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Gre za največji slovenski kohezijski 
projekt s področja varovanja okolja, 
predvsem voda, v finančni perspektivi 
2014–2020. Vanj je vključena tudi Občina 
Medvode. V sklopu prvega dela projekta 
bo v občini Medvode dograjena kanaliza-
cija v aglomeracijah Medvode in Spodnje 
Pirniče, in sicer na območju Vikrč, Spo-
dnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju ter v 
naseljih Medvode (del Preske in Čarma-
nova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in 
Vaše. Sočasno z gradnjo fekalne kanali-
zacije obnavljajo in na novo gradijo tudi 
nekatere druge komunalne vode. 

VEČINA TRAS DO KONCA LETA

Na Občini Medvode pravijo, da je bilo do 
konca avgusta položenih 78 odstotkov 
metrov cevi fekalne kanalizacije. Odprli 
so že več kot petdeset tras, sočasna gra-
dnja je ali še poteka na več kot tridese-
tih trasah, preplastenih je petnajst tras, 
na začetek del pa jih čaka še manj kot 
deset. "Dela potekajo skladno s termin-
skim planom, ki je bil določen po tistem, 
ko smo ugotovili, da sta izvajalca fekal-
ne kanalizacije in sočasne gradnje raz-
lična. Ne moremo biti zadovoljni s hitro-
stjo del na posameznih odsekih, saj so 
posamezne trase odprte predolgo, pred-
vsem zato, ker je predolgo vmesno obdo-
bje mirovanja na gradbiščih. Gradbišča 
namreč odpre izvajalec fekalne kana-
lizacije, ki zgradi fekalno kanalizacijo, 
potem pa čaka na drugega izvajalca, 
ki gradi drugo komunalno infrastruk-
turo (meteorna kanalizacija, plinovod, 
obnova vodovoda). Vmes se opravijo še 
pregledi kanalizacije s kamero in tlač-
ni preizkusi. Ko ta drugi izvajalec zgra-
di infrastrukturo, gradbišče spet preda 
prvemu, ki zgradi optično omrežje, pri-

pravi zgornji ustroj ceste in jo asfaltira. 
Vmes v času mirovanja gradbišča se na 
vodovodu opravi še klorni šok, tlačni 
preizkus in analiza vode. Takšen način 
gradnje je zaradi dveh različnih javnih 
naročil, prvega v letu 2013 in drugega v 
letu 2018, in posledično dveh različnih 
izvajalcev. Gledano z vidika celotnega 
projekta pa je gradnja terminsko skla-
dna s pričakovanji. Načrtujemo, da bo 
večina tras zaključena do konca leto-
šnjega leta, zadnja pa v prvi polovici leta 
2020 (med temi npr. najbolj opazna in 
občutna zapora na glavni cesti v Vikr-
čah)," so pojasnili na Občini Medvode.
V času gradnje prejemajo veliko vpra-
šanj in pobud občanov: "Zato včasih na 
odgovore občani čakajo tudi nekoliko 
dlje. Največ vprašanj in pritožb je ve-
zanih na pretrge telekomunikacijskih 
kablov v času gradnje, gradnjo hišnih 
priključkov, moteno oskrbo z vodo zara-
di poškodb in prevezav, komunalni pri-
spevek, prašenje na makadamu v času 
visokih temperatur in luknje v maka-
damu v času dežja. Kar nekaj pritožb je 
vezanih tudi na hitrost gradnje in teh-
niko gradnje (dva različna izvajalca)."

OBČINA ŽE IZDAJA ODLOČBE

Kot dodajajo, se s fekalno kanalizacijo 
trenutno gibljemo znotraj predvidenih 
finančnih vrednosti. Občina Medvode 
bo za svoj del projekta iz Kohezijskega 
sklada prejela 8.126.990 evrov nepovra-
tnih sredstev, Republika Slovenija bo 
prispevala 1.434.174 evrov, iz občinske-
ga proračuna bo šel ostanek v višini 
3.156.532 evrov. Skupna vrednost projek-
ta v občini Medvode je 12.717.697 evrov. 
Druge komunalne vode, ki jih bo hkrati 
gradila Občina Medvode, bo financira-

la z lastnimi sredstvi (6.786.858 evrov) 
in sredstvi javnega podjetja Energetika 
Ljubljana (1.252.874 evrov). Celotna vre-
dnost investicije je tako 20.757.429 evrov. 
Na območju med Soro in Savo ter na de-
snem bregu Sore so že začeli obračuna-
vati komunalni prispevek. "Ta del se bo 
priklapljal na obstoječo kanalizacijo do 
čistilne naprave v Ljubljani po Celovški 
cesti. Odposlano je bilo 127 obvestil z in-
formativnim izračunom, od tega so bile 
že izdane odločbe v 67 primerih, večina 
lastnikov pa se odloči za obročno 24-me-
sečno plačevanje. Ko postane odločba 
pravnomočna, lastnikom že pošiljamo 
tudi projekte hišnih priključkov," so še 
povedali na Občini Medvode.

ZA BOLJŠO KVALITETO BIVANJA 

Odprtih je še vedno veliko gradbišč, 
vzpostavljene so tudi zapore. "Trudimo 
se, da bi bile zapore čim manj moteče, 
večina občanov pa izkazuje veliko mero 
razumevanja z zavedanjem, da bo nova 
infrastruktura izboljšala kvaliteto biva-
nja v naši skupnosti. Po zaključku pr-
vega dela projekta čisto zate bo v naši 
občini na 22 km novega kanalizacijske-
ga omrežja na novo priključenih okrog 
1100 gospodinjstev s približno 3600 pre-
bivalci. Zgrajen bo povezovalni kanal C0 
v Mestni občini Ljubljana, ki bo omogo-
čil učinkovitejše čiščenje odpadnih vod 
na Centralni čistilni napravi Ljubljana. 
V naši občini bo ukinjenih približno 1100 
greznic, iz katerih neprečiščena odpa-
dna voda lahko prehaja v okolje. Hkra-
ti bo zgrajeno odprto optično omrežje, 
nov plinovod, meteorna kanalizacija in 
zamenjanih več kot štiri kilometre az-
bestnih vodovodnih cevi," še pravijo na 
Občini Medvode.

Odprli več kot 
petdeset tras
Več kot eno leto je že od 
začetka velikega projekta 
Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega 
polja. 

Večina tras bo zaključenih do konca letošnjega leta, nekaj še v začetku prihodnjega.
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SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

V bližini nekdanje diskoteke Lipa v Spodnjih Pirničah na ze-
mljišču v lasti Zavašnikovih so postavili mobilne hiške. Nji-
hova nova pridobitev se imenuje Camperstop & Village Lipa, 
ki je v lasti Zavoda Elanca, katerega direktorica je Milena Za-
vašnik. 
Občina Medvode v tem primeru ni bila seznanjena z name-
ravano postavitvijo objektov na tej lokaciji. O tem je občin-
skega inšpektorja Občine Medvode na začetku maja obvestila 
tamkajšnja Krajevna skupnost Pirniče. Zemljišče je skladno z 
Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode 
opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. Na 
podlagi teh ugotovitev je občinski inšpektor 13. maja zadevo 
odstopil v reševanje Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo. Kot pojasnjujejo na Občini Medvode, 
so že naslednji dan prejeli odgovor, da so prijavo prejeli že 7. 
maja, opravili inšpekcijski ogled, ob katerem so ugotovili, da 
gre za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovolje-
nja, za kar niso pristojni, zato so prijavo v reševanje odstopili 
občinskemu inšpektorju. Ta jim je 15. maja podal odgovor ter 
prijavo Inšpektoratu RS za okolje in prostor, češ da ne gre za 
en enostavni objekt, temveč za celoto. Po tem so prejeli klic 
gradbene inšpekcije, ki je potrdila, da je pristojna za tovrstni 
objekt. In zgodilo se ni nič več – do začetka avgusta, ko je bila 
zadeva predstavljena v slovenskem medijskem prostoru. 
Še več. Na Občini Medvode še dodajajo: "Pred leti je kmetijski 
inšpektorat zoper lastnika že vodil podoben primer, in sicer 
primer izgradnje parkirišča na območju najboljših kmetij-
skih zemljišč. V predmetni zadevi je bila po navedbah inšpek-
torata izdana odločba, s katero je bilo lastniku odrejeno, da 
na območju parkirišča, ki se nahaja na območju kmetijske-
ga zemljišča, vzpostavi v prvotno stanje. Ugotavljamo, da je 
stanje na terenu še vedno nespremenjeno. Ob vsem tem se 
sprašujemo, zakaj kmetijski inšpektorat v predmetni zadevi 
ne ukrepa dalje in ne uporabi vseh svojih pristojnosti."    
Z vprašanji tako glede postavitve mobilnih hišk kot parkiri-
šča smo se obrnili na oba omenjena inšpektorata, ki sta po-
trdila navedbe občine, glede parkirišč pa s strani Službe za 
odnose z javnostmi in promocijo Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano še dodatno pojasnilo: "Inšpektorat je 
v letu 2015 izdal odločbo, s katero se je zavezancu naložilo, 
da odstrani nasuti gramoz in del parkirišča ter ta del parce-

le začne uporabljati v kmetijske namene. Ker odločba ni bila 
izvršena, je inšpektorat uvedel izvršilni postopek, ki še vedno 
traja." 
Predstavniki državnih in lokalnih inšpekcijskih služb ter 
občine so se na temo mobilnih hišk v Spodnjih Pirničah se-
stali 13. avgusta in se dogovorili za koordiniran pristop. Ker 
so postopki v teku, več informacij javnosti takrat niso mogli 
posredovati. In kako je skoraj mesec dni kasneje? Nič novega. 
V ponedeljek smo s strani Ministrstva za okolje prejeli nasle-
dnji odgovor: "Gradbena inšpekcija je glede ureditve glamping 
kampa na parcelah 1120 in 1121/2, obe k.o. 1975 Spodnje Pirniče, 
sredi avgusta uvedla inšpekcijski postopek. Ker je postopek v 
teku, inšpekcija več informacij trenutno ne more podati."
Zavašnikovi so za zemljišče očitno v lani sprejetem Občin-
skem prostorskem načrtu Občine Medvode želeli spremembo 
namembnosti, kar pa se ni zgodilo. Kot je pojasnila Nataša 
Špilak z Oddelka za okolje, prostor in razvoj, je bila ena od 
pobud tudi za spremembo namembnosti zemljišča s parcel-
no številko 1120, k. o. 1975 Spodnje Pirniče: "Pobudnik je želel 
spremembo iz kmetijskih zemljišč v zemljišča za parkirišče 
in spremljajoče objekte. Pobuda ni bila upoštevana z obrazlo-
žitvijo, da predlagana sprememba posega v strnjeno območje 
kmetijskih površin, ki niso komunalno opremljena, in bi gra-
dnja na tej lokaciji pomenila pospeševanje razpršene poseli-
tve, kar je v nasprotju s smernicami ministrstva za okolje in 
prostor in strateškimi usmeritvami iz razvoja poselitve."
Sicer pa so mobilne hiške v Village Lipa dobro zasedene in 
imajo visoke ocene. Nastanitev oglašujejo na portalu za od-
dajanje turističnih kapacitet. 

Inšpekcijski postopek v teku, več informacij ni
Gradbena inšpekcija je glede ureditve glamping kampa pri nekdanji Lipi v Spodnjih 
Pirničah sredi avgusta uvedla inšpekcijski postopek. Mobilne hiške so postavljene na 
kmetijskem zemljišču prve kategorije.

Mobilne hiške so postavljene na kmetijskem zemljišču prve kategorije. 
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 Zaključuje se poletje. Kakšen je bil 
poletni utrip v Medvodah?
Poletje se je začelo tradicionalno s slav-
nostno sejo občinskega sveta, ki je bila 
letos še posebej slovesna zaradi odprtja 
nove tržnice. Sicer pa je bilo po priča-
kovanjih delavno. Nadaljeval se je pro-
jekt kohezije, zaključevali smo še nekaj 
drugih projektov na komunalnem po-
dročju.

 Omenili ste kohezijo. Občani že pre-
jemajo položnice za plačilo komunal-
nega prispevka. Kakšni so odzivi?
Položnice smo začeli izdajati za objekte, 
kjer bo že možna priključitev, torej na 
desnem bregu reke Save. V veliki večini 
se občani odločijo za obročno odplače-
vanje in so kar z razumevanjem sprejeli 
višino komunalnega prispevka. Ta ni 
med višjimi v Sloveniji.

 Kaj pa plačilo komunalnega pri-
spevka za levi breg Save, torej za ob-
močje Krajevne skupnosti Pirniče?
Tudi to območje se bo seveda priključilo 
na kanalizacijski vod. Želimo biti korek-
tni. Dokler ne bo znano, kdaj bo priklop 
na Mestno občino Ljubljana možen, se 
nam ne zdi primerno, da bi že pošiljali 
odločbe. 

 Že omenjena nova pridobitev tržni-
ca še ne obratuje. Zakaj in kdaj bodo 
občani lahko kupovali na njej?
Tržnica ne obratuje, večnamenska plo-
ščad in park z igrali pa sta dobro obi-
skana. Tržnica bo začela obratovati po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja. Zapro-
sili smo, čakamo njegovo izdajo. Težko 
govorim o rokih, upam pa, da bo to še 
ta mesec. Občani kar veliko sprašujejo, 
kdaj bodo lahko kupovali na njej. K prija-
vi smo že povabili tudi sedanje prodajal-
ce. Objavili smo razpis za najem lokala. 
Dobili smo le eno prijavo. Vesel sem, da 
je to Medvoščanka, ki ima že dva podob-
na lokala v Ljubljani. Pogodba je podpi-
sana in upam, da bo lokal kmalu odprt.

 Medvode so bile poleti znova v sre-
dišču slovenske javnosti z mobilnimi 

hiškami pri nekdanji Lipi. Je kaj no-
vega?
Takrat smo se dobili z državnimi in-
špekcijskimi službami. Dano je bilo 
zagotovilo, da bodo naredile vse, kar je 
v njihovi moči. Sedaj čakamo na sad 
njihovega dela. Glede na to, da smo v 
jesenskem času, času, ko tradicionalno 
pobiramo sadove dela, upam, da bo leti-
na bogata tudi na tem področju.

 Gre za enostavne objekte.
Tako je, vendar jih je več skupaj. Ne gre 
za to, da je nekdo postavil čebelnjak. Na 
kmetijskem zemljišču prve kategorije 
je postavljeno manjše naselje mobilnih 
hišk, ki morajo biti seveda priključene 
tudi na komunalne vode. Za to bi obči-
na morala dati soglasje, a nismo dobili 
nobene vloge, prav nobenega dokumen-
ta. Na kmetijskih zemljiščih prve kate-
gorije je zelo omejena raba prostora. To 
je določeno tudi v občinskem prostor-
skem načrtu. Na splošno na kmetij-
skih zemljiščih prve kategorije ni moč 
postavljati objektov, občine te določbe 
posvajajo, nekatere še nadgrajujejo. Z 
lani sprejetim občinskim prostorskim 
načrtom se je tudi pri nas to zaostrilo. 
V preteklosti se je tudi dogajalo, da so 
na kmetijska zemljišča najprej postavili 

kozolec, ga nato zaprli, izolirali, čez leta 
je postal že skoraj stanovanjska hiša ali 
delavnica. To ne gre več tako. Sicer pa 
naš občinski prostorski načrt v tem ni 
prav nič poseben in se prav nikomur ne 
godijo nikakršne krivice. 

 Začelo se je novo šolsko leto. Naj-
večja problematika je v Osnovni šoli 
Preska. Zaradi prostorske stiske imata 
dva oddelka pouk v sosednjem Pasto-
ralnem domu. Nekateri starši so imeli 
pomisleke. Kako občina rešuje proble-
matiko OŠ Preska?
Občina je bila s strani OŠ Preska sezna-
njena s tem problemom in da iščejo 
možne alternative. Našli so jih v Pasto-
ralnem domu, v prostorih, kjer je bila 
pred leti OŠ Montessori. Naš oddelek 
za družbene dejavnosti je nato uskladil 
pogodbo. Po objavi novice so nekateri 
starši izrazili pomisleke. Skupaj z njimi 
in šolo smo imeli sestanek, kjer so po-
vedali, da se s tem ne strinjajo, in so po-
nudili alternativno možnost, ki bi ohra-
nila otroke v matični šoli. Je pa res, da 
je ta alternativna možnost večnamen-
ski prostor, ki ga šola potrebuje. Dejstvo 
je, da v OŠ Preska akutno primanjkuje 
prostora in da je šola premajhna. Tako 
je bil sklep sestankov ta, da starši in 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Do konca leta nas čaka še veliko dela
Iz pogovora z županom: Začetek šolskega leta – Prostorska stiska na Osnovni šoli 
Preska – Občina sodelovala na dražbi – Mobilne hiške pri nekdanji Lipi – Načrti za 
zadnje četrtletje

Župan Nejc Smole se je pred začetkom šolskega leta sestal s predstavniki iz vrst družbenih 
dejavnosti.
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LAS Za mesto in vas je 23. julija objavila nov 
Javni poziv za izbor operacij za uresničeva-
nje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Za mesto in vas v letu 2019. Kot pojasnjuje-
jo, je namen javnega poziva izbor operacij 
(projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju razvojnih ciljev na območju 
občin Domžale, Komenda, Medvode, Men-
geš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprte-
ga tipa, kar pomeni, da lahko prijavitelji 
vloge predložijo neprekinjeno od objave 
razpisa naprej oziroma dokler so sredstva 
na voljo. Prvi rok za predložitev vlog je 11. 
oktober 2019, naslednji roki so še 31. janu-
ar 2020 in 31. marec 2020. Okvirna višina 
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 
672.830,47 evra. Na razpis se lahko prija-
vijo posamezniki, društva, nevladne orga-
nizacije, javni in zasebni zavodi, ustanove, 
podjetja, kmetije in drugi iz omenjenih ob-
čin. Projekt lahko prijavijo na Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja z deležem 
sofinanciranja projektov do 75 odstotkov 
upravičenih stroškov ali na Evropski sklad 
za regionalni razvoj z deležem sofinancira-
nja do osemdeset odstotkov upravičenih 
stroškov. Pripravili so tudi že predstavitve-
ne delavnice. Včeraj, 5. septembra, je pote-
kala v prostorih Občine Medvode.

Odprt javni poziv LAS 
za mesto in vas

MAJA BERTONCELJ

Telekom Slovenije v dogovoru z Občino 
Medvode nadaljuje gradnjo optičnega 
omrežja v občini. Kot pravijo na občini, če 
se odločite za izgradnjo hišnega priključka 
na optično omrežje, bo tega zgradilo pod-
jetje Telekom Slovenije brezplačno. "Od 
občanov prejemamo različne informacije 
o akviziterjih na terenu, ki podajajo zava-
jajoče informacije in prepričujejo občane 
k sklepanju predpogodb oziroma pogodb 
za uporabo njihovih storitev s pretvezo, 
da kasnejše naročanje ne bo možno. Po-
novno poudarjamo, da Telekom Slovenije 
gradi odprto optično omrežje, kar pomeni, 
da boste prek tega omrežja lahko sklenili 
pogodbo s katerimkoli operaterjem, in to 
kadarkoli po izgradnji hišnega priključka," 
pojasnjujejo na Občini Medvode.

Opozorilo ob gradnji 
optičnega omrežja

MAJA BERTONCELJ

Agencija za varnost prometa je na podlagi javnega razpisa v brezplačni desetmeseč-
ni najem tridesetim občinam podelila prikazovalnike hitrosti "Vi vozite". Med občinami 
prejemnicami je tudi letos Občina Medvode. Kot so pojasnili na Občini Medvode, se je 
na letošnji razpis prijavilo 41 občin, izbrane pa je na podlagi razpisnih kriterijev izbrala 
strokovna komisija. "Prednost pri izbiri so imele občine z izpostavljenimi in prometno ne-
varnimi mesti, kjer poteka šolska pot (pot v šolo ali vrtec), kjer ni zagotovljen minimalni 
standard za šolsko pot, kjer je visoka stopnja zabeleženih prometnih nesreč ter mesta s 
pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom. Sodo-
ben prikazovalnik hitrosti bo nadomestil obstoječega na lokalni cesti Medvode–Seničica. 
Nov prikazovalnik omogoča tudi beleženje statistike in analizo prometa, kar bo osnova za 
sprejemanje prihodnjih ukrepov na tem odseku," pravijo na Občini Medvode.

Nov prikazovalnik hitrosti

šola pregledajo možne rešitve, občina 
se je obvezala, da bomo na neki način 
zagotovili sredstva, če bo racionalna re-
šitev najdena in izvedba mogoča v naj-
krajšem času. V tem primeru se bodo 
otroci tudi preselili nazaj. Bomo pa že 
letos začeli iskati rešitve v obliki modu-
larnih enot, v katerih bi lahko zagotovi-
li dodatne učilnice.

 Problem prostorske stiske v OŠ Pre-
ska je več kot očitno velik. Kako naprej?
Kaj je tukaj naredila občina v zadnjih 
dveh letih? Spremenili smo občin-
ski prostorski načrt, območje v bližini 
Osemenjevalnega centra Preska name-
nili za gradnjo, uspelo nam je izvesti vse 
postopke in zemljišča pridobiti v našo 
last, objavili smo javni natečaj za idejno 
rešitev nove šole, ki se je zaključil letos 
junija. Izbrana je bila najboljša rešitev, 
ki bo še to jesen tudi predstavljena, prav 
tako kot vse druge. Hkrati smo pred 
dvema letoma dobili zagotovilo, da bo 
država objavila razpise za sofinancira-
nje. Nova osnovna šola bo po izračunih 
stala med 14 in 15 milijonov evrov. Tega 
denarja občina ne more zagotoviti. Zato 
smo imeli že več sestankov na mini-
strstvu. S tem smo seznanili poslanko, 
izvoljeno na našem območju. Konec av-
gusta je na to temo organizirala tudi se-
stanek na ministrstvu, kjer je bil priso-
ten tako ravnatelj OŠ Preska, poslanka 
kot občina. Problematika pomanjkanja 
prostorov je zelo akutna v Ljubljanski 
urbani regiji, kjer imamo največji seli-
tveni prirast. Sredi septembra imamo 
sejo Sveta Ljubljanske urbane regije, 
kjer bom jasno še enkrat poudaril, da 
je treba v državnem proračunu za ta 
namen zagotoviti več denarja. Da nam 
na ministrstvu rečejo, da bomo lahko 
dobili pol milijona evrov, pri takšni in-

vesticiji ni praktično nič. To jasno kaže, 
da je država popolnoma brez kompasa 
na tem področju ali pa se ukvarjajo z vi-
soko politiko, o akutni problematiki na 
terenu pa ni veliko govora. Obeti s stra-
ni pristojnega ministrstva so torej vse 
prej kot dobri. 

 V ponedeljek, 2. septembra, je po-
tekala dražba za objekt, v katerem je 
lokal 4 Mačke. Ste bili uspešni?
Pred časom sem že povedal, da je občina 
zainteresirana za nakup, s čimer se je 
strinjal tudi občinski svet. Izklicna cena 
za objekt, katerega površina je okrog 150 
kvadratnih metrov v pritličju in prav to-
liko v nadstropju, je bila v prvem oklicu 
dražbe manj kot tristo, v drugem pa tri-
sto trideset tisoč evrov. Na javni dražbi 
je bila prodana za skoraj štiristo tisoč 
evrov, kar je bilo veliko nad tem, koli-
kor smo imeli načrtovanih sredstev v 
proračunu. Zemljišče okrog objekta je v 
občinski lasti in vsakdo, ki bo to kupil, 
bo moral najti skupni jezik z občino o 
vsebinah, ki bodo v prihodnje tam po-
tekale. Dopuščam možnost, da to ne 
bo več gostinski vrt. Morebiti uredimo 
sprehajalno pot.

 Kdaj bodo svetniki po poletju prvič 
sedli v svetniške klopi?
Naslednja seja občinskega sveta je na-
črtovana za 25. septembra.

 Pred vami je zadnje četrtletje leta. 
Kaj se obeta?
Uradno bomo odprli galerijo v Sori, do 
konca leta bo zaključen večji del investi-
cije v Sori (kanalizacija, pločnik, vodo-
vod …), prav tako velik projekt v Žejah, 
Žontarjeva ulica, zgrajen bo pločnik v 
Trnovcu, zaključena cesta v Žlebeh, ce-
sta na Senici, avtobusna postajališča v 
Goričanah … Do konca leta nas čaka še 
veliko dela – tudi na koheziji.

OBČINSKE NOVICE | 5 
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 Osebna predstavitev ...
Prihajam z obrobja občine. Celo življe-
nje živim v Hrašah, skupaj s hčerko. Po 
zaključeni ekonomsko-komercialni šoli 
– po poklicu sem računovodkinja – me 
je pot peljala v Kranj, kjer sem večino 
svoje delovne dobe delala kot podjetni-
ca. Zadnjih nekaj let pa sem upokojena.

 V občinskem svetu ste novinka. Za-
kaj ste se odločili za kandidaturo?
Za kandidaturo sem se odločila, ker ver-
jamem v Nejca Smoleta in na njegovo 
povabilo sem z veseljem kandidirala 
na njegovi listi. V preteklem obdobju je 
dokazal, da zmore in uspešnega dela 
njegove ekipe ni mogoče spregledati. Ži-
vimo na enem najlepših koncev sveta, 
naša prednost je geografska lega, ugo-
dno podnebje in lepa narava. Mogoče se 
tega premalo zavedamo. Resnično mi ni 
vseeno, kaj se dogaja v naši skupnosti. 
To je pretehtalo.

 Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
V preteklosti sem bila štiri leta članica 
sveta in štiri leta članica nadzornega 
odbora KS Smlednik, prav tako tudi čla-
nica Komisije za priznanja Občine Med-
vode. Sem članica upravnega odbora 
Turističnega društva Smlednik, članica 
nadzornega odbora Turističnega dru-
štva Hraše in članica upravnega odbora 
Društva upokojencev Smlednik.

 Ste spremljali lokalno politiko? 
Menim, da je bilo na območju občine v 
zadnjem času veliko narejenega in za-
deve tečejo v pravo smer. Medvode so 
postale lepo in prijazno mesto. Od ob-
čanov pričakujem tudi kakšne pohva-
le občinski upravi, in ne samo kritike, 
malo več strpnosti in prijaznosti. Veli-
kokrat lepa beseda dela čudeže in ne-
mogoče postane mogoče.

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnica?
Vesela sem zaupanja volivcev, zavedam 
pa se tudi odgovornosti. Upam, da bom 
kot svetnica v občinskem svetu prispe-
vala h kvaliteti življenja v naši občini. 
Občinski svet je dokaj pomlajen in to mi 
je všeč. Pomembno je, da med seboj so-

delujemo in smo enotni pri odločitvah v 
dobro občanov.

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika in kakšna bodo vaša 
temeljna vodila pri opravljanju sve-
tniške funkcije?
Svetnik mora biti najprej pošten. Po-
znati mora lokalno problematiko in 
biti dostopen občanom. Delovati mora 
povezovalno, v dobro občanov in za čas 
trajanja svetniškega mandata svoje in-
terese postaviti na stran.

 Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi 
lahko spremenili?
Rada imam majhne, skromne ljudi 
in glede na to dobro poznam socialno 
področje. Treba je priznati, da v občini 
Medvode socialna mreža dobro deluje. 
Želim si, da bi ta tudi v prihodnje teme-
ljila na solidarnosti in prostovoljstvu. 
Iz tega razloga se mi zdi prostovoljstvo 
zelo pomembno na vseh področjih, 
predvsem pa pri delu s starejšimi, in 
to je glavna točka mojega mandata. V 
Medvodah pogrešam medgeneracijski 
center, kjer bi starejši s svojimi izku-
šnjami bogatili mlajše in obratno.

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
Zaradi začetih velikih evropskih projek-
tov (kanalizacija, vodovod) se občinska 
blagajna pospešeno prazni in tega se 
moramo zavedati. Kljub temu si želim, 
da bi krajevne skupnosti, ki so bile do 
sedaj izpuščene iz tega projekta, tudi 
dočakale komunalno ureditev. Ena iz-
med večjih problematik so tudi pro-
storske stiske v šolah. V mislih imam 
gradnjo Osnovne šole Preska in prizidek 
k osnovni šoli v Smledniku, kjer potre-
bujejo tri nove učilnice. Naj omenim še 
veliko potrebo po razširitvi pokopališča 
v Smledniku in rekonstrukcije ceste v 
novo Dragočajno.

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Odkar sem upokojena, prostega časa 
nimam. Rada potujem, kuham, berem 
in urejam okolico hiše. Sem ljubiteljica 
narave in živali. Skrb zanje mi vzame 
veliko časa. Če je le možno, pa skočim 
do Pirana, kjer si ob morju naberem no-
vih moči in pozitivne energije.

Velik pomen daje prostovoljstvu
Danica Tršan je novinka v občinskem svetu, izvoljena na Listi Nejca Smoleta. Kot 
pravi, podpira dobre ideje in pozitivne ljudi in ji ni vseeno, kaj se dogaja v skupnosti.

Danica Tršan stanuje v Hrašah. 
Je upokojenka, ki rada potuje, 
kuha, bere in ureja okolico 
hiše. Je tudi ljubiteljica narave 
in živali. V občinskem svetu je 
prvi mandat in upa, da bo s tem 
prispevala svoj delež h kvaliteti 
življenja v občini.

Danica Tršan
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 Osebna predstavitev …
Star sem 62 let, prihajam iz Žlebov. Po 
izobrazbi sem grafik in v tej branži sem 
tudi delal. Sem v pokoju. Imam krasno 
hčer in simpatična vnučka.

 V občinskem svetu ste drugi man-
dat. Zakaj odločitev za kandidaturo?
Stvari, ki so aktualne, kjer lahko kaj 
pomagam, imam sposobnosti in izku-
šnje, bi rad še izkoristil. Je pa to zago-
tovo moj zadnji mandat. Mislim, da sta 
dva mandata dovolj, da je potem čas, da 
pridejo nove moči, nove ideje. Na Listi 
Nejca Smoleta sem kandidiral, ker se 
mi zdi človek na mestu, ki ima ideje in 
sposobnosti jih uresničiti. 

 Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
V Krajevni skupnosti Preska - Žlebe 
sem član sveta, v Turističnem društvu 
Žlebe - Marjeta sem bil dva mandata 
predsednik in sem še vedno zelo deja-
ven, pojem v Lovskem pevskem zboru 
Medvode in v moškem pevskem zboru 
KUD Oton Župančič Sora. Prav se mi zdi, 
da se vključujemo v dogajanje v lokalni 
skupnosti, ne samo svetniki, tudi drugi. 
Moti me egoizem, ki ga je vedno več, da 
številni ne razumejo, da občina ni en 
človek, ni ena hiša, ni ena vas, temveč 
je skupnost vseh naših zaselkov in me-
sta Medvode.

 Lokalno politiko spremljate že dol-
go. Kako komentirate odločitve?
Zelo drago mi je, da se projekti začnejo 
in čim bolj v celoti zaključijo. To sedaj 
uresničuje sedanji župan. Da se pro-
jekti trgajo na več delov, je dražje in je 
začasna rešitev, ki pomeni, da se bo ne-
skončno vlekla. 

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik v tem mandatu?
Občinski svet v tem sestavu je precej 
spremenjen in Lista Nejca Smoleta ima 
večino. Kljub temu pa je glede na potek 
dosedanjega glasovanja na sejah jasno, 
da smo zelo soglasni. Gradivo je tako 
dobro pripravljeno, da smo lahko kon-
struktivni, da ni razprave, ki se vleče 
preko vseh razumnih meja bolj zaradi 
slave in časti posameznikov kot zaradi 
konkretnih dejanj. 

 Katere lastnosti odlikujejo dobrega 
svetnika in kakšna so vaša vodila pri 
opravljanju svetniške funkcije?
Dober svetnik mora biti preudaren, 
vztrajen, potrpežljiv, da ne podleže pro-
vokaciji pri raznih problemih. Slednje 
mi ne uspeva najbolj, sploh če vidim, 
da gre za zasebni interes. Dober svetnik 
mora videti, kje so težave, kako jih rešiti 
in k temu kreativno prispevati, predla-
gati dobre rešitve tudi tam, kjer jih ni 
videti. 

 Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi 
lahko spremenili?
Področij v vsaki občini je toliko, da je 
težko vsem ustreči. Delujem na podro-
čju komunale ter naravne in kulturne 
dediščine. Vsi bi radi imeli lepe ceste, so 
pa to investicije, za katere je potrebnih 
veliko sredstev, tako da je nemogoče 
vse naenkrat realizirati. Na vsak način 
pa je tam, kjer so ljudje za, veliko laž-
je izpeljati investicijo, kot tam, kjer se 
ves čas pojavljajo težave. Na prvo mesto 
bi postavil infrastrukturo, tako cestno 
kot drugo, da se lahko ljudje normal-
no pripeljejo domov, da lahko normal-
no komunicirajo v današnjem času, ki 
je veliko bolj zahteven. Razumem tudi, 
da bi radi, da bi bili vsi kulturni spome-
niki obnovljeni. Že pri toliko sakralnih 
objektih, ki jih imamo, je to nemogo-
če. Menim pa, da je vera tista, ki je po-
membna, objekt je samo objekt. 

 Kaj je po vašem mnenju največji 
problem v občini in kako bi ga rešili?
Problemov je kar nekaj. Kar se tiče Žle-
bov, bi izpostavil cesto Seničico–Ma-
lenšek–Cvajnar in klanec pri Jenku. So 
tudi še vse ostale makadamske ceste, 
ki so ravno tako pomembne. Najprej 
pa je treba urediti primarne cestne po-
vezave. Imamo tudi šolo v Preski, ki je 
premajhna in tudi potresno nevarna, 
in druge težave. Treba se bo odločiti, 
čemu dati prednost. Odločiti se bo tre-
ba tudi povsem razumsko in logično, 
ne le politično.

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Če se ne vključi televizor, je prostega 
časa dovolj tako za knjige kot za druž-
bena udejstvovanja ter lastno veselje. Si 
pa ga je treba razporediti po prioritetah. 

Investicije začeti in jih tudi dokončati
Ladislav Vidmar je svetnik drugi mandat. Izvoljen je bil na Listi Nejca Smoleta.

Ladislav Vidmar

Ladislav Vidmar je tudi letos 
nadaljeval spoznavanje sveta 
peš. Prehodil je Tadžikistan. 
"To je bila čudovita avantura, 
dobra življenjska izkušnja, 
trening potrpežljivosti in 
koncentracije, spoznavanja 
sebe, zmožnosti prave odločitve 
v pravem trenutku. Prehodil 
sem 1300 kilometrov v 26 dneh. 
Pot bom predvidoma v drugi 
polovici oktobra predstavil na 
predavanju v Sori," pravi.
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Krajevna skupnost Sora združuje nase-
lja Sora, Rakovnik, Dol in Osolnik, sku-
paj 932 prebivalcev. Najstarejše društvo 
je Prostovoljno gasilsko društvo Sora, 
ustanovljeno leta 1905, zelo aktivno pa 
je tudi Kulturno umetniško društvo Oto-
na Župančiča, ki letos praznuje sedem-
desetletnico delovanja.

Ob praznovanju jubileja bodo uradno 
odprli letošnji največji projekt, Galerijo 
Sora, ki so ga v KS Sora snovali skupaj 
z Občino Medvode. V njej je že potekala 
petindvajseta slikarska razstava Extem-
pore Sora 2019, ki je bila odprta po osre-
dnji občinski prireditvi ob prazniku dr-
žavnosti. Kot je pojasnil Mirko Javeršek, 
predsednik Sveta KS Sora, KS za izvaja-
nje svojega programa prejema sredstva 
iz treh virov: "Del sredstev prejmemo 
za redno delovanje krajevne skupnosti 
in so rezervirana v proračunu Občine 

Medvode, drugi del sredstev je prav tako 
iz proračuna, namenjen pa komunalni 
dejavnosti krajevne skupnosti. Tretji del 
sredstev, ki omogoča realizacijo precej-
šnjega dela projektov, pa so lastni izvir-
ni prihodki. To so prihodki iz naslova 
najemnin." 
Javeršek je povedal nekaj več o letošnjih 
investicijah in načrtih za prihodnje: 
"Omenil sem že Galerijo Sora, ki je ve-
lika pridobitev. Trenutno na odseku 
od Hiše kulinarike Jezeršek do podjetja 
Prima filtri poteka obsežna gradnja ka-
nalizacijskega in meteornega omrežja, 
zamenjava vodovoda, javne razsvetlja-
ve, vgradnja plinovoda in optike. Letos 
nam je uspelo izvesti podaljšanje pod-
zemnega kolektorja za meteorne vode 
pod samostanom Karmeličank. Naselje 
Rakovnik pa se z gradnjo novega naselja 
širi proti Sori. Prvi lastniki so se v novo 
zgrajene hiše že vselili. Dobrodošli med 
nami. Seveda za prihodnje ostaja več 
projektov, ki še čakajo na uresničitev 
zaradi pridobivanja finančnih sredstev, 
soglasij in projektne ter izvedbene do-
kumentacije. To je sanacija ceste Gori-
čane–Rakovnik–Sora, izgradnja fekalne 
kanalizacije v Dolu, rondo pri podjetju 
Brinox, kanaliziranje Rakovniškega po-
toka mimo jezu v Soro ob sočasni gra-
dnji ribje steze na desnem bregu Sore, 
cesta na Osolnik … Kar nekaj projektov 

smo v preteklosti začeli s precejšnjo za-
mudo zaradi dolgotrajnega pridobiva-
nja soglasij lastnikov parcel. Verjamem, 
da vsaka gradnja zahteva precej odre-
kanja in veliko potrpljenja vseh udele-
žencev. Stopimo skupaj in odstranimo 
prepreke v svojih medsebojnih odnosih, 
pa bo tudi delo lažje steklo."
V Sori so ponosni tudi na kulturno de-
diščino in znamenitosti. "Kot del kul-
turne dediščine v Sori štejemo tudi 
Karmeličanski samostan, redovnice 
pa so znane po izdelovanju sveč za 
različne priložnosti. V Sloveniji pozna-
mo dva tovrstna samostana, eden je v 
Sori, drugi pa v Mirni Peči. V vasi Sora 
je vzorno ohranjena secesijska stavba 
starega gasilskega doma, ki je zelo po-
memben spomenik kulturne dediščine 
iz leta 1910. Prav tako je izjemna tudi 
delno zidana in delno lesena kmečka 
hiša pri Dolinčku, ki sodi med najbolj 
kakovostne in redko ohranjene objekte 
kmečkega stavbarstva iz 17. stoletja v 
širšem ljubljanskem prostoru. V sorški 
župnijski cerkvi iz leta 1884, ki jo je za-
snoval arhitekt Wagner iz Gradca, je dve 
leti služboval velik slovenski književnik 
Valentin Vodnik. Od leta 1908 do 1918 je 
bil tu župnik Fran Saleški Finžgar, ki je 
v tem času zasnoval velik knjižni opus," 
je še izpostavil Javeršek.

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Galerija Sora in obletnica kulturnega društva
Velika pridobitev v Sori je nova galerija kot prizidek h kulturnemu domu. Med načrti 
za naprej tudi obnovi cest Goričane–Rakovnik–Sora in na Osolnik.

Mirko Javeršek, predsednik KS Sora  
/Foto: Tina Dokl

Pod Krajevno skupnost Sora spadajo vasi Sora, Rakovnik, Dol in Osolnik. / Foto: Peter Košenina

Sestava Sveta KS Sora 
v mandatu 2018–2022: 
predsednik Mirko Javeršek, 
podpredsednik Franc Zadnikar, 
člani Tina Sojer (tajnica), 
Jana Debeljak, Franc Jamnik, 
Bernarda Kokelj in Franc Plešec.
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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 2019: 27. 9., 25. 10, 29. 11. in 20. 12. 

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav-
stvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih 
sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sistemov 
(VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in 
VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja lju-
di v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode 
in je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v 
prehrambne namene obvezno prekuhavati: VVS 
Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše – 
le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sis-
tem, 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 straneh Občine Medvode www.medvo-
de.si. Navodila, priporočila in mnenja glede vzdr-
ževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih 
vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Občina Medvode

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: LUKA POGAČNIK

"V navedenih vaseh je bilo zbranih 430 
starih hišnih imen. Objavljena so na 
spletni strani www.hisnaimena.si, kjer 
obiskovalci poleg hišnih imen lahko 
najdejo tudi druge zanimive podatke o 
domačiji, kot so na primer stara hišna 
številka, zapisi hišnih imen in gospo-
darji hiš v zgodovini hiše. Poleg tega je 
bila v okviru projekta izdana knjižica s 
hišnimi imeni, ki bo brezplačno na raz-
polago občanom od sredine septembra 
v sprejemni pisarni Občine Medvode in 
v Knjižnici Medvode. Najbolj viden re-
zultat projekta so označitve hiš s hišni-
mi imeni na glinenih ploščah, ki jih je 
na podlagi oddanega soglasja lastnikov 
prejelo več kot 160 hiš," je pojasnil Kle-
men Klinar iz Razvojne agencije Zgornje 

Gorenjske in se ob koncu zahvalil vsem 
sodelujočim domačinom, ki so sodelo-
vali pri zbiranju hišnih imen ter s tem 
poskrbeli, da ta posebnost slovenskega 
podeželja ne bo pozabljena. "Vsem doma-
činom, ki imajo doma staro hišno ime, 
pa naj bo ta prispevek tudi apel k ohra-

njanju rabe hišnih imen v vsakdanjem 
pogovoru na vasi," je še dejal Klinar.
Kot dodaja, lastnikom domačij, ki se za 
označitev domačij niso odločili, Občina 
Medvode še vedno zagotavlja brezplač-
ne table. Za pridobitev table s hišnim 
imenom v naseljih, kjer je bila akcija 
že izvedena, se lastniki lahko obrnejo 
na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske 
(04/581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@
ragor.si). 
Projekt se bo v Občini Medvode nadalje-
val. "Projekt bo v svojem drugem delu, 
ki se bo začel predvidoma konec leto-
šnjega leta, raziskal imena na območju 
krajevnih skupnosti Medvode center, 
Senica, Sora in Vaše - Goričane," napo-
veduje Klinar. Projekt Stara hišna ime-
na poteka v okviru LAS Za mesto in vas 
in je financiran s strani Občine Medvo-
de, ostalih sodelujočih občin in Evrop-
ske unije preko Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

Zbrali štiristo trideset starih hišnih imen
Projekt zbiranja in beleženja hišnih imen, ki se je letos izvajal v krajevnih skupnostih 
Pirniče, Smlednik in Zbilje, je pri koncu. Nadaljeval se bo na območju krajevnih 
skupnosti Medvode center, Senica, Sora in Vaše - Goričane.

Najbolj viden rezultat projekta so označitve hiš s hišnimi imeni na glinenih ploščah, ki jih je 
na podlagi oddanega soglasja lastnikov prejelo več kot 160 hiš.

Hišna imena so objavljena na 
spletni strani www.hisnaimena.
si, kjer obiskovalci poleg hišnih 
imen lahko najdejo tudi druge 
zanimive podatke o domačiji, 
kot so na primer stara hišna 
številka, zapisi hišnih imen 
in gospodarji hiš v zgodovini 
hiše. Poleg tega je bila v okviru 
projekta izdana knjižica s 
hišnimi imeni.
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Spoštovane občanke in občani, lastnice in lastniki nepremičnin, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: 
NUSZ) je ena izmed dajatev zavezancev na podlagi odločbe, ki 
jo izda davčni organ Republike Slovenije in za katero zakon do-
loča, da je izvirni prihodek občine, na katere območju se pobira. 
Je pomemben prihodek vsakega občinskega proračuna, saj se 
s tem virom dohodkov zagotavlja ne samo ustrezno komunal-
no opremljenost stavbnih zemljišč, ampak tudi gospodarski in 
družbeni razvoj ter prostorsko načrtovanje občine. Gre za javno 
dajatev, ki jo predpisuje zakon, podrobneje pa jo uredi lokalna 
skupnost s svojim predpisom.

Občina Medvode na podlagi veljavne zakonodaje pripravlja nov 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v obči-
ni Medvode (v nadaljevanju: Odlok NUSZ). V sklopu priprav na 
novi odlok Občina posodablja evidenco, ki se uporablja za od-
mero NUSZ. Evidenca je bila delno že posodobljena za odmero 
NUSZ v letu 2019, ostale spremembe pa bodo izvedene za od-
mero NUSZ v letu 2020.

Nov odlok bo uveljavil nekaj sprememb glede na dosedanjo 
prakso na področju odmere NUSZ, ki vam jih opisujemo v na-
daljevanju.

Posodobitev podatkov o zazidanih stavbnih zemljiščih
Skladno z državnimi predpisi se podatki o površinah zazidanih 
stavbnih zemljišč (površine stavb oziroma stavbnih delov za 
stanovanjski ali poslovni namen) prevzamejo iz uradnih evidenc 
Geodetske uprave RS. Občina bo vse površine posodobila, tako 
da bodo v letu 2020 podatki o površinah zazidanih stavbnih ze-
mljišč prevzeti po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc Geodet-
ske uprave RS in ne več glede na sporočilo lastnikov oziroma 
uporabnikov nepremičnin, kot je bila praksa do sedaj.

Zunanje poslovne površine (površine zemljišč, na katerih ne 
stoji stavba, se pa uporabljajo kot poslovna površina), ki se 
prav tako uvrščajo med zazidana stavbna zemljišča, bo Občina 
evidentirala na podlagi uradno dostopnih evidenc in glede na 
stanje v naravi. Ker ti podatki niso neposredno prevzeti iz ura-
dnih evidenc, bo Občina vzpostavila lastno evidenco.

Vzpostavitev podatkov o nezazidanih stavbnih zemljiščih
V letu 2020 bo novost vzpostavitev evidence nezazidanih stavb-
nih zemljišč, ki jo bo vzpostavila Občina Medvode na podlagi že 
veljavne zakonodaje, določil novega Odloka NUSZ, prostorske-
ga akta in stanja v naravi. Ker ti podatki niso neposredno pre-
vzeti iz uradnih evidenc, bo Občina vzpostavila lastno evidenco.
Nezazidana stavbna zemljišča predstavljajo zemljišča, za katera 
je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih do-
pustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter gradbenih 
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infra-
strukture. 

Zavezanec za odmero NUSZ
Skladno z Odlokom NUSZ je zavezanec za plačilo NUSZ nepo-
sredni uporabnik nezazidanega oziroma zazidanega stavbnega 
zemljišča (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, naje-
mnik, zakupnik, uživalec).
Nov sistem odmere nadomestila bo temeljil na uporabi uradnih 
podatkov, zato bi lahko prišlo do situacije, da bo odmero prejel 
zavezanec, ki je vpisan v uradno evidenco (drug zavezanec) in 
ne neposredni uporabnik, kot to določajo predpisi. Podatek o 

uporabniku nepremičnine ni podatek, ki se vodi v uradnih evi-
dencah, zato bo v primeru, da uporabnik ni znan, odmero na-
domestila dobil lastnik nepremičnine. V sklopu posodobitve 
celotne evidence, bomo sicer v večji meri skušali podatke o 
uporabnikih nepremičnin prenesti iz evidence za odmero NUSZ 
iz leta 2019.

Če menite, da bi moral odmero dobiti drug uporabnik prosi-
mo, da to sporočite na Občino Medvode na elektronski naslov:  
obcina@medvode.si, s pripisom »Izjava NUSZ 2020«. V izjavi je 
potrebno natančno navesti za katero nepremičnino gre (naslov, 
številko stanovanja, parcelno številko).

V odmernem letu 2020 bomo pri pripravi podatkov za odmero 
upoštevali tiste spremembe podatkov o zavezancih za plačilo, 
ki jih bomo prejeli na Občino Medvode najkasneje do 31. 12. 
2019.

Obveščanje zavezancev in urejanje podatkov
V preteklosti ste bili lastniki nepremičnin s strani Republike Slo-
venije že obveščeni o podatkih, ki jih Geodetska uprava (GURS) 
vodi o vaših nepremičninah. Pri naključnem pregledu nekaterih 
stavb na območju občine smo ugotovili, da podatki, ki so bili 
do sedaj uporabljeni za odmero nadomestila, niso vedno ena-
ki podatkom, ki so vpisani v uradne geodetske evidence. Prav 
tako občina vzpostavlja dve lastni evidenci, ki sta na vpogled le 
pri občinski upravi; zunanje poslovne površine in nezazidana 
stavbna zemljišča.

Iz navedenih razlogov bodo o podatkih za odmero NUSZ v času 
med 30. 9. in 30. 10. 2019 individualno obveščeni vsi lastniki 
zazidanih oziroma nezazidanih stavbnih zemljišč, v tem času 
pa bo potekala tudi javna razgrnitev.

Zazidana stavbna zemljišča
Če bi ugotovili, da prihaja do uporabe napačnih podatkov 
o stavbah in stavbnih delih, uradne podatke o stavbah in 
stavbnih delih lahko preverite tudi na spletni strani http://
www.e-prostor.gov.si ali osebno na Območni geodetski upravi 
Kranj. Podatke o stavbah in stavbnih delih  lastniki nepremič-
nin lahko uredite osebno na Območni geodetski upravi Kranj 
in NE na Občini Medvode.

Če bi ugotovili, da prihaja do uporabe napačnih podatkov o zu-
nanjih poslovnih površinah, lahko podatke zavezanci uredite 
osebno na Občini Medvode v času javne razgrnitve.

V odmernem letu 2020 bo Občina Medvode pri pripravi podat-
kov za odmero zazidanih stavbnih zemljišč (stavbe in stavbni 
deli) upoštevala tiste podatke o stavbah oziroma stavbnih de-
lih, ki bodo vpisani v uradne evidence na dan 31. 12. 2019 ozi-
roma pri zunanjih poslovnih površinah tiste, ki bodo vpisani v 
občinski evidenci po zaključku javne razgrnitve.

Nezazidana stavbna zemljišča
Če bi ugotovili, da prihaja do uporabe napačnih podatkov o ne-
zazidanih stavbnih zemljiščih, lahko podatke zavezanci uredi-
te osebno na Občini Medvode v času javne razgrnitve.

V odmernem letu 2020 bo Občina Medvode pri pripravi podat-
kov za odmero nezazidanih stavbnih zemljišč upoštevala tiste 
podatke, ki bodo vpisani v občinski evidenci po zaključku jav-
ne razgrnitve.
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Vse občine so bile s strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter 
Ministrstva RS za finance uradno pozvane, da čim celoviteje od-
merijo NUSZ na celotnem svojem območju, s ciljem povečanja 
enakopravnosti obdavčitve ter vzpostavitve sistema NUSZ, ki bo 
omogočil bolj pregleden in nadzorovan prehod na nov sistem 
obdavčitve nepremičnin, ki naj bi v skladu z načrtovano poso-
dobitvijo sistema v nekaj letih nadomestil NUSZ. Le točni podat-

ki na območju občine Medvode in vaše sodelovanje v postopkih 
odmere so zagotovilo korektne višine NUSZ, ki jo boste prejeli 
kot zavezanec za plačilo.

Za vaše sodelovanje pri pripravi odmere NUSZ se vam vnaprej 
zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

Občinska uprava

MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PETER KOŠENINA

Občina Medvode se tudi letos pridru-
žuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki 
širom Evrope in tudi sveta obiskovalce 
središč mest, krajev in vasi spominja, 
kako prijetnejši bi lahko bil promet brez 
izpušnih plinov ter na skupnostno od-
govornost do čistejšega okolja in svoje-
ga zdravja. Podnaslov letošnjega tedna 
je "Gremo peš!" 
Letos bo torej v ospredju hoja. Kot pravi-
jo, je to tisti najmanj spektakularen na-
čin premikanja, ki je hkrati tudi najbolj 
naraven, najbolj zdrav in vedno znova 

presenetljivo sproščujoč. Velika težava 
sodobne družbe je pomanjkanje fizič-
ne aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki 
meri spodbuja pretirana raba osebnih 
avtomobilov. "V sklopu Tedna mobilno-
sti bomo v Medvodah organizirali šte-
vilne prireditve. Načrtovana je zapora 

Medvoške ceste od začetka mostu čez 
Soro do tržnice (prvega izvoza za Merca-
tor), in sicer od ponedeljka, 16. septem-
bra, zjutraj do sobote, 21. septembra. Ob-
čanke in občane prijazno vabimo, da se 
v navedenem času v središče občine po-
dajo peš, s kolesom ali delijo prevoz, mi 
pa bomo poskrbeli za vse ostalo, pred-
vsem za dobro voljo in pester program 
prireditev," pravijo organizatorji na čelu 
z lokalnim koordinatorjem Gregorjem 
Rozmanom.
Program dogodkov je objavljen tudi v 
tokratni izdaji Sotočja, podrobnejše in-
formacije pa najdete na spletni strani 
Občine Medvode.

Teden za spremembo mobilnostnih navad
Med 16. in 22. septembrom bo potekal Evropski teden mobilnosti, ki se mu znova 
pridružujejo tudi v Občini Medvode. Potekali bodo številni dogodki. 

Letos bo v ospredju hoja. 
Kot pravijo, je to tisti 
najmanj spektakularen način 
premikanja, ki je hkrati tudi 
najbolj naraven, najbolj zdrav 
in vedno znova presenetljivo 
sproščujoč.

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

V podjetju Savske elektrarne Ljubljana 
so kot lastniki Male hidroelektrarne 
Goričane začeli projekt sanacije jezu 
Goričane. 
Po podatkih, ki smo jih pridobili na 
Občini Medvode, dela izvaja podjetje 
VGP Kranj, ki ima državno koncesijo 
za posege v vodotokih. Po pripravljal-
nih delih z izgradnjo nasipa bo izvaja-
lec začel samo sanacijo jezu, ki obsega 
gorvodno in dolvodno ojačenje jezu z 
armiranim betonom in vgradnjo ke-
mičnih sider za povezavo na osnovno 
konstrukcijo jezu. Predviden rok iz-
vedbe je en mesec. 
Občane prosijo, da se v času gradnje ne 
gibljete na območju gradbišča in upo-
števate navodila izvajalca.

Sanacija jezu v Goričanah

V Goričanah poteka sanacija jezu.
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NAČRTOVANI DOGODKI 
EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI (16. DO 22. 9. 2019) 

V MEDVODAH 
 

Lokacija, čas Naziv dogodka, izvajalec 
osnovne šole v občini 
MED TEDNOM 

Pešbus 
osnovne šole, prostovoljske 
organizacije, Občina Medvode 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – SREDA 
18:00 – 19:15 

3sprehodi »Polje – gozd – voda«
Telovadni skupini Šole zdravja iz 
Medvod – Preske in Medvod – centra, 
Društvo Reks in Mila 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – PETEK 

Info stojnice 
Občina Medvode – Režijski obrat 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – PETEK 

Potujoča ustvarjalnica 
JZ Sotočje in Občina Medvode – 
Režijski obrat 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – PETEK 

Vrzite na koš  
JZ Sotočje in Občina Medvode 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – PETEK 

Brezplačni paket izposoje kolesa in 
čolna 
JZ Sotočje, TD Zbilje 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – PETEK 

Popusti pri servisiranju koles
Servis koles Stan 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – PETEK 

Čitalnica in risalnica na asfaltu
Knjižnica Medvode 

zaprti del Medvoške ceste 
PONEDELJEK – PETEK 
8:00 – 9:00 

Telovadba na cesti Telovadni skupini 
Šole zdravja iz Medvod – Preske in 
Medvod – centra 

podhod Gorenjska cesta 
PONEDELJEK – NEDELJA 

Grafitarnica med vodami 
Matic Škulj, Peter Gaber, JZ Sotočje 

zaprti del Medvoške ceste 
SREDA 
16:00 – 18:00 

Družabne igre za celo družino
Knjižnica Medvode 

Knjižnica Medvode 
ČETRTEK 
8:00 – 16:00 

Knjigofer 
Knjižnica Medvode in Občina Medvode 
Režijski obrat 

velika sejna soba občine, 
pritličje občinske stavbe 
ČETRTEK 
9:00 – 10:30 

Mladi in trajnostna mobilnost
Mojca Furlan in Občina Medvode 

zaprti del Medvoške ceste 
ČETRTEK 
9:00 – 13:00 

Varno kolesarjenje za vse udeležence 
v prometu 
Društvo Barka ter LAS Za mesto in vas 
 

prireditvena ploščad ob 
Medvoški cesti 
ČETRTEK – PETEK 
10:00 – 13:00 

Biciklatorij
Skupina Tretja roka ter LAS Za mesto 
in vas 

zaprti del Medvoške ceste 
ČETRTEK – PETEK 
10:00 – 14:00 

Cestišče igrišče  
enote vrtca, osnovne in podružnične 
šole ter Občina Medvode 

Lokacija, čas Naziv dogodka, izvajalec
zaprti del Medvoške ceste
ČETRTEK – PETEK 
10:00 – 18:00 

Brezplačne palačinke za lačne pešce 
in kolesarje 
DU Medvode, DU Pirniče, Vrtec 
Medvode, JZ Sotočje, Občina Medvode 

parkirišče pri tržnici in 
avtobusne postaje po občini 
ČETRTEK 
16:00 – 17:45, 
18:00 – 19:45 

Cabriobus Tour 
Občina Medvode in JZ Sotočje 

prireditvena ploščad ob 
Medvoški cesti 
ČETRTEK 
17:00 – 17:45 

Kako je zebra posodila svoje črte
Knjižnica Medvode in Miškino 
gledališče 

zaprti del Medvoške ceste
ČETRTEK 
17:00 – 19:00 

Kolesarjenje po občini
Kolesarski klub Medvode 

velika sejna soba občine, 
pritličje občinske stavbe 
PETEK 
9:00 – 10:30 

Peš do konca sveta - potopisno 
predavanje Ladislava Vidmarja 
Ladislav Vidmar in Občina Medvode 

start in cilj pred občinsko 
stavbo 
PETEK 
10:00 – 12:00 

Dan brez avtomobila – s kolesi na 
teren 
Občina Medvode 

zaprti del Medvoške ceste
PETEK 
15:00 – 19:00 

Test hoje in merjenje zdravja
Zdravstveni dom Medvode 

zaprti del Medvoške ceste
PETEK 
17:00 – 17:30 

Zaključna prireditev tedna mobilnosti
JZ Sotočje in Občina Medvode 

zaprti del Medvoške ceste
PETEK 
18:00 – 19:00 

Medvoški trimček
Športno društvo Efi 

pred stavbo Občine Medvode
SOBOTA 
15:00 – 19:00 

Pohod med vodami
Planinsko društvo Medvode 
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Telovadba na cesti Telovadni skupini 
Šole zdravja iz Medvod – Preske in 
Medvod – centra 

podhod Gorenjska cesta 
PONEDELJEK – NEDELJA 

Grafitarnica med vodami 
Matic Škulj, Peter Gaber, JZ Sotočje 

zaprti del Medvoške ceste 
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16:00 – 18:00 

Družabne igre za celo družino
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Knjigofer 
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parkirišče pri tržnici in 
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ČETRTEK 
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Občina Medvode in JZ Sotočje 
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MAJA BERTONCELJ

V ponedeljek, 2. septembra, je bil prvi 
šolski dan v novem šolskem letu 
2019/20120. To je bil poseben dan za 170 
prvošolcev, ki so sedli v šolske klopi v 
osnovnih šolah v medvoški občini. Raz-
porejeni so v desetih oddelkih. Največ 
prvošolcev so sprejeli na OŠ Medvode, 
42 v dveh oddelkih, sledijo OŠ Preska (41 
v dveh oddelkih), OŠ Pirniče (38 v dveh 
oddelkih), OŠ Simona Jenka Smlednik 
(23 v dveh oddelkih), na podružnicah OŠ 
Preska pa jih je 15 na POŠ Sora in dva 
na POŠ Topol. Vseh učencev skupaj na 
osnovnih šolah v medvoški občini je 
1581 (OŠ Medvode 387 učencev, OŠ Pirni-
če 298 učencev, OŠ Preska 464 učencev, 
POŠ Sora 92 učencev, POŠ Topol 38 učen-
cev, skupaj torej 594 učencev, in OŠ Si-
mona Jenka Smlednik 302 učenca).

POT, DOLGA DEVET LET

Na šolah so se potrudili in za prvošolčke 
pripravili program. Obiskal jih je tudi 
medvoški župan Nejc Smole. Pridruži-
li smo se mu na OŠ Preska. Vsakemu 
oddelku je razdelil športne pripomočke 
in knjige ter učencem zaželel čim bolj 
uspešno usvajanje znanja in gradnjo 
povezanih razrednih skupnosti. "Danes 
je za vas vesel dan. Za kuliso smo pri-
pravili tudi sonce, da vam bo svetil vseh 

devet let. Pripravili smo vam program, 
da boste videli, da šola ni samo učenje, 
da je včasih tudi zabava. Lepo vas poz-
dravljam v naši veliki družini. Upam, 
da bo za vas, šolanje, naslednjih devet 
let velik izziv. Prepričan sem, da ga bo-
ste uspešno premagali in šli naprej v 
srednjo šolo. Do takrat pa je še kar dol-
ga pot," je prvošolce nagovoril ravnatelj 
OŠ Preska Primož Jurman. Po uvodnem 
delu v telovadnici so šli pogledat še v 
razrede. 

PREŠKA ŠOLA POLNA, DVA ČETRTA 
RAZREDA V PASTORALNI DOM

Na OŠ Preska so se letos konkretneje 
soočili s pomanjkanjem prostora za 
nemoteno izvajanje pouka. Vodstvo 
šole se je odločilo, da dva oddelka četr-
tega razreda gostujeta v prostorih sose-
dnjega Pastoralnega doma. Kot so po-
udarili, to ni nobena posebnost, takih 
primerov je bilo v slovenskem šolskem 
prostoru kar nekaj in bodo tudi v priho-
dnosti. Pouk izvajajo v skladu z ustavo 
in predmetno zakonodajo, po principu 
ločenosti cerkve od države. Četrtošolci 
bodo v Pastoralnem domu le krajši čas, 
čeprav so prostori po besedah Jurmana 
tudi s pedagoškega vidika ustrezni. Ne 

nazadnje je tam že gostovala OŠ Mon-
tessori. "Prostorska problematika je na 
Osnovni šoli Preska kar pereča. V ta 
namen skupaj z Občino Medvode išče-
mo ustrezne rešitve, ki bodo pomenile, 
da bomo pouk vsi skupaj nadaljevali v 
stavbi matične šole. Dolgoročna rešitev 
pa je seveda gradnja nove šole," je še 
povedal Jurman. Kot pravi, je sicer šol-
ski okoliš tako matične šole kot obeh 
podružnic dokaj stabilen, dodatne šte-
vilke pa pomenijo vedno več priseljenih 
otrok, več je tudi oddelkov. Pojasnjuje: 
"V nekaterih oddelkih imamo otroke 
s posebnimi potrebami, ki zahtevajo 
zmanjšan normativ. V novem šolskem 
letu imamo na šoli okrog osem od-
stotkov otrok z odločbami, slovensko 
povprečje je 4–5 odstotkov. Z njimi zelo 
uspešno delamo. To so otroci, ki imajo 
ponekod določene primanjkljaje, hkra-
ti pa pomenijo obogatitev. Ta raznovr-
stnost nas vse skupaj bogati."
Več o reševanju prostorske problema-
tike na OŠ Preska je povedal Nejc Smo-
le, župan Občine Medvode: "V preteklih 
dveh letih smo v Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Medvode zago-
tovili lokacijo za novo šolo, zemljišča, 
poskrbeli za prenos lastništva in letos 

Rumene rutice za sto sedemdeset prvošolcev
Največ prvošolcev imajo v Osnovni šoli Medvode, v Osnovni šoli Preska pa se srečujejo 
z veliko prostorsko stisko. Dva četrta oddelka sta prvi šolski dan začela v sosednjem 
Pastoralnem domu.

Prvošolci, ki obiskujejo OŠ Preska, so se najprej zbrali v telovadnici, kjer so zanje pripravili 
sprejem s programom.

V vrtcu sto štirideset 
novincev
MAJA BERTONCELJ

S septembrom so novo šolsko leto začeli 
tudi v Vrtcu Medvode. "Imamo 38 oddel-
kov, sprejeti so vsi otroci, ki so imeli vstop 
s septembrom. Novincev je 140. Na čakalni 
listi so ostali le otroci, ki imajo vstop ka-
sneje (49 otrok), nekaj imamo še prostih 
mest," so sporočili iz Vrtca Medvode. Čez 
poletje so opravili nekatera vzdrževalna 
dela, kupili bodo dva stroja za centralno 
kuhinjo ter namestili videonadzor v enoti 
Ostržek in Pirniče.
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izvedli tudi javni natečaj. Izbrana je bila 
najboljša rešitev. Vse to pa zaradi tega, 
ker je bilo v letu 2017 s strani pristojne-
ga ministrstva obljubljeno, da bo konec 
leta 2019 razpis za sofinanciranje. Nova 
osnovna šola bo po ocenah stala okrog 
15 milijonov evrov, ki jih občina sama 
ne more zagotoviti. Pritiske bo treba iz-
vajati naprej. Ko bodo sredstva zagoto-
vljena in če bomo uspešni s pridobiva-
njem le-teh, bomo lahko začeli graditi 

novo šolo. Letos se žal prvič soočamo s 
tem, da dva oddelka gostujeta. Iščemo 
zasilno rešitev znotraj same šole, ki bi 
za letos omogočala šolanje tudi četrto-
šolcem v teh prostorih. Težko je govoriti 
o rokih. Šola skupaj s starši išče rešitve, 
kje znotraj šole bi se dalo s kakšnim 
manjšim posegom dobiti dve učilnici. 
Če bodo našli rešitev, bomo k realizaciji 
najverjetneje pristopili med jesenskimi 
počitnicami. Vse pa kaže, da bo potreb-

na tudi gradnja modularnega prizidka, 
ki bo rešil najbolj akutno prostorsko 
problematiko in omogočil, da bomo 
lahko naslednjih pet let še na obstoječi 
lokaciji."
Tako na občini kot na šoli se zahvaljujejo 
staršem za razumevanje in Župniji Pre-
ska za pripravljenost, da so jih sprejeli.

PREVIDNO, OTROCI NA CESTI

Z začetkom novega šolskega leta je na 
cestah znova več otrok, zato še večja 
previdnost voznikov ne bo odveč, k če-
mur opozarjajo tudi s preventivnimi 
akcijami. S skupnimi močmi so pred-
stavniki policije, občinski inšpektor in 
prostovoljci tudi letos poskrbeli, da je bil 
prvi šolski dan in da bo tudi šolsko leto 
prometno varno za otroke. Ob šolskih 
poteh in na prehodih za pešce so že ves 
teden številni prostovoljci. "Z veseljem 
se odzovem. Sem v pokoju, čas imam. 
Že sama naša prisotnost je nekakšno 
opozorilo voznikom. Opazim, da zmanj-
šajo hitrost, ko nas vidijo. Otroci so nas 
veseli. Lepo pozdravijo in gredo naprej v 
šolo. Na splošno se mi zdi, da so vozni-
ki v teh dneh kar previdni," je povedala 
Malči Purić iz Preske. 

Na ceste so se vrnili otroci. V prvem tednu za njihovo varnost na šolski poti skrbijo tudi 
številni prostovoljci.
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INFORMACIJE: 04/506 23 72 (srednja šola),  
04/506 23 62 (višja šola) in www.scsl.si 

	  inženir strojništva
  inženir lesarstva

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA

INFORMATIVNI DAN: 11. 9. 2019 od 15. do 17. ure,  
Podlubnik 1b, pisarna 235 (II. nadstropje)

  

 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
	  oblikovalec kovin – orodjar
	  avtoserviser
	  avtokaroserist
	  inštalater strojnih inštalacij
	  strojni mehanik
	  mizar
	  tapetnik

       POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
	  strojni tehnik
  avtoservisni tehnik
	  lesarski tehnik

Možnost obročnega plačevanja in možnost sofinanciranja šolnin 
(Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS).

MAJA BERTONCELJ

V poletnih mesecih so investicije potekale tudi v Športni 
dvorani Medvode. Kot pravijo, so zaključili največjo inve-
sticijo zadnjih let.
"Športna dvorana Medvode obratuje od leta 2006 in se upo-
rablja za rekreacijo, športne aktivnosti otrok in mladine, 

Energetska prenova razsvetljave
Pred začetkom novega šolskega leta in vadbene sezone so v Javnem zavodu Sotočje 
energetsko prenovili razsvetljavo v Športni dvorani Medvode. Kot pravijo, gre za 
največjo investicijo v zadnjih letih.

Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Medvode

kakovostni in vrhunski šport ter organizacijo različnih dru-
žabnih in kulturnih prireditev. Zaradi dotrajanosti obstoje-
če razsvetljave in visokih stroškov za rabo energije smo se 
odločili za investicijo energetske prenove razsvetljave. S 
prenovljeno razsvetljavo smo zagotovili ustrezno svetilnost, 
boljše pogoje za izvajanje vseh aktivnosti, možnost regulacije 
s pametnim sistemom upravljanja DALI, ki omogoča samo-
dejno prilagajanje ravni osvetljenosti glede na potrebe, od 
najnižjega nivoja za čiščenje dvorane do najvišjega nivoja, 
ki bo v uporabi za mednarodna športna tekmovanja. Celotna 
vrednost investicije je 48.800 evrov in bo v celoti izvedena s 
presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih je Zavod ustvaril v 
preteklih letih," je povedala Ines Iskra iz Javnega zavoda Soto-
čje Medvode. S to investicijo načrtujejo od 55 do 60 odstotkov 
prihranka energije.
Poleg tega so v zadnjih mesecih v dvorani izvedli še sanaci-
jo inštalacije talnega gretja, delno obnovili in sanirali streho 
dvorane in izvedli vse ukrepe za preprečevanje in razmnože-
vanje legionel v vodovodnem omrežju.
Dvorana bo tudi v novi vadbeni sezoni polno zasedena. "V pri-
merjavi z lanskim letom se je povišalo število rednih naje-
mnikov, ki vadijo čez teden, prav tako se je povečalo število 
športnih prireditev, ki bodo potekale ob koncih tednov. 
Do konca leta 2019 bo v dvorani enajst velikih družabnih pri-
reditev in 33 športnih tekmovanj (večina od teh bodo turnirji 
v košarki in badmintonu), do 1. maja 2020 pa bo dvorana pro-
sta le tri konce tednov. Sicer pa Javni zavod Sotočje Medvo-
de, ki upravlja dvorano, športne prostore primarno namenja 
Osnovni šoli Medvode za izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa, predvsem v dopoldanskem času v veliki in mali 
športni dvorani," je še pojasnila Iskra.
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

23.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...



18 | IZOBRAŽEVANJE

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Da bi učenci novo šolsko leto začeli v 
čim bolj prijetnih prostorih, so čez po-
letje v šolah v medvoški občini potekala 
številna dela. Večinoma je šlo za manj-
še investicije. Kaj vse je bilo narejenega, 
je pojasnila Martina Kutnar iz Oddel-
ka za splošne, premoženjskopravne in 
družbene zadeve Občine Medvode. 

OŠ MEDVODE

Ob zaključku šolskega leta so se razve-
selili novega šolskega športnega igrišča. 
Kupili so novo kosilnico. Zamenjali so 
tri komplete omar za tri učilnice ter za-
menjali table v teh učilnicah, ki so jih 
tudi prebelili. Obnovili so poškodovane 
lesene dele peskovnika in igral. Kupili 
so novo mizo za invalidnega učenca, 
preuredili so tudi sanitarije. Med poči-
tnicami so preuredili še dva kabineta 
za potrebe učiteljev in za delo z učenci s 
posebnimi potrebami. 

OŠ PIRNIČE

Ureditev mini telovadnice: preuredi-
tev dveh manjših kabinetov v en pro-
stor, oblazinjenje le-tega (stene, vrata), 
predelava zunanjih sten pri kabinetih, 
nakup informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, sanacija odtoka pri eni iz-

med učilnic, ki je bil pri gradbenih de-
lih za vrtec poškodovan in kot tak tudi 
zasut. V prihodnje želijo urediti vhod v 
šolo v prizidku. 

OŠ PRESKA

Poglavitna investicijska in vzdrževalna 
dela med počitnicami v juliju in avgu-
stu 2019 je OŠ Preska namenila obema 
podružnicama. Na matični šoli so kupili 
pohištvo za dve učilnici, namestili novo 

zunanje igralo, opravili tekoča vzdrže-
vala dela in čiščenje. Na POŠ Sora so bila 
narejena naslednja dela: obnova talnih 
oblog v pritličju šole, slikopleskarska 
dela v učilnicah in na hodnikih, tekoča 
vzdrževala dela in čiščenje. Na POŠ Topol 
so namestili nova zunanja igrala, obno-
vili parket in vinil, zamenjali notranja 
vrata, nova je steklena predelna stena z 
vrati, opravili so tekoča vzdrževala dela 
in čiščenje. Največja pridobitev so že 
omenjena nova zunanja otroška igrala. 
Občina Medvode jih je v sodelovanju s 
KS Katarina, TD Katarina in Osnovno 
šolo Preska v mesecu juliju postavila ob 
že obstoječem otroškem igrišču. Posta-
vljeno je kombinirano igralo z možno-
stjo uporabe tudi otrokom s posebnimi 
potrebami, opazovalnica ter dvojna gu-
galnica. Vrednost novih igral je nekaj 
čez 13 tisoč evrov.

OŠ SIMONA JENKA SMLEDNIK

Kupili so dvojno črno-zeleno tablo, ure-
dili arhiv in sanirali prepuščanje vode v 
ceveh pod šolsko avlo. V načrtu imajo še 
nakup nekaj strojev za tehnični pouk in 
kolesarnico. Med počitnicami so dobi-
li optični kabel in realizirali pogodbo o 
izgradnji pasivne infrastrukture WLAN 
SIO-2020. Gre za vgradnjo 17 dostopnih 
točk za brezžični internet na šoli in ne-
kaj računalniške opreme.

Investicije v osnovnih šolah
Na Podružnični osnovni šoli Topol imajo nova zunanja igrala.

zaposlitev@aktiva.si

ZAPOSLUJEMO 
NOVE SODELAVCE

ŠIRIMO SE

AV_Karierni_Lokalni-Sotocje_Zgornjesavc-Loske-novice.indd   1 22. 08. 2019   14:44:39
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Pri Podružnični osnovni šoli Topol imajo nova zunanja igrala.



Poskrbite za svoje dobro
počutje z novimi znanji.

•AROMATERAPIJA
  ZA DOMAČO RABO

•BARVNA TERAPIJA

•REFLEKSNA MASAŽA STOPAL

•SALSA ZA PARE

Kdor se pri
učenju nazaj drži, 

za sebe
ne poskrbi.

Vpišite se
v septembru!
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MAJA BERTONCELJ

Življenje ponuja številne poti, le videti 
jih moramo in si upati stopiti nanje. Se 
nadgrajujejo ali gredo v drugo smer. Na 
novo pot stopata Darja Gebert in Mate-
ja Farič Svoljšak. Zaposleni sta v policiji 
in šolstvu, ker pa sta začutili, da želita 
več, kot jima dovoljuje sistem, sta se ob 
službi podali na študij in ga zaključili. V 
Zgornjih Pirničah sta odprli Zavod Cen-
ter družinske terapije.

 Prihajata iz različnih strok, združila 
vaju je psihoterapija. Kako to, da sta se 
podali na drugo področje? 
Darja: Prihajava iz različnih strok, dru-
ži pa naju isti interes. Izhajam iz vrst 
policije, kjer je v prvi vrsti represivno 
delo, preko katerega sem videla, ko-
liko stvari manjka. Zakon ti dopušča 
nekaj, naprej pa ne moreš iti, ker tudi 
časa za to ni. Če si naravnan na to, da 
bi rad ljudem dal nekaj več, je to pre-
malo. Odločila sem se za magistrski 
študij zakonskih in družinskih študij, 
kjer sva se spoznali. Obe sva študira-
li ob službi. Skupaj sva imeli klinične 
vaje, nato sva bili eno leto stažistki na 
Frančiškanskem družinskem inštitutu 
v Ljubljani pod supervizijo dr. Christi-
ana Gostečnika in sodelavcev. Sedaj 
nadaljujeva samostojno pot, ki je še 
zelo mlada. Povezala naju je torej prav 
želja dati ljudem nekaj več, kot nama 
dopušča služba. Bi pa še enkrat šla po 
isti poti. V policijo me je pripeljala moja 
športna pot. Potem pa je prišel trenu-
tek, ko sem začutila, da je to premalo, 
da želim več. Odlično je, da se včasih 
ne počutiš dobro, ker potem začneš is-
kati. Skozi teologijo sem našla sebe, to 
pot. Včasih je treba kaj pustiti za sabo 
in iti naprej. Ne bi pa nič spremenila 
na svoji izobraževalni poti.
Mateja: Sem profesorica specialne in 
rehabilitacijske pedagogike in prihajam 
iz šolstva, kjer delam z najbolj šibkimi. 
Vedno znova sem naletela na težavo, 
kako jim pomagati. Našla sem se v psi-
hoterapiji. Bi pa tudi jaz šla še enkrat po 

isti poti, ki me je izoblikovala, pripeljala 
do tukaj. Moja življenjska pot me je vo-
dila skozi različna potovanja, službe, iz-
obraževanja. Nekaj časa sem živela tudi 
v tujini, delala kot učiteljica v Turčiji z 
učenci z motnjo v duševnem razvoju. 
Vse to me je pripeljalo do tega, da želim 
nekaj več. Najina izobraževalna pot se 

še ni končala. Izobražujeva se naprej, 
sama sem tudi doktorska študentka 
zakonske in družinske terapije. Ves čas 
iščeva dodatna izobraževanja, da lahko 
ljudem ponudiva maksimum.
Darja: Poklic terapevtke je pravzaprav 
nekakšen izziv. Nikoli ni konec in vsak 
klient, ki tukaj sedi, tudi naju odpi-
ra. Ob vsakem klientu morava tudi na 
sebi zelo veliko delati. Človek ni nikoli 

zaključena osebnost. Super je, da je to 
tako, ker imamo vedno neke izzive. 
Mateja: Ne samo da se izobražujeva, 
tudi rasteva z vsakim klientom. Vsak 
ima svojo zgodbo. Ob tem je dobro, da 
imava tudi druga drugo, da se med se-
boj razumeva, si pomagava. Ne naza-
dnje smo le vsi krvavi pod kožo.

 Odločitev za samostojno, novo pot 
zagotovo ni lahka?
Darja: Moja služba v policiji mi zagota-
vlja varnost, a to je sistem. Če se lah-
ko toliko prilagodiš, da ti je dovolj, da 
zadovoljiš samo ta sistem, je to v redu, 
če pa želiš nekaj več, se izobraževati, je 
to premalo. Seveda so ob takšni odloči-
tvi strahovi, še vedno jih imam, in to je 
povsem normalno. Obe sva na poti ali 

Iz policije in šolstva v psihoterapijo
Ko te izobraževanje v dobi odraslosti popelje na novo pot. Darja Gebert prihaja 
iz policijskih vrst, Mateja Farič Svoljšak iz šolstva. Našli sta se v psihoterapiji, 
doštudirali in ljudem pomagata v okviru Zavoda Center družinske terapije s sedežem 
v Zgornjih Pirničah. 

Mateja Farič Svoljšak (levo) in Darja Gebert bosta 29. oktobra imeli predavanje tudi  
v Knjižnici Medvode na temo bolečina slovesa. 

Darja Gebert: "Poklic terapevtke je pravzaprav nekakšen izziv. 
Nikoli ni konec in vsak klient, ki tukaj sedi, tudi naju odpira. Ob 
vsakem klientu morava tudi na sebi zelo veliko delati. Človek ni 
nikoli zaključena osebnost. Super je, da je to tako, ker imamo 
vedno neke izzive."



povsem pustiti preteklost ali še ostati 
tam. Še vedno sva zaposleni, jaz v po-
liciji, Mateja na eni izmed osnovnih 
šol. Istočasno sta najini službi in tera-
petvsko delo zelo združljivi. V policiji 
veliko bolj kvalitetno delam zaradi tega 
znanja in obratno.
Mateja: Močno verjamem v psihotera-
pijo, ki sem jo spoznala tudi kot klient-
ka. Videla sem, kaj lahko naredi človeku 
psihoterapevtska pomoč, kako te spre-
meni, ko si najbolj na dnu.
Darja: S psihoterapijo želiva pomagati 
ljudem: preko individualnih ali sku-
pinskih terapij, terapij z otroki, mlado-
stniki, otroki s posebnimi potrebami, 
družinskimi terapijami, svetovanjem 
... Imava tudi predavanja. Pred poletjem 
sva ga imeli tudi v Zdravstvenem domu 
Medvode, 29. oktobra bo v Knjižnici 
Medvode na temo bolečine slovesa.
Mateja: Želiva si priti tudi do tistih, ki bi 
radi prišli do naju, a jih je strah, imajo 
veliko stisko. Zato sva se povezali z ne-
katerimi šolami in zdravstvenimi usta-
novami. 
Darja: Enkrat tedensko opravljam psi-
hoterapevtsko delo v ambulanti, v Zdra-
vstvenem domu Žiri. Zdravnika, ki de-
lata celostno obravnavo posameznika, 
ugotovita, če so v ozadju kakšne psihič-
ne težave, in v tem primeru pacientu 
predlagata psihoterapijo. Takšen sistem 
je super. Včasih ljudem manjka samo 
pogovor, da so slišani, da jih nekdo ra-
zume, jih ne obsoja. Na splošno vidim, 
da ljudje zelo tipajo, imajo željo, vidijo, 
da bi potrebovali terapijo, pa je zadaj 
strah v smislu, kaj bodo pa ljudje re-
kli, če bodo videli, da jaz to potrebujem. 
Vprašajmo se, zakaj pa moramo biti ve-
dno v redu, vedno popolni. Ni treba. Kaj 
ni zanimivo, da ko vprašamo, kako si, 
je običajno odgovor v redu sem. Pa si res 
v redu? 
Mateja: Terapija omogoča, dovoli člove-
ku, da ni v redu. Na eni strani imamo 
ljudi, ki morajo vedno zdržati, iti čez vse, 
na drugi strani pa tiste, ki so vedno žrtve. 
Obema stranema je treba prisluhniti.

 Nekdo zdrži več, drugi manj. Od česa 
je to odvisno?
Darja: Ljudje ne maramo biti nesrečni, 
se pa zdi, da je nekaterim prav 'udobno' 
v mučeniški drži. Tako smo žrtve vsega 
mogočega, nihče nas ne razume, vse gre 
narobe in nič ne moremo narediti. Za 
spremembo potrebujemo odločitev, in 
ko do nje pride, se začne notranje spre-
obrnenje. En dan si je treba reči: Dovolj 
je! Zaslužimo si več! Se vprašati, kdo 

smo in kdo želimo biti "jutri". Do tam je 
še daleč, začne pa se tukaj in zdaj. Pre-
teklost, ki nas vse tako zaznamuje, je 
treba pustiti za sabo (to ne pomeni, da 
bomo pozabili) in odpustiti tistim, ki so 
nas prizadeli, in sebi, da smo ne naza-
dnje dopustili, da so se nekatere stvari 
dogajale. Tukaj in zdaj moramo stopati 
po poti sprememb (to je tudi cilj tera-
pije – narediti nekaj novega), vsak dan 
znova si moramo dovoliti vsaj eno spre-
membo, eno tveganje, zaradi katerega 
bomo dan zaključili s ponosom in no-
vega začeli z nasmehom. Vsakič znova.

Mateja: Vprašali ste, od česa je to odvi-
sno. Nekaj nam je dano. Zelo pomemb-
no je, iz kakšne družine izhajamo. Če 
smo iz družine, ki zelo tarna in je to 
trend, to nesemo naprej; ali pa smo iz 
družine, kjer je navada, da moramo 
zdržati. Od tega je zelo odvisno, kakšna 
bo naša drža v prihodnosti. Ni pa to do-
končno, kot je omenila že Darja. Tudi če 
sem večna žrtev, lahko vstanem, grem 
naprej. Tisto drugo, ki je včasih morda 
celo bolj nevarno, pa je, da vse prene-
sem, da moram vse narediti in nikoli 
pasti. Vse pa tudi ni za prenesti in en-
krat se človek lahko podre. To si je tudi 
treba priznati. Po vsakem padcu, ki ga 
zada življenje, je treba vstati, in naj to 
ne bo konec, temveč opomin in razlog 
za življenje.
Darja: V tem stresnem svetu je zelo po-
membno najti ventil, da se lahko umiriš.
Mateja: Ta ventil iščemo vsi. Zato je 
tudi toliko odvisnosti, tudi – če tako re-
čem – nezdravih ventilov, kot so kaje-
nje, alkohol, droge ... 
Darja: Pri svojem strokovnem delu se 
ukvarjam tudi z različnimi oblikami za-
svojenosti (alkohol, droge, odnosi, hra-
na …). O tem bi lahko napisala knjigo. 
Kot že rečeno, vprašajmo se, kaj želimo 
za jutri, kdo smo ...

 Veliko jih odgovora na to vprašanje 
niti ne pozna. 
Mateja: Veliko jih ne zna, si ne upa najti 
odgovora. 
Darja: Živimo v takšnem sistemu od 
vrtca do šole in naprej, da moramo biti 
vedno v nekih okvirih. Vedno je samo, 
kaj moramo narediti, zmanjka pa tisto, 
kdo smo.

Mateja: Terapija pomaga najti tudi pot 
iz teh okvirjev. Veliko sem potovala in 
lahko rečem, da je ta "sistemskost" pri 
nas, Slovencih, sploh velik problem. 
Zgradili bomo hišo, še bolje v dveh 
nadstropjih, da bo še za otroka ... To 
ni samo življenje v hiši, je na splošno 
razmišljanje. Če povem v prispodobi, da 
sem tukaj, ne grem čez reko, ne upam 
si iti čez, ker je tam nevarno; ali spre-
jeti nekoga, ki pride čez, ker nas ogro-
ža. Potem je bolje ne iti. Ostanemo tu-
kaj, hodimo trideset, štirideset let v isto 
službo, čeprav nas ne osrečuje, ker tako 

je. Kaj bodo pa sosedje rekli, če bom šel 
izven okvirjev? Tako težko je, ker smo 
tako zakoreninjeni.

 Prelomnica je lahko tudi novo šol-
sko leto, ki se je začelo. Kakšen nasvet 
za konec?
Mateja: Ker izhajam iz šolstva, se mi 
zdi zelo zanimivo, kako je večina otrok, 
ko prihaja v šolo, polna veselja, upanja, 
hkrati pa vidim strah pri starših, ki 
se ga otrok zelo hitro lahko navzame. 
Starši imajo lahko prevelika pričako-
vanja, vendar pa otroka niso vodili in 
razvijali v to smer. Ni bilo samostojno-
sti, priprave otroka na zrelost že prej. 
Ne začne se s prvim šolskim dnem. 
Naj gre otrok v šolo, se igra in uči, gra-
diti pa je treba na samostojnosti vse-
povsod. Pri igri, oblačenju, prehranje-
vanju ... Dogaja se, da pridejo otroci v 
šolo in sedijo in čakajo, da bo kdo drug 
vse naredil namesto njih. Obiskujejo že 
predmetno stopnjo, pa si ne znajo za-
vezati vezalk, v šoli pozabljajo zvezke, 
celo torbo ... So pa seveda tudi starši, 
ki sodelujejo s šolo, prisluhnejo otroko-
vim potrebam. Želja nas vseh je, da bi 
bilo teh vedno več. Zato spodbujam, da 
je novo šolsko leto nova priložnost. Bo-
dimo pozitivni, navdušeno sodelujmo 
starši in učitelji ter si med seboj poma-
gajmo. Starši in učitelji, skupaj ustvar-
jajmo varno, spodbudno in ustvarjalno 
učno okolje.
Darja: Otroci so zelo vedoželjni, si želi-
jo novih znanj, mi pa moramo izklopiti 
strah. Če ne bo dobil petice, ne bo nič 
narobe, bo dobil pa štirico, trojko ... Pu-
stiti jim je treba, da se razvijajo, in biti 
z njimi.
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Mateja Farič Svoljšak: "Spodbujam, da je novo šolsko leto nova 
priložnost. Bodimo pozitivni, navdušeno sodelujmo starši in 
učitelji ter si med seboj pomagajmo. Starši in učitelji, skupaj 
ustvarjajmo varno, spodbudno in ustvarjalno učno okolje."
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Pregled treh knjižnih novosti, ki vam 
lahko polepšajo poznopoletne dni, je 
pripravila Mira Vidic.

GABRIELA BABNIK: TRI SMRTI

Roman, ki je razdeljen na tri dele, za-
znamuje prav toliko smrti in mnogo 
življenj, ki jih te spremenijo. Pisatelji-
ca, ki sicer živi razpeta med Sloveni-
jo in Burkina Faso, se je lotila tako njej 
dobro poznanih odnosov med rasami 
kot tudi političnega stanja v obeh drža-
vah. V prvem delu spremljamo Mamo, 
ki je pred nasilnim možem pobegnila v 
hišo bogatega brata. Ko umre Mne, nji-
hova mama, se iz Evrope vrne tudi brat 
Muhamed. S seboj pripelje sina Črta in 
Mama je primorana prevzeti skrb zanj. 
Drugi del opisuje življenje upokojenega 
in razočaranega novinarja Oskarja, ki je 
živel dvojno življenje. V Afriki je spoznal 
tudi Mamo in ta po njegovem samomo-
ru pomaga njegovi hčerki Idi. Oskar pa 
je dobro poznal tudi Mirjam, vdovo pod 

Gombojevim režimom ubitega Benjami-
na Franklina. Njeno življenje in bitko za 
pravico spoznamo v tretjem delu. Čeprav 
beremo o smrti Mne, Oskarja in Frankli-
na, pa lahko ugotovimo, da so se z njimi 
končala tudi življenja treh osrednjih žen-
skih likov: Mame, Ide in Mirjam.

AHAVA, SELJA: STVARI,  
KI PADEJO Z NEBA

Ste kdaj uporabili frazo, da vam še niko-
li ni nič padlo z neba? Saarini mami je. 
Sredi poletja jo je med vrtnarjenjem za-
del z letala odpadli kos ledu in ji odrezal 
glavo. Saara se s popolnoma strtim oče-
tom preseli v dvorec tete Annu. In tam 
je deklica priča še enemu zlomu – teta 
namreč na lotu že drugič zadane glavi 
dobitek in zaradi šoka pade v večteden-
ski spanec. Ko se Annu ponovno zave, 
si začne dopisovati pisma z mornarjem, 
ki ga je že šestkrat zadela strela in se ga 
ljudje bojijo. V zadnjem poglavju se vrne-
mo v Žagovinasto hišo, kjer Saarin očka 

z novo partnerico pričakuje prizadetega 
dojenčka. V hiši Saaro preganja mamin 
duh, saj, ko pravi sama, je "mama osta-
la nedokončana, nisva je znala povedati 
do konca". Zgodba, deloma zapisana kot 
otroško pripovedovanje, nam ponudi 
prav poseben bralni užitek.

FOENKINOS, DAVID: DELIKATNO

Glede na to, da je avtor romana sicer 
scenarist, zgodba kljub umirjenosti 
teče tako dinamično, da nam prizori 
oživijo pred očmi. Junakinji Natha-
lie umre ljubljeni mož. Z izgubo se ne 
more soočiti kar nekaj let, potem pa 
v njene misli stopi dolgoletni sode-
lavec Markus. Kljub temu da je nero-
den, sramežljiv in neprivlačen, v njej 
na poseben način spet prebudi iskrico 
življenja. A njuno druženje ne ostane 
neopaženo, saj večina ljudi tujo srečo 
težko prenaša. Zanimivo branje, ki s 
humornimi vložki pokaže, da ti življe-
nje zapre vrata in odpre okno.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

V poletnem obdobju smo se bolj ali manj 
intenzivno soočali z nekaterimi sloven-
skimi in tudi globalnimi trajnostnimi 
izzivi. Vsak od nas si lahko ustvari svoje 
mnenje. Po besedah priznane klima-
tologinje in Nobelove nagrajenke dr. 
Lučke Kajfež Bogataj iz posvetovanja s 
predsednikom države in gosti ima vsak 
človek pravico do skepticizma, ne pa do 
(pre)proste razlage dejstev ali celo ne-
giranja podatkov, s katerimi znanstve-
niki opozarjajo na neizbežne posledice 
globalnega segrevanja.

Slovenija se zaradi svojih geografskih 
značilnosti segreva še hitreje od svetov-
nega povprečja. V zadnjih šestdesetih 
letih se je povprečna temperatura zraka 
v Sloveniji dvignila za dve stopinji. Viši-
na padavin se je v zahodni polovici dr-
žave zmanjšala. Višina snežne odeje se 
je od šestdesetih let prejšnjega stoletja 
več kot prepolovila. Srednji pretoki rek v 
Sloveniji so se zmanjšali. Po drugi strani 
se je pogostost velikih pretokov ponekod 
v osrednjem in v vzhodnem delu drža-
ve povečala. Segrele so se podzemne in 
površinske vode. Prihodnje podnebne 
razmere bodo v veliki meri odvisne od 
stopnje naraščanja prebivalstva, bruto 
domačega proizvoda in tehnološkega 
razvoja ter uspešnosti ukrepov za ome-
jevanje izpustov toplogrednih plinov. V 
Sloveniji so največji viri izpustov oskr-
ba z energijo (39 odstotkov), promet (32 
odstotkov), industrijski procesi in raba 
goriv v industriji in gradbeništvu (15 od-
stotkov) in kmetijstvo (10 odstotkov). Žal 
pa živinoreja v globalnem smislu pov-
zroča mnogo večje posledice. Žalostno 
je, da je meso tako poceni, kljub temu da 

pridelava hrane za živali in sama vzreja 
živali pustita ogromno negativnih po-
sledic na ekosistemih, na vodi, prsti in 
zaradi transportov tudi v ozračju. Trplje-
nje živali v intenzivnih rejah je nepopi-
sno. Meso brez zadržkov odvržemo tudi 
v smeti.
Zelo šokantni so tudi vedno pogostejši 
požari izjemnih razsežnosti. Izsekava-
nje in požig gozdov predstavlja pribli-
žno 18 odstotkov izpustov toplogrednih 
plinov na svetu, več kot znašajo celotni 
izpusti v EU. Amazonski tropski gozdo-
vi ustvarijo dvajset odstotkov kisika na 
Zemlji, hkrati črpajo velikanske količi-
ne ogljikovega dioksida iz ozračja. Dre-
vesa so ključna za boj proti podnebnim 
spremembam. Požar je zajel gozdove, 
ki se razprostirajo v velikosti 160 Slove-
nij. Uničevanje naravnega čudeža, kjer 
živi tri milijone živalskih in rastlinskih 
vrst, se pred očmi celotne svetovne jav-
nosti nadaljuje zaradi izsekavanja z na-
menom živinoreje in rudarstva. Včasih 
se zdi, kot da nikogar zares ne zanima 
prihodnost naših otrok in vnukov, kaj 
šele prihodnjih generacij. 

Kotiček za trajnostni razvoj
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Nezgodno zavarovanje 
Pazi name

Ugodnosti lahko izkoristite v času trajanja prodaje Nezgodnega zavarovanja Pazi name, ki poteka od 1. 6. 
2019 do 31. 10. 2019. 20 % popust za veliko družino se prizna ob hkratni sklenitvi vsaj 3 Nezgodnih zavaro-
vanj Pazi name prek spleta, pri zavarovalnem zastopniku oz. na naših prodajnih mestih. Več na triglav.si.

Zavarujte jih pri 
odkrivanju sveta.

Kjer vi vidite prazno 
skladišče, mladi 
vidijo koncertno 
prizorišče.

tiskan_oglas_NZOM_Raziskovalci_90,5x131_koncert.indd   1 22/08/2019   14:52

MAJA BERTONCELJ

Smleške klekljarice so kleklje začele sukati leta 2008, ko je 
bila na upravnem odboru društva upokojencev dana pobuda 
za ustanovitev klekljarskega krožka. Svoje izdelke predsta-
vljajo v Knjižnici Medvode. Odprtje razstave je bilo v sredo, 4. 
septembra, na ogled bo do petka, 20. septembra. 
"Ob blazinah, papircih, klekljih in s tanko nitko se družimo 
že deset let. Že toliko časa torej na naših blazinah nastajajo 
čipke. V tem času smo se povezale v prijetno skupino, ki ji je 
pomembno tudi druženje samo. Skupaj snujemo nove načrte, 
skupaj uresničujemo zastavljene cilje. Ker želimo svoje ume-
tnine deliti z vami, smo pripravile že več razstav. Sodeluje-
mo pri raznih klekljarskih projektih, ki povezujejo klekljarice 
Slovenije. Omenimo le največje in najbolj odmevne. Klekljale 
smo čipke za oltarni prt v Lurdu in rože za Marijo Pomagaj 
na Brezjah. Med sedemdesetimi klekljanimi golobi miru za 
sedemdeset let miru po drugi svetovni vojni je bil tudi tisti iz 
Smlednika, v slovenski zastavi je naša čipka, seveda pa smo 
sklekljale tudi čipke za oltarni prt naše farne cerkve svete-
ga Urha. Ko boste naslednjič poslušali MPZ Smleški žarek, 
poglejte šale pevk in kravate pevcev. Čipke so naše delo. Na 

naših blazinah so nastale tudi čipke, ki so v Frančiškanski 
cerkvi v Ljubljani, pa tudi klekljano ljudsko nošo iz okolice 
Smlednika imamo," je za priložnost tokratne razstave zapi-
sala Anči Pipan, mentorica krožka. 
Klekljarice so ponosne na svoje delo in vesele, da na tak način 
ohranjajo našo kulturno dediščino.

Desetletje ob blazinah, papircih, klekljih
V Knjižnici Medvode je na ogled razstava smleških klekljaric, ki delujejo v okviru 
tamkajšnjega društva upokojencev.

Smleške klekljarice so kleklje začele sukati leta 2008 in v tem času 
so nastali številni izdelki. / Foto: arhiv Knjižnice Medvode

MAJA BERTONCELJ

September je čas za Jesenske serenade, ki znova gostujejo 
tudi v Medvodah – že dvaintrideseto leto. Program je tudi 
tokrat pester in ponuja štiri koncertne večere na štirih raz-
ličnih lokacijah.
Prvi je bil v sredo, 4. septembra. V cerkvi sv. Valburge v Val-
burgi je gostoval Nejc Grm s harmoniko. V sredo, 11. sep-
tembra, se bodo Jesenske serenade preselile v cerkev sv. 
Katarine na Topolu. Ob 20. uri bo svoj nastop začel kvartet 
kontrabasov Slovenske filharmonije. V sredo, 18. septembra, 
se bo v Knjižnici Medvode predstavila ženska vokalna sku-
pina Lipa (začetek ob 20. uri), zadnji glasbeni večer v okviru 
letošnjih Jesenskih serenad v medvoški občini pa bo v sre-
do, 25. septembra. V Dom KS Senica prihaja etno skupina 
Kontrabant (začetek ob 20. uri). 
Program vsako leto oblikuje Glasbena mladina Ljubljanska, 
Javni zavod Sotočje Medvode k njemu pristopa z izborom 
zanimivih in primernih lokacij kulturne dediščine v Med-
vodah. Tudi letošnji koncerti bodo izvedeni v objektih lokal-
ne kulturne dediščine, ki jih bodo pred koncertom na kratko 
tudi predstavili.

Štirje glasbeni večeri
Jesenske serenade v Medvodah gostujejo 
že dvaintrideseto leto.
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MAJA BERTONCELJ

Zavod CCC je tudi letos pripravil skupno-
stni umetniški projekt Hiša na hribu. 
Gre za razstavo sodobnih umetniških 
del v naročju Polhograjskih dolomitov. 
Odprtje razstave je bilo 23. avgusta v Žle-
beh pri cerkvi sv. Marjete, na ogled pa 
bo še vse do 15. septembra, vsak dan od 
15. do 20. ure.
Projekt poteka na treh lokacijah: v me-
žnariji pri sv. Marjeti v vasi Žlebe, kjer 
je osrednji razstavni prostor, pri cerkvi 
sv. Katarine na Topolu in na domačiji 
Pr' Lenart v vasi Belo. Snovalca dogodka 
sta Franc Cegnar in Zvonka T Simčič, ki 

pravita, da gre za projekt, ki ga razvija-
jo peto leto, v njem pa sodeluje skoraj 
dvajset različnih umetnikov iz Sloveni-
je in tudi tujine. Naravo, dediščino in 
umetnost združujejo z globino človeške-
ga duha. 

Letošnji projekt so začeli že spomladi. V 
maju in juniju so izvedli prvi dve rezi-
denci, konec julija so gradili skupnostno 
skulpturo iz vejevja, od 12. do 16. avgusta 
pa so vse umetnice bivale na prizorišču 
in skupaj ustvarjale. Posebnost njihove-

Gnezdo in Hiša 
na hribu
Petič so odprta vrata 
umetniškega projekta 
Hiša na hribu. Umetnost 
so postavili v naročje 
kulturne in naravne 
dediščine v Polhograjcih.

Snovalca dogodka sta Franc Cegnar in Zvonka T Simčič, na fotografiji v gnezdu, ki je letošnja 
osrednja tema.
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MAJA BERTONCELJ

Starejša otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Sora 
je zadnje dni v avgustu gostovala na folklornem festivalu 
Istra Folk Fest. Veliki oder na prostem v Bujah in Novigradu 
v Istri so delili z drugimi skupinami iz Evrope. 
Predstavili so se s festivalsko Marjanco, ki prikazuje skorajda 
pozabljen običaj "žagamo babo". Avtorica odrske postavitve je 
Urška Rožanc, mentorici skupine Urška Rožanc in Alenka Per-
me, v glasbenem sestavu pa sami nadarjeni mladi virtuozi 
– s harmoniko jih je tokrat spremljal Žan Kajzar, s kontraba-
som Martin Kikelj Bedenčič in z violino Sara Javeršek.

"Običaj je bil razširjen po celotni Sloveniji, le prikazoval in iz-
vajal se je na raznovrstne načine. V našem okolišu so otroke 
včasih pošiljali na tacenski most, da bi videli, kako prežagana 
baba pada v Savo. Vsi naivneži in lahkoverneži so drveli, da bi 
videli, kako na Šmarni gori žagajo babo. Čakali so, da natanko 
opoldne (tako se je govorilo) pade polovica babe v Savo. Govorili 
so tudi, da tisti, kdor pogleda pravočasno, bo videl, kako pade 
baba, prežagana na pol, s Šmarne gore. Če pogleda hipec prej 
ali kasneje, pa ne bo videl ničesar. Za povrh tega, da nič niso 
videli, ker so vsi zamudili s pogledom, so ostali še brez južine 
(kosila). Izjemno smo veseli, da smo lahko del naših običajev 
izpod Šmarne gore predstavili tujim folkloristom in ljubite-
ljem kulture," je zanimiv običaj predstavila Urška Rožanc in se 
ob tem zahvalila Občini Medvode, ki sorške folkloriste vrsto let 
podpira in spodbuja k poustvarjanju kulturne dediščine.

V Istri "žagali babo"
Poznate ta običaj? Mladi sorški folkloristi 
so ga predstavili na gostovanju v Istri na 
Hrvaškem.

Sorški folkloristi so navdušili tudi v Istri. 
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Leseni ptički Štreklovega Jelka

Keiko Miyazaki je zbirala sanje svojih prijateljev. Cegnar pravi, da gre 
za instalacijo v pravem pomenu besede.

ga delovanja je v tem, da se njihova avtorska dela prepleta-
jo med seboj. "Letošnja osrednja tema je gnezdo kot simbol 
skupnosti, prepletenosti, povezanosti ... Ta vsebina nas vodi 
skozi celotno razstavo," je pojasnil Franc Cegnar, Zvonka T 
Simčič pa na vprašanje, zakaj ravno gnezdo, dodaja: "Zgodba 
ni tako preprosta. Letos sem končala študij podiplomskega 
izobraževanja na Teološki fakulteti duhovno izpopolnjevanje 
in v okviru študija smo si ogledali pravoslavno cerkev. Zelo 
so me ganile ikone, in sicer so narejene tako, da jih dela več 
umetnikov in ni pomembno avtorstvo, ampak tisto, kar na-
stane. Iz tega je šla ta ideja, da delamo skupaj, da več ljudi 
dela eno in isto stvar, da je v prvi vrsti pomembna skupnost." 
Na sami razstavi sodeluje devet umetnikov, tudi domačin, 
naivni umetnik Gabrijel Čarman, po domače Štreklov Jelko. 
Predstavlja se z lesenimi ptički.
Z obiskom razstave so zelo zadovoljni. Že na odprtju, ki ga je 
obogatil koncert, se je zbralo veliko ljudi, vlogo odra je odigra-
lo prav gnezdo, ki so ga spletli. "Vsako leto je več obiska, tudi 
organiziranega. Obiskali so nas otroci iz počitniškega varstva, 
pričakujemo tudi učence Osnovne šole Preska. Zelo zanimivo 
je tudi navdušenje tujih obiskovalcev," pravi Cegnar. Tri dni 
so pri cerkvi sv. Marjete imeli tudi tabor za otroke, ki so prav 
tako prispevali svoj delež k razstavi.
Razstava je preplet sodelovanja vseh umetnikov, ki se vsi 
med seboj prej sploh niso poznali. V dela so vložili sebe, svoje 
avtobiografske elemente. Ne nazadnje je v mežnariji pri cer-
kvi sv. Marjete šest let svojega življenja preživela tudi Zvonka 
T Simčič.
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SIMON ŠUBIC

"Naš cilj bo dosežen, če bomo nastop 
opravili brez napak. Nagrada za naše 
delo pa je že uvrstitev na olimpijado. Se-
veda bi bila lepa krona nov naslov gasil-
skih olimpijskih zmagovalk, a takšnega 
uspeha se ne da napovedovati," je pred 
odhodom na mladinske gasilske olim-
pijske igre, ki so julija potekale v Švici, 
za Sotočje dejal Matic Herceg, mentor 
mladink Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Zbilje. Zdaj je že dobro znano, da so 
mlade zbiljske gasilke v Martignyju po-
segle po želeni kroni in se v domačo vas 
vrnile kot zmagovalke. Predzadnjo ju-
lijsko nedeljo so zato avtobus s celotno 
slovensko mladinsko gasilsko repre-
zentanco, ki so jo sestavljali še mladin-
ci PGD Drenov Grič - Lesno Brdo (dosegli 

so 17. mesto) in mladinke PGD Andraž 
nad Polzelo (9. mesto), ob vrnitvi iz Švi-
ce v vročem poletnem soncu v Zbiljah 
z navdušenjem pozdravili najzvestejši 
navijači. Bili so ponosni in glasni, kot 
je bila bučna tudi podpora slovenskih 
navijačev s tribun v Švici. Tudi zaradi 
nje so se mlade Zbiljke lažje povzpele na 
gasilski Olimp in s tem ponovile uspeh 
svojih predhodnic v Ostravi leta 2009 ter 
presegle prav tako odlični drugi mesti v 

Kočevju leta 2011 in Opolah leta 2015 ter 
četrto mesto v Mulhousu leta 2013. 
»Počasi prihaja za nami, kaj smo v Švi-
ci dosegli. Da smo dejansko najboljši na 
svetu, ni mačji kašelj, temu cilju pa smo 
posvetili zadnji dve leti,« je na uradnem 
sprejemu mladih gasilcev na Vaškem 
trgu ob Zbiljskem jezeru poudaril Her-
ceg. Priprave na odločilni nastop v Švi-
ci so bile naporne, saj so v dnevih pred 
njim vsak dan vstajali že ob 5. uri zjutraj, 
k počitku pa so legli ob 22. uri, je razložil. 
Vsem prisotnim krajanom, med kateri-
mi so bili tudi vsi, ki v slovenskem in 
medvoškem gasilstvu kaj pomenijo, je 
še pogumno napovedal, da so odločeni 
čez dve leti, ko bodo mladinske gasilske 
olimpijske igre potekale v Celju, ubraniti 
naslov najboljših na svetu. 
Dodaten optimizem Hercegu in somen-
torici Ariandi Babić vliva tudi dejstvo, 
da bo v Celju lahko nastopila še večina 
letošnje zlate ekipe, stare od 12 do 16 let: 
Adela Babić, Kaja Mali, Julia Bečan, Tin-
kara Svoljšak, Ava Hrustek Jerše, Nika 
Šter, Ana Rokavec, Staša Pelko, Pija Ga-
lof in Julija Korbič. Kot so nam junaki-
nje razložile, pa se dni, ki so jih preži-
vele v Švici, ne bodo spominjale samo 
po uspešnem nastopu, temveč tudi po 
novih prijateljih, ki so jih tam spoznale.  
Spomini na odločilni nastop so bili se-

Zbiljske gasilke po desetih letih spet zlate
Mladinke PGD Zbilje so se na julijske mladinske gasilske olimpijske igre v Švici 
odpravile z željo, da svoj nastop izvedejo brezhibno. Uspelo jim je! 

Veselje zlatih gasilk pred svojimi starši in ostalimi navijači v Zbiljah

Ob prihodu v Zbilje je avtobus z zlatimi zbiljskimi gasilkami pričakal tudi tradicionalen 
gasilski sprejem.

»Počasi prihaja za nami, kaj 
smo v Švici dosegli. Da smo 
dejansko najboljši na svetu, ni 
mačji kašelj, temu cilju pa smo 
posvetili zadnji dve leti,« je 
na uradnem sprejemu mladih 
gasilcev na Vaškem trgu ob 
Zbiljskem jezeru poudaril 
Herceg.



V pričakovanju prihoda zlatih gasilk Torti za zmagovalke

NEZGODNO 
ZAVAROVANJE 
OTROK IN MLADINE
Zavarovanje za primer nezgode 
ali bolezni otroka
Naj bosta otroštvo in mladost polna sproščene igrivosti 
in aktivnega preživljanja časa. Za večjo finančno varnost 
pa poskrbite z nezgodnim zavarovanjem. 

Obiščite nas v poslovalnici v Celovških dvorih  na 
Rakuševi ulici 16. 

Za več informacij smo dosegljivi na tel. številki 
01/ 75 73 918 ali 051 302 372. 
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veda pri dekletih, ki sta jim mentorja za nagrado obljubila 
izlet, še zelo živi. »Na tekmovalni dan sem bila malo živčna, 
vendar sem se skušala čim bolj osredotočiti na svoje delo,« 
je zadnje trenutke pred tekmo opisala Nika Šter. »Občutek po 
izvedeni gasilski vaji in štafeti v Švici je bil zelo dober, z opra-
vljenim nastopom smo bile zelo zadovoljne, česar smo se ve-
selile skupaj z navijači,« pa je pripomnila Tinkara Svoljšak. 
Med govorniki, ki so pozdravili mlade gasilce, je bil seveda 
tudi predsednik PGD Zbilje Saša Ciglar. Kot je dejal, zaradi no-

vega zlata, ki so ga njihove gasilke po desetih letih spet prine-
sle z gasilskih olimpijskih iger, čuti predvsem veselje, srečo, 
ponos, novo zagonsko energijo in odgovornost. »Ponosni smo 
na vas, ne samo mi, ampak vsa Slovenija,« je povedal.
Medvoški župan Nejc Smole se je mladim Zbiljkam zahvalil 
za ves prosti čas, ki so ga vložile v naporne priprave, da so se 
v Švici okitile z zlato medaljo. »Dragi mladinci in mladinke, 
vi ste nam za zgled. Pokazali ste nam, da skupaj zmoremo 
vse,« je še dejal. 
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PETER KOŠENINA

Društvo ljubiteljev starin Gare, ki de-
luje pod okriljem KUD-a Fran Saleški 
Finžgar Senica, je zadnjo avgustovsko 
soboto pripravilo peto Dirko z garami 
za veliko nagrado Senice, ob njej pa še 
že 17. srečanje harmonikarjev Vesela 
harmonika. Najboljši harmonikar je bil 
Matej Eržen iz Dola, v dirki z garami pa 
sta zmagala bratranca Marko Poljanec s 
Senice in Janez Pivk s Hotavelj.

Z GARAMI ZMAGOVALCA BRATRANCA

Dirka z garami je potekala na že ustaljen 
način. Prvo polovico 400 metrov dolge 
proge je gare s kolegom iz ekipe vlekel 
ali potiskal prvi tekmovalec, na sredini 
poti pri vrtcu pa sta se zamenjala. Start 
in cilj sta bila pred Domom krajanov. 
Prijavilo se je sedem ekip, ki so dirkale 
na čas, po tekmi pa so nagradili tudi ti-
ste, ki so naredili najbolj umetniški vtis. 
Dirke z garami že od vsega začetka niso 
preveč resna stvar, zato lahko tekmo-
valci domišljiji pustijo prosto pot. Tek-
movanje se je začelo s kvalifikacijami, 
iz katerih so v finalno dirko prišle štiri 
najhitrejše ekipe. Že nekaj metrov po 
startu so se v klobčič zapletle tri od njih, 
ki so tako izgubile preveč časa, da bi se 
lahko še borile za zmago. Ekipa Knavs 
in Omejc se je začetni nesreči izognila 
in brez težav osvojila prvo mesto. Sesta-
vljala sta jo bratranca Marko Poljanec s 
Senice in Janez Pivk s Hotavelj. Za na-
stop sta se odločila pred dvema mesece-

ma, nastopala pa sta s starimi pleteni-
mi garami, ki sta jim zamenjala kolesa. 
"Zmago sva pričakovala," v smehu nista 
bila skromna. "K sreči se na štartu nisva 
zapletla z ostalimi, sicer bi bil rezultat 
lahko drugačen. Če ne bi bilo nesreče, 
bi bila verjetno med prvimi tremi," sta 
dejala po dirki. Najboljši umetniški vtis 
sta pustili 'dekli' iz KD Sejalec umetnosti 
Agata Trojar in Tina Sojer. Prve tri ekipe 
v obeh kategorijah so prejele denarne 
nagrade, ki jih je prispevalo eno od se-
niških podjetij.

MATEJ ERŽEN NAJBOLJŠI HARMONIKAR

Srečanje harmonikarjev Vesela har-
monika ima dolgo zgodovino. Prvič so 
se zbrali pred več kot tremi desetletji 

na kopališču ob reki Sori pod vasjo, 
letošnje srečanje pa je bilo že sedem-
najsto. Ni imelo tekmovalnega zna-
čaja, je pa tričlanska komisija izmed 
dvanajstih sodelujočih vseeno izbrala 
najboljšega harmonikarja. To je postal 
Matej Eržen iz Dola, ki se je prijavil za-
dnji, tik pred začetkom. "Dopoldne je 
bilo delovno in se prej nisem utegnil 
prijaviti," je dejal. »Harmoniko sem 
začel igrati v osmem razredu, učil pa 
sem se je leto in pol. Zdaj igram samo 
še zase, za dušo. Zmage nisem priča-
koval, ker nisem imel namena na-
stopiti. Harmoniko sem imel v avtu,« 
je dodal. Komisija je pri nastopajočih 
ocenjevala ritem, dinamiko, tehniko, 
pa tudi izvirnost. 

Na Senici gare in harmonika
Dirka z garami petič, Vesela harmonika že sedemnajstič

Takoj po startu finalne dirke z garami je prišlo do trčenja treh ekip.

Ker se jima je uspelo ogniti trčenju, Marko Poljanec in Janez Pivk v dirki nista imela težkega 
dela.

Najboljši harmonikar letošnje Vesele 
harmonike je bil Matej Eržen.
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MAJA BERTONCELJ

Na prireditvenem prostoru ob Zbilj-
skem jezeru je od petka, 9. avgusta, do 
nedelje, 11. avgusta, potekal slovenski 
kantri- in BBQ festival, poimenovan 
Wild West Fest (On Fire). Letošnja prire-
ditev je močno presegla lanske okvire, 
tako po organizaciji kot tudi po številu 
obiskovalcev.
"Gledam in ne morem verjeti. Orga-
nizatorji smo vložili veliko truda v to, 
da smo postavili prizorišče še bolje kot 
lani. Na celotnem območju Zbiljske do-
brave imamo idealno postavitev. Pri-
reditveni prostor je poln obiskovalcev. 
Naš moto je približati lepšo plat Ame-
rike Sloveniji. Menimo, da je ameriška 
kultura marsikdaj izkrivljena. Želimo 
pokazati, da je v Ameriki tudi veliko le-
pega. Pri organizaciji dogodka nas pod-
pira tudi ameriška ambasada. Predsta-

vljamo nekaj tipičnih ameriških stvari, 
kot je BBQ, priprava hrane na počasen 
način pri nizkih temperaturah, ima-
mo združenje SiQH, združenje lastnikov 
ameriških konjev, mehanskega bika, 
ogromen šotor z velikim plesiščem za 
kantri plese, letos tudi zunanje plesišče 
pod zvezdami, ki je dodatno osvetljeno, 
veliko število stojnic. Tukaj so ameriška 
vozila in motorji, na drugi strani 27 BBQ 
ekip iz cele Evrope, ena je celo iz Ame-
rike. Lani jih je bilo devetnajst. Vsega 
je veliko več kot lani, kljub temu da je 
bila letos na dogodek vstopnina. Lani se 
prireditev finančno ni pokrila in bila je 
tudi dilema, ali še gremo v organizacijo 
ali ne. Smo ekipa velikih navdušencev 
nad ameriško kulturo in odločili smo 

se, da gremo naprej," je povedal Medvo-
ščan Aleš Omejc iz ožje organizacijske 
ekipe. Poudaril je tudi podporo lokalne 
skupnosti, od Občine Medvode, Turistič-
nega društva Zbilje, gasilcev, taborni-
kov, drugih organizacij, prostovoljcev in 
seveda lastnikov zemljišč, ki so omogo-
čili uporabo zemljišč za parkirišča.
Veliko zanimanje je bilo za BBQ tekmo-
vanje. V konkurenci so bile tri sloven-
ske ekipe, najvišje pa se je v skupnem 
seštevku na štirinajsto mesto uvrstila 
ekipa Grillers – BBQ Passion. Zmaga je 
odšla v Nemčijo z ekipo White Squirrel 
BBQ. Če je na eni strani dišalo iz t. i. 
smokerjev, se je na drugi plesalo. Kantri 
plesi so atraktivni. David Prestor, plesni 
učitelj in lastnik plesne šole Wild West, 
ki ima sedež na Gorenjskem, je potrdil, 
da je zanje vse več zanimanja. Spoznali 
smo tudi kavboje. V Zbiljah je bil v tej 
vlogi tudi Dušan Babič, mestni kavboj iz 
Litije, kot se je poimenoval, član SiQHA, 
Slovenskega združenja quarter konja, ki 
se je kavbojskega jahanja učil v Italiji. 
Enoročno jahanje, trdno v sedlu, v eni 
roki pa laso.
Veliko obiskovalcev je na festival prišlo 
kar v ameriškem stilu s škornji, klobuki 
in oblečeni v jeans oblačila. Nad dogaja-
njem so bili navdušeni in zatrjevali, da 
pridejo tudi prihodnje leto. In kot je po-
trdil Omejc, festival Wild West Fest On 
Fire ob Zbiljskem jezeru tudi v letu 2020 
bo: "Ko človek vidi to navdušenje, je se-
veda več kot zadovoljen. Pri organizaciji 
bomo skušali narediti še korak naprej, 
kar se obiskovalcev tiče, pa mislim, da 
smo že letos pri maksimalni številki."

Amerika ob 
Zbiljskem jezeru
Ob Zbiljskem jezeru je 
tri dni potekal največji 
ameriško obarvan dogodek 
v Sloveniji, ki je navdušil 
množico obiskovalcev. 
Organizatorji so jim v 
najlepši luči približali 
ameriško kulturo.

Obisk je presegel celo pričakovanja organizatorjev.

Medvoščan Aleš Omejc (levo) iz organizacijske ekipe in Dušan Babič, mestni kavboj iz Litije, 
kot se je poimenoval
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Zadnji petek v avgustu je v Kulturnem 
domu Medvode potekala zaključna pri-
reditev medvoške akcije Moja dežela, 
lepa in gostoljubna za letošnje leto. To 
je bila že triindvajseta akcija po vrsti. 

DEVET RAZLIČNIH KATEGORIJ

Ocenjevalna komisija v sestavi Jože Loč-
niškar, Jure Galičič, Saša Malenšek in 
Monika Mohar je imela tudi letos veliko 
dela. "Zbrali smo se na začetku junija, 
da smo dorekli pravilnik ocenjevanja, 
na začetku julija pa smo pregledali 
vse prijave, ki jih je bilo letos res veli-
ko. Tega smo seveda veseli. Urejenost 
je vsako leto boljša in za naslednje leto 
pričakujem, da bo pogled na občino še 
lepši," je povedal Jože Ločniškar, predse-
dnik komisije za ocenjevanje.
Ocenjevanje je potekalo v različnih ka-
tegorijah. Kdo so prejemniki priznanj? 
V kategoriji zasebnih hiš, zgrajenih po 
letu 1956, so to hiše družine Polak iz Žle-
bov, družine Tomšič iz Zgornjih Pirnič 
in družine Malovrh iz Hraš. Najlepši 
vrt ima Špela Kepec iz Zgornjih Pirnič, 
priznanje za zeliščni vrt je dobila eki-
pa, ki skrbi za Vaški vrt v Smledniku, 
za piknik prostor je priznanje prejel pi-
knik prostor Sidro, za gostinski objekt je 
bila izbrana Okrepčevalnica Stan, med 
javnimi objekti - vrtci Vrtec Medvode – 
enota Ostržek, med javnimi objekti - šo-
lami OŠ Simona Jenka Smlednik, med 
vaškimi jedri Trnovec, v kategoriji kul-
turne dediščine pa kapelica pri kmetiji 
Malenšek. 

POSEBNI PRIZNANJI VIDI BALIŠ IN 
JURETU ŽITNIKU

Turistična zveza Medvode je podelila še 
dve posebni priznanji za aktiven dopri-
nos pri razvoju turizma v občini Med-
vode, in sicer Vidi Bališ iz Vaš, in Juretu 
Žitniku, predsedniku Turističnega dru-
štva Dragočajna - Moše. "Vsa ta leta zo-
renja ideje o tem, da postanejo Medvode 
turistični kraj, je bila Vida Bališ prisotna 
nekje v ozadju, pa vendar brez nje ne bi 
nastalo prvih štirideset glavnih točk, po 
katerih naj bi se turizem v Medvodah 
razvijal. Ne bi bilo napisanih niti vseh 
zapisnikov po sestankih turistične zve-

ze Medvode niti večine dopisov z želja-
mi prostovoljcev, ki so bili naslovljeni 
na medvoško občino. Vsa njena kritična 
opazovanja okolice in potem posledično 
tudi predlogi, poslani na prave naslove 
na občini, seveda niso bili vedno rešeni, 
je pa vsakdo vedel, kdo je Vida Bališ in iz 
katerih vrst prostovoljstva prihaja. Ve-
dno in povsod je zagovarjala, da prosto-

voljci niso samo humanitarni in social-
ni delavci ali gasilci, temveč je s svojim 
aktivnim delom pripomogla, da so tudi 
vsa turistična društva po celi Sloveniji 
dobila svoje mesto v prvem Zakonu o 
prostovoljstvu. Vidi Bališ gre posebna 
zahvala tudi pri tako pomembnem po-
vezovalnem delu med društvi, saj ve-
dno najde pozitivne misli in spodbudne 
besede, takrat ko jih potrebujejo. Živi 
za medvoški turizem in prostovoljce, ki 
so vključeni v to delo, in zagotovo še ni 
rekla zadnje besede, sploh če ima okoli 
sebe sogovornike, ki ji radi prisluhnejo," 

je obrazložitev priznanja za Vido Bališ. 
"V času, ko se v marsikaterem turistič-
nem društvu spopadajo z ugotovitvijo, 
da ni podmladka in da bi bilo dobro za 
razvoj, da se mladina aktivno vklopi v 
delovanje, se je to pred leti že zgodilo v 
Turističnem društvu Dragočajna, ko so 
starejši predali mlademu Juretu Žitni-
ku vodenje društva in s tem seveda tudi 

veliko odgovornost. Mladi predsednik 
je s sabo pripeljal mlado ekipo, ki je v 
sodelovanju s starejšimi člani peljala 
zgodbo TD Dragočajna uspešno naprej. 
Vsakoletna organizacija njihovega do-
godka Slovenski dan v Dragočajni je do-
bila regijsko veljavo in dogodek je pope-
stril malce zaspani kamp Dragočajna, v 
katerem se pravzaprav nič kaj dosti ni 
dogajalo. TD Dragočajna je s tem najve-
čjim in s še nekaterimi manjšimi do-
godki vnesla življenje med goste kampa. 
Jure Žitnik sedaj vodi TD Dragočajna že 
drugi mandat, okrog sebe je zbral mla-

Priznanja najbolj urejenim v občini
Podelili so priznanja v medvoški akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna.

Turistična zveza Medvode je posebni priznanji podelila Vidi Bališ in Juretu Žitniku.

Jože Ločniškar, predsednik ocenjevalne komisije: "Zbrali smo 
se na začetku junija, da smo dorekli pravilnik ocenjevanja, na 
začetku julija pa smo pregledali vse prijave, ki jih je bilo letos res 
veliko. Tega smo seveda veseli. Urejenost je vsako leto boljša in za 
naslednje leto pričakujem, da bo pogled na občino še lepši."



Utrinek s prireditve, ki jo je z glasbo popestrila Zasedba Kranjci

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

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si
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de prostovoljce, vsi skupaj imajo veliko 
svežih idej," pa so zapisali v obrazložitvi 
priznanja Juretu Žitniku.
Zaključno prireditev je v sodelovanju s 
Turistično Zvezo Medvode organiziral 
Javni zavod Sotočje Medvode. Vodila jo 
je Silvana Knok. Obogatena je bila s ske-
či, v katerih sta nasmejala Jure Galičič 
in Žiga Kovač, za glasbo pa je poskrbela 
Zasedba Kranjci.

NOVA ZGODBA
Akcija Moja dežela lepa in gostoljubna 
je akcija, ki jo v Medvodah že vrsto let 
pelje Turistična zveza Medvode. "Sam 
izbor na zaključni prireditvi je pokazal, 
da se je komisija odločila pravilno. Ak-
cija je za Turistično zvezo Medvode zelo 
pomemben vsakoletni projekt. Mislim, 
da bo komisija tudi v prihodnje imela 
še veliko dela, da bo akcija uspešno šla 

naprej," je povedala Vanja Ločniškar, 
predsednica Turistične zveze Medvode. 
To pa ni edini projekt zveze. "Letos smo 
se lotili še enega novega. Bili smo uspe-
šni na razpisu. Nastaja nova zgodba, 
in sicer Mala šola turizma, ki naj bi se 
daljše obdobje izvajala po osnovnih šo-
lah. Otroke in mladino bomo seznanjali 
o prostovoljstvu, o lepotah Medvod ..." je 
še pojasnila Ločniškarjeva.
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Nemški nacistični okupator je 22. av-
gusta leta 1941 na mestu pri spomeniku 
v Smledniku vzel življenja petim slo-
venskim domoljubom. "Ta dogodek ni 
pretresel le Smledničanov, temveč vse 
Slovence. Kdorkoli od še živečih doma-
činov spregovori o njem, govori z zlo-
mljenim srcem," je na slovesnosti dejal 
osrednji govornik Vladimir Bertoncelj, 
predsednik Zveze borcev za vrednote 
NOB Medvode. Zbrani so se ob tej pri-
ložnosti spomnili na kruto zgodovino 
druge svetovne vojne, ki se je zapisala 
na slovenski zemlji – 80 tisoč zavednih 
Slovencev in Slovenk je bilo zaprtih po 
slovenskih zaporih in ravno toliko pre-
gnanih s svojih domov, med njimi več 
kot 20 tisoč otrok, starih manj kot deset 
let; skoraj 60 tisoč prepeljanih v kon-
centracijska taborišča in več kot 12 tisoč 
se jih ni vrnilo domov; in ne nazadnje 
več kot tri tisoč slovenskih talcev je pa-
dlo pod streli nacističnega zavojevalca. 
"To niso le številke, to so številne usode, 
prezrta otroštva, ranjene mladosti," je 
dejal povezovalec programa Urban Pi-
pan. 
"Danes, ko živimo v miru, se lahko spra-
šujemo, kako je bilo mogoče, da je nek-
do nenapovedano prišel iz tujine k nam 
v Slovenijo, jo razdelil na dva dela, na 
fašistično Italijo in nacistično Nemči-

jo, in v dolžini 171 kilometrov postavil 
žično ogrado in si v tuji državi dovolil 
spremeniti imena vasi, krajev, mest ter 
rojstna in rodbinska imena slovenskih 
prebivalcev," je dejal Bertoncelj in nada-
ljeval: "Bili so časi, ko je 22. avgust veljal 
za krajevni praznik Smlednika. Na spo-
minski prireditvi v čast ustreljenih tal-
cev je sodelovalo veliko krajanov, med 
njimi tudi številni mladi. Danes žal ni 
več tako, a kot nam je vsem poznan rek 
– narod si bo pisal sodbo sam. Vsak Slo-

venec bi moral imeti več nacionalnega 
ponosa, več spoštljivosti do slovenske 
zemlje in slovenskega jezika, domolju-
bja, do naše polpretekle zgodovine in 
naj zaključim z znano mislijo – kdor ne 
spoštuje preteklosti, sedanjosti vreden 
ni."
Predstavniki zveze borcev so ob spo-
meniku položili venec, program pa je 
z domoljubnimi pesmimi obogatil pev-
ski zbor Društva upokojencev Medvode 
Sončna jesen.

Kdor ne spoštuje preteklosti, ni vreden sedanjosti
Pri spomeniku v Smledniku je potekala spominska slovesnost ob 78. obletnici 
streljanja talcev.

Osrednji govornik spominske slovesnosti Vladimir Bertoncelj je poudaril, da bi morali imeti 
Slovenci več nacionalnega ponosa. / Foto: Tina Dokl 

Spomin na začetek poletja. Turistično 
društvo Pirniče je 21. junija v sodelova-
nju z lokalnimi društvi v Straži pripravilo 
prireditev, s katero so oživljali običaje in 
šege iz naše davne in polpretekle zgodo-
vine ter poskrbeli za druženje krajanov. 
Na prireditvi Kresna noč v Straži so zbra-
ne navdušili Lovski pevski zbor Medvo-
de, otroci Osnovne šole Pirniče pod vod-
stvom mentorice Karmen Rebolj, priznana 
publicistka in zbirateljica ljudskega izro-
čila Dušica Kunaver ter knjižničarka Knji-
žnice Medvode Tatjana Mavrič. Dogodek 
je povezovala predsednica Turističnega 
društva Pirniče Anica Boštjančič.

Kresna noč v Straži

Utrinek s Kresne noči v Straži  
/ Foto: arhiv TD Pirniče

Poletje se poslavlja ...

Ulovite še tople sončne dneve

ob dobri kavi, sladoledu, 

ali kosilu v 

v Dragočajni

vsak dan od 10. do 23. ure

Vabljeni!
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Dostopna lokacija podjetja Geslo plus, d. o. o., v centru Medvod v trgovsko-poslovnem centru Spar

Podjetje Geslo plus d.o.o., nosilec javnega pooblastila za dejavnosti vseh upravnih po-
stopkov, povezanih z registracijo in zavarovanjem vozil, se v medvoški regiji vse bolj 
uveljavlja. Svoje poslovne prostore ima podjetje v trgovsko-poslovnem centru Spar v 
samem središču Medvod, na naslovu Cesta komandanta Staneta 4A. Kot pravi direktor 
g. Enes Durić, je kakovostno svetovanje pri sklepanju vseh vrst zavarovanj odlika pod-
jetja Geslo d.o.o., ki že sedemnajsto leto uspešno ekskluzivno zastopa zavarovalnico 
Generali d. d. kot njena največja zunanja ekskluzivna agencija. Ponudba je zelo uspe-
šno zaživela med lokalnim prebivalstvom, obseg dela se zaradi zadovoljnih strank 

vsak dan povečuje, tako da podjetje ponuja takojšnjo zaposli-
tev dvema referentoma, ki imata opravljen izpit ZUP in izpit 
za referenta. Nudijo dober in stimulativen osebni dohodek. 
Vloge sprejemajo preko e-pošte: info@geslo.si 
“Našim strankam je na voljo široka paleta uslug na enem mestu: 
nove registracije vseh motornih in priklopnih vozil, podaljšanje 
obstoječih registracij, izdaja prometnih dovoljenj, odjava, spre-
memba ali prenos lastništva vozila, izdaja izvoznih tablic ter tablic 
za poskusno vožnjo, upravni postopki, vsa osnovna zavarovanja 

vozila, dodatna zavarovanja po izbiri (osebna, premoženjska, pokojninska, zdravstve-
na in obrtna zavarovanja) ter plačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem pro-
metu (cestne takse). Nudimo tudi sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, saj 
je zavarovalnica Adriatic postala naš partner in član skupine Generali. Vse stranke, ki 
bodo sklenile novo ali podaljšale že obstoječe dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 
bodo poleg ugodne cene deležne tudi darilnega bona v vrednosti 20 evrov. Dodatna 
ugodnost do konca septembra je tudi turistično zavarovanje za tujino po zelo ugodni 
ceni: le 44 evrov za vso družino (starša + do pet otrok do 26. leta starosti) za neomeje-
no število potovanj v letu, za posameznika pa je cena 22 evrov. Strankam se prilagodi-
mo, na željo jih lahko obišče predstavnik družbe na domu.”

Registracija vozil v Medvodah  
zaradi povečanja obsega dela takoj 
zaposli dva referenta

Enes Durić

Delovni čas: 
vsak dan  
od ponedeljka 
do petka  
od 9. do 18. ure 
in ob sobotah  
od 9. do 12. ure

V mesecu oktobru podjetje Termaks pri-
pravlja brezplačen izobraževalni semi-
nar na temo Izbira toplotne črpalke v 5 
korakih. Predstavili vam bodo ponudbo 
in letošnje novosti nekaj v svetu najbolj 
uveljavljenih proizvajalcev in naredili pri-
merjavo ključnih razlik med njimi glede 
zmogljivosti ogrevanja pri nizkih zunanjih 
temperaturah, glasnosti zunanje enote, 
cene, garancijskih pogojev in še česa. Po-
udarek bo na napravah tipa zrak-voda. Ob 
koncu seminarja bo vsak udeleženec ve-
del, katera toplotna črpalka najbolj ustre-
za njegovim pričakovanjem. Seminar bo 
vodil Robert Žibrik. Udeležba je brezplač-
na, obvezna je prijava na 041/692 410 do 
petka, 13. septembra. Lokacija (Medvode 
ali v bližini) in termin predavanja bosta 
znana po prejetem številu prijav.

Seminar o izbiri  
toplotne črpalke

Občina Medvode je pred začetkom no-
vega šolskega leta zaključila izgradnjo 
novega prehoda za pešce in pločnika od 
krožišča "Na klancu" do okrepčevalnice 
Stan v Medvodah. Pločnik omogoča varno 
pot od krožišča do bodoče urejene goz-
dne poti nad Zbiljskim jezerom, hkrati pa 
omogoča varno prečkanje državne ceste 
vsem osnovnošolcem na njihovi poti do 
OŠ Medvode.

Nov pločnik in prehod

Občina Medvode je v sodelovanju s PGD 
Preska - Medvode letos pristopila k naku-
pu novega gasilskega vozila GVC 16/15 za 
potrebe PGD Preska - Medvode. Gasilsko 
vozilo s cisterno GVC – 16/15 se uporablja 
za gašenje in reševanje pri požarih ter za 
srednje zahtevne tehnične intervencije. 
Namenjeno je večjim gasilskim enotam. 
S posadko sestavlja gasilsko taktično 
enoto – zmanjšan oddelek ali oddelek. 
Sredstva za nakup vozila so zagotovlje-
na v proračunu Občine Medvode v letih 
2019 in 2020, dobavo pa pričakujejo v 
prihodnjem letu. Podpis pogodbe med 
Občino Medvode, PGD Preska - Medvo-
de in izbranim dobaviteljem, podjetjem 
Gasilska vozila Pušnik, je bil v sredo, 4. 
septembra.

Podpisali pogodbo za 
novo gasilsko vozilo 
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MAJA BERTONCELJ

Medvoška zastava je znova potovala nao-
koli. Medvoščan Janez Mihovec jo je tokrat 
odnesel v Južno Afriko, natančneje v Na-
mibijo, Botswano, Zambijo in Zimbabve. 
Kot pravi, je bilo to potovanje v čisto drug 
svet, k drugačnim ljudem. »Fotografija je iz 
severne Namibije na meji z Angolo, kjer je 
plemensko področje ljudstva Himbe. Moški 
niso kaj posebnega, ženske pač. Namazane 
z nekakšno prevleko, sestavljeno iz okre, 
jajc in blata, ter nezgrešljivimi frizurami s 
čopki so resnično nekaj posebnega,« pravi.

Medvoška zastava  
v Južni Afriki

PETER KOŠENINA

Turistično društvo Goričane - Vaše je za-
dnje dni šolskih počitnic spet poskrbelo 
za filmsko razvajanje. Kino na prostem 
so pripravili že petič in v štirih večerih 
medvoškim ljubiteljem filmov ponudili 
štiri aktualne filme različnih zvrsti.
Na velikem filmskem platnu, ki se lah-
ko kosa s tistimi v kino dvoranah, so 
letošnji Kino na prostem odprli z ak-
cijskim filmom Hitri in drzni – Hobbs 
in Shaw, nadaljevali z biografsko glas-
beno dramo o skupini Queen Bohemi-
an Rhapsody ter animiranim in v slo-
venščino sinhroniziranim filmom Levji 
kralj, zaključili pa s komično dramo Bilo 
je nekoč v ... Hollywoodu kultnega reži-
serja Quentina Tarantina. Predstave so 
potekale na parkirišču pred stavbo kra-
jevne skupnosti, kjer so organizatorji 
pripravili prostor za tristo gledalcev. Za 
dober prostorski zvok je skrbelo več kot 
dvajset zvočnikov, pogled na zvezdnato 
nebo pa je filmski izkušnji dal še doda-
ten čar. V štirih dneh si je filme ogle-
dalo med šeststo in sedemsto gledalcev. 

"Filme izberemo tako, da privabimo čim 
več ljudi. Odziv na Kino na prostem je 
vsako leto boljši, kar pomeni, da so za-
dovoljni z izborom in z našim delom," je 
povedal predsednik TD Goričane - Vaše 
Štefan Rogelj. Izbor filmov je bil povsem 
aktualen, saj z izjemo Bohemian Rhap-
sody, ki je bil hit zadnje zime, preosta-
le tri filme trenutno predvajajo v vseh 
večjih kinematografih. "S prihodom 
digitalnih filmov se je spremenil način 
distribucije. Nič več ni tako, da bi fil-
me najprej vrteli v Ljubljani, pozneje pa 
drugje, ampak lahko zdaj film predva-
jaš takoj, ko izide, če si ga le pripravljen 
plačati," pravi domačin Miran Starman, 
ki je bedel nad projekcijami.
V sklopu Kina na prostem so v TD Gori-
čane - Vaše tudi letos pripravili otroški 
kino, v katerem so najmlajšim predva-
jali štiri animirane in en igrano-ani-
mirani film. Predstave so potekale v 
dvorani stavbe krajevne skupnosti. Ker 
se število gledalcev iz leta v leto veča, 
organizatorji obljubljajo nadaljevanje 
poletnih filmskih večerov tudi v priho-
dnjih letih.

Filmski užitki pod zvezdami
Kino na prostem v Goričanah je vsakič bolje obiskan.

Štiri filme Kina na prostem si je letos ogledalo med šeststo in sedemsto gledalcev.

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
ROVI POD STARIM 

KRANJEM5
OKTOBER

SOBOTA

www.visitkranj.com

Mešani pevski zbor Kulturnega društva 
Jakoba Aljaža iz Medvod vabi nove pev-
ce. Veseli bodo vseh, še posebej mlajših, 
ki imate veselje do petja in prijetnega 
druženja. Vaje so v Pastoralnem domu v 
Preski enkrat tedensko, začeli jih bodo 
na začetku oktobra. Več informacij dobi-
te po telefonu 031/621 715 ali po e-pošti: 
msmarijastrajnar@gmail.com. 

V svoje vrste vabijo 
pevce
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zimski avtoplašči Sava:
175/65R14 SAVA ESKIMO S3+ 42,80 EUR
185/65R15 SAVA ESKIMO S3+ 48,20 EUR
195/65R15 SAVE ESKIMO S3+ 49,29 EUR
205/55R16 SAVA ESKIMO HP2 91H 56,63 EUR
205/60R16 SAVA ESKIMO HP2 92H 64,40 EUR
215/60R16 SAVA ESKIMO HP2 99H 73,04 EUR
215/55R17 SAVA ESKIMO HP2 98V 82,04 EUR

Na voljo tudi ostale dimenzije  
in blagovne znamke. 

Več na www.lustrek-avtoservis.si

Akcija

MAJA BERTONCELJ

Na začetku novega šolskega leta se začenjajo tudi številne 
vadbe. Gibanje je pomembno za vse generacije, z njim pa je 
treba začeti zgodaj. Tega se zavedajo tudi Špelini junaki, ki so 
v maju zaključili uspešno sezono, v kateri so imeli vpisanih 
več kot 150 otrok na več lokacijah. Z novim šolskim letom svoj 
program še nadgrajujejo. Gre za vadbo za predšolske otroke.
Zakaj je pomembna, pojasnjuje Špela Bohinc: "Brat je že kot 
nutricionist in osebni trener dalj časa študiral zdrave nava-
de in psihologijo odraslih in ugotovil, da večino navad, ki jih 
sprejmemo do šestega leta starosti, kasneje tudi obdržimo. 
Zato so ravno v teh letih otroci najbolj odprti za zdravo bazo 
za celotno življenje. So kot nepopisan list papirja in kaj bomo 
zapisali, je v veliki meri odvisno od tega, v kakšno okolje jih 
usmerjamo in vključujemo v prvih letih razvoja. Ne nazadnje 
eden najbolj znanih psihoterapevtov Jordan Peterson pravi, da 
je prav socializacija v obdobju do šestih let najbolj pomembna 
za naše otroke. Otrokom želiva gibanje predstaviti kot igrivo, 
zabavno in nepozabno izkušnjo." Brat in sestra tako hodita po 
poti očeta Francija Bohinca, ki že dolga leta dela v medvoškem 
atletskem klubu. S septembrom sta pripravila še več progra-
mov (Špelini junaki junior (1,5–3 leta), Špelini junaki (3–6 let) 
in Akademija Špelini junaki (3–6 let)) in se razširila na še več 
lokacij. V Medvodah Špelini junaki vadijo v Športni dvorani 
Medvode, v Partizanu Medvode in v Pirničah.

Špelini junaki so predšolski otroci

Špelini junaki – v lanskem letu jih je bilo na različnih lokacijah kar 
več kot sto petdeset.
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MAJA BERTONCELJ

Projekt Kolesarimo za celiakijo rekre-
ativnega kolesarja Matjaža Goloba iz 
Novega mesta je bil odmeven. Med 5. in 
18. avgustom je kolesaril po Sloveniji s 
plemenitim namenom – ozaveščati o 
celiakiji. 
 V 14 dneh je s kolesom obiskal vseh 212 
slovenskih občin in se fotografiral pred 
vsemi mestnimi hišami. Predzadnjo, 
trinajsto etapo kolesarjenja je v soboto, 
17. avgusta, nekaj pred osmo uro zvečer 
zaključil v Medvodah, kjer ga je na pri-
reditvenem prostoru ob Tržnici Medvo-
de sprejel tudi Ivo Rep, podžupan Občine 
Medvode, skupaj s predstavniki Javnega 

zavoda Sotočje, ki so Golobu omogočili 
nočitev v noči na zadnjo etapo. "Počutje 
je odlično. Za mano je trinajsta etapa s 
startom ob petih zjutraj v Radečah pri 
Sevnici, v kateri sem obiskal petnajst 
občin, prekolesaril 209 kilometrov in 
premagal 2886 višinskih metrov. Vse 
skupaj pa bom prekolesaril okrog tri 
tisoč kilometrov z okrog štirideset ti-
soč višinskimi metri. Slovenija je precej 
hribovita, le v Prekmurju je ravnina," je 
povedal Matjaž Golob. Po prespani noči 
v Medvodah ga je čakala le še ena etapa 
s ciljem v Novem mestu, kjer je projekt 
tudi začel.
Njegovo kolesarjenje je imelo poseben 
namen – ozaveščanje javnosti o celia-
kiji, avtoimunski bolezni, ki povzroča 
številne težave, edino zdravilo zanjo pa 
je stroga vseživljenjska brezglutenska 
dieta. Zanimivo, da Golob pred začet-
kom projekta o njej ni vedel prav ve-
liko. In zakaj ravno s kolesom po vseh 
občinah in zakaj za celiakijo? "Ideja za 
projekt se je porodila lani med gleda-
njem oddaje o motoristih, v kateri so 
pojasnjevali svoje popotovanje po obči-
nah. Zadevo sem nadgradil, da nisem 
kolesaril le do tabel z napisom občine, 
temveč sem v vsaki občini obiskal njen 
sedež." Za idejo sem povedal predse-
dniku Društva Celiac – Življenje brez 
glutena, ki je predlagal skupni projekt, 

torej da bi s kolesarjenjem od občine do 
občine ozaveščal o celiakiji in težavah, 
s katerimi se ti bolniki soočajo v vsak-
danjem življenju. Bolezen je pred akcijo 
poznalo malo Slovencev. Ta je obrodila 
sadove. Odzivi so bili izjemni, tudi pri 
predstavnikih občin. Nisem štel, ko-
liko je bilo sprejemov, koliko pristnih 
stiskov rok, kolikokrat je bila izrečena 
beseda hvala. Močno upam, da bo ta 
akcija kamenček v mozaiku rešitve in 
pomoči tistim, ki imajo to bolezen, za 
katero je edino zdravilo stroga dieta. V 
14 dneh sem slišal veliko zgodb ljudi, 
ki imajo celiakijo, in spoznal njihov 
način življenja, priprave hrane ..., ko 
ti lahko najmanjši drobec glutena pov-
zroči veliko težav. Res jim ni enostav-
no. Borimo se, da se tudi v njihovem 
življenju kaj spremeni. Mislim, da so 
začutili, da niso sami," je pojasnil Go-
lob, ki kolesari že celo življenje. 
Goloba je ob prihodu v Medvode pozdra-
vila tudi poslanka SMC v Državnem zbo-
ru RS Mateja Udovč, sicer iz sosednje, 
kranjske občine. Na julijski seji držav-
nega zbora je v zvezi s celiakijo zasta-
vila poslansko vprašanje s poudarkom, 
da so odrasli bolniki s celiakijo zaradi 
visokih cen brezglutenskih izdelkov v 
finančno neenakem položaju. Za zdaj 
nič ne kaže, da bi se v tej smeri kaj spre-
menilo.

Prekolesaril tri tisoč kilometrov – za celiakijo
Matjaž Golob je v okviru projekta Kolesarimo za celiakijo s kolesom obiskal vseh  
212 slovenskih občin. Sprejeli so ga tudi v Medvodah.

Matjaža Goloba je v Medvodah sprejel 
podžupan Ivo Rep, pričakala pa ga je tudi 
poslanka Mateja Udovč.ŠP
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TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

KOLIKO TEKOČINE POTREBUJE NAŠE 
TELO? 

Najhujša poletna vročina je sicer že za 
nami, vendar to ne pomeni, da nam 
ni več treba skrbeti za zadostno hidra-
cijo. Verjetno ste že slišali, da je člove-
ško telo sestavljeno iz okoli sedemdeset 
odstotkov vode, zato je zelo pomembno, 
da ta delež vzdržujemo. Telo z odvaja-
njem tekočine skrbi za termoregulacijo. 
Za hlajenje mora tako zagnati ustrezne 
mehanizme. Mokro telo izgublja toplo-

to 25-krat hitreje kot suho, zato prehaja 
voda iz krvi na površino kože, kjer iz-
hlapi. Bolj kot je naše telo segreto, večja 
količina vode se pri tem izloči iz telesa 
in posledično večja je nevarnost za de-
hidracijo.  
V zvezi s to temo mi bo letos najbolj v 
spominu ostal trening na Storžič. Zju-
traj sem imel obveznosti, zato sem star-
tal (pre)pozno. Ura je odbila že skoraj 
poldne, v dolini pa je bilo že 34 °C, ko 
sem začel gristi strmino. Vedno si pred 
vzponom naredim načrt hidracije, če je 
možno, stvar poenostavim in na poti 
črpam iz kakega potoka ali pa izvira. 
Takrat sem s seboj vzel pollitrski bidon, 
saj sem vedel, da lahko med potjo do-
točim. Zaradi izjemne vročine in sopare 
sem ga vmes kar petkrat natočil, ob vr-
nitvi pa sem v avtu izpraznil vse zaloge, 
ki sem jih imel – 1,5 litra vode. Poudaril 
bi, da sem bil pred tekom ustrezno, če 
ne že celo preveč hidriran. Da, v zgolj 
treh urah sem tako skupno spil kar štiri 
litre tekočine. To zgodbo pripovedujem 
ravno zaradi tega, da bi lažje ilustriral, 

koliko vode lahko človeško telo izgubi 
med aktivnostjo. Seveda ne izgubi vsak 
toliko vode. Mišice s svojo aktivnostjo 
proizvajajo toploto, kar pomeni, da 
morajo zaradi tega praviloma aktivni 
posamezniki v večji meri hladiti svoje 
telo, zato izgubijo več tekočine, vendar 
je poleg tega količina odvisna tudi od 
posameznika. Osebno svojo hidracijo 
vzdržujem na preprost način, saj imam 
ob sebi stalno steklenico z vodo in tako 
pogosto pijem. Obstaja mnogo različnih 
priporočil o količini vode, ki jo moramo 
spiti čez dan. Najbolj preprost in polju-
den način, za koga tudi mogoče malce 
čuden, ampak za moje pojme najbolj na-
raven, pa je, da spremljamo barvo urina, 
ki nikakor ne sme biti preveč rumena. 
Urin mora biti bolj prozoren, kar je poka-
zatelj zadostne hidriranosti. Za osebe, ki 
niso športno dejavne, tako velja pravi-
lo, naj pijejo po občutku, saj ima človek 
dovolj dobro razvit mehanizem za žejo, 
bolj aktivni posamezniki pa naj vseeno 
bolj pazijo in zavestno zagotovijo dovolj 
tekočine svojemu telesu. 

V gibanju s Timotejem (6)
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VPIS V NOVO VADBENO SEZONO BO POTEKAL
24. 9. in 26. 9. 2019 od 16. do 19. ure

ŠPORTNA DVORANA MEDVODE

!! NOVO !!  ABC VADBA !! NOVO !!  VADBA ZDRAVA HRBTENICA
VADBA ZA MLADE (sreda18.30 -19.30)

TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE:
Vadba otrok od 4 - 6 let (ponedeljek in četrtek?, sreda? 16.00 - 17.00)
Vadba otrok 3-4 leta (sreda 16.00 - 17.00)
Vadba otrok 2,5 - 3 leta (torek 16.00 - 17.00)
Rolanje (spomladi in poleti)
Atletika v Partizanu v Medvodah (torek 18.00 - 19.00) 
Športna dvorana Medvode (ponedeljek 14.45 -15.45)
Atletika v OŠ Simona Jenka Smlednik (torek, 15.30 -16.15)

VADBA ZA STAREJŠE (sreda 17.00 - 18.00, četrtek 9.00 - 10.00)

FITNES VADBA ZA VSE ŽENSKE IN MAMICE
JUTRANJA FUNKCIONALNA VADBA  6.30-7.30 !! NOVO !!  
ponedeljek 8.45- 9.45
ponedeljek 17.00 - 18.00, 18.00 -19.00
torek 19.30 -20.30
sreda 8.45 - 9.45, 18.15 -19.15, 19.15 - 20.15
četrtek 19.30 - 20.30
V Športni dvorani Medvode

KROŽNA VADBA-VISOKO INTENZIVNA
sreda 20.30 - 21.30

FITNES VADBA ZA VSE MOŠKE
četrtek 18.00 - 19.00 (Športna dvorana Medvode)

FUNKCIONALNA VADBA 
torek 20.30-21.30 in četrtek 20.30-21.30 (PŠI)

Več informacij 

 www.sdefi.si /041 282 960,  

efi.storga@gmail.com

TELOVADNI ROJSTNI DAN  

ZA OTROKE 

INDIVIDUALNA VADBA

PO DOGOVORU NA SPODNJE   

INFORMACIJE

Eufemija Štorga
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MAJA BERTONCELJ

Medvoški tek tradicionalno poteka zadnjo soboto v septem-
bru. Letošnji bo 28. septembra.
"V športnem društvu Efi smo Medvoški tek prvič organizirali 
leta 2011, kar pomeni, da bo letos potekal že osmič. Trasa osta-
ja enaka, prav tako osrednji prireditveni prostor pri Športni 
dvorani Medvode, kjer bosta tako start kot cilj. Tekači se lah-
ko preizkusite na 5-, 10- in 20-kilometrski razdalji. Tudi letos 
bo z Vzajemkovim tekom poskrbljeno za otroke," napoveduje 

Eufemija Štorga, predsednica ŠD Efi. Start Vzajemkovega teka 
za otroke bo ob 15.30, 8. Medvoškega teka pa ob 16. uri.
V času prireditve od 16. do najkasneje 21. ure bo zaprta ce-
sta na trasi teka. Pet kilometrov dolg krog bo tekače vodil od 
Športne dvorane Medvode do cerkve na Ladji, kjer bodo zavili 
levo in tekli vzporedno z železniško progo do prvega vzpona, 
mimo glasbene šole, po Donovi mimo lekarne, Mercator cen-
tra, Štirih mačk, občine, Donita in se po Donovi cesti vrnili do 
vrha, nadaljevali do vrtca in v cilj. 
"8. Medvoški tek je vključen v nacionalni program Slovenija 
v gibanju, ki združuje športno-rekreativne prireditve in redne 
vadbe širom Slovenije. Aktiven življenjski slog z vsakodnevno 
telesno dejavnostjo opazno pozitivno vpliva tako na telesno 
kot psihično zdravje posameznika," poudarja Štorga in obča-
ne vabi, da se pridružijo tekačem na progi ali pa med navija-
njem ob njej.

Konec septembra bo Medvoški tek
Potekal bo v osmi izvedbi. 

Na Medvoškem teku tudi letos pričakujejo veliko tekačev, ki se bodo 
pomerili na 5, 10 in 20 kilometrov.

MAJA BERTONCELJ

Andrej Žavbi iz Zbilj je tudi letos v svoji starostni kategoriji 
postal svetovni prvak na "vintage" svetovnem prvenstvu v ce-
stnem kolesarstvu, ki je konec avgusta v St. Johannu v Avstriji 
potekalo v okviru svetovnega masters prvenstva. Gre za svetov-
no prvenstvo, kjer se dirka s kolesi, kot so jih imeli tekmovalci 
pred okrog štiridesetimi leti. To pomeni, da so kolesa kovinska, 
s pedali z jermenčki, zavorne vrvi pa ne smejo biti speljane v 
krmilu kolesa. Prepovedana je tudi uporaba karbona. Proga je 
bila dolga štirideset kilometrov, Žavbi pa je v cilj prišel sam po 
solo pobegu, v katerem je bil praktično celotno dirko. Njegova 
prednost pred manjšo zasledovalno skupino je bila dve minuti. 
S tem je ubranil lanski naslov. 

Žavbi ubranil naslov

Andrej Žavbi je znova poslušal Zdravljico. / Foto: osebni arhiv
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MAJA BERTONCELJ

"Za nami je uspešna poletna sezona, ki se počasi zaključuje. 
Konec septembra bodo na vrsti še zaključni mastersi najbolj-
ših dvanajst v posameznih kategorijah. Osvojili smo medalje 
in pokale na odprtih prvenstvih Slovenije prav v vseh kate-
gorijah," je zadovoljen Domen Knez, predsednik in trener TK 
Spin Medvode.
Najmlajšo kategorijo sta najbolje zastopali Nika Mlakar in 
Jerca Fleischman. Nika je osvojila dvakrat 2. mesto, in sicer 
do 10 let na Odprtem prvenstvu Kopra in do 11 let na Odpr-
tem prvenstvu Fest Portorož, Jerca pa dvakrat 3.–4. mesto. 
Omenjeni igralki sta Slovenijo zastopali tudi na neuradnem 
svetovnem prvenstvu v Pulju na Smrikva Bowlu, kjer je Jer-
ca prišla med 32 najboljših, Nika pa s tremi mednarodnimi 
zmagami med najboljših osem+. Tekmovalo je 47 deklic iz 26 
držav. V kategoriji do 12 let se je Eva Šifrer na državnem pole-
tnem prvenstvu v Kopru uvrstila med osem najboljših deklic, 
Andraž Rozman je na odprtem prvenstvu Maribora zasedel 
3.–4. mesto med dečki, prav tako Rok Koblar na OP Portoroža. 
Odlično so igrali ligaško tekmovanje dečki do 14 let. V skupini 
so osvojili 1. mesto s tremi zmagami po 6:0 brez izgubljene 
tekme, v končnici pa izgubili z ekipo Triglav Kranj in osvojili 

končno tretje mesto v Sloveniji. Za ekipo igrajo: Jaka Toma-
žin, Ažbe Jarc, Miha Bajželj, Andraž Rozman, Rok Koblar in 
Tim Mlinar.
Med mlajšimi mladinci je zmago na Odprtem prvenstvu Križ 
dosegel Job Japelj. Taj Dolenc se je med mladinci do 18 let v Kr-
škem uvrstil v finale, v Velenju pa še v polfinale. Člansko zmago 
je po dolgem času dosegel Primož Vovk, ki je presenetljivo pre-
magal vse nasprotnike v Domžalah.

Za tenisači uspešna poletna sezona
Igralci Teniškega kluba Spin Medvode so na odprtih prvenstvih Slovenije medalje in 
pokale osvojili v prav vseh kategorijah.

Mladi tenisači TK Spin Medvode s trenerjem Domnom Knezom

 

 

 

 

 v Medvodah v novi teniški dvorani 
 neverjetno velik odziv v prvem letu  
 zdrava rekreacija in dobra zabava 

 
ZIMSKA TENIŠKA ŠOLA 

ODRASLIH 
(oktober-april) 

 
ŽE OD 40€/MESEC 

 
Predstavitvena brezplačna treninga bosta v septembru:  

 24.9.2019 ob 20.00 
 26.9.2019 ob 20.00 

v novi teniški dvorani 
za Jedrom 
(Cesta ob Sori 15) 

 
 Več informacij: 

 www.tenis-medvode.si 

 070 797 940 (Primož) 
 040 493 910 (Tajda) 

  

 

 pridruži se že več kot 90 otrokom v teniški šoli 
TK Spin Medvode 

 vpis poteka v septembru, z vadbo pričnejo takoj 
ob vpisu in poteka skozi celo leto 

 organiziramo prevoze otrok na treninge 
 teniške loparje dobite pri nas 

 

 

 

 

 

Brezplačne urice bodo v septembru:  

 10.9. in 17.9.ob 17.30 
 12.9. in 19.9. ob 18.00 

na zunanjih teniških igriščih, 
v primeru dežja v novi dvorani. 

 

      Več informacij: 

        www.tenis-medvode.si 

 041 827 303 (Kaja)

 

ZA
VO

D
 T

O
PS

PI
N

, D
RA

G
O

ČA
JN

A
 8

3,
 S

M
LE

D
N

IK



40 | ŠPORT IN REKREACIJA

MAJA BERTONCELJ

V okviru Društva Šola zdravja po slovenskih krajih deluje veliko 
skupin, ki dan začnejo s polurnim jutranjim razgibavanjem. V 
Medvodah je bila prva takšna skupina ustanovljena pred tremi 
leti v Preski, telovadijo pa med bloki na Medvoški cesti. 
Udeleženke se jutranjega razgibavanja udeležujejo večinoma re-
dno vsak dan od ponedeljka do petka. Rezultati so vidni. "Med-
voščane, ki ne hodijo k naši jutranji telovadbi, bi radi nagovorili, 
da se nam morda še kdo pridruži s poudarkom na boljši telesni 
pripravljenosti, ki jo je pokazal tudi test, izveden na Športni uniji 
Slovenije. Razvidno je, da smo vsi brez izjeme v povprečju nad 
primerljivo populacijo. Veliko nas je v tem času začelo hoditi 
tudi v hribe. Presenečeni smo nad svojo kondicijo in zmožnost-
mi. Ugotavljamo, da smo tudi bolj zdravi. Ker ne gre samo za 
telovadbo, temveč tudi za druženje, s tem postajamo bolj odprti 
in strpni med seboj in do drugih. Najbolj pomembno pa se nam 
zdi, da smo za razliko od večine starejših ljudi pripravljeni na 
nove izzive in sodelovanja. Imam občutek, da so nam ta druže-
nja v veselje. Nadaljevali bomo tudi s sredinimi krajšimi spre-
hodi v okolico Medvod," je povedala Stanka Kozel, vodja skupine 
v Preski. Najstarejša v skupini v Preski je 88-letna Ani: "Zelo rada 

pridem vsak dan, če le nimam kakšnih obveznosti. Razgibamo 
svoje telo, se družimo, skratka, imamo se lepo." Od vsega začet-
ka je del skupine Vesna Klavora: "Poleti pridem bolj občasno, ker 
je manj časa, v zimskih mesecih pa bom znova bolj redno hodi-
la. Po koncu telovadbe pa gremo obvezno še na kavo. Druženje je 
prav tako pomembno."
Ob našem obisku je telovadila tudi Andreja Lazarević, ki je vodja 
pirniške skupine, ki pa sicer uradno ni registrirana, saj nima-
jo možnosti vadbe pod pokritim prostorom v primeru slabega 
vremena. "Začela sem tukaj v Preski, nadaljujem v Pirničah. 
Telovadimo pri domu krajanov skozi celo leto, dobivamo pa se 
ob 7.30, torej pol ure prej kot skupina v Preski. Veseli bomo, če 
se nam še kdo pridruži. Meni kar nekaj manjka, če ne grem. 
Naredim nekaj zase, poleg tega je to super razvedrilo," je dejala. 
Skupina iz Preske bo skupaj s skupino iz Medvod v tednu mobil-
nosti telovadila na Medvoški cesti in vabijo, da se jim pridružite. 
Organizirali bodo tudi dva krajša pohoda v popoldanskem času. 

Zjutraj najprej na telovadbo
Udeleženke skupin Šole za zdravje ugotavljajo, da so v tem času izboljšale svoje 
zmogljivosti in se bolje počutijo. V Tednu mobilnosti boste lahko z njimi vsako jutro 
telovadili v centru Medvod.

Skupina iz Preske

Stanka Kozel (levo) že od samega začetka vodi skupino v Preski, 
Andreja Lazarević je vodja skupine v Pirničah, ki pa uradno še ni 
registrirana.ZA
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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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Rudolf Badjura je v tridesetih letih prej-
šnjega stoletja pisal: "Vrh sicer ni najviš-
ji, pač pa eden najzanimivejših v Polho-
grajskih Dolomitih. Ima markantne, ostro 
zarisane oblike, na vsako stran kaže 
drugačen obraz. Francozje so jo svoj čas 
nazivali Louis Quatorze, ker se jim je doz-
devalo, da je njen čudno rogljati greben 
z navpično odsekano kopo močno podo-

ben čeljusti in nosu francoskega kralja 
Ludvika XIV. Gora slovi zbogn imenitne 
flore (Daphne Blagayana), blagajevega 
volčina in obširnega razgleda vse od To-
sca, preko Karavank, zasavskega hribov-
ja, Ljubljane, Krima, Snežnika, Nanosa, 
Porezna, Blegoša do Triglava." O kateri 
gori, ki je na sliki, je pisal? Odgovore 
pošljite do konca septembra na naslov 
Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj 
s pripisom "za Sotočje". En pravilen od-
govor bomo izžrebali in pošiljatelja na-
gradili.

V julijski številki sem vas spraševal po 
zgornji fotografiji. Bil sem v vasici Trnovec 
v dolini Ločnice. Žreb je določil, da nagra-
do prejme Hana Šifrer iz Trnovca. Poslali 
vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo svojo 
deželo?

SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta se letošnje poletje nav-
dušuje nad smiljem. "Laški smilj raste 
v našem primorju, kupite pa ga lahko 
tudi v specializiranih vrtnarijah. Posa-
diti ga je treba v rahlo prepustno zemljo 
in seveda mora imeti čim več sonca. Le-
tos sem kupila tri sadike, ki pa mi v pr-
vem letu niso še dale toliko cvetov, da bi 
pripravila macerat smilja iz doma pri-
delanega cvetja, za to so poskrbeli dobri 
prijatelji. Letos bom pripravila prve kre-
me za obraz, naslednje leto pa upam, da 
tudi posušim nekaj cvetov za vse tiste, 
ki bi želeli čaj za čiščenje jeter," pravi.

POMLAJUJE KOŽO

Dodaja recept za pripravo macerata olja 
laškega smilja: "Pripravimo ga tako kot 
vse ostale macerate: sveže nabrane cve-
tove damo v kozarec in cvetove preli-
jemo z dobrim oljčnim oljem. Pustimo 
na toplem (ne neposredno na soncu) 
čez poletje, približno dva meseca, vsa-
ke toliko časa malo kozarec pretrese-
mo in tudi preverimo, da se ne dogaja 
kakšna druga neljuba sprememba. Olje 
precedimo in nalijemo v steklenico, ki 
jo moramo shraniti v kakšen temen in 
seveda hladen prostor. Že dobljeno olje 
laškega smilja lahko uporabljate za ma-
sažo kože. Olje smilja je odlično pri negi 
starajoče se kože, z njegovo uporabo se 
zmanjšujejo obrazne gubice, poporodne 
strije in brazgotine ...."
Za pripravo mazila svetuje naslednji 
postopek. Potrebujete 2,5 dl macerata 
smilja, 20 g kakavovega ali karitejevega 
masla in 20 g čebeljega voska. Izdelava: 
olje smilja, kakavovo ali karitejevo ma-
slo in čebelji vosek segrevate na malem 

ognju toliko časa, da se vse sestavine 
stopijo in povežejo, nikakor ne sme ma-
zilo zavreti. Prelijete v primerne čiste 
posodice in pospravite v hladen prostor. 
"To je recept za vse ženske, ki bi si vze-
le nekaj časa in pripravile to mazilo za 
obraz, ki kožo pomlajuje in odstranjuje 
gubice, pa še cenovno je zelo ugodno. 
Lahko pa se odločite za nakup eterič-
nega olja smilja in hidrolata smilja. Po 
istem postopku lahko pripravite kre-
me, le da se odločite za eno izbrano olje 
(mandljevo olje, ki nadomesti macerat), 
s katerim eterično olje mešamo. Na 200 
ml dodamo 15 kapljic eteričnega olja," 
pove Marješka Pehta.

ČAJ IZ SMILJA

"Čaj si pripravimo tako, da čajno žličko 
smilja prelijemo z vročo vodo, pokri-
jemo in pustimo stati dvajset minut. 
Čajno zmes nato precedimo in še to-
plega spijemo. Uživamo ga dve do tri 
skodelice dnevno. Cvetove dodajamo 
tudi drugim čajnim mešanicam (divja 
meta, kamilica, tavžentroža)," je Mar-
ješka Pehta nekaj besed namenila še 
čaju iz smilja.

POVABLJENI K MARJEŠKI PEHTI

Marješka Pehta vabi vse, ki bi želeli z 
njo preživeti kakšno sobotno popoldne, 
da ji to sporočite po e-pošti vanja.locni-
skar@gmail.com. V sklopu projekta Po-
vabljeni k Marješki Pehti na čaj boste 21. 
septembra z začetkom ob 15. uri čahko 
pripravljali mešanice čajev za zimski 
čas, 28. septembra pa prav tako z začet-
kom ob 15. uri spoznavali macerate in 
pripravljali mazila in kreme. Vsem, ki 
se ji boste javili, bo naknadno sporočila 
lokacijo dogodkov. 

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Smilj – laški smilj ali nesmrtnica

www.gorenjskiglas.si
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VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.
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Zbiljska cesta 5, Medvode 

PEUGEOT 208

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

peugeot.si
  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; sive hurricane barve- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim 

bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot - pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.740 EUR; mesečni obrok je 107 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri 
akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 24.04.2019 znaša 8,48% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 6.818 EUR; skupni znesek za plačilo 11.636 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 
g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika vozila je simbolična.

PEUGEOT 208

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

peugeot.si
  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; sive hurricane barve- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim 

bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot - pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.740 EUR; mesečni obrok je 107 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri 
akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 24.04.2019 znaša 8,48% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 6.818 EUR; skupni znesek za plačilo 11.636 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 
g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika vozila je simbolična.

Uvedba cestninjenja DarsGo, ki smo ga v Sloveniji uvedli 1. apri-
la 2018, je eden izmed pomembnih okoljevarstvenih ukrepov 
v Sloveniji. Z novim sistemom cestninjenja za težke tovornjake 
DarsGo se je poraba energije in posledično onesnaževanje ozra-
čja v Sloveniji močno zmanjšalo. V starem cestninskem sistemu 
je namreč pri zaustavljanju in vnovičnem speljevanju vozil na 
cestninski postaji prišlo do povečane porabe goriv, in sicer v 
povprečju za 0,65 litra na vsako zaustavitev na cestninski po-
staji. Dars ocenjuje, da se je v obdobju od uvedbe sistema, tj. 
od 1. aprila, do 31. decembra 2018 poraba goriv zmanjšala za 
115 GWh, kar je šest odstotkov celotne porabe težkih vozil na 
naših avtocestah in hitrih cestah. Pričakujejo, da bodo prihranki 
rastli tudi v prihodnje in naj bi drugo leto (2020) znašali že 168 
GWh, kar je enako letni proizvodnji električne energije hidroe-
lektrarne. Poleg prihranka energije in nižjih izpustov je pomem-
ben tudi prihranek časa, ki znaša 600.000 delovnih ur oziroma 
več kot 40 polnih delovnih let letno. Pri tem je treba upoštevati, 
da metodologija izračunov, ki so jo pripravili na Ištitutu Jožef 
Štefan, ni zajela prednosti manjše porabe na zdravje ljudi, na 
primer voznike, delavce družbe DARS in občane. 
Uvedba sistema DarsGo je bila še zadnji pogoj za začetek ruši-
tve in preureditve 34 cestninskih postaj. Približno tretjino ce-
stninskih postaj so odstranili že lansko leto, preureditev preo-
stalih je predvidena za letos.

DarsGo – prihranki energije za 
celo elektrarno
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  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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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Sodeč po statistiki novo registriranih avtomobilov je v Evropi 
v prvi polovici leta 2019 v primerjavi z enakim obdobjem lani 
prodaja avtomobilov padla za 3,1 odstotka, v Sloveniji pa za 
štiri odstotke. Padec je opaziti na vseh trgih z izjemo Nemčije, 
Madžarske, Grčije, Romunije in baltskih držav. V sosednji Av-
striji je padec 8,8 odstotka, v Italiji pa 3,5 odstotka.  
V Evropi z velikim naskokom v prodaji novih avtomobilov 
vodi Volkswagen (900 tisoč prodanih vozil), sledijo Renault 
(582 tisoč), Peugeot (520 tisoč), Opel (465 tisoč), Mercedes (434 
tisoč), BMW (411 tisoč), Audi (394 tisoč), Škoda (382), Fiat (376 
tisoč) in Toyota (372 tisoč). Če pogledamo prvih deset najbolje 
prodajanih avtomobilov v Evropi, zdaleč največ prodajo VW 

golfov, sledijo renault clio, VW polo in VW tiguan, na peto 
mesto se je povzpela dacia sandero, sledi ford focus, ki se 
prav tako vzpenja po lestvici najbolj prodajanih. Med prvo 
deseterico so še citroen C3, peugeot 208, opel corsa in ford 
fiesta.
V Sloveniji je lestvica prodanih avtomobilov malo drugačna. 
Med osebnimi vozili je letos renault clio s prvega mesta izri-
nil VW golfa, sledijo VW polo, škoda octavia, renault captur, 
renault megane, nissan qashqai, VW tiguan, fiat 500 in dacia 
sandero. Po zadnjih podatkih Trgovinske zbornice Slovenije 
smo do konca julija 2019 registrirali dobrih 47 tisoč novih vo-
zil, lani pa dobrih 49 tisoč.

Slabša prodaja avtomobilov v letu 2019
V prvi polovici leta smo v Sloveniji prodali 41 tisoč, v Evropski uniji pa 8,4 milijona vozil.

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

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

Renault priporoča renault.si
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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 septembru in oktobru 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ

SEPTEMBER
Sobota, 7. september 2019    Zbor pred BC v Medvodah, Cesta kom. 
Staneta 12, 1215 Medvode

IZLET PD MEDVODE (izletniški odsek): MONTE LASTRONI / AVANZA

PD Medvode, 041 582 208

Sobota, 7. september 2019, ob 7.00    Zbor pred župniščem Preska, 
Preška cesta 33, 1215 Medvode

ROMANJE STAREJŠIH V PREKMURJE

ŽUPNIJA PRESKA, zupnija.preska@gmail.com, +386 (0)51 303 164

Nedelja, 8. september 2019, ob 11.00    Gostilna Na vihri – Sv. Katarina, 
Topol pri Medvodah 10, 1215 Medvode

Jesenska tržnica pod kozolcem na Vihri

TD Katarina, martina.brecelj@gmail.com, 031 365 186

Sreda, 11. september 2019    Zbor pred BC Mercator Medvode, Cesta 
kom. Staneta 12, 1215 Medvode

IZLET PD MEDVODE (seniorski odsek): SLEMENOVA ŠPICA

PD Medvode, 031 750 558

Sreda, 11. september 2019, ob 20.00    Cerkev sv. Katarine na Topolu, 
Topol 18, 1215 Medvode

Jesenske serenade – GOSPE IN GOSPODJE (Kvartet kontrabasov Sf)

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, kultura@zavodsotocje.si

Četrtek, 12. september 2019, ob 18.00    Kavarna Sotočje, Cesta ob Sori 
13, 1215 Medvode

3. podjetniško druženje z Maticem Breznikom

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, mladina@zavodsotocje.si

Sobota, 14. september 2019, ob 2.00    Zbor pred župniščem Preska, 
Preška cesta 33, 1215 Medvode

PEŠ ROMANJE NA BREZJE

ŽUPNIJA PRESKA,  zupnija.preska@rkc.si, +386 (0)51 303 164

Sobota, 14. september 2019, ob 10.00    Sv. Marjeta v Žlebeh, 1215 Medvode

PRAVLJIČNI POTEP S SUZANO IN KNJIŽNICO MEDVODE

Knjižnica Medvode, mira.vidic@knjiznica-medvode.si

Ponedeljek, 16. september 2019, in torek, 17. september 2019, ob 16.00  
  Kulturni dom Pirniče, Zgornje Pirniče 6, 1215 Medvode

Vpis otroškega in odraslega abonmaja 2019/2020

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PIRNIČE, 031 352 772

Torek, 17. september 2019, ob 20.15    Mladinski kulturni center Jedro, 
Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode

Začetni tečaj kavbojskih plesov v vrstah

WILD WEST Country line dance, info@wild-west.si

Sreda, 18. september 2019, ob 16.00    Most čez Soro (v središču  
Medvod), 1215 Medvode

Družabne igre

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

Sreda, 18. september 2019, ob 20.00    Knjižnica Medvode, Cesta ko-
mandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Jesenske serenade – VOZI ME VLAK (Lipa – ženska vokalna skupina)

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, kultura@zavodsotocje.si

Četrtek, 19. september 2019, ob 17.00    Prireditveni prostor nove tržnice 
v središču Medvod, Prireditveni prostor nove tržnice v središču Medvod, 
1215 Medvode

Predstava Kako je zebra posodila svoje črte

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

Petek, 20. september 2019, ob 17.00    Zaprti del Medvoške ceste,  
Medvoška cesta, 1215 Medvode

Zaključna prireditev tedna mobilnosti – ETM 2019

Občina Medvode, JZ Sotočje Medvode, gregor.rozman@medvode.si

Petek, 20. september 2019, od 19.00 do 23.00    Klub Jedro, Cesta ob 
Sori 15, 1215 Medvode

TIM GERDIN RAZSTAVA AKVARELOV

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, rok@zavodsotocje.si

Sobota, 21. september 2019, ob 7.45    Zbor pred župniščem Preska, 
Preška cesta 33, 1215 Medvode

FESTIVAL STIČNA MLADIH

ŽUPNIJA PRESKA, zupnija.preska@gmail.com, +386 (0)51 303 164

Sobota, 21. september 2019, ob 10.00    Knjižnica Medvode, Cesta 
komandanta Staneta 10, 1215 Medvode, 1215 Medvode

ZAKLJUČNA PRIREDITEV POLETAVCEV IN NAJPOLETAVCEV Z VROČO ŽUPO

KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Sobota, 21. september 2019, od 15.00 do 19.00    Občina Medvode, 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Pohod med vodami – ETM 2019

Občina Medvode, Planinsko društvo Medvode, gregor.rozman@medvode.si

Sobota, 21. september 2019, ob 15.00    Podhod pod krožiščem na 
Gorenjski cesti, Gorenjska cesta, 1215 Medvode

Grafitarnica med vodami – ETM 2019

Občina Medvode, JZ Sotočje Medvode, gregor.rozman@medvode.si

Nedelja, 22. september 2019, ob 6.00    Zbor pred BC Mercator  
Medvode, Cesta kom. Staneta 12, 1215 Medvode

Izlet na Veliki Pršivec (2056 m n. m.) – Julijske Alpe

Planinsko društvo Medvode, 041 582 208

Nedelja, 22. september 2019, ob 15.00    Podhod pod krožiščem na 
Gorenjski cesti, Gorenjska cesta, 1215 Medvode 
Grafitarnica med vodami – ETM 2019

Občina Medvode, JZ Sotočje Medvode, gregor.rozman@medvode.si

Torek, 24. september 2019, 9.00    Petek, 11. oktober 2019,  
19.00 – Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Razstava risb Lučke Polja Kovačič, na ogled brez odprtja (24. 9.–11. 10.)

KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53



Torek, 24. september 2019, 16.00, do četrtek 26. september 2019, 19.00  
  Športna dvorana Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode

VPISI V VADBENE PROGRAME ŠD EFI

ŠPORTNO DRUŠTVO EFI, efi.storga@gmail.com, 041 282 960

Torek, 24. september 2019, ob 20.15    Mladinski kulturni center JEDRO, 
Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode

Začetni tečaj kavbojskih plesov v vrstah

WILD WEST Country line dance, info@wild-west.si

Sreda, 25. september 2019, ob 20.00    Dom KS Senica, Spodnja Senica 
23, 1215 Medvode

Jesenske serenade – RAZKRITE PESMI  
(Etno skupina Kontrabant)

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, kultura@zavodsotocje.si

Četrtek, 26. september 2019, ob 19.00    Kulturni dom Medvode, Cesta 
ob Sori 13, 1215 Medvode

Odprtje razstave Foto trio – Polja in njive

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, kultura@zavodsotočje.si

Petek, 27. september 2019, ob 20.00    Pastoralni dom sv. Jožefa,  
Preška cesta 33, 1215 Medvode

DOGODEK V DVORANI VALENTINA OBLAKA

ŽUPNIJA PRESKA, zupnija.preska@gmail.comi, +386 (0)51 303 164

Petek, 27. september 2019, ob 21.00    Klub Jedro, Cesta ob Sori 15,  
1215 Medvode

IRSKI VEČER S SKUPINO NOREIA

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, rok@zavodsotocje.si

Sobota, 28. september 2019, od 9.00 do 18.00    OŠ Medvode,  
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode

Da branje ne postane španska vas

Založba Malinc, info@malinc.si

Sobota, 28. september 2019, od 15.30 do 19.00    Športna dvorana 
Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode

8. MEDVOŠKI TEK

ŠPORTNO DRUŠTVO EFI, efi.storga@gmail.com, 041 282 960

Nedelja, 29. september 2019, ob 15.00    Černetov toplar na polju vasi 
Verje, 1215 Medvode

JESEN POD TOPLERJEM 2019

Turistično društvo Pirniče, td.pirnice@gmail.com

OKTOBER
Torek, 1. oktober 2019, ob 17.00    Knjižnica Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Pravljična ura in ustvarjalna delavnica
KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 2. oktober 2019, ob 19.30    Knjižnica Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode,

Potopis z Manco: Argentina
KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 3. oktober 2019, ob 9.30    Knjižnica Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Medvodkove igralne urice
KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Petek, 4. oktober 2019, od 18.00    Pred knjižnico Medvode,  
1215 Medvode

Vodnjak poezije Simona Jenka

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, kultura@zavodsotocje.si

Nedelja, 6. oktober 2019, ob 5.00    Zbor pred BC Mercator Medvode, 
Medvoška cesta 3, 1215 Medvode

Izlet na Plešivec (2008 m n. m.) – Julijske Alpe

Planinsko društvo Medvode, 041 582 208

Nedelja, 6. oktober 2019, ob 11.00    Na igrišču pred POŠ Topol, Topol 
pri Medvodah 17, 1215 Medvode
Kostanjeva nedelja

TD Katarina, martina.brecelj@gmail.com, 031 365 186

Ponedeljek, 7. oktober 2019, ob 9.00    Zlati kotiček, Mercator center 
Medvode, Medvoška cesta 6, 1215 Medvode

Beremo in ustvarjamo s Suzano: Živalice za materinske domove

KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Torek, 8. oktober 2019, ob 17.00    Knjižnica Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode
Pravljična ura in ustvarjalna delavnica

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

Sreda, 9. oktober 2019, ob 6.00    Zbor pred BC Mercator Medvode, 
Medvoška cesta 3, 1215 Medvode
Izlet na Jerebičle (1761 m n. m.) – KSA

Planinsko društvo Medvode, 041 582 208

Sreda, 9. oktober 2019, ob 19.30    Knjižnica Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode
16. domoznanski večer: Valentin Vodnik, ob 200. obletnici smrti

KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53
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Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 40 degustacijskih točk

www.visitkranj.si
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Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan v vrednosti 20 eur

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, 20. septembra 2019, 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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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 9. SEptEMBRA 2019.

*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

VRTNE KOSILNICE IN 
KOSE IZ ZALOGE

slika je simbolna

CHROMOREL-P
1 kg

11,69€
AKcIjA

16,70€

-30%

BARVA ZIDNA 
SPEKTRA CLASIC

15 litrov

2,93€
AKcIjA

3,90€

-25%

ZEMLJA
20 litrov

10,97€
AKcIjA

14,62€

-25%

KAD 
PVC

50 litrov

SAMO
9,42€

1kg

tRAVA 
PIKA

SAMO
2,69€

250g

KOZAREC 
DONATH

370ml

0,29€
AKcIjA

0,39€

-25%

DOMAČ SLADOLED 
iz kmetije pr’janež

popolnoma naravno brez 
hidrogeniranih maščob, 
umetnih arom in barvil.

NOVOPAKIRAN 
DOMAČ KRUH 

torek, petek: kmetija Rozman
četrtek: kmetija jožefovc

SAMO
20,99€

PENA 
MONTAŽNA 
PU 110

SAMO
6,49€

SVETILKA 
NAMIZNA
6W

SAMO
15,99€

-12%
RAZLIČNE

GARNITURE 
ORODJA 

slika je simbolna

PREPOLOVLJENE

CENE

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


