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Za Ukrajince zbrali 
blizu dva tisoc evrov 
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KakSnega gosta si Zelijo 
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Selca - S projektom Pot 
socutja in solidarnosti z(a) 
Ukrajino, ki si ga je zamislila 
Selcanka Petra Lorber v so
delovanju s Kulturnim dru
stvom dr. Janez Evangelist 
Krek Selca, so zbrali 1820 
evrov, ki jih bodo posredova
li v Ukrajirio. S projektom so 
minuli ko nec tedna vab ili na 
krozno pot cez tri vrhove nad 
Selsko dolino: Sv. Mohor, Sv. 
Jedrt in Sv. Kriz. Na krajsih in 
daljsih razdaljah se je zvrstilo 
vec kot petdeset pohodnikov. 
»Vesela sem vsakogar, ki je 
sklenil podariti nekaj svojega 
casa in tudi na ta nacin po
vedati, da mu ni vseeno,« je 
poudarila Lorberjeva. V sobo
to opolnoci se je priblizno tri
deset sodelujocih udelezilo 
mase na Sv. Mohorju, ki jo je 
daroval selski zupnik Damjan 
Prost. »Masa je bila izredno 
lepa. Tudi glede na odzivtreh 
nasih sopotnikov iz Ukrajine, 
ki bivajov Selski dolini, je bila 
masa za marsikoga najlepsi 
dogodek dneva,« je dodala. 
Sredstva za pomoc Ukrajin
cem je Se moi.no darovati na 
transakcijski radm Kulturne
ga drustva dr. Janez Ev. Krek 
(Selca 88, 4227 Selca), I BAN: 

Na )ezers kem so v okviru projekta s peciAlps2 izpeljali delavnico Komunikacija: kako lahko sooblikuje mo zeleno turisticno 
izkus njo. Projekt je name nje n ozavescanju gostov in lokalnega prebivalstva o raznolikosti in raznovrstnosti alpske flo re in favne 

te r o bontonu ravnanja v na ravi. 

AlENKA BRUN 

Delavnica je pri zainteresirani javnosti na )ezerskem 
naletela na dober odziv. 

S156 6000 0000 0834 174, 
namen: Solidarni z Ukrajino. 

Jezersko - Projekt vodi CI
PRA International, znot
iaj katere je CIPRA Sloveni
ja, drustvo za varstvo Alp, v 
sodelovanju z Zdrufenje_m 
Kamnisko-Savinjske Alpe 
pripravilo tudi pilotno re
gijo Kamnisko-Savinjske 
Alpe. V ta koncept sodi tudi 
delavnica na Jezerskem, l<l 
jo je nedavi;,o gostila dvo
rana Korotan. Udelezilo se 
je je kar lepo ste~ilo doma
cinov. Poleg tega se bodo v 
okviru predvidenih aktiv
nosti junija v Preddvoru na 
Festivaltl vode pogovarjali o 
vodi, v Kamniku o vam os
ti v gorah, v Lucah, kjer bo 
sloza mednarodnoizmenja
vo, kamor bodo prisli tudi iz 
drugih pilotnih obmocij, pa 
si bodo prisotni lahko izme
njali dobre prakse. Pred tern 
si bodo udelezenci ogledali 
se, kako se na rel<l Soci izva
jajo vodni rezimi. 

S pomoqo Kataripe Za
kelj (CIPRA Slovenija, tudi 
koordinatorka pilotne regi
je) so udelezenci delavnice 
na Je~erskem iskali odgovo
re na ·,astavljena vprasanja, 
na primer kaksnih gostov si 
zelijo, kaldnih turisticnih 
delavcev, kaksno izkusnjo 
zelijo obiskovalcem ponudi
ti na Jezerskem , .. Jezersko 
je namref Ze na redilo ne
kaj pomembnih korakov za 
vzpostavitev kakovostne tu
risticne destinacije: pristo
pilo je v omrezje Gorniskih 
vasi in oblikovalo smernice 
vedepja na Jezerskem. Eno 

· kljucnih vprasanj na delav
nici je bilo tudi, kako lahko 
dosezejo, da bodo te vpelja
ne v prakso. Kakovostno tu
risticno izkusnjo narnrec 
pogojujejo vsakokratni od
nosi, so ugotavljali udele
zenci delavnice, zato je be
seda nanesla tudi na dru
ge, l<l so posredno all nepos
redno vkljuceni v turisticno 

zgodbo Jezerskega ali sploh 
ne, zivijo pa v kraju. Saj tudi 
Jezerjan, l<l sicer ne zivi od 
turizma, lahko vpliva na iz. 
kusnjo turista. Pravilna ko
munikacija pri vsem tern 
igra pomembno vlogo. 

Na delavnici so bill priso
tni razdeljeni v dve skupi
ni in V vecini so 'prisli do po
dobnih, ce ne ce!o enalcih 

ugotovitev. Strinjali so se 
tudi, da bi se morali veckrat 
srecati, s i izmenjati izku
snje, se pogovoriti o proble
rnih in resitvah. To je v od
govoru na .nase vprasanje, 
kaj meni o delavnici, pou
darila tudi Polona Kamicar 
s turisticne kmetije Senko
va domaaja. »Vedno je dob
ro slisati kaj novega oziroma 

ozaves.titi tis to, karsicer mis
lis, da je prav, da vidis, da je. 
Veckrat je treba ponavljati, 
izoblikovati, soociti mnenja: 
da na ta nacin vidis. da nek
do, za katerega morda mis
lis, da razrnislja popolnoma 
drugace od tebe, polne po
dobno, le ubesediti tega ne 
zna. Na vsak nacin pa je do b
ro, da se veckrat dobimo, iz. 
menjamo izkusnje, ideje, se 
povezemo, spoznamo. Vsa
ka taka delavnica je zelo do
brodosla.« Ales Petek, pred
sednikTD Jezersko, jo jedo
polnil, da je bi! obisk delav
nice zanj pravilna odloatev. 
Da mu je dala neko sirino, 
predvsem glede tega, na kaj 
vse je treba misliti pri komu
nikaciji med gostom in turi
sticnim delavcem tet tudi ze 
pri samem oglasevanju. Da 
moras bolj razmisliti o tern, 
koga nagovarjas in na kak
sen nacin. »Vsak nagovor 
namrec tudi ni dober,« je se 
sklenil. 
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Obcina Medvode povecuje delei 
lokalne hrane v vrtcih in solah 
Obisk medvoskih kmetij 

S projektom Lokalno Je zdravo 
zelimo povecati stopnjo lokalne 
prehranske samooskrbe na ob
mocju LAS Za mesto in vas .. Obci
na Medvode seje v letu2020 sku
paj z Zadrugo za razvoj pode.zelja, 
Jarina z.o.o., prijavila na Javni po
ziv za izbor projel<tov za uresni

. cevanje ciljev Strategije lokalne
ga razvoja »LAS Za mesto in vas« 
in za izvedbo projekta prejela ne
povratna sredstva iz Evropske
ga regiona lnega sklada. Cilj pro
jekta je uvesti kratke dobavne ve-_ 
rige med javniml zavodi v obci
ni Medvode in lokalnimi pridelo
valci. Tako bodo otroci v vrtcih in 
solah jedli bolj zdravo in kakovo
stno hrano, kmetovalci pa bodo 
lahko razsirili svoje dejavnosti, saj 
bodo imeli zagotovljen vecji od
kup pridelkov. lzmed 1 S4 registri
ranih kmetijskih gospodars_tev n·a 
obmocju obcine Medvode se Je 
na!emu povabilu za sodelovanje 
v projektu Lokalno je zdravo od
zvalo 14 kmetij. 

V okviru projekta Lokalno je 
zdravo smo 28. marca 2022 sku
paj z vodji !olske prehrane in 
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ravnatelji osnovnih sol v obcini 
Medvode terVrtca Medvode obi
skali 8 kmetij na obmocju obcine 
Medvode, ki so bile pripravljene 
predstaviti svojo kmeiijo. Na men 
obiskaje bil, da vodje solske pre
hrane spoznajo delujoce kmetije 
v obcinl in njihovo ponudbo ter 
izrazijo lastne potrebe po dolo
cenih zivilih, ki bi jih javni zavo
di lahko narocali od lokalnih pri-• 
delovalcev. 
Ogled smo zaceli na knietiji Pr' 
Andrej v Zlebeh, kjer so nam 
prikazali proizvodnjo motne
ga jabolcnega soka in soka aro
nije. Ogledali smo sl tudi d esti
larno in storitev stiskanja sadja. 
Pot smo nadaljevali do Kmeti
je Malensek v 21ebeh, kjer nam 
je gospodarica kmetije predsta
vila njihov nacin pridelave mlec
nih izdelkov: seneno mleko, vec 
tipov trdih sirov, skuto, sladko in 
kislo smetano, skutne namaze, 
kajmak, maslo. Gospodar kme
tije Mihevc v Goricanah nam je 
razkazal rastlinjak v katerem goji 

· iazlicne vrste zelenjave npr. pa
radii n ik, papriko; solato, korenje, 
bucke, kumare, peter!ilj in cebu
lo. Predstavil je tudi vse tezave 
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s katerimi se vsakodnevno so
oca pri pridelavi. Na kmetiji Ko
vac smo izvedeli, da se ukvarjajo 
s pridelavo zelenjave, krompirja, 
buc ter razlicnih vrst mok. Nato 
smo se odpravili na nasprotno 
stran Save in ohiskali ekolosko 
kmetijo Pr' C:rnet na Verju, kjer 
smo )ahko opaiovali predelavo 
zit na domacem mlinu na kamen 
v moke, zdrobe in ka!e. Kmeti
ja ima tudi pekarno, kjer nasta
Ja doma~i kruh, pi!koti jn drugi 
pekovski izdelkl. Ogledali smo 
si tudi ekolo! ki nacin proste reje 
goveda. Pot smo nadaljevali do 
kmetije pr'Toric vZgornjih Pirni
cah, kjer nudijo sveze mleko in fi
zol ce!njevec. Na kmetiji Jeraj iz 
Smlednika se ukvarjajo s pride
lavo sadja (jabolka, cesnje, slive, 
maline, ameri!ke borovnice) in 
pridelavo zelenjave. Na pobocju 
pod Kalvarijo se nahajajo njihovi 
nasadi jabolk in nekaterega dru
gega sadja. Ogled smo zaklju
cili na kmetiji Mis v Zavrhu pod 
Smarno goro, kjer smo si ogle
dali sirarno ter degustirali njiho
ve mlecne izdelke: sadne, nava
dnejogurte, trdesire, maslo, sku
to in drugo. 

lzvedba okrogle mize 

V torek, 12. 4. 2022, je Obcina 
Medyode na Topolu pri Medvo
dah organiziraia okroglo mizo s 
predstavitvijo projekta Lokalno 
je zdravo. Na okrogli mizi so so
delovali medvo!ki kmetje, ki so 
se pridruzili projektu Lokalno je 
zdravo in clani Odbora za kme
tijstvo in gozdarstvo ter drugi va
bljeni gostje._Vabiluiupana Nejca 
Smoleta sejeodzval tudi minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo In pre
hrano, dr. Joie Podgorsek. 

Eva Tehovnik Drobnic iz Oddelka 
za okolje, prostor in razvoj je uvo
doma predstavila dosedanji po
tek projekta in izvedene ter nacr
tovane aktivnosti. · 

Okrogla miza se Je nadaijeva
la v prijetnem pogovoru in raz
mi!ljanjih o prihodnjih izzivih, ki 
cakajo kmetijstvo, s poudarkom 
na pomembnosti lokalno pride
lane hrane. Svoj pogled in moi
nosti sodelovanja lokalne skup
nosti je predstpvil zupan Nejc 
Smole, minister dr. Joie Podgor
!ek pa je predstavil drzavne uk
repe in nakazal smer kmetijske 
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politike na ravni EU in Slovenije.· 
V razpravi so prisotnl izposta
vili predvsem birokratske izzi
ve s katerimi se srecujejo ter po
membnost dobrega odnosa z lo
kalno skupnostjo in tudi drzavno 
ravnjo. Zbrani so se strinjali, da so 
tovrstne tematske okrogle mize 
pomem_ben korak naprej k razvi
janju kmetijske dejavnosti in sir
jenju zavedanja o lokalno pride
lani hrani. 
Projekt bomo nadaljevali zjavnim 
pozivom, na katerega se bodo pri
javili lokalnih pridelovalci ter na ta 
nacin predlagali ceno in kolicino 
iivil, ki jo lahko zagotovijo na nji- · 
hovi kmetiji, sam postopek pa se 
bo zakljucil s pogajanji. Sledila bo 
sklenitev pogodb za dobavo pri
delkov med posameznimi pride
lovalci in javnimi zavodi. 




