrepljena z zelo 
sočnimi izrazi. Z lastniki življenjskih zgodb se odpravimo po 
neskončnih morskih poteh, v svetovna pristanišča, spoznamo 
odnose med člani posadke in izvemo, da obstaja "tretja človeška 
vrsta" – poleg mrtvih in živih obstajajo še tisti na morju.
Seme smrti in Tolažba nočnega neba Karahasana Dževa-
da sta prva dela trilogije O čem pripoveduje pepel, prevod 

sklepnega dela Vonj po strahu pa še pričakujemo. Vsakega 
od romanov lahko beremo kot zaključeno celoto, pa vendar 
si kronološko sledijo in predstavljajo življenjsko zgodbo re-
sničnega slavnega perzijskega znanstvenika, matematika, 
astronoma, filozofa, mistika in pesnika Omarja Hajama 
(1048–1131). Avtor nas kot dober poznavalec zgodovine pope-
lje v blišč in bedo vzhodnjaškega sveta. V prvi knjigi lahko 
spoznamo Hajama, ki začenja znanstveno in umetniško 
pot. Tolažba nočnega neba pa pripoveduje o Hajamovi zreli 
dobi. Sestavljanje novega koledarja mu prinese slavo, uspeh 
in status dvornega astronoma. Spoprijatelji se z verskim fa-
natikom Hasanom ibn Sabo. To znanstvo mu v državi, ki se 
sooča s kaosom terorizma, verskih vojn in različnih spletk, 
ne prinese ničesar dobrega. 
Lanskoletni nobelovec Peter Handke je zgodbo Žalost onkraj 
sanj posvetil svoji materi, koroški Slovenki. Mati je ugotovila, 
da po vsem, kar je doživela in preživela, »ni več človek«, in se 
odločila življenje končati s prevelikim odmerkom tablet. Sin, 
eden največjih pisateljev današnjega časa, pa se je odločil, 
da bo v neizmerni žalosti, ki ga je prevevala, v zgodbi opisal 
njeno življenje in njun odnos. Zgodba potuje skozi nacistično 
dobo in povojno obdobje, v njej pa spoznamo tudi življenja 
drugih žensk v tistem krutem obdobju.
Trenutno zelo aktualni novosti, ki si ju lahko v elektronski 
obliki izposodite na Biblosu, pa sta V času epidemije Paola 
Giordana in Pandemija Jane Vagner.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Vračamo se v ustaljene navade svojega 
bivanja. Del našega delovanja je tudi po-
trošništvo. Kupec ima s svojo odločitvijo 
veliko moč, da izbira trajnostno ali pa 
ne. V času pandemije smo ugotovili, da 
trgovine lahko obiščemo tudi redkeje. 
Naj trgovski centri vsaj ob koncih te-
dnov samevajo. 
Eden izmed okolju neprijaznih izdelkov 
je tudi tekstil. Se kdaj vprašate, kako je 
nastalo vaše oblačilo, od kod je prišlo? 
Tisto, ki ste ga za nekaj evrov kupili v 
enem od tekstilnih diskontov? Naša 
oblačila so krivec za več kot dvajset od-
stotkov vseh industrijsko onesnaženih 
voda na svetu. Tekstilna industrija pri-
speva več ogljičnega odtisa od letalske 
in ladijske industrije skupaj. Na lestvici 
najbolj okoljsko neprijaznih industrij 
je takoj za naftno industrijo. Za proi-
zvodnjo enega para kavbojk porabimo 
toliko vode, kolikor jo povprečen človek 

spije v nekaj letih. Modna industrija je 
pred nekaj desetletij naredila dve, mo-
goče štiri kolekcije letno, danes jih na-
redi tudi več deset. Recikliramo manj 
kot deset odstotkov. Večina oblačil pri-
stane med odpadki. Proizvodnja po-
gosto temelji na izkoriščanju otrok in 
žensk. Preden tekstil pošljejo na pot, ga 
zaščitijo, na neki način »konzervirajo« s 
kemikalijami, ki jih ne moremo preve-
riti. Pa je res treba kupovati vedno nove 
in nove kose oblačil? Ste že pomislili, 
da bi bilo mogoče oblačila podariti, jih 
zamenjati ali mogoče kdaj kupiti ra-
bljena? Zagotovo so oblačila potrebna 
in jih bomo še vedno kupovali. Ob tem 
bodimo odgovorni, kupujmo trajnostno, 
pred nakupom premislimo, ali bomo ta 
kos res nosili. Preverimo, ali je materi-
al, iz katerega je oblačilo izdelano, oko-
lju prijazen. S pranjem se v vode izloča 
mnogo mikroplastike. 
Ne pozabimo, da obstaja možnost me-
njave, ponovne uporabe ali predela-

ve. Vabim vas, da rabljenih oblačil ne 
zavržete, odnesite jih v Center ponov-
ne uporabe v Ljubljani (Povšetova 4), 
kjer obiščite "FUA točko". Deluje kot del 
evropskega projekta Sufrace. Oblačila 
popravijo, dajo v ponovno uporabo, zase 
lahko izberemo "novo" oblačilo, ki ga 
kupimo brez embalaže. Tudi tako pri-
spevamo svoj dragoceni delež k ohra-
njanju naravnih virov in zmanjševanju 
odpadkov. V centrih ponovne uporabe 
bodo naši izdelki dobili novo priložnost. 
S svojim odgovornim ravnanjem bomo 
koristili okolju in družbi, saj na ta način 
zagotovimo delovna mesta tudi težje za-
posljivim posameznikom.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Okoljski davek naših oblačil

Se kdaj vprašate, kako je nastalo vaše 
oblačilo, od kod je prišlo? 
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PETER KOŠENINA

V mesecih pouka na daljavo se učitelji 
na primer matematike, slovenščine, 
tujih jezikov ... z učenci lahko povežejo 
na več načinov. Kako pa se praktične-
ga dela pouka loti učitelj gospodinjstva? 
Vasja Avsec z OŠ Preska snema kuhar-
ske vaje, jih objavlja na spletu, učenci 
pa jih nato poskušajo opraviti doma.
Na preški osnovni šoli otroci radi kuha-
jo, zato se po pouku gospodinjstva v pe-
tem in šestem razredu v sedmem radi 
odločijo za izbirni predmet Sodobna 
priprava hrane ali kuharski krožek. Ker 
praktičnega pouka v času novega koro-
navirusa ni mogoče izvesti, se je učitelj 
gospodinjstva in vodja šolske prehrane 
Vasja Avsec odločil za snemanje kuhar-
skih vaj. "Sprva so bile video delavnice 
samo pripomoček ali vodilo. Malo za 
hec sem z nečakinjo posnel, kako se 
speče pica. Učenci šestih razredov so 
pri praktičnem delu to vajo opravljali, 
nisem bil pa prepričan, da so jo spo-
sobni sami brez nadzora varno speljati 
do konca. To je bil razlog za snemanje 
prvega videa in testno objavo na šolski 
Facebook strani. Odziv je bil fantasti-
čen, dobil sem veliko spodbud, pohval 
in všečkov, zato sem se odločil, da bom 
posnel še kakšnega," pravi Avsec, ki po-
snetke posname, zmontira in objavi s 
pomočjo pametnega telefona.

VELIKA IZBIRA RAZLIČNIH JEDI

Ker število ur gospodinjstva v petem in 
šestem razredu ni dovolj veliko, vseh 
objavljenih vaj pri pouku ne bi mogli 
izvesti. Učencem vseh vaj ni treba opra-
viti, ampak med njimi lahko izbirajo. 
"Mislil sem, da bo kriza s tem virusom 
mimo v dveh ali treh tednih, kasneje pa 
se je pokazalo, da se bo pouk na daljavo 
nadaljeval. Zavedam se, da vsi nimajo 
enakih pogojev, da imajo različne pre-
hranjevalne, kulturne navade in obi-
čaje, zato sem jim iz vaj, ki jih pogosto 
opravljamo, dal večjo izbiro. Vsega jim 
seveda ni treba skuhati. Če imajo v uč-
nem načrtu 50 ali 60 ur pouka gospo-
dinjstva, to ne pomeni, da jih moram 
jaz v tem času obremeniti s takim števi-

lom ur," pravi Avsec in dodaja, da učenci 
opravljeno vajo dokažejo s pošiljanjem 
vsaj petih fotografij priprave in fotogra-
fijo vira recepta. "Učenci so nalogo vzeli 
zelo resno in dogaja se mi, da ponoči 
urejam njihove prispevke. Nekateri so 
poslali celo filmčke in projekcije v pro-
gramu PowerPoint, ki jih z veseljem be-
ležim in shranjujem v mape," pravi. 

POSNETKI SO VŠEČ TUDI ODRASLIM

Odzivi na kuharske vaje so zelo dobri, 
saj njihovo uporabno vrednost prepo-
znajo tudi odrasli. "Ko dobiš dobro po-
vratno informacijo, ni težko narediti 
še česa več. Ogromno znancev, danes 
že odraslih bivših učencev, celo star-
šev zdajšnjih otrok mi je pisalo, da so 
jim ti kratki posnetki v veliko pomoč. 
Predstavljajo jim motivacijo, v njih naj-
dejo kakšen namig ali trik. Posnetki so 
se dobro prijeli, sprva so se jim malo 
smejali, zdaj pa jih že pogrešajo, če jih 
kakšen dan ni. Na različne načine mi 
pošiljajo vprašanja in podvprašanja, že-
lje, naj pokažem še to in ono. Ko vidiš, 
da te spremljajo, tega ni težko storiti," je 
z odzivom zadovoljen Avsec, ki je do od-
daje Sotočja v tisk na Facebook strani OŠ 

Preska objavil že skoraj petdeset kratkih 
kuharskih posnetkov.
Da imajo preški učenci kuhinjo radi, sta 
dokazala tudi Nik Olaj in Nika Zorič, ki 
sta se v otroškem televizijskem kuhar-
skem šovu Mali šef Slovenije uvrstila v fi-
nale. "Večina učencev, če ne celo vsi nju-
ni vrstniki, navijajo zanju. Prav tako se 
je to dotaknilo vseh učiteljev, kajti človek 
rad spremlja nekoga od malih nog in se 
z njim veseli njegovih uspehov. Mislim, 
da je njun nastop v šovu uspeh na vseh 
področjih, saj v njem odlično nastopata 
tudi kot govorca, igralca, dva pozitivna 
mlada. Držal bom pesti, da zmagata," je 
pred zadnjo oddajo, ko je odgovarjal na 
naša vprašanja, dejal Vasja Avsec.
Kuharske oddaje so v zadnjih letih po-
stale izjemno popularne, a na OŠ Pre-
ska so otroci radi kuhali že veliko prej. 
"Na naši šoli smo vedno imeli možnost 
ustvarjanja in kuhanja. Svoje izdelke 
smo obiskovalcem ponudili ob dnevih 
odprtih vrat ali na Miklavževih sejmih. 
Če otrokom dovoliš, da so kreativni in 
jih pri tem spodbujaš, dobijo pozitivne 
informacije tudi od širše javnosti in to 
jih žene naprej," priljubljenost kuhanja 
na OŠ Preska pojasnjuje Avsec. 

Učenje kuhanja na daljavo
Vasja Avsec, učitelj gospodinjstva na Osnovni šoli Preska, je posnel že blizu petdeset 
kratkih kuharskih posnetkov.

Učitelj gospodinjstva z OŠ Preska Vasja Avsec objavlja kratke kuharske posnetke na šolski 
Facebook strani. / Foto: osebni arhiv
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Kulturno društvo Godba Medvode je na 
letošnjem občnem zboru dobilo novo 
vodstvo. Predsednik je postal Matej 
Morn, ki je nasledil Ireno Sonc Šlenc.
• Kdo je novi predsednik Kulturnega 
društva Godba Medvode?
Član društva sem dobrih enajst let, od 
novembra 2008. V zadnjem obdobju sem 
bil član upravnega odbora – blagajnik. 
Ko sem bil na zadnjem občnem zboru 
izvoljen za predsednika, smo tako po-
trebovali novega blagajnika. Na to funk-
cijo je bil izvoljen Blaž Istenič, dolgoletni 
član godbe in trobentač. Sem rojen Med-
voščan, z nekajletnim bivanjem v Lju-
bljani, v sredini prejšnjega leta pa sva s 
soprogo kupila nepremičnino v Medvo-
dah in tako sem se spet vrnil. Sem oče 
dveh punčk, delam pa v medvoškem 
podjetju 3WAY, kjer se ukvarjamo z na-
prednimi 3D-tehnologijami. Lahko se 
pohvalim, da smo ravno zaradi trenu-
tne situacije razvili zaščitno masko, dr-
žalo za vizir in držalo za kljuke, ki smo 
jih brezplačno ponudili javnosti. Študi-
ral sem strojništvo, a zaradi spleta oko-
liščin fakultete nisem dokončal, sem se 
pa pred dvema letoma vpisal na študij 
marketinga in ekonomije, tako da bom 
naslednje leto zaključil to poglavje v ži-
vljenju. Moja glasbena pot se je začela v 
drugem razredu osnovne šole, ko sem 
začel igrati harmoniko, a sem to kma-
lu opustil. V devetem razredu smo s so-
šolci ustanovili "metal bend". Začel sem 
igrati bobne, ki jih igram tudi pri godbi.
• Kakšen plan dela ste si zastavili?
Poslanstvo društva je bogatenje kul-
turnega življenja na širši ravni in tega 
tudi v prihodnje ne bomo spreminjali, 
le nadgradili. Zaradi naše tradicije smo 

bili leta 2019 vpisani tudi v register ne-
snovne dediščine. Letošnji plan dela je 
bil zelo razčlenjen in tudi poln, žal pa ga 
je trenutna situacija s koronavirusom 
oklestila. Veliko nastopov v prvi polovici 
leta je odpadlo, zato trenutno pozornost 
namenjamo izvedbi promenadnega 
koncerta na medvoški tržnici v mesecu 
juniju in koncertom, ki jih namerava-
mo izvesti v drugi polovici leta. Glavna 
cilja sta ponovna napolnitev medvoške 
športne dvorane in ohranitev dobrega 
vzdušja, ki ga imamo v društvu. Osta-
li cilji, ki niso nič manj pomembni, so 
izpolnitev pogojev za vpis v register dru-
štev javnega pomena, pridobitev novih 
donatorjev oziroma sponzorjev, vzpo-
stavitev nove spletne strani, ki je že za-
živela, poleg tega pa bi radi še povečali 
svojo prepoznavnost tako v občini Med-
vode kot širom Slovenije in tudi v tujini.
• Kako godbeniki vadite v času koro-
navirusa?
Trenutno vsak godbenik vadi individu-
alno, doma. Se pa dobivamo tudi vir-
tualno po spletnih aplikacijah in tako 
ostajamo povezani. Godbeniki nismo 
zgolj člani društva, temveč tudi dobri 
prijatelji. Od začetka karantene smo 
imeli tudi že nekaj virtualnih nasto-
pov, ki so si jih uporabniki družbenih 
omrežij ogledali po celotni Sloveniji, 
naša izvedba pesmi Highway to Hell pa 
ima kar nekaj ogledov tudi v Združenih 
državah Amerike. Prav tako nismo pre-
kinjali tradicije igranja na velikonočnih 
budnicah. Člani mladinske sekcije so 
letos odlično izvedli budnico po spletu. 
Primarni cilj naših virtualnih nasto-
pov je bil in še vedno je širiti pozitivno 
vzdušje, da ljudje ne berejo ali slišijo 
zgolj negativnih novic, ampak se tudi 
malo poveselijo.
• Kako bo situacija vplivala na vaš le-
tošnji program: kaj vse ste imeli v na-
črtu, kako naprej?
V prvem polletju smo imeli v programu 
kar nekaj nastopov, pustno igranje na 
Voglu smo še lahko izpeljali, odpadli pa 
so nastopi ob odkritju spomenika Bran-
ki Sušnik, velikonočna budnica, ki smo 
jo letos izvedli drugače, prvomajski kres 
in budnica. Prav tako pa je odpadlo naše 
gostovanje na Mednarodnem festivalu 
pihalnih orkestrov na Malem Lošinju, 

kjer bi gostovali že sedmo leto zapored. 
Prestavljeno je bilo tekmovanje malih 
instrumentalnih skupin in tudi sreča-
nje godb, ki bi ga organizirali skupaj z 
Javnim zavodom Sotočje Medvode v 
sklopu Festivala kranjske klobase. Še 
vedno upamo in delamo v tej smeri, 
da bomo 13. junija izvedli promenadni 
koncert na medvoški tržnici, saj je to 
zdaj osrednji družabni prostor v naši 
občini. Upamo, da bomo v septembru 
lahko izpeljali tradicionalni pohod na 
Triglav, ki smo ga zaradi slabega vre-
mena preteklo leto morali odpovedati, 
da bomo lahko gostovali na koncertu 
filmske glasbe ter seveda izpeljali naš 
božično-novoletni koncert. Lani ga je 
obiskalo okrog 1200 obiskovalcev iz cele 
Slovenije.
• Vaše sporočilo v teh časih ...
V tem trenutku bi se zahvalil vsem god-
benikom, ki še vedno dihajo in delajo za 
godbo ter tako krepijo naš ekipni duh. 
Še posebej pa bi rad izpostavil člane 
mladinske sekcije, ki se trudijo in pri-
dno sodelujejo pri izpeljavi virtualnih 
nastopov. Izpostavil bi tudi ostale člane 
upravnega odbora, Majo Šušteršič, Bla-
ža Isteniča, Klemna Avguština in Ma-
rušo Strojko, ki skrbijo, da vse indvidu-
alne vaje in virtualni nastopi potekajo 
nemoteno. Vsem pa: ostanite zdravi in 
se vidimo na naših prihodnjih nastopih 
ter seveda 20. decembra na novoletnem 
koncertu v Športni dvorani Medvode.

Medvoški godbeniki imajo novega predsednika
Dosedanjo predsednico Ireno Sonc Šlenc je nasledil Matej Morn. 

Matej Morn / Foto: osebni arhiv

»Poslanstvo društva je 
bogatenje kulturnega življenja 
na širši ravni in tega tudi v 
prihodnje ne bomo spreminjali, 
le nadgradili. Letošnji plan 
dela je bil zelo razčlenjen in 
tudi poln, žal pa ga je trenutna 
situacija s koronavirusom že 
precej oklestila.«



Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti 
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.  
Tudi letos bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne 
morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta, 
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse 
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: 
narocnine@g-glas.si.
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Dušan Škodič je znani planinski »ma-
ček«, saj ima pri svojih šestinpetdesetih 
letih za seboj že desetletja odkrivanja 
gora in dela v planinskih organizacijah. 
V gore je začel zahajati s starši, kot sre-
dnješolec je opravil tečaj za mladinske 
planinske vodnike, opravljen ima tudi 
izpit za markacista in gorskega stražar-
ja. Vse od srednje šole tudi piše; da mu 
beseda odlično teče, dokazuje tudi v svo-
ji tretji knjigi Smeh z gora.
• Začniva s te dni najbolj aktualnim 
vprašanjem. Kako preživljate karan-
teno? 
Ves čas karantene sem v službi, zapo-
slen sem na oddelku mednarodne pošte 
v poštnem logističnem centru na Viču. 
Imeli smo veliko dela z iskanjem ce-
stnih povezav, preko katerih smo sča-
soma spet spravili pošto v svet, po tem, 
ko so nam skoraj čez noč ugasnile le-
talske povezave. Lahko bi delal tudi od 

doma, vendar bi trajalo preveč časa, na 
licu mesta se problemi najlažje rešujejo. 
Pa tudi vsakodnevna sprememba okolja 
mi je zelo dobrodošla.
• V teh časih izolacije mnogi veliko po-
gosteje posežejo po knjigah in vaša pri-
haja kot naročena – smeh je pol zdrav-
ja, smeh z gora pa za polno merico.
Ne samo zdaj, ko se vsi soočamo z ne-
čim, česar prej nismo poznali in nas 
strah ter utesnjenost spravljata v psi-
hozo – veselje in smeh potrebujemo ves 
čas. Življenje je resna stvar, ki nikomur 
ne teče gladko od začetka do konca. Do-
bra volja pa je čar tistih trenutkov, ko 
pozabimo na minljivost.
• V knjigi je zbranih sedemnajst za-
bavnih zgodb, kako dolgo so nastaja-
le? 
Zabavne zgodbe so se nabirale skozi 
čas, najmanj trideset let je minilo med 
prvo in zadnjo. Ko hodimo v gore, se 
nam tudi marsikaj veselega in sme-
šnega zgodi. Marsikateri dogodek nam 

obleži v spominu in se spomnimo nanj, 
ker nam je nekoč popestril dan ali za-
baval planinsko družbo. Očitno podza-
vest noče, da bi ga kar pozabili. Čemu 
ga torej ne bi delil še z drugimi? Vsem 
se nam dogajajo trenutki, zaradi kate-
rih imamo radi gore in tisto, kar nam 
prinašajo. Vedno rad rečem, da nihče ne 
hodi v gorski svet le zato, ker mu je tako 
všeč siva barva skal. Zgodbe pa so resne 
ali zabavne in te so nabirek onih, ob 
katerih smo se nekoč držali za trebuh. 
Bralec pa bo že ob branju prve začutil, 
da gre za humor, ki ni enak dolinske-
mu. 
• Ampak ravno prva zgodba v knjigi, 
ko ste se mladci pozimi izgubili v Tr-
novskem gozdu in prenočili pod milim 
nebom, bi se lahko končala tragično. 
Želite z zgodbami, četudi na smešen 
način, opozoriti tudi na pasti v gorah?
Ravno o tem govorim, gore so resno oko-
lje in napake imajo lahko visoko ceno. 
Kljub temu so zapleti in situacije lah-
ko smešni že sami po sebi, tako tudi v 
omenjenem primeru, ko je bilo nekaj več 
sreče kot pameti. Tudi takšnim, v osnovi 
sicer resnim zgodbam se lahko smejimo 
še dolga leta, vendar kot ste že sami opa-
zili, v njih se skriva včasih sporočilo, ki 
izvira iz osebnih doživetij in izkušenj. 
• Kakšne planinske zgode, nezgode in 
prigode bodo bralci še lahko prebrali 
v knjigi?
Situacij, ki nam jih ponuja življenje, 
je neskončno, pisec se mora le odloči-
ti, katera je vredna, da bi jo obudil in ji 
vdihnil dušo. Opisal sem na primer čas 
in dogodke, ko smo se nekoč vsako so-
boto z avtobusom odpeljali proti goram, 
skoraj ne oziraje se na trenutno vreme, 
kar je pripeljalo do zanimivih zapletov. 
Opisujem tudi spomin na obmejne ju-
goslovanske graničarje, moja in starej-
še generacije se spomnimo, do kakšnih 
norih zapletov z njimi je včasih prihaja-
lo. Lahko si hodil ves dan in naletel na 
sedlu na patruljo, ki te je obrnila nazaj 
in si moral sestopiti v dolino, iz katere 
si prišel, ne da bi koga zanimalo, da je 
nedelja in da zvečer iz Logarske doline 
ne boš imel nobene avtobusne poveza-

Nihče ne hodi v gore zaradi sive barve skal
Pri Planinski založbi Planinske zveze Slovenije je te dni izšla knjiga Smeh z gora 
avtorja Dušana Škodiča iz Medvod. Zaupal nam je, kako so hudomušne zgodbe 
nastale, o čem vse še piše, pa tudi – kateri so njegovi najljubši kotički v domači občini.

Dušan Škodič pod Polhograjsko Grmado, kamor rad zahaja / Foto: osebni arhiv Dušana 
Škodiča
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ve, da boš v ponedeljek lahko šel v službo. So pa tudi časov-
no bolj nevtralne teme. Recimo, kako se lahko izteče, če si 
na gorskem parkirišču v avto zakleneš ključe, telefon in vse 
ostalo ter ostaneš golorok v stiski, iz katere se moraš sam iz-
vleči. Opisujem tudi prigode, ki doletijo marsikaterega oskrb-
nika planinske koče ali pa tiste bolj nežne zadeve ob sreča-
njih v gorah, naključne, pa tudi čisto preračunljive, podprte z 
družabnimi omrežji. Tudi teh ni malo.
• So vse zgodbe avtobiografske?
Več kot tri četrtine zgodb je res avtobiografskih, ostale so na-
stale na podlagi pripovedi znancev ali opazovanja okolice. 
Nekoč mi je neka znanka rekla, da sem si pa tisto, kar je pre-
brala, prav zagotovo izmislil, saj tudi sama že dolga leta hodi 
v gore, pa se ji še nikoli ni pripetila podobna anekdota. To je 
seveda res. Da je zgodba dobra, jo je treba z nekaj pisateljski-
mi veščinami zapakirani v obliko, ki bo bralca potegnila vase 
in jo bo doživel skozi svoje oči. Tudi med pripovedovalci zgodb 
so velike razlike, kot vemo. Nekdo bo isti dogodek znal pove-
dati tako doživeto, da ga bodo vsi poslušali z odprtimi usti, 
kdo drug pa brez repa in glave.
• Branje vaših zgodb nas najbolj nasmeje zato, ker se ša-
lite na svoj račun. 
Že zdavnaj sem spoznal, da ljudje najraje sprejmejo šale, pri 
katerih pisec nikogar ne obtožuje oz. se iz nikogar ne dela 
norca. Tako ali tako obstaja možnost, da je v neki zgodbi na-
stavljeno ogledalo, ki nas spomni, da se vedno ne obnašamo 
tako pametno, kot si mislimo. Prav zaradi tega spoznanja mi 
ni nobena težava priznati svojih napak. Kdor ima kaj samo-
kritike, se s tem zlahka sprijazni. Vsi samo lepi in brez napak 
obstajajo le v pravljicah, ženitnih oglasih ali pa na spletnih 
forumih. 
• Bo knjiga dobila tudi kakšno nadaljevanje? Zabavnih 
planinskih zgodb gotovo ne bo zmanjkalo.
Kakšna podobna zgodba v reviji Planinski vestnik, kjer ak-
tivno sodelujem že petindvajset let, zelo verjetno kot knjiga 
pa po mojem ne. Pri knjigah se mi očitno ne uspe ponavljati.

• To sicer ni vaša prva knjiga, pišete, kot pravite, tudi za 
Planinski vestnik. Kaj od pisanja imate v delu ta hip? Kate-
ri knjižni žanr je sicer vaš najljubši?
To je moja tretja knjiga in vsaka od njih je bila popolnoma 
drugačna od prejšnje, zato očitno nimam najljubšega žanra. 
Leta 2006 sem napisal prvoosebni roman Devet dni v avgustu. 
Pred tem sem pisal le zgodbe za revijo in spomnim se, da me 
je glavni urednik tedaj povabil na uredniški sestanek, ker so 
me želeli malo spoznati, preden bi me povabili v uredniški 
odbor. Nekoliko naivno sem zaradi tega pričakoval predvsem 
pohvale, urednik pa me je že na vratih vprašal, zakaj pišem 
tako dolge zgodbe za revijo. Če moram že pisati daljše reči, 
naj raje napišem knjigo. Bil sem nekoliko osupel, vseeno pa 
prepoznal izziv in v treh mesecih sem že napisal roman. Po-
tem sem se spet oglasil in vprašal: »Kaj pa zdaj?« Haha, to 

je bil začetek, zdaj pa sem pri Planinskem vestniku urednik 
planinske zgodovine. Moja druga knjiga je bila Ljudje v go-
rah (2016), ki je venček večinoma tragičnih zgodb, literarno 
napisanih po resničnih dogodkih, ki so se nekoč zgodili v na-
ših gorah. Četrta knjiga je tudi že napisana in je zdaj v fazi 
urejanja, izid je predviden jeseni. Letos je stoletnica rapalske 
meje, ki je nekoč presekala Slovenijo od Tromeje preko Tri-
glava do Snežnika. Gre za obsežen planinsko-zgodovinski vo-
dnik z obilo arhivskega gradiva. Torej spet nekaj popolnoma 
drugačnega.
• Ukrepi, povezani z epidemijo koronavirusa, so tudi lju-
biteljem gora prinesli mnogo omejitev. V visokogorje ni 
priporočljivo hoditi, planinske koče so zaprte. Kam v tem 
obdobju zahajate vi? Kateri so vaši najljubši kotički v ob-
čini Medvode? 
V Medvodah je možnosti na pretek, tako da omejitev vsaj v tem 
smislu nisem kaj posebno občutil. Če hočem, se lahko peš vsa-
ko popoldne po službi odpravim v Polhograjske dolomite, kjer 
imam naštudirane skoraj vse grape, grebene in lovske poti, pa 
tudi s kolesom se da marsikam. V visokogorju pa trenutno še 
vedno vladajo zimske razmere in lahko malo počaka.
• Kaj še počnete, ko niste v službi, v gorah ali za računal-
nikom?
Vedno se znam s čim zamotiti, ni mi dolgčas. Med drugim 
sodelujem v Zgodovinskem društvu Rapalska meja, kjer sem 
med ustanovnimi člani in imamo zdaj zaradi stoletnice pre-
cej aktivnosti. Po mamini strani pa sem Belokranjec, tam 
imamo posestvo, zato se tudi kakšnih kmečkih del ne bra-
nim, nasprotno, v njih najdem dobrodošlo spremembo od 
vsakdana.

Knjiga Smeh z gora planinske humoreske prinaša na 150 straneh.  
/ Foto: Jasna Paladin

»Ne samo zdaj, ko se vsi soočamo z nečim, 
česar prej nismo poznali, in nas strah ter 
utesnjenost spravljata v psihozo – veselje in 
smeh potrebujemo ves čas. Življenje je resna 
stvar, ki nikomur ne teče gladko od začetka do 
konca. Dobra volja pa je čar tistih trenutkov, ko 
pozabimo na minljivost.«
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V društvu Reks in Mila so povezani pro-
stovoljci, ki vsak dan predano skrbijo za 
živali brez doma in za tiste, ki živijo pri 
lastnikih, ki zanje zaradi različnih ra-
zlogov ne morejo več ustrezno skrbeti. 
Njihovo delo se ob razglasitvi epidemije 
koronavirusa ni ustavilo. Še vedno so 
vsak večer na terenu, kjer jih živali že 
komaj čakajo, da jih nahranijo in jim 
namenijo pozornost. Več o aktivnostih 
društva sta povedala Mojca Furlan in 
Robert Kuzma.
• Kako v tem času poteka vaše delo?
Naš urnik se, kar se tiče skrbi za živali, 
ni prav nič spremenil. Še vedno jih hra-
nimo prav vsak dan, veliko imamo tudi 
telefonskih klicev. Prostoživečih doma-
čih živali, za katere skrbimo, je že več kot 
sto petdeset. Pozorni smo tudi na divje 
živali, kot so ježki. V tem času virusa je 
še posebno težko prostoživečim doma-
čim živalim, saj so popolnoma odvisne 
od dobre volje posameznikov. Ljudje se 
ne zavedajo, da je domačih živali preveč, 
ker zanje ni dovolj domov. Prostovoljci že 
šesto leto oskrbujemo mačke brez domov 
ter pomagamo skrbnikom, ki imajo večje 
število psov in mačk. S prevozi, zdravlje-
nji in dostavo kvalitetne hrane za živali 
ter hranjenjem v času njihove odsotnosti 
(hospitalizacija) smo tudi v tem obdobju 
pomagali mnogim starejšim občanom 
tudi iz oddaljenih vasi. Pomagamo do 
prijaznejših razmer za ljudi in živali. 
• Ljudje so večinoma več doma, se je 
morda zato kaj povečalo povpraševa-
nje po posvojitvi živali?

Telefonskih klicev je bilo več, a se je žal 
izkazalo, da vsi ljudje niso dobro pre-
mislili, zato so nekateri živali že vrni-
li. Pred posvojitvijo je treba premisliti, 
kakšne potrebe ima žival, kako bo po-
tekal delavnik, kako dopust. Odločitev 
za domačo žival iz razlogov, ker imamo 
sedaj čas in nam je dolgčas, se pravilo-
ma ne izkaže za dobro. Domača žival je 
družinski član za dolgo let in potrebu-
je skrbnega lastnika, ki ima zanjo čas 
in ga bo imel tudi, ko se bodo razmere 
umirile.
• Občanom svetujete, da mačke in 
pse sterilizirajo/kastrirajo, da se s tem 

preprečujejo neželena legla. Kako tre-
nutno poteka akcija?
Občina Medvode že nekaj let sofinan-
cira kastracijo/sterilizacijo psov in 
mačk, v kar je bilo vključenih že več 
kot dva tisoč živali. Ta podatek me raz-
veseljuje, po drugi strani pa je še vedno 
preveč takšnih, ki se za to ne odločijo. 
Tesno sodelovanje z našim zavetiščem 
Horjul, veterino Tristokosmatih, Obči-
no Medvode, FB-stran Mačjeljubci in 
prostovoljci iz društva Reks in Mila 
je rešilo mnogo živali. Bolj smo pove-
zani, bolj smo učinkoviti. Naš cilj je 
plemenit in etično globok, zato smo 
zelo veseli, da nekatere občine izvaja-
jo podobne korake kot medvoška. Pre-
prečevanje na novo nastalih mačjih in 
pasjih legel teče naprej, zato vabimo 
Medvoščane, da kot skupnost stopimo 
skupaj. S skupnim zavedanjem, da za 
živali ni domov, lahko steriliziramo s 
sofinanciranjem občine in tako pre-
prečimo zapuščanje živali.
• Katero nepravilno ravnanje z žival-
mi je najbolj pogosto?
Psi in mačke morajo jesti redno. So me-
sojedci, zato je treba brati drobni tisk, 

Vsako živo bitje je del mreže življenja
Mojca Furlan in Robert Kuzma iz Društva Reks in Mila sta spregovorila o skrbi za 
živali v času epidemije covida-19. Prostovoljci društva vsak dan hranijo že več kot sto 
petdeset prostoživečih živali na več kot desetih lokacijah po občini.

Muca s parkirišča v Preski zaradi kronične odpovedi ledvic potrebuje stalno veterinarsko 
oskrbo. Je v varnih rokah prostovoljke društva. / Foto: arhiv društva
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koliki delež mesa je v hrani. Hrana od kosila ni primerna, 
prav tako žita. Svežo vodo morajo imeti ves čas na voljo. Bol-
ne in ranjene živali je treba odpeljati k veterinarju, nekateri 
menijo, da se žival "sama zliže", kar je grozno. Pogosto ima-
jo tudi lastniške mačke garje, ki se iz ušes razširijo na telo. 
Opazimo poškodbe, ki niso oskrbljene, poškodovane tačke, 
repke, vnete dlesni, slabe ali uničene zobe. Prav tako morajo 
dobiti tabletke proti glistam in ampule proti bolham, garjam 
in klopom. Vse to se kupi pri veterinarju. Priporočamo tudi 
cepljenja.
• Katere okoliščine so za živali, še posebej divje, nevarne?
Nevarna je že sama suša, za ježke so nevarni kresovi in kom-
posti. Za živali, ki imajo v travi mladiče, so nevarni delov-
ni stroji, v času košnje hitre kosilnice. Pogosto najdemo zelo 
hude poškodbe, odrezane tačke. V poletnem času se na ranah 
naselijo črvi, ki žival jedo pri živem telesu, zato prosimo, ne 
zapustite ranjene živali, odpeljite jo na veterino. Mačke, psi 
in ježki pogosto končajo pod kolesi avtomobilov prehitrih vo-
znikov. Ob primerni vožnji lahko zaviramo, živali ne povozi-
mo. Skrbniki nikakor ne bi smeli prosto izpuščati živali, če 
živijo ob cesti, to je zavestno ogrožanje življenja živali, ki je 
kaznivo dejanje.
• Kako rešujete težke primere?
Največji izzivi so soočanje z nepravilnim ravnanjem, ki izvira 
iz nepoznavanja potreb živali. Posebej stresne situacije so ob 
zanemarjanju mačk, ki tudi po dvakrat letno kotijo mladičke. 
Ti mladiči končajo v nepreverjenih domovih, če jih ravno kdo 
želi. Ljudje jih ne oskrbujejo s hrano štirikrat na dan, kot do-
loča Zakon o zaščiti živali, še manj jih varujejo. Velika večina 
mladičev je povožena v nekaj tednih. Vse to opazujemo na 
lastne oči. Čeprav je lastniku povozilo že mnogo mačk, si bo 
takoj priskrbel mladiča, ki ga bo zopet povozilo, le vprašanje 
časa je, kdaj. Zelo žalostno je srečevati dan za dnem pse na 
verigi brez sprehoda, možnosti tekanja, številni so osamlje-
ni v boksih, zelo redko ali nikoli pobožani. Take zgodbe so 
čustveno zelo obremenjujoče, še mnogo bolj od zagotavljanja 
velike vsote denarja vsak mesec za nakup kvalitetne hrane. 
Ljudi poskušamo s pogovorom prepričati, naj prenehajo z 
ravnanjem, ki je za živali neprijazno, kruto. Če se le da, in-
špekcije ne želimo vključevati.
• Ali se je miselnost v teh letih spremenila?
Ponekod je še vedno prisotna miselnost, da psu zadošča ne-
kaj ostankov hrane, mačka pa bo tako ali tako poskrbela 
zase. To ne drži. Živali so živa bitja, tako kot mi, čutijo lako-
to, žejo, mraz, vročino, bolečino in potrebujejo socialne stike. 
Tudi naši predniki pred nekaj stoletji so si morali sami ujeti 
hrano, pa to ne pomeni, da morate enako danes početi vi. 
Nekoč je bilo več ruralnega okolja, manj cest in na kmetijah 
niso poznali pesticidov, zato je bilo tudi več mišk in ostalih 
glodavcev. Danes se mačke ne morejo preživeti same.
• Kako lahko ljudje pomagajo prostovoljcem?
Potrebujemo fizično pomoč na terenu, prevoze živali, lahko 
nam pomagate z donacijami na številko 1919 z besedo Reksin-

mila5 ali na naš tekoči račun. Lahko nam podarite odmero 
dohodnine. Vsak cent gre izključno za oskrbo živali. Veliko 
denarja vsak mesec damo tudi iz svojih plač. Število oskr-
bovanih živali je že davno preseglo število sto petdeset, zato 
bomo za vsako pomoč hvaležni. Živali, ki se izgubijo ali iščejo 
domove, objavimo na FB-strani Društvo Reks in Mila. 

V društvu skrb namenjajo tudi divjim živalim, kot so na primer ježki. 
/ Foto: Peter Košenina
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Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom BRANJA 
DREVESOM, ki je bila objavljena v Sotočju 10. aprila 2020, 
so: 1. nagrado – darilni bon trgovine Baldrijan iz Kranja prej-
me Janez Žvan, Medvode; 2. in 3. nagrado – knjigo Melanda 
pa prejmeta Dušan Bohinc in Franci Križaj, oba iz Medvod.  
Nagrajencem čestitamo!
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Kuharski mojster Iztok Gumzej se je 
domislil dobrodelne akcije Chefs Care 
oziroma Mnogo chefov, mnogo podpo-
re, v katerem vrhunski kuharji pripra-
vljajo tople obroke za tiste, ki so v tem 
času najbolj obremenjeni. Akcija se širi 
na podlagi nominacij, ki jo je prejel tudi 
Luka Jezeršek iz Jezeršek gostinstva. 
Kuhal je za komunalne delavce javne-
ga podjetja VOKA Snaga. Pripravili so 
jim ocvrtega piščanca in krompirjevo 
solato. Nominiral je Gostilno Mihovec 
iz Zgornjih Pirnič, kjer so se prav tako z 
veseljem odzvali. Zadnjo sredo v aprilu 
je Mojca Trnovec ob pomoči družine pri-
pravila kosilo za ekipe prostovoljcev, ki 
skrbijo za interventno oskrbo starejših 
in ranljivih skupin v Medvodah.

SKUHALI PETDESET OBROKOV

"Dobrodelna akcija se je začela v Zasav-
ju, s pomočjo nominacij pa so padale 
domine, kot se to dogaja pri kakšni 
igrici. Vemo pa, da covid-19 ni igra, 
ampak je borba za red, obstoj, za tisto, 
kar si zaslužimo. Če pogledamo nazaj: 
hiteli smo, vsega je bilo v izobilju, naj-
večje vprašanje pa je bilo, kaj sem jaz, 
kaj sam sebi prinašam. Zdi se mi, da 
koronavirus, ki prizadene tako gospo-
darstvo kot človeška življenja, ni po-
zitiven, po drugi strani pa je prinesel 
tudi kaj pozitivnega. Sama akcija Chefs 
Care je zasnovana v duhu, da pomaga-
mo tisti gostinski šefi, ki lahko, pomo-
či potrebnim ljudem v svojem lokal-
nem okolju. V teh kriznih, težkih časih 
me misel na dobrodelnost dvigne in 
osreči. Z veseljem smo sprejeli nomi-
nacijo Luke Jezerška in se odločili, da 
pomagamo v občini Medvode, in sicer 
skritim junakom, ki jih ne opazimo, 

niti nismo vedeli, da žrtvujejo svoj čas 
in svoje življenje in pomagajo najran-
ljivejšim skupinam. Takšno skromno 
kosilo je za te številne prostovoljce zelo 
majhna zahvala. Podpiram jih v sme-
ri, naj svoja dobra dela nadaljujejo tudi 
po koncu korona obdobja," je pojasnila 
Mojca Trnovec iz Gostilne Mihovec. 
Dišalo je po lokalni hrani. Skuhali so 
petdeset obrokov, kosilo pa je bilo se-
stavljeno iz ričote s šparglji, pečene 
svinjske ribice, ocvrtih piščančjih file-
jev, zraven domač kruh, za sladico je 
bil čokoladni šarkelj z arančini, za žejo 
pa bezgov sirup in nekaj zdrave, slo-
venske kapljice. Zadovoljstvo je bilo na 
obeh straneh: tako pri prostovoljcih kot 
pri Trnovčevih. Mojci sta pri strežbi po-
magala še mož in hčerka. "Ni težko ne-
kaj darovati. Našo hišo še iz časa naše 

mame spremlja slogan, da mora biti 
za kosilo še za Svetega duha, torej hra-
ne vedno dovolj, če pride še kdo mimo. 
To se prenaša iz roda v rod," je pojasni-
la Mojca Trnovec. Gostilna Mihovec je 
bila dobrodelna tudi v času pred veliko 
nočjo, in sicer so s šunko v testu, ja-
bolčnim hrenom in domačim kruhom 
pričarali delček velikonočnega vzdušja 
zaposlenim v zdravstvu, dobrodelni pa 
so prav vsak dan, saj skuhajo okrog 15 
obrokov za svojo "širšo družino", kot je 
dejala Mojca Trnovec. 
Med prostovoljci, ki so v Centru krizne-
ga odziva Občine Medvode sodelovali 
že od samega začetka, je tudi Boštjan 
Luštrik. "Današnja gesta Gostilne Miho-
vec je res lepa. Bil sem kar presenečen, 
smo si pa zaslužili, da so se spomnili 
na nas," je povedal. Franc Jarc, povelj-
nik Civilne zaščite Občine Medvode, je 
dodal: "Ti ljudje, ki so danes na kosilu, 
si to res zaslužijo. Na začetku te inter-
vencije smo iskali prostovoljce, ki bi bili 
v tej neljubi situaciji pripravljeni poma-
gati ljudem. Takoj so se nesebično od-
zvali in prišli na pomoč. Javilo se jih je 
še bistveno več, kot jih je danes tukaj, v 

Od zaščitnih mask do kosila za prostovoljce
V času epidemije covida-19 so na pomoč priskočila številna podjetja in posamezniki 
– tudi v Medvodah. Konec aprila je prostovoljce iz Centra kriznega odziva s kosilom 
pogostila Gostilna Mihovec.

V Gostilni Mihovec so za prostovoljce pripravili kosilo: ričoto s šparglji, pečeno svinjsko 
ribico, ocvrt piščančji file, zraven domač kruh, za sladico pa čokoladni šarkelj z arančini.  
/ Foto: Maja Bertoncelj

Mojca Trnovec: »Z veseljem smo sprejeli nominacijo Luke Jezerška 
in se odločili, da v občini Medvode pomagamo skritim junakom, 
ki jih ne opazimo, niti nismo vedeli, da žrtvujejo svoj čas in svoje 
življenje in pomagajo pomoči potrebnim ljudem. Takšno skromno 
kosilo je za te številne prostovoljce zelo majhna zahvala. Naj svoja 
dobra dela nadaljujejo še naprej.«
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aktivnosti pa jih je bilo vključenih od petdeset do šestdeset. 
To je dokaz, da je med nami še vedno prisoten čut do sokra-
janov, do soljudi."

ŠTEVILNI PRIPRAVLJENI POMAGATI

V Gostilni Mihovec sicer niso edini, ki so se v teh časih odlo-
čili na kakršen koli način prispevati lokalni skupnosti. Bo-
ris Fujan iz podjetja Timma iz Hraš je Civilni zaščiti Občine 
Medvode doniral osebno varovalno opremo – več kot dvesto 
kirurških in zaščitnih mask FFP2, podjetje Tenvip iz Valburge 
je podarilo petdeset pralnih mask za večkratno uporabo, ki 
jih proizvaja Šiviljstvo Irma Orehek iz Hraš. Odzvalo se je tudi 
podjetje Helios Tblus – proizvodnja Belinka Perkemija, ki je 
doniralo petdeset litrov razkužila vodikovega peroksida, ki je 
primerno za razkuževanje površin in opreme. Civilna zaščita 
ga je razdelila upravnikom večstanovanjskih objektov v Med-
vodah. Podjetje Sintagma – trgovina in storitve iz Stanežič je 
prostovoljce presenetilo z donacijo več kot pet tisoč pločevink 
kave. Velik odziv je bil tudi na prošnjo za zbiranje računalni-
ške opreme za najbolj ranljive družine, katerih otroci raču-
nalnike potrebujejo za učenje na daljavo. Donirali so jih pod-
jetja in posamezniki: Akron, Pohištvo Iskra, Jamnik Keber, 
Tip, družina Nanut, Lescom, Sonet plus, Rotary Club Medvo-
de, Družba Goričane, L'Arche Slovenia – Skupnost Barka, Ce-
lovito, Veronika Vrhunc, Knjižnica Medvode in Jože Jamnik. 
Podjetje Proline varovanje in Nordijsko športno društvo Med-
vode sta občini priskočila na pomoč z brezplačno izposojo va-
rovalnih ograj, s katerimi so poskrbeli za varnost in ustrezne 

razmike obiskovalcev na tržnici, pred trgovskimi centri in 
drugimi javnimi objekti. Svoje dobro srce so pokazali tudi še 
drugi neimenovani, ki so pomagali kot sosed sosedu, prijatelj 
prijatelju ... Hvaležnost gre prav vsem.

PROSTOVOLJSTVO JE PRIORITETA

V vseh teh tednih je dobro deloval tudi Center kriznega od-
ziva Občine Medvode s številnimi prostovoljci. "Center se ne 
ukinja, prav tako tudi ne psihosocialna pomoč, je pa res, da 
intenziteta ni več takšna, kot je bila na začetku, zato smo se 

odločili za njegovo reorganizacijo. Na današnji koordinaciji 
smo se dogovorili, da krizni center med prazniki in prvi te-
den maja še ostaja, nato pa bo analiza pokazala, kako naprej. 
Dokler bodo krajani potrebovali pomoč, jim jo bomo zagotovo 
nudili, organizirano na takšen ali drugačen način," je konec 
aprila še povedal Franc Jarc. 
Vodja Centra kriznega odziva je prostovoljka Blanka Trampuš 
iz Studenčic, ki jo poznamo tudi kot predsednico Krajevnega 
odbora Rdečega križa. "Brez pomislekov sem se odzvala, kljub 
temu da gre za virus, ki je zelo nalezljiv. Delo prostovoljke 
je zame prioriteta. Vem, kako je treba poskrbeti za zaščito. 
Ne nazadnje sem po izobrazbi zdravstvena delavka. Peto leto 
delujem v Rdečem križu in v tem času sem bila na številnih 
izobraževanjih. Včasih sem se že spraševala, kaj mi je treba 
vse to vedeti, sedaj pa vidim, da mi pridobljena znanja pride-
jo še kako prav. Epidemija sicer ni bila ciljna tematika naših 
izobraževanj, česa takšnega ni nihče pričakoval, v osnovi pa 
je treba ravnati kot v vseh ostalih elementarnih nesrečah. 
Moja naloga kot vodje Centra kriznega odziva je bila poskr-
beti tudi za vse druge v ekipi. Posredovala sem jim navodila 
glede razkuževanja, pravilnega nošenja zaščitnih mask, za-
ščitnih rokavic ...," je pojasnila.
Življenje se počasi vrača, a s prilagoditvami, nekateri pa že 
napovedujejo nov val covida-19. "Vsi smo se prvič srečali s ta-
kšno situacijo. Začeli smo na novo pisati vse postopke in na-
črte. Zdaj imamo to pripravljeno teoretično in preskušeno v 
praksi. Srčno upam, da novih valov ne bo, če bodo, pa vemo, 
kako postopati. Tudi skladišče osebne varovalne opreme je 
bistveno bolje založeno, kot je bilo," je še dejal Jarc.

Blanka Trampuš, vodja Centra kriznega odziva / Foto: Gorazd Kavčič

Na Občini Medvode so veseli vseh podjetij in posameznikov, ki so 
njim in občanom priskočili na pomoč. Eden izmed teh je tudi Boris 
Fujan iz podjetja Timma iz Hraš (desno), na fotografiji s Francem 
Jarcem, poveljnikom Civilne zaščite Občine Medvode. / Foto: arhiv 
Občine Medvode 

www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode 
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O deklici Brini, ki se zaradi prezgodnjega rojstva bori s cere-
bralno paralizo, smo že večkrat pisali. Devetletnica napreduje 
korak za korakom.
Na začetku marca je z družino znova odpotovala v Združene dr-
žave Amerike, v mesto St. Louis. "Brina je imela 9. marca kontrol-
ni pregled pri dr. Parku in tudi to leto je bil zadovoljen z njenim 
napredkom. Ima terapije v otroški bolnišnici, ki pa niso krite s 
strani našega zdravstva. Odšli smo 3. marca in se vrnemo, ko 
bodo sprostili lete za Evropo, saj je zelo težko dobiti vozovnico 
zaradi pandemije covida-19," je konec aprila pojasnila Brinina 
mami Špela Sobočan. Družina je nastanjena v apartmaju, ki so 
ga pridobili preko socialne službe v bolnici in ga je seveda tre-
ba plačati. "Za Brinino letalsko vozovnico, terapije s pregledom, 
ortoze in ostale pripomočke smo denar zbrali preko donatorjev, 
vse ostale stroške pa krijemo sami," pove Sobočanova.

Brina ne glede na epidemijo covida-19 nemoteno obiskuje te-
rapije. "Je zelo napredovala v hoji. Sama je začela hoditi s po-
močjo berglic in končno premagala strah, ki ga je imela v sebi. 
Predvsem sebi je dokazala, da se s trdim delom in vztrajnostjo 
da narediti veliko. Za nas je bil dan, ko je zakorakala s pomočjo 
berglic, kot da bi se ponovno rodila, za Brino pa velika motiva-
cija za naprej. Tudi terapevtke niso mogle verjeti, da ji je uspelo 
v tako kratkem času. K njeni samostojnosti so pripomogle tudi 
nove ortoze, ki pa jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije ne financira," še pravi Sobočanova. 
Razmere v Združenih državah Amerike so zaradi covida-19 dru-
gačne, kot so jih bili vajeni. "Življenje tukaj je bilo ob prihodu 
normalno, po razglasitvi pandemije pa se je stanje zaostrilo. Za-
čel je veljati ukrep Stay home, torej ostani doma. V trgovinah 
nekaterih živil dolgo časa nisi mogel dobiti, količina nakupa je 
bila omejena. Je kar pestro, ko prideš v trgovino in vidiš prazne 
police, ne moreš dobiti osnovnih živil ... Tudi zaščitnih sredstev 
se ne da kupiti. Skušamo se čim bolje znajti, seveda situaciji pri-
merno. Za terapije smo morali v bolnišnici pridobiti dovolilnico, 
da bi jo pokazali, če bi nas ustavili na poti tja ali nazaj," še pove 
Sobočanova. Z Brino je v Združenih državah Amerike tudi njen 
starejši brat. Kot drugi slovenski otroci se oba šolata na daljavo. 
Od učiteljic dobita program in ga skupaj predelajo. 
In kaj sledi po vrnitvi domov? "Na to vprašanje zelo težko od-
govorim. Po vsej verjetnosti bo večina stvari znova breme naše 
družine. Bina ima tudi že potrjen datum pregleda pri dr. Parku 
za naslednje leto. Začeli smo zbiranje sredstev za nakup novih 
ortoz, saj bo sedanje prerasla, in terapij. Zbirajo se preko Žu-
pnijske karitas Preska," je zaključila Sobočanova.

Brina na pregledu  
in terapijah v Ameriki
Brina Slivniker iz Vaš je z družino na 
začetku marca odpotovala na pregled in 
terapije v Združene države Amerike. »Zelo 
je napredovala v hoji,« je sporočila njena 
mami Špela Sobočan. 

"Za nas je bil dan, ko je zakorakala s pomočjo berglic, kot da bi 
se ponovno rodila, za Brino pa velika motivacija za naprej," pravi 
Brinina mami Špela Sobočan. / Foto: arhiv družine

Terapije v otroški bolnišnici / Foto: arhiv družine

Društvo upokojencev Medvode obvešča vse medvoške upokojen-
ce, da je društvena pisarna zaradi izrednih razmer zaprta do pre-
klica. Nujne zadeve je možno urediti po e-pošti mtome43@gmail.
com ali telefonu 041 295 040. M. B.

Pisarna Društva upokojencev 
 Medvode zaprta do preklica
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Oglarjenje je bila v preteklosti najpogo-
stejša oblika izkoriščanja gozdov. Danes 
je tak način pridobivanja le še spomin 
na nekoč zelo razvito obrt. Kuhe oglja 
na tradicionalen način ne vidimo več 
pogosto. V medvoški občini je Peter Škof 
najverjetneje edini, ki se tega loti še 
prav vsako leto. Tudi sam pravi, da ne 
pozna nikogar drugega.
Kopo je v Žlebeh letos zakuril v nede-
ljo, 19. aprila, obiskali smo ga dva dni 
kasneje. Iz nje se ni več veliko kadilo. 
"Kuhanje oglja je zelo pospešil veter, 
tako da gre vse skupaj hitreje. Za četr-
tek ali petek že načrtujem, da bi kopo 
lahko odprl," je povedal in pojasnil, da 
je njegova letošnja kopa najverjetneje 
že štirinajsta, da je kakšno leto naredil 
dve, enkrat celo tri, zanj najboljši čas za 
kuhanje oglja pa je prav pomlad. Začel 
je iz radovednosti, uspelo pa mu je že 
v prvem poskusu. "Preden sem se lotil, 
sem se pozanimal, kako se stvari stre-
že. Pridobil sem veliko informacij. Nato 
poskusiš in se sproti učiš. Veliko dela 
je, že preden se zakuri. Drva se najprej 
navozijo okrog kopišča, nato se začnejo 
zlagati. V letošnji kopi jih je od 14 do 15 
kubičnih metrov. Les je treba skladati 
pokonci. Na sredini je dimnik oziroma 

stržen. Kot večina oglarjev tudi jaz na 
dno položim dve trščici v obliki križa za 
srečo pri kuhanju oglja. Zloženo kopo 
je treba predhodno pripraviti za nanos 
zemlje oziroma tako imenovano črnje-
nje, nato pa sledi nanos zemlje. Sredina 
kope, dno stržena in plast ob njem proti 
vrhu se zažgejo, in sicer z vrha. Stržen 
je treba z lesom postopoma napolniti do 
vrha. Odpiranje kope prav tako poteka 

postopoma," je povsem na kratko opisal 
tudi sicer precej bolj zapleten postopek 
priprave lesa, transporta do kopišča, 
zlaganja kope in kuhanja oglja do raz-
diranja.
Med kuhanjem oglja mora biti prisoten 
podnevi in ponoči, da vse poteka, kot 
je treba, saj kopa ne sme zagoreti – in 
seveda tudi zaradi varnosti. "Spanja je v 
teh dneh bolj malo, saj sem praktično 
24 ur na dan pri kopi, a bom vse še lah-
ko nadoknadil," ni deloval nič kaj utru-
jeno. Vsakemu, ki je prišel mimo, je z 
veseljem odgovoril na vprašanja. "Ljudje 
se kar ustavljajo, ko gredo mimo. Neka-
tere kuhanje kope zanima bolj, druge 
manj. Kar nekaj je pohodnikov, kolesar-
jev, ki me prav nič ne motijo, moti pa 
me, ko tod mimo v gozd divjajo z mo-
torji." Njegova kopa se je znašla celo na 
družabnem omrežju Facebook. 
Kako uspešna bo letošnja kuha, še ni 
mogel z gotovostjo povedati: "Kot tre-
nutno kaže, mora uspeti, le ohladiti 
se še mora. Mislim, da bi moralo biti 
oglja okrog osemsto, devetsto kilogra-
mov. Po njem je povpraševanje, klasič-
na kuha se pozna tudi pri kvaliteti," je 
še povedal. Kuhanje oglja mu gre dobro 
od rok in le enkrat se mu ni izšlo po 
željah. 

Oglje začel kuhati iz radovednosti
Peter Škof iz Žlebov je tudi letos kuhal oglje. »Kot trenutno kaže, mora uspeti,« je dejal 
ob našem obisku. To je bila že njegova štirinajsta kopa.

Peter Škof se je tudi letos lotil kuhanja oglja.

»Dobro oglje se mora takole posvetiti. Kot trenutno kaže, bo tudi letošnja kuha uspešna,« je 
pojasnil ob našem obisku.
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V maju je v Smledniku vsako leto pote-
kala izmenjava "flanc", ki je bila vselej 
dobro obiskana. Letos bi v Društvu za 
ustno zgodovino Flancanje izvedli že se-
demnajstič. Prireditve zaradi epidemije 
covida-19 ne bo, sadike pa boste kljub 
temu lahko izmenjali.
"Namesto naše tradicionalne pomladne 
prireditve Flancanje, ki bi bila letos že 
17., bomo v drugem tednu maja izvedli 
izmenjavo "flanc" malo drugače. Dve 
članici našega društva bosta po telefo-
nu zbirali informacije, katere sadike 
kdo ponuja in katere potrebuje, po pre-
gledu zbranega pa bomo vsakemu spo-
ročil, s kom si jih lahko izmenja. Nato 
se bodo posamezniki dogovorili med 
seboj in si sadike na ustrezen način iz-
menjali. To seveda ne bo enako kot pra-
znično srečanje na Trgu sv. Urha z boga-
stvom naših kulturnih rastlin, zbranih 
na enem mestu, bo pa izmenjava bolj 
osebna in še bolj pristno obujanje sta-
rih običajev. Nekdaj je izmenjava sadik 
potekala le osebno, na osnovi zaupanja, 
ki je možno le takrat, ko se med seboj 
poznamo," je na začetku maja pojasni-
la Urška Sešek, predsednica Društva za 
ustno zgodovino. 
V društvu letos še toliko bolj poudarjajo 
pomen ohranjanja kulturne dediščine, 
ki je našim prednikom omogočala lo-
kalno samooskrbo. "V trenutni situaciji 
se gotovo bolj zavedamo njenega pome-
na tudi za danes in za jutri. K večji sa-
mooskrbnosti s pomočjo lastnega vrta 
je državljane Slovenije v aprilu pozvalo 
tudi ministrstvo za kmetijstvo. V pozi-
vu piše, naj vrtnarimo sonaravno in si 
izmenjujemo zdrava semena. Vidimo, 
da letos nekateri na novo urejajo ali 
povečujejo vrtove, tako v mestih kot na 
vasi. Kar nekaj ljudi nas je vprašalo, če 
bomo letos 'flancali'. Prepričani smo, da 
so v času, ko se spreminjata tako pod-
nebje kot družbena klima, izmenjave 
in sodelovanje na lokalni ravni še to-
liko pomembnejši," še pravi Seškova in 
dodaja: "Letos vidimo, da marsikaj ni 
samoumevno. Da ni dobro biti odvisen 

od oddaljenih virov, saj lahko kljub vi-
soki tehnologiji doživimo prazne police 
v trgovinah. Bolj razmišljamo o tem, 
kar imamo in kar lahko ustvarimo na 
domačem pragu, pri čemer samooskr-
ba ne zajema samo hrane, ampak tudi 
vodo, energijo in vse drugo, kar potre-
bujemo za življenje."
Pomembna projekta v tej luči sta tako 
Flancanje kot Vaški vrt v Smledniku, ki 
ostaja urejen. "Za Vaški vrt v Smledniku 
skrbimo člani Društva za ustno zgodo-
vino in drugi prostovoljci. Zaradi leto-

šnjih omejitev urejanje za zdaj poteka 
posamično ali pa ga ureja le nekaj oseb 
hkrati. V aprilu smo zaradi vremena 
čakali s setvijo enoletnih zelišč, zelenja-
ve, žit in cvetlic in je bilo očitno, koliko 
trpežnejše so trajnice in kako huda je 
suša. Prostovoljci so medtem obnovili 
klop na zgornjem delu vrta in izdelali 
pleteno škarpno oporo iz protja, največ 
pozornosti pa je pritegnila enkratna ve-
likonočna okrasitev, delo naše članice 
Albine Bizjak," je delo na Vaškem vrtu 
opisala Seškova.

Izmenjava »flanc« bo, a malo drugače
V Društvu za ustno zgodovino letos še posebno poudarjajo pomen samooskrbe. 
Flancanje bo, a v drugačni izvedbi. Člani društva in drugi prostovoljci lepo skrbijo tudi 
za Vaški vrt. Veliko pozornosti je pritegnila velikonočna okrasitev Albine Bizjak.

Za Vaški vrt v Smledniku skrbijo člani Društva za ustno zgodovino in drugi prostovoljci.  
/ Foto: arhiv društva

Vrtnarstvo Hortika
Monika Mohar, s.p., Goričane 37, Medvode,  
nasproti gradu Goričane

Velika izbira balkonskega cvetja, enoletnic, sadik zelenjave

Kjer se tradicija sreča s trendi

Simbol Vrtnarstvo Hortika:  
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Skupina Calypso, ki ji pravijo tudi bend 
za žur, letos praznuje dvajsetletnico de-
lovanja. Ob tem jubileju so izdali nov hit 
z naslovom Rojena zame.
"To je trenutno naša najbolj razveselji-
va novica. Hit je v ritmih reggaetona in 
je namenjen predvsem mladim. Pesem 
je pozitivna, vesela, zaljubljena. Avtor 
glasbe in besedila je Rok Lunaček. Vi-
deospot smo posneli 8. marca na Hoč-
kem Pohorju, v idilični hišici Panora-
mic view Cottage house. Glavno vlogo 
ima influencerka Nika Krmec, ki v spo-
tu praznuje rojstni dan. V njem je tudi 
njena slavna psička Skeyti," je pojasnil 
Domen Kuralt s Spodnje Senice, vodja 
in pevec skupine. V videospotu igra Ni-
kinega partnerja. Za rojstni dan ji kupi 
nov avto. V spot so vključili tudi njiho-
ve oboževalke, ki jih redno spremljajo 
na veselicah. Te kot Nikine prijateljice 
pridejo na praznovanje rojstnega dne. 
"Kljub težkim časom, ki trenutno vla-
dajo, smo se odločili, da javnosti pred-
stavimo pesem in jim s tem vlijemo 
pozitivo in dobro voljo," pravi Kuralt. V 
načrtu so imeli večje praznovanje dvaj-
setletnice, kar naj bi se zgodilo 16. maja 
v Komendi, kjer bi igrali skupaj s skupi-
no Pop Design. Zaradi trenutnih razmer 
so nastop morali odpovedati.

Je pa del skupine z igranjem v času ve-
likonočnih praznikov razveselil stano-
valce in zaposlene Deos Centra starejših 
Medvode. "Glede na to, da za zaposle-
ne Centra starejših občanov Medvode 
skupina Calypso igra že vrsto let, smo 
se z veseljem odzvali povabilu direk-
torja Blaža Razvornika, da popestrimo 
dopoldan starostnikom doma, ki so 
zaradi karantene osamljeni. Na njiho-
vem vrtu smo jim zaigrali nekaj naših 
uspešnic in nekaj narodno-zabavnih 
pesmi, ki so jih peli skupaj z nami. Bili 
so zelo hvaležni in veseli, da smo jim 

vsaj malo popestrili dan," je povedal Ku-
ralt. Poleg njega je bil iz skupine priso-
ten še harmonikar Andraž Štrukelj, ki je 
lani zamenjal Matica Hribarja. Skupino 
Calypso sestavljata še klaviaturist Jure 

Osmanović iz Medvod in bobnar Goran 
Poluga. Oba sta v skupini že deset let.  
Domen Kuralt, ustanovitelj in vodja 
skupine, ki je edini, ki je njen član vseh 
dvajset let, je takole opisal skupino Ca-
lypso: "Za vas ustvarjamo in vas zaba-
vamo že od leta 2000. Skrbimo za nepo-
zabna vzdušja in zabave na veselicah, 
porokah, zasebnih zabavah ... Skratka, 
kjerkoli in kadarkoli si zaželite dobro 
vzdušje in zabavo, tam smo lahko mi. 
Pohvalimo se lahko z zelo širokim re-
pertoarjem, saj igramo narodno-zabav-
no glasbo, slovenske stare in nove hite, 
dalmatinsko, hrvaško, srbsko glasbo, 
italijanske in angleške uspešnice ter 
rock'n'roll. V dvajsetih letih delovanja 
smo ustvarili sedemnajst lastnih pe-
smi, zadnje tri velike uspešnice se po-
gosto vrtijo na radijskih postajah." 

Nova glasbena uspešnica za dvajset let skupine
Glasbena skupina Calypso je praznovanje dvajsetletnice morala odpovedati, izdali pa 
so nov hit z naslovom Rojena zame. Z glasbo so v aprilu polepšali dan stanovalcem in 
zaposlenim Centra starejših Medvode.

Člana skupine Calypso Domen Kuralt in Andraž Štrukelj sta z glasbo popestrila dopoldne 
stanovalcem in zaposlenim Deos Centra starejših Medvode. / Foto: arhiv Deos Centra 
starejših Medvode

Skupina Calypso obeležuje dvajset let delovanja. Ob tem so izdali novo uspešnico in zanjo 
posneli tudi videospot. / Foto: arhiv skupine

»V dvajsetih letih delovanja 
smo ustvarili sedemnajst 
lastnih pesmi, zadnje tri velike 
uspešnice pogosto vrtijo na 
radijskih postajah.«
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V znani kulinarični družini Jezeršek iz Sore kulinarično zna-
nje običajno delijo na delavnicah Akademije Jezeršek, ki za-
radi epidemije covida-19 zadnje tedne niso potekale, so pa 
zato Jezerškovi za ljubitelje kulinarike pripravili dve brez-
plačni video delavnici. Prva je bila Peka potice z mamo Sonjo 
pred velikonočnimi prazniki, druga pa Peka na žaru z Luko 
Jezerškom pred prvomajskimi prazniki. 
"Odziv na obe video delavnici je bil nad vsemi pričakovanji. 
Delavnica o peki potice z mojo mamo Sonjo je samo v enem 
dnevu dosegla več kot šest tisoč ogledov, do danes pa so si jo 
ljudje ogledali že več kot 25.000-krat. Vesel sem, da smo v teh 
časih svojim sledilcem prenesli delček kulinaričnega znanja, 
ki ga sicer delimo na delavnicah Akademije Jezeršek. Glede 
na odlične odzive in zanimanje bomo v prihodnje zagotovo 
razmišljali še o kakšni dodatni video delavnici. Ker na svoja 
družbena omrežja dnevno dobim veliko vprašanj o pripravi ra-
znovrstnih jedi, v teh kratkih video delavnicah zagotovo vidim 
priložnost, da z ljubitelji kulinarike delim male trike velikih 
kuharskih mojstrov, ki bi drugače ostali skriti, in jim tako po-
magamo k lažji pripravi jedi," je pojasnil Luka Jezeršek.
Video delavnica Peka potice z mamo Sonjo je doživela res izje-
mno velik odziv. Video posnetek s celotnim postopkom, z vse-
mi skrivnostmi, kako priti do popolne orehove potice, je dolg 
dobrih 22 minut. "Preden se lotite peke potice, je pomembno, 
da imate res vse potrebne sestavine, mir in tri ure časa. Na 
koncu vam z mamo zagotavljava, da boste naredili odlično 
potico," je v uvodu dejal Luka Jezeršek. Sonja Jezeršek je po-
jasnila tudi, da jo je za peko potice navdušil Janez Bogataj: 
"Pisal je knjigo, vprašal me je, ali bi pekla potice za njihovo 
fotografiranje. Obljubila sem mu. Naredili smo 42 različnih 
potic iz različnih vrst moke in različnih nadevov. Takrat sem 
dobila veselje za pripravo potic. To res rada delam, najraje pa 
delam ocvirkovo potico. Je spomin na taščo." Tokrat je delila 
recept za klasično orehovo potico: najprej za pripravo testa, 
nato nadeva, sledile so učne minute za valjanje testa, nanos 

nadeva, zvijanje potice in za konec še navodila za pečenje. 
Jezerškovi so za velikonočne praznike spekli več kot dvesto 
potic. Več kot polovico so jih dostavili "nevidnim junakom", 
kot so medicinske sestre, policisti ... Z družbeno odgovorno 
akcijo Potica od vas za nevidne junake so približali praznike 
tudi tistim, ki jih zaradi trenutnih razmer niso preživljali v 
družinskem krogu.
Pred prvomajskimi prazniki pa je Luka Jezeršek na spletu de-
lil trike, kako zadovoljiti goste, ki jih povabite na piknik. Z 
žara je dišalo po domačem kruhu z vonjem mediteranskih 
začimb, sveže pečenih jajcih s šparglji, pečenem piščancu 
in krompirju, dimljenem lososu in zeliščih in na koncu še 
po čokoladni banani. "Ko sem povabljen na piknik, grem tja 
z namenom, da nekaj dobrega pojem, popijem in uživam v 
odlični družbi. Pri tem pa vedno znova opažam dve napaki. 
Prva je, da gostitelj običajno čaka s hrano, dokler se vsi ne 
zberemo. Druga, da je postreženo vse naenkrat, tako da se 
dobesedno nabašemo in nato obsedimo za polno mizo. Zato 
je pri načrtovanju piknika zelo pomembno, da ga razdelimo 
na več dejanj – gostom postrežemo hrano že ob prihodu in 
sladico na koncu," je med drugim povedal Luka Jezeršek.

Z Jezerškovimi na spletu do potice in jedi z žara 
Vrata Akademije Jezeršek so v teh tednih zaprta. V Jezeršek gostinstvu pa so za 
ljubitelje kulinarike pripravili dve video delavnici: z mamo Sonjo ste lahko pekli 
potico, z Luko pa pripravljali jedi na žaru.

Peka potice z mamo Sonjo ... ... in Peka na žaru z Luko Jezerškom

ZA TOPLO ZIMO IN POMLAD, 
KURILNO OLJE DOSTAVLJA HUBAT!

DOSTAVA KURILNEGA OLJA  www.hubat.si

Brezplačen 
prevoz ali 
plačilo na 
obroke

 080 22 36
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ALENKA BRUN, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Kranjskogorski igralniško-zabaviščni center Korona je ravno 
pred nastalo situacijo z epidemijo covida-19 gostil najprej pre-
dizbor za mistra Slovenije 2020, potem pa še polfinale. Med 
tremi gorenjskimi predstavniki se je publiki predstavil tudi 
Matevž Gortnar iz Vaš.
Simpatični dvaindvajsetletnik doma ni takoj povedal, da se je 
prijavil na letošnji izbor za najlepšega Slovenca. Ko so njegovi 
izvedeli za izbor, so ga podprli – kot pri vseh ostalih stvareh, 
česar se Matevž loti –, veliko podpore pa je dobil tudi s strani 
prijateljev.

GASILEC, ŠPORTNIK IN KREATIVEC

V domači občini Matevža poznajo predvsem zaradi njegovega 
udejstvovanja pri prostovoljnih gasilcih in po igranju košar-
ke. "Že od malega sem aktiven član PGD Preska - Medvode, kar 
mi je v veselje, sploh ker na ta način lahko nekomu pomagaš 
v nesreči; po drugi strani pa je samo udejstvovanje pri gasil-
cih izjemno pestro. Ne manjka druženj, tekmovanj. Ogromno 
zanimivega se zgodi, vendar je to tudi neka odgovornost, ker 
si 24 ur na teden v pripravljenosti. Saj veste, kako pravijo: ne-
sreča nikoli ne počiva," razloži Matevž. Nad gasilstvom ga je 
navdušil njegov oče, ki je sam aktivno vpet v gasilstvo in tako 
posledično tudi vsa Matevževa družina.
Matevž je najprej študiral turizem, čeprav je razmišljal o štu-
diju dizajna, za kar se bo verjetno sedaj tudi odločil. Je precej 
ustvarjalen. Riše, piše, sploh pa slika zelo rad. Za platno si 
izbere včasih steno, spet drugič kos papirja, uporabi navaden 
svinčnik, barvo v spreju, poriše čevlje, kar omaro – kadar ima 
svoj trenutek.
Že od majhnega je tudi navdušen športnik. "Preden sem za-
čel igrati košarko, sem treniral badminton, lokostrelstvo, se 
preizkusil še v kakšnem športu. Košarko sta trenirala starejši 
brat in stric, tako da je bil to tudi delni razlog, da sem se na 
koncu odločil zanjo. Po končani srednji šoli sem jo opustil. 
Zamenjal sem namreč klub in se tako na treninge vozil v 
Cerklje na Gorenjskem, kar pa mi je vzelo preveč časa," pri-
poveduje. Potem je začel kolesariti in stopnjeval trening do te 
mere, da se z bratom danes udeležita tudi kakšnega marato-
na in kolesarske dirke. Srečate ga lahko na gorskem kolesu, 
a je več na cestnem.
Ko se je začelo koronaobdobje, je veselje do športa iz okolice 
prenesel v zaprt prostor. "Pozimi sem moral tako kolo pospra-
viti v sobo, kjer sem ga pač postavil na trenažer. To seveda ni 
isto, kot če si zunaj na svežem zraku, a glede na okoliščine, 
mi je čisto ustrezalo. Poleg vsega pa imam doma nekaj fitnes 
naprav, pripomočkov, uteži in lahko tudi tako treniram." Na-

vsezadnje pa, če ni ravno snega in izjemnega mraza, Matevž 
lahko poprime za košarkarsko žogo kar na domačem igrišču. 
Dnevi so vse toplejši in zato je kolesarjenje ponovno njegova 
prva izbira.

VŠEČ MU JE FILM

Nekaj konkretnih izkušenj ima Matevž tudi iz snemanj. Ko je 
bil star dvanajst let, je statiral pri dveh filmih in v zadnjem 
času se redno prijavlja na avdicije, kjer je kar uspešen. Sicer 
ga veseli veliko stvari, čim več tega želi tudi poskusiti, ven-
dar pa so mu snemanja in fotografiranja najljubša. Morda se 
mu enkrat uresniči želja in bo zaigral v seriji, mogoče celo v 
filmu. 
Pravi, da mu ni nikoli dolgčas. Ob koncih tedna velikokrat 
dela. "Različne promocije, delo v gostinstvu, snemanja … Ka-
dar ni dodatnega dela, pa sta v ospredju šport in kreativnost." 
Izvemo tudi, da zelo rad spi in kljub natrpanemu urniku, če 
se le da, z veseljem "zjutraj potegne kako uro".

NOV PROJEKT IN NOVA PRIJATELJSTVA

Matevž ugotavlja, da se je v času, kar je sodeloval pri projektu 
izbora letošnjega mistra, veliko naučil, si nabral novih izku-
šenj. Udeležil se ga je malce zato, ker so ga drugi prepričevali, 
naj poskusi, na koncu pa je bila seveda odločitev njegova. Po-
stal je bolj samozavesten, se še bolj navdušil nad modno brv-
jo, spoznal veliko novih ljudi, sklenil nova prijateljstva. Pravi, 
da mu je bil sam projekt zelo všeč in bi pot z veseljem ponovil 
prihodnje leto; morda čez dve leti, ko bo še bolj pripravljen.
Pa ima med fanti, ki so ostali in se bodo v finalu potegovali za 
lento mistra Slovenije 2020, favorita? Meni, da si jo zasluži kar 
nekaj fantov, jo pa privošči prav vsakomur, ker so se vsi dobro 
razumeli med seboj. "Bo pa seveda na koncu zmagal tisti, ki se 
bo najbolje predstavil, podkrepil to s svojo karizmo, prepričal 
žirijo in javnost, da je on tisti, ki si zasluži lento in naziv."

Izkušnjo bi takoj ponovil
Pot Matevža Gortnarja se je v izboru za 
najlepšega letošnjega Slovenca zaključila 
v polfinalu, vendar mu ni žal, da se je 
odločil za sodelovanje pri projektu, saj 
je bila izkušnja zanimiva. Celo tako 
zanimiva, da bi vse skupaj takoj ponovil.

Matevž Gortnar 
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PETER KOŠENINA

Košarkarji so letošnjo sezono zaradi 
epidemije covida-19 zaključili predča-
sno. Članska ekipa Košarkarskega klu-
ba Medvode, ki nastopa pod imenom 
Brinox Medvode, si je v 2. SKL z desetim 
mestom (6 zmag, 14 porazov) priborila 
obstanek v ligi in bo med drugoligaško 
druščino nastopala tudi v naslednji se-
zoni. Uspešne so bile tudi mlajše selek-
cije: U11, U13 (igra v prvi ligi), U15 (sezono 
začeli v drugi ligi, vmes napredovali v 
prvo), U17 in U19, ki sta igrali v drugi ligi. 
"Pred sezono smo člansko ekipo moč-
no pomladili, ostalo pa je nekaj prav 
tako še mladih košarkarjev, ki so igrali 
že v prejšnjih sezonah, tako da ne mo-
rem reči, da je bila ekipa povsem brez 
izkušenj. Vedeli smo, da je to tveganje, 
a pomladitev je bila nujno potrebna. Na 
koncu se je poteza izkazala kot dobra. 
Fantje so ostali v drugi ligi, kar je bil 
tudi cilj," je povedal Dean Bunčič, direk-
tor Košarkarskega kluba Medvode, in 
dodal, da s tem, kar imajo, delajo čude-
že. "Naša članska ekipa je ena redkih, ki 
ne igra za plačilo, pa kljub temu že tri 

sezone vztrajamo v drugoligaški dru-
ščini. Kako dolgo bo to še šlo, bomo pa 
videli. Treniramo manj kot druge ekipe, 
ker s tem prihranimo kar nekaj evrov, 
tudi denarja za plačilo igralcev nima-
mo. To je dejstvo."
Košarkarji v teh mesecih tekmovanj 
nimajo, posledično tudi ne stroškov za 
njihovo izvedbo. Zaradi epidemije co-
vida-19 pa so v teh mesecih ostali brez 

prihodka od vadnin, pomembnega vira 
za normalen začetek nove sezone. 
V Košarkarskem klubu Medvode vadi 
tudi veliko otrok po osnovnih šolah, 
okrog sto petdeset. "Podmladek imamo, 
naši mladi košarkarji lepo napredujejo," 
še pravi Bunčič. Do začetka naslednje 
sezone je še kar veliko časa, medvoška 
članska ekipa pa naj bi ostala večinoma 
enaka kot v letošnji sezoni.

S košarkarsko sezono zadovoljni
»Članska ekipa je ostala v drugi ligi, mlajše selekcije napredujejo,« pravi Dean Bunčič, 
direktor Košarkarskega kluba Medvode.

Medvoški košarkarji (v svetlih dresih) bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v drugi ligi.



34 | ŠPORT IN REKREACIJA

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG 

AKTIVNO DO SLUŽBE 

Jutra in pa predvsem dnevi postajajo 
vse toplejši, zato se ponuja priložnost, 
da čas za rekreacijo izkoristite že zju-
traj. Seveda, večina ima dopoldne služ-
bo, vendar zakaj ne bi izkoristili časa 
prevoza do tja. Namesto sedenja v avtu 
lahko tako izberete poganjanje kolesa, 
ki vas bo mogoče celo enako hitro pri-
peljalo do cilja. Če delate v Ljubljani, bo 
ta hipoteza verjetno kar držala, vsaj iz 
mojih izkušenj, ob tem pa vam bo na-

smešek na obraz narisalo prehitevanje 
dolgih kolon avtomobilov pred sema-
forji. V primeru, da pa imate službo v 
radiju nekaj kilometrov, se lahko do tja 
celo sprehodite in uživate v prebujanju 
narave. 
Dneva ni bolje začeti s tem, da nare-
dimo nekaj dobrega zase in za svoje 
zdravje. Zaradi prometne konice in iz-
pušnih plinov, ki nastanejo ob tem, si je 
vseeno bolje izbrati kakšno stransko ce-
sto ali ulico, po kateri ravno tako učin-
kovito pridemo na cilj. No, seveda pa je 
treba priti še domov, zato je na vrsti še 
popoldanska "etapa". Tako se število ak-
tivnih ur na teden hitro poveča že na ti-
sto optimalno. Danes je časovna stiska 
za vsakega vse večja, zato je popoldan 
ob vseh opravkih težje najti čas še za 
nekaj rekreacije, s takšnim načinom, ki 
pa ga opisujem, bo morda temu popol-
noma zadoščeno. 
Vsaka stvar ima pozitivno in pa tudi 
negativno plat. Seveda boste po kole-
sarjenju mogoče rahlo preznojeni, če 
se peljete malo hitreje, zato zna biti za 
nekatere to majhna težava. Nekate-

ra podjetja imajo urejena garderobe in 
tuše, zato tistim to ne bo predstavljalo 
problema, vendar pri večini žal ni tako. 
Ne pravim, da to prakticirajte vsak dan, 
v vsakem vremenu, pač pa svetujem, da 
zadevo preizkusite. Verjamem, da vam 
bo kakšen dan v tednu vse to prav všeč-
no. Tudi sam se še danes večkrat na kak 
opravek zapeljem s kolesom, pot do tja 
oziroma nazaj pa malo zavijem, tako 
da dejansko opravim že neki daljši tre-
ning, absolutno pa tega ne počnem vsak 
dan, saj je logistično vse skupaj malo 
težje. Razlika je tudi v tem, da si sam 
kot tekmovalec želim kvalitetnega tre-
ninga, kar pa to zagotovo ni; je pa lahko 
zelo dober dodatek k treningu in aktivni 
regeneraciji. 
Ko sem čez poletje opravljal študentsko 
delo v Ljubljani, sem prav vsak dan ko-
lesaril ali pa tekel iz službe. Zjutraj sem 
spakiral stvari, ki sem jih potreboval, 
imel pa sem to srečo, da mi jih je oče 
odpeljal nazaj domov, kar olajša zadevo. 
Tako sem vsak dan pridobil pol ure za 
trening, ki bi ga sicer preživel v koloni 
proti domu.

V gibanju s Timotejem (14)

MAJA BERTONCELJ

V času, ko je bilo prepovedano gibanje 
med občinami, so se po svoje znašli tudi 
rekreativni kolesarji. Možnosti za kole-
sarjenje po medvoški občini je veliko, 
tokrat objavljamo pretežno ravninsko 
traso – kolesarski križ, ki ga je prekole-
saril Janez Debeljak iz Smlednika.

"Za tako imenovani križ sem se odločil, 
da preverim, koliko kilometrov se da 
narediti, če greš po glavni cesti na vse 
štiri strani do občinskih mej – seveda 
z malo večjo intenzivnostjo. Zanimivo, 
da se nabere tudi kar nekaj višinskih 
metrov. V enem krogu sem nameril 33 
kilometrov in 240 višinskih metrov," je 
pojasnil. Kolesariti je začel v domačem 
Smledniku, nato pa na štiri strani ob-
čine (in to večkrat): do Moš in meje s 
kranjsko občino, do Jeprce in naprej 
do meje s škofjeloško občino, nazaj čez 
Zgornjo in Spodnjo Senico, do konca 
Hraš in meje z vodiško občino in do Vi-
krč in meje z ljubljansko občino.  
"Medvoška občina je za trening sicer 
dovolj velika, je pa res, da je treba več-
krat po isti trasi. Včasih se odločim za 
ravninski trening, drugič bolj za vzpo-
ne v Polhograjce ali pa mešano. Spo-
znal sem veliko novih poti, ki jih dru-
gače verjetno ne bi. Kolesarjev je sedaj 
na cesti še veliko več, sploh srečujem 
veliko družin in pa kolesarjev z elek-

tričnimi kolesi," je še v času prepovedi 
gibanja med občinami povedal Debe-
ljak.

Kolesarski križ po občini

Občinski kolesarski križ
Stan

Servis koles

S
TA

N
 S

E
R

VI
S

 K
O

LE
S

  d
.o

.o
.



NA KOLESIH | 35 

A
V

TO
 J

A
M

N
IK

 d
.o

.o
.

Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Avto zastopnik d.o.o. / Naslov 8,  Kraj / tel. 000 000 000

Nova Kona Hybrid

Tucson
N Line

i30 N

Hyundai Najboljše razmerje 
med ceno in kakovostjo!

 OMEJENA SERIJA VOZIL
• POPUSTI VSE DO 5.000 EUR 

• IZJEMNO FINANCIRANJE TUDI BREZ OBRESTI 
 • 5 LET TOVARNIŠKE GARANCIJE 

 BREZ OMEJITVE KILOMETROV

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 7,8 l/100 km, emisije CO2: 0,0 - 178 g/km.
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi 
goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste avtomobilski blagovni znamki 
Vir: ttp://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. 

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

Za varnost je najbolje ostati doma, a mnogi smo kljub temu 
tudi zdaj bolj ali manj odvisni od avtomobila - bodisi ker mo-
ramo v službo, v trgovino ali pa po živila in nujne potrebščine.
Tako kot sicer tudi pri vožnji z avtomobilom velja t. i. soci-

alna distanca, torej izogibanje fizičnemu stiku z drugimi. 
Če le lahko, se na pot odpravite sami, brez sopotnikov. Če to 
ni mogoče, se pred tem prepričajte, da vaš sopotnik ne kaže 
akutnih znakov respiratornih bolezni. Kljub temu da je lah-
ko osebni avtomobil nekakšna mobilna izolacijska komora, 
ki nam omogoča minimalen kontakt z zunanjim svetom na 
nujnih poteh, pa vendar predstavlja tudi določeno mero tve-
ganja. V primeru, ko se ne morete izogniti stiku z drugimi 
osebami, bodite še posebej pozorni na preventivne higienske 
ukrepe. Dezinficirajte vse površine, ki se jih dotikate pred in 
po opravljeni poti. Še posebej, če vaše vozilo delite še s kom 
drugim. A najprej in ključno: temeljito si umivajte in dezin-
ficirajte roke! Še tako očiščen in razkužen avtomobil vam ne 
pomaga prav nič, če se kljuke, volana, ročne zavore ... dotika-
te z okuženimi rokami. Ves vaš trud pri čiščenju vozila bo v 
hipu zaman. Svetujemo še, da vozilo, ki ste ga očistili, ob tem 
tudi dodobra prezračite. 

Kako v teh časih varno 
uporabljati avtomobil 

Dezinfekcija notranjosti avta
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Krajca z neba
PETER KOŠENINA

Na večernem zahodnem nebu sta ko-
nec aprila pozornost privlačila Lunin 
prvi krajec in Venera. Ker sestrski planet 
kroži na manjši razdalji, Sonce obkroži 
hitreje kot Zemlja. Kadar se na svoji poti 
Zemlji približuje, Venero poznamo kot 
zvezdo večernico, kadar se oddaljuje, 
pa kot danico. V vsaki vlogi jo vidimo 
približno devet mesecev in pol. Trenutno 
je med nami in Soncem, zato je le delno 
osvetljena in jo vidimo kot krajec. Kadar 
je skoraj polna, je na drugi strani Sonca 
in precej manj svetla, ker je zelo daleč. 
Venera bo vlogo večernice z vlogo dani-
ce letos zamenjala 3. junija. 

MARJEŠKA PEHTA

Pred leti sem prebirala spletne strani in 
zasledila, da je soda bikarbona dobra in 
uporabna za veliko stvari. Tokrat le ne-
kaj namigov.

ČIŠČENJE STANOVANJA

Ko se lotim sobotnega čiščenja, si v 
manjši posodi pripravim sodo bikar-
bono in bel kis za vlaganje (vse skupaj 
zmešam, pazite, ker se na začetku zmes 
peni), z gobico namažem površine v ko-
palnici, v kuhinji, nekaj časa pustim in 
nato z vodo sperem do čistega. Obrišem 
še s čisto suho krpo. Ne bo več sledi 
vodnega kamna, maščobe, deluje tudi 
proti plesni in algam. Morda ni najpri-
jetnejšega vonja, je pa čisto in očiščeno 
z naravnimi sestavinami. Tudi odtoke 
lahko odmašimo. Vanje nalijte vrelo 
vodo, nato pa vsujte okrog sto gramov 
sode bikarbone. Zatem pripravite me-
šanico iz 2 decilitrov vrele vode in 2 de-
cilitrov kisa ter jo vlijte v odtok. Opazili 
boste penjenje. Ko se penjenje počasi 
ustavi, odprite pipo in v odtok spustite 
še malo zelo vroče vode.
Zažgani ostanki hrane na dnu ponve so 
lahko zelo zahtevni za odstranjevanje. 
To pa ne velja, če se dela lotite s pomo-
čjo jabolčnega kisa in sode bikarbone. 
V ponev nalijte malce vode in dodajte 

približno dva decilitra jabolčnega kisa. 
Mešanico zavrite, nato pa ponev odsta-
vite. Dodajte dve žlici sode bikarbone 
in pustite delovati, dokler mehurčki ne 
izginejo. Zdaj boste s ponve zlahka od-
stranili zažgane ostanke. Kombinacija 
sode bikarbone in jabolčnega kisa vam 
bo zagotovo prišla zelo prav tudi pri 
čiščenju straniščne školjke. Vanjo naj-
prej nasujte približno sto gramov sode 
bikarbone, ki jo prelijte z decilitrom 
jabolčnega kisa. Po deseth minutah 
školjko zdrgnite s pomočjo straniščne 
ščetke. Rezultat vas bo osupnil. Meša-
nico sode bikarbone in kisa pa lahko 
uporabite tudi za osvežitev zunanjega 
dela školjke. Sodi bikarboni najprej do-
dajte malce vode, da dobite gosto pasto, 
s katero premažite zunanji del oziroma 
neposredno okolico školjke. Po približno 
15 minutah popršite z jabolčnim kisom. 
Ko se penjenje ustavi, školjko enostavno 
pobrišete. Morebitne neprijetne vonjave 
bodo le še neprijeten spomin.

SODA BIKARBONA NA VRTU

Pripravite lahko tudi mešanico, za ka-
tero potrebujete žlico sode bikarbone, 
žlico oljčnega olja, žlico detergenta za 
pomivanje posode in pet litrov vode. Se-
stavine zmešajte in s takšno mešanico 
pršite po vrtninah, kjer opazite uši in 
ostale zajedavce, ki vam uničujejo pri-

delek. Vrtnine pršite zgodaj zjutraj ali 
zvečer, ko sonce že zaide, da vam sonč-
ni žarki ne požgejo listov. S pršenjem 
vztrajajte, dokler škodljivcev ne odpra-
vite. Soda bikarbona odpravi tudi polže. 
Če jih imate, jih potresite z njo in ne bo 
jih več. Lahko pa sodo bikarbono potre-
sete tudi okrog gredic. Ker se topi, boste 
morali večkrat ponavljati.
Paradižnik, ki ga boste pridelali, bo veli-
ko slajši in polnejšega okusa, če boste po 
zemlji potresli sodo bikarbono. Z njeno 
pomočjo lahko uničite tudi trdovratni 
plevel. Zmešajte močnejšo mešanico: na 
liter vode dodajte nekaj žlic sode bikar-
bone in zalijte plevel, ki se ga želite rešiti. 
Odpravite lahko tudi gosenice. Zmešajte 
enako količino moke in sode bikarbone 
ter potresite po zelju, brokoliju, cvetači, 
če so vaše vrtnine napadle gosenice. V 
enem dnevu se jih boste znebili. Svetu-
jem vam, da mešanico potresete proti 
večeru, zjutraj pa pregledate pridelek.

ZA ČISTE ROKE PO KONČANEM DELU

Če delate na vrtu, okrog hiše in v sadov-
njaku, potem veste, kako umazane so 
lahko vaše roke ob koncu dela. A tudi 
tu vam bo na pomoč priskočila soda bi-
karbona. Roke zmočite, nanesite nanje 
nekaj sode bikarbone, dobro zdrgnite in 
sperite s toplo vodo. Roke bodo čiste in 
lepo negovane.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Soda bikarbona naj bo v vsaki shrambi
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SUDOKU

sudoku_TEZJI_SO_20_05
NALOGA

8 5 6 4
1 6

4 8 3
5 3 9

6 2 7 1
7 1 4
8 9 6

7 3
5 3 8 9

sudoku_TEZJI_SO_20_05

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_SO_20_05
NALOGA

8564
16

483
539

6271
714
896

73
5389

sudoku_TEZJI_SO_20_05

REŠITEV

873526194
159743826
264981375
415837962
682459731
937612458
328195647
791264583
546378219

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

ZAPISANO BO V KARTOTEKO 

Kmet iz Smlednika pride v medvoški zdravstveni dom k svojemu 
zdravniku: "S postelje sem padel pri divjem seksu z ženino prijate-
ljico in si zlomil roko." 
Zdravnik: "No, tole pa le povejte malo bolj lepo, ker bo zapisano 
v kartoteki."
Kmet: "V redu. Pri polaganju semena v brazdo sem padel z delov-
nega stroja."

VLJUDNOST V ČASU #OSTANIDOMA 

Ko pogledam v hladilnik in se samo zaradi mene prižge luč, vedno 
iz vljudnosti nekaj vzamem ven.

MED KAMNI  

Gresta diamantek in kepica zlata po kupu peska.
Pa pravi diamantek kepici zlata: "Mater, tu se pa sami klošarji zbi-
rajo!"

Krajani vasi Belo v Polhograjcih so za 27. april, dan upora proti 
okupatorju, na vrhu Goljeka izobesili zastavo in s tem obeležili ta 
državni praznik. M. B. / Foto: arhiv krajanov 

Prvi maj medvoških godbenikov letos ni bil takšen, kot so ga vajeni. 
Tradicijo prvomajske budnice so kljub koronavirusu nadaljevali, 
igranje po občini pa je nadomestil virtualni nastop na družbenih 
omrežjih. M. B. / Foto: Peter Košenina

Prostovoljci iz Društva tabornikov Rod dveh rek Medvode so se 
odzvali prošnji za pomoč starejšemu paru in uredili njun vrt ter 
okolico. M. B. / Foto: arhiv društva
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Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si

Izhaja vsak  
torek in petek.

www.gorenjskiglas.si  

Super, kar 65.600 ljudi bere Gorenjski glas!
Bodite med njimi tudi vi.
 Vir: RBB april 2019

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, 27. maja 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.
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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 PREMIUM 
IZ AKTIVNEGA 

OGLJA, BREZDIMNI 
10 kg 

18,79 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

7,91 EUR



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V 
TOREK, 12. MAJA 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

SET ZA ZALIVANJE 
PAPILLON 4 delni

KOSILNICA G 51 
SHL-K B&S 750 EX (4v1)

SAMO
359,00€

BARVA ZIDNA 
SPEKTRA CLASIC 15 L

ECOPET 
ADULT 
ZA PSE
15 kg

22,76€
AKCIJA

28,45€ -20%

SAMO
16,96€

PRHA 
VEČNAMENSKA 
GARDENA 
18343-32

ROBOTSKA KOSILNICA GARDENA 
SILENO CITY 250, 400

SAMO
740€

BIOKILL 
BREZ PRŠILKE
500 ml

SAMO
3,59€

GROZDNI SOK 
GORIŠKA BRDA

3 l

4,75€
AKCIJA

5,40€-12%

ZALIVALKA  10l

SAMO
3,62€

MREŽA ZA FIŽOL, KUMARE
FIŽOL 1,80x30m     KUMARE 1,20x30m

SAMO
4,41€

SAMO
4,59€SAMO

20,90€

ČISTILEC VISOKOTLAČNI 
LAVOR

SAMO
169,00€

1600WPS, 160BAK, 
250W, 510l/h

3x LEPILO FASADNO 
WEBER THERM, 25 kg

+
DARILO

SAMO
5,70€


