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Pred vami je najnovejša
kuharica za kremasta
peciva in sladice –
sadna peciva, rulade,
torte in tortice, sladice
brez peke, deserte
v kozarcih in ostale
kremaste užitke.
Njihova jasna in
enostavna priprava
vodi vsakogar do
zagotovljenega
uspeha.

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

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR

www.gorenjskiglas.si

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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Sredstva za razbremenitev proračuna
Iz pogovora z županom: Participativni proračun – Državno sofinanciranje za tri
projekte – Interes za obrtne cone – Lokalni energetski načrt – Pogajanja z Lekarno
Ljubljana
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Z aprilom je zaradi covida-19 tretjič
v enem letu prišlo do zaprtja države.
Kako ste se nanj v lokalni skupnosti
odzvali tokrat?
Tokratno zaprtje je bolj regulirano s
strani države, kar se je morda najbolj
odrazilo pri zaprtju vrtcev. Navodila s
strani države so jasna, podpisi s strani delodajalcev morajo biti, v vrtec pa
lahko torej pridejo le otroci staršev, ki
so zaposleni v za državo kritični infrastrukturi. Ob prvem in drugem zaprtju smo v Medvodah ubrali "mehkejšo"
različico. Takrat je bilo to mogoče, saj je
bilo dovoljeno, da občine širše presojajo,
kako odprta naj bodo vrata vrtcev. Tokrat so ostala kar ozko priprta, zato tudi
poročila iz vrtca o precejšnji slabi volji
staršev. Vrtec Medvode obiskuje okrog
sedemsto otrok, nujno varstvo jih koristi okrog petdeset. Sicer pa smo glede
na to, da gre že za tretje zaprtje, nekako
že kar vajeni. Ostajajo redne tedenske
koordinacije. Pred vnovičnim zaprtjem
smo imeli izredno koordinacijo z ravnatelji in direktorji javnih zavodov in
zasebnega vrtca, da smo uskladili vse
ukrepe, da so na nivoju občine enaki.
Začenjajo se aktivnosti, vezane na
participativni proračun. Kakšna so
vaša pričakovanja in kakšni so prvi
odzivi?
Prejeli smo že kar nekaj odzivov. Marsikatera krajevna skupnost, društvo
in posameznik že pripravljajo pobude.
Pred nami so predstavitve participativnega proračuna in primerov projektov,
ki so za to najprimernejši. Verjamem,
da bo odziv dober, da bo predlogov dovolj in da se bodo lahko občani na glasovanju o njih odločali.
Sredi marca je potekala čistilna akcija. So imeli udeleženci veliko dela?
Udeležil sem se čistilne akcije in za
razliko od nekaterih bi rekel, da je odpadkov še vedno veliko. Predvsem ob
prometnicah, kjer je veliko embalaže.
Pozna se, da so gostilne in restavracije

Medvoški župan Nejc Smole je sprejel soobčanko in sokrajanko Anamarijo Lampič.
zaprte, da pa je omogočen prevzem hrane in pijače. Nekateri embalažo očitno
odvržejo kar skozi okna avtomobilov.
Pobranih je bilo kar 35 kubičnih metrov
odpadkov, za sedem zabojnikov. Akcije
se je udeležilo več kot petsto občanov,
kar je lepo število, sploh v času epidemije.
So morda že znani rezultati razpisov, na katere ste prijavili nekaj pomembnih projektov?
Na razpisa ministrstva za šolstvo in
ministrstva za kulturo smo prijavili štiri projekte: sanacija Kulturnega doma
Medvode, prizidka k osnovnima šolama
Smlednik in Preska in skupaj z drugimi
občinami ustanoviteljicami nadzidek k
OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. Prve informacije, ki smo jih prejeli, so spodbudne. Če bomo na razpisih tudi uspešni, gre zahvala najprej vsem tistim, ki
so projekte pripravljali. Pri kulturnem
domu gre zahvala tudi občinskim svetnikom, ki so na dopisni seji brez glasu
proti potrdili spremembe Načrta razvojnih programov, kar je bil predpogoj, da
s tem projektom sploh kandidiramo za
državna sredstva. Uspešne kandidature

in posledično sofinanciranje pa bodo
razbremenili tudi občinski proračun.
V proračunu so sredstva rezervirana
za nakup nekaterih zemljišč, tudi na
Jeprci in za športni park.
Na Jeprci želimo odkupiti dve zemljišči
za potrebe obrtne cone, hkrati so se tudi
obnovili pogovori za največje zemljišče,
ki nam še manjka. V Športnem parku
Medvode prav tako počasi pridobivamo
potrebna zemljišča. V fazi odkupa pa so
tudi zemljišča na cesti Medvode–Goričane, ki je zgrajena na območju, ki je v
lasti Slovenskih železnic.
Glede obrtnih con: v Preski je bila
prodaja zemljišč lani večkrat neuspešna, coni na Jeprci in v Vašah še nista
zaživeli. Kakšen je sploh interes podjetnikov?
Včasih imam zelo podoben občutek kot
pri Občinskem prostorskem načrtu. Dokler ni sprejet, je ogromno interesa, potem pa nikakor ne pride do realizacije.
Stanje v obrtno-industrijskih conah je
zelo različno. V Preski so zemljišča znova naprodaj in upamo, da bodo tokrat
prodana. V obrtni coni Helios – Jarc smo
ugotovili, da je lastniška struktura ta-
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kšna, da zemljišč verjetno ne bomo mogli konsolidirati do te mere, da bi sami
delali Občinski podrobni prostorski načrt, zato bomo vsa zemljišča v občinski
lasti prodali morebitnim interesentom.
Na Jeprci pa peljemo ravno nasproten
postopek, in sicer kupujemo manjkajoča zemljišča, nato pa bomo šli v pripravo spremembe lokacijskega načrta.
Imamo vsaj dva potencialna investitorja. Po eni strani čakata na dokončno komunalno opremo, po drugi strani pa na
konsolidacijo zemljišč.
Kako pa na Jeprci kaže občinskemu
projektu zbirnega centra?
Tako kanalizacijo in vodovod do tega
območja kot tudi sam projekt zbirnega
centra smo oddali za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rešujemo še zadnje
nejasnosti z Direkcijo RS za ceste okrog
zahtev, ki so jih imeli na državni cesti.
Računam, da bo projekt izveden, je pa
ta zaradi vseh ukrepov, ki jih je treba
zagotoviti s področja varovanja okolja,
finančno zelo zahteven.
Objavili ste javno naročilo za rekonstrukcije nekaterih cest, tudi v
Zbiljskem gaju. Kako napredujete pri
urejanju manjkajoče komunalne infrastrukture na tem območju?
Še danes pravnoformalno nismo lastniki teh zemljišč. Odpravljajo se
plombe, kar bo najbrž trajalo še nekaj
časa. Ni pa več razloga, da bi čakali z
investicijo. Držimo obljubo, ki smo jo
dali, torej da bomo ceste sanirali. Želeli smo, da bi pred tem potekal zbor
krajanov, a očitno to ne bo mogoče.
Nanje se bomo najverjetneje obrnili z
dopisom in jim skušali pojasniti naše
postopke. Z objavljenim razpisom pa
celostno urejamo ceste, kar pomeni,
da ne gre le za fini asfalt, ampak tudi
za izgradnjo meteorne kanalizacije,
kjer ta še ni zgrajena, in za asfaltiranje
cest, ki so še v makadamu. Pristopamo
k celotnemu urejanju in morda bo preko participativnega proračuna ali kako
drugače urediti še vaški trg. Upam si
zagotoviti, da bo Zbiljski gaj konec letošnjega leta po dvajsetih letih, ko je
bilo območje prej sramota kot ne, dokončno urejen.
Letos se bo na novo pripravil Akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta Občine Medvode. Kakšne bodo
usmeritve?
Lokalni energetski koncept je dokument, ki ga občina mora imeti, po drugi
strani pa skušamo v zadnjih letih to tudi
čim bolj izkoristiti za usmerjeno razmi-

šljanje. Če smo bili v preteklih letih zelo
zavezani energetskim sanacijam, bomo
to tudi nadaljevali pri objektih, kjer je
to še potrebno in smiselno. Po drugi
strani bi radi zapeljali zgodbo čim večje
energetske samooskrbe. To pomeni, da
že preverjamo možnosti, da bi s sončnimi elektrarnami skušali oskrbovati čim
več potreb javnih zavodov.
Sprejet je osnutek odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti. Kakšne
so možnosti za naprej?
Na prihodnji seji občinskega sveta bo
najverjetneje na mizi predlog. Kaj se bo
zgodilo potem, je odvisno tudi od pogajanj z Lekarno Ljubljana.
Pogajanje z Lekarno Ljubljana je
bila izpostavljena tema tudi na občinskem svetu, in sicer da bi občina morala iztržiti čim več. Lahko malce bolj
predstavite problematiko?
Ob osamosvajanju občin je eden redkih javnih zavodov, ki je ostal v lasti
izključno Mestne občine Ljubljana, Lekarna Ljubljana. To pomeni, da Občina
Medvode za razliko od VO-KA Snage,
LPP ali Energetike ni njena solastnica.

»V aprilu bomo z objavo
razpisov dali zagon družbenim
dejavnostim. V kratkem bodo
objavljeni vsi javni razpisi.
Naj se društva preudarno
prijavljajo, hkrati pa naj ne bodo
preveč pesimistična. Morda
pa se nam vremena zjasnijo in
bomo lahko v drugi polovici leta
ponovno bolj aktivni tudi na teh
področjih.«
Zakonodaja se je v preteklih letih spremenila in določila, da je razmerje treba urediti. Lekarna Ljubljana ima svoje
podružnice v več kot dvajsetih občinah,
in kolikor vem, je razmerja praktično z
vsemi razen z nami že uredila. Zadevo
bo treba rešiti tudi pri nas. To pomeni,
da jim priznamo status lekarne in da
lekarniško dejavnost lahko opravljajo.
Bi pa radi za to izpogajali tudi nadomestilo. Vedno pa sem pripravljen, da v to
pogajalsko skupino vstopijo člani občinskega sveta, če menijo, da bodo pri
tem uspešnejši. Pravzaprav bi bil njihove iniciative celo vesel.
Lekarno želite imeti tudi v načrtovanem prizidku k Zdravstvenemu
domu Medvode. Je glede prizidka kaj
novega?

Na temo prizidka je potekal sestanek
s projektantko. Prestavljene so tri možnosti. Ena je takšna, kot je bila predlagana že na začetku, torej da je v prizidku
spodaj lekarna, zgoraj ambulantni del,
v kleti pa dodatni prostori. Dve drugi
varianti pa predvidevata večji prizidek.
Čakamo na finančno oceno investicije.
Del sredstev bo zagotovo zagotovil zdravstveni dom. Potem pa je vprašanje,
kakšna bo določitev občinskega sveta.
Lahko gre v smeri, da prizidek v celoti
financira občina, lahko pa je odločitev
za sodelovanje z Lekarno Ljubljana. Občina bi ji podelila stavbno pravico, oni
pa bi v zameno zanjo zgradili prizidek.
Odgovoriti bo treba torej na dve ključni
vprašanji: kako finančno velik bo projekt prizidka in kje bomo dobili denar
zanj.
Je že zaključen projekt kohezije?
Kar se Občine Medvode tiče, je odprto
le še eno črpališče. Počasi se pridobivajo spremembe gradbenih dovoljenj in
uporabna dovoljenja. Izgradnja kanala
C0 v Ljubljani pa trenutno stoji.
Bo projekt končan v finančnih ok
virjih, kot ste jih predvideli?
Če govorimo o evropskem projektu,
smo znotraj pogodbenih vrednosti, kar
pomeni dobrih deset milijonov in pol.
Mislim, da je to največji dosežek v zgodovini občine. Peljati tako velik projekt
s tolikimi neznankami in novimi okoliščinami, ki so se pojavljale, s tem da
ne presežeš pogodbene vrednosti, je res
izjemno delo. To ljudem verjetno veliko
ne pomeni, povsem drugače pa bi bilo,
če bi bila cena na koncu mnogo višja. Že
od začetka smo poslušali modrovanja
nekaterih, da bomo vrednost investicije
močno presegli. To se ni zgodilo.
Kako kaže projektu Lokalna hrana v
javne zavode?
Projekt se odvija. Pripravljena je anketa
za ponudnike lokalnih izdelkov in pridelkov. Rezultate bomo nato primerjali
s potrebami javnih zavodov.
Pomlad prinaša nov zagon. Kakšen
se obeta letos?
Odprtih imamo kar nekaj razpisov. Ko
bodo izbrani izvajalci, bomo začeli odpirati tudi gradbišča. Bomo pa v aprilu
z objavo razpisov dali zagon družbenim
dejavnostim. V kratkem bodo objavljeni
vsi javni razpisi. Naj se društva preudarno prijavljajo, hkrati pa naj ne bodo
preveč pesimistična. Morda pa se nam
vremena zjasnijo in bomo lahko v drugi
polovici leta ponovno bolj aktivni tudi
na teh področjih
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Velik del
proračuna za
investicije

Proračuna za letošnje in
prihodnje leto sta znova
naložbeno naravnana,
brez dodatnega
zadolževanja.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA
Občinski svet Občine Medvode je na petnajsti seji, ki je potekala 10. marca, sprejel predloga Odloka o proračunih Občine
Medvode za leto 2021 in za leto 2022. Podprli so torej nov dvoletni proračun.
V letu 2021 je načrtovanih 20.507.253
evrov prihodkov in 22.129.253 evrov odhodkov. Odhodki torej presegajo prihodke za 1.622.000 evrov. Ti pa se povečujejo
še za 628 tisoč evrov z odplačilom dolga.
Tako je skupni presežek odhodkov nad
prihodki z upoštevanjem financiranja
načrtovan v višini 2.250.000 evrov. Ta se
pokriva s prenesenimi prihodki iz preteklih let v višini 2.250.000 evrov. Proračun je s tem uravnotežen.

UPOŠTEVALI PREDLOGE IN PRIPOMBE
Kot je pojasnjeno v obrazložitvi proračuna, Občina Medvode v leto 2021 vsto-

O delu proračunskega denarja
za letošnje in prihodnje leto
boste odločali tudi občani.
Začenja se namreč proces
participativnega proračuna.
Občinski svet Občine Medvode
je rezerviral tristo tisoč evrov
proračunskih sredstev v letih
2021 in 2022 za izvajanje
projektov, ki jih boste predlagali
in izglasovali občani. Na
marčevski seji so sprejeli sklep
o načinu njegove priprave.
Participativni proračun
Sodeluj in glasuj je podrobneje
predstavljen v tokratnem
Sotočju.

Med investicijami, katerih začetek je načrtovan v letošnjem letu, je tudi rekonstrukcija
Osnovne šole Simona Jenka Smlednik, za katero je v proračunu 2021 rezerviranih 550 tisoč
evrov.
pa v precej podobni situaciji, v kakršni
je zaključila lansko leto: "Predvsem je
tu mišljen vpliv epidemije covida-19, ki
nas postavlja v negotovo situacijo. Po eni
strani je bilo v pripravi proračuna treba
precej pozornosti posvetiti prihodkovni
strani, ki smo jo načrtovali realno in v
skladu s trenutnimi razmerami tako
v državi kot tudi v občini. Upoštevan je
tudi nov Zakon o finančni razbremenitvi občin, katerega sprejem bo predvsem vplival na proračun za leto 2022 in
v manjši meri na proračun v letu 2021.
Sicer je proračun tudi za leto 2021 po
svojem obsegu tako na prihodkovni kot
tudi odhodkovni strani še vedno zelo visok. Pri načrtovanju odhodkov pa smo v
največji možni meri sledili dejstvu, da je
treba zagotoviti sredstva za dokončanje
obsežnega projekta odvajanja odpadne
vode na večjem delu naše občine, vključno s sočasno gradnjo vodovodov in meteorne kanalizacije. Začel se bo projekt
Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče,
velik del investicijskih odhodkov je namenjenih investicijam v družbene dejavnosti, investicije pa so planirane tudi
v komunalno dejavnost in v prometno
infrastrukturo. Pri pripravi proračuna je
bilo prednostno upoštevano zagotavljanje sredstev za zakonske obveznosti, dokončanje začetih investicij ter investicije, za katere pričakujemo sofinanciranje
z nepovratnimi sredstvi."
Sanja Malej, vodja Oddelka za proračun,
finance in gospodarstvo v medvoški občinski upravi, je svetnike seznanila, da je
od osnutka do predloga proračuna prišlo
do nekaterih sprememb. "Pri izdelavi le-

tnega poročila se je izkazalo, da je večji
prenos prihodkov iz preteklih let v višini 162 tisoč evrov, načrtujemo tudi višje
prihodke iz naslova razpisa ministrstva
za kulturo v višini 251.500 evrov. Na odhodkovni strani smo zaradi omenjenih
povečanih prihodkov lahko upoštevali v
glavnem vse predloge članov občinskega
sveta in pripombe, ki so bile podane na
odborih in komisijah. Za leto 2021 smo
tako projektu sanacije Donove ceste zagotovili sredstva v višini pet tisoč evrov
za izdelavo idejne zasnove, dodatno smo
zagotovili sredstva za nujne investicije,
za javne in lokalne ceste, dodatnih tisoč evrov za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva, tri tisoč evrov za kopališče Sora, ki je nova postavka, pa dodatna sredstva za izvedbo projekta Lepota
in harmonija, s katerim je bila občina
uspešna na razpisu evropske komisije
(postavka mednarodno sodelovanje), ki
so sedaj v višini 16.800 evrov, sredstva
so zagotovljena tudi za sanacijo Kulturnega doma Medvode. Za leto 2022 pa so
prihodki in odhodki nespremenjeni,
spreminjajo se le nekatere postavke.
Spremenile so se tudi postavke Načrta
razvojnih programov. Pripombe in vaši
predlogi so bili v glavnem upoštevani.
Proračuna sta usklajena."

ZA ŠTEVILNE PROJEKTE PRIDOBILI
SOFINANCIRANJE
Prihodkovna stran proračuna za leto 2021
je pripravljena na podlagi ocenjenih prihodkov in že znanih prilivov iz državnega proračuna. "Za leto 2021 je predlagana
povprečnina v Zakonu o izvrševanju pro-
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računov RS za leti 2021 in 2022 v višini 628,20 evra. Za leto 2021
je torej določena dohodnina za našo občino v višini 10.023.483
evrov. Ta sredstva so se glede na leto 2019 povečala za dobrih
deset odstotkov, so pa namenjena za realizacijo zakonskih obveznosti proračuna (financiranje vrtcev, šol s prevozi učencev,
plač in materialnih stroškov za financiranje uprave in krajevnih skupnosti, nujno vzdrževanje občinskih cest z zimsko
službo, odplačevanje kreditov z obrestmi, financiranje sociale
in zdravstva ter javnih zavodov v naši občini). Za zagotovitev
sredstev za nujne zakonske obveznosti bomo morali delno uporabiti tudi sredstva, ki so sicer namenjena investicijam. Zakon o finančni razbremenitvi občin je določil tudi sredstva za
uravnoteženje razvitosti občin v višini šest odstotkov primerne
porabe in s tem nadomestil transferje Zakona o financiranju
občin. Za našo občino so ta sredstva zagotovljena v višini 212.885
evrov. V proračunu za leto 2021 načrtujemo tudi precejšen del
transfernih prihodkov. Večina teh je iz naslova kohezijskih
sredstev za kanalizacijo. Načrtujemo 2.558.806 evrov prihodkov
iz proračuna Evropske unije – iz naslova kohezijskih sredstev,
in sicer projekt "kohezija" v višini 1.692.806 evrov in za projekt
Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče v višini 800 tisoč evrov
iz strukturnih skladov proračuna Evropske unije. Ostala sredstva so načrtovana iz sredstev za izvajanje skupne kmetijske
politike. Sredstva za projekt "kohezija" so iz državnega proračuna načrtovana v višini 298.750 evrov ter 200 tisoč evrov za projekt Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče. Načrtujemo tudi
sredstva državnega proračuna za tekočo porabo v višini 80 tisoč
evrov. Sredstva iz javnih skladov za investicije so načrtovana v
višini 20 tisoč evrov za že izvedeno investicijo osvetlitve športnega igrišča. Glede na prijavo na razpis ministrstva za kulturo iz februarja 2021 načrtujemo iz tega naslova še 251.496 evrov.
Postavke, za katere načrtujemo sredstva tudi iz drugih virov, so
prioritetno uvrščene v proračun 2021 in načrt razvojnih programov 2021–2024. Drugi prihodki so načrtovani na ravni preteklih
let, razen prihodkov od komunalnih prispevkov ter prihodkov
od prodaje stavbnih zemljišč, ki jih optimistično povečujemo. Za
leto 2021 načrtujemo prenesene prihodke iz preteklih let v višini 2.412.000 evrov," pojasnjujejo prihodkovni del proračuna 2021.
Glede na prihodke so načrtovali tudi odhodke. Kot pravijo, ocene
na posameznih proračunskih postavkah temeljijo na poznavanju potreb, na dosedanjih izkušnjah ter na ocenjeni realizaciji
proračuna za leto 2020.

PRORAČUN ZA PRIHODNJE LETO MANJŠI
Proračun za leto 2022 je po svojem obsegu tako na prihodkovni
kot tudi odhodkovni strani še vedno zelo visok, vendar za pet
milijonov evrov manjši od proračuna za leto 2021. Kot je pojasnjeno, so pri načrtovanju odhodkov v največji možni meri
sledili dejstvu, da je treba zagotoviti sredstva za dokončanje že
začetih projektov, kot je Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče (535 tisoč evrov), pokopališče Smlednik (200 tisoč evrov),
parkirišče Topol (30 tisoč evrov), Zbirni center (400 tisoč evrov),
rekonstrukcija OŠ Simona Jenka Smlednik (450 tisoč evrov) ter
Vrtec Medvode – prizidek Smlednik (550 tisoč evrov). Velik del
investicijskih odhodkov pa je še vedno namenjen investicijam
v komunalno dejavnost in investicijam v prometno infrastrukturo. V letu 2022 načrtujejo 17.836.140 evrov prihodkov in
17.524.640 evrov odhodkov. Prihodki torej presegajo odhodke za
311.500 evrov. Upoštevati pa je treba še odplačilo dolga v višini
636.500 evrov, ki je pokrit s presežkom in prenesenimi prihodki iz preteklih let v višini 325 tisoč evrov.

Načrtovane investicije v letu 2021 (brez kohezije z vodovodom in meteorno kanalizacijo):
• ureditev mestnega jedra (100 tisoč evrov)
• gasilski dom v KS Pirniče (100 tisoč evrov)
•k
 omunalna infrastruktura Zbilje–Žeje, II. faza (285 tisoč
evrov)
• komunalna infrastruktura Žontarjeva ulica (55 tisoč evrov)
• vodovod Polhograjski Dolomiti (100 tisoč evrov)
• komunalna infrastruktura Zbilje–Smlednik–Hraše (100
tisoč evrov)
• komunalna infrastruktura Senica (50 tisoč evrov)
• sanacija meteorne kanalizacije Pirniče (100 tisoč evrov)
• pokopališče Smlednik (300 tisoč evrov, začetek
investicije)
• cesta Vikrče –Tacen (430 tisoč evrov, zaključek investicije)
• krožišče Sp. Pirniče – Vikrče (100 tisoč evrov)
• pločnik Hraše (60 tisoč evrov)
• cesta Smlednik–Nova Dragočajna (100 tisoč evrov,
začetek investicije)
•c
 esta Seničica–Malenšek–Cvajnar, II. faza (150 tisoč
evrov, začetek investicije)
• cesta Pristava–Žlebe, III. faza (50 tisoč evrov)
•s
 anacija lokalne ceste Medvode–Goričane–Rakovnik–
Sora (250 tisoč evrov, zaključek investicije)
• sanacija plazu Studenčice (65 tisoč evrov)
• parkirišče Topol (30 tisoč evrov, začetek investicije)
• cesta Zbiljski gaj (185 tisoč evrov)
• cesta Preska–Tehovec–Suše (60 tisoč evrov)
• križišče Toško čelo – Topol 25 (70 tisoč evrov)
• pločnik Zbilje–Podreča (30 tisoč evrov)
• cesta Trnovec 28 A–Setnica 9 (80 tisoč evrov)
• nadaljevanje LAS projektov (81.100 evrov)
• sanacija brvi v Mednu (50 tisoč evrov)
•k
 olesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče (1.541.000 evrov,
začetek investicije)
• Zbirni center (300 tisoč evrov, začetek investicije)
• Sanacija Kulturnega doma Medvode (383.532 evrov)
•p
 rizidek Zdravstvenega doma Medvode (50 tisoč evrov,
začetek investicije)
• ostale kolesarske poti (55.500 evrov)
• Športni park Medvode (120 tisoč evrov)
• nogometno igrišče Medvode (100 tisoč evrov)
• r ekonstrukcija OŠ Simona Jenka (550 tisoč evrov, začetek
investicije)
• Osnovna šola Preska – prizidek (450 tisoč evrov)
• nadomestna gradnja OŠ Preska (400 tisoč evrov)
•v
 rtec Medvode – prizidek Smlednik (250 tisoč evrov,
začetek investicije).
Nekatere omenjene investicije se nadaljujejo iz leta 2020,
druge se bodo nadaljevale tudi še naslednja leta.

PRORAČUNA SPREJETA BREZ GLASU PROTI
Pozitivno popotnico so proračunoma dali vsi odbori in komisije občinskega sveta, ki so ju obravnavali. Brez večjih pripomb
so ju sprejeli tudi občinski svetniki in pohvalili delo župana in
občinske uprave. Daljše razprave ni bilo. Za oba sklepa je glasovalo dvajset občinskih svetnikov, nihče ni bil proti. Ivan Špenko (DeSUS) je v razpravi dejal, da sta proračuna pripravljena
optimalno, in da je bila upoštevana tudi večina pripomb, podanih pri obravnavi osnutka. Dragan Djukić (Zeleni Slovenije) se
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je osredotočil na dolgoletno pobudo glede sanacije Donove ceste. "V letošnjem
proračunu je za ta projekt sedaj zagotovljenih pet tisoč evrov, v prihodnjem
dvajset tisoč evrov. Računam, da bi se s
tem naredil projekt. V Načrtu razvojnih
programov je realizacija predvidena v letih 2023 in 2024. To je zelo enostavno, da
se da projekt v novi mandat. Ker dobro
poznam, kako stvari gredo, da se vsako
leto Donova cesta prestavlja za leto ali
dve naprej. Očitno bom moral kandidirati za župana, če hočem, da se bo projekt realiziral v tem času. Proračun je
sicer pripravljen dobro in ga bom podprl.
Gre za veliko število projektov, za veliko
vsoto denarja. Proračun ne bi bil proračun, če ne bi imel v ozadju še možnosti
rebalansa. Ne glede na vse bi rad videl,
da bi prišlo do realizacije projekta Donove ceste," je poudaril. Pohvale za pripravo proračuna je izrekla tudi Darinka
Verovšek (LNS). "Pred sabo imamo dokument, ki sta ga občinska uprava in župan pripravila tako, da lahko z veseljem
danes potrdimo stvari, ki so uravnotežene, pripravljene tako, da se bodo projekti na koncu tega mandata zaključili.
Investicije bodo tako na področju infrastrukture kot na družbenih dejavnostih,

Za projekt sanacije Donove ceste so letos sredstva predvidena za izdelavo idejne zasnove.
Izvedba je načrtovana v letih 2023 in 2024.
in to na celotnem območju občine, torej
po vseh krajevnih skupnostih," je povedala in občinski upravi predlagala, da v
prihodnje dobijo člani občinskega sveta
v sklopu obravnave proračuna posebej
izpisane in izpostavljene vse investicije
in vsa sredstva, ki so bila pridobljena na
razpisih, evropskih projektih ... "Zdi se
mi, da je Občina Medvode v zadnjih letih naredila velik korak naprej v smeri
pridobivanja teh sredstev. Prav je, da se
z njimi pohvalimo, kot se tudi nekatere

občine, ki so tako uspešne kot naša," je
še dodala.
Župan Nejc Smole je pojasnil, da bo po
oceni občinske uprave v septembru ali
oktobru potreben rebalans letošnjega
proračuna, prav tako pa tudi sprememba proračuna za prihodnje leto. Hkrati
je svetnike pozval, da čim bolj proaktivno sodelujejo v letu in pol, kolikor je še
do izteka mandata in obeh proračunov,
da bi čim več projektov, ki so si jih ambiciozno zadali, tudi uspešno izvedli.

Občinski nakupi in prodaje
MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA
Občinski svetniki so na marčevski seji sprejeli sklepe o načrtu
ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za
leto 2021 in z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022.
"V prvi vrsti bomo v svojo last pridobili nepremičnine, ki so v
lasti in upravljanju Slovenskih železnic. Gre za cesto Medvode–Goričane, ki je kategorizirana z odlokom o kategorizaciji.

Občina v prihodnjem letu namerava začeti aktivnosti za odkup
Dolinčkove hiše.

Nameravamo pridobiti nekatera zemljišča na območju bodočega Športnega parka Medvode in manjkajoči nepremičnini
na območju bodoče Obrtne cone Jeprca. V načrt prodaje za leto
2021 smo med drugim vključili tudi nepremičnine, ki so že
bile vključene za leto 2020, vendar objave javnega zbiranja ponudb niso bile uspešne. V prvi vrsti govorimo o ponovni prodaji
nepremičnin na območju Obrtne cone Preska. Predvidena je
ponovna prodaja zemljišča na Grajzerjevi ulici, nameravamo
prodati tri nepremičnine v Zgornjih Pirničah, kjer potekajo postopki za ureditev dostopa do nepremičnin. Načrtujemo tudi
pridobivanje premičnega premoženja, in sicer nakup osebnega vozila za potrebe občinske uprave. Ugotavljamo, da je naš
vozni park že precej iztrošen. Poleg tega sta v načrtu tudi nakupa za potrebe režijskega obrata," je pojasnila Sonja Rifel iz občinske uprave. Dodala je še načrtovane aktivnosti za leto 2022:
"Nameravamo začeti aktivnosti za odkup Dolinčkove hiše, v
načrtu je nakup še ene nepremičnine na območju bodoče Obrtne cone Jeprca in dodatnih zemljišč na območju Športnega
parka Medvode. Nameravamo prodati zemljišča, na katerih so
teniška igrišča ob Gorenjski cesti, sklop nepremičnin ob Ulici
Simona Jenka – gre za nepremičnine, na katerih so sklenjene
zakupne pogodbe za nadstreške oziroma garaže. V načrt smo
vključili tudi nepremičnine na območju Obrtne cone Vaše, za
katere predlagamo, da se ponudijo v odkup potencialnim investitorjem."
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Prihranki zaradi energetske sanacije objektov
Občina Medvode bo skušala za kar največ javnih zavodov počasi zagotoviti neke vrste
energetsko samooskrbo. Letos bodo znova pristopili k izdelavi energetskega koncepta.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil z Letnim poročilom o izvedenih
ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta Občine Medvode in njihovih učinkih. Predstavila ga
je Katarina Pogačnik iz podjetja Envirodual, ki je občinski energetski upravljavec. Vključuje izvedene aktivnosti v
letu 2020 in predvidene načrte za leto
2021. Pogačnikova je za leto 2020 izpostavila dosežene prihranke končne
energije zaradi energetske sanacije javnih objektov v okviru javno-zasebnega
partnerstva (OŠ Simona Jenka Smlednik, POŠ Topol, vrtec Medvode – enota
Ostržek). "Doseženi so bili prihranki v
višini končne energije 487.541,00 kWh,
pri tem se je povečala proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije v višini
235.853,10 kWh, s čimer smo zmanjšali emisije CO2 za 98.391,65 tone," je pojasnila in nadaljevala: "Občina Medvode aktivno pristopa k aktivnostim
na področju trajnostne mobilnosti, na
tem je tudi poudarek in tudi veliko izvedenih investicij. Predvsem je poudarek na kolesarskih poteh kot tudi na

»Občina Medvode aktivno
pristopa k aktivnostim na
področju trajnostne mobilnosti,
na tem je tudi poudarek in tudi
veliko izvedenih investicij.
Predvsem je poudarek
na kolesarskih poteh kot
tudi na drugi mobilnostni
infrastrukturi.«
drugi mobilnostni infrastrukturi, torej
avtobusnih postajališčih in mestnem
in primestnem prometu. V letu 2021
so občine zavezane k novelaciji svojih
lokalnih energetskih konceptov z namenom doseganja zastavljenih ciljev.
Občina bo torej letos ponovno pristopila
k izdelavi tega koncepta. Pri tem se bo
vzpostavil tudi energetski informacijski sistem, kjer je že kar nekaj strokov-

Občina je ob energetski sanaciji POŠ Topol dobila prvi javni objekt, ki se oskrbuje z lesnimi
sekanci.
nih podlag, na podlagi katerih se boste
lahko vključevali tako vi kot vsi ostali
zainteresirani posamezniki v občini ali
drugje. V 2021 bi izpostavila mobilnost,
torej ukrepe na področju kolesarskih
poti, prav tako pa energetsko sanacijo kulturnega doma Medvode, ki je še
en objekt, ki lepo sovpada z ostalimi že
energetsko saniranimi objekti v občini
Medvode."
Župan Nejc Smole je poudaril, da so
imeli v zadnjem času kar nekaj sestankov v luči tega, da bi skušali za kar
največ javnih zavodov počasi zagotoviti neke vrste energetsko samooskrbo
ali v prvem koraku vsaj samooskrbo z
električno energijo: "Glede na to, da ima
občina kar nekaj objektov, ki so primerni za tovrstno izrabo in kjer bi želeli
biti primer spodbude našim občanom,
bomo v naslednjih mesecih to zelo intenzivno preučili. Verjamem, da morda
že ob naslednjih spremembah proračuna lahko pridemo do novih projektov,
ki bodo morda povezani z večjo energetsko neodvisnostjo in malce bolj zelenim odtisom občine. Z vidika trajnostne
mobilnosti je pred nami s področja kolesarskih stez zagotovo največji projekt
v letošnjem in prihodnjem letu. Zelo in-

tenzivno bomo spremljali tudi možnost
dodatnih energetskih sanacij na nekaj
preostalih objektih, ki še niso bili energetsko sanirani. Predvsem tukaj govorim o telovadnici OŠ Pirniče in starem
delu OŠ Medvode. Preostali objekti, ki
so predvideni za daljši obstoj, pa so bolj
ali manj energetsko sanirani, vsaj tisti,
ki so vsaj približno zanimivi za javno-zasebno partnerstvo. Ostaja še glasbena šola. Vprašanje energetske sanacije
rešujemo tudi v Kulturnem domu Medvode, v meri, ko je to še racionalno. Poudariti še velja, da smo ob energetski sanaciji POŠ Topol dobili prvi javni objekt,
ki se oskrbuje z lesnimi sekanci."
Razprave ob tej točki ni bilo.

Sprejeti odloki
Občinski svetniki so na 15. seji sprejeli
še Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju občine
Medvode, Osnutek Odloka o opravljanju
lekarniške dejavnosti na območju občine
Medvode in Osnutek Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Medvode. Več o tem v prihodnji številki. M. B.
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• so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora doktorske
disertacije še niso dopolnili 30 let.

Številka: 410-25/2021-2
Datum: 8. 4. 2021

Župan Občine Medvode izdaja na podlagi 10. člena Pravilnika
o dodeljevanju nagrad študentom v občini Medvode (Uradni
list RS, št. 77/19) v zadevi dodelitve nagrad študentom Občine
Medvode, naslednji

JAVNI POZIV

k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom
občine Medvodev letu 2021
1. Predmet javnega poziva
Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so uspešno zaključili akreditiran javno veljavni
dodiplomski študijski program prve stopnje (univerzitetni ali
strokovni študijski program) ali akreditiran javno veljavni podiplomski študijski program druge stopnje (magistrski ali enoviti
magistrski študijski program) ali tretje stopnje (doktorski študijski program).
Nagrade se dodeljujejo tako rednim kot izrednim študentom.
2. Pogoji za pridobitev nagrade
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v
obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 zaključili univerzitetni ali
strokovni študijski program ter so:
• opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z diplomskim delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora diplome oziroma dan
opravljene zadnje obveznosti, če ob zaključku študijskega
programa diplomska naloga ni predpisana) in
• so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora diplomskega
dela ali opravljene zadnje študijske obveznosti še niso dopolnili 25 let.
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program druge stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so
v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 zaključili magistrski ali
enoviti magistrski študijski program ter so:
• opravili vse študijske obveznosti in so študij zaključili z magistrskim delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega
zagovora magistrskega dela) in
• so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora magistrskega dela še niso dopolnili 27 let.
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program tretje stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so
v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:
• opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z doktorsko disertacijo (pri tem se
šteje dan uspešno opravljenega zagovora) in

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nagrade, so do
nagrade za posamezno doseženo stopnjo izobrazbe upravičeni
le enkrat, ne glede na to, ali enako stopnjo izobrazbe pridobijo
tudi na drugih študijskih programih.
Študenti, ki so pridobili naslov na izobraževalnih institucijah
s sedežem zunaj Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti
mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi
tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki
Sloveniji (na primer ENIC - NARIC center).
V primeru, da študent mnenja pristojnega organa do roka za prijavo ne pridobi, se njegova vloga šteje kot popolna le, če priloži
dokazilo pristojnega organa, da je oddal vlogo za vrednotenje
izobraževanja. Študent mora vlogo za dodelitev nagrade študentu dopolniti s kopijo izdanega mnenja v roku 10 dni od izdaje mnenja pristojnega organa, v nasprotnem primeru se njegova
vloga za dodelitev nagrade zavrže.
V kolikor študent zaradi razglašene epidemije in ukrepov v
zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa v letu
2020 svojih obveznosti ni opravil v določenem roku ali je
presegel starostno omejitev, se ob primernem dokazilu upošteva, da so bile obveznosti opravljene oziroma ni presegel
omejitve.
3. Merila, po katerih se točkujejo vloge in dodeljujejo nagrade
Posamezna vloga se proporcionalno ovrednoti glede na doseženo stopnjo izobrazbe, in sicer se glede na študijski program
za pridobljeno stopnjo izobrazbe dodeli naslednje število točk:
• strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje: 5 točk,
• magistrski študijski program druge stopnje: 10 točk,
• enoviti magistrski študijski program druge stopnje: 15 točk,
• doktorski študijski program tretje stopnje: 20 točk.
Posamezni vlogi se lahko dodelijo tudi dodatne točke, in sicer za:
• doseženo povprečno oceno 10 v vseh letnikih zaključenega
študijskega programa: 2 točki,
• zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa
druge ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko občine Medvode: 2 točki.
Študenti, ki so izobraževanje zaključili na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije, priložijo kot
dokazila o doseženi povprečni oceni 10 v vseh letnikih zaključenega študijskega programa:
• dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa,
• prevod dokumentacije,
• primerjavo vrednotenja ocen v tujini z vrednotenjem ocen v
Republiki Sloveniji.
Študenti, ki na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije zaključijo in uspešno zagovarjajo delo študijskega programa druge ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko
občine Medvode, priložijo prevod tega dela besedila v slovenski jezik.
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4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Iz proračunske postavke 8.1.1.13 Nagrade študentom so za
predmet tega javnega poziva predvidena sredstva v višini
25.000,00 evrov.
5. Obrazec vloge
Obrazec vloge je v razpisanem roku dostopen na spletnem
mestu www.medvode.si.
6. Način in rok za prijavo
Vloga mora biti vložena na naslovu Občine Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in sicer v času uradnih ur sprejemne pisarne občinske uprave, do vključno petka, 7. maja 2021, oziroma mora biti vloga najkasneje do tega
roka za prijavo oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne
odpiraj - prijava na javni poziv - študenti!«
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in
ima priložene vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji, ki je sestavni del tega poziva.
Občinska uprava bo za dopolnitev vlog pozvala le tiste kandidate, pri katerih iz predloženih dokumentov ne bo mogoče
ugotoviti upravičenosti do nagrade. Nepopolne vloge, vloge,
oddane po izteku roka in vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene.
7. Seznam kontaktnih oseb
Kontaktni osebi sta:
• Teja Zajec, e-pošta: teja.zajec@medvode.si, tel.: 01/36195-41,
• Gregor Rozman, e-pošta: gregor.rozman@medvode.si,
tel.: 01/361-95-21.
8. Drugo
Za določbe, ki jih besedilo javnega poziva posebej ne navaja, se uporablja besedilo Pravilnika o dodeljevanju nagrad
študentom v občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številka 77/2019).
Nejc Smole,
župan
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Javni razpisi s področja družbenih
dejavnosti
Z Občine Medvode obveščajo, da bodo predvidoma danes, v petek, 9. aprila, v Uradnem listu RS in spletni strani občine (www.
medvode.si) objavljeni naslednji digitalizirani javni razpisi: Javni
razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva
občanov občine Medvode v letu 2021, Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 2021, Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja
razvoja turizma v občini Medvode v letu 2021 in Javni razpis o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v občini Medvode
v letu 2021. Prav tako obveščajo študente, da so na svoji spletni
strani objavili Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom občine Medvode v letu 2021. Poziv najdete tudi v tej številki Sotočja. Letos občinska uprava sicer načrtuje digitalizacijo še
dveh javnih razpisov (kulturne dejavnosti, kulturna dediščina), ki
bosta predvidoma objavljena kasneje v mesecu aprilu, en javni
razpis (programi športa) pa je v sprejemanju novega pravilnika,
zato se predvideva objava tega razpisa v mesecu maju. M. B.

OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) uporabnike pitne vode
iz naslednjih VVS obveščamo, da je bil zaradi varovanja zdravja ljudi
uveden začasen ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do
nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati v VVS Golo Brdo – hrib. Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov
(VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabnike pitne vode iz
naslednjih VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi
v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati: VVS Žlebe – Jeterbenk, VVS Žlebe – Seničica, VVS Vaše – le hiše,
ki niso priključene na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki
niso priključene na javni vodovodni sistem, VS Golo Brdo – Polana.
Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih vzorcev pitne vode
so stalno dostopna na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si.) Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov
za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena
na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občina
Medvode
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Ponovno povabilo za idejne rešitve za priznanja
Prvo javno povabilo je bilo neuspešno v delu, ki se nanaša na izbiro idejne rešitve
za skulpturo, ki se pri vseh priznanjih podeli poleg listine.
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode še vedno išče oblikovalske rešitve za nova občinska priznanja. Prvo povabilo ni bilo uspešno.
Občinski svet Občine Medvode je decembra lani sprejel nov Odlok o priznanjih Občine Medvode, ki uvaja nekatera
nova priznanja. Občina se je zato odločila, da poišče nove oblikovalske rešitve
za vsa priznanja. Župan je pooblastil
Komisijo za priznanja, da pridobi oblikovalske rešitve in izbere najprimernejše rešitve. Povabilo k oddaji idejnih
rešitev so objavili v januarju. Konec
marca so se člani Komisije sestali na
seji in imeli na dnevnem redu tudi točko o dokončni odločitvi o avtorjih novih
priznanj po Odloku o priznanjih Občine

Medvode. Sprejeli so sklep, da je javno
povabilo neuspešno v delu, ki se nanaša
na izbiro idejne rešitve za skulpturo, ki
se pri vseh priznanjih podeli poleg listine. Občina se je zato odločila, da se
na zainteresirano javnost znova obrne
s povabilom k pripravi idejnih rešitev
za priznanja po Odloku o priznanjih
Občine Medvode, in sicer za pripravo
oblikovalske rešitve, ki se podeli poleg

Idejne rešitve za nova priznanja
lahko posredujete do 20. aprila.
listine (skulptura, relief …). Priznanja
Občine Medvode so: naziv častni občan
občine Medvode, velika plaketa Jakoba
Aljaža, plaketa Jakoba Aljaža, medalja
Občine Medvode in priznanje mladi up

Oprostitev ali delna oprostitev
plačila najemnin
Občina Medvode je pretekli mesec objavila javni poziv za oddajo
vlog najemnikov poslovnih prostorov v lasti Občine Medvode ali v
lasti krajevnih skupnosti na območju občine Medvode za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnin v času razglašene epidemije covida-19. Upravičenost do nezaračunavanja najemnine ali
dela najemnine velja za obdobje trajanja razglašene epidemije
na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu
s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo
dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje. Vlogo je
treba oddati najkasneje do 30. aprila 2021. Občina bo prispele
vloge presojala glede na vpliv sprejetih ukrepov države na to, ali
je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa
bistveno oteženo. Višina deleža oprostitve plačila najemnine se
bo presojala po naslednjih merilih: popolna prepoved izvajanja
gospodarske dejavnosti (sto odstotkov), delna prepoved (sedemdeset odstotkov) in dejavnost se je lahko izvajala, vendar v
zmanjšanem obsegu (petdeset odstotkov). M. B.

Medvod. "Komisija išče celovito rešitev,
zato je treba pripraviti idejno rešitev za
vsa priznanja, ki se podelijo. Predlagana idejna rešitev je lahko del avtorjevega obstoječega opusa ali začetek novega
ustvarjanja. Sporočilo idejnih rešitev
mora biti usmerjeno v prepoznavnost
in zgodbo Občine Medvode. Pri tem je
treba navesti tudi, iz kakšnih materialov bi lahko bila idejna rešitev izdelana
(bron, steklo, les …) in podatek o izdelovalcu (ali bo prijavljeni avtor oblikovalsko rešitev izdelal sam oziroma kdo jo
bo izdelal v njegovem imenu). Pri tem
naj prijavljeni avtor pripravi tudi okvirno finančno ponudbo," so zapisali v pojasnilu.
Idejne rešitve za nova priznanja lahko
posredujete do 20. aprila.

Cepljeni tudi šolniki
V Zdravstvenem domu Medvode po strategiji cepljenja trenutno
cepijo starejše od šestdeset let. Vpisane na čakalni seznam obveščajo, da bodo prišli na vrsto in naj bodo dosegljivi po telefonu.
Vsi, ki bi se želeli cepiti, se morate na cepljenje naročiti pri svojem
osebnem zdravniku. Cepljenje so izvedli tudi za zaposlene v vzgoji
in izobraževanju. Cepili so 135 šolnikov, kar je dobra tretjina. Vsak
teden jih s hitrimi testi testirajo okrog tristo. M. B.

Zgradili manjkajoči pločnik
pri Vrtcu Medvode
Na pobudo Krajevne skupnosti Medvode center je občina zgradila manjkajoči pločnik od obstoječega pločnika na Ostrovrharjevi
ulici do avtobusnega postajališča linije Ljubljanskega potniškega
prometa številka 30 pri Vrtcu Medvode v dolžini štirideset metrov.
Vrednost del je ocenjena na 5.850 evrov, vključno s postavitvijo
novega informacijskega stebra za vozni red avtobusov. M. B.

Na cepljenje se je v Medvodah odzvala dobra tretjina zaposlenih
v vzgoji in izobraževanju. / Foto: Gorazd Kavčič
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Podjetniški zajtrk v Medvodah
Namenjen je bil trendom v marketingu in komuniciranju.
MAJA BERTONCELJ
Pretekli mesec je potekal četrti brezplačni podjetniški zajtrk Za vas, podjetniki, ki je bil namenjen trendom v
marketingu in komuniciranju. Poleg
župana Občine Medvode Nejca Smoleta so gostili Jureta Jezerška, poslovnega direktorja Jezeršek gostinstva, Jako
Vukoviča, direktorja agencije Forward,
Črta Podlogarja, vodjo e-commerce
marketinga pri Sensilabu, in Aleksandro Janežič, vodjo marketinga in stikov z javnostjo pri javnem zavodu Cene
Štupar – CILJ ter direktorico prodaje in
marketinga Korak – Centri za razvoj
kadrov.
Potekal je na spletu kot četrti iz niza šestih v sklopu operacij LAS Za mesto in
vas. "Gostovali" so v Medvodah. Župan
Nejc Smole je poudaril pomembnost
razvoja podjetništva v občini in širši
okolici in kot ključno nalogo občine, da
gospodarstvu pomaga na poti k rasti.
Kot je povzela Sandra Jerman iz javnega zavoda Cene Štupar – CILJ, so gostje
delili svoje izkušnje s področja podjetniških poti, marketinga, komuniciranja in prodaje. Strinjali so se, da je pri
uspešnem marketingu treba biti agi-

Četrti podjetniški zajtrk je "gostoval" v Medvodah, izveden je bila na spletu. / Foto: arhiv
organizatorjev
len, poznati svoj potencialni trg, ciljne
skupine ter tudi ustrezno testirati platforme in posledično graditi svojo prisotnost v digitalnem okolju. Jure Jezeršek
iz podjetja Jezeršek gostinstvo iz Sore je
poudaril, da imamo srečo, kljub koroni,
da ljudje slabe stvari hitro pozabljamo.
Verjame, da se bo stanje vrnilo v "novo"
normalo, kjer se bomo z veseljem druži-

li tudi v prihodnje, ko se bo stanje umirilo. Poudaril je, da je ključno, da podjetniki poznajo svoje osnovno poslovanje,
tako imenovani "core business", ter hodijo po svetu odprtih oči in spremljajo
novosti in prakse v drugih dejavnostih
ter razmišljajo o tem, kako novosti implementirati v svoje poslovanje na vseh
področjih.

Brezplačna podjetniška akademija
Brezplačne spletne delavnice potekajo v aprilu ob torkih in četrtkih in so namenjene
tudi občanom Medvod.
MAJA BERTONCELJ
V tem tednu so se začele serije brezplačnih spletnih delavnic
v okviru Podjetniške akademije z naslovom Za vas, podjetniki, ki bodo ob torkih in četrtkih v aprilu, in sicer na platformi
Zoom. Na delavnice se je treba predhodno prijaviti – na eno,
več ali na celoten sklop.
"Med 6. in 22. aprilom se bo odvilo osem poglobljenih podjetniških delavnic, kjer boste lahko nadgradili svoje podjetniško
znanje na različnih področjih. Potegovali se boste lahko za
brezplačno mentoriranje, kjer boste skupaj s priznanimi mentorji razrešili svoje podjetniške izzive. Podjetniška akademija
je namenjena podjetnikom ter samostojnim podjetnikom, ki
se srečujejo s konkretnimi izzivi in želijo nadgraditi svoje podjetniške kompetence. Projekt je prvenstveno namenjen spodbujanju podjetništva v urbanih naseljih LAS (Za mesto in vas)

prebivalcem v občinah Domžale, Medvode, Komenda, Vodice,
Mengeš in Trzin. Prednostno bo podprl ženske in mlade iz urbanih naselij ter nosilce poslovnih idej, ki s svojimi produkti in
storitvami ustvarjajo dodano vrednost za družbo in okolje," pojasnjujejo organizatorji. Partnerji projekta, ki poteka v okviru
LAS Za mesto in vas, so GZS Zbornica osrednjeslovenske regije,
Društvo AIA – Mladinski center Mengeš in Cene Štupar – CILJ. V
primeru vprašanj o vključitvi v akademijo se lahko obrnete na
Sando Jerman (sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262).
Tri delavnice so bile že izvedene v tem tednu, pet jih še sledi, in sicer 13. aprila (Prodaja in trženje, mag. Sonja Peklenik),
14. aprila (Orodja tržnega komuniciranja, Barbara Imenšek in
Katja Breznik), 15. aprila (Predstavitev in komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami, mag. Martin Lisec), 20. aprila (Financiranje in rast, mag. Marjana Majerič) in 22. aprila (Zaščita
ideje in pravni vidiki poslovanja, mag. Tina Osojnik).
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
PAOLO GIORDANO: RAZTRGAJMO NEBO
»Človeka nikoli ne spoznaš do konca, Teresa. Včasih bi bilo
bolje, da sploh ne bi začel.« Stavek, ki ga izreče babica glavne
junakinje Terese, bi bil lahko rdeča nit romana Paola Giordana, katerega prvenec Samotnost praštevil je bil uspešnica
tudi med slovenskimi bralci. Na babičino posest v Apuliji se
neke noči s sosednje kmetije prikradejo Nicola, Tommaso in
Bern. Tereso, osamljeno dekle, kar posrka v njihov svet, ki
mu vlada Cesare. Teresa se naveže na Berna, s katerim se kasneje tudi poročita in postaneta lastnika kmetije, a žal po več
poskusih umetne oploditve odideta vsak svojo pot. Kaj se je v
resnici v času odraščanja dogajalo s fanti in kdo je usodnega
dne kruto prekinil večno prijateljstvo, Teresa izve leta pozneje. (Pripravila: Mira Vidic)

KRISTIAN BANG FOSS: SMRT SE VOZI V AUDIJU
Je tretji roman sodobnega danskega avtorja, zanj je leta 2013
prejel evropsko nagrado za književnost. Glavni junak/antijunak Asger v slogu likov Michela Houellebecqa v samem začetku romana v velikem slogu, a brez velikih besed obrne svoje
življenje na glavo in po hitri poti drsi proti dnu … Delna odrešitev pride, ko sprejme delo osebnega asistenta invalidnemu
mladeniču, ki živi v turobnem naselju, pravzaprav kar getu,
v predmestju Københavna. Asgar in Waldemar skozi dolgočasno dnevno rutino počasi tketa vezi prijateljstva. Za bralca
to ni niti najmanj dolgočasno, saj spozna čare nakupovanja

v lokalnem supermarketu, utrip »življenja« v internacionalnem betonskem getu in skoraj neskončne možnosti danskega socialnega sistema. Ko se Waldemar odloči, da bo obiskal
mednarodno priznanega zdravilca v Maroku, pa se ta depresivna zgodba prevesi v klasični roman ceste. Junaka kupita
star Volkswagnov kombi in se skoraj kot don Kihot in Sančo
Pansa podata na pot, polno prigod, proti oddaljenemu cilju.
In v vzvratnem ogledalu se pojavi črn Audi … (Pripravil: Aleš
Stefančič)

MARTIN POLLACK: ŽENSKA BREZ GROBA, POROČILO
O MOJI TETI
Avtor nam pripoveduje zgodbo svoje družine. Njegova teta
Pavla Drolc, rojena Bast, je celo življenje preživela v Laškem.
Poročila se je s Slovencem, bila je prijazna in zadržana gospa.
Nikoli se ni ukvarjala s politiko. Sedemdeset let staro so jo
junija 1945 zaprli v taborišče v Hrastovcu. Tam je zaradi nečloveških razmer po dveh mesecih umrla. Zakaj? Kje je njen
grob? Avtor se je zelo potrudil, da je raziskal in sestavil zgodbo
o svoji stari teti, ki je bila še ena nesmiselna žrtev povojnih
razmer v Sloveniji. Martin Pollack v vseh svojih knjigah išče
resnico. Zavezan ji je z izjemno etično držo. Hoče, da se vse
zgodbe povejo tako, kot so se zgodile. Sporoča nam, da strašno preteklost lahko premagamo tako, da je ne pozabimo in
ne zanikamo. Škoda, da branje te resnično dobro napisane
knjige motijo slovnične napake. (Pripravila: Tatjana Mavrič)

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kakšen je moj ogljični odtis
MOJCA FURLAN,
FOTO: PETER KOŠENINA
Ljudje pogosto pozabimo, kako močno
smo odvisni od narave. Narava je pogoj
za naše preživetje. Za svoje življenje nujno potrebujemo vodo, zrak, rodovitno
prst in druge naravne vire, ki jih porabljamo mnogo prehitro. Evropejci in razviti svet naravo izkoriščamo 75 odstotkov hitreje, kot se lahko obnavlja. V letu
dni porabimo toliko naravnih dobrin, da
bi za življenje potrebovali že skoraj dva
planeta. Temu pravimo, da živimo vsako
leto v večjem ekološkem dolgu.
Kako izvedeti, kakšen je naš osebni vpliv
na porabo naravnih virov, ki se trajnostno ne morejo tako hitro obnoviti? To
nam pove t. i. ekološki odtis, ki pomeni,
koliko naravnih dobrin je na voljo, koliko jih porabimo in kako hitro se lahko
obnovijo. Ogromni del ekološkega odtisa
predstavlja ogljični odtis, ki zajema način življenja posameznika: prevoz (mobilnost), ogrevanje in porabo elektrike,

ravnanje z oblačili, hrano in pijačo ter
druge izdelke, ki jih uporabljamo doma,
v šoli in na delovnem mestu. Tudi način
počitnikovanja vpliva na obremenitev
planeta, ki ga povzročamo posamezniki.
Povprečni ogljični odtis Slovenca je malo
večji od povprečja prebivalca v Evropski
uniji in hkrati petkrat večji kot bi bilo
treba, da bi naš osebni vpliv na okolje
obdržali v podnebnem ravnovesju. Na
svetovni ravni ogljični odtis nenehno raste. Leta 1950 smo v ozračje izpustili pet
milijard ton ogljikovega dioksida, 1990 že
22 milijard ton, zadnja leta okoli 36 milijard ton na leto. Majhna Slovenija letno
spušča okoli 13 milijard ton.
Kje lahko posamezniki zmanjšamo svojo obremenitev okolja? Izberimo zeleno
mobilnost, kolo, vlak, avtobus, delimo si
prevoze. Ne potujmo z letali, ki okolje zelo
bremenijo. Zelo pomembna je prehrana.
Izbirajmo več rastlinske hrane, čim manj
ali nič mesne hrane in mesnih izdelkov,
nadomestimo jih s stročnicami. Nobena
hrana naj ne bo odpadek, ne doma ne na

delovnem mestu, še najmanj v šoli, kjer
vzgajamo mlade ljudi. Pomembno je varčevanje z energijo, izbirajmo zelena goriva in pozimi oblecimo jopico, ne majice s
kratkimi rokavi. V kurilni sezoni zračimo
na kratko. Elektrika, energija in transport
pridelajo 73 odstotkov izpustov toplogrednih plinov, kmetijstvo skoraj dvajset odstotkov, nato šele industrija pet odstotkov
in odpadki tri odstotke. Do leta 2030 moramo izpuste zmanjšati vsaj za polovico, do
leta 2050 pa bi naša družba morala postati
brezogljična družba. Bodimo aktivni državljani. Izbire in dejanja vsakega od nas so
štejejo. Zahtevajmo sistemske spremembe. Ne dovolimo, da življenje na našem
lepem, čudovitem planetu propade.
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Študenti na praksi v centru starejših
Študenti delovne terapije Zdravstvene fakultete iz Ljubljane so strokovno znanje
pridobivali v DEOS Centru starejših Medvode.
MAJA BERTONCELJ
V letošnjem študijskem letu so z DEOS Centrom starejših
Medvode ponovno sodelovali študenti drugega letnika delovne terapije v okviru študijskega programa pridobivanja
strokovnih kompetenc na področju delovanja delovnega terapevta s starejšimi v okviru predmeta Delovna terapija na
področju gerontologije, katerega nosilka je predavateljica dr.
Katarina Galof, sicer Medvoščanka. Tri skupine študentov je
znova pripeljala v domače okolje, v medvoški center starejših. Decembra je tam sama pomagala kot prostovoljka.

TRI SKUPINE, VSAKA EN TEDEN
"Delovna terapija je zdravstvena stroka in diplomirani delovni terapevt je zdravstveni delavec, katerega poslanstvo je, da
omogoča uporabnikom v vseh starostnih obdobjih čim bolj
samostojno izvajanje in vključevanje v njim ljube dejavnosti
vsakodnevnega življenja, med katere sodijo vsa področja človekovega delovanja: od skrbi zase, dela, produktivnosti, igre
in prostega časa," je opisala študentka Klavdija Kramar in dodala: "Čas epidemije je pustil posledice tudi med stanovalci v
DEOS Centru starejših Medvode, saj so bile mnoge stanovalcem ljube aktivnosti in dejavnosti zaradi vsem znanih razlogov daljše obdobje onemogočene. Posledice nevključevanja v
izvajanje vsakodnevnih aktivnosti so tudi na njihovem psihofizičnem stanju. Ker je za nami na neki način neobičajno
študijsko leto, ki se je prevesilo v drugo polovico, smo stanovalcem v DEOS Centru starejših Medvode želeli omogočiti čim
hitrejšo vrnitev v rutine vsakodnevnega življenja." Za novo
izkušnjo s stanovalci in zaposlenimi se iskreno zahvaljujejo
najprej vodstvu, ki jim je odobrilo sodelovanje. Še posebej pa
so hvaležni delovni terapevtki mentorici na kliničnem usposabljanju Špeli Mihevc, mag. promocije zdravja, in delovnima
terapevtkama Mojci in Živi, ki sta študente vodili skozi teden.

ODZIVI ŠTUDENTK
V nadaljevanju so zbrani odzivi študentk delovne terapije, ki
so bile v prvi skupini, ki je opravljala klinične vaje v Centru
starejših. "Medvode so mi bile zelo prijetne. Najbolj se mi je
vtisnila v spomin posebna pozitivna energija med zaposlenimi. Tudi vse izkušnje z uporabniki so bile dobre. Najbolj me je
bilo strah prvega vtisa, saj še nikoli nisem bila v domu starejših občanov, ampak smo hitro prebile led in sem se sprostila.
Za to so zaslužne izredno zagnane, prijazne in razumevajoče
mentorica in delovni terapevtki, ki so me ogromno naučile,"
je povedala Alja Janžekovič. "Kljub začetni tremi in vznemirjenosti, kako bo potekal naš teden, sem bila ob prihodu prijetno presenečena nad prijaznostjo zaposlenih in uporabnikov.
Kmalu smo začele spoznavati stanovalce, ki so nas zelo odprto
sprejeli in z nami delili svoje zgodbe, ki so bile zelo zanimive.
Teden pa je posledično minil prehitro in sproščeno, za kar pa
se želim zahvaliti tako profesorici Špeli, delovnima terapevtkama Mojci in Živi ter vsem stanovalcem, ki so nas spustili v

svoj dom in nam pokazali, kako dinamično je lahko življenje
v domu starejših občanov," pravi Klavdija Kramar. Dobro se je
počutila tudi Anja Kostevc, ki je povedala: "Medvode so bile zelo
zanimive, bolje sem spoznala, kako poteka delo s starejšimi,
kjer sta še posebno pomembni potrpežljivost in vztrajnost. Terapevti oziroma mentorji so bili pripravljeni pomagati, nam
svetovati in nam tudi zaupali, da smo nekatere elemente procesa naredili samostojno, kar se mi zdi pomembno z vidika
pridobivanja praktičnega znanja in izkušenj. Tudi uporabniki

Tri skupine študentov je domačinka dr. Katarina
Galof znova pripeljala v domače okolje, v
medvoški center starejših. Decembra je tam sama
pomagala kot prostovoljka.
v instituciji so bili pripravljeni sodelovati z nami in so nas vsak
dan nestrpno pričakovali. Osebje, uporabniki in na splošno klima je v instituciji zelo pozitivno naravnana in vsi zelo dobro
sodelujejo med seboj, kar je ključno za kakovosten delovni proces." Dea Kovačec je dodala: "Klinične vaje v DEOS Medvode so
mi bile zelo všeč, ker zelo rada delam s starejšimi uporabniki.
Veliko sem se naučila, saj so nam delovni terapevtki Mojca in
Živa ter profesorica Špela veliko povedale, razložile in prikazale, tako so prenesle veliko svojega znanja na nas. Zelo mi
je všeč kolektiv v domu, saj so vsi tako prijazni, družabni, pripravljeni sodelovati in spoštljivi. Delo z uporabniki mi je bilo
zelo prijetno in zanimivo. Veliko jim pomeni ta naš obisk, saj
se vidi, kako so veseli pogovora in družbe. Zelo mi je toplo pri
srcu, ko vidim to hvaležnost in nasmejanost. Delo z ostarelimi
me zelo veseli in upam, da bom v prihodnosti dobila zaposlitev
na tem področju." Suzana Maršnjak pa je bila zadovoljna, da
je pridobila veliko dodatnega znanja za delo z ljudmi, ki ga bo
lahko uporabila pri kliničnih vajah v prihodnje in kasneje, ko
bo zaposlena. "V instituciji prevladujejo toplina, prijaznost in
sproščenost. Že pri vstopu je začutiti občutek domačnosti, to pa
je samo pika na i, da se stanovalci dobro počutijo. Čeprav sem
imela klinične vaje samo pet dni, sem se med zaposlenimi in
stanovalci počutila zelo sprejeto. Nekateri so bili veseli, če smo
se z njimi samo pogovarjali, saj je zaradi trenutne situacije
oteženo navezovanje socialnih stikov," je poudarila.

www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode
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Izposoja knjig se je še povečala
V Knjižnici Medvode pravijo, da so bralci zelo dobro usvojili načine naročanja
in rezervacij po spletu.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA
V Knjižnici Medvode v času epidemije
covida-19 beležijo izjemno dobro izposojo knjižničnega gradiva. Vrat za uporabnike še niso odprli, kot so to storile
nekatere druge knjižnice, je pa izposoja
kljub temu potekala nemoteno – vse do
1. aprila, ko se je začelo tretje zaprtje države v enem letu.

IZBRALI DRUGAČNO STRATEGIJO
"Prepričan sem, da nenehna menjavanja
režimov delovanja knjižnice slabo vplivajo na zaposlene, uporabnike in tudi
na same rezultate delovanja knjižnice.
Nekatere knjižnice v naši regiji pogosto
menjajo režime, včasih so povsem zaprte, čez nekaj dni pa uporabnikom dovolijo, da si sami izbirajo. V Medvodah smo
izbrali drugačno strategijo spopadanja z
epidemijo. Vsi sodelavci dosledno upoštevamo ukrepe za preprečevanje okužbe z nevarnim virusom, izposoja gradiva
pa že šest mescev poteka brez rizičnih
stikov z uporabniki. Pri tem načinu dela
vztrajamo, čeprav državna oblast pogosto menja navodila našega delovanja.
Prepričan sem, da nevarnosti, ki jih

Knjige v Knjižnici Medvode lahko prevzamete tudi v paketnikih. Knjižnica je sicer v skladu
z vladnim odlokom od 1. do 11. aprila zaprta, izposoja v teh dneh ni mogoča.

»Knjižnica Medvode je v drugem valu sicer z brezstično izposojo
delovala nemoteno, z enakim številom ur odprtosti, in lahko
rečemo, da smo se trudili ugoditi prav vsem željam in potrebam
uporabnikov. Izposoja zadnjih šest mesecev se je v primerjavi
z enakim obdobjem od decembra 2019 do marca 2020 kljub
naročanju in brezstičnemu prevzemu povečala za skoraj deset
odstotkov.«

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

PASJISALONBEVSK.COM
041 571 253
ZGORNJE PIRNIÈE 100A

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

SVOJA VRATA ZA VAS ODPIRA

prinaša prisotnost nevarnega virusa,
uspešno obvladujemo. Uporabnikom
zagotavljamo gradivo, ki je kvalitetno
razkuženo ter v ustrezni embalaži. Ves
čas spremljamo odzive uporabnikov, ki
nam sporočajo, da se počutijo varne in
nam zaupajo," je odločitev pojasnil Igor
Podbrežnik, direktor Knjižnice Medvode.
Knjižničarka Mira Vidic je povedala, da
je izposoja izjemno dobra. "Bralci so zelo
dobro usvojili načine naročanja in rezervacij po spletu. V sistemu Cobiss+ si
lahko ogledajo, katero gradivo je v knjižnični zbirki, katero je prosto ali pa kdaj
je predvideni rok vrnitve. V primeru, da
je gradivo izposojeno, se lahko brezplačno postavijo v vrsto za rezervacije in so
obveščeni, ko je možnost izposoje. Zaradi velikega števila naročil smo enkratno naročilo na eno izkaznico začasno

omejili na deset izvodov. V primeru, da
se na spletu ne znajdejo najbolje, pa še
vedno lahko pošljejo elektronsko sporočilo ali svoje želje sporočijo po telefonu.
Trudimo se, da je vse gradivo za prevzem
pripravljeno do takrat, ko uporabniki
sporočijo, da ga bodo prevzeli. Prevzem
naročenega gradiva poteka v preddverju
knjižnice, z zavijanjem gradiva pa poskrbimo tudi za zasebnost." Izposoja se
ni prav nič zmanjšala, ravno nasprotno,
kar je potrdil tudi Podbrežnik. "Z drugimi knjižnicami se trenutno še ne moremo primerjati. Nekatere so delovale
omejeno, spet druge so bile nekaj časa
zaprte. Knjižnica Medvode je v drugem
valu sicer z brezstično izposojo delovala
nemoteno, z enakim številom ur odprtosti, in lahko rečemo, da smo se trudili
ugoditi prav vsem željam in potrebam
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NOVOST: 24-URNA IZPOSOJA
Za še lažjo dostopnost do knjižnega gradiva so pred kratkim
uvedli novost: 24-urno možnost izposoje. Kako poteka, je pojasnil Podbrežnik: "Trenutno poteka pilotni projekt, ki smo ga
zasnovali z izbranim ponudnikom paketnikov. Zaznali smo
potrebo po tej vrsti storitve, ki je uporabnikom na voljo 24 ur
na dan in vse dni v letu. Torej je izposoja gradiva možna tudi
takrat, ko so vrata knjižnice uporabnikom zaprta. Prvi dnevi, ko v paketnike vlagamo naročeno gradivo, potrjujejo pravilnost naše odločitve. V nadaljevanju vidimo priložnosti za

www.gorenjskiglas.si

Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

14,80
EUR

+ po

št ni n a

širitev te ponudbe tudi drugje v občini Medvode." V Knjižnici
Medvode še poudarjajo, da se bodo tudi v prihodnje trudili
za svoje uporabnike. "Vsekakor bomo poskrbeli za novosti v
knjižnični zbirki, saj se knjižna produkcija ni ustavila, naši
uporabniki pa bodo imeli tudi v prihodnje možnost izposoje
gradiva. Ko bodo epidemiološke razmere ugodnejše, bomo

»Trenutno poteka pilotni projekt, ki smo ga
zasnovali z izbranim ponudnikom paketnikov.
Zaznali smo potrebo po tej vrsti storitve, ki je
uporabnikom na voljo 24 ur na dan in vse dni v
letu. Torej je izposoja gradiva možna tudi takrat,
ko so vrata knjižnice uporabnikom zaprta.«
nadaljevali bibliopedagoške dejavnosti za predšolske in šolske otroke, spet bomo imeli domoznanske večere, razstave
ter srečanja z avtorji … Tako kot najbrž vsi si tudi mi želimo,
da bi se širjenje virusa zaustavilo, vsekakor pa se moramo
sprijazniti, da najbrž še dolgo časa ne bo več tako, kot je bilo
še nedolgo nazaj," je zaključil Podbrežnik.

Berite drevesom tudi letos
Dogodek Branja drevesom 2021 bo potekal tudi letos, a zaradi epidemije covida-19 znova v prilagojeni obliki. Organizatorja Gregor
Rozman in Jakob Šubic sporočata, da drevesom lahko bere vsak
zase oziroma v krogu manjših skupin. "Kjerkoli v svetu ste, v času
dneva Zemlje (22. april) in dneva knjige (23. april) odidite k najbližjemu drevesu oziroma v najbližji gozd in berite," pravita. M. B.

V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

www.gorenjskiglas.si

uporabnikov. Izposoja zadnjih šest mesecev se je v primerjavi z enakim obdobjem od decembra 2019 do marca 2020 kljub
naročanju in brezstičnemu prevzemu povečala za skoraj deset
odstotkov," je poudaril.
Vidičeva pravi, da sta knjižničarjevo delo in celoten potek
izposoje drugačna. Osebnega stika ni, manj je referenčnega
pogovora in svetovanja. Tudi vračilo gradiva ne poteka kot
običajno ob izposojevalnem pultu. Bralci gradivo odložijo v
nabiralnik za vračanje gradiva, to pa gre po razkuževanju
z UV-svetlobo za en dan pred nadaljnjo izposojo še v karanteno. "Najbolj je izposojano leposlovje tako za odrasle kot za
mladino, zelo zaželeni so tudi otroški tematski kovčki. Odrasli bralci gradivo večinoma naročajo ali rezervirajo sami,
slikanice in kartonke za najmlajše pa največkrat izberejo in
pripravijo kar knjižničarji. Bralce vabimo tudi k izposoji naše
kvalitetne in zanimive zbirke didaktičnih igrač in družabnih
iger. Je pa v primerjavi s prejšnjimi leti večje zanimanje za
izposojo spletnih virov. Bralcem omogočamo, da v okviru sistema Biblos prebirajo elektronske knjige, sistema Audibook
pa poslušajo zvočne knjige," pove Mira Vidic.

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

16
EUR

+ po

št ni n a
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Gledališčniki združili moči, pripravljajo
predstavo na prostem
Premiera Kralja Ojdipa je predvidena sredi junija na prireditvenem prostoru
ob tržnici Medvode. Občane vabijo k sodelovanju.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA

Člani organizacijskega odbora projekta: Janez Vencelj (režiser in dramaturg Kralja Ojdipa),
Lea Onufrija Volk (KUD Oton Župančič Sora), Irena Sonc Šlenc (OKZ Medvode), Aleš Kalan (JZ
Sotočje Medvode), Luka Čukajne (KUD Pirniče), Žiga Okorn (KUD Fofité), Uroš Medar (KUD
Fran Saleški Finžgar Senica) in Matej Ulčar (KUD Smlednik) na prireditvenem prostoru ob
medvoški tržnici, kjer so predvidene predstave.

www.gorenjskiglas.si

Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR

+ po

št ni n a

Ta knjiga
je lepo in
koristno darilo
hkrati.
Trda vezava,
72 strani.

www.gorenjskiglas.si

"Eno leto je minilo, odkar smo uprizorili zadnje gledališke predstave. Potem ni
bil več čas za gledališče, in kot kaže, bo
še nekaj mesecev tako. Ljudje dvigajo glas
za šolo, pedikuro, frizerje, smučišča, trgovine ..., za gledališče ga ni še nihče, kot
da ga ne potrebujemo. A ni tako. Še vedno
potrebujemo zgodbe, ki nam pomagajo
razumeti tisto, v kateri smo sami. In potrebujemo skupnost, s katero te zgodbe
lahko delimo. To nam daje gledališče, čeprav se tega večinoma niti ne zavedamo,"
pravi Matej Ulčar, član organizacijskega
odbora gledališke predstave na prostem
Kralj Ojdip, pri nastajanju katere se je povezalo več društev iz medvoške občine, ki
nameravajo projekt izvesti v koprodukciji
z Javnim zavodom Sotočje in Občinsko
kulturno zvezo Medvode.

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.
Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige
je le 11,99 eur+poštnina.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

11

99
EUR

+ po

št ni n a
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V sklopu priprav ob študiju besedila bo za vse
zainteresirane Janez Vencelj, ki se podpisuje
pod režijo projekta, izvedel tudi javno spletno
predavanje, ki bo v sredo, 14. aprila, ob 20. uri.
Besedilo Kralj Ojdip je bilo napisano pred 2450
leti, njegova zgodba je še vsaj 600 let starejša.
ZDRUŽENI PRIPRAVLJAJO ODGOVOR NA EPIDEMIJO
Pobuda je prišla s strani KUD Fofité in očitno naletela na pozitiven odziv. Predstavo bo režiral Janez Vencelj. Odigrana bo
na prostem na prireditvenem prostoru pri tržnici v Medvodah. Premiera je za zdaj načrtovana sredi junija, sledile ji bodo
ponovitve v štirih zaporednih koncih tedna. Upajo seveda, da
bodo epidemiološke razmere ugodne in da bodo predstavo vsaj
na prostem lahko odigrali. "Predstava na prostem je v gledališko-organizacijskem smislu veliko večji podvig kot predstava
na odru, kjer pa očitno še nekaj časa ne bo priporočljivo vaditi
in igrati. Zahteva več ljudi, ki sodelujejo pri pripravi, drugačno
organizacijo, več tehnike in tudi več časa. Še posebno v tem
času, ko je pri načrtovanju in izvedbi treba upoštevati tudi vse
ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. A prav predstava na
prostem bo najbrž prva mogoča javna in neposredna gledališka prireditev. Zato smo predstavniki medvoških društev z
gledališko dejavnostjo pripravili predlog, da združimo moči in
jo pripravimo skupaj," je pojasnil Ulčar in nadaljeval: "Skupno
ustvarjanje bo priložnost, da spoznamo izzive, ki jih epidemija
postavlja teatru, in skupaj poiščemo odgovore nanje. Prav tako
bi bil že čas, da se medvoški gledališčniki spet malo povežemo
v ustvarjalnem smislu in skupna izkušnja je lahko spodbuda
tudi za individualno rast."

KRALJ OJDIP JE TEMELJNO BESEDILO
Kot pravijo, je cilj projekta z združenimi močmi gledaliških
sekcij medvoških kulturnih društev uprizoriti predstavo na
prostem. "V skupni koordinaciji se pripravi in izvede predstava Kralj Ojdip, temeljno besedilo evropskega in svetovnega
gledališča, ki se uprizarja že tisočletja. Napisano je bilo prav v
času atenske epidemije, času, zelo podobnem našemu. S svojo zgodbo pa govori o še bolj davnem času, o drugem mestu,
drugi epidemiji. Govori o človekovi usodi in odgovornosti. O
ljudstvu in oblasti. Pa tudi o naši krhkosti." K sodelovanju va-

Pod režijo projekta se podpisuje Janez Vencelj (na sliki v vlogi igralca
v igri Razvalina življenja).

bijo vse zainteresirane občane. "Vabimo jih, da se pridružijo
pri nastajanju te predstave. Najprej vabimo seveda člane gledaliških sekcij v naših kulturnih društvih, še posebno tiste,
ki že močno pogrešate oder in pred jesenjo nimate možnosti,
da bi igrali kje drugje. Poleg igralcev pa so vabljeni k soustvarjanju tudi vsi drugi umetniki – likovniki in glasbeniki
kot tudi vsi, ki želijo s svojim delom podpreti skupni napor,
tako v tehničnem, organizacijskem ali promocijskem smislu.
Vsaka pomoč in sodelovanje bosta dobrodošla in cenjena,"
pravi Ulčar.

JAVNO SPLETNO PREDAVANJE
V sklopu priprav ob študiju besedila bo za vse zainteresirane Janez Vencelj, ki se podpisuje pod režijo projekta, izvedel
tudi javno spletno predavanje, ki bo v sredo, 14. aprila, ob 20.
uri. Povezava bo objavljena na FB-strani KUD Fofité. "Besedilo
Kralj Ojdip je bilo napisano pred 2450 leti, njegova zgodba je
še vsaj 600 let starejša. Davna preteklost, s katero današnji
svet nima več nobene povezave? Ne samo da velik del našega
razmišljanja o svetu temelji prav na klasični grški kulturi,

Ker projekt presega ustaljene finančne okvire in
zmožnosti sodelujočih kulturnih društev, se s
prošnjo po donacijah obračajo na vsa medvoška
podjetja, ki so pripravljena pri uresničitvi
podpreti projekt, ki bi lahko postal pomemben
mejnik v povezovanju medvoških društev. Vse
dodatne informacije so na voljo po e-pošti
zmgledalisce@gmail.com ali telefonu 041 856
029 (Irena). Kot pravijo, bo vsaka finančna ali
materialna pomoč več kot dobrodošla.
ampak predstavlja tudi vzorec za reševanje družbenih problemov, tako v idealih, ki jih postavlja, kot v napakah, na katerih se učimo. Uprizarjanje tako pomembnega besedila, kot
je Kralj Ojdip, ki se ga lotevamo v združeni produkciji medvoških gledališč v drugi polovici junija, nikakor ne more mimo
zgodovinskega konteksta njegovega nastanka, ki je neprijetno podoben našemu. Spletno predavanje Janeza Venclja,
dramaturga in režiserja, bo osvetlilo nekatere zgodovinske
dogodke in njihovo povezavo z današnjimi časi. Spregovorili bomo o eni prvih zgodovinsko dokumentiranih epidemij v
Atenah, ko je Sofokles tudi napisal Kralja Ojdipa. Prav tako pa
se bomo posvetili tudi starejšim zgodbam, v katerih se zrcalijo tedanje družbene krize in odziv nanje. Sedanja pandemija
nam je med drugim postregla z izkušnjo, s katero lažje razumemo preteklost in dileme, ki jih sedanjost deli z njo," je še
povedal Ulčar in napovedal zanimivo predavanje.
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Slikarka v Odprtem ateljeju
V Mali galeriji v Kranju je sredi marca v okviru akcije Odprti atelje ustvarjala
in se z aktualnimi deli predstavljala akademska slikarka Andreja Eržen.
IGOR KAVČIČ
Pred akademsko slikarko Andrejo Eržen iz Goričan, ki zadnja
leta živi in ustvarja tudi v Kranju, opazujem v zlato obarvano
lobanjo, med zobovjem je plošča z elektronskim vezjem, na
zobeh napis ... "Lobanja še ni dokončana," med nadaljnjim
poslikavanjem pojasnjuje slikarka. Gre za zanimiv projekt, ki
ga je spodbudil nizozemski umetnik Ron Weijers in v njem
sodeluje 64 umetnikov iz dvajsetih držav z vsega sveta. Iz Slovenije poleg Erženove sodeluje še Anka Krašna, projektu pa je
naslov Get out of your skull, kar bi lahko prevedli s Spravi se
iz svoje lobanje. "Ron je vsakemu poslal dve ali tri plastične
lobanje, naj jih pobarvamo in tudi sicer obdelamo po svojih
željah. Poslikane lobanje mu bomo poslali nazaj, razstavljene
pa bodo sredi leta na razstaviščih v Belgiji, Franciji in seveda
Nizozemskem," o tem, kam ta trenutek usmerja svoje ustvarjalno delo, pove Andreja Eržen; da je prav zato lobanjo vzela s
seboj v tokratni Odprti atelje.
V marcu je bila to akcija Likovnega društva Kranj, v okviru
katere so se predstavili štirje umetniki, člani društva. Vsak
izmed njih je v tako imenovanem Odprtem ateljeju v društveni Mali galeriji gostoval in hkrati ustvarjal štiri dni. Ob
tem, da so razstavili svoja dela iz zadnjega obdobja, so ume-

UGODNA PONUDBA
LETNIH PNEVMATIK
Več na spletni strani
www.avtoservis-lustrek.si.

Povpraševanje lahko pošljete tudi po
e-pošti: info@lustrek.si

Andreja Eržen sredi dela v Odprtem ateljeju / Foto: Igor Kavčič
tniki obiskovalce vodili po razstavi in jim sploh bili na voljo
za vprašanja o njihovem delu.
Da se v zadnjem času veliko ukvarja z žanrom portreta, spet
se je posvetila tudi klasični tehniki olje na platno. V tem smislu je pripravila tudi razstavo. Med portreti mladih dekliških
obrazov navdušuje deklica s cvetličnim venčkom na glavi.
"Način lazurnega slikanja od slikarja zahteva veliko časa.
Postopek je dolgotrajen. Če želiš dobiti lepo kožno barvo na
renesančni ali baročni način, potem slika potrebuje vsaj pet
prosojnih plasti," pripoveduje ob čudovitem portretu svoje ne-

Nizozemski umetnik Ron Weijers je k projektu
Get out of your skull povabil 64 umetnikov
iz dvajsetih držav z vsega sveta. Ena od dveh
sodelujočih slovenskih umetnic je tudi slikarka
Andreja Eržen.
čakinje, ki je še v nastajanju. Kot pove, je sicer serija manjših
portretov na platnu nastala v zadnjem času in gre za karakterizacijo različnih intimnih stanj času pandemije. Erženova
dodaja, da so portreti ikonografsko nadaljevanje serije svetlobnih slik z naslovom Mnogo hrupa za nič, ki so bile prvič
postavljene leta 2013 na zunanji steni stolpa Škrlovec v Kranju. "Ideja izhaja iz raziskovanja akcijskega prostora umetniškega dela in dialoga med detajlom in celoto." Tudi tokrat je
na ogled postavila nekaj svetlobnih slik iz omenjenega cikla.
Gre za portrete znanih žensk v okroglem formatu, ki pravzaprav predstavljajo nekakšne slikarkine avtoportrete oziroma
različna čustvena stanja, ki so jo spodbujala pri slikanju.
V osrednjem delu galerije je predstavila objekte, škatlice. Gre
za risbice v t. i. ready made objektih. "Ti so kot nekakšne Pandorine skrinjice, pravzaprav pa v njem predstavljam intimne
svetove." Ob 18 slikah je dokumentirano predstavila tudi nekatere postavitve v javnem prostoru, kjer je v zadnjih letih
predstavljala poslikane objekte, nekakšne vetrnice.

Sodelujinglasuj.si

Spoštovane občanke, občani!
Pred vami je predstavitev enega izmed mnogih projektov, ki smo se jih lotili v zadnjih letih. Tokrat je
poudarek predvsem na vsakem izmed nas.
Gre za idejo participativnega proračuna, kjer skuša vsakdo po svojih zmožnostih najprej prepoznati
potrebe v svoji skupnosti, jih popisati v obliki predloga in nato v fazi glasovanja zanje navdušiti kar
največ sokrajanov.
Po zaključku glasovanja pa preide projekt v izvedbeno fazo, kjer si prav tako želimo, da je ta izveden
skladno s pričakovanji predlagateljev in ob njihovi pomoči.
Občina Medvode v prihodnjih dveh letih za te projekte namenja 300.000 EUR sredstev, kar nas uvršča
med tiste občine, ki idejo izdatneje podpirajo.
Eden glavnih ciljev poleg izboljšanja kakovosti življenja v naši neposredni bližini je tudi ta, da se krajani
v čim večji meri povežemo in skupaj izvedemo projekte, ki služijo vsem.
Verjamem, da bo odziv na ta projekt dober, in verjamem, da bodo tovrstni projekti sodelovanja tudi
pravi način, da se kot skupnost reaktiviramo v času, ko bodo omejitve, ki jih doživljamo, že za nami!
Nejc Smole,
župan

Poziv za oddajo projektnih predlogov občank
in občanov občine Medvode za leti 2021 in 2022
Občinski svet Občine Medvode je rezerviral 300.000 EUR
proračunskih sredstev v letih 2021 in 2022 za izvajanje projektov,
ki jih boste predlagali in izglasovali občani.
Proces, imenovan participativni proračun, je relativno nov način vključevanja občanov pri odločanju o razporejanju
proračunskih sredstev, v Sloveniji ga je izvedlo že 26 občin. V Medvodah smo projekt participativnega
razdeljevanja proračunskih sredstev poimenovali Sodeluj in glasuj! Namen projekta je spodbujanje aktivnega
prispevka in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti. Projekt se bo
izvedel v enem ciklu za dve leti, skupno pa se po območjih razdeli do 300.000 EUR z vključenim DDV.
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Sotočje idej
Na naslednjih straneh vam predstavljamo projekt Sodeluj in glasuj!, namen in cilje projekta, postopek izvedbe
participativnega proračuna s posameznimi fazami in pomembnimi datumi. Glede na zaostrovanje ukrepov,
vezanih na omejevanje epidemije covida-19, bodo delavnice potekale prek spletne aplikacije Zoom. Prilagamo
tudi navodila za pripravo projektnih predlogov in tiskan obrazec za vse tiste, ki niste vešči uporabe spletnih orodij.
Projekt Sodeluj in glasuj! predstavlja priložnost, da vse svoje ideje za izboljšanje bivanja v naši skupnosti delite s
sokrajani in jih prepričate, da glasujejo zanje.

Kaj je to participativni proračun?
Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja,
pri katerem o porabi dela proračunskih sredstev neposredno
odločajo občanke in občani. S participativnim proračunom lahko
prebivalke in prebivalci občine, krajevne ali vaške skupnosti sami
prepoznajo probleme in možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in
sami odločajo. Priprave participativnega proračuna smo se lotili tudi v
Medvodah, kjer bomo prvi cikel izpeljali v letih 2021 in 2022.
Participativni proračun je priložnost za povezovanje krajanov,
gradnjo lokalne identitete in vključevanje občanov pri sooblikovanju
skupnosti. Želimo si, da bi projekt dal dodaten zagon naši skupnosti
hkrati z vračanjem v normalnost po težkem letu epidemije.

Participativni
proračun NI:
• razdeljevanje
proračunskih
sredstev društvom ali
krajevnim skupnostim
- predlagatelj sam ne
prejme denarja;
• namenjen velikim
komunalnim projektom;
• javno naročilo za izbor
izvajalca.

Občino Medvode smo razdelili na 11 območij
Z namenom razpršitve projektov po celotni občini z vključevanjem tudi
najmanjših naselij, smo občino Medvode razdelili v 11 območij izvajanja
participativnega proračuna.
Večinoma gre za obstoječo razdelitev po krajevnih skupnostih z nekaj posebnostmi na območju Polhograjskih
dolomitov. Projektne predloge zbiramo za vsako področje posebej. Občani lahko podate predlog za katerokoli
območje, v fazi glasovanja pa boste lahko glasovali za projekte iz tistega območja, kjer imate naslov stalnega
prebivališča.

Ključ za razdeljevanje
proračunskih sredstev
po območjih:
Sredstva so se med območji
razdelila na podlagi treh
kriterijev.

25 %
število naselij
na območju

25 %
velikost območja
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50 %
število prebivalcev
na območju

Polhograjci 1

Polhograjci 2

KS Seničica - Golo Brdo

Topol pri Medvodah, Belo, Brezovica pri
Medvodah, Tehovec, Trnovec, Setnica

Studenčice, Žlebe

Seničica, Golo Brdo

21.000 EUR

20.000 EUR

KS Smlednik

KS Zbilje

Preska

Smlednik, Valburga, Hraše, Dragočajna,
Moše

Zbilje

Preska, del mesta Medvode

11.000 EUR

20.000 EUR

KS Medvode - center

KS Senica

KS Vaše - Goričane

del mesta Medvode, ki je povezan v
Krajevno skupnost Medvode - center

Spodnja Senica,
Zgornja Senica, Ladja

Vaše, Goričane

37.000 EUR

17.000 EUR

KS Pirniče

KS Sora

Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče,
Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro

Sora, Rakovnik,
Dol, Osolnik

51.000 EUR

26.000 EUR

35.000 EUR

46.000 EUR

16.000 EUR

Najpogostejši primeri projektov iz drugih občin:
• gradnja ali obnova otroških igrišč,
• gradnja ali obnova športnih površin,
• ureditve/preplastitve krajših cest, manjkajočih
pločnikov,
• ureditev javnih površin,

• urbane ureditve (oprema, klopi ...),
• izobraževalne, turistične, kulturne vsebine,
• obnova kulturne dediščine ali postavitev
obeležij,
• inovativni projekti za boljšo kakovost bivanja.

Spletna stran Sodelujinglasuj.si
V času epidemije se je naše življenje preselilo na splet, kjer bo izveden tudi
celoten proces participativnega proračuna.
Za oddajo projektnih predlogov, glasovanje in spremljanje
izvajanja
projektov
smo
vzpostavili
spletno
stran
www.sodelujinglasuj.si. Uporabljamo spletno aplikacijo Consul, ki je
odprtokodno orodje za izvajanje participativnega proračuna, ki ga je razvila
Občina Madrid in vsebuje tri glavne funkcionalnosti, ki podpirajo izvajanje
procesa PP: predlaganje, glasovanje in spremljanje, ter je namenjena
tako občanom kot delu komisije. Za podajanje predlogov in glasovanje je
potrebna registracija, medtem ko je pregled predlogov omogočen vsem.

23

Sodelujinglasuj.si

Projekt bo izveden v 4 fazah
Projekt Sodeluj in glasuj! bo izveden v štirih fazah. Prve tri faze predstavljajo postopek posvetovanja z
občani, četrta faza pa je izvedba izbranih projektov. Prve tri faze bodo izvedene do sredine letošnjega leta,
faza izvedbe projektov pa bo potekala v drugi polovici letošnjega leta in celotno leto 2022.

1. Faza: »PREDLAGAJ«

Prva faza je zbiranje predlogov in javna razprava. Med 7. 4. 2021 in 7. 5. 2021 lahko
občani podate predloge projektov, ki morajo ustrezati določenim kriterijem. V
tem koraku bodo hkrati z zbiranjem predlogov potekale tudi spletne predstavitve
projekta z razpravo o konkretnih idejah.
V času priprave projektnih predlogov so vam za sodelovanje na voljo predstavniki
svetov krajevnih in vaških skupnosti, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na
Občinsko upravo Občine Medvode.

2. Faza: EVALVACIJA PREDLOGOV

Druga faza je evalvacija predlogov in bo potekala med 10. 5. 2021 in 4. 6. 2021. Župan
je za potrebe izvedbe participativnega proračuna imenoval Komisijo za izvedbo
participativnega proračuna Občine Medvode, ki jo sestavljajo 3 predstavniki občinske
uprave in 2 predstavnika občinskega sveta. V tem koraku bo Komisija za izvedbo
participativnega proračuna Občine Medvode v sodelovanju z občinskimi strokovnimi
službami pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost s kriteriji. Možno bo
tudi prilagajanje in dopolnjevanje projektov v sodelovanju s predlagatelji. Tiste predloge,
ki ne bodo ustrezali kriterijem, bo komisija izločila z javno obrazložitvijo, kateremu
kriteriju ali kriterijem predlog ni ustrezal. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe
predlogov. Komisija lahko podobne predloge združi. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali vsem
kriterijem, se umestijo v tretjo fazo.

3. Faza: »GLASUJ«

Tretja faza je odločanje oziroma glasovanje, ki bo potekalo med 14. 6. 2021 in 20. 6. 2021.
Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo finančno ovrednoteni, bodo uvrščeni v fazo
glasovanja. Z glasovanjem občani odločate o tem, kateri predlogi se vam zdijo bolj koristni
in kateri manj. Kot rezultat glasovanja nastane prioritetna lista predlogov. Iz te prioritetne
liste predlogov se nato v proračun umestijo projekti od tistih z največ glasovi navzdol, in
sicer dokler skupna vrednost projektov ne zapolni predvidenega finančnega okvirja. Z
umestitvijo projektov v proračun gredo izglasovani projekti v izvajanje. Če imata dva ali
več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za
izvedbo, za odločitev o tem, kateri projektni predlog bo izveden, komisija za participativni
proračun izvede žreb.

4. Faza: »SPREMLJAJ«
Četrta faza je izvedba in obsega proračunski leti 2021 in 2022. Izvajanje
projektov se bo razporedilo v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.
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Predstavitvene delavnice
Vabimo vas na 5 spletnih delavnic, kjer bomo predstavili projekt Sodeluj in
glasuj! Na delavnicah bo tudi priložnost za razpravo o vaših projektnih idejah.
V času zbiranja predlogov bomo organizirali 5 javnih predstavitev in delavnic, na katerih vam želimo predstaviti
projekt Sodeluj in glasuj! in sprožiti javno debato o potrebah v lokalnih skupnostih. Glede na zaostrovanje
ukrepov, vezanih na omejevanje epidemije koronavirusa, bodo delavnice potekale prek spletne aplikacije Zoom.
Pri izvedbi delavnic sodelujemo s Stičiščem Središče (Zavod Nefiks). Na vsaki delavnici bomo obravnavali ideje
in predloge enega, dveh ali več območij. Če se ne morete udeležiti delavnice, ki je namenjena vašemu naselju, se
lahko udeležite tudi katerekoli izmed ostalih delavnic.

14. april 2021
ob 18. uri
KS Medvode center
in Preska

15. april 2021
ob 18. uri
KS Smlednik in
KS Zbilje

16. april 2021
ob 18. uri
Polhograjci 1,
Polhograjci 2 in KS
Seničica - Golo Brdo

19. april 2021
ob 18. uri
KS Pirniče

23. april 2021
ob 18. uri
KS Sora, KS Senica in
KS Vaše - Goričane

Povezava do Zoom delavnice je objavljena na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si). Pred
in med delavnicami bo poskrbljeno tudi za tehnično pomoč glede uporabe orodja Zoom, in sicer na
telefonski številki 040 698 915.

Kriteriji za predloge
Kriteriji za oddajo predloga so zastavljeni tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa
zagotavljajo, da so predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo javni interes.
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje kriterije:
je skladen z zakonodajo
in veljavnimi občinskimi akti
je takšen, da je izvedba v pristojnosti
Občine Medvode
je namenjen splošni javni uporabi
ni že uvrščen v proračun Občine Medvode
oz. načrt razvojnih programov
v zadnjih 5 letih ni bil sofinanciran s strani
Občine Medvode na javnih razpisih

je načrtovan v enem od 11 območij občine,
opredeljenih za participativni proračun

je finančno ovrednoten med 3.000 in 20.000 EUR
z vključenim DDV. V primeru, da je za posamezno
območje na voljo manj kot 20.000 EUR, vrednost
projekta na tem območju ne sme presegati
dodeljenih sredstev za to območje
je načrtovan na zemljišču v javni lasti oziroma na
zasebnem zemljišču s soglasjem lastnika

je izvedljiv v proračunskem
obdobju 2021 ali 2022
je oddan na predvidenem in v celoti
izpolnjenem obrazcu (elektronsko ali fizično)
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Projektni predlog mora biti skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
• omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja
naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu
načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma;
• ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene
dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije;
• skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja;
• izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih
površin;
• izboljšanje prometne varnosti, predvsem za ranljivejše udeležence v prometu.

Kdo je lahko predlagatelj predlogov?
Predlagatelj je lahko vsak posamezni občan ali občanka s stalnim prebivališčem v občini Medvode, ki je
do dne oddaje predloga dopolnil(a) 15 let. Predlagatelj ne sme nastopati kot izvajalec predloga. To velja
za fizične osebe, lastnike pravne osebe ali člane poslovodstva pravne osebe.
Sredstva, namenjena izbranim projektom v okviru participativnega proračuna, se ne dodelijo
prijaviteljem, ampak ostanejo v proračunu Občine Medvode, kjer jih, z upoštevanjem vse veljavne
zakonodaje, občinska uprava porablja za namen izvedbe izglasovanih projektov.

Glasovanje o predlaganih projektih
Glasovanje bo potekalo med 14. 6. 2021 in 20. 6. 2021 na spletni strani
www.sodelujinglasuj.si.
Za glasovanje na spletni strani bo vsak občan vnesel svoje osebne podatke, kar mu bo omogočalo dostop do
spletne aplikacije. V času glasovanja bo na sedežu Občine Medvode organizirano asistirano glasovanje za tiste,
ki niste vešči uporabe spletnih orodij oziroma nimate dostopa do spleta. Glasovanja se boste lahko udeležili vsi
občani, ki boste na dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let starosti.
Vsak občan bo pri osebnem glasovanju na sedežu
Občine Medvode upravičenost izkazal z osebnim
dokumentom s sliko, iz katerega bo razvidna starost
in stalno prebivališče. Vsak občan bo lahko glasoval
za projektne predloge znotraj območja, v katerem
ima prijavljeno stalno prebivališče. Glasovanje bo
potekalo v obliki spletne košarice, kar pomeni, da
bo vsak občan lahko glasoval za toliko projektov, da
njihova skupna vrednost ne bo presegala skupne
vrednosti predvidenih sredstev za posamezno
območje. Glasovanje bo tajno, kar bo zagotavljala
spletna platforma.

Sodelujinglasuj.si
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Asistirano osebno glasovanje na sedežu
Občine Medvode (Cesta komandanta Staneta
12, 1215 Medvode) bo mogoče v:
•
•
•
•
•
•
•

ponedeljek, 14. junij 2021, od 8.00 do 15.00,
torek, 15. junij 2021, od 8.00 do 15.00,
sreda, 16. junij 2021, od 8.00 do 19.00,
četrtek, 17. junij 2021, od 8.00 do 15.00,
petek, 18. junij 2021, od 8.00 do 15.00,
sobota, 19. junij 2021, od 8.00 do 19.00,
nedelja, 20. junij 2021, od 8.00 do 19.00.

Obrazec za projektne predloge
Naslov predloga
Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oziroma izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre
za zemljišča v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek
pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva ipd.),
od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta
lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi tista dela,
ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vrednost projekta

(€)

Za pomoč pri oceni vrednosti projekta smo pripravili tabelo orientacijskih stroškov, ki jo najdete na spletnih
straneh www.medvode.si ali www.sodelujinglasuj.si. Objavili smo tudi vzorec soglasja lastnika zemljišča.
OBRNI STRAN
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Podatki o predlagatelju:
Ime in priimek*:

EMŠO:

E-naslov:

Telefonska številka:

Naslov stalnega prebivališča:
Datum:

Podpis:

Obrazcu lahko dodate fotografije in druge relevantne dokumente.
*ta podatek bo javno objavljen

Z oddajo osebnih podatkov preko obrazca potrjujete, da ste seznanjeni z namenom in pravili varovanja osebnih podatkov. V Občini
Medvode vam zagotavljamo, da bomo tukaj zbrane osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, naslov in pošta, telefonska številka,
e-pošta) uporabili izključno za namen obveščanja in posredovanja odgovora in bomo z njimi ravnali v skladu z veljavno zakonodajo in
Pogoji uporabe Sodeluj in glasuj!, ki jih najdete na povezavi: www.sodelujinglasuj.si. Vašo prijavo bo obravnavala Občina Medvode.

Kako lahko oddam svoj predlog?
Občani lahko predloge oddate na spletni strani www.sodelujinglasuj.si ali na pripravljenem obrazcu, ki ga lahko oddate
osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode. Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi s poštno pošiljko na naslov Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali skeniran obrazec prek elektronske pošte na elektronski naslov:
sodeluj.glasuj@medvode.si. Rok za oddajo projektnih predlogov je 7. 5. 2021 do 24. ure (oddano prek elektronskih poti ali s
priporočeno poštno pošiljko). V primeru oddaje projektnega predloga na tiskanem obrazcu bo predlog v aplikacijo vnesel
uslužbenec Občine Medvode.

Rezultati glasovanja
Rezultati glasovanja bodo znani v tednu po 20. juniju 2021.
Komisija bo obravnavala rezultate glasovanja in v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami razporedila predloge
z največ prejetimi glasovi v predlog proračuna na način, da se čim bolj zapolnijo finančni okvirji. Komisija bo pregledala
rezultate glasovanja in potrdila rezultat za javno objavo. Postopek se izvede za vsako izmed enajstih območij posebej.
Iz občinskih proračunov za leti 2021 in 2022 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem
območju prejeli največ glasov. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v
financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.

Potrebujete pomoč?
Imate tehnične težave z uporabo spletne strani www.sodelujinglasuj.si?
Kontaktirajte upravljavca aplikacije na consul@djnd.si.
Na voljo smo vam tudi po telefonu vsak ponedeljek od 9.00 do 10.00, vsako sredo od 15.00 do 17.00
ter vsak petek od 9.00 do 11.00 na telefonski številki 031 256 860.

Imate kakršno koli drugo vprašanje?
Kontaktirajte predstavnike Občine Medvode na sodeluj.glasuj@medvode.si.
Na voljo smo vam tudi po telefonu v času uradnih ur občinske uprave na telefonski številki 01 361 95 20.
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Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji, ki izhaja že 74. leto.
Raziskava branosti kaže, da vsako številko Gorenjskega glasa prebere kar 65.600
bralcev, branost pa še vedno narašča. Tudi v letu 2021 bo časopis v vaše domove
vsak torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje,
večkrat mesečno bo obogaten še z zanimivimi tematskimi in lokalnimi prilogami.
Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov
popusta, pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa
10 odstotkov popusta. Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu
št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.
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Doktorica znanosti iz Pirnič, ki je uspela v tujini
Veliko slovenskih strokovnjakov na najrazličnejših področjih dela v tujini. Med njimi
je tudi Marjeta Urh, ki je pred triintridesetimi leti iz Spodnjih Pirnič odšla študirat
v Združene države Amerike in tam ostala. Leta 1994 je na univerzi v Wisconsinu
doktorirala iz genetike. Je direktorica oddelka za raziskave v podjetju Promega.
MAJA BERTONCELJ
Marjeta Urh se redno vrača v Slovenijo, v domače Spodnje Pirniče. Pogovor je nastal med njenim letošnjim obiskom.
Prebrala sem, da ste ena izmed Slovencev, ki jim je uspelo v svetu. Se strinjate s to trditvijo?
V nekem smislu to drži. Dosegla sem neke življenjske cilje, ki
sem si jih zadala.
Je bila pot težka?
Na začetku kar težka. Ameriko smo takrat poznali bolj iz filmov, nadaljevank, ne pa takšne, kot dejansko je. Razlike v načinu življenja med takratno Slovenijo in Ameriko so bile kar
velike. Še vedno so, a zdi se mi, da so bile takrat večje. V Ameriko sem se preselila pred 33 leti, ko sem bila stara 27 let. Od
takrat se je življenje v Ameriki zelo spremenilo, a morda se je v
Sloveniji še bolj. Začetki so bili težki, po drugi strani pa zanimivi in vznemirljivi. Želja študirati na eni najboljših univerz na
svetu je bila tako močna, da tudi vse drugo ni bilo tako težko.
Na začetku pa je bilo seveda potrebnega kar nekaj prilagajanja.
Kaj ste imeli v mislih, ko ste dejali, da to ni bila Amerika
iz filmov?
Ko sem šla v Ameriko, sem jo – kot že povedano – poznala le
iz filmov, televizije in knjig, kjer običajno ne prikazujejo vsakdanjega življenja, pač pa zanimive, razburljive in včasih celo
nevarne plati življenja. Jaz pa sem se morala vključiti v vsak-

Marjeta Urh se rada in redno vrača v Slovenijo, spremlja tudi
dogajanje v medvoški občini. / Foto: osebni arhiv

danji način življenja, kar na začetku ni bilo lahko, saj nisem
v Ameriki poznala nikogar, na katerega bi se lahko obrnila.
Veliko sem se morala zanašati na ljudi, ki jih nisem poznala.
Na srečo so mi bili pripravljeni veliko pomagati. Potrudili so
se in mi poskušali razložiti način življenja in sistem, ki je
drugačen od našega, na primer povsem praktične stvari, kot
kako odpreti bančni račun, najeti stanovanje in mnoge druge
elemente vsakdanjega življenja. Tudi šolski sistem je precej
drugačen v smislu vpisa, izbire predmetnika, poteka študija
… Tudi predavanja so potekala drugače. Nanje se je bilo treba
pripraviti, vnaprej prebrati članke, poglavja iz knjig, da si jim
sploh lahko sledil. Dobili smo celo domače naloge – in to na
doktorskem študiju.
Najprej ste študirali v Sloveniji.
V Sloveniji sem študirala biologijo. V tretjem letniku sem izbrala molekularno biologijo. Nadaljevala sem z magistrskim
študijem in naredila že vse izpite. Delala sem magistrsko
nalogo, ko je prišla priložnost za študij v Ameriki. Odložila
sem magistrski študij v Sloveniji in nadaljevala v Ameriki na
University of Wisconsin–Madison (Univerza v Wisconsinu).
Šla sem direktno na doktorat, saj magistrskega študija genetike ni bilo. Genetika me je vedno zanimala. Danes je težko
ločiti področja znanosti, ker se zelo prepletajo. Zase bi rekla,
da sem danes bolj molekularni biolog ali celo biokemik kot
pa genetik. Tudi na genetiki sem izbirala programe, ki so me
vodili v smer molekularne biologije.
Takrat ni bilo ravno pogosto, da je nekdo iz Slovenije odšel na študij v tujino. Kako je prišlo do te priložnosti? Se je
bilo težko odločiti?
Niti ne tako težko, ker me je to vedno zelo zanimalo in me
gnalo, da bi si pridobila čim več znanja s področja genetike in
molekularne biologije. Pri tej priložnosti mi je zelo pomagal
profesor Miklavž Grabnar. Brez njega se to najbrž ne bi zgodilo. Ko sem bila študentka na magistrskem študiju, je šel na
University of Wisconsin v Madison. Takrat se je pozanimal
tudi glede vpisa študentov iz tujine in me vprašal, ali me to
zanima. Moj odgovor je bil pritrdilen. Po pošti mi je poslal
prijave. Opraviti sem morala dve testiranji, in sicer v Beogradu. To so bili testi iz znanja angleščine in biologije. Profesor
Grabnar mi je napisal še priporočilo. V Ameriki so priporočila
zelo pomembna, tako da je bilo njegovo priporočilo zelo pomembno za sprejem na univerzo. Napisati sem morala tudi
izjavo, zakaj si želim študirati genetiko na tej univerzi in kaj
lahko doprinesem tej univerzi … Komisija je potem pregledala prijave in na smeri genetike nas je bilo izbranih le šest
študentov iz celega sveta. Pogoji za sprejem so bili strogi. Zelo
pomembna pri odločitvi za študij v Ameriki pa je bila predvsem moja družina: oče, mama in brat, ki me je navdušil nad
biologijo. Domači so me vedno spodbujali in podpirali, dali
so mi zaupanje vase in pogum za to, da poskusim iti študi-
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rat v Ameriko. Brez njihove podpore in
spodbude se verjetno ne bi lotila nečesa
takšnega.
Napolnili ste potovalko in odšli?
Da, približno tako, no, ja, dve potovalki.
Običajno študentje pridejo septembra.
Jaz sem zaradi osebnih razlogov prišla
šele januarja, en semester kasneje. Zaradi tega je bil začetek študija še malo
zahtevnejši. Septembra je namreč veliko pomoči novim študentom. Januarja
ta sistem pomoči ni več obstajal. Poleg
tega je bila zima z zelo nizkimi temperaturami, ki jih nisem bila vajena. Iskanje stanovanja peš ob dvajsetih stopinjah pod lediščem je bilo kar zanimivo.
Po doktoratu ste se odločili, da se ne
vrnete domov.
Še kakšno leto sem potem ostala v Madisonu na podoktorskem študiju. Za
kariero je to zelo pomembno. S podoktorskimi študijami sem nato nadaljevala v Parizu v Franciji. Namen selitve
v Francijo je bil, da bi se morda kasneje preselila v Slovenijo in sodelovala z
laboratorijem v Parizu. To je bil načrt,
ki pa se je hitro spremenil. Po dobrem
letu sem se odločila za vrnitev v Ameriko. Ponudila se mi je priložnost, da
dobim položaj na raziskovalnem oddelku v farmacevtskem podjetju, sedaj
imenovanem GlaxoSmithKline (GSK).
Raziskovala sem razvoj novih antibiotikov in kako bi se dalo z njimi prekiniti rast bakterij. Vse več je bakterij, ki
so odporne proti antibiotikom, tako da
so antibiotiki vse manj učinkoviti. To
področje bakterijske odpornosti je kar
pereče, zato je odkritje novih antibiotikov zelo pomembno. Skratka, to je bila
priložnost, da grem v takrat eno največjih farmacevtskih podjetij na svetu, da
se ukvarjam s podvojevanjem molekule
DNK v bakterijah in drugih organizmih
in kako to podvojevanje kontrolirati. To
je bilo moje področje že na doktorskem
študiju. Nekaj časa sem bila tako v Philadelphiji. Kasneje sem delala v podjetju, ki je razvijalo nove instrumente,
predvsem za sekvenciranje DNK. Pred 19
leti pa sem sprejela službo v Promegi,
kjer sem še vedno. To je znova pomenilo
selitev v Madison v ameriško zvezno dr-

Marjeta Urh je pred 19 leti sprejela službo v Promegi, kjer je direktorica oddelka za raziskave.
/ Foto: osebni arhiv
žavo Wisconsin. V Promegi sem direktorica oddelka za raziskave.
To je pomembno mesto. Je na takšnih položajih v Združenih državah
Amerike kaj več žensk kot v Sloveniji?
V povprečju je žensk na takšnih položajih manj kot moških, ne vem pa, kakšno
je to razmerje v primerjavi s Slovenijo.
Razlika med moškimi in ženskami na
vodilnih mestih je morda malo odvisna
tudi od smeri in vrste dela, ki ga opravljaš. V naravoslovnih znanostih in inženiringu je žensk na vodilnih mestih
precej manj kot moških. Zanimivo pa
je, da je med študenti ta razlika manjša.
Mislim, da je razmerje moških in žensk
med študenti že kar precej izenačeno.
Pred dvajsetimi, tridesetimi leti je bilo
manj žensk na teh študijih. Sedaj, ko je
število vpisanih enakovrednejše, se bo
morda čez leta tudi to razmerje med
moškimi in ženskami na vodilnih položajih bolj izenačilo. Za zdaj pa je žensk
manj kot moških.
Kako poteka vaše delo?
Korporacija Promega se ukvarja z razvojem novih tehnologij. Razvijamo tehnologije in proizvode, ki se nato uporabljajo
v farmacevtskih podjetij, kliničnih centrih, kliničnih raziskavah, na fakultetah, inštitutih, za odkrivanje novega

»Trenutno se ukvarjam predvsem z razvojem tehnologije za
odkrivanje novih molekul, ki bi se uporabljale za zdravljenje
bolezni, kot so rak, avtoimunske bolezni … – na način, da molekula
spodbudi razgradnjo proteina, ki je morda mutiran oziroma
spremenjen na način, da povzroča bolezen. Ta protein v celicah
moramo razgraditi, da odstranimo njegove negativne učinke.«

znanja, novih zdravil, novih diagnostičnih testov … Razvijamo torej osnovno
tehnologijo, osnove proizvode za uporabo v drugih raziskavah ali pa tudi v drugih proizvodih. Tudi mi sami izdelujemo
diagnostične proizvode. To je Promega
kot celota. Jaz pa se trenutno ukvarjam
predvsem z razvojem tehnologije za odkrivanje novih molekul, ki bi se uporabljale za zdravljenje bolezni, kot so rak,
avtoimunske bolezni … – na način, da
molekula spodbudi razgradnjo proteina,
ki je morda mutiran oziroma spremenjen na način, da povzroča bolezen. Ta
protein v celicah moramo razgraditi, da
odstranimo njegove negativne učinke.
Sedaj se kar precej intenzivno ukvarjam
s tem, da razvijamo tehnologije, ki se
uporabljajo za identifikacijo in karakterizacijo teh molekul, ki bodo spodbudile
razgradnjo proteinov, ki so telesu škodljivi. To razgradnjo naredi telo samo,
mi samo spodbudimo in usmerimo naravni sistem za razgradnjo teh škodljivih proteinov ... Protein se na ta način
iz celice odstrani in celica ostane zdrava.
Razvijamo tudi osnovne tehnologije za
določitev genskega zapisa v DNK, ki pospešujejo te analize in se tudi uporabljajo v različnih diagnostičnih testih. Na
tem področju sodelujemo s podjetji, kot
je Abbott. Pred nekaj meseci smo v moji
skupini tudi razvili diagnostični test za
sleditev protiteles za covid-19. Področje
mojega dela je dokaj široko.
Znanost napreduje. Verjamete, da
bodo kdaj vse bolezni ozdravljive?
Upam. Precej se je že spremenilo. Virusne
in bakterijske infekcije z raznimi zdravi-
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li, cepivi … danes kar dobro obvladamo, vsaj v razvitem svetu.
Tudi glede rakavih obolenj so bili v zadnjih letih narejeni zelo
pomembni napredki z imunoterapijo, biološkimi zdravili … To
so zelo pomembni in revolucionarni novi pristopi, ki olajšajo
in podaljšajo življenje bolnikom. Razvoj gre tudi v smeri spreminjanja celic, da lahko vzameš človeške celice in jih spremeniš na način, da se po vrnitvi v telo borijo proti bolezni. To je
tehnologija CAR-T. Štirje tretmaji so že na trgu in mnogo jih je
v kliničnih raziskavah. Tovrstno zdravljenje je še zelo drago, a
mislim, da bo z napredkom in novimi tehnologijami na tem
področju čez čas dostopno več ljudem in da bo možno zdraviti
tudi bolezni, ki so trenutno še neozdravljive. Tudi nov razred
molekul, ki razgrajujejo škodljive proteine, o čemer sem govorila, bo odprl možnosti novim zdravilom, ki bi imela manj nezaželenih stranskih učinkov. Veliko terapij, ki so za zdravljenje
hudih bolezni, vključno z rakavimi obolenji, imajo veliko nezaželenih stranskih učinkov. Upamo, da se bodo s temi novimi
molekulami ti zmanjšali ali da jih morda celo ne bo. Mislim, da
so možnosti za razvoj novih, boljših zdravil še velike. Seveda bo
za to potreben čas, veliko denarja in tudi dolgoročne raziskave.
Trenutno je po vsem svetu glavna tema covid-19. Mnenja
ljudi so deljena. Je tako tudi v Združenih držav Amerike?
Kakšen je vaš pogled na to bolezen?
Tudi v Združenih državah Amerike je takšna polarizacija. Ena
skupina ljudi, kar precej velika, še danes verjetno sploh ne verjame, da covid-19 obstaja oziroma zanikajo njegov obstoj. Druga
skupina ljudi se zaveda, da covid-19 obstaja, a si mislijo, da ni
tako nevaren. Večina ljudi, ki vidijo posledice te bolezni, pa se
skuša zavarovati na načine, kolikor se da, kar pomeni z nošenjem mask, cepljenjem, ohranjanjem razdalje … Sama spadam
v skupino, ki zelo pazi, da virusa ne bi dobila. Sem doma, moja
mama ni najmlajša, čeprav je po duši še vedno mlada. Pazim se
zaradi sebe in tudi zaradi nje. Maska je obvezna, tudi cepila se
bom takoj, ko bo priložnost. Te bolezni se skušam ogniti, kolikor
se najbolj da. Ukrepi, ki jih imamo, so eni bolj učinkoviti kot
drugi. Kakšni morda niso niti potrebni, a v to se ne bi spuščala.
Naredim zase, kar mislim, da je treba, in upoštevam nasvete
strokovnjakov in drugih. Nošenje mask, umivanje rok, ohranjanje fizične razdalje. To so zelo pomembni ukrepi.
Kaj pa razne teorije zarot?
Komisija Svetovne zdravstvene organizacije je bila na Kitajskem. Pregledali so laboratorijske zvezke, pridobili informacije … Njihov zaključek je, da je virus naravnega izvora.
Vemo, bile so teorije, da je bil virus umetno narejen. Mislim,
da so sedaj te teorije več ali manj opuščene. Za enkrat še velja, da je virus z netopirja prek drugih živali prešel na človeka. To je prevladujoča teorija med znanstveniki. Tudi zame
je najbolj verjetna. To se je zgodilo tudi s podobnimi virusi iz
iste družine SARS.

Laboratorij v podjetju / Foto: osebni arhiv
Trenutno ste doma v Sloveniji, v Spodnjih Pirničah. Od
kdaj ste že tukaj?
Prišla sem sredi januarja. V tem času delam na daljavo. To pri
nas ni težava. Veliko ljudi dela od doma. Pri vseh raziskavah
je treba narediti veliko analiz podatkov, določiti nove smeri
razvoja tehnologij, sodelovati z znanstveniki na raznih področjih … Vse to se lahko dela od doma. Narava mojega dela
je pač taka, da svoje delo lahko opravljam od kjerkoli, tudi
iz Slovenije. To mi ustreza. Delovni dan običajno začnem ob
treh, štirih popoldan, ko je v Ameriki ura osem, devet zjutraj, takrat se začnejo sestanki. Dopoldan pa lahko preživim z
mamo in z drugimi člani družine.
Ste se povsem posvetili karieri ali imate tudi družino?
Družine si žal nisem ustvarila. Številni na takšnih položajih
jo imajo, tako da to ni ovira. Moja življenjska pot je bila pač
takšna.
Ostajate redno v stiku z Medvodami, spremljate razvoj
občine, novice?
Spremljam, saj me ne nazadnje o tem informirajo domači.
Tudi Sotočje vedno prelistam, ko sem doma. Mami ga redno
bere in mi pove, kaj je novega, informacije mi posredujejo
tudi brat in njegova družina. V krajevni skupnosti Pirniče se
zaključuje velik projekt gradnje kanalizacije. Medvode so se
zelo spremenile, danes so Medvode kraj, kjer lahko najdeš
skoraj vse, kar potrebuješ: od trgovin do zdravstvenega doma,
knjižnice, občine in mnogo drugega, celo sveže ribe lahko kupiš vsak četrtek.
Prihajate pogosto?
Pred pandemijo sem prišla v Slovenijo dvakrat letno: julija,
ko ima mami rojstni dan, in za božič. Lani me ni bilo. No,
bila sem za božič 2019 in potem čez novoletne praznike. Za
lansko poletje sem že imela vozovnico zase in tudi za mami,
da bi potem šla z mano na obisk v Ameriko. Večkrat je že bila
pri meni v Združenih državah Amerike. Covid-19 je potem vse
spremenil. Zelo rada se vračam v Slovenijo. Kar precej jo pogrešam, seveda pa pogrešam predvsem družino, prijatelje in
način življenja … Veliko lepega se da početi tukaj.
Kako preživljate prosti čas?
Zelo rada berem, grem na sprehode s svojim psom, rada kuham, najbolj pa uživam prosti čas, ki ga preživim na počitnicah pri svoji družini.
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Zbrali pet ton
odpadkov
Čistilni akciji so se
pridružili krajani po
vseh krajevnih in vaških
skupnostih. Največ
udeležencev je bilo znova v
Zbiljah – dvainosemdeset,
skupaj pa več kot petsto.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: GORAZD KAVČIČ
V medvoški občini je v soboto, 20. marca, potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija, ki so jo poimenovali
Očistimo Medvode 2021. Že vrsto let jo
spodbuja in usklajuje Občina Medvode
skupaj s Turistično zvezo Medvode in
Javnim zavodom Sotočje. Lani je zaradi
epidemije covida-19 ni bilo.
Akcija je bila uspešna. "Več kot petsto
udeležencev je bilo na 19 zbirnih mestih
po občini. Z udeležbo smo zelo zadovoljni, še bolj veseli pa smo, da se je akcije
udeležilo veliko družin in otrok, kar pomeni, da se nam za prihodnost ni bati.
Po podatkih Snage smo zbrali pet ton
odpadkov. Žalosti dejstvo, da so v času
zaprtja občin in regij množice sprehajalcev ob poteh in cestah za seboj pustile
tudi velike količine odpadkov (pločevinke, vrečke, maske …)," so sporočili z Občine Medvode.
Največ udeležencev je bilo v Zbiljah. "Prijavilo se jih je 82. Pozna se, da ima čistilna akcija v našem kraju dolgo tradicijo,
poleg tega smo po gospodinjstvih raznesli 280 vabil. Krajani so zelo resno vzeli
navodilo, naj ne pridejo vsi takoj ob 7.30,
ampak se časovno razporedijo do 8.30 –
vse v luči spoštovanja ukrepov za prepre-

Letošnje čistilne akcije se je udeležilo veliko otrok, kar je še posebno razveseljivo.
čevanje širjenja bolezni covid-19. Usmerili smo jih na različne trase. Vsak je
dobil sendvič in sok, saj po koncu ni bilo
tradicionalnega družabnega srečanja.
To je ljudem manjkalo, a tako trenutno
je," je povedal Iztok Pipan, predsednik
Turističnega društva Zbilje. Udeležba je
bila na ravni preteklih let. Največjo pa
so zabeležili pred desetimi leti, ko je bilo
na akciji kar 130 udeležencev. "Letošnje
število je odlična, še zlasti če vemo, da je
bilo na ta dan zjutraj nič stopinj, vmes
je celo snežilo ... Verjamem, da je koga
ustavilo tudi vreme, še posebno starejše.
Je pa bilo veliko družin z otroki, kar je
zelo pohvalno. Skratka, zelo smo zadovoljni," je še dodal Pipan in pohvalil občinski Režijski obrat, ki je zbrane smeti
sproti odvažal. Poudaril je tudi 'kulturo'
ljudi, ki smeti (predvsem plastične lončke napitkov za s seboj) med vožnjo mečejo kar skozi okna avtomobilov.
Tradicionalno dobra udeležba je bila tudi
v Hrašah. "Znova smo dokazali, da Hrašani znamo stopiti skupaj za akcije, ki so
v korist kraju. Na seznam se je vpisalo
45 krajanov. Namen spomladanske čistilne akcije je urediti okolje, tako da bo

ktv
kabelska televizija medvode

cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode
telefon: 01 36 19 580, e-pošta: info @tv-m.si,
http://www.tv-m.si, FB in Youtube: Novice med vodami

Vse dni v letu.
Vedno za vas.

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

privlačno tako za vaščane kot za obiskovalce, in s tem prispevati k večji kakovosti življenja v kraju. Zavedamo se, da
je urejenost vasi naša skupna naloga.
Poleg čiščenja okolice in črnih odlagališč
smo se lotili tudi posipanja in ureditve
cest in sprehajalnih poti med polji z gramozom. V veliko pomoč pri tem nam je
bila kmetijska in gradbena mehanizacija krajanov, saj smo delo opravili hitreje
in z manj truda. Vsem se za to najlepše
zahvaljujemo. Na koncu smo bili deležni
še malice, ki je bila zapakirana v vrečki,
tako da jo je vsak udeleženec odnesel s
seboj in ni bilo nobenega prepovedanega druženja," je v imenu organizatorjev,
Turističnega društva Hraše in Društva
upokojencev Smlednik, povedal Ivan
Špenko in dodal, da skupne akcije krajanov močno prispevajo k medgeneracijskemu sodelovanju ter skupnemu delu,
izmenjavi mnenj ter izkušenj, kar je ob
današnjem hitrem tempu življenja zelo
pomembno.
Sicer pa velja: okrog sebe se ozrimo
vsak dan – ne samo ko je čistilna akcija, predvsem pa skrbimo za okolje, v
katerem živimo.

Nagrajenci nagradne križanke, ki
je bila objavljena v reviji Sotočje
12. marca 2021 z geslom OČISTIMO MEDVODE so: Keber Franc
in Pečnik Marjeta iz Medvod, ki
prejmeta 1. in 2. nagrado (dereze
Veriga K.F., Lesce) in Majda Zor iz
Smlednika, ki prejme: 3. nagrado
(knjigo). Nagrajencem čestitamo.
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Bogato kulturno izročilo družine Sušnik
Konec marca je na Domačiji Pr' Lenart na Belem potekal dogodek Zapečkanje, kjer se
je predstavila šestčlanska družina Sušnik iz Goričan, ki s seboj nosi bogato kulturno
izročilo, povezuje pa jih zlasti glasba.
MAŠA LIKOSAR,
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Zapečkanje je del projekta V naročju
kulturne in naravne dediščine, ki sta
ga zasnovala Zvonka Simčič in Franc
Cegnar iz Zavoda CCC. Njegov namen je
povezovanje ljudskega izročila in kulturne dediščine s sodobnimi umetniškimi praksami. Na prvem Zapečkanju
se je predstavila družina Sušnik, oče
Marko, mama Gabrijela in hčerki Lidija
ter Sabina, sinova Matej in Tilen sta bila
odsotna.
"Živel sem po svojem navdihu, bil sem
človek trenutka. Na otroke sem izročilo
prenašal predvsem z vzorom, nikoli z
vsiljevanjem," je poudaril Marko in dodal: "Vsak otrok danes po svoje opravlja
poslanstvo, ki ga nosi v sebi. Z entuziazmom in prepričljivostjo nam bo izročilo
uspelo prenesti tudi na naslednje rodove." Markov rod izhaja iz Belega, zaselka
v Polhograjskih dolomitih, natančneje s
kmetije Tasrednovih, kjer so se v 19. stoletju ukvarjali pretežno s sadjarstvom
in žganjekuho. Njihovo žganje je slovelo daleč naokoli, z njim so oskrbovali
tudi ljubljanske gostilne. "Kontinuiteto
te dejavnosti jim je omogočala ugodna
geografska lega sadovnjakov v bregu
pred zaselkom, ki jih nikoli ni dosegla
pozeba. Še danes so vidna ta stara drevesa. Hvaležen sem, da je hiša Tasrednovih obnovljena v starem stilu, da se
še vedno ohranja taka, kot je bila," nam

Šestčlanska družina Sušnik s seboj nosi bogato izročilo kulturne dediščine. Na Zapečkanju
so se predstavili hčerki Lidija in Sabina (levo) ter mama Gabrijela in oče Marko Sušnik
(desno).
je zaupal sogovornik in še dodal, da se
je njegov dedek Anton Sušnik preselil v
Goričane konec 19. stoletja.
Marka Sušnika je v svet glasbe popeljala
njegova mama Jelica. "Ko je mama hodila v šolo, starši otrok niso silili k učenju, pomembnejše je bilo delo in preživetje. Mogoče se je zato s takim veseljem
učila in si zapomnila vsa besedila. Tudi
po osemdesetih letih je še vedno znala
vse pesmi na pamet in jih prenašala na
svoje otroke in vnuke," je pojasnil Sušnik, ki je z mamo Jelico več let pel v
pevskem zboru v Sori. Kot študent je bil
član Akademskega zbora Tone Tomšič,
kasneje se je preusmeril v zabavno glasbo. Zdaj je aktiven v Lovskem pevskem
zboru v Medvodah, bliža pa se petdeseta
obletnica njegovih pevskih začetkov v
Sori. Sodeloval je v Turističnem društvu
Goričane - Vaše, kjer so ob 50-letnici aktivnega miklavževanja izdali knjigo Zlata tradicija miklavževanja v Goričanah.
"V čast mi je, da sem bil Miklavž v prvi
postavi, pa tudi po petdesetih letih," je
dodal.
Njegova žena Gabrijela, kličejo jo Jelka,
je otroštvo in najstniška leta preživljala
na Tehovcu. "Živela je v hiši s kmečko
pečjo, pravzaprav tedaj ni bilo hiše na

podeželju, ki kmečke peči ne bi imela.
Njena mama Majda ji je pripovedovala zgodbe, kako je dedek delal lesene
grablje, bil zaposlen v rudniku svinca v
Knapovžah v Ločnici. Njena stara mama
je med drugo svetovno vojno kratek čas
skrivala doma otroka in mater, za katero je bila izdana tiralica. Nemci so namreč hoteli vse vaščane ubiti, pa se je

Ob praznovanju raznih obletnic
še vedno skupaj zapojejo –
predvsem zabavno glasbo, kdaj
pa kdaj tudi narodno. Je pa
Lidija tista, ki v največji meri
ohranja ljudsko izročilo, ga
raziskuje ter prenaša naprej.
zanje zavzel avstrijski oficir," je povedal
Marko in dodal: "Zapečkanje me spominja na lepo otroštvo, ki sem ga preživljal
v hiši s krušno pečjo. V zimskih dneh je
bila peč pribežališče toplote, miru in
kraj, kjer smo se ob večerih pogovarjali
s starši. Ob peči so se rojevale tudi nove
ideje. Še zdaj grem rad na peč, ohranili
smo tudi štedilnik na drva. Prijetna toplota doma privablja otroke, ko se srečujemo na skupnih kosilih."
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Hčeri Sabina in Lidija sta bili aktivni v
sorški folklori, peli sta pri Polončicah.
Sabina je nato naredila grafično srednjo šolo, Lidija pa AGRFT. Sabina je
imela veselje in smisel za fotografijo,
oblikovanje, igrala je klavir. Sedaj snema kratke filmčke z različno vsebino,
velikokrat jih posname v osrčju Polhograjskega hribovja. Lidija je igrala v gledaliških predstavah za otroke in odrasle, filmih in nadaljevanki. Njena prva
odrska uprizoritev je bila monodrama
za kulturni praznik v Medvodah, ki je
temeljila na pesmih mlade ustvarjalke
Maje Plešec. Dvanajst let je nastopala
kot Jaga baba na Kresovanju v Zbiljah.
Skupaj z Zvonko Simčič je pod okriljem
KUD Zbije ustanovila pevsko skupino,
ki se je napajala ob slovenskem ljudskem izročilu. Sodelovali so z Bogdano
Herman in Ljobo Jenče in se povezali
z izročilom Rezije. Ljoba Jenče je Lidijo
posebej nagovorila, naj posname pesmi
z medvoškega konca in tako je nastal
dragocen posnetek z mamo Jelico. V sodelovanju s soavtorji je pripravila otroško predstavo Naša mala prilika v KUD
Sora in v Mladinskem centru Klub Jedro
premierno uprizorila otroško lutkovno
predstavo Izgubljena ovčica in dobri
pastir. Lidija je svoje poslanstvo nato
preusmerila na Kurešček, kjer je še ve-

Marko Sušnik: »Živel sem
po svojem navdihu, bil sem
človek trenutka. Na otroke sem
izročilo prenašal predvsem z
vzorom, nikoli z vsiljevanjem.
Vsak danes po svoje opravlja
poslanstvo, ki ga nosi v sebi. Z
entuziazmom in prepričljivostjo
nam bo izročilo uspelo prenesti
tudi na naslednje rodove.«
dno aktivna na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na
sakralnosti. Sina Mateja je pri 13 letih
v svet glasbe popeljala bas kitara. Začel
je igrati pri skupini Metalsteel, pred desetimi leti je soustanovil zasedbo King
Foo. Glasba ga je pripeljala k videoprodukciji. Kot montažer in režiser je sodeloval pri več kot tristo glasbenih videospotih in drugih vizualnih produktih,
podpisal pa se je tudi pod posebne efekte v slovenskem celovečernem filmu
Preboj. V času karantene se je posvetil
3D-animaciji in ustvaril kratek animiran glasbeni film za skladbo Kong Foo z
naslovom We Could. Tudi najmlajši Tilen je sodeloval pri sorški folklori. Kmalu je začel igrati bas kitaro, kot basist je
med drugim sodeloval v medvoški sku-

pini Classified, danes je član skupine
Sam's fever.
"Ob praznovanju raznih obletnic še vedno skupaj zapojemo predvsem zabavno glasbo, kdaj pa kdaj tudi narodno.
Je pa Lidija tista, ki v največji meri
ohranja ljudsko izročilo, ga raziskuje
ter prenaša naprej," je povedal Marko Sušnik in nam za konec zaupal še
anekdoto, za katero želi, da se prenaša iz roda v rod Sušnikovih: "Oče Lojze
je iskal križ oziroma razpelo za novozgrajeno hišo leta 1951. V tistih časih je
bila verska simbolika pravzaprav prepovedana in ga nikjer ni mogel dobiti. Med odmorom v službi v papirnici
Goričane je gledal v deročo in kalno
vodo Sore ter nenadoma zagledal, da
se v vodnem vrtincu nekaj vrti. Postal
je pozoren in opazil je stvar, podobno
korpusu križanega Kristusa. Mlajšega
vajenca so privezali na vrv in ga spustil v vodo, da je ta predmet potegnili
iz vode. Presenečeni so ugotovili, da je
bil res korpus križanega Kristusa. Ta
leseni kip je imel odlomljeno roko, ki
jo je očetov prijatelj mizar tako umetniško rekonstruiral, da ne veš, katera je bila narejena kasneje. V nogah je
imel kovaški žebelj, po katerem je moj
oče naredil ostala dva na rokah. Ta križ
je sedaj na častnem mestu v naši hiši."
Avtorica nazorno
predstavi pripravo
najrazličnejših vrst testa
za testenine (jajčno
testo, kamutovo testo,
zeliščno testo, ajdovo
testo, olepotičeno
testo,...).

Število strani: 152 / Mere: 17 x 23 cm,
trda vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Prav tako nas nauči
tudi oblikovanja
različnih testenin
(od rezancev do
mošnjičkov, špeclev...).

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

V knjigi najdete
recepte za res
okusne jedi iz pese,
sladkega krompirja,
korenčka,
pastinaka, hrena,
koromača, zelene,
redkvice, črne
redkve, repe in
kolerabe.
»Naj bo več kot
60 receptov v
knjigi, ki je pred
vami, navdih za
odkrivanje slastnih
dobrot iz korenin!«
pravi Barbara
Remec.

160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Nujna skrb za vodna
in priobalna zemljišča
Najpogostejši vzroki naraščanja
vodostajev in poplav na vodotokih
drugega reda so tako imenovani
plavni čepi v strugah neurejenih
vodotokov.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA
Direkcija Republike Slovenije za vode poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v
Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko
obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.
"V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, plavja (odpadlega listja in drugih
plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter
odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč. Ob rednem vzdrževanju pretočnosti rek in potokov ter
odgovornem ravnanju z okoljem lahko znatno zmanjšamo
poplavno ogroženost in s tem zaščitimo ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev. Pri tem je
nujno sodelovanje med državnimi institucijami, lokalnimi
skupnostmi in državljani Slovenije, saj le s preventivnim in

Pred vami je
kuharska knjižica,
ki bo vaši domišljiji
dala prosto pot!
Sirove poslastice v
obliki sonca, šopki
rož iz surove
zelenjave,
vulkanski krompirji
in čokoladne torte,
… Izbirate lahko
med 50 recepti,
ki vas bodo korak
za korakom vodili
do kulinaričnih
poslastic.
Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami,
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč so dolžni sami zagotavljati
odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, plavja, odpadkov in
drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter
priobalnih zemljišč.
proaktivnim gospodarnim ravnanjem preprečimo najhujše,"
pojasnjujejo na Direkciji RS za vode in dodajajo, da so najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih
drugega reda tako imenovani plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki onemogočajo normalni pretok vode.
V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih drugega reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod
katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča
izvede priobalni lastnik oziroma drug uporabnik zemljišča.
Zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti s priobalnega zemljišča,
golosekov ni dovoljeno izvajati (morebitna večja zdrava drevesa, če rastejo ob potoku, se torej ne smejo posekati), propadlo
in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v celoti odstraniti z
območja na naravi neškodljiv način (material je prepovedano
odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas petih metrov od zgornjega roba brežine potoka), potrebno je redno odstranjevanje plavja z vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih
opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega
zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo), priobalni pas in brežine je
treba redno kositi, kjer je to mogoče.
Iz Občine Medvode sporočajo, da vsako leto del proračunskih
sredstev namenjajo vzdrževanju vodotokov in izvajanju ukrepov za preprečevanje poplav, kljub temu da to ni ena izmed
izvirnih občinskih nalog. "S preventivnimi ukrepi lahko preprečimo oziroma zmanjšamo škodljive posledice delovanja
voda. Direkcija za vode kot upravljavka vodnih in priobalnih
zemljišč skrbno bdi nad celostnim upravljanjem voda v celotni Sloveniji, zato s pozivom opozarja na odgovorno ravnanje,
ki bo pripomoglo k zmanjšanju poplavne ogroženosti in posledic morebitnih poplav," pravijo na Občini Medvode.
Opozarjajo še, da je pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja – odstranjevanja grmičevja in drevja – treba upoštevati
tudi, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1.
marcem in 1. avgustom.
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Model parnika,
kakršni so
pluli po
Mississippiju
MAJA BERTONCELJ

Zbirajo predloge
za najlepše objekte,
vrtove ...
Turistična zveza Medvode tudi letos organizira tradicionalno akcijo Moja dežela
lepa in gostoljubna. Vabijo občane, da
se ozrete okoli sebe in prijavite tisto, kar
je naredilo vtis na vas v občini Medvode.
Na e-naslov tz.medvode2@gmail.com pošljite podatke in naslov oziroma lokacijo
objekta, za katerega bi želeli, da ga komisija, ki bo šla na teren v juniju, oceni.
Prijavnico lahko oddate tudi v TIC Medvode ali na recepciji Javnega zavoda Sotočje. Ocenjujejo več različnih kategorij:
zasebne hiše, gostinske objekte, prenočitvene objekte, turistične točke, najlepše
vrtove, balkone, javne objekte, javne površine, infrastrukturne objekte, šole, vrtce, zavode, naravno in kulturno dediščino,
kmetijske objekte, industrijske objekte
in izletniške kraje. Prijave zbirajo do 30.
maja. M. B.

Model parnika, rezultat poldrugega leta dela

PRIJAVNICA ZA OCENJEVANJE »MOJA DEŽELA, LEPA IN GOSTOLJUBNA 2021«
Podatki o predlagatelju:
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Kategorija:
Zasebne hiše (zgrajene do leta 1956, standardna grdanja, nova, moderna gradnja):
Gostinski objekti:
Tematske poti:
Turistični objekti:
Javni objekti /kulturni, športni, gasilski .../:
Javne površine /zelenice, parki .../:
Infrastrukturni objekti /križišča, krožišče, mostovi, drogovi/:
Šole in zavodi:
Kmetijski objekti – kmetije:
Industrijsko-podjetniški objekti:
Izletniški kraji:
Naravna in kulturna dediščina:
Prenočitveni objekti:
Posebna priznanje na področju turizma in gostinstva v občini:
Vrtovi:
Balkoni:
Izjava predlagatelja: podpisani dajem Turistični zvezi Medvode soglasje, da obdeluje moje osebne podatke, navedene v prijavnici.
Turistična zveza Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, D.Š.: 60592389 bo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) varoval zbirko osebnih podatkov in jo uporabljal zgolj za namen tekmovanja Moja dežela, lepa in
gostoljubna 2021. V prijavnici se uporabljajo ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov predlagatelja.
Zbirka se uporablja do konca leta 2021. Predlagatelj ima možnost preklica tega predloga.

Kraj in datum:

Podpis predlagatelja:

ˆ

Janez Mihovec s Svetja v uredništvo
Sotočja običajno pošlje fotografijo s
kakšnega potovanja, na katero vselej
odnese tudi medvoško zastavo. Tokrat
nam je poslal model parnika, ki sicer ni
njegov prvi.
"Zadnje leto smo bolj malo okoli, pa
doma ostane več časa. Rezultat dela,
torej leta in pol, je model parnika. Parniki so pluli po Mississippiju in njegovih pritokih dve stoletji. Pravzaprav
plujejo tudi še danes. Vendar le za turiste, pa še tisto so bolj ali manj 'zakamuflirane' običajne ladje, ki dajejo vtis
starih ladij iz 19. stoletja, ko je bilo zlato obdobje za plutje po tej veliki ameriški 'prometnici'. Parniki so nastopali
v nešteto filmih, svoj legendarni obraz
pa so dobili v povestih Marka Twaina
(Tom Sawyer in Huckleberry Finn)," je
sporočil Mihovec.

javni zavod sotocje medvode
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Presejanih šestdeset
odstotkov povabljenih
Program Svit po načrtih deluje tudi v času
epidemije covida-19.
MAJA BERTONCELJ
Marec je bil mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ko so še posebej opozarjali na pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja te bolezni. "V Sloveniji je rak
debelega črevesa in danke med petimi najpogostejšimi raki
pri obeh spolih skupaj. Za rakom debelega črevesa in danke
povprečno vsako leto zboli več kot 1.300 ljudi, čeprav je rak na
debelem črevesu in danki ena izmed redkih rakavih bolezni,
ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem," so povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

ODZIV NA RAVNI LETA PREJ
V Sloveniji za to skrbi državni Program Svit. Deluje že enajst
let in je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
pri moških in ženskah med 50. in 74. letom starosti. "S Programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih ljudi ter
raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči
lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter posledično
izboljša kakovost bolnikovega življenja. V letu 2020 je bilo presejanih 176.731 oseb oziroma 60,05 odstotka povabljene populacije, kar je primerljivo z letom 2019, ko je bilo presejanih
180.685 oseb oziroma 61,30 odstotka povabljene populacije.
Z udeležbo v Programu Svit lahko naredimo največ za svoje
zdravje in kakovost življenja, saj do 65 odstotkov odkritih rakov odkrijemo tako zgodaj, da onkološkega zdravljenja pacienti ne potrebujejo," še poudarjajo.

PROGRAM SVIT V ČASU EPIDEMIJE
Kot pojasnjujejo, v Programu Svit kljub epidemiji covida-19
izvajajo presejanje v običajnem obsegu, a ob premišljenih in
strogih zaščitnih ukrepih, ki ščitijo tako udeležence kot izvajalce programa. "Naj ob tem poudarim, da kolonoskopije izvajamo skladno z najvišjimi higienskimi standardi in velik
poudarek namenjamo upoštevanju vseh higienskih ukrepov,
zato je za varnost oseb, ki pridejo na pregled, in zdravstvenih
delavcev, ki preiskavo izvajajo, zagotovljen visok nivo zaščite.
Pri odzivu na vabilo v program niso potrebni stiki z drugimi
osebami. Na kolonoskopijo pa naročamo samo zdrave pacien-

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, Centra za zgodnje odkrivanje raka, je bila
odzivnost vabljenih v medvoški občini v letu 2020
65,99-odstotna (60,64-odstotna med moškimi in
70,73-odstotna med ženskami), kar je dobre tri
odstotke slabše kot leto prej. Najboljšo odzivnost
v zdravstveni regiji Ljubljana, kamor spadajo tudi
Medvode, je v letu 2020 imela občina Logatec
(76,92 odstotka).

"Pametno je vsaj enkrat na dve leti poskrbeti za svojo r*t," pravijo na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. / Foto: NIJZ
te, ki morajo nositi masko in so brez simptomov za okužbo
dihal. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci uporabljajo pri izvajanju kolonoskopij vso potrebno osebno varovalno opremo,"
je povedala dr. Dominika Novak Mlakar, vodja Programa Svit.
Aktivnosti vabljenja in presejanja potekajo po predvidenem
načrtu. "To pomeni, da mesečno k sodelovanju povabimo do
25 tisoč oseb in tistim, ki so vabilo že prejele in se nanj niso
odzvale, posredujemo opomnik. Vabilo in opomnik vključujeta Izjavo o prostovoljnem sodelovanju v Programu Svit. Če se
oseba odloči za sodelovanje in nima izključitvenih kriterijev,
prejme komplet testerjev za odvzem vzorcev blata. Odzivnost
pri vračanju vzorcev blata je dobra, kar pomeni, da se kljub
covidu-19 vabljeni odločajo za sodelovanje v presejalnem programu. Osebe, ki so imele pozitiven izvid analize vzorcev blata, naročamo na kolonoskopijo, skladno s termini, ki nam
jih sporočajo izvajalci," so še povedali in dodali, da se kljub
izjemnim uspehom Programa Svit vabilu še vedno ne odzove
vsaka tretja oseba v ciljni starosti.

VABILO JE VEDNO DOBITNA SREČKA
Pojasnjujejo, da se rak na debelem črevesu in danki v telesu
razvija več let, preden se pojavijo prvi simptomi. Ko simptome opazimo in pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj
ni v redu, je mnogokrat bolezen že napredovala, zato je pomembno, da ukrepamo prej. Prav tako morebitne spremembe na steni črevesa ne krvavijo nujno pri vsakem odvajanju.
Lahko se zgodi, da ravno v času, ko smo delali test, spremembe niso krvavele, torej krvavitve nismo mogli zaznati, kljub
temu pa je možno, da se je v našem telesu bolezen že začela
razvijati. Če pa se v program odzovemo redno vsaki dve leti,
zelo povečamo možnost, da morebitno bolezen še pravočasno
zaznamo in jo uspešno odstranimo. "Vabilo v Program Svit je
srečka, ki je vedno dobitna. Če je izvid negativen, v črevesu ni
nevarnih predrakavih sprememb, če pa je izvid pozitiven, se
naš zdravstveni sistem takoj odzove in ti nudi najboljše zdravljenje. Pomembna je udeležba vsaki dve leti. Lahko smo ponosni, da imamo v Sloveniji najboljši program za odkrivanje
in zdravljenje raka na debelem črevesu na svetu," je povedal
ambasador Programa Svit mag. Samo Podgornik.
Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit nudijo
Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih po Sloveniji.
Kot navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je
kontaktna oseba v Zdravstvenem domu Medvode Keti Simonska.

Flancanje bo v prvi polovici maja – na brezstičen način. V ta namen
bo postavljena stojnica. / Foto: arhiv JZ Sotočje

Vaški vrt krasijo unikatne stvaritve Albine Bizjak. / Foto: Peter
Košenina

Vaški vrt z velikonočnim pridihom
Za okrasitev Vaškega vrta v Smledniku je znova poskrbela Albina Bizjak, v Društvu za
ustno zgodovino pa se že pripravljajo na Flancanje, ki bo, a v drugačni izvedbi.
MAJA BERTONCELJ
Vaški vrt, skupnostni zeliščni vrt v starem jedru Smlednika pod cerkvijo sv.
Urha, razveseljuje že četrto leto. Zaradi
zasaditve in tudi okrasitve je obisk zanimiv v vseh letnih časih.
Zanj skrbijo člani Društva za ustno zgodovino in drugi prostovoljci. V tistih delih leta, ko ni bujnega zelenja in cvetja,
ga pogosto krasijo unikatne stvaritve
ene od članic društva, ljubiteljske umetnice Albine Bizjak. Za letošnje velikonočne praznike je pripravila kompleksno okrasitev, v kateri je domiselno
uporabila predvsem naravne materiale.
Predstavljajo celo paleto praznične pomladne simbolike. Okrašeni vrt si boste
lahko ogledali še v tednu po veliki noči.
Kot napoveduje Urška Sešek, predsednica Društva za ustno zgodovino, pa bo v
začetku maja dobilo nove sezonske vsebine, saj bo Trg sv. Urha gostil točko za
izmenjavo sadik in manjšo razstavo o
zgodovini Flancanja v Smledniku, Vaški vrt pa nagradni kviz o rastlinah za
družine.
Tradicija Flancanja se bo tako nadaljevala tudi letos. Seškova je pojasnila, na
kakšen način: "Žal tako kot lani tudi letos razmere niso naklonjene prireditvi
v tradicionalni obliki, a velika škoda
bi bila, če ne bi več ohranjali običajev.
Še posebno takih, ki že stoletja neposredno podpirajo preživetje in dobrobit
skupnosti. Zato smo se letos odločili za
Flancanje v obliki akcije Podari flanco!
z možnostjo individualnega obiska točk

izmenjave na prostem. Prvi ali drugi
teden v maju, odvisno od vremenskih
razmer, bo na Trgu sv. Urha v Smledniku stala stojnica, na katero bo možno
kadarkoli v tistem tednu prinesti viške
domačih sadik in semen, jo tudi večkrat
obiskati in pogledati, ali je kdo podaril
kaj, česar niste pridelali. Poleg stojnice
bo manjša razstava, na kateri bo predstavljena zgodovina Flancanja v Smledniku, v vsaki od vasi krajevne skupnosti Smlednik pa bo promocijska točka,
ki bo prav tako spodbujala k izmenjavi
"flanc". Društvo za ustno zgodovino že 19
let obuja in ohranja kulturno dediščino
naših krajev. V tem času je 17 let zapored organiziralo priljubljeno prireditev
Flancanje, izmenjavo doma pridelanih
sadik z vsako leto bogatejšim spremljevalnim programom.
Ob letošnji spremenjeni izvedbi Flancanja tudi krajane drugih krajev obči-

ne Medvode pozivajo, da v prvi polovici maja izvedete svojo akcijo Podari
flanco! "Zadošča že, da razmislite, kdo
od vaših sosedov ali sovaščanov tudi
vrtnari in bi bil vesel vašega klica. Ponudite nekaj svojih sadik ali semen,
povprašajte, kako jim letos gre od rok
vzgajanje tega ali onega. Ali pa preprosto postavite odvečne rastlinice na
primerno mesto, kjer veste, da jih bo
kmalu zagledal nekdo, ki se jih bo morda razveselil. Znanje, s katerim si sami
pridelamo kulturne rastline ter zdrava,
domača semena in sadike teh rastlin
so bistven del naše kulturne dediščine,
saj so ta znanja in te rastline preživljale in zdravile mnoge generacije naših
prednikov. Enako pomemben del naše
dediščine, še posebno v kriznih časih,
pa so vrednote: delo, samooskrba ter
medsebojna povezanost in sodelovanje," je še zaključila Seškova.

Simbol Vrtnarstvo Hortika:

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
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Globus in medalji končno doma
"Vsako leto mi gre bolje. To so kot sanje. Takšne kariere si želi vsak športnik," pravi
Anamarija Lampič, za katero je izjemna sezona. V Valburgo se je vrnila z malim
kristalnim globusom in dvema medaljama s svetovnega prvenstva.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA
Za smučarsko tekačico Anamarijo Lampič je nova najboljša sezona v karieri. V
njej je osvojila mali kristalni globus za
najboljšo sprinterko, poleg tega je na
svetovnem prvenstvu pritekla do dveh
bronastih medalj, in sicer v posamičnem in ekipnem sprintu z Evo Urevc.
Skupaj ima s svetovnih prvenstev tako
že tri. Pred dvema letoma je v ekipnem
sprintu s Katjo Višnar osvojila srebrno.
Globus in medalji je domov v Valburgo
prinesla 15. marca, kjer so jo že težko
pričakovali njeni najbližji. Pripravili so
ji prisrčen sprejem.

KOMAJ ČAKALA, DA PRIDE DOMOV
Čestitke so se vrstile, manjkala nista
niti torta in šampanjec. "Že od svetovnega prvenstva v Oberstdorfu sem komaj čakala, da pridem domov. Zbrani
so vsi najbližji. Globus sem v roke dobila včeraj, tako da še malo premlevam
vse skupaj, kar mi je uspelo. Pomembno
je, da je v mojih rokah. Da bo tako, sem
izvedela tik pred začetkom svetovnega prvenstva, ko je bilo uradno, da te-

kem v sprintu za svetovni pokal ne bo
več. Prvenstvo je bilo nekaj posebnega,
drugačno od tistih prej. Imela sem višja
pričakovanja. Osvojila sem dve bronasti
medalji. Sanje so se mi uresničile. Priznam, da sem bila malo bolj nervozna
kot pred ostalimi tekmami, a sem verjela v uspeh, saj se že dve sezoni kar redno uvrščam na stopničke. Vesela sem,
da sem bila na svetovnem prvenstvu v
najboljši formi. Izkoristila sem priložnost. Nisem se predala do konca niti
na ekipni tekmi. Oče nam je vsem že
od malega govoril, naj se vedno borimo
do konca, saj nikoli ne veš, kaj se zgodi. Če si zraven in greš do cilja, se lahko marsikaj zgodi, če pa že prej obupaš,
ti je lahko potem vedno žal, če morda
tekmovalka pred tabo pade, se ji zlomi
palica, ji poidejo moči ... To je bilo moje
najboljše svetovno prvenstvo v karieri.
Zavedam se, da so vse to veliki dosežki. Sproščeno grem naprej. Živela bom
tako, kot sem doslej. Trenirala bom
enako ali še več. Vedno bolj verjamem
vase in v svoje sposobnosti. Za ves trud
si na koncu nagrajen. Teh uspehov ne
jemljem kot breme za naprej. Dosegla
sem že veliko. Malo športnikom je to

Anamarija Lampič z družino, ki jo najbolj podpira in se najbolj veseli njenih uspehov.

uspelo. Že na to sem zelo ponosna, če bo
pa naslednje leto še kaj več, bo pa spet
'vau'," je pojasnila po prihodu domov.
Na vprašanje, kje vidi ključ do vseh teh
uspehov, vsakoletnega napredka, je odgovorila: "Začelo se je, ko sem začela
trenirati pod vodstvom Stefana Saracca.
Letos je bilo peto leto najinega sodelovanja. Ko je kariero zaključil Boštjan
(Klavžar, njen fant, op. p.), se je bolj posvetil meni in rekla sva, da bova skušala to še nadgraditi. V letošnji zimi je
bil del ekipe. Vse skupaj nam dobro teče,
lahko bi rekla, da smo dober par, v bistvu trio adijo." (smeh) Za smučarskimi
tekači je že druga sezona, ki se je zaradi
pandemije covida-19 končala predčasno. "Se kar malo razvadiš. Če bi morala
še na Kitajsko, kot je bilo predvideno, bi
rekla, a še tja. Vesela sem, da je konec,"
je še povedala, preden je odšla zarezat v
torto: "Jem vse. Rada imam sladkarije,
rada imam sladke stvari. Mami je rekla, da bo spekla torto in vse od svetovnega prvenstva jo že težko čakam."

NAPREDEK TUDI NA RAZDALJI
Eno izmed slovenskih junakov Oberstdorfa in zimske sezone je domov pripeljal njen fant Boštjan Klavžar, nekdanji
smučarski tekač, sedaj del ekipe. "Zelo
sem vesel in počaščen, da lahko delam
z Ano. Je vrhunska športnica v vseh pogledih. Veselim se še nadaljnjega dela.
Že od vedno trenira po korakih. Vsako
leto malo doda. Trenira manj kot tekmice, naredi pa vsak trening stoodstotno. Z rezultatom se ne obremenjuje.
Pravi, da se bo čim bolje pripravila in da
bomo potem videli, kaj bo to pomenilo.
Verjel sem, da je na svetovnem prvenstvu sposobna osvojiti medaljo. Na obeh
sprintih je tekla odlično. V zaključku je
zelo močna. Dobro razmišlja, tako da ji
glede tega ni treba kaj dosti govoriti. Oče
je bil kolesar in z njegove strani je bila
deležna številnih nasvetov in učenja
glede taktike," so bile besede Boštjana
Klavžarja.
Anamarija Lampič je v letošnji zimi naredila velik korak naprej tudi na razdalji. Dokaz za to je tudi skupni seštevek
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svetovnega pokala, v katerem je na visokem osmem mestu. "Ana ni klasična
tekmovalka za razdalje, a vsako leto na
treningih nekaj dodamo, tudi na razdalji, in to se pozna pri rezultatih. Malenkost ji še zmanjka do najboljših. Če
se bodo poklopile njena pripravljenost,
proga, pogoji, mislim, da je sposobna
priteči na stopničke tudi na razdalji," je
odločen Klavžar.

ODZIV DRUŽINE

Čestital ji je tudi Leon Stare, predsednik KS Smlednik.
nju. Anka na tekme gleda bolj čustveno
– kot mami, jaz pa s športne plati. Ne
morem, da ne bi gledal, da ne bi potem
komentiral, kaj je bilo dobro, kaj narobe
… S svetovnega prvenstva ji ni nič očitati. Kar sva se dogovorila, je naredila, pa
še več kot to. Na posamičnem sprintu ji
je morda res zmanjkalo čisto malo za
srebrno medaljo, a za nas je že bronasta kot zlata, na ekipnem sprintu pa je
pokazala svoj karakter, naredila, kar je
treba. O kristalnem globusu doma nismo nikoli govorili. Govoril sem ji, da
mora verjeti vase, trenirati, vse vlagati
v to, potem pa samo pride. Vedno je presenečala, dajala iskrice, da smo verjeli,
najbolj prav domači. Podpirali smo jo, ji
govorili, naj bo potrpežljiva in bo prišel
čas, ko se bo vse poklopilo. Je že blizu
temu." Sestra Tinkara: "Zelo sem ponosna nanjo. Nekaj posebnega je imeti sestro, ki je že toliko dosegla. Tudi jaz treniram tek na smučeh in to je spodbuda
tudi zame. Imeti takšen vzor v družini
je nekaj povsem drugega kot imeti idola
nekje daleč stran."

Anamarija obiskovala. "Že takrat sem
vedel, da ji bo uspelo nekaj velikega.
Predvsem pri aerobnih športih je izstopala. Ves čas se je to nakazovalo. Ima
veliko podporo družine in športne gene.
Zelo sem ponosen nanjo. Vedno gledam, ko tekmuje."
Nekaj dni kasneje so ji sprejem pripravili še na občinski ravni. Ni bil v obsegu,
kot bi si ga zaslužila, saj razmere tega
ne dopuščajo. Na prireditveni ploščadi
ob medvoški tržnici jo je sprejel župan
Občine Medvode Nejc Smole v družbi
Ines Iskra, predstavnice Javnega zavoda Sotočje. Izročila sta ji torto in šopek
ter ji čestitala za uspešno sezono. Tako
medvoški župan kot naša najboljša
smučarska tekačica prihajata iz Valburge, na kar sta oba tudi zelo ponosna.
Lampičevi sta prišla v Medvode čestitat
tudi Roman Beznik, predsednik panoge
tek na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije, in Jože Klemenčič, koordinator
panoge. Čestitk in pohval je bila dele-

V LOKALNI SKUPNOSTI PONOSNI NANJO
Na Anamarijo Lampič so zelo ponosni
tudi v krajevni skupnosti Smlednik. "Kaj
ne bi bili ... Mislim, da je navdih vsem
generacijam, kaj vse se da narediti, če
imaš voljo. Kraj živi z njo. Postavili smo
pano, da vsak, ki pelje mimo, vidi, kje
je doma, in da vidi, da smo res ponosni nanjo," je povedal Leon Stare, predsednik KS Smlednik, ki ji je čestital v
imenu vseh krajanov. Čestitat ji je prišel tudi Matjaž Ovsenek, učitelj športa
na OŠ Simona Jenka Smlednik, ki jo je

Stan

STAN SERVIS KOLES d.o.o.

Zaradi pandemije covida-19 njene družine tokrat na svetovnem prvenstvu
ni bilo. Izjema je brat Janez, ki je bil v
Oberstdorfu v vlogi tekmovalca. Seveda
je spremljal tudi sestrine nastope. "Mislim, da je pokazala, da je ena boljših
sprinterk. V veselje nam je bilo gledati,
navijati. Super, da je dosegla takšne rezultate. Mislim, da je sposobna še več.
Pokazala je, da se da in da je trud poplačan. Kar se moje sezone tiče, nisem
najbolj zadovoljen. Osredotočil sem se
na sprinte. Upal sem, da se bom konstantno uvrščal med najboljših trideset, točke pa sem osvojil samo enkrat.
Tudi na svetovnem prvenstvu sem želel
med najboljšo trideseterico, kar mi ni
uspelo. Tako je v športu. Treniral sem
veliko več kot prejšnja leta, a kaže, da
to ni ravno najboljši recept. Čakal sem,
da se mi bo odprlo, kar pa se ni zgodilo.
Bom videl, kako naprej," je dejal Janez
Lampič, sicer aktualni državni prvak v
sprintu.
Drugi so navijali doma. Kaj so povedali? Mama Anka: "Domov je prišla po 25
dneh. Težko smo jo že čakali. Težko je
bilo, ko sem jo poslušala po radiu, da si
želi, da bi bili zraven. Zelo se veselimo
njenih uspehov, a spremljati tekmo na
prizorišču je drugače. Doma je nisem
mogla spremljati v živo. Zame je preveč stresno, preveč mi razbija srce, da
bi gledala z veseljem. Vedno pogledam
posnetke, ko sem bolj umirjena. Sem
pa slišala vzklike 'to, yes' in si rekla, da
sedaj grem pa lahko iz sobe. Kot obljubljeno, jo je danes pričakala tudi torta.
Je res presenečenje. Naredil jo je Gorazd
Potočnik iz Dragočajne. Zaslužila si je
nekaj posebnega." Oče Janez: "Pred svetovnim prvenstvom sva Ani povedala,
da zaradi situacije v zvezi s covidom-19
ne moreva v Oberstdorf, naj gre, uživa,
naredi tisto, kar si sama želi, in se ne
obremenjuje z rezultati, saj je že do prvenstva naredila veliko. Skratka tako
njej kot Janezu sva zaželela vse najboljše in rekla, da bova doma navijala za-

Servis koles
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žna tudi s strani naključnih mimoidočih. "Valburžani smo
zelo ponosni, kadar piše, da Anamarija prihaja iz Valburge.
Iskreno smo ponosni nate tudi kot Medvoščani, predvsem pa
nas navdušuje tvoj nasmeh, tvoj pozitivizem," je v krajšem
uradnem nagovoru med drugim poudaril župan Nejc Smole.
Lampičeva je bila kljub napornemu tednu, v katerem je imela
številne obveznosti, sproščena in nasmejana. "V tem tednu je
bilo res kar veliko vsega, tudi intervjujev. Mislim, da sem glede tekmovanj, medalj in globusa dobila že vsa možna vprašanja. Najbolj nerada pa odgovarjam na tista glede mojih težav
s srcem, ki sem jih imela. Tega vprašanja res ne maram. To
je bilo zame težko obdobje, ki sem ga premagala in iz njega
prišla še močnejša," je dejala in dodala, da je v vse uspehe
vloženega veliko truda, veliko let treninga, tudi odrekanja, a
da je ob takšnih rezultatih ves trud poplačan. "Tisti trenutek
pozabiš, kaj vse je bilo treba preživeti."

CILJ NASLEDNJE SEZONE OLIMPIJSKE IGRE
Lokalni mediji jo spremljamo že od skorajda njenih začetkov,
saj je bila že od mlajših kategorij v ospredju tako na domačih kot na mednarodnih tekmah – v teku na smučeh, krosu
in tudi v gorskem teku. Največkrat so bile ob njej na fotografijah, ki smo jih objavljali v Sotočju, sestre Žavbi Kunaver,
predvsem starejši Anja in Nina, pa Lea Einfalt in Rok Tršan.
V sam svetovni vrh v članski konkurenci je za zdaj uspelo
priti le Lampičevi. "Vsi smo hodili na isto šolo, se dobro poznamo. Malo športnikov je, ki jim uspe. Privoščila bi, da bi
uspelo vsem, a ni tako enostavno. Tega se zavedam. Vem,

kako je bilo tudi težko. Očitno sem samo jaz sedaj na ravni,
na kateri bi si želeli biti tudi ostali. Lepo je, da si uspešen
že v mlajših kategorijah, ni pa to nobeno zagotovilo, da boš
tudi kasneje na vrhu. Ni vse v tem, da si že kot mlad zelo dober. Nekateri so, spet drugi ne. Vsak je nekaj posebnega, mu
ustreza nekaj drugega. Težko je reči, kakšen trening je ključ
do uspeha. Zame je to, da sem sproščena, da so ure treninga,
ki jih naredim, kvalitetne, predvsem pa, da uživam, da mi
ni nič težko. Vsako leto mi gre bolje. To so kot sanje. Takšne
kariere si želi vsak športnik," je dejala. Podrobne statistike
sezone nima zabeležene. "Res ne vem, koliko kilometrov sem
naredila z avtom, na smučeh, poleti na kolesu. Ne beležim.
Pogledam le, ko je konec treninga. To mi res ni pomembno.
Šteje to, kako se počutim in da naredim trening, kot je treba."
V teku na smučeh je pomemben tudi material in smuči, pravi; dobi najboljše. "Sem pri Fischerju. Moja osebna serviserka
je Valentina Vuerich iz Italije. Konstantno testiramo. Ne vem,
kako bi delovali brez nje. Zelo sem ji hvaležna."
Glavni cilj za prihodnjo sezono je znan: olimpijske igre. "Ko
enkrat osvojiš še medaljo z olimpijskih iger, pa je to to," je
dejala. Upa, da se bodo tudi razmere s covidom-19 umirile.
V tej zimi so bila reden del protokola tudi testiranja. "Tega
imam polno glavo. Je edino, česar letos res nisem marala. Ni
prijetno. Samo na svetovnem prvenstvu, kjer smo bili dva tedna, smo se testirali na vsaka dva dneva, poleg tega je bilo še
vsak peti dan dodatno PCR-testiranje," je pojasnila. Umiritve
razmer si želi tudi zato, da bi lahko odpotovala na zaslužen
dopust v tople kraje.

V gibanju s Timotejem (24)

TIMOTEJ BEČAN,
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

OTROCI SO OSTALI (ŠE) BREZ
ŠPORTNIH TEKMOVANJ
Otroci se ne zavedajo pomembnosti
telesne aktivnosti kot neke osnovne
življenjske vrednote, ki jo pridobimo z
leti, oni to počnejo povsem spontano,
saj imajo takšno potrebo. To vidim že
pri nas doma, ko predvsem Jasmina
vsako popoldne nabere ogromno korakov za najinim sinom. Šele sedaj sem
na lastne oči videl, kaj pomeni imeti
voljo do gibanja in raziskovanja, ki ti je
ne vsili nihče. Mi "starejši kozli" vemo,
da je za naše zdravje priporočljiva za-

dostna telesna aktivnost, otroci pa to
počnejo brez neke obveznosti, preprosto
všeč jim je skakati in teči naokoli. Če so
utrujeni, se enostavno spočijejo, vendar
po naravi bi se zelo verjetno prav vsi zadosti gibali.
O posledicah zaprtja šol in ostalih interesnih dejavnosti otrok sem že govoril, ko so učitelji športne vzgoje opazili
precejšen upad telesnih sposobnosti
otrok, tokrat pa so jim bila odvzeta tudi
tekmovanja. Dovoljena so tekmovanja
na najvišjih ravneh, vse kategorije pod
mladinsko pa niti nimajo te možnosti.
Dejstvo je, da so otroci in mladostniki
vse manj telesno zmogljivi, in namesto da bi naredili vse, da jim povrnemo
možnost športnega udejstvovanja, da
bi vsaj vzdrževali primerno raven, smo
jim zatrli še en vir motivacije. Po naravi
smo ljudje precej tekmovalno naravnana bitja, saj si vedno želimo biti boljši
od drugih, kar je velikokrat tudi razlog
ukvarjanja s športom pri mlajših.
Letos se je ob odprtju šol v večini športnih klubov (85 odstotkov) vrnilo skoraj
trideset odstotkov manj otrok in mlado-

stnikov, ponekod pa jih je prišlo nazaj
zgolj dvajset odstotkov! Številni trenerji
so poudarili upad motivacije, saj vadeči
obiskujejo treninge predvsem manj redno. Ni se zmanjšalo torej samo število
športno dejavnih otrok in mladostnikov,
upadla je tudi frekvenca prisotnosti.
Napoved glede na zgornje podatke ni
ravno obetajoča. Z leti bo s takšnim ravnanjem še bolj narasel delež kroničnih
bolezni, posebno na področju bolezni
srčno-žilnega sistema, kar je lahko problem. Predvsem za slednjimi ne bodo
zboleli le starejši, temveč se bo pojavnost prestavila tudi v mlajše demografske skupine. Kratkoročne posledice že
sedaj niso zanemarljive, vendar dolgoročno moramo rešiti velik problem.
Še pred nekaj dnevi sem prav užival, ko
sem gledal učence med športno vzgojo,
kako na soncu in svežem zraku igrajo
hokej, sedaj pa to isto igrišče sameva,
na njem ni nobenega življenja. Vsekakor velja, da moramo otroke spodbujati
h gibanju, jim ponuditi najboljšo možnost, ki jo lahko iztržimo, in verjemite,
da vam kasneje ne bo žal za to odločitev.
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Svetovni in evropski trg
vozil v letu 2021
Avtomobilska industrija je še vedno v primežu pandemije.
Poglejmo, komu kaže bolje in komu slabše.
Na svetovnem trgu že nekaj let kraljuje Toyota. Tako je tudi
letos, saj so z 1,32 milijona prodanih vozil naskok pred tekmeci še povečali. Uspeh pripisujejo strategiji krepitve samostojne blagovne znamke in majhni razdrobljenosti modelov, za
razliko od drugih proizvajalcev, ki so združevali različne blagovne znamke z namenom, da bi pokrili čim širši segment
kupcev. Na drugem mestu je Volkswagen s 740 tisoč prodanimi vozili in na tretjem Honda s 595 tisoč prodanimi vozili.
Sledita Ford in Hyundai. Na koncu lestvice desetih najbolje
prodajanih je znamka BMW (336 tisoč prodanih vozil), ki je
po rasti v letošnjem letu (17,4 odstotka) nesporni zmagovalec.
Če pogledamo na lestvico desetih najbolje prodajanih modelov
na svetu ima Toyota kar štiri: Corolla, RAV4, Camry in Hilux.
Prva dva sta sploh najbolje prodajana modela na svetu, na tretjem mestu je Ford serije F in na četrtem Hondin model CR-V.

IN KAKO KAŽE AVTOMOBILOM V EVROPI
V Evropi je najbolje prodajan avto Peugeot 208 (33.700 prodanih vozil), sledita mu Toyota Yaris, ki je močno povečala
svojo prodajo (za 21,8 odstotka – 31.700 prodanih vozil) in Re-

Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

AVTO JAMNIK d.o.o.

Najboljša: Toyota Corolla in Peugeot 208

nault Clio, ki pa beleži padec prodaje (za 33,1 odstotka – 31.600
prodanih vozil). Podobno lahko zapišemo za VW Golf, ki je s
37-odstotnim padcem prodaje na četrtem mestu najbolje prodajanih (30.500 prodanih vozil). Naprej si sledijo: Fiat Panda,
Dacia Sandero, Peugeot 2008, Škoda Octavia, Citroen C3 in na
koncu lestvice VW Tiguan. Peugeotu 2008 je letos v prvih dveh
mesecih prodaja zrastla kar za 49,3 odstotka.
Poglejmo še v Slovenijo. Po prvih dveh mesecih prvo mesto po
prodaji zaseda Renault Clio, drugo Škoda Octavia in tretje Volkswagen T-Cross. Peugeot 2008 je na 15. mestu in Peugeot 208
na 12. mestu najbolje prodajanih. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je povprečen upad prodaje osebnih vozil v Sloveniji 21,6 odstotka, padec prodaje modelov Clio in T-Cross je glede
na primerljivo lansko obdobje za okoli 30 odstotkov, modela
Octavia za 14 odstotkov. Relativno največji padec med najbolj
prodajanimi ob začetku letošnjega leta doživlja Volkswagnov
model Tiguan, saj so v primerljivem lanskem obdobju prodali
417 vozil, letos pa samo 215, kar je 48 odstotkov manj.
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Jedi iz lokalnega okolja (1)
MARJEŠKA PEHTA
Slovenija se v letu 2021 ponaša z nazivom evropska gastronomska regija. Ta
naziv je izjemnega pomena za promocijo nacionalne kulinarike in gastronomije. Promociji kulinarike se je pridružila tudi Turistična zveza Slovenije,
ki z razpisanimi projekti, namenjenimi
mladim, pomaga, da se spoznavajo z
lokalno samooskrbo, povezovanjem podeželskega in urbanega območja, hkrati spoznavajo tudi vpliv prehrane na
zdravje ljudi.
Turistična zveza Medvode, Javni zavod
Sotočje Medvode ter učenci gospodinjskega in turističnega krožka v OŠ Medvode smo se povezali in pripravili jedi,
katerih sestavine smo našli v lokalnem
okolju. Osnovni sestavini sta lokalna
pirina moka in kaša, med spremljevalnimi sestavinami pa lokalni mlečni
in mesni izdelki in domača medvoška
jabolka. S promocijsko zgibanko in filmom, ki vam bosta nazorno predstavila, kako smo celoten projekt izvedli, smo
projekt tudi zaključili. Tako nas lahko
poiščete na kanalu Ljubiteljske kuharije
na Youtubu, na FB Visit Medvode, kjer
si lahko ogledate, kako nam je celoten
projekt uspel, in se seveda tudi sami
preizkusite in pripravite dve okusni
jedi, in sicer pirin "šmorn" z jabolčno če-

žano in masleno karamelo ter čebulno
pito s piro, porom in slanino. Zahvala
gre našim sponzorjem, lokalnim ponudnikom za donirane sestavine, ki smo
jih pri kuhanju uporabili. To so Kmetija
Pr' Črnet s pirino moko in kašo, Kmetija Mis z mlečnimi izdelki in Mesarstvo
Perešuti s slanino. Hvala tudi mentorici
kuharskega krožka na OŠ Medvode Ajdi
Stupar ter njeni odlični kuharski ekipi
učencev, ki so jo sestavljali Lovro Osmanovič, Alisa Mahmutović, Klara Ladiha,
Pija Podjed, Kaja Bukovšak in Ela Prohart. Mentorici v turističnem krožku
Urša Kržišnik in Katarina Czerny pa sta
v turističnem krožku s svojima učenkama Živo Rupar in Rebeko Pavlin pripravili nekaj spremnih besed o piri, tem
prastarem žitu.
Pira je rastlina, ki spada med prva gojena žita. Človek naj bi jo uporabljal že
pred deset tisoč leti. V Srednjo Evropo
naj bi jo prinesli v četrtem tisočletju
pred našim štetjem. Gojili so jo tudi v
naših krajih. Okoli leta 1900 so gojenje pire opustili ter jo do začetka druge
svetovne vojne gojili le še na določenih
delih Slovenije. Zdaj piro ponovno začenjamo gojiti. Do pogostejšega pridelovanja je prišlo zaradi spoznanja, da ima
ogromno pozitivnih učinkov na telo. V
naših krajih se ni ohranila avtohtona
vrsta pire, zato se večinoma goji švicar-

ska sorta. Veliko pire posejejo v ležečih
predelih Koroške, na Goričkem ter po
kozjanskih hribih. Največ je pridelajo v Avstriji, Nemčiji in Švici. Pira je za
razliko od pšenice odpornejša proti boleznim in škodljivcem. Vsebuje fosfor,
železo, magnezij in vitamine iz skupin
B, A, D in E. Dieta z uživanjem pire pomaga odpraviti kožne izpuščaje, nevrodermatitis in druge alergije, revmatska
obolenja, presnovne bolezni in prebavne težave ter škodo zaradi stranskih
učinkov zdravil. Učinkovita se je izkazala tudi pri živčnih težavah, oslabljenem
organizmu, poleg tega pa ima še veliko
pozitivnih učinkov na naše zdravje in
pomaga odpraviti odvečne kilograme.
Iz pire lahko pripravite odlične rižote,
solate, polpete, izdelke iz običajne, bele
moke pa le zamenjajte s tistimi iz pirine
ter jo uporabljajte tudi doma pri pripravi testa in slaščic, saj boste s tem veliko
dobrega naredili za svoje zdravje in počutje. Pirine luščine so zelo cenjene tudi
kot polnilo za vzglavnike. Pirina slama
je med najbolj iskanimi v pletarstvu, še
posebno pa jo cenijo kmetje, ki sledijo
biodinamični metodi. Človeku je skozi
zgodovino prinesla velik civilizacijski
napredek.
V prihodnji številki Sotočja sledi nadaljevanje – recepta za že omenjeni okusni jedi.

RAZGLED

Igre s pirhi
PETER KOŠENINA
Velikonočni pirhi nas spomnijo na lepe trenutke iz otroštva. Pobarvano kuhano jajce še danes privabi nasmeh na usta otrok, pa naj
bo to med barvanjem, velikonočnim zajtrkom ali igranjem z njim. S
pirhi so se igrali že naši predniki pred kdo ve koliko leti. Gorenjci
poznamo tri glavne igre: trkanje, kotaljenje in sekanje pirhov. Pri trkanju igralca trčita špici svojih pirhov drugo ob drugo. Zmaga tisti,
katerega jajce ostane celo. Za kotaljenje potrebujemo iz desk izdelano leseno klančino. Igralci svoje pirhe zakotalijo po klančini in
poskušajo zadeti pirhe svojih nasprotnikov. Igralec, katerega jajce
je nasprotnik zadel, mora zmagovalcu tega plačati s kovancem. Kovance uporabljamo tudi pri sekanju pirhov. Z njimi jih otroci ciljajo,
tisti pa, ki ga zadene tako, da kovanec ostane v njem, pirh lahko
obdrži. Včasih so se otroci iz cele vasi s pirhi igrali na veliko noč in
velikonočni ponedeljek, v letošnjem koronskem času, ko druženje
ni bilo dovoljeno, pa je morala biti za zabavo dovolj že družba družinskih članov.
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V mladinskem centru Klub Jedro je 19. in 26. marca potekal glasbeni
natečaj BOB 2021 v organizaciji Javnega zavoda Sotočje. Ogledali
ste si ga lahko na spletu, kjer je potekalo tudi glasovanje. Zmagala
je skupina Manifest s Koroškega. Za nagrado so prejeli snemanje
videospota s profesionalno ekipo. M. B. / Foto: arhiv Kluba Jedro

Na smučarsko tekačico Anamarijo Lampič sta zelo ponosna tudi
stara starša Janez in Marija. Fotografija je nastala na sprejemu
junakinje po sezoni, ki je v družinskem krogu potekal pred domačo
hišo Lampičevih v Valburgi. M. B. / Foto: Peter Košenina
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Žena je možu na mizi pustila sporočilo: Piščanec je v pečici.
PS: Pečica je v kuhinji!
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Simpatična Medvoščanka srednjih let reče nekemu moškemu:
"Pridi zvečer k meni, takrat ne bo nikogar doma."
Ker ne more zavrniti ponudbe, zvečer res pride pred njena vrata.
Zvoni, zvoni ... – in res ni bilo nikogar doma.
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NIKOGAR NE BO DOMA

6

4
1
3
7
6
5
2
8
9

"Moj sin se pa ukvarja s pisanjem."
"Kaj pa piše?"
"Marsikaj. In vse, kar napiše, ljudje prebavijo."
"Gotovo piše kriminalne romane, ti so danes moderni."
"Ne, jedilnike piše."
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SIN PISATELJ

Letošnje čistilne akcije Očistimo Medvode se je udeležilo tudi veliko
otrok, kar je še posebno pohvalno in tudi spodbudno. Med njimi
so bile tudi štiri pridne deklice s Seničice (Tinkara, Brina, Lucija in
Ema). Zavzeto so pobirale smeti v Bonovcu in bližnjem gozdu. Njihovi
domači pravijo, da so tudi sicer skrbne do narave, saj noben papirček
ne pade mimo koša. M. B. Foto: arhiv družine

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno

Greš na Zavod za zaposlovanje pa na vratih piše: Vstopsudoku_TEZJI_21_SO_04
nezapo- število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih
kvadratov. Pripravil B. F.
slenim prepovedan.
REŠITEV
8
1

3 1 2
7
9

4
3

6

2

2
4
6

sudoku_TEZJI_21_SO_04
NALOGA

8
1
6 9 5

5
8

3

6
8

2
5

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

46 | NAGRADNA KRIŽANKA

www.gorenjskiglas.si

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

10,
EUR

+ po

št ni n a

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

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz- Prijatelja.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 30. 4. 2021, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Italijansko-slovenski krožniki,
ki se jim ni moč upreti
V Medvodah je vrata odprla nova gostilna, specializirana za italijansko hrano.

FUGAR D.O.O., BREZNIKOVA ULICA 15, DOMŽALE

Gospod Giovanni, izkušeni italijanski
podjetnik, se je v Slovenijo preprosto zaljubil. Osvojili so ga ne samo zelenje, griči
in gozdovi, temveč tudi ljudje in disciplina dela pri nas.
In tako se je zgodilo: v bližini Ljubljane,
natančno na Bizantovi 22 v Medvodah,
se je v teh čudnih časih odprla nova gostilna, specializirana za italijansko hrano,
značilno za regijo/deželo Emilija - Romanja. Glavno mesto je Bologna, druga nam
bolj znana mesta so Parma, Modena, Rimini, Ferrara in Piacenza. Na severu meji
z deželama Benečijo in Lombardijo, na
zahodu s Piemontom in Ligurijo, na jugu

Naj bo Tortelin pravi
Tortellino
in naj bo bogato
obložena brusketa
kar.... polmetrska!

s Toskano, Marke in republiko San Marino
ter na vzhodu z Jadranskim morjem.
Izrazita kulinarika, ki izhaja s tega področja, je svetovno znana. Med drugim
sir Parmezan (Parmigiano Reggiano) iz
mesta Parma, balzamični kis iz Modene,
pršut, olive, meso, ribe ter seveda testenine, kot so tagliatelle, cappelletti, tortelini
in polnjeni tortelini, ki jih imamo vsi radi.
Ker je gospod Giovanni specializiran za
italijansko kulinariko, specifično za regijo, iz katere prihaja, je večina sestavin za
pripravo jedi uvožena iz Italije. Posebna
ponudba restavracije so 120-centimetrske bruskete v osmih okusih, idealne za

Najboljše tradicionalne jedi iz
italijanske regije Emilia Romagna.
V Medvodah na Bizantovi 22.

gostilnacuordiromagna@gmail.com

T: 051 273 734

druščine in vesele večere z družino ob
dobrem filmu ali za praznovanja. V ponudbi so seveda tudi znane piadine, tradicionalni sendviči.
Po prihodu v Slovenijo se je gospod Giovanni navdušil nad kvaliteto lokalne hrane, zato se je odločil, da bo meso, sadje
in zelenjavo kupoval lokalno slovensko,
sestavine za testenine, sir, olivno olje,
balzamični kis in druge tipične italijanske
dobrote pa iz njegove regije Emilija - Romanja, oz. Romagna, kot ji rečejo Italijani.
Tako počasi nastajajo odlični italijansko-slovenski krožniki, ki se jim ne boste mogli upreti.

Odprto od srede
do nedelje
od 10. do 22. ure,
tudi za osebni
prevzem.

https://www.facebook.com/CuordiRomagna

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA

*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.

10% POPUstA*
NA cELOtEN NAKUp V
V pONEDELjEK, 12. ApRILA 2021.

PRODAJALNA ZADRUGA
ODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure

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

ZEMLJA SUBSTRAL
70 l

SAMO

SAMO

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

9,85€
tRAVA OKRAsNA
BLED, OPATIJA, OAZA
1 kg

3,62€
ZALIVALKA, 10l
SAMO

4,59€

JABOLČNI OBROČKI
KIMOVEC, 250 g

SAMO

9,60€
SAMO

MAHEX
5 kg

4,80€

6,98€
AKcIjA

BIOKILL S
PRŠILKO
500 ml

-25%

SAMO

5,24€

NATUREN
KONJSKI
GNOJ
7 kg
SAMO

9,07€

4,79€

KAVA RINO
500 g

cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
tEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072
trg-zeleznina@kzmedvode.si

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

PREKOPALNIK
TEXAS
750W
28cm

SAMO

20,90€
za kos

SAMO

1,31€
za kos

PLOŠČA PRANA
SIVA 40x40cm
SAMO

TRGOVINA
POSLUJE
od 7.00 do 19.00 ure

369,00€

BARVA ZIDNA
SPEKTRA CLASIC

SAMO

79,90€

15 l

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

UGODEN NAKUP - pONUDBA VELjA OD 13. DO 30. ApRILA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

