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

Pranje gostinskega perila, delovnih 
oblek, posteljnega perila.

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

Stalna akcija pranje in likanje srajc.

Parkirni prostor zagotovljen.

KUPON 

Čistilnica,pralnica
inšiviljskapopravila

Šengar
MEDVODE,BCMERCATOR

T: 01/36 11 034 

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

BRITOF43KRANJ

T: 04/234 30 50

KAMNIK,CENTERQLANDIA
T: 01/439 00 31 

LJUBLJANA,PRUŠNIKOVA78
T: 01/512 37 08

www.sengar.si

20% POPUST 
 OD 9. 10. DO 30. 10. NA KEMIČNO ČIŠČENJE TEKSTILNIH IZDELKOV.

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

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

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

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

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

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

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

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 9 je pri lo ga  
81. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
9. oktobra 2020. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 13. novembra 2020.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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Tjaša Zupan s Sp. Senice  
Foto: Peter Košenina

IZ VSEBINE

STRANI 6 IN 7

Prihodki nižji za več kot tri 
milijone evrov

STRAN 8

Brezplačno cepljenje proti 
gripi za vse občane 

STRAN 11

Teden v znamenju 
trajnostne mobilnosti

STRAN 12

Odprli prvi pasji park  
v občini

STRAN 14

Na tržnici širili znanja in 
veščine

STRAN 16

Brezmejna ustvarjalnost 
Irene Cigale

STRANI 20 IN 21

Gasilstvo je njegov način 
življenja

STRANI 28 IN 29

Knjižni hišici tudi za ranljivi 
skupini

STRAN 31

Cilj, da bi cestno kolesarstvo 
postalo njena služba

STRAN 33

Skoraj petsto mini 
olimpijcev



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

 Mesec september je bil v Medvodah 
tudi v znamenju tedna mobilnosti. 
Občina je pri tem zelo aktivna. Kako 
ste zadovoljni z letošnjim in predvsem 
ali so ta leta prinesla že kakšne kon-
kretne rezultate?
Projekt evropskega tedna mobilnosti je 
eden izmed uspešnejših, saj smo v dr-
žavnem merilu prepoznani kot ena naj-
aktivnejših občin. Da je teden pester v 
promociji trajne mobilnosti in drugih 
ukrepov, povezanih z izboljšanjem kva-
litete življenja, pa sta po mojem mne-
nju vsaj dva razloga. Prvi je gotovo naš 
sodelavec Gregor Rozman, ki je duša 
tega projekta, drugi pa vsi prostovoljci 
in udeleženci, ki so ta teden in aktivno-
sti vzeli za svojega. Prepričan sem, da 
vsak korak v to smer počasi spreminja 
tudi naš odnos do mobilnosti. Pa če rav-
no mogoče samo to, da ni več za vsak 
premik, naj bo še tako kratek, v prvem 
planu avto.

 Uradno ste zaključili veliko investi-
cijo nakupa gasilskega vozila, prvega 
v novem krogu nakupa gasilskih vozil 
za društva. Kako pomembna je za ob-
čino in za občane?
Predaja gasilskega vozila 16/15 Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Preska 
- Medvode je najprej pomembno zato, 
ker gre za vozilo, ki so ga naši opera-
tivni gasilci nujno potrebovali. Z njim 
zvišujemo tehnično opremljenost za 
posredovanje v najzahtevnejših inter-
vencijah. Hkrati pa je bil nov krog na-
kupa vozil pomemben tudi zato, da se 
pred začetkom dogovori način nakupov 
gasilskih vozil. Pred več kot dvajsetimi 
leti se je začel prvi krog in tedaj so bili 
dogovori jasni. Nato pa so iz nakupa v 
nakup bolj bledela določila in merila. To 
ne le, da ni pošteno do vseh gasilskih 
društev, meče čudno luč na celotno po-
dročje zaščite in reševanja. Zato sem 
toliko bolj vesel, da smo našli skupni 
jezik z Gasilsko zvezo Medvode in skle-
nili nov dogovor, ki so ga podpisala vsa 
društva, zveza in Občina Medvode. Ver-

jamem, da bomo odlično sodelovali še 
naprej.

 Pretekli mesec je potekal posvet na 
temo izzivov podeželja v občini. Ka-
kšni so zaključki, pogledi?
Zanimiv posvet je postregel z nekaj že 
znanimi dilemami ter odprl nekaj za-
nimivih pogledov v prihodnost. Gotovo 
se vse bolj zavezujemo k spremembam 
na področju lokalne samooskrbe, hkra-
ti pa tudi s strani tistih kmetovalcev, 
ki gledajo nekoliko širše, tudi s strani 
mladih, prihajajo zanimive ideje o po-
vezovanju kmetijstva, predvsem na ob-
močju Polhograjcev s turizmom.

 Javno je razgrnjen načrt zaščite in 
reševanja ob pojavu epidemije oz. 
pandemije. Kaj bistvenega prinaša, 
kakšne specifike za občino Medvode?
Gre za posledico državnega načrta, ki 
predvideva, da morajo občine pripraviti 
tudi svoj načrt. Upam si trditi, da smo 
med prvimi, ki so k temu pristopili, v 

njem pa smo povzeli sistem, ki pri nas 
dobro funkcionira vse od konca febru-
arja.

 Septembra je bila po dolgem času 
znova seja občinskega sveta. Sprejet 
je rebalans proračuna. Ob pogledu po 
občini bi človek rekel, da se letos naj-
več namenja komunali – na splošno, 
ne le za projekt "kohezije".
In tak pogled je kar pravilen. V rebalan-
su smo še dodatno okrepili postavke na 
področju komunale, kjer je možna rea-
lizacija v letošnjem letu. Na žalost nekaj 
projektov ne bo mogoče izpeljati, saj še 
niso pridobljena zemljišča in gradbe-
na dovoljenja. Na mnogih drugih pa 
nam je resnično uspelo doseči poveča-
nje sredstev in posledično tudi izvedbo 
v eni etapi, kar je gotovo najboljša no-
vica predvsem za vse tiste, ki živijo na 
območju teh odsekov. Sredstva smo de-
loma prenesli iz naslova evropskih pro-
jektov, kjer bo nekaj obveznosti zapadlo 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Dodatno okrepili postavke na področju komunale
Iz pogovora z županom: Po Tednu mobilnosti – Nakupi gasilskih vozil – Po seji 
občinskega sveta – Situacija v zvezi z novim koronavirusom

Župan Nejc Smole na enem izmed dogodkov 
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Z Občine Medvode sporočajo, da se lahko 
občani, ki ste bili pri testiranju na covid-19 
pozitivni ali pa imate odrejeno karanteno 
in potrebujete interventno oskrbo (dobava 
življenjskih potrebščin, živil ...), za pomoč 
obrnete na Civilno zaščito Medvode, ki vam 
bo varno, hitro in diskretno zagotovila oskr-
bo. Pokličete lahko na številko 01 361 95 14 
ali pišete na e-naslov cz@medvode.si. M. B.

Interventna oskrba  
v primeru karantene

še v prihodnje leto in je bilo naš znesek 
udeležbe možno prenašati, poleg tega 
pa smo posegli po tistih postavkah v 
proračunu, kjer ni bilo realno, da bodo 
sredstva brez težav koriščena do konca 
leta.

 Bo do konca leta potrebnih še kaj 
sprememb oziroma ali bo rebalans 
zdržal?
Večjih sprememb ne bo, edino težavo bi 
lahko predstavljala slaba realizacija na 
prihodkovni strani.

 Zelena luč je bila v prvem koraku 
dana za vključitev občine k ustanovi-
teljstvu OŠ Jela Janežiča – tokrat so-
glasno. Kakšni so odzivi na to iz občin 
s Škofjeloškega in kdaj bo storjen na-
slednji korak?
Odzivi so pozitivni. Predvidevam skupni 
sestanek županov, da uskladimo morebi-
tna odprta vprašanja, nato pa obravnavo 
v drugem branju na občinskem svetu.

 Kako pa kaže s prizidkom k OŠ Pre-
ska?
Spomnili se boste, da prvo javno na-
ročilo ni bil uspešno, saj se ni prijavil 
nihče. Na drugo javno naročilo se je za 
vsak sklop javil le en izvajalec. Prvi je iz-
polnjeval kriterije in merila in bo izve-
del temeljenje in druga gradbena dela, 
drugi izvajalec, ki bi postavil modularni 
prizidek, pa ni izpolnil vseh kriterijev 
in je bila njegova ponudba neuspešna. 
Uprava je takoj izdala odločitev in pri-
pravila vse za ponovitev drugega dela, 
kar pomeni, da še vedno lovimo zasta-
vljeno časovnico.

 Korak je bil na občinskem svetu 
storjen proti novemu naselju v Vašah. 
Ob tem pa je bilo slišati tudi pomisleke 
glede povečevanja števila prebivalcev. 
Vaše mnenje? 
Dejstvo je, da je naša občina ena izmed 
tistih, kjer je pritisk na priseljevanje 
največji. Znano pa je tudi to, da sam ni-
sem navdušen podpornik brezciljnega 
povečevanja števila občanov, če ob tem 
nimamo najprej rešene družbene in ko-
munalne infrastrukture. Zato menim, 
da je bolj pomembno, da delamo na 
kvaliteti kot na kvantiteti.

 Vendarle se torej odpira tudi glede 
priliva na področju komunalnega pri-
spevka?
O tem bomo lahko govorili šele takrat, 
ko bodo izdana tudi gradbena dovolje-
nja. Trenuten pogled v občinske prihod-
ke z naslova komunalnega prispevka 
tega optimizma še ne izkazuje.

 Vam je uspelo prodati zemljišče za 
obrtno cono v Preski? 

Tudi ponovno javno zbiranje ponudbe 
za precej veliko zemljišče v Preski je bilo 
neuspešno. Dejavnikov je gotovo več. 
Glavni je po mojem mnenju situacija, v 
kateri smo in v kateri se podjetja težje 
odločijo za nakup zemljišč in naložbe v 
širitev. Gotovo bi kdo pridal, da je težava 
tudi v ceni, a na drugi strani se je treba 
zavedati, da vsak evro, ki ga pridobimo, 
namenimo v ponovne naložbe v infra-
strukturo, ki je na voljo vsem nam.

 Kmalu po začetku novega šolskega 
leta je prišlo do prve okužbe z novim 
koronavirusom na osnovni šoli. Kako 
ste ukrepali, kako ste zadovoljni s tre-
nutno situacijo, se občani, ki so v ka-
ranteni, obračajo na občino?
Ob vseh do sedaj zabeleženih okužbah v 
osnovnih šolah gre predvsem pohvaliti 
vodstva šol in njihove zaposlene, da so 
tako profesionalno izvedli vse potrebne 
korake, da so tudi drugi otroci ukrepe, 
povezane s preprečevanjem nadaljnjih 
okužb, čim manj občutili. Tudi večina 
staršev se je korektno odzvala in situ-
acijo razumela. Štab Civilne zaščite ves 
čas spremlja situacijo in pomaga pov-
sod, kjer je to potrebno. Ponovno pou-
darjam, da imamo organiziran sistem 
oskrbe okuženih oziroma oseb, ki so v 
karanteni, kjer brez dodatnih rizičnih 
stikov poskrbimo za vsa najnujnejša 
opravila. Če se pojavi potreba, naj brez 
strahu pokličejo na številko 01 3619 514.

 Sredstva v rebalansu ste nameni-
li tudi za plačilo cepljenja proti gripi. 
Zakaj takšna odločitev?
V situaciji, v kakršni se trenutno naha-
jamo in kakršna bo gotovo vztrajala vsaj 
do pomladi, je popolnoma nepotrebno, 
da če imamo na voljo zaščito, še do-
datno obremenjujemo naš zdravstveni 
sistem, ki je že tako na robu. Zato smo 
se odločili, da vsem občanom omogoči-
mo brezplačno cepljenje proti sezonski 
gripi. Cepljenje bodo izvajali v zdra-
vstvenem domu, potrebno pa bo vna-
prejšnje naročanje. Verjamem na čim 
večji odziv občanov, pa tudi zaposleni v 
javnih zavodih bodo prijazno povablje-
ni, da se cepijo in s tem preprečijo ne-
potrebne zaplete v sezoni respiratornih 
okužb, ki je pred vrati. Smo ena prvih 
občin, ki svojim občanom to omogoča, 
in verjamemo, da bodo naš zgled kma-
lu posnemale še druge občine. Zaupam 
namreč našim zdravstvenim strokov-
njakom, ki se desetletja posvečajo delu 
na tem področju, in vem, da se trudijo, 
da s čim manj zapleti prebrodimo to si-
tuacijo.

Pisali smo že, da ima PGD Preska - Medvode 
novo gasilsko vozilo GVC 16/15. V prostore 
društva je zapeljalo na začetku poletja, ko-
nec septembra pa je sledila še predaja klju-
čev. S tem je Občina Medvode tudi uradno 
zaključila to pomembno investicijo v požar-
no varnost v občini, ki je vredna dobrih 314 
tisoč evrov. Slovesnosti, kot so običajno ob 
takšnih dogodkih, zaradi preventivnih ukre-
pov za preprečevanje širjenja covida-19 ni 
bilo. Društvu je ključe novega vozila župan 
Nejc Smole predal na prireditveni plošča-
di ob medvoški tržnici. "Žal ukrepi krojijo 
tudi dogodek, kot je današnji. Ob običajnih 
razmerah bi bilo več kot sto petdeset pova-
bljenih, zbrala pa se nas je lahko le pešči-
ca. Ko bo to mogoče, bomo organizirali tudi 
pravo slovesnost predaje vozila, kjer bodo 
lahko navzoči tudi donatorji in prijatelji iz 
sosednjih društev. Kljub vsemu je današnji 
dogodek za naše društvo, Občino Medvode, 
predvsem pa za občane zelo pomemben," je 
ob tem med drugim povedal Tomaž Plešec, 
predsednik PGD Preska - Medvode (na sliki 
levo, desno poveljnik Bojan Rogelj). M. B.

Predaja ključev
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Občinski svetniki so se 23. septembra, na 
prvi dan slovenskega športa, zbrali na 
prvi redni popočitniški seji. Zaradi ukre-
pov v povezavi z novim koronavirusom 
je potekala v Športni dvorani Medvode.

NA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA  
POMEMBNO VPLIVAL COVID-19

Najprej so obravnavali kadrovske točke. 
Za predstavnike ustanovitelja v Svet Vrt-
ca Medvode so bili imenovani Ana Barle, 
Dominik Bradeško in Stanislav Ulanec. 
Razrešili so predstavnico ustanoviteljice 
v Svetu Osnovne šole Medvode Mihelino 
Žebovec in za nadomestnega člana ime-
novali Roka Kogovška. V nadaljevanju 
so sprejeli Predlog Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Medvode za leto 2020. 
Letošnji proračun so sprejeli marca lani, 
decembra lani njegove spremembe. Uvo-
dno obrazložitev je podala Sanja Malej, 
vodja Oddelka za proračun, finance in 
gospodarstvo: "Župan je med letom za 
tekoče izvrševanje proračuna pomemb-
neje prerazporedil sredstva med posa-
meznimi postavkami le za postavko ce-
sta od Žleb 8 do Žleb 13 (Bergant–Teraž). 
Pomemben vpliv na izvrševanje prora-
čuna je imela epidemija covida-19. Veči-
na letošnjih projektov je zastala, saj se je 
ustavilo izdajanje gradbenih dovoljenj, 
ustavljeni pa so bili tudi mnogi drugi 
upravni postopki. Tako je bila v prvem 
polletju zaključena investicija v obnovo 
vodovoda, izgradnjo fekalne in meteor-
ne kanalizacije ter cesto in pločnik na 
odseku krožišče Zbilje–Žeje–poslovna 
cona ter že omenjeni odsek ceste v Žle-
beh. Izredno veliko napora je celotna 
uprava vlagala v prizadevanja za na-
daljevanje projekta Čisto zate, katerega 
gradbena dela bodo predvidoma zaklju-
čena ob koncu letošnjega leta. V okviru 
tega projekta je odprto trenutno največje 
gradbišče v občini, in sicer cesta Vikrče–
Tacen, kjer se hkrati s fekalno kanaliza-
cijo izvajata tudi sočasna gradnja mete-
orne kanalizacije in obnova vodovoda. 

Zaradi spremenjene gospodarske klime 
za zdaj ni uspela prodaja nepremičnine 
na območju obrtne cone v Preski, kar je 
pomembno vplivalo na prihodke občine. 
Predlagane spremembe so vezane pred-
vsem na prenose nekaterih investicij v 
leto 2021, predlagana povečanja sredstev 
za nekatere investicije v teku ter spre-
membe prihodkovnega dela proraču-
na." Kot je še pojasnila, se z rebalansom 
prihodki znižujejo za dobrih 3.205.000 
evrov. Predvsem se zmanjšujejo trans-
ferni prihodki, in sicer v povezavi s ko-
hezijskim projektom. "Precej aktivnosti 
smo vložili tudi v prodajo zemljišč. Zara-
di epidemije covida-19 je gospodarstvo v 
negotovosti, zato se previdneje odloča za 
nove investicije in s tem tudi za naku-
pe zemljišč. Posledično se za petsto tisoč 
evrov zmanjšujejo tudi prihodki iz naslo-
va komunalnega prispevka. Izpad ome-
njenih prihodkov je delno pokrit z višjo 
dohodnino zaradi povečane povprečni-
ne," je povedala. Načrtovani odhodki so 
za dobrih 3.050.000 evrov nižji od spre-
jetega proračuna, kar je predvsem po-
sledica nižjih investicijskih odhodkov. 
Določene investicije se letos še ne bodo 
začele, del projekta Čisto zate se prena-
ša še v leto 2021, določene investicije pa 
bodo z zagotovitvijo dodatnih sredstev 

namesto v daljšem časovnem obdobju 
zaključene že letos. Ti projekti so: cesta 
Sora–Ločnica – Topol, sanacija lokalne 
ceste Medvode–Goričane–Rakovnik–
Sora, rekonstrukcija ceste Spodnje Pir-
niče–Kobivar ter Sanacija plazu Topol 5. 
Sprejet je bil amandma, da se sredstva 
na postavki občinske lokalne ceste in 
javne poti – nujne investicije povišajo za 
45 tisoč evrov na 349.375 evrov, posledič-
no pa se za isti znesek zmanjša postav-
ka regijski center RCERO. Amandma je 
na pobudo Odbora za komunale dejav-
nosti, katerega predsednik je Stanislav 
Ulanec, predlagal župan. Z rebalansom 
so načrtovani odhodki v višini 19.154.957 
evrov, od tega je dobrih 9,1 milijona inve-
sticijskih odhodkov, prihodki pa v višini 
18.864.933 evrov. Uskladili so tudi Načrt 
razvojnih programov 2020–2023.

RAZPRAVA SVETNIKOV 

V razpravi je svetnik Dragan Djukić (Zele-
ni Slovenije) med drugim poudaril, da za 
rebalans ni bilo usklajevanj. Župan Nejc 
Smole je pojasnil, da je rebalans pripra-
vila občinska uprava skupaj z županom, 
sledili pa so predvsem temu, katere pro-
jekte bo do konca leta še možno izvesti 
in katerih ne. Djukić je vprašal še, zakaj 
se za deset tisoč evrov niža postavka za 

ENAJSTA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Prihodki nižji za več kot tri milijone evrov
Sprejet je rebalans letošnjega proračuna. Svetniki so naredili pomemben korak k 
vključitvi Občine Medvode med ustanovitelje Osnovne šole Jela Janežiča v Škofji Loki. 
Prva zelena luč za novo naselje v Vašah.

Na območju v Vašah, velikem 6045 kvadratnih metrov, je načrtovanih 12 gradbenih parcel za 
stanovanjske objekte, dovoz, igrišče in parcela za zbirno mesto za komunalne odpadke. 



OBČINSKE NOVICE | 7 

sejnine svetnikov, odgovor župana pa je 
bil, da bo sej manj, kot je bilo načrtova-
nih. Zanimalo ga je tudi, zakaj je nižja 
postavka Donova cesta, na kateri osta-
ja tisoč evrov (prej dvajset tisoč evrov). 
"Projekta še nismo naročili. Tudi če bi 
denar na postavki pustili, bi skoraj zago-
tovo ostal neporabljen. Pomembno pa se 
nam je zdelo, da postavko ohranimo in 
projekt skušamo izpeljati v letu 2021," je 
dejal župan. Ana Barle (LNS) je pohvalila 
povečanje sredstev za investicijsko vzdr-
ževanje osnovnih šol: "Znesek se je pod-
vojil s sedemdeset na 140 tisoč evrov, kar 
me veseli, saj se s tem omogočajo boljši 
pogoji izobraževanja." Ladislav Vidmar 
(LNS) je zadovoljen, da je občini kljub 
letu, kakršno je letošnje, uspelo izpe-
ljati sanacije številnih cestnih odsekov 
po občini. Temu mnenju se je pridružil 
tudi Stanislav Ulanec (NL Sotočje), ki je 
dodal še, naj občina razmisli o ustano-
vitvi lastnega komunalnega obrata, ker 
da koncesionar svojega dela ne opravlja 
dobro. Danica Tršan (LNS) in Ivan Špen-
ko (DeSUS) sta pohvalila, da je občina 
sredstva namenila za reševanje proble-
matike doma krajanov v Hrašah. Občina 
je lastnica le manjšega dela zemljišča, 
na katerem ta stoji, z rebalansom pa 
je zagotovila sredstva za odkup celotne 
parcele.
Med projekti, za katere je s sprejetim 
rebalansom proračuna manj sredstev, 
je tudi Športni park Medvode. Postav-
ka se je s 150 tisoč evrov zmanjšala za 
91 tisoč evrov. Ines Iskra (NL Sotočje) je 
zanimalo, zakaj je tako in ali bo preo-
stali znesek zadoščal za odkup kakšne-
ga dela zemljišča. "V Športnem parku 
Medvode ostajajo trije sklopi zemljišč, 
ki niso v občinski lasti: del, kjer je bila 
pred leti izdelana vrtina, stanovanjski 
objekt in del kmetijskih zemljišč. S sle-
dnjimi nismo prav zelo daleč, za odkup 
zemljišča, na katerem stoji stanovanj-
ski objekt, so bili opravljeni razgovori z 
lastniki, znesek pa bi bil po ocenah kar 
nekaj višji od tistega, kar bi ostalo na 
postavki. Želeli smo iti vsaj korak na-
prej in odkupiti tretje zemljišče, torej 
območje vrtine. Na postavki smo pustili 
59 tisoč evrov in upam, kot nam je bilo 
rečeno, da bo to zadostovalo. S tem bi 
bili nekoliko bliže realizaciji športnega 
parka," je odgovoril župan. Mirko Vero-
všek (ŠPON) je ob tem dejal, da bi bilo 
dobro, da bi sredstva, ki se namenjajo 
za šport, v športu tudi ostala. 
Iz vrst svetnikov je bilo sicer na splošno 
slišati pohvale na rebalans proračuna. 

"Pohvalila bi občinsko upravo, da ji je 
uspelo v teh težkih poostrenih razme-
rah poslovanja pripraviti proračun, ki je 
sicer res nižji za tri milijone evrov, je pa 
še vedno sprejemljiv in bistveno kvali-
tete življenja v občini ne zmanjšuje," so 
bile besede Nade Prešeren (LNS).

SOGLASNO ZA VSTOP MED  
USTANOVITELJE OŠ JELA JANEŽIČA 

Občinski svetniki so v nadaljevanju do-
končno sprejeli tudi Predlog Sklepa o 
spremembi Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Medvode za leto 
2020 (pokazala se je namreč potreba po 
posameznih popravkih in spremem-
bah). Med odloki, ki so jih obravnavali 
in sprejeli v osnutku, je bil prvi na vrsti 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Jela 
Janežiča. Tokrat je bil s podanimi pri-
pombami sprejet brez daljše razprave ali 
pomislekov. Martina Kutnar, pomočnica 
vodje Oddelka za splošne, premoženj-
skopravne in družbene zadeve, je med 
drugim pojasnila, da je bila zaradi krepi-
tve števila vpisanih otrok s stalnim biva-
liščem v občini Medvode (v šolskem letu 
2012/2013 jih je bilo 12, v letošnjem jih je 
že 30) Občina Medvode na predlog ravna-
teljice šole in županov občin ustanovite-
ljic (Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - 
Poljane, Žiri) povabljena k vključitvi med 
ustanoviteljice zavoda. Občine ustanovi-
teljice so dale soglasja, da Občina Med-
vode pridobi status soustanoviteljice. 
Soglasje je februarja 2018 dal tudi med-
voški občinski svet. Nadaljnji koraki pa 
na občinskem svetu vse do tokratne seje 
niso bili izpeljani. Zavod je opredeljen 
kot devetletna osnovna šola in opravlja 
prilagojen program devetletne osnovne 
šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
posebni program vzgoje in izobraževanja 
in posebni program vzgoje in izobraže-
vanja otrok in mladostnikov s posebni-
mi potrebami. Izvaja lahko tudi druge 
programe skladno z zakonom. Na šoli je 
v letošnjem šolskem letu 136 otrok, več 
kot iz medvoške občine le še iz občine 
Škofja Loka, in sicer 51. Na tretjem me-
stu je po številu otrok občina Gorenja vas 
- Poljane, od koder prihaja 22 otrok. 
"Sprejem odloka z vidika rednih obrato-
valnih stroškov ne bo imel finančnih po-
sledic na proračunska sredstva, saj Ob-
čina Medvode že sedaj redno zagotavlja 
sredstva za materialne stroške, redno 
vzdrževanje in nakup manjših osnov-
nih sredstev. Z zavodom ima sklenjeno 
pogodbo o financiranju. Za večja investi-

cijska vlaganja se bodo morale ustano-
viteljice dogovoriti glede virov in deležev 
financiranja določene investicije," je de-
jala Kutnarjeva. Večja investicija je pred 
vrati. Znano je, da šoli primanjkuje pro-
stora. V letošnjem šolskem letu delujejo 
kar na štirih lokacijah po Škofji Loki. Na-
črtovana je nadzidava obstoječega objek-
ta. Kot je obrazloženo v gradivu osnutka, 
je ocenjena vrednost investicije 1,2 mili-
jona evrov, delež Občine Medvode bi bil 
dvajset odstotkov, kar je 240 tisoč evrov, 
v kar pa ni vštet delež sofinanciranja, ki 
se pričakuje od ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport. Odlok naj bi se 
začel uporabljati s 1. januarjem 2021, do 
takrat pa morajo vse občine ustanovite-
ljice vključno z Medvodami dati še do-
končno zeleno luč. Uroš Medar (LNS) je 
kot predsednik Odbora za družbene de-
javnosti podal pripombo, da se ustanovi 
svet ustanoviteljic, v sklopu katerega bi 
se lahko občine vnaprej dogovorile o so-
delovanju, glasovanju ... 

OBETA SE NOVO NASELJE V VAŠAH, 
GRADILO BO PODJETJE V ŽLEBEH

Svetniki so v osnutku s podanimi pri-
pombami sprejeli dva odloka, vezana 
na spremembe v prostoru. Obrazložila 
ju je Judita Thaler iz podjetja Urbi. Prvi 
je Odlok o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za novo stanovanjsko 
naselje v Vašah, kjer je na 6045 kvadra-
tnih metrih načrtovanih 12 gradbenih 
parcel za stanovanjske objekte. "S tem 
osnutkom smo načrtali urbanistično in 
infrastrukturno ureditev. Pravna podla-
ga za to je sprejeti Občinski prostorski 
načrt, ki za to območje določa pripravo 
Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, dopušča dvostanovanjske objek-
te, poseben pogoj pa je, da mora biti 25 
odstotkov celotne površine namenjene 
otroškim igriščem, zelenicam. Načrt 
vsebuje dve variantni rešitvi, obe sta 
možni. Ena zazidalna situacija omogoča 
dvojčke, druga samostojno stoječe stav-
be," je pojasnila Thalerjeva. Drugi odlok 
pa so spremembe in dopolnitve Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu za obmo-
čje urejanja v Žlebeh, kjer je tovarna Hit 
Preless. Thalerjeva je dejala, da je namen 
te spremembe gradnja prizidka in nad-
strešnic. V nadaljevanju pri obeh postop-
kih sledi javna razgrnitev odlokov, poda-
janje stališč do pripomb in predlogov z 
javne razgrnitve, priprava predloga od-
loka, pridobitev mnenj nosilcev urejanja 
prostora, sprejem odloka na občinskem 
svetu in objava v uradnem glasilu.
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Občina Medvode bo letos financirala cepljenje proti sezonski 
gripi za vse občanke in občane. 
Kot pojasnjujejo, želijo ob širjenju covida-19 preprečiti hkra-
tne zaplete zaradi sezonske gripe, zaradi katere se vsako zimo 
v bolnišnicah zdravi veliko ljudi. "Poleg tega s cepljenjem tudi 
pomagamo zdravstvenemu sistemu, ki dveh epidemij hkrati, 
sezonske gripe in covida-19, ne bi zmogel. Gripa je zelo na-
lezljiva bolezen, kjer se virus z lahkoto širi med prebivalci. 
Glede na mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje je 
cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje 
zaščititi pred boleznijo. Priporočljivo je tudi za osebe, ki so 
pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu 
lahko prenesejo okužbo na druge osebe."

ZNESEK ZA 3500 ODMERKOV CEPIVA

Denar za cepljenje, to je petdeset tisoč evrov, je zagotovljen z 
rebalansom proračuna za leto 2020, ki so ga občinski svetniki 
sprejeli na septembrski seji. "V prvi fazi bo znesek zadoščal za 
3.500 odmerkov cepiva. Cena odmerka cepiva znaša 14 evrov. 
Do brezplačnega cepljenja proti gripi v ZD Medvode bodo iz 
sredstev občinskega proračuna upravičeni občani občine Med-

vode, ne glede na to, kje imajo izbranega osebnega zdravnika. 
Občina Medvode bo krila tudi strošek cepljenja za vse zaposle-
ne v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je (šole, vrtci, knji-
žnica, občinska uprava ...). To velja tudi za tiste zaposlene, ki 
niso občani naše občine, na cepljenje pa se bodo lahko naročili 
pri svojem delodajalcu," sporočajo z Občine Medvode. 

CEPLJENJE TAKOJ PO DOBAVI CEPIVA

Cepljenje se bo izvajalo v Zdravstvenem domu Medvode takoj po 
dobavi cepiva, ki bo predvidoma v drugi polovici oktobra. Župan 
Medvod Nejc Smole je ob najavi projekta povedal: "Občanke in 
občane pozivam, da izkoristite možnost brezplačnega cepljenja 
in s tem zaščitite sebe in svoje bližnje. Vesel sem, da je Občinski 
svet Občine Medvode prepoznal pomembnost cepljenja in podprl 
pobudo z zagotovitvijo potrebnih sredstev. Tako bo Občina Med-
vode ena prvih slovenskih občin, ki brezplačno cepljenje omogoča 

vsem občanom. Hvala tudi zaposlenim v javnem zavodu Zdra-
vstveni dom Medvode, ki so se brez pomislekov odzvali in pristo-
pili k projektu." Projekt je podprla tudi direktorica Zdravstvenega 
doma Medvode mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med., spec.: "Vsa-
ko leto tudi v Sloveniji oboli za gripo velik del populacije. Večkrat 
se gripi pridružijo komplikacije, kot je pljučnica, ki je lahko za 
marsikoga usodna. Ker so Slovenci zelo slabo cepljeni proti gripi, 
je tovrstnih zapletov veliko. Zato še enkrat nagovarjamo občanke 
in občane Medvod, da se odločijo za cepljenje."
Kot še pojasnjujejo, so si simptomi gripe in covida-19 zelo po-
dobni, zato je cepljenje letos še posebej priporočljivo. "Cepivo 
proti gripi je inaktivirano in ne more povzročiti bolezni niti 
v blagi obliki. Cepljenje je prostovoljno, a zelo priporočljivo za 
vse občane, še posebno za ranljive skupine. Ker v letošnjem 
letu pričakujemo veliko zanimanje, vas prosimo, da se na ce-
pljenje naročite čim prej, s čimer bo ZD Medvode lahko pravo-
časno naročil zaloge cepiva," so v obvestilu občanom zapisali 
na Občini Medvode.

NAROČANJE ŽE POTEKA

Za ranljive skupine (kronični bolniki, osebe z izrazito povečano 
težo, starejši od 65 let, nosečnice in otroci v starosti od 6 do 23 
mesecev, kar je novost v tej sezoni) pa cepljenje krije Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, in sicer iz sredstev obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja. "Našteti se lahko brezplačno cepite pri 
izbranem osebnem zdravniku. Vsi ostali občani pa se naročite 
za brezplačno cepljenje v ZD Medvode. Na posebni telefonski 
številki za naročanje na brezplačno cepljenje 01 361 95 15 se lah-
ko naročite od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Naročite 
se lahko tudi na elektronskem naslovu gripa@medvode.si," še 
obveščajo z Občine Medvode.

Brezplačno cepljenje proti gripi za vse občane
Z rebalansom proračuna Občine Medvode, ki ga je občinski svet sprejel na 
septembrski seji, je bilo za projekt cepljenja zagotovljenih petdeset tisoč evrov. 

Občina Medvode omogoča 

BREZPLAČNO CEPLJENJE  
proti sezonski gripi

v ZD Medvode za vse občane.

Naročanje:  
01 361 95 15  

gripa@medvode.si

Več informacij na www.medvode.si.

(med 8.00 in 14.00) 
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Do brezplačnega cepljenja proti gripi v ZD 
Medvode bodo iz sredstev občinskega proračuna 
upravičeni občani občine Medvode, ne glede na 
to, kje imajo izbranega osebnega zdravnika.
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Anita Mežek je konec julija s polnimi 
pooblastili prevzela funkcijo direktorice 
Občinske uprave Občine Medvode, po-
tem ko je bila od sredine marca vršilka 
dolžnosti. 
"Po izobrazbi in po duši sem pravnica. 
Prihajam iz občine Radovljica, sem po-
ročena, mama dveh otrok. Dolga leta 
sem delala v gospodarstvu. Pred priho-
dom na Občino Medvode sem bila več 
kot tri leta zaposlena v javnem podje-
tju Komunala Kranj kot vodja Pravne, 
kadrovske in splošne službe. Po naravi 
sem odprta, pozitivna, v vsaki stvari 
skušam najti kaj dobrega," je na začetku 
pogovora Anita Mežek povedala nekaj 
besed o sebi. Na to, da je z novo funk-
cijo tudi javno bolj izpostavljena, se še 
privaja. 
Zaposlitev na Občini Medvode je njena 
prva v javni upravi. "Nisem pričakovala, 
da se bo to kdaj zgodilo, a takšen je bil 
splet okoliščin. Odločitev ni bila lahka, 

skozi pogovore z županom sem spozna-
la, da bi z znanji, ki jih imam, lahko 
prispevala k izboljšanju dela v občinski 
upravi, predvsem na področju organi-
zacije in vodenja. Odločila sem se tudi 
zato, ker sem videla, da ima župan vi-
zijo in da želi narediti čim več dobrega 
za občane," je pojasnila svojo odločitev 
za spremembo delovnega okolja. Pri-
šla je ravno pred začetkom epidemije 
covida-19, kar je pomenilo, da je veliko 
zaposlenih v občinski upravi delalo od 
doma, v poletnih mesecih je bilo veliko 
dopustov, sedaj pa delo lahko poteka 
nemoteno in upa, da bo tako tudi osta-

lo. "Stereotipi o tem, da se v javni upravi 
ne dela, za našo občinsko upravo zago-
tovo ne držijo. Zaposleni so večinoma 
zelo marljivi. Seveda pa se moramo še 
navaditi drug na drugega. Zame je zelo 
pomembno spoštovanje rokov in to bo 
treba še izboljšati. Korak naprej želim 
narediti pri sami organiziranosti ob-
činske uprave, procesnem delu, iti v 
smeri e-uprave. Osnova pa seveda je, da 
uprava posluje zakonito in da je obča-
nom prijazen servis," pove. Na občinsko 
upravo se občani obračajo z najrazlič-
nejšimi vprašanji, težavami. "Vprašanja 
so bila v zadnjem času največkrat veza-
na na nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča, na komunalni prispevek, 
veliko klicev je glede komunalne infra-
strukture, še posebno s področja cest. 
Na težave se je treba hitro odzvati, sku-
šati pomagati občanom, imeti pozitiven 
pristop, biti prijazen," je dejala Mežkova. 
Zaveda se, da je eden izmed problemov 
v javni upravi dobiti dober kader: "To pa 
je predvsem povezano s plačnim siste-

mom v javnem sektorju. S koncem po-
letja je sicer ponovno uvedena delovna 
uspešnost. Ne gre za veliko sredstev, a 
menim, da nam bo s pravilno razde-
litvijo uspelo dober kader nagraditi. 
Po drugi strani pa se je treba zavedati 
pozitivnih strani dela v javni upravi," 
dodaja. Njeni glavni cilji so definiranje 
procesov, pridobitev ISO-standarda, v 
čim večji meri uvesti elektronsko po-
slovanje, zadovoljstvo občanov dvigniti 
še na višjo raven, v upravi delati s pozi-
tivno klimo, skrbeti za zadovoljstvo za-
poslenih, njihovo motiviranost in tudi 
pripadnost.
Pred prihodom v medvoško občinsko 
upravo občine ni kaj dosti poznala. "Po 
dosedanjih izkušnjah lahko rečem, da 
so ljudje večinoma zelo prijazni, s pro-
stovoljnim delom kažejo pripadnost 
občini, sodelujejo kot velika družina ... 
Občina Medvode ima veliko potencia-
lov, dati je treba še v kakšno prestavo 
višje in dosegli bomo lahko še več," je 
zaključila.

Pravnica, ki prihaja iz gospodarstva
Anita Mežek je nova direktorica Občinske uprave Občine Medvode.

»Občina Medvode ima veliko 
potencialov, dati je treba še v 
kakšno prestavo višje in dosegli 
bomo lahko še več.«

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega 
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.  
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov  
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2020:  30. 10., 27. 11., 18. 12.

Anita Mežek ima znanja v prvi vrsti s področja prava, vodstvenih kompetenc, podprtih  
z dolgoletnimi izkušnjami s področja ciljnega vodenja in poznavanja procesnih sistemov.
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Javni zavod Sotočje Medvode, DEOS Center starejših Medvode 
in Občina Medvode začenjajo projekt LAS – Zapeljemo vas, ki 
ga omogoča evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Gre 
za trajnostni projekt za mobilnost starejših, ki povezuje sta-
rejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi in mladimi aktiv-
nimi vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. 
"Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so 
doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mre-
že. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po 
opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim 
oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali pri-
jatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni doda-
tne stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, zato 
tovrstnih prevozov ne uporabljajo," pojasnjuje Rok Tomšič iz 
Javnega zavoda Sotočje Medvode. 

ZA VEČJO MOBILNOST STAREJŠIH

S projektom bo starejšim omogočena lažja dostopnost do 
zdravniške oskrbe, zdravstvenega doma, brezplačne prevoze 
do javnih ustanov, trgovinskih centrov, javnih prireditev ...
"To pomeni večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, med-
sebojno povezovanje, medsebojno pomoč, boljšo kvaliteto ži-
vljenja v tretjem življenjskem obdobju in da starejši čim dlje 
lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za starejše). 
Druženje in občutek koristnosti igrata pomembno vlogo pri 
aktivnem staranju. S projektom se povečuje udeležba starej-
ših v cestnem prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg 
tega se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje so-
cialna vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje 
cenovna dostopnost prevozov. Projekt je tudi ekološki oziro-

ma prijazen do okolja, saj se uporabljajo električna vozila," 
pravi Tomšič in doda še nekaj besed o prednostih projekta 
Prostofer: "To so brezplačni klici za uporabnike, stoodstotna 
odzivnost klicnega centra, zagotovljena celostna storitev in 
kakovost na vseh ravneh, zagotavljanje prostovoljnih vozni-
kov in brezplačno usposabljanje in izobraževanje voznikov."

KAKO NAROČITI BREZPLAČNI PREVOZ

Oseba, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 
10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njene podat-
ke in traso prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti 
prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, 
za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani 
projekta, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako vozni-
ka kot tudi sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije 
prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, napraviti pa jo je 
treba vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci 
bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. 

uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo po-
trebam. "Klicni center bo za prebivalce Medvod na voljo takoj, 
ko Zavod od najemodajalca prevzame električni avto in ko se 
prijavi dovolj prostovoljnih voznikov," poudarja Tomšič.

IŠČEJO PROSTOVOLJCE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV

Projektni partnerji pozivajo vse prostovoljce, ki bi bili pripra-
vljeni voziti starejše, naj se javijo na e-naslov info@zavodso-
tocje.si ali na številko 041 511 687. "Prostovoljni voznik je lahko 
vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem pro-
stem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebu-
jejo. Vendar pa so vozniki v resnici veliko več kot zgolj pro-
stovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo 
tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do 
čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti 
vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju 
po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo 
humanost za samoumevno in častno dejanje," je še povedal 
Tomšič.

Brezplačni prevozi  
za starejše
V Medvodah se začenja trajnostni projekt 
za mobilnost starejših LAS – Zapeljemo vas.

»Klicni center bo za prebivalce Medvod 
na voljo takoj, ko Zavod od najemodajalca 
prevzame električni avto in ko se prijavi dovolj 
prostovoljnih voznikov.«

MAJA BERTONCELJ

V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP), ki ga vodi direktor 
Peter Horvat, skrbijo za javni prevoz v Ljubljani in 16 prime-
stnih občinah – tudi v občini Medvode. Z 217 mestnimi in 64 
medkrajevnimi avtobusi dnevno prepeljejo skoraj dvesto ti-
soč potnikov.
V občino Medvode vozijo tri linije Mestnega potniškega pro-
meta, in sicer številke 15, 25 in 30. V Ljubljanskem potniškem 
prometu si, kot poudarjajo, z okrog devetsto sodelavkami in 
sodelavci vsakodnevno prizadevajo, da bo avtobus postal naj-
boljša alternativa osebnemu avtomobilu. "Posodabljanje vo-
znega parka LPP je občutno prispevalo k čistejšemu zraku in 

udobnejšemu potovanju z mestnimi in medkrajevnimi avto-
busi ter avtobusi za občasne prevoze. Od leta 2010 smo skupaj 
z Mestno občino Ljubljana kupili 176 novih, okolju prijaznih 
avtobusov, med njimi tudi 87 avtobusov na stisnjen zemeljski 
plin ali CNG. Samo lani je po ljubljanskih ulicah zapeljalo 33 
novih avtobusov. Kar štirideset odstotkov avtobusov v našem 
voznem parku je 'zelenih', od skupno 281 avtobusov pa jih je več 
kot 45,4 odstotka opremljenih z motorjem Euro 6. LPP ima v 
svoji floti še 27 vozil na električni pogon. Električni vozni park 
zaokrožuje v celoto električni vlakec Urban," pojasnjujejo.
Dodajajo tudi, da vsaki izrabljeni stvari skušajo dati možnost, 
da postane nova surovina oziroma izdelek in na ta način iz-
koristijo ves njen potencial. 

Dnevno prepeljejo skoraj dvesto tisoč potnikov
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MAJA BERTONCELJ

Med 16. in 22. septembrom je pod sloga-
nom Izberi čistejši način prevoza! potekal 
Evropski teden mobilnosti. Z dogodki so 
ga zaznamovali tudi v medvoški občini.
"Letošnji Evropski teden mobilnosti je 
za nami. Čeprav smo ga zaradi razmer 
morali izvesti v omejitvah, smo vseeno 
izpeljali vse manjše prireditve, na kate-

rih je bilo letos opazno več obiskovalcev 
kot lani. Ponovno smo veliko hodili, ko-
lesarili, se gibali na prostem in v manj-
ših skupinah, upoštevajoč priporočila 
pristojnih služb," pravi Gregor Rozman, 
lokalni koordinator projekta. Potekali 
so dogodki, kot smo jih vajeni iz prete-
klih let, nekaj je bilo tudi novih projek-
tov. "Slednji so naredili naš, medvoški 
teden mobilnosti, prav tako bogat, kot 

so bili prejšnji. Če smo se lani dva dni 
v velikem številu obiskovalcev in družbi 
Biciklatorija družili v projektu Cestišče 
igrišče ter pekli palačinke, smo letos ta 
projekt zaradi previdnosti nadomesti-
li z razstavo Sniške gare. Izvedli smo 
grafitiranje še drugega zidu v podhodu 
krožišča na Gorenjski cesti ter za dolga 
leta pustili sporočilo trajnostne mobil-
nosti. Slikarja sta naslikala opozorilo 
planeta, ki prihaja naravnost iz priho-
dnosti. Njuna umetniška ustvarjalnost 
pod nekakšno težo virusne grožnje člo-
veštvu ta trenutek ne bi mogla biti so-
dobnejša. Letos smo prvič po pravnih 
osebah v lokalni skupnosti oglaševali 
tudi pobudo Pripelji srečo v službo, ki 
nagovarja uslužbence, da se v službo 
podajo s kolesom. Organizirana je bila 
tudi video konferenca Prvi zeleni kora-
ki, ki z izjemno bogato vsebino ni in ne 
bo presenetila le učencev ter učiteljev, 
ki si jo lahko ogledajo tudi kasneje. Po-
sebej bogat je bil tudi Pešbus. Udeležilo 
se ga je 58 otrok. Vse to v nas spodbuja 
upanje, da smo se ljudje sposobni pri-
lagoditi spremenjenim razmeram in še 
vedno poskrbeti za svoje zdravje, varno 
druženje in čistejše okolje, predvsem pa 
ostati optimistični," še pravi Rozman. 
Zahvaljuje se vsem, ki so kakorkoli so-
delovali pri pripravi in poteku Evrop-
skega tedna mobilnosti v Medvodah.

Teden v znamenju trajnostne mobilnosti
Evropski teden mobilnosti v Medvodah je bil kljub omejitvam uspešno izpeljan.

Namesto motornih vozil so center Medvod zavzele gare. Obiskovalci so si lahko na razstavi 
ogledali ta leseni, enoosni ročni voziček, ki je bil v osnovi namenjen za pomoč pri kmečkih 
opravilih. Na potujoči razstavi KUD Fran Saleški Finžgar Senica in njegove sekcije Društva 
ljubiteljev starin Gare je več vrst gar in podobnih vozičkov. Na Senici so po dolgih letih oživili 
zanimivo tradicijo. Seničani so namreč gare uporabljali tudi za zabavo. Prirejali so dirke, kjer 
so mladi fantje z garami tekmovali za zmago, predvsem pa za dekletovo pozornost. Danes je 
Dirka z garami za VN Senice postala tradicionalna prireditev. / Foto: Gorazd Kavčič

V tednu mobilnosti so bili organizirani tudi 
pohodi. / Foto: arhiv Občine Medvode

Potekalo je grafitiranje še drugega zidu v podhodu krožišča na Gorenjski cesti.  
/ Foto: arhiv Občine Medvode
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Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav stvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovo-
dnih 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 prekuha-
vati: VVS Žlebe - Jetrbenk, 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 spletnih stra-
neh Občine Medvode www.medvode.si. Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sis-
temov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih straneh 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občina Medvode

Občina Medvode je pretekli mesec pristopi-
la k sanaciji zemeljskega usada na pešpoti 
pod Kalvarijo v Smledniku. Kot so pojasnili, 
je usad ogrožal stanovanjski objekt na na-
slovu Smlednik 6, s sanacijo pa so prepre-
čili nadaljnje premike zemljine. Izvedena 
je bila podporna konstrukcija v dolžini 27 
metrov. Vrednost del znaša okrog dvesto ti-
soč evrov. Pogodbena dela so končana, se 
bo pa dodatno namestila še ograja. Konec 
septembra pa so začeli pripravljalna dela 
za izvedbo sanacije plazu pod objektom 
Topol pri Medvodah 5, na odseku lokalne 
ceste Topol–Toško Čelo. "Že pred nekaj leti 
je prišlo do drsenja zemljine, ki je delno po-
škodovala tudi cestno telo. Narejene so bile 
geološke raziskave terena in pripravljen 
projekt celostne sanacije tega dela odse-
ka, ki pa je zaradi zahtevnosti terena in s 
tem povezanega pilotiranja finančno precej 
zahtevna. Dela bodo končana predvidoma 
do konca novembra," sporočajo z Občine 
Medvode. Udeležence v prometu prosijo za 
upoštevanje navodil izvajalca. M. B.

Sanaciji plazov 

Občina Medvode je na spletni strani aktivi-
rala spletni obrazec za informativni izračun 
komunalnega prispevka za gradnjo na ob-
močju občine Medvode. "Spletni obrazec 
bo v pomoč vsem bodočim graditeljem, 
hkrati pa upamo, da bo zmanjšal število 
klicev in prošenj za informativni izračun, 
saj si bo okvirni znesek komunalnega pri-
spevka lahko izračunal vsak obiskovalec 
spletne strani," pojasnjujejo. Za informa-
tivni izračun so potrebni trije parametri: ve-
likost parcele, velikost objekta in njegova 
namembnost. M. B.

Informativni izračun 
prispevka na spletu

Začasni zbirni center za ločeno zbiranje od-
padkov Medvode je od 21. septembra odprt 
tudi ob ponedeljkih, in sicer od 14. ure do 
16.30. Še naprej odpadke lahko pripeljete 
tudi ob sredah od 15. do 17. ure in ob sobo-
tah od 8. do 12. ure. Ob praznikih je zbirni 
center zaprt. Novi urnik bo veljal v posku-
snem obdobju, od obiska centra ob pone-
deljkih pa bo odvisno, ali bo ostal aktualen 
celo leto ali pa le v času največjih obreme-
nitev jeseni in spomladi. M. B.

Zbirni center odprt 
tudi ob ponedeljkih MAJA BERTONCELJ 

FOTO: PETER KOŠENINA

Na svetovni dan živali, ki ga praznujemo 
4. oktobra, so v Medvodah ob Medvoški 
cesti, v neposredni bližini nogometnega 
igrišča, odprli prvi pasji park v občini. 
"Prvič smo se s pobudo za ureditev par-
ka srečali pred leti, pobudo pa je pod-
prla tudi Krajevna skupnost Medvode 
– center, ki je projekt sofinancirala. 
Občina Medvode tako sledi zgledu ne-
katerih večjih slovenskih občin, ki so že 
zgradile podobne parke. Največja pred-
nost pasjih parkov je, da ponudijo mo-
žnost izpusta lastnikom psov, ki živijo 
v bloku ali pa nimajo ograjenega vrta, 
kjer bi psa lahko izpustili in se z njim 
ukvarjali. Park ponuja tudi možnost za 
vzgojo in socializacijo psov," so pojasnili 
na Občini Medvode. Krajevna skupnost 
Medvode – center je poskrbela za ogra-
ditev parka, Občina Medvode pa je vanj 
namestila klopi, pitnik in koš za pasje 
iztrebke ter prevzela skrb za vzdrževa-
nje. Celoten strošek postavitve dobrih 

šeststo kvadratnih metrov velikega par-
ka je dobrih deset tisoč evrov. Ob uradni 
predaji parka v uporabo je medvoško 
Društvo Reks in Mila, ki svoje poslan-
stvo izvaja na področju varovanja okolja 
in pomoči živalim v stiski, pripravilo 
druženje lastnikov psov in njihovih pas-
jih spremljevalcev. Pridružil se jim je 
tudi župan Nejc Smole. "Pasji park je za 
skrbnike in njihove kosmatince krasna 
pridobitev. Z upoštevanjem priporočil 
ob vstopu v park se bodo skrbniki brez 
skrbi ukvarjali s svojimi psi, ne da bi 
bili ti na povodcu. To je lepa priložnost 
za druženje, igro in vzgojo psa. Zelo nas 
skrbi za tiste kužke, ki svoje življenje 
preživljajo brez rednih vsakodnevnih 
sprehodov, torej brez naravnega giba-
nja, ki ga nujno potrebujejo," je poveda-
la Mojca Furlan, predsednica Društva 
Reks in Mila.
Na Občini Medvode so ob tem ponovno 
spomnili na obveznost pobiranja pasjih 
iztrebkov, ki jih sprehajalci lahko odlo-
žijo v več kot devetdeset temu namenje-
nih zabojnikov po občini.

Odprli prvi pasji park v občini
Uredili so ga ob Medvoški cesti, razprostira se na dobrih 
šeststo kvadratnih metrih.

Pasji park je v medvoški občini novost in so se ga razveselili številni lastniki pasjih 
ljubljenčkov.
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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MAJA BERTONCELJ

V Medvodah je v sredo, 9. septembra, 
potekala že 9. Tržnica znanj – Parada 
učenja, ena od skupnih akcij v okviru 
Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), 
ki jih letos prirejajo že 25. leto zapored. 
Na tržnici so svoje znanje obiskovalcem 
podajali številni posamezniki, društva, 
organizacije ...
To je bil osrednji dogodek na območju 
krajev ob Sori in Savi, za izvedbo kate-
rega je poskrbel območni koordinator 
Kulturno društvo Sejalec umetnosti. 
"Vesela sem, da nam je Tržnico znanj 
uspelo organizirati tudi letos. Zbralo 
se je več kot štirideset različnih posa-
meznikov in organizacij, ki širijo svoja 
znanja in veščine. Več kot devetdeset 
odstotkov članov naše mreže iz krajev 
ob Sori in Savi se je odzvalo in so da-
nes tukaj. Znanje predajajo številnim 
obiskovalcem, ki se lahko seznanijo 
z različnimi metodami učenja, prilo-
žnostmi, ki jim jih znanje lahko po-
nudi. Ti se lahko ustavijo na več kot 
dvajsetih različnih stojnicah, na kate-
rih se predstavljajo šole, vrtec, različni 
ustvarjalci, tudi upokojenci ... Skratka, 
kar brni od vse volje do delitve znanja 
in veščin. Marsikdo bo danes domov 
odšel bogatejši in se ponovno vračal 
vsaj h kakšnemu posamezniku, ki ga 
bo tukaj srečal. Vse skupaj je povezano 
med generacijami, med podjetji, vzpo-
stavljen je tudi medkulturni dialog. V 
Tednih vseživljenjskega učenja bomo 
širili znanja in veščine od 4. septembra 
pa vse do 9. oktobra malo bolj naglas, 
sicer pa tudi vse leto – in se prihodnje 

leto srečamo na deseti Tržnici znanj v 
Medvodah. S tem dogodkom bomo na-
daljevali. Odziv je dober. Skupnost ima 
to moč in prepoznava, da se je treba vse-
življenjsko izobraževati in nadgrajevati 
ter deliti svoja znanja. V znanju je moč," 
je povedala Agata Trojar, predsednica 
Kulturnega društva Sejalec umetnosti.
Projekt TVU usklajujejo na Andrago-
škem centru Slovenije. "Izredno smo 
veseli, da se je kljub nezavidljivi zdra-
vstveni situaciji kar 14 koordinatorjev 
po Sloveniji odločilo izpeljati Parado 
učenja, dan učečih se skupnosti. Ima-
mo novo himno, ki ima naslov Moč in 
radost, ki jo je napisal Zlatko. Moč in 

Na tržnici širili znanja in veščine
Medvode so bile eno od štirinajstih slovenskih mest, v katerih je potekala Tržnica 
znanj – Parada učenja.

Tržnica znanj je v Medvode privabila številne obiskovalce, ki so bili željni novih znanj, veščin, 
informacij ...

radost učenja seveda, znanja, ki je tisto, 
ki nam ga nihče nikoli ne more vzeti," 
je dejala Ana Peklenik iz Andragoškega 
centra Slovenije. Slavnostni govornik je 
bil podžupan Medvod Ivo Rep. "Tržni-
co znanja odlikuje zgoščeno dogajanje. 
Izvajalci so se potrudili. Vseživljenjsko 
učenje posega na vsa področja, še po-
sebno pa vpliva na osebni razvoj in delo, 
na sobivanje v ožji učeči se skupnosti in 
je že dolgo prepoznano kot gonilna sila 
razvoja. Nova spoznanja in spretnosti 
danes predstavljajo pogoj za uspešno 
spopadanje z novimi okoliščinami," je 
med drugim poudaril.
Uvod v Parado učenja – deveto Tržni-
co znanj v Medvodah je bila delavnica 
Skrbim zase in obvladujem stres – Niti 
izredne razmere me ne vržejo iz tira v 
izvedbi Tadeje Trojar Jan, svoje dejavno-
sti so predstavljali učenci OŠ Medvode 
in OŠ Preska. Program uradnega odprtja 
je obogatila vokalna skupina Foné Me-
gále, dogajanje pa se je končalo zvečer 
s koncertoma glasbenih skupin Tanta-
druj in Moon Time Quartet z Ljudmilo 
Frelih. Veliko zanimanja je bilo tudi za 
novo vozilo preških gasilcev, ki so ga po-
stavili na ogled.
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MOJCA FURLAN, FOTO: PETER KOŠENINA

V zadnjih letih divje živali izumirajo pred našimi očmi. Izgu-
bili smo že več kot šestdeset odstotkov živali. Tudi prikupnim 
ježkom, ki izvirajo še iz časa zatona dinozavrov, grozi izu-
mrtje zaradi izgube naravnega okolja in posledic globalne-
ga segrevanja. Za ježe so mile zime lahko usodne, saj zanje 
prebujanje iz zimskega spanja (hibernacije) pomeni preveliko 
porabo energije, ki zanje lahko pomeni smrt. Bivališča jim 
krčimo zaradi urbanizacije, gradnje naselij, cest, tlakovanih 
domačih dvorišč. Veliko živali življenje konča pod kolesi av-
tomobilov. Zaradi suše in uporabe kemičnih sredstev v kme-
tijstvu ali na vrtovih nimajo dovolj hrane.
Pred nami je le še nekaj malega časa, ko ježem lahko poma-
gamo preživeti zimo. Mali ježi morajo imeti vsaj sedemsto 
gramov, večji morajo biti večji od dlani odraslega človeka. Od 
1. oktobra dalje je male ježe dovoljeno odloviti in jih odpelja-
ti v zavetišče na Muti. Ob navodilih strokovnjakov jih lahko 
prezimimo tudi doma. Spomladi, ko se bo ozračje ogrelo na 
več kot deset stopinj Celzija, jih spustimo nazaj v naravno 
okolje. Ježe na svoj vrt povabimo tako, da jim ob mraku na-
stavimo svežo vodo in hrano za ježe (konzerve), mokro ma-
čjo hrano in brikete za mladiče, suho sadje, mehko in sladko 
koščičasto sadje, brusnice, zdrobljene oreščke, mokarje, trdo 
kuhano jajce (rumenjak). Mleko lahko povzroči smrt. Če vi-
dimo ježa podnevi, je verjetno zelo lačen, bolan ali ranjen. Če 

ježa vidimo pozimi, išče hrano. Tudi če je negiben, otrpel, je 
lahko še živ. Lahko mu rešimo življenje. Navodila bomo dobili 
v Ambulanti za ptice, kunce, glodavce in plazilce v Ljubljani (01 
477 92 51, do 15. ure) ali v zavetišču na Muti. Ježem pomagamo 
tako, da na vrtu nasadimo čim več zelenja in grmovja, da pu-
stimo otočke nepokošene trave. K ribnikom, bazenom, zbiral-
cem za vodo nastavimo deske, da lahko splezajo ven, sicer se 
utopijo. Ko trosimo kompost ali kosimo, vedno preverimo, ali 
kje spi jež (in druge živali), da ga ne poškodujemo. Pazljivo tudi 
ob kurjenju vej in kresov, da ježa ne zakurimo. Za zimo lahko 
naredimo lesen izoliran zabojnik, ga prekrijemo s polivinilom, 
nato še z listjem, slamo in vejami. Vanj namestimo stare bom-
bažne in volnene krpe. Tervola ne uporabljajmo. Ne pozabimo 
na odprtine za zračenje. 
Če je verjeti mislecu Mahatmi Gandhiju, se plemenitost ljudi 
vidi po njihovem odnosu do živali. Mislim, da je res tako.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Bodi tudi ti heroj za ježke

Pregled jesenskih novosti je pripravila 
bibliotekarka Mira Vidic.

BIANCA BELLOVÁ: JEZERO

Češka pisateljica bolgarskih korenin je 
svoj apokaliptični roman umestila "ne-
kam na vzhod", kjer ljudje še vedno ži-
vijo pod rusko okupacijo. Glavni junak 
je Nami, ki z dedkom in babico živi v 
nekoč idilični ribiški vasici. Jezero, ki 
zaradi vse večje onesnaženosti postaja 
strupeno, zagotavlja preživetje celotni 
vasi. A ko Namijev dedek med nevihto 
na jezeru umre in kmalu zatem babico 
podarijo Jezerskemu duhu, se v njihovo 
hišo vseli lokalni predsednik. Zasedbo 
bivališča Nami še nekako prenaša, a 
ko ruska vojaka posilita njegovo dekle, 
se v iskanju golega preživetja odpravi 
v prestolnico. Tam želi poiskati delo in 
najti odsotno mamo. Razmere pa tudi 
tam postajajo vedno bolj toksične, jeze-
ro pa vedno bolj mrtvo. Nami mamo si-
cer najde, a ugotovi, da se je že vdala, in 
osamljen se vrne nazaj v rodno mesto. 

Od jezera je ostalo le še strupeno blato, 
Namiju pa upanje, da najde družino va-
škega posebneža, ki naj bi s posilstvom 
začel njegovo življenje.

ELIF SHAFAK: 10 MINUT, 38 SEKUND NA 
TEM ČUDNEM SVETU

Literarne mojstrovine turško-angleške 
pisateljice Elif Shafak, ki v svojih delih 
odkriva tančice tako s turških družbe-
nih, kulturnih in političnih razmer kot 
tudi odnosov med spoloma, je skoraj-
da nemogoče spregledati. Tudi tokrat 
je kraj dogajanja postavljen v Istanbul, 
kjer iz umorjene in v smetnjak odvrže-
ne prostitutke Leile Tekile počasi odte-
ka življenje. Med umiranjem se Leila 
spominja posameznih delčkov svojega 
življenja: materine duševne bolezni, 
očetovega vse večjega ekstremizma, 
bratove smrti, spolne zlorabe strica, ki 
je zaznamovala njeno življenje, pobega 
v Istanbul, življenja v bordelih … V vsa-
kem novem preblisku in minuti uga-
šajoče zavesti spoznamo tudi tragične 

zgodbe peterice ljudi, ki so zaznamovali 
njeno pot.

ANDRÉ ACIMAN: NAJDI ME

Marsikdo se spominja romana Pokli-
či me po svojem imenu, v katerem se 
17-letni Elija ne more upreti privlačnosti 
očetovega gosta, starejšega Američana 
Oliverja. Po ljubezenski zgodbi so posneli 
tudi z oskarjem nagrajeni film. Več de-
set let kasneje se z junaki zopet srečamo 
in izvemo, da je Elija postal slaven pia-
nist. Njegova starša sta se ločila in oče, 
ki se na vsakoletni obisk k sinu odpelje 
z vlakom, med vožnjo v Rim spozna uso-
dno Mirando. V drugem delu je pripove-
dovalec zgodbe Elija, ki kljub uspehom, 
selitvi v Pariz in novemu razmerju še 
veliko razmišlja o tistem poletju. A tudi 
Oliver, zdaj univerzitetni profesor in oče 
odraslih otrok, poletne ljubezni ni nikoli 
prebolel in pripovedovanje zgodbe pre-
vzame na večer, ko se odloči, da bo zapu-
stil varno družinsko okolje in odpotoval 
nazaj čez Atlantik.

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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MAŠA LIKOSAR  
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Irena Cigale, ki bo 18. oktobra praznovala sedemdeset let, se je 
pred približno 14 leti iz Idrije preselila v Medvode. Ker ni več 
zmogla premagovati stopnic, sta z možem Markom poiskala 
stanovanje, ki je dostopno za invalide. "Imela sem težave s 
kolki in zdravstveno osebje me je v četrtem letniku gimnazije 
usmerjalo na korekturne operacije, na katere nisem želela 
iti. Zame bi namreč to pomenilo, da bi morala imeti osem-
deset operacij. Težave s kolki so me spremljale celo življenje. 
Bilo je zelo hudo. Zmerjali so me, da sem neroda, ker sem 
težje hodila," nam je zaupala Cigaletova in nadaljevala: "Pred 
desetimi leti so mi diagnosticirali cerebralno paralizo. Noge 
so mi že prej začele odpovedovati in invalidski voziček je bil 
neizbežen."
Irena Cigale pravi, da je nemirna duša, neprestano išče, brez-
delje bi jo ubilo. Piše, slika, kleklja, ustvarja nakit iz različ-
nih materialov, spozna se na zelišča, iz katerih izdeluje olja, 
mila, kreme. Ustvarjalno pot je začela s pisanjem, med dru-
gim je prejela drugo nagrado za prozo pri Mladiki v Trstu 
za knjigo Jaz, Borut in za knjigo Jaz, Aljaž, in moj bratranec 
dinozaver. V svoji zakladnici ročnih mojstrovin ima največ 
čipk. Kleklja od malega, že v prvem razredu osnovne šole se je 
vpisala v čipkarsko šolo v Idriji. V slikarstvu pa je na začetku 
poti, a kljub temu beleži že več kot dvesto slik. Njena likovna 
dela odražajo čudenje nad lepoto narave, upodobitve pa imajo 
pridih abstrakcije. Barve so jo od nekdaj privlačile, predvsem 
živahne, od modre, vijoličaste in turkizne. Pogum, da se pre-
izkusi v slikanju, pa so ji vlili člani KUD Jarem.
Ob selitvi v Medvode se je takoj vključila v KUD Jarem, kjer je 
članica literarne sekcije, sodeluje tudi v sekciji za obujanje 
starih šeg in navad. "V Medvodah in med jarmovci se poču-
tim zelo dobro. Ko sem prišla v te kraje, sem si dejala: končno 
sem prišla med iskrene ljudi. Tu imam veliko prijateljev," je 
povedala Irena Cigale, ki je tudi članica invalidskega društva 

v Medvodah. Zaupala nam je še, da svoje izdelke podarja, ni-
koli prodaja, le morda ob dobrodelnih akcijah. 
"Ustvarjam, da si zapolnim čas. Zadala sem si, da vsak dan 
aktivno delam sedem ur, in sicer vsaj dve različni ročni deli, 
da si zagotovim menjavo lege telesa. Stroga sem do sebe," je 
povedala sogovornica in še sklenila: "Sem samouk. Ne želim 
biti kot drugi niti kot jaz sama. Vedno želim napredovati, ve-
dno težim k novemu. Človek nikoli ne zna dovolj, tako ne-
znatni smo. Vsak nasvet, vsako sprejemanje novega znanje 
je dragoceno."

Brezmejna ustvarjalnost Irene Cigale
Medvoščanka Irena Cigale je mesec dni pred sedemdesetim rojstnim dnevom v 
sodelovanju z likovno sekcijo KUD Jarem na Aljaževi domačiji pripravila razstavo 
svojih ročnih del z naslovom Ustvarjalnost ne pozna meja. 

Mesec dni pred svojim sedemdesetim rojstnim dnevom je Irena 
Cigale na ogled postavila svoje umetnine.

V Knjižnici Medvode so 17. septembra s postavitvijo simbolične 
razstave knjig z zlato vsebino in/ali zlato zunanjostjo obeležili t. 
i. dan zlatih knjig. "Na ta dan se je rodil in osemdeset let kasneje 
tudi umrl slovenski pisatelj France Bevk, ki je dejal, da je "dobra 
knjiga – zlata knjiga". Napisal je okoli 160 del, od tega so števil-
ne knjige namenjene otrokom (Pestrna, Pastirci, Grivarjevi otroci, 
Lukec in njegov škorec, Otroška leta in še mnoge druge), ki jih še 
danes z veseljem prebirajo. S 17. septembrom se vsako leto zače-
nja branje za bralno značko, ob dnevu zlatih knjig pa po Sloveniji 
tradicionalno poteka tudi vrsta prireditev, povezanih z branjem in 
knjigami. Pod okriljem Društva Bralna značka Slovenije v mesecu 
septembru prav zato poteka Nacionalni mesec skupnega branja, 
znotraj katerega praznujemo tudi mednarodni dan pismenosti," je 
pojasnila Mirjam Slanovec iz Knjižnice Medvode. M. B.

Razstava od dnevu zlatih knjig



MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode so zaključili pro-
jekt poletnih bralcev – zaradi razmer, 
povezanih z novim koronavirusom, le-
tos brez zaključne prireditve. 

POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI

"V letu 2020 je bilo v Knjižnici Medvode 
82 Poletavcev in 11 NajPoletavcev. Vsi so 
dobili priznanje, majico in tokrat tudi 
knjigo. Glavna nagrada za Poletavce je 
bil šotor za dve osebi, za NajPoletavce 
pa elektronska knjiga. Nagrajenca je 
določil žreb, ki ga je izvedel podžupan 
Medvod Ivo Rep," je pojasnila Mirjam 
Slanovec, vodja projekta, ki ga medvo-
ška knjižnica pripravlja v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Ljubljana in sponzor-
ji. Prvič je bila izvedena leta 2012. Cilj je 
privabiti otroke k branju tudi med poči-
tnicami. Poletavci morajo vsak dan bra-
ti vsaj pol ure, NajPoletavci pa skupaj 
prebrati tri knjige. Pogoj za sodelovanje 
je članstvo v Knjižnici Medvode.

BEREMO NA SOTOČJU

Če so mladi zaključili bralno značko 
– knjižnično –, pa jo začenjajo odra-
sli bralci. "V Knjižnici Medvode v sezoni 
2020/2021 osmič pripravljamo bralno 
značko za odrasle, poimenovano Bere-
mo na sotočju. Za sodelujoče člane knji-
žnice vsako leto pripravimo nov seznam 
knjig, v katerega vključimo različne zvrsti 
(romani, poezija, kratka proza, strokov-
ne knjige …). Lansko sezono smo bralni 
seznam oblikovali po predlogih, torej v 
sodelovanju z zaposlenimi v javnih za-
vodih, katerih ustanovitelj ali soustano-
vitelj je Občina Medvode. Letos pa smo 
k sodelovanju povabili splošne knjižnice 
osrednjeslovenskega območja. Odzva-
le so se vse knjižnice: Mestna knjižnica 

Ljubljana, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica 
Litija, Knjižnica Domžale, Knjižnica Loga-
tec, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, za 
kar se jim najlepše zahvaljujemo," je poja-
snila vodja projekta Jana Krašovec.
Seznam gradiva dobite v knjižnici na 
mizici ob razstavnem panoju in na 
spletni strani Knjižnice Medvode. Bral-
na značka Beremo na sotočju poteka od 
12. oktobra do 30. aprila, prebrati pa je 
treba pet knjig s seznama.

MEDVOŠKA KNJIŽNA TRANSVERZALA

V tretjo sezono pa vstopa projekt Med-
voška knjižna transverzala. Kartončki 
za zbiranje žigov so že na voljo. "Projekt 
je namenjen osnovnošolskim otrokom 
in njihovim družinam, saj poleg šolarja 
sodeluje vsaj še en odrasel član druži-
ne. Z njim želimo spodbujati družinsko 
branje, bralne navade ter pozitiven od-
nos do branja, pa tudi spoznavanje ob-
čine Medvode in sodelovanje med zavo-

di. Vsi, ki se nam boste pridružili, boste 
zbirali žige v za to namenjen kartonček 
z opravljanjem nalog v treh sklopih: 
Tvoj kraj – pišemo/rišemo (šolar napiše 
kratko zgodbo ali nariše risbo, poveza-
no z življenjem v kraju, kjer živi), Zna-
menitosti – obiskujemo (družina obi-
šče vsaj dve navedeni znamenitosti) in 
Knjige – beremo (otrok prebere vsaj dve 
knjigi po lastni izbiri, en odrasel član pa 
vsaj eno knjigo)," je povedala vodja pro-
jekta Meta Rotar. 
Vsak osnovnošolski otrok izpolni svoj 
kartonček za zbiranje žigov in izpolnje-
nega odda v Knjižnici Medvode ali v šol-
ski knjižnici najpozneje do 10. maja 2021. 
Sodelujoči bodo na koncu šolskega leta 
prejeli priznanje za sodelovanje, izmed 
vseh prispelih izpolnjenih kartončkov pa 
bodo izžrebali tri družine, ki bodo prejele 
privlačno nagrado. Pri projektu Medvo-
ška knjižna transverzala poleg Knjižnice 
Medvode sodelujejo tudi OŠ Medvode, OŠ 
Pirniče, OŠ Smlednik, OŠ Preska, SNU Sa-
morog in JZ Sotočje.

Poletni bralci  
so bili nagrajeni 
tudi s knjigo
V Knjižnici Medvode so 
zaključili projekt poletnih 
bralcev, začeli pa so 
bralno značko za odrasle 
in Medvoško knjižno 
transverzalo.

V Knjižnici Medvode nadaljujejo tudi postavitve razstav. Do 16. oktobra si še lahko ogledate 
razstavo slik Tine Sekelez in Žive Štih, zanimiv skupni projekt dveh ustvarjalk in enega platna 
z naslovom Anomalia. / Foto: Knjižnica Medvode
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Ulica Angelce Hlebce, Kranj (za Qlandio), T: 040 352 388 / DČ: po predhodnem naročilu
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Wu masaža uspešno odpravlja
 glavobol in vrtoglavice
 t. i. heksenšus
 bolečine v vratu in rokah
 mravljince po rokah
 karpalni sindrom
 bolečine hrbta
 išias
 bolečine v kolkih, kolenih, gležnjih

MAJA BERTONCELJ, FOTO: JANEZ STROJAN

Člani likovne sekcije KUD Pirniče so za načrtovano razstavo 
ob materinskem dnevu pripravili nova dela. Zaradi epidemije 
covida-19 dogodka ob odprtju razstave ni bilo, dela pa so kljub 
vsemu postavili na ogled. Avlo doma krajanov v Pirničah so 
krasila do 25. septembra.

Tema je bilo cvetje. "Vsaka od 38 razstavljenih slik šopkov, 
cvetja, rož izraža svojo noto, govori zase. Naše mnenje je, da 
je v teh ne ravno brezskrbnih mesecih, dnevih lahko prav 
ta tematika likovne razstave na neki način prava, prav tako 
tudi njen naslov. Gotovo se boste strinjali, vsaj nekateri, da 

Razstavi v Pirničah: cvetju sledijo živali
Obiskovalci doma krajanov v Pirničah so si v zadnjih mesecih lahko ogledali razstavo 
članov likovne sekcije KUD Pirniče na temo cvetja. Na ogled je že nova na temo živali.

Od marca do konca septembra je bila na ogled razstava, na kateri so 
imele glavno besedo rože.

Utrinek z odprtja razstave Svet živali



Pretecimo ga!

Nedelja, 11. oktober 2020 
ob 17.00, Glavni trg v Kamniku

Osnovnošolci: sobota, 10. 10. 2020 ob 9.30

12. 
VERONIKIN TEK

Predprijave do srede, 7. 10. 2020. 
Prijave na dan tekmovanja niso možne.

Informacije: tek@visitkamnik.com ali 051 390 361
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šopek ali pa ena roža vsakega od nas na 
svoj način res lahko poboža," je pojasni-
la Sonja Pust. Poleg nje so dela razstavili 
še Majda Žakelj, Ivica Jan, Olga Bitenc, 
Milena Blatnik, Anica Pogačnik, Tone 
Rebolj in Andrej Militarov.
Od 2. oktobra pa so v avli kulturnega 
doma v Pirničah na ogled že njihova 
nova dela. Naslov razstave je Svet živali, 
postavili so jo ob svetovnem dnevu var-
stva živali. Je nadaljevanje večletnega 
ciklusa slikanja živali. Na ogled bo do 
20. novembra. V prvem delu večera se 
je obiskovalcem s svojim repertoarjem 
predstavila Instrumentalna glasbena 
skupina Strune, ki deluje v okviru glas-
bene sekcije KUD Pirniče. Sledil je pro-
gram ob odprtju razstave. Razstavljenih 
je trideset slikarskih del 12 avtorjev: 
Majde Žakelj, Olge Bitenc, Ivice Jan, 
Anice Pogačnik, Nadje Puppis, Milene 
Blatnik, Sonje Pust, Andreja Militarova, 
Toneta Rebolja in treh mladih razsta-
vljavcev Jake Buha, Tineta Buha in Neje 
Vavkman. S svojimi rezbarskimi mini-

aturnimi izdelki iz rogovja pa se tudi 
tokrat predstavlja Franc Barbič. V likov-
ni sekciji KUD Pirniče ne počivajo in že 

pripravljajo pregledno razstavo izdelkov 
iz gline in keramike, plod njihovega tri-
letnega ustvarjanja.

Do 20. novembra bodo avlo doma krajanov v Pirničah krasile živali, tudi avtorja Toneta Rebolja.

V Klubu Jedro v Medvodah je bilo 2. oktobra odprtje razstave Vesne 
Sonc N. z naslovom Isti. Avtorica že več kot dvajset let samostojno 
oblikuje in ustvarja s partnerjem v Studiu nečeMARSonc. Po študiju 
na Akademiji za likovno umetnost je ustvarila nekaj odmevnih ogla-
ševalskih akcij (Cockta, Donat Mg, pivovarna Union), svoje veščine 
grafičnega oblikovanja pa je izpopolnjevala pri svetovno znanih 
oblikovalcih, kot so Milton Glaser in Tomato group. Z razstavo Isti 
se vrača k svoji prvi ljubezni – risanju. V nizu skoraj stotih imaginar-
nih portretov v mešani tehniki risbe, akvarela in kolaža premierno 
predstavlja svojo zgodbo o človeku, razmerjih in protislovjih bivanja 
tukaj in zdaj. M. B.

Isti na razstavi v Jedru

V Klubu Jedro je na ogled razstava Vesne Sonc N. z naslovom Isti.  
/ Foto: arhiv Kluba Jedro
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 Za nekoga, ki prihaja iz Zbilj, bi lah-
ko rekli, da je kar logično, da je tudi 
gasilec.
Gasilstvo pri nas doma niti ni tradicija, 
ki bi se prenašala iz roda v rod. Dedek je 
bil sicer ustanovni član PGD Zbilje, a ka-
sneje v gasilstvu ni več aktivno sodelo-
val. Družba je tisto, kar vleče. S prijatelji 
smo se v otroških letih vpisali v gasil-
sko društvo in takrat se je začela moja 
gasilska pot v Zbiljah. Lahko rečem, da 
mi gasilstvo veliko pomeni. Sčasoma to 
postane način življenja. Usposabljaš se, 
izpopolnjuješ svoje znanje, pridobivaš 
vse višje čine in s tem prihajajo tudi za-
dolžitve in vse večje odgovornosti.

 Kako je potekala vaša gasilska pot?
V gasilsko društvo sem se v domačih 
Zbiljah včlanil z osmimi leti. Pri 18 letih 

sem postal operativni gasilec in nato 
napredoval po činih od gasilca, nižjega 
gasilskega častnika, častnika in sedaj 
do višjega gasilskega častnika.

 Kakšen je prostovoljni gasilec?
Predvsem mislim, da te mora gasilstvo 
veseliti, moraš biti pripravljen pomaga-
ti ljudem in seveda biti pri tem stroko-
ven. Pomembno pa je tudi druženje in 
vrednote, ki ti jih da gasilstvo.

 V vseh teh letih ste se kot gasilec za-
gotovo tudi veliko naučili.
Seveda. Veliko časa sem žrtvoval za gasil-
stvo, ki pa ti tudi veliko vrne. Pridobil sem 
ogromno znanja. Ves trud, ki ga vlagamo, 
odtehtajo iskreni stiski rok, beseda hvala, 
ki jo dobiš od ljudi, ko jim pomagaš v ne-
sreči, takrat, ko jim je najtežje.

 Kot gasilec se morate na interven-
cijah spopasti tudi s težkimi situaci-
jami ...

To je žal neizbežen del našega dela. Tudi 
v Medvodah smo že imeli intervencije 
s smrtnimi primeri in to zagotovo niso 
lepi spomini. Je pa toliko lepih stvari, 
pozitivnih zgodb, da se to sčasoma po-
makne v ozadje. 

 Najbolj domači ste očitno v povelj-
niški funkciji. Bili ste poveljnik v PGD 

 Zbilje, sedaj ste poveljnik Gasilske 
zveze Medvode.
Poveljniške funkcije so operativne. Za-
gotovo mi bolj ustrezajo kot organiza-
cijske, na primer biti predsednik, taj-
nik ali blagajnik. Dva mandata sem bil 
poveljnik v PGD Zbilje, sedaj pa sem ta 
mandat poveljnik Gasilske zveze Med-
vode. Mandati v gasilski organizaciji so 
kar dolgi – pet let.

 V Zbiljah ste bili tudi mentor in ste 
prenašali svoje znanje na mlajše. Do-
bro so znani izjemni uspehi vaših mla-
dink. To vam verjetno veliko pomeni?
Mislim, da imamo v Zbiljah kar moč-
no ekipo mentorjev. Vsaj deset ljudi se 
ukvarja z mladino. Dobro se dela že s pi-
onirji, nadgradnja pa je zagotovo v mla-
dinskih vrstah. Skozi to delo vseh smo 
prišli do dvakratnega naslova olimpij-
skih prvakov in dveh drugih mest na 
gasilskih olimpijadah, vmes pa smo 
osvajali še naslove državnih prvakov. 
Ne gre pa zapostaviti tudi odličnih uvr-
stitev na mesta pod stopničkami. Vlože-
nega je bilo ogromno dela, in sicer ce-
lotnega društva, vseh gasilcev v Zbiljah. 
Lahko pa rečem, da je delo z mladino v 
vseh gasilskih društvih v Gasilski zvezi 
Medvode na visokem nivoju.

 Koliko ste še aktivni v domačem 
društvu?
Aktiven sem še vedno, a precej manj 
kot v preteklosti, saj funkcija poveljnika 
gasilske zveze zahteva veliko prostega 
časa. Kar se da, pa seveda pomagam. 

 Kakšno je vaše delo kot poveljnika 
Gasilske zveze Medvode?
Predvsem da sodelujem z vsemi povelj-
niki posameznih PGD v zvezi, regijskim 
poveljnikom, Civilno zaščito in Občino 
Medvode. Poveljnik gasilske zveze inter-
vencijo vodi običajno, ko je ta res velika, 

Gasilstvo je njegov način življenja
V mesecu požarne varnosti smo se pogovarjali z Anžetom Šilarjem, poveljnikom 
Gasilske zveze Medvode, ki ga spremljamo kot sodnika v televizijski oddaji  
Gasilci. Gasilstvu posveti veliko prostega časa, če pa mu ga še kaj ostane, najraje  
sede na motor.

Anže Šilar se je v domače PGD Zbilje vključil z osmimi leti in ostal gasilec. / Foto: osebni arhiv
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ko sodelujejo vsa društva zveze in se postavi tako imenova-
no štabno vodenje, drugače pa so vodje intervencij poveljniki 
PGD. Gasilska zveza ima velik vpliv na izobraževanje in temu 
se namenja zelo veliko časa. Moje delo je tudi organizacija 
vaj, operativnih sestankov, organizacija tekmovanj, nakup 
nove zaščitne opreme za operativne gasilce ... Dela, če ga le 
vidiš, nikoli ne zmanjka, je pa to vedno timsko delo.

 V kakšni kondiciji je Gasilska zveza Medvode?
Mislim, da v zelo dobri. Posodabljamo osebno zaščitno opremo 
za gasilce, tehniko, vozni park (začel se je nov krog nakupa ga-
silskih vozil) in vsako leto naredimo zelo veliko različnih teča-
jev za napredovanja v višje čine in tečajev, na podlagi katerih 
se pridobijo različne specialnosti. Tudi kadra je dovolj, dobro 
se dela z mladino. Mislim, da smo za zdaj lahko zadovoljni. 
Imamo tudi podporo občine in rezultat je skupek vsega tega. 

 Statistika intervencij v letu 2019?
V letu 2019 smo imeli na območju Medvod 52 intervencij, na 
katerih so intervenirala prostovoljna gasilska društva iz naše 
gasilske zveze. Vseh izvozov na intervencije iz vseh društev 
pa je bilo 73. V primerjavi z letom 2018 je to kar 22 intervencij 
manj, samih izvozov na intervencije pa je bilo skoraj enako 
(le dva manj kot v letu 2018). 

 Oktober je mesec požarne varnosti. Kako letos poteka?
Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je 
požarna varnosti v prostem času. Zaradi znanih razmer, po-
vezanih z novim koronavirusom, bo ta mesec zelo specifi-
čen. Veliko predvidenih aktivnosti bo tudi v naši občini na 
žalost odpovedanih. Med njimi je preventivni dan Gasilske 
zveze Medvode, ki ga vsako leto organiziramo, prav tako bo 
odpovedana večina dnevov odprtih vrat gasilskih društev, od-
povedani sta tudi že dve večji vaji celotne gasilske zveze. Pre-
prosto si ne želimo, da bi na vaji ali večjem dogodku prišlo do 
kakšne okužbe in bi zato trpela operativna pripravljenost ce-
lotne zveze. Za potrebe morebitnih intervencij bi bilo to zelo 
slabo. Bila pa je že organizirana vaja v Medvodah, na kateri 
so predstavili novo vozilo PGD Preska. Na njej je sodelovalo le 
omenjeno gasilsko društvo.

 Kot ste omenili, večjih vaj letos ne bo. Koliko pa ste jih 
imeli lani?
V letu 2019 je Gasilska zveza Medvode organizirala tri gasilske 
vaje za vseh šest gasilskih društev. Prva je bila v sodelovanju 
z gasilci iz PGD Smlednik. Šlo je za tako imenovano vajo ve-
riga od reke Save pod cerkvijo v Smledniku do vrha Starega 
gradu. Sodelovalo je vseh šest PGD iz GZ Medvode ter še dve 
sosednji gasilski društvi: PGD Voklo in PGD Trboje iz GZ Kokra. 
Drugo gasilsko vajo je organizirala Komisija za članice pri GZ 
Medvode in je bila namenjena zgolj preverjanju operativne 
sposobnosti operativk v GZ Medvode. Vaja je bila izvedena na 
objekt podjetja Setring na vrhu klanca v Medvodah. Tretja 
vaja pa je potekala skupaj s poklicnimi gasilci iz podjetja He-
lios in CZ Medvode v obratu v Preski, kjer je šlo za namišljen 
požar objekta, v katerem se izdelujejo prašne barve.

 Kakšna je ozaveščenost občanov glede požarne varnosti?
Mislim, da se izboljšuje in da k temu vsako leto veliko pri-
speva prav mesec požarne varnosti z aktivnostmi društev, še 
posebej dnevi odprtih vrat, ki so bila vsa leta dobro obiskana. 
Prodalo se je veliko gasilnikov, občani so jih prinašali na ser-
vis ... Vsaka preventivna dejavnost, ki pride do ljudi, ki se je 
zavedajo, je zagotovo zelo dober ukrep zato, da imamo gasilci 
potem na samih intervencijah manj dela. To, da je oktober 
mesec požarne varnosti, je že kar prišlo v zavest občanov. 

 V zadnjem času ste znani kot sodnik na tekmovanju v 
TV-oddaji Gasilci.
Snemanje oddaj je potekalo v Zbiljah in se je zaključilo sredi 
avgusta. Bil sem v vlogi sodnika, česar sem sicer vajen, saj 
sem sodil že na več gasilskih tekmovanjih v Sloveniji in tudi 
na kar nekaj mladinskih gasilskih olimpijadah. Kot sodnik 
moraš biti seveda strog, osredotočen na dogajanje. Sodelova-
nje v oddaji je bila zame zelo pozitivna izkušnja. Namen od-
daje ni samo tekmovanje, kot je morda videti na prvi pogled, 
ampak tudi predstavitev dela gasilcev, gasilskih vrednot, 
društev, torej tistega, kar smo gasilci v celotnem kompletu. 
Ima tudi humanitarno noto z zbiranji sredstev za Ustanovo 
Metoda Rotarja in preventivno noto z nagradnimi igrami. Zdi 
se mi lepa predstavitev gasilstva. Seveda pa je bila nagrada 
glavni motiv za društva, ki so tekmovala.

 Oddaja prispeva tudi k popularizaciji gasilstva. Kakšno 
prihodnost ima po vašem mnenju gasilstvo pri nas?
Mladi, novi kadri so prihodnost prostovoljnega gasilstva. Gle-
de na to, kako se razvijajo različna tekmovanja in delo v dru-
štvih, mislim, da slovensko gasilstvo ima prihodnost. Ima 
tudi bogato in dolgo zgodovino. Leto 2019 je bilo za sloven-
sko gasilstvo jubilejno. Praznovali smo 150 let od ustanovitve 
prve požarne brambe v Metliki in s tem tudi 150 let gasilstva 
na Slovenskem. Poleg tega pa je gasilstvo praznovalo še dva 
pomembna jubileja: sedemdeset let delovanja Gasilske zve-
ze Slovenije in petdeset let delovanja Slovenskega gasilskega 
muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.

 Poleg tega, da ste gasilec, vas poznamo tudi kot motorista.
Res je. V prostem času, kar mi ga še ostane, rad sedem na 
motor. To je tisto, pri čemer si res zbistrim misli in se spro-
stim.

 In tudi na motorju vas srečujemo v vlogi prostovoljca.
Kot prostovoljec na motorju sodelujem na kolesarskih dir-
kah. Letos jih je bilo sicer manj kot v preteklih letih. Odpadla 
je tudi dirka Po Sloveniji. Sodeloval pa sem na državnem pr-
venstvu na Krvavec in v Škofji Loki.

 Tudi sami radi kolesarite?
Tudi, a z gorskim kolesom. To mi je v veselje.

Ko ima čas, rad sede na motor. Kot prostovoljec motorist se 
udeležuje tudi kolesarskih dirk, kakršna je bila v nedeljo  
v Škofji Loki.
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Pri nas se 
srečujejo 
tradicija  
in trendi.
Že 10  let!
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MAJA BERTONCELJ

Pet ekip petih turističnih društev iz 
medvoške občine se je 12. septembra na 
Starem gradu v Smledniku pomerilo v 
kuhanju grajskega lonca. Gre za tradici-
onalno prireditev, ki jo je Turističnemu 
društvu Smlednik uspelo izpeljati tudi 
letos, čeprav skoraj do zadnjega niso ve-
deli, ali prireditev bo ali ne.
"Sodeluje pet ekip, in sicer iz turističnih 
društev iz Smlednika, Katarine, Pirnič, 
Dragočajne in Hraš. Kuhajo grajski lo-
nec, v našem društvu pa so za obisko-
valce pripravili tudi cesarski praženec. 
Danes zagotovo ne bodo šli domov lač-
ni. Grajski lonci so znova zelo okusni. 
Sestavine, od mesa do zelenjave, so 
enake za vse ekipe, le začimbe dodajo 
sami. Vsaka dobi zjutraj enako količino, 
potem pa ... Saj veste, kako je: če daste 
petim gospodinjam po kilogram mesa 
za golaž, ga bo vsaka skuhala nekoliko 
drugače. Tukaj so potem bistvo začimbe 
in podrobnosti. Grajske lonce bo oceni-
la strokovna komisija, ki jo sestavljajo 
poklicni kuharji: Janez Kosec, ki je že 
od samega začetka pri prireditvi in je 
naš mentor, Helena Rismondo in Ve-
sna Košir pa tudi obiskovalci, ki dobijo 
grajske lonce za pokušino. Skupne toč-
ke dajo zmagovalca. Namen pa je v prvi 
vrsti seveda druženje," je povedal Mar-

jan Mali, predsednik Turističnega dru-
štva Smlednik. Zmaga je ostala doma. 
Najboljši grajski lonec je skuhala ekipa 
Turističnega društva Smlednik. Za na-
grado so prejeli čipko, ujeto v les, delo 
Roberta Jenkoleta, ki je svojo dejavnost 
predstavljal tudi na stojnici.
Na ta dan je bilo na Starem gradu pe-
stro, saj so dogajanje obogatile tudi stoj-
nice. Na eni se je predstavljalo Društvo 

Kosilo iz grajskega lonca
Najboljši grajski lonec je letos skuhala ekipa Turističnega društva Smlednik, glavni 
namen dogodka pa je druženje. Obisk je bil znova dober.

za ustno zgodovino. Če jim spomladi 
ni uspelo organizirati Flancanja, so to-
krat obiskovalcem za menjavo ponu-
jali predvsem semena. "Jeseni je bolj 
primeren čas za semena, čeprav smo 
dobili tudi nekaj jesenskih sadik pota-
knjencev. Spomladi smo organizirali 
posamično izmenjavo 'flanc', ki pa ni 
bila v takšnem obsegu, kot je tradici-
onalno Flancanje, tako da je super, da 
lahko tokrat v živo in na prostem izme-
njamo vsaj semena. Danes sicer veliko 
ljudi raje uporablja sadike, ki imajo svo-
je prednosti. Za gojitev rastlin s seme-
ni je potrebnega kar nekaj znanja. Če 
imamo svoje seme, vemo, od kod smo 
ga dobili, v kakšnih pogojih je zraslo ... 
Imamo več kategorij semen. Največ je 
rož in zelišč, tudi nekaj zelenjave. Pou-
darila bi divjo ščetico, rastlino, ki je zelo 
zdravilna za boreliozo, veliko ljudem je 
že pomagala. Danes imamo tukaj seme. 
Na stojnici imamo domača semena več 
kot petdesetih vrst kulturnih rastlin," je 
pojasnila Urška Sešek, predsednica Dru-
štva za ustno zgodovino.
Turistično društvo Smlednik letos pra-
znuje šestdeset let delovanja. Obletnico 
nameravajo obeležiti prihodnje leto v 
večjem obsegu – tudi z Grajskim loncem 
in odprtjem nove okrepčevalnice.

Dišalo je iz petih grajskih loncev, tudi iz lonca ekipe TD Smlednik (na sliki v ospredju Žiga 
Jeraj), ki je postala letošnji zmagovalec. 
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ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

PRIČAKUJEMO:
- zaželjene so izkušnje z delom v zobni ordinaciji,
- prednost imajo kandidatke iz Škofja Loke in 
iiiokolice,
- prijaznost, urejenost, delavnost, natančnost, ...
- pripravljenost za delo z ljudmi v sodobni 
iiizasebini ordinaciji. 

NUDIMO:
- zaposlitev za polni delovni čas, za nedoločen 
iiičas s poskusno dobo (3 mesece),
- delo v sodobni zasebni kliniki,
- dinamično in mlado delovno ekipo.

Prošnjo z življenjepisom in delovnimi 
izkušnjami nam pošljite na naš
elektronski naslov: info@osovnikar.com

ZOBOZDRAVSTVENO
ASISTENTKO

ZAPOSLIMO

Naša čokolada je zelo kakovostna belgijska čokolada, ki je ravno 
prav sladka in polnega okusa. Že sama po sebi je posebna – toliko 
bolj, če je prilagojena željam vsakega posameznika.
 
Personalizirana čokolada je zagotovo lepo in izvirno osebno ali 
poslovno darilo, ki s svojo osebno noto navdušuje in razveseljuje 
prav vse ljubitelje te nežno sladke pozornosti.
Na različne oblike in velikosti ročno izdelane in okrašene 
čokolade lahko napišemo poljuben napis v znak zahvale, 
naklonjenosti, voščila …

Pri nas lahko naročite: 
· personalizirane čokolade z vašim logom,
· tablice v personalizirani embalaži,
·  različne prestižne čokoladne izdelke (praline, cremini,  

choco ami …), lahko tudi v personalizirani embalaži,
· čokolade z ročno napisanim posvetilom.

Čokolada je prijetna razvada ob vseh 
priložnostih – z okusom, ki nas objame 

in poboža. Tista hrana za dušo,  
ki nas vedno razume in potolaži. 

Košček za potešitev lakote,  
še en košček za energijo in eden  

za nasmeh … Zate in zame. Vsak dan.

Šengar d. o. o.
Čokoladnica Mama Paula, Britof 27

041 727 639, 031 565 223
hana.kotar@mamapaula.si

www.mamapaula.si



NOVI PEUGEOT 208 Active 1.2 že od 11.790 €

oprema vozila: digitalna klima, ogrevani prednji sedeži, 
LED žarometi, prostoročno telefoniranje, tempomat in 
omejevalnik hitrosti, radio z ekranom na dotik in USB 
priključek ter še veliko več

NOVI PEUGEOT 2008 Active 1.2 THP 100 
že od 16.530 €

oprema vozila: avtomatska klima, LED žarometi, pro-
storočno telefoniranje, tempomat in omejevalnik hitro-
sti, radio z ekranom na dotik in USB priključek, parkirni 
senzorji in kamera zadaj ter še veliko več

PEUGEOT 3008 Active 1.2 THP 130 že od 21.315 €

oprema vozila: avtomatska klima, prostoročno telefo-
niranje, tempomat in omejevalnik hitrosti, radio z ekra-
nom na dotik in USB priključek, parkirni senzorji zadaj, 
ALU platišča in še veliko več

PEUGEOT 5008 Active 1.5 BlueHDi 130 
že od 24.500 €

oprema vozila: avtomatska klima, prostoročno telefo-
niranje, tempomat in omejevalnik hitrosti, radio z ekra-
nom na dotik in USB priključek, parkirni senzorji zadaj, 
ALU platišča in še veliko več

RIFTER Active L1 1.5 BlueHDi 100 že od 16.280 €

oprema vozila: klima naprava, prostoročno telefoni-
ranje, tempomat in omejevalnik hitrosti, radio RD6 in 
USB priključek, drsna vrata na levi in desni strani ter še 
veliko več

TRAVEL Active L1 1.5 BlueHDi 120 za 8 oseb 
že od 26.970 €

oprema vozila: avtomatska klima in dodatna klima za-
daj, prostoročno telefoniranje, tempomat in omejeval-
nik hitrosti, radio DAB in USB priključek, parkirni senzorji 
zadaj, drsna vrata na levi in desni strani ter še veliko več

Slike vozil so simbolične in se razlikujejo glede na opremo.
Navedene so maloprodajne cene z DDV in vključenim modrim bonusom ob Peugeot financiranju.

Za dodatne informacije o vozilih, ponudbi in izračunu financiranja se obrnite na prodajnega svetovalca.
Podatki o porabi goriva, izpuhu CO2, vrednostih emisij in emisijskih stopnjah za vsa vozila Peugeot so vam na voljo na spletni strani www.peugeot.si.
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Kako se po starem pere perilo, kosi in grabi travo, dela butare, 
igra, kuha ..., kakšno je bilo življenje na prelomu iz 19. v 20. 
stoletje. Vse to so znova obujali ob studencu na Zgornji Senici 
na dogodku Deset slik na vasi, ki je potekal v organizaciji KD 
Sejalec umetnosti. 
"Dediščino starih kmečkih opravil letos sejemo oziroma širi-
mo desetič – in to v opravah, v kakršne so bili na prelomu iz 19. 
v 20. stoletje oblečeni hlapci in dekle," je pojasnila Agata Tro-
jar, predsednica društva. Opravo za dekle so pred leti naredili 
sami. "Noša za dekle nima spodnjega perila. Imeti so morala 
pripravna oblačila, da so lahko naredila vsa opravila doma, na 
kmetiji, na travniku, pri studencu … "Kikla" je šivana tako, da 
je bila dekli prav celo življenje. Je težka, saj je v njej skoraj pet 
metrov blaga. Čeznjo se nosi "fertah" in obleče bluzo, ki je eno-
stavna," opiše Trojarjeva in doda: "V malem predstavljamo vse 
dosedanje in današnjo sliko. Z garami smo prišli na travnik, 
ženske smo oprale perilo celega tedna, za kar smo potrebovale 

ribežen in ploh, perilo smo nato obesile. Predstavili smo ročno 
košnjo, spravili otavo na gare in pokazali, kako se lahko suha 
mrva za lažje spravilo da v mrežarico. Izdelujejo se butare, ku-
hajo se žganci ... Vse sestavine so od domačih kmetov. Lahko 
se igrate stare igre, deklamirali bomo ljudske pesmi, na ogled 
je mini likovna razstava, prav tako tudi literatura, nastala v 
zadnjih dveh letih. V društvu namreč deluje več skupin. Zaple-
sali so tudi folkloristi KUD Oton Župančič Sora, ki vsako leto 
popestrijo program," je Trojarjeva povedala med pestrim do-
gajanjem na prostoru ob studencu, kjer so, kot je dejala, žene 
včasih prale, danes pa še vedno nekateri hodijo po vodo.
Stara kmečka opravila so se dandanes redko kje obdržala. 
"Saj veste, je pa že dobro na travnik iti s traktorjem in je v če-
trt ure pokošeno toliko, kot je včasih več ljudi kosilo cel dan. 
Čas gre naprej, dobro pa je, da se tradicija tudi prek dogodkov, 
kot je današnji, ohranja. To smo Slovenci. To je del naše kul-
ture in prav je, da jo poznamo," je zaključila.

Deset slik na vasi
Na Zgornji Senici so "sejali" dediščino: po 
starem so prali, kosili, grabili ...

Na Zgornji Senici so si obiskovalci prireditve Deset slik na vasi lahko 
ogledali, kakšno je bilo življenje na prelomu iz 19. v 20. stoletje.

Kolesarski klub Medvode je 19. septembra, v Evropskem tednu 
mobilnosti, organiziral Vzpon na Katarino, ki pa ni bil tekmovalne 
narave in je potekal brez merjenja časa. "Zadovoljni smo, da nam 
je vendarle uspelo organizirati 22. Vzpon na Katarino. Moral bi biti 
spomladi v sklopu Festivala Medvode v gibanju, a smo ga zaradi 
novega koronavirusa prestavili. Potekal je v rekreativnem duhu, 
število udeležencev pa je bilo zaradi znanih razmer omejeno. Od-
ziv je bil dober. Še posebno smo veseli, da se je vzpona udeležilo 
veliko družin. Otrok je bilo 15, najmlajša udeleženka je bila stara 
štiri leta. Start je bil pred Občino Medvode, od koder smo se do 
cilja pri Gostilni Na vihri s cestnimi ali gorskimi kolesi podali po 
različnih trasah," je pojasnil Mirko Plazar, predsednik KK Medvo-
de. Delovanje kluba so letos otežile razmere, povezane z novim 
koronavirusom, zato upajo, da bo prihodnje leto bolje in da jim bo 
uspelo organizirati več kolesarskih izletov. Zaključuje pa se akcija 
50 vzponov na Katarino. Uradni konec načrtujejo s podelitvijo pri-
znanj v novembru, če bodo razmere to dopuščale. M. B.

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

TESTENINE DOMAČI 
ISTRSKI FUŽI, 1 kg 

3,84 EUR

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

SIR OVČJI  
V SLANICI, 450 g 

5,10 EUR

SIR KRAVJI  
V SLANICI, 450 g 

4,29 EUR

TRAVNIŠKI  
KAJMAK, 500 g 

4,99 EUR

KLOBASA SUHA DOMAČA 
VP ČADEŽ, 1 kg 

17,89 EUR

SIR  
TRAVNIŠKI  
BELI  
V SLANICI,  
800 g 

6,49 EUR

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO  

PREMOŠA, 1 l

12,49 EUR 

MLEKO  
POMURSKO 
3,5%, 1 l

0,75 EUR 

3,80 EUR
SMETANA ZA STEPANJE 33% 
POMURSKE MLEKARNE, 1 l BP

KIS JABOLČNI 
SIMONIČ, 1 l PET

0,78 EUR 

PETER KOŠENINA

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata je bila zgrajena v 16. stoletju 
in stoji 858 metrov nad morjem ter je tako najvišje ležeča po-
družnična cerkev Župnije Sora. 
Prvi del njene obnove je potekal že v letu 2012. "Cerkev na 
Osolniku sistematično obnavljamo od leta 2012. Najprej smo 
popolnoma prenovili streho s konstrukcijo vred, ojačali smo 
stene in strop. Sledila je notranjost, kjer smo odstranili star, 
od vlage poškodovan omet. Prav tako smo popolnoma na 
novo postavili tlak v cerkvi in uredili hidroizolacijo. Name-
stili smo nov strelovod, saj je cerkev zaradi lege zelo izpo-
stavljena streli. Pri sanaciji smo uporabljali najkakovostnejše 
materiale, ker želimo, da cerkev dolgo ostane v dobrem sta-
nju," o obnovi pravi sorški župnik Jože Čuk. V Restavratorstvu 
Kavčič v Šentjoštu so postopoma obnovili vse oltarje, tako 
da je bila v zadnjih desetih letih cerkev obnovljena v celoti. 
Obnova fasade ni bila enostavna. "Razmišljali smo o obnovi, 
vendar zidarjem, ki smo jim posel ponujali, ni delo nič kaj 
dišalo. Na mnogih mestih bi bilo treba odstraniti stari omet, 
izravnati neravnine … Vesel sem, da so se tega zahtevnega 
dela na pobudo ključarjev lotili domači mojstri in ga odlično 
opravili. Cerkev je zdaj res prava lepotica, vsem nam v veselje 

in ponos. Ne čudi nas, da jo je znani varuh naše kulturne 
dediščine Marijan Zadnikar postavil na naslovnico ene od 
svojih knjig. Res pa je, da jo je takrat krasil še stari zvonik, ki 
ga je uničila strela oziroma ogenj. To je bilo pred štiridesetimi 
leti, točneje 20. aprila 1980. Takrat je imel drugačno obliko in 
je bil krit s skrilom," o cerkvi na Osolniku še pravi župnik Čuk.
Obnovitvena dela so blagoslovili po maši za zdravje, ki je bila 
na Osolniku 27. septembra.

Obnovljena je v veselje in ponos
Cerkev na Osolniku je v avgustu in septembru dobila novo podobo. Potem ko so v letu 
2012 zamenjali streho in obnovili notranjost, je zdaj obnovljena tudi njena zunanjost. 

Z obnovo fasade se je zaključila obnova cerkve sv. Mohorja in 
Fortunata na Osolniku.



OKTOBRA

SAMSUNG
Galaxy A51

SAMSUNG
Galaxy Note 10 Lite

Telekom Slovenije in Samsung že 12 let vsak oktober z dobrodelno noto podpirata Združenje Europa Donna Slovenija, ki skrbi za 
osveščanje o raku dojk. Tudi letos ob nakupu izbranih mobitelov Modri Fon Pink Ribbon prispevata 10.000 EUR za Združenje Europa 
Donna Slovenija.*

*Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja s paketom Naj C akcija (z vezavo za 24 mesecev) z obročnim plačilom kupnine za 
napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih (v znesku 9.79 EUR za SAMSUNG Galaxy a51, skupaj 234.96 EUR, oz. v znesku 14.54 EUR za SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite. 
skupaj 348.96 EUR), ki se obračunajo prek mesečnega računa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 
in izpolnjujejo ostale pogoje  akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje 
pravico do sprememb cen in pogojev. Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem plačilu in možnosti vezave za 12 mesecev obiščite www.telekom.si, 
Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

979 1454
234,96 348,96
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Zaživel je projekt Medvode: Povezana sku-
pnost bralcev. Cilji so povečanje socialne 
vključenosti ranljivih skupin, predvsem 
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvo-
ju in starostnikov, povečanje medgenera-
cijskega sodelovanja in druženja na ravni 
občine, dvig kakovosti življenja ranljivih 
skupin prek skupinskega branja knjig, 
pravljic in slikanic, spodbujanje zanima-
nja ljudi za branje knjig in tako prispeva-
nje k izboljšanju pismenosti v občini Med-
vode ter dvig kakovosti življenja občanov 
in njihove medsebojne povezanosti.
Po občini bodo postavili knjižne hišice na 
šestih lokacijah. Prvi dve so odprli sep-
tembra, najprej na delavnicah društva 
Barka, nato pa še pred DEOS Centrom sta-
rejših Medvode. Obakrat je potekal bralni 
dogodek. Projekt je nadaljevanje Izmenje-
valnice knjig, ki sta jo februarja organizi-
rali blogerki Petra Kalan in Ana Jelovčan 
(PetrAna). "Zelo veseli in ponosni sva, da 
je projekt zrasel na temeljih Izmenjeval-
nice knjig. Knjige so takrat ostale in zave-
zali sva se, da bova iz tega naredili nekaj 
koristnega. Vedno sva polni idej, delava v 
dobro družbe in sočloveka. Hitro je padla 
ideja o knjižnih hišicah," je povedala Ana 
Jelovčan. V projektu sodelujejo še društvo 
Barka kot nosilec, Knjižnica Medvode in 
DEOS – Center starejših Medvode. Sofi-
nancira ga Občina Medvode. 
Prva knjižna hišica je na začetku septem-
bra zaživela na delavnicah društva Barka. 
"Prijetno sem presenečena, da so naše 
osebe za hišico in za dogodek nasploh 
pokazale takšen interes. V hišici so tudi 
pravila uporabe. Prideš, pogledaš vanjo, če 
ti je kakšna knjiga všeč, jo lahko na licu 
mesta prebereš ali pa jo vzameš domov, 
zadržiš zase, vrneš ali doma poiščeš ka-

Knjižni hišici 
tudi za ranljivi 
skupini
V sklopu projekta Medvode: 
Povezana skupnost bralcev 
so že postavili knjižni 
hišici na delavnicah Barke 
in pred DEOS Centrom 
starejših Medvode. Sledile 
bodo še štiri.

Prvo knjižno hišico v sklopu projekta Medvode: Povezana skupnost bralcev so postavili in 
odprli na stavbi delavnic društva Barka.



Odprto: 9–19, sobota 8–13
T: 01 3612 114 / www.trgovina-bai.si

TR
G

O
VI

N
A

 B
A

I D
.O

.O
., 

M
ED

VO
ŠK

A
 C

ES
TA

 3
, M

ED
VO

D
E

BAI Medvode
Pritličje BC Mercator Medvode

Kupon za -10    %  
na redne cene

VAŠA TRGOVINA S ČEVLJI
skupaj smo že od 1991

www.trgovina-bai.si

Kupon velja v Trgovini BAI za eno obutev na kupon v redni prodaji znamk  
Ara, Tamaris, Imac, Legero, Ciciban, Superfit do 31. 10. 2020.

Popust velja na vse redne cene obutve.  
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Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji Sotočje dne 4. 
9. 2020 z geslom IZBERI ČISTEJŠI NAČIN PREVOZA, ki prejmejo 
zgoščenko Tanje Zajc Zupan – Ko mi rečeš, da me ljubiš, so:  Fran-
ci Križaj iz Medvod, Pavel Bonča iz Smlednika in Rado Štajer iz 
Medvod. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

kšno, za katero ni več interesa, in jo prineseš v hišico za koga 
drugega. Knjige si bomo menjali med seboj in z drugimi. Hiši-
co smo napolnili pretežno z otroško in mladinsko literaturo, 
večinoma leposlovjem. Uspelo nam je pridobiti kar nekaj izvo-
dov lahkega branja," je dejala Saša Kastelic iz društva Barka. 
Uporabniki so bili nad novo pridobitvijo navdušeni. "Je ena-
ke barve kot jabolko in polepša naše dalavnice," je bilo slišati. 
Da so jim knjige všeč, je bilo videti tudi na bralnem dogodku. 
Slišali so basen Pod medvedovim dežnikom Svetlane Makaro-
vič in se nato pogovorili o vsebini, o sporočilu. "Najraje imam 
knjige o živalih, ki imajo veliko ilustracij," je dejal Rok in vse-
bino obnovil s pomočjo slik. Knjige v hiškah so primerne tudi 
za ranljive skupine, kar pomeni, da so vsebinsko zanimive za 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, za starostnike, za 
vrtčevske otroke ..., torej gre tudi za medgeneracijsko sodelo-
vanje. Partnerji v projektu namreč nameravajo sodelovati tudi 
z vrtcem in osnovnimi šolami. "V društvu Barka se ukvarjamo 
z eno izmed ranljivih skupin in jim skušamo približati knjige. 
Večina naših uporabnikov žal ne piše in ne bere, so pa neka-
teri do neke mere pismeni in zmorejo brati knjige, ki sodijo v 
lahko branje. Imeli smo bralne urice z eno izmed naših takra-
tnih prostovoljk. Interes je bil velik. Prostovoljka je dejavnost 
zaključila in ta zdaj čaka na novega prostovoljca," je še dejala 
Saša Kastelic, ki je v skupnosti odgovorna za zbiranje donacij. 
Drugo hišico so konec septembra odprli pred DEOS Centrom 
starejših Medvode. Na dogodku je sodelovala tudi oskrbovan-
ka doma, upokojena akademska igralka Sonja Pavčič. Pred-
stavila je odlomek iz knjige Ivana Sivca in svoje udejstvovanje 
v gledališču. Knjižne hišice v medvoški občini niso novost. 
Enajst jih je že postavila Knjižnica Medvode v sklopu pro-
jekta Knjiga na potepu. "Zelo smo bili zadovoljni, da nas je 
Barka povabila v ta projekt. Sodelovali bomo pri polnjenju 
hišic z gradivom," je povedal Igor Podbrežnik, direktor Knji-
žnice Medvode.

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

Ob izgubi Vaših najdražjih  
Vam priskočimo na pomoč  
in Vam v celoti opravimo  

kompletno pogrebno 
storitev.
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V KUD Pirniče so za letošnji abonma za odrasle izbrali šest pred-
stav, pet komedij in ljubezensko dramo. Prva bo na sporedu že 
danes, 9. oktobra, in sicer se bo predstavila domača skupina 
KUD Pirniče s predstavo z naslovom Sreča na kredit. Sledile 
bodo še 13. novembra Prah (KUD Valentin Kokalj, Visoko), 11. 
decembra Piknik (Gledališče Belansko, Bohinjska Bela), 8. janu-
arja Tri visoke ženske (KD Domovina, Osp), 12. februarja Kraške 
intrige (KD Gabrovica pri Komnu) in 12. marca Tartuffe (Beštek 
teater, Savlje). Predstave bodo v dveh terminih, in sicer ob 18. 
uri in ob 20.30. V abonma se lahko vpišete še uro prej. V soboto, 
10. oktobra, začenjajo tudi otroški abonma, ki bo vključeval šest 
lutkovnih in gledaliških predstav (Čebelici Tinka in Tonka 10. ok-
tobra, Vidkova srajčica 14. novembra, Krtek Zlatko ali kakec, ki 
je padel z neba 12. decembra, Boš lešnik? 9. januarja, Volk in 
kozlički 13. februarja in Čudežno drevo in Alenčica 13. marca). 
Tudi v otroški abonma se še lahko vpišete pred prvo predstavo, 
na ogled pa bodo vsakič ob 16.30 in 18. uri. M. B.

Začetek abonmaja v Pirničah
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Prvi konec tedna v septembru je bil naš 
očak Triglav tudi medvoško obarvan. 
Začel je gorski tekač Timotej Bečan, ki je v 
petek, 4. septembra, postavil rekordni čas 
trase iz Krme čez Planiko in Mali Triglav 
na vrh Triglava. Dosegel ga je v vsega eni 
uri, 26 minutah in 45 sekundah in s tem 
izboljšal lastni rekord (1 ura, 29 minut in 
32 sekund), ki ga je postavil sredi julija 
lani. Pot velja za zelo zahtevno. Višinska 
razlika je 1934 metrov, pohodnik pa naj bi 
jo premagal v šestih urah. "Bilo je napor-
no, ampak vredno. Najtežje je bilo od Pla-

nike naprej. Ljudje so me spodbujali, bilo 
je kar veliko pohodnikov. Uspelo je! Hvala 
celotni ekipi. To je skupen uspeh. Skupaj 
smo spisali eno lepo zgodbo. Že od nekdaj 
verjamem, da sami zmoremo tako zelo 
malo, skupaj pa lahko premikamo meje. 
Ko sem zvečer potegnil črto, mi v mislih 
največ pomeni vsa ta podpora, zagnanost 
in pripravljenost k pomoči. Lepo je imeti 
okoli sebe ljudi, ki se odzovejo in si vza-
mejo čas zate, in z njimi skupaj potem 
ustvariš nekaj večjega. Tudi tek ni le indi-
vidualni šport," poudarja Bečan. 
Po časovne rekorde pa se isti konec tedna 
na vrh Triglava ni podala Godba Med-
vode. Imeli so drugačen namen. "Godba 
Medvode se je na naš najvišji vrh prvič 
odpravila leta 1959 ob tridesetletnici delo-
vanja društva in je po dostopnih zapisih 
sploh prva godba, ki je igrala na Triglavu. 
Po tradiciji se na Triglav povzpnemo vsa-
kih dvajset let, kar pomeni, da smo bili 
do sedaj že štirikrat: leta 1959, 1979, 1999 in 
letos. Lani nam je ponagajalo vreme, tako 
da smo morali pohod za eno leto presta-
viti," je povedal Matej Morn, predsednik 

KD Godba Medvode in nadaljeval: "Osem 
godbenikov je bilo letos prvič na Triglavu. 
Vreme je bilo odlično. Ob Aljaževem stol-
pu smo zaigrali nekaj skladb, tudi sklad-
bo Oj, Triglav, moj dom, ki jo je uglasbil 
naš soobčan Jakob Aljaž, prav tako pa jo 
je pred 125 leti zapel ob odprtju stolpa. Za-
hvalili bi se Godbi Dobrova - Polhov Gra-
dec, ker so nam posodili lahek in okreten 
bas boben, ki smo ga lažje prinesli na vrh, 
in Gorniškemu klubu Jakob Aljaž za po-
moč pri nošenju instrumentov." 
Z godbeniki so se srečali tudi še nekateri 
drugi občani Medvod, ki so bili tisti konec 
tedna na Triglavu. Med njimi je bil občin-
ski svetnik Ivan Špenko. "To je bil že moj 
drugi letošnji pohod na Triglav. Na pot 
smo se iz Hraš podali ob 3. uri zjutraj, vr-
nili pa smo se ob 21. uri zvečer. Bili smo 
utrujeni, a z lepimi spomini in zavestjo, 
da tak vzpon zmoremo v enem dnevu. 
Tokrat smo se odločili, da pri Aljaževem 
stolpu na vrhu Triglava in na Kredarici 
razvijemo medvoško zastavo. Na Kreda-
rici smo jo predali medvoškim godbeni-
kom," je dejal.

Triglav  
medvoški –  
z glasbo in  
rekordom
Prvi konec tedna v 
septembru je Medvoščan 
Timotej Bečan postavil 
rekordni čas trase iz 
Krme na Triglav, na vrhu 
našega očaka pa je isti 
konec tedna igrala Godba 
Medvode.

Timotej Bečan je traso iz Krme čez Planiko  
in Mali Triglav na vrh Triglava pretekel v 
vsega eni uri, 26 minutah in 45 sekundah.  
/ Foto: osebni arhiv

Godba Medvode se je na Triglav prvič odpravila leta 1959 ob 30-letnici delovanja društva, 
nato pa vsakih dvajset let. Letos so bili tako na vrhu Slovenije četrtič in tam zaigrali nekaj 
skladb. / Foto: KD Godba Medvode

Na Triglav se je podal tudi občinski svetnik Ivan Špenko (levo). Na sliki je z medvoško zastavo 
na Kredarici. / Foto: osebni arhiv
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Aleš in Pija Galof iz Preske, oče in hči, nekdanji cestni kolesar, 
ki je še vedno povezan s tem športom, in na cesti aktualna 
državna prvakinja v vožnji na čas ter podprvakinja v vzponu 
in cestni vožnji v kategoriji mlajših mladink. Z njima smo se 
pogovarjali pretekli konec tedna na državnem prvenstvu za 
mladinke in mladince v Škofji Loki. Vsak je bil v svoji vlogi: 
Pija kot tekmovalka, Aleš kot direktor dirke.
"Moja kolesarska kariera je trajala okrog dvanajst let, do 22. leta 
starosti. Začel sem v kranjski Savi, bil nato član ekipe iz Idrije 
in na koncu Merksa iz Celja. Med uspehi bi omenil deveto me-
sto na svetovnem mladinskem prvenstvu v ekipni vožnji, četr-
to mesto na Balkanijadi in nekaj naslovov državnega prvaka v 
vožnji na čas," je Aleš Galof povedal na temo svoje tekmovalne 
kolesarske poti. Po njej si je vzel nekaj let premora, ustanovil 
lastno podjetje, nato pa se je vrnil v šport: najprej prek takra-
tnega ŠRC Preska - Medvode in nordijskega svetovnega prven-
stva, ki so ga gostile tudi Medvode, v tek na smučeh, zatem pa 
v kolesarstvo. "Pomagam na tekmovanjih, ki jih organizira Ko-
lesarska zveza Slovenije, pri prevozu reprezentantov na večja 
tekmovanja, kot je bilo letošnje svetovno prvenstvo. Na dirki Po 
Sloveniji sem vodja motoristov, ki jih je več kot dvajset. Od letos 
sodelujem s ProTour ekipo Bahrain McLaren. Pomagam jim pri 
logistiki. Prevažam avtobuse, tovornjake, kolesa, kolesarje z ene 
na drugo dirko. Danes sem v Škofji Loki, jutri bom že v Belgiji. 
Servisu peljem kolesa. Je zanimivo biti zraven, dobro se razu-
memo in sem zadovoljen," pove. Zadovoljen je tudi, da sta obe 
hčerki športnici – 18-letna Nika je atletinja, 16-letna Pija pa gre 
po njegovih stopinjah in je cestna kolesarka. "Ima voljo, visoke 
cilje in upam, da jih bo dosegla. Včasih me vpraša tudi za ka-
kšen nasvet in z veseljem ji ga dam, če le prisluhne. Seveda jo 
vsi doma podpiramo," je še dejal.
Pija je zadnje leto mlajša mladinka in zaključuje letošnjo tek-
movalno sezono. "Pred epidemijo covida-19 smo imeli v No-
vem mestu državno prvenstvo na dirkališču. Prva sem bila v 

disciplinah dvesto metrov kronometer, tempo dirka in dirka 
na izločanje. Na cesti pa bi bila sezona lahko tudi boljša. Ve-
liko imam drugih mest, žal le eno prvo, in sicer z državnega 
prvenstva v vožnji na čas, ki je bilo na Pokljuki, tako da sem 
osvojila vsaj en naslov državne prvakinje. Druga sem bila 
tudi na državnem prvenstvu v vzponu in danes na cestni vo-
žnji, na kateri sem imela nekaj tehničnih težav s kolesom in 
sem ga vmes morala menjati. Morda bi bil rezultat drugačen, 
če teh težav ne bi bilo, saj se med dirko nisem ravno dobro 
počutila zaradi drugačnega položaja na kolesu. Šla sem na 
zmago, a žal mi ni uspelo," je povedala po dirki. Ukvarjala 
se je že s kar nekaj športi, tudi s tekom na smučeh in pred 
kolesarstvom z atletiko. "V zadnji sezoni, ko sem tekmovala 
v atletiki, sem sicer zmagala na državnem prvenstvu v kro-
su, nisem pa imela drugih boljših rezultatov, nisem izboljša-
la osebnih rekordov. Izgubila sem motivacijo in potrebovala 
sem spremembo. Ker je kolesarstvo že v družini, sem si rekla, 
zakaj pa ne bi poskusila. To je bil šport, ki sem ga poznala. 
Nisem želela iti v nekaj povsem novega. Poleg tega sem ve-
dela, da mi bo oči pri tem lahko pomagal. Cestno kolesarstvo 
treniram tretje leto in lahko rečem, da mi je zelo všeč," pra-
vi. Ima visoke cilje: "Res je, zelo visoke. Upam, da bo cestno 
kolesarstvo enkrat moja služba. Prihodnje leto, ko prestopim 
med starejše mladinke, bom imela prvič priložnost uvrstitve 
v ekipo za svetovno in evropsko prvenstvo. Upam, da že tam 
pokažem svoje sposobnosti. Prihodnje leto se bo tako začelo 
še bolj zares. Čez zimo bo treba intenzivno trenirati." 
Treninge ima šestkrat tedensko, na števcu ima trenutno 
okrog deset tisoč kilometrov. "Od lani se pozna napredek. Do-
brodošlo je, da so k nam prišla dekleta iz kranjskega kluba. 
Vsa so starejša od mene, so dobra in posledično dam na tre-
ningih še več od sebe. Treningi so težji, kar mi je tudi všeč. 
Trenira nas Martin Krašek," je tudi povedala kolesarka ekipe 
BTC City Ljubljana Scott. Uspešna je tudi v šoli. Je dijakinja 
drugega letnika Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju. 

Cilj, da bi cestno kolesarstvo postalo njena služba
Pija Galof je šla po športnih stopinjah svojega očeta Aleša in pred tremi leti začela 
trenirati cestno kolesarstvo. Na Pokljuki je postala državna prvakinja v vožnji na čas.

Pija Galof na državnem prvenstvu v vožnji na čas, na katerem je med 
mlajšimi mladinkami postala državna prvakinja.

Aleš Galof v vlogi voznika avtobusa profesionalne kolesarske ekipe 
Bahrain McLaren
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TIMOTEJ BEČAN 
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

KAKO POMEMBNA JE TEHNIKA  
TEKA IN ZAKAJ

Tehnika teka je izjemno kompleksen 
pojem, prav vsi pa stremimo k temu, da 
bi bila naša kar najlepša in najučinkovi-
tejša. Še sam se spominjam prvega leta, 
ko sem se začel resno ukvarjati s tekom 
(pred štirimi leti), ko sem sam pri sebi 
menil, kako popolno tehniko imam. No, 
ob ogledu raznih posnetkov sem se ta-
krat več kot očitno motil. Sedaj se lah-
ko le primem za glavo. Tehnika teka je 

spretnost, ki jo lahko stalno izboljšuješ, 
razen če nisi Eliud Kipchoge, prvi človek 
s časom maratona pod dvema urama, 
ki mu do perfekcije ne manjka praktič-
no nič, v bistvu jo pooseblja kar sam.
Kaj sploh pomeni ta besedna zveza? 
Tako kot met na koš, strel na gol, sunek 
krogle, skok v daljino ..., ima tudi tekaški 
korak svojo najbolj optimalno izvedbo, ki 
pa se za razliko od večine gibov ponavlja 
zelo velikokrat na določeni razdalji. Dalj-
ša kot je ta, pomembnejšo vlogo ima. Te-
kač mora biti v svojem gibanju čim bolj 
racionalen, kar pomeni, da za gibanje od 
točke A do točke B porabi čim manj ener-
gije oziroma lahko ob enakem naporu 
zaradi večje učinkovitosti teče za kakšen 
odstotek hitreje. VO2max je sicer mera v 
tekaškem svetu, ki precej dobro oceni te-
kačevo sposobnost, vendar ne pove vse-
ga, saj zgodbo zaključi ravno ekonomika. 
Kljub nižji številki je lahko nekdo hitrejši 
od drugega, saj z energijo razpolaga bolj 
prefinjeno.
Zgoraj opisano velja seveda v prvi vrsti za 
tekmovalce, za rekreativne tekače mor-

da to niti ni najbolj pomembno, temveč 
je v ospredju predvsem varnost, in sicer v 
smislu "obrambe" pred poškodbami. Po-
rušena tehnika teka namreč prej pripelje 
do njih. Seveda to ni nujno res, vendar je 
po logičnem razmisleku možnosti precej 
več. Sam sem že od nekdaj zagovornik 
pristajanja na prednji del stopala, saj na 
tak način v celoti uporabimo svoj narav-
ni mehanizem blaženja, stopalni lok. Pri 
pristanku na peto pa nas ščiti le pena te-
kaškega copata, medtem ko se dobršen 
del sile prenese direktno na gleženj, ko-
leno, kolk, hrbtenico in tudi glavo. Sezuj-
te si čevlje in tecite kakšnih sto metrov 
po travi, ob tem pa se na polovici poti 
vprašajte, kako pristajate. Zagotavljam 
vam, da boste tekli popolnoma pravilno, 
saj bosonogi tek ne dopušča napak. Pri-
stanek na golo peto je enostavno prebo-
leč, da bi ga konzumirali.
Seveda smo se ljudje z leti razvadili in 
tudi mene sedaj na morju zbode vsak ka-
menček na plaži, za razliko od otroštva, 
ko sem se cele dneve bosih nog podil na-
okoli po vseh mogočih podlagah, zato je 
to treba vzeti v obzir. Najboljši nasvet, ki 
vam ga lahko dam, ni, kako in kam po-
stavljati stopalo, temveč ta, da tecite tišje.

V gibanju s Timotejem (18)

mestni trg 20,

Škofja loka

smučarske bunde
Preteklih sezon

znižanje od -30% do -50%

04 51 12 880
www.bokalsport.si

BO
KA

L 
D

.O
.O

., 
PO

LJ
A

N
SK

A
 C

. 4
1,

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA



MAJA BERTONCELJ

Mini olimpijada je 17. septembra poteka-
la na Nogometnem igrišču v Medvodah. 
Mini olimpijci so na njej tekmovali pred-
vsem sami s seboj, torej po najboljših 
močeh opravljali izzive, ki so jih čakali.
Dogodek je v sodelovanju z Javnim za-
vodom Sotočje in Športno zvezo Med-
vode potekal pod okriljem Olimpij-
skega komiteja Slovenije – ZŠZ. "Zelo 
smo veseli, da nam je Mini olimpijado 
uspelo organizirati tudi letos in da je 
odziv vsako leto tako velik. Vlogo mini 
olimpijcev bo danes odigralo 494 učenk 
in učencev z vseh štirih osnovnih šol 
in dveh podružničnih osnovnih šol v 
medvoški občini. Vrtec Medvode se je 
udeležbi letos iz preventivnih razlogov 
odpovedal. Skupaj z Olimpijskim komi-
tejem Slovenije in večinoma domačimi 
športnimi društvi in klubi smo pripra-
vili 26 zanimivih gibalnih izzivov. Vsak 
bo trajal sedem minut. Vso pozornost 
letos namenjamo preventivnim ukre-
pom, kar med drugim pomeni, da ra-
zredov ne bomo mešali med seboj, upo-
števali bomo varno razdaljo. Namen 
dogodka ni tekmovanje, ampak dru-
ženje, spodbujanje zdravega športnega 
načina življenja ter predstavitev doma-
čih športnih društev in klubov. Učenci 
komaj čakajo ta dan, se ga veselijo," je 
povedala Ines Iskra iz Javnega zavo-
da Sotočje. Mini olimpijce je nagovo-
ril podžupan Medvod Ivo Rep, izveden 
pa je bil tudi mini olimpijski protokol, 
skozi katerega so mladi spoznali štiri 
glavne simbole, vključno z olimpijsko 
himno, zastavo in baklo. Zaprisegla je 
tudi predstavnica mini olimpijcev. Am-
basadorja letošnjega dogodka sta bila 
nekdanji smučarski tekač in dvakratni 
olimpijec Jani Kršinar in ekstremni te-
kač Bogomir Dolenc. Dogajanje je pope-
stril tudi Foksi.
Prireditev je letos z dva tisoč evri prvič 
sofinancirala Fundacija za šport.

Skoraj petsto 
mini olimpijcev
Na Mini olimpijadi je bilo 
šestindvajset zanimivih 
gibalnih izzivov, s katerimi  
so se spopadli medvoški 
osnovnošolci.

Dogodek se je začel z olimpijskim protokolom.

Mini olimpijci so na gibalnih izzivih spoznavali različne športe.

VITA SPA, d.o.o., P.E. Cesta komandanta Staneta 4a 
Medvode (TC Spar 1. nadstropje) 
Spletna stran: www.vita-spa.si
Informacije in naročila: 031 807 784

NOVO V MEDVODAH – PROMOCIJSKE CENE
Vas skrbi za vaše zdravje? Imamo rešitev.
Vas skrbi za vaše počutje? Imamo rešitev.
Ponujamo celosten pristop pri obravnavi vaših težav.

BIORESONANCA – Bioresonančna terapija je celovita metoda zdravljenja, ki je 
usmerjena k spodbujanju lastnih zdravilnih moči telesa. V Sloveniji je ena od bolj 
razširjenih komplementarnih metod zdravljenja, za katero se ljudje odločajo pri 
različnih bolezenskih stanjih in težavah.

TERAPEVTSKE MASAŽE TELESA, ROČNA LIMFNA DRENAŽA, REFLEKSNA MASAŽA 
STOPAL, ODPRAVA BOLEČIN V HRBTENICI IN SKLEPIH in druge terapije.
Za vas in vaše najdražje – darilni boni – PODARITE ZDRAVJE.

Celostno svetovanje in podpora pri izgorelosti.
Promocija zdravja na delovnem mestu – programi za podjetja.
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Diagnostika vseh  
tipov osebnih vozil

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/50 22 000
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

AKCIJA  ELEKTRIČNIH  VOZIL

Vodilna električna vozila ameriškega 
proizvajalca Tesla so letos avgusta v Lju-
bljani na Leskovškovi cesti dobila nov 
prodajni salon. Tesline avtomobile na-
mreč čedalje pogosteje srečujemo tudi 
na slovenskih cestah in gotovo bo novi 
salon prispeval k hitrejši rasti prodaje 
pri nas. Po podatkih Trgovinske zbor-
nice Slovenije smo lani v Sloveniji na 
novo registrirali 41 Teslinih vozil, letos 
v prvi polovici leta že 25. Največ seveda 
modela 3, zaradi katerega Tesla uspe-
he doživlja v evropskem in svetovnem 
merilu. V prvem četrtletju letos je bil v 

Evropi drugi najbolje prodajani električ-
ni avto (prvi je bil Renaultov model Zoe). 
V tretjem četrtletju letošnjega leta je Te-
sli uspelo proizvesti 145 tisoč vozil, kar 
je njihov najboljši rezultat doslej; 128 ti-
soč vozil gre na račun modelov S in Y, 17 
tisoč pa na račun prestižnejših modelov 
S in X. V primerjavi z enakim obdobjem 
lani so prodajo povečali kar za 43 od-
stotkov. Podjetje Tesla je te rezultate ob-
javilo pred kratkim, v luči težkega leta 
za večino avtomobilskih proizvajalcev, 
ki se soočajo z velikim upadom prodaje, 
to še posebno izstopa. 

Ne glede na uspehe pa Tesla zaradi 
konkurence tržni delež izgublja tako 
na kitajskem kot tudi na evropskem 
trgu, predvsem zaradi električnih av-
tomobilov tradicionalnih proizvajal-
cev. Od januarja do septembra lani je 
imela Tesla v Evropi 27-odstotni delež, 
letos pa že manj kot 15-odstotnega. 
Uspeh v Evropi pa bo po napovedih od-
visen tudi od ključnega nemškega trga, 
saj bo v bližini Berlina zrasla nova to-
varna. Poleg domicilne proizvodnje v 
Kaliforniji, teslina vozila proizvajajo 
še v Šanghaju.

Prodajni rekord vozila Tesla
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MARJEŠKA PEHTA

Jesen je tukaj in počasi pospravljam še za-
dnje sadje in zelenjavo. Ozimnica je obil-
na, za konec sem pobrala še grozdje, ki je 
letos dobro obrodilo, in iz njega pripravila 
sok. Na mizi sem imela tudi že recept za 
marmelado, vendar sem se odločila, da je 
ob vsej zalogi letos ne bom delala.
Grozdje je znano ljudsko zdravilo. Zdra-
vilni niso samo sadeži, pomaga tudi 
trtno listje. Največkrat se uporablja za 
obkladke, z njimi lajšamo glavobol, bo-
lečine v trebuhu, zdravimo oči. Iz listov 
lahko pripravimo tudi čaj, ki zdravi 
revmo, ustavlja krvavitve, pomaga pri 
slabosti. Tudi kopeli so zelo zdravilne, 
zdravijo razpokano kožo na rokah in 
nogah. Najpogosteje seveda uporablja-
mo grozdne jagode. Če se želite zdraviti 
z grozdjem, lahko uporabite sok, sveže in 
posušene jagode, vino, liste, vinski kis.

NEKAJ NASVETOV:

• Proti ozeblinam sesekljajte tride-
set listov vinske trte in jih pol ure na 
zmerni temperaturi kuhajte v mle-
ku. Nato prevretek vlijte v vodo za 
umivanje in vanjo potopite ozeble 
roke in noge za najmanj deset minut. 
• Proti kašlju, zaprtju in za krepitev led-
vic vsak dan pojejte vsaj dvesto gramov 
grozdja.

• Za hitro okrevanje po operaciji jej-
te sveže grozdje trikrat na dan, zjutraj 
na tešče, pred kosilom in eno uro pred 
večerjo. Jejte črno grozdje, ki je še bolj 
zdravilno kot belo. Vztrajajte tri tedne in 
vaše telo se bo okrepilo.
• Proti močnim krvavitvam in hemoro-
idom sesekljajte sto gramov posušenih 
listov trte in jih prelijte z domačim žga-
njem, slivovko. Pustite osem dni, več-
krat pretresite. Jejte pet dni zaporedo-
ma po eno žličko pred vsako jedjo.
• Za zdravljenje in krepitev jeter trikrat 
na dan popijte kozarec naravnega groz-
dnega soka.
• Za prostato deset dni jejte po vsakem 
obroku črno grozdje in pijte čaj iz ene 
žličke drobno sesekljanih svežih listov 
vinske trte.
• Za uravnavanje holesterola vsak dan 
popijte en deciliter rdečega vina, jejte 
tudi grozdje.
• Za pomoč pri hujšanju ne jejte rdeče-
ga grozdja, ta zvišuje apetit. Jejte belo 
grozdje vsako jutro na tešče.
• Za boljšo odpornost v liter belega 
vina dajte glavico česna in petdeset 
gramov smrekovih storžev. Pustite 
stati deset dni, nato precedite in pij-
te vsak dan po jedi po en deciliter. 
• Proti revmi boleča mesta masirajte 
z belim vinom, ki ste ga segreli na se-
demdeset stopinj Celzija, nato pa zavijte 
še v toplo brisačo.

GROZDNI SOK IN MARMELADA

Če želite narediti manjše količine soka, 
vzemite veliko posodo, v katero dodajte 

tri kilograme očiščenih grozdnih jagod 
in dva litra vode. Počasi kuhajte, da se 
jagode razpočijo, čez približno pol ure 
vse skupaj na hitro spasirajte s paličnim 
mešalnikom. Nato vse skupaj pretlačite 
še skozi cedilo. Dobljeno tekočino nato 
ponovno postavite na ogenj in dodajte 
sladkor po okusu (na tri litre približno 
kilogram sladkorja). Mešajte do vrenja, 
da se sladkor raztopi, nalijte sok v stekle-
nice, jih zaprite in pokrijte z brisačo ali 
odejo, da se sok počasi ohladi. Če imate 
večje količine grozdja, vam priporočam 
nakup sokovnika, ki je res uporaben pri-
pomoček.
Marmelada se pripravlja na podoben na-
čin, samo da vode dodate le toliko, da se 
grozdne jagode ne bodo prijele posode. 
Voda naj pokrije dno posode, pokuhajte 
grozdne jagode in jih s paličnim me-
šalnikom spasirajte in nato pretlačite 
skozi cedilo, posodo ponovno postavite 
na ogenj, dodajte sladkor in seveda pri 
tej marmeladi, da je ne boste kuhali v 
nedogled, dodajte pripravek želatine po 
navodilih. In seveda: jejte sveže grozdje, 
ker je zdravo.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Grozdje

PETER KOŠENINA

Obnova ceste v Goričanah in Rakovni-
ku je končno stekla. Od leta 1998, ko 
so zgradili kanalizacijo, se je cestišče 
posedlo, jaški pa ne. Rezultat je bila ce-
sta, podobna poligonu za smučanje na 
grbinah. Tako kot tam si se tudi po "cesti 
jaškov" najbolj mirno peljal, če si med 
grbinami vozil slalom. Malo pretiravam, 
a prav vsi uporabniki te ceste, kaj šele 
prebivalci, ki živijo ob njej in so si za ob-
novo dolgo prizadevali, bomo veseli, ko 
bo popravljena. Če bo šlo vse po načr-
tih, bo to še letos. V Goričanah je obno-
va že v polnem teku.

RAZGLED

Nič več slaloma  
med jaški
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SUDOKUSMEH JE POL ZDRAVJA
sudoku_Sotocje_20_09
NALOGA

8 7 1 9 6 2
4 3 8 1

4 5
5 8 7 9 3

2 8 5 9
3 2 4 5 6

2 6
1 3 9 4

6 1 8 7 9

sudoku_Sotocje_20_09

REŠITEV

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

sudoku_Sotocje_20_09
NALOGA

871962
4381

45
58793

2859
32456

26
1394

61879

sudoku_Sotocje_20_09

REŠITEV

871396425
956724381
423518967
615879243
248631579
397245618
784952136
139467852
562183794

Rešitev:

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

NA POKOPALIŠČU V PRESKI 

Julka se vrača z obiska. Ura je polnoč in mora mimo pokopališča v 
Preski. Ko zasliši korake, si reče: Če nima zlih namenov, je bolje, 
da ga počakam, v dvoje me ne bo več strah. Rečeno – storjeno.
"Gospod, prav vesela sem, da tudi vi hodite tod okoli, kajti mene 
je pošteno strah," olajšano reče, ko pride moški do nje.
"Razumem vas," reče on. "Ko sem bil še živ, je bilo tudi mene strah."

ZALJUBLJENCA 

"Lubika, kaj je za kosilo?"
"Piki, nič."
"Sto mater, pa že včeraj ni bilo nič!"
"Drži, saj sem kar za dva dni skuhala."

DVA PETELINA 

Na brvi se srečata petelina. Prvi pozdravi: "Kikiriki!"
Drugi pa: "Hov, hov!"
Prvi: "Kaj pa je s tabo?"
Drugi: "Nič. Na tečaj tujih jezikov sem se vpisal."

Na septembrsko soboto je bilo že v jutranjih urah ob jezeru Jasna 
v Kranjski Gori vzdušje živahno. V Jasna Chalet Resortu so združili 
moči z ekipo Chic Weddings in povabili na predporočni zajtrk ter 
pripravili navidezno poroko. Sredi dela smo ujeli tudi Simona 
Gašparovića, ki je s fotografiranjem soustvarjal zgodbo stilizirane 
poroke, kot ji tudi rečejo. A. B. / Foto: Alenka Brun

Matica Hercega iz Zbilj lahko poslušamo na valovih Hitradia Antena, 
tokrat pa smo ga v objektiv ujeli na Starem gradu v Smledniku, kjer je 
povezoval prireditev Grajski lonec. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj 

Smučarska tekačica Anamarija Lampič je na začetku septembra 
končno dobila zasluženo medaljo za tretje mesto v skupnem 
seštevku sprinta. M. B. / Foto: arhiv SZS

Staneta Grandljiča iz društva Barka pogosto srečamo s fotoaparatom 
v rokah. Pretekli mesec je svoje slike četrtič razstavljal v Knjižnici 
Medvode, tokrat na temo Stare mestne hiše in vaške hiše. Ljudem 
je želel pokazati lepoto starih stavb. Vsaki dve leti ima novo temo. 
Po rožah, živalih, kozolcih in hišah bo sledila ... Stane ostaja 
skrivnosten. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj
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Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete preko portala MojaObčina.si.
Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu 
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode. 

Prireditve v oktobru in novembru 2020
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Petek, 9. oktober 2020, ob 18.00  Dom krajanov Pirniče 

ABONMA OTH IN IZVEN: SREČA NA KREDIT

Kulturno umetniško društvo Pirniče

Petek, 9. oktober 2020, ob 19.00  Mladinski Center Klub Jedro 

POTOPISNO PREDAVANJE JURE SIRENA – OD MOTORISTA DO 
AVANTURISTA: EVROPSKE ALPE

Javni zavod Sotočje Medvode, +386 41 511 687

Petek, 9. oktober 2020, ob 20.30  Dom krajanov Pirniče

ABONMA OTH IN IZVEN: SREČA NA KREDIT

Kulturno umetniško društvo Pirniče

Sobota, 10. oktober 2020, ob 10.00  Cerkev sv. Florjan, Tehovec

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO

Knjižnica Medvode

Sobota, 10. oktober 2020, ob 16.30 in ob 18. uri  Dom krajanov Pirniče 

ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN: ČEBELICI TINKA IN TONKA

Kulturno umetniško društvo Pirniče

Sreda, 14. oktober 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

PREVENTIVA NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI DOMA IN  
V JAVNIH OBJEKTIH

Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 15. oktober 2020, ob 16.00  Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Ljubljana

DELAVNICA ZA LAIČNO OSKRBO IN NEGO NA DOMU

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana, +386 (0)41 706 657

Četrtek, 15. oktober 2020, ob 17.00  Facebook profil Knjižnice Medvode

OKNO V SVET PRAVLJIC: VIRTUALNA PRAVLJICA

Knjižnica Medvode

Četrtek, 15. oktober 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode 

KNJIŽNI VEČERI ZA ODRASLE BRALCE

Knjižnica Medvode

Sobota, 17. oktober 2020, ob 21.00  Mladinski Center Klub Jedro,

KABARE GLAM SQUAD BURLESQUE

Javni zavod Sotočje Medvode, +386 41 511 687

Nedelja, 18. oktober 2020, ob 10.00  Hraše

8. MEMORIAL HENRIKA SEČNIKA/MEDNARODNO TEKMOVANJE  
VLEČNIH PSOV

Turistično društvo Hraše, 041 390 366

Torek, 20. oktober 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

CIKEL DOMOZNANSKIH PREDAVANJ: VITEZI IZ SORE (SPANHEIMSKI 
BRANIK PRED  FREISINŠKIM ŠKOFOM)

Knjižnica Medvode

Sreda, 21. oktober 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA FOTOSEKCIJE KUD FOFITÉ: POTEPANJA

Knjižnica Medvode

Četrtek, 22. oktober 2020, ob 17.00  Facebook profil Knjižnice Medvode

OKNO V SVET PRAVLJIC: VIRTUALNA PRAVLJICA

Knjižnica Medvode

Četrtek, 22. oktober 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

PREDSTAVITEV KNJIGE JAKOBA J. KENDA: TRANSVERZALA

Knjižnica Medvode

Petek, 23. oktober 2020, ob 16.00  Mladinski Center Klub Jedro

GLEDALIŠKA DELAVNICA KAKO POSTATI DOBER TAT

Javni zavod Sotočje Medvode, +386 (0)1 361 43 46

Sobota, 24. oktober 2020, od 20.00 do 22.00  Culture House Medvode

TEHNOBURLESKA TATOVI PODOB

Javni zavod Sotočje Medvode, +386 (0)1 361 43 46

Ponedeljek, 26. oktober 2020, 7.00–petek, 30. oktober 2020, 16.00 
  Mladinski Center Klub Jedro 

POČITNIŠKO VARSTVO

Javni zavod Sotočje Medvode, Rok Tomšič, rok@zavodsotocje.si  
+386 41 511 687

Sreda, 28. oktober 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

CIKEL PREDAVANJ O VZGOJI: TOMAŽ ERZAR – O ODRAŠČANJU IN VZGOJI

Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 29. oktober 2020, ob 17.00  Facebook profil Knjižnice Medvode

OKNO V SVET PRAVLJIC: VIRTUALNA PRAVLJICA

Knjižnica Medvode

Ponedeljek, 2. november 2020, ob 9.00  Mercator (Zlati kotiček) 
Medvoška cesta 3

BEREMO IN USTVARJAMO Z JADRANKO: ŽIVALICE ZA MATERINSKE DOMOVE

Knjižnica Medvode

Sreda, 4. november 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

POTOPIS: MADEIRA – OTOK VEČNE POMLADI

Knjižnica Medvode

Četrtek, 5. november 2020, ob 17.00  Facebook profil Knjižnice Medvode

OKNO V SVET PRAVLJIC: VIRTUALNA PRAVLJICA

Knjižnica Medvode

Sobota, 7. november 2020, ob 19.00  Mladinski Center Klub Jedro

RAZSTAVA KUD JAREM

KUD Jarem

Torek, 10. november 2020, 9.00  Knjižnica Medvode 

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ: ČRNO-BELE GRAFIKE UJETIH TRENUTKOV 
(MATEVŽ JEKLER)

Knjižnica Medvode

Četrtek, 12. november 2020, ob 17.00  Facebook profil Knjižnice 
Medvode 

OKNO V SVET PRAVLJIC: VIRTUALNA PRAVLJICA

Knjižnica Medvode
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Nagrade: 3-krat zgoščenka Tanje Zajc Zupan in Hermine Matjašič

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 30. oktobra 2020, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Po izteku statusa študenta ali dopolnjenem 26. letu skleni 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje in prejmi:
• darilni bon Extreme Vital v vrednosti 35 EUR1, 
• majico2,
• nogavice Crazy Socks1,3,
• dobroimetje 20 EUR2. PRVA 

IZBIRA 
MLADIH

1Do darila so upravičene osebe, ki so/bodo v letu 2020 dopolnile 27 let ali manj.
2Ob vključitvi v lojalnostni program Varuh zdravja.
3Ob sklenitvi kateregakoli dodatnega zavarovanja (razen dopolnilnega in Tujine).

Obiščite nas v naših prostorih v Celovških dvorih na Rakuševi ulici 16.
Od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00 in od 13:00 do 15:00 ure.
Telefonska št.: 01/75 73 918

vz-akcija mladi (176x117mm).indd   1 17. 09. 2020   09:35:31



NAGRADNO ŽREBANJE

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 12. OKtObRA 2020.

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

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

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

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

KIT AKRILNI 
BELI, 300 ml

SVEČA RUBIN
12 kom

SVEČA EKO 
VESTINA SOLAR
S sončno celico

13,04€
AKcIjA

16,30€ -20%

PESEK BEL 
15-25mm
25 kg

6,72€
AKcIjA

8,96€

-25%

MAČEHE

SAMO
0,45€

12KOM

13,48€
AKcIjA

16,85€

-20%

ČESEN PTUJSKI 
JESENSKI

500 g

SAMO
4,80€

NAGROBNI ARANŽMAJI
Velika izbira unikatnih nagrobnih aranžmajev, ki 
so jih izdelale naše cvetličarke iz suhega in svežega cvetja.

OZIMNICA

JABOLKA
9 kg

KROMPIR
10 kg

ČEBULA
5 kg

SAMO
9,74€

SAMO
3,98€

SAMO
2,48€

4+1GRATIS

BARVA ZIDNA 
SPEKTRA CLASIC  
         15 l

SAMO
20,90€

PLOŠČA BRUSNA 
ZA JEKLO 

A 125x6x22

SAMO
1,59€

Slike so 
simbolne.

pRAKtIČNA pREDStAVItEV 
FUGIRNIH MAS FM 60

pRAKtIČNO SVEtOVANjE SIStEMOV 
ZA VGRADNjO KERAMIKE IN KAMNA

NAGRADNO ŽREBANJE
20x električni skiro
50x ostale nagrade

KDAJ?  sreda, 14.10.2020
 od 7.00 do 14.00
KJE?  KZ MEDVODE

-20%
POPUst
NA IKEBANE

pOpUSt SE ObRAČUNA 
NA bLAGAjNI Ob 

pREDLOŽItVI KUpONA.

SAMO V pEtEK, 
23. OKtObRA 2020

KZ
 M

ED
VO

D
E 

Z.
O

.O
., 

M
ED

VO
D

E,
 C

ES
TA

 O
B 

SO
RI

 1
1,

 M
ED

VO
D

E


