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KOLOFON
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547)  
je pri lo ga Go renj ske ga gla sa  
za ob či no Med vo de. 

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

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

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

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

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

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

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 8 je pri lo ga  
71. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
4. septembra 2020. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 9. oktobra 2020.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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 Poletje se bliža koncu. Kaj ga je za-
znamovalo v medvoški občini?
Kar se tiče občinskih projektov zagotovo 
v večini zaključevanje kohezijske zgod-
be Čisto zate. Intenzivno se asfaltirajo 
še odprti odseki, izvajala so se dela na 
cesti skozi Vikrče ... Poleg tega je bilo 
izvedenih nekaj manjših projektov v 
Polhograjcih. Omeniti velja tudi obno-
vo cestnih odsekov v Ločnici v dolžini 
skoraj kilometer, dolga leta najbolj pro-
blematičen odsek od motela Medno do 
Tometovega mostu in v Zavrhu med Ko-
bivarjem in Spodnjimi Pirničami. Prav-
kar potekajo zadnje priprave pred za-
četkom rekonstrukcije tako imenovane 
ceste jaškov v Goričanah in Rakovniku. 
Posebej sem vesel, ker se uprava trudi, 
da bi nam letos uspelo sanirati celoten 
odsek. Gre za eno izmed za voznike naj-
bolj neprijetnih cest.

 Za kar nekaj investicij že od pomla-
di čakate gradbeno dovoljenje. Ste že 
pridobili kakšnega?
Od februarja do danes nobenega. Najdlje 
čakamo na gradbeno dovoljenje za pro-
jekt komunalne infrastrukture v Žejah, 
zelo pomembni sta tudi gradbeni dovo-
ljenji za modularni prizidek k Osnovni 
šoli Preska in za brv čez reko Savo pri 
sotočju s kolesarsko stezo, za kar je rok 
za oddajo popolne vloge za pridobitev 
evropskih sredstev 30. september. Kljub 
temu da smo na upravni enoti že več-
krat posredovali, ni še nič novega.

 Proti koncu avgusta ste se na Brdu 
udeležili delovnega posveta premier-
ja Janeza Janše z župani in direktor-
ji regionalnih razvojnih agencij glede 
črpanja evropskih sredstev. Slovenija 
ima do leta 2030 na voljo 12 milijard 
evrov evropskih sredstev. Kako ste za-
dovoljni s posvetom, bo kaj teh sred-
stev prišlo tudi v Medvode?
Ne glede na to, kako kdo dojema to vla-
do, glede lokalne samouprave je treba 
biti korekten. Nikoli do sedaj ni bila 
povprečnina tako visoka in tudi obseg 
sredstev, če se osredotočim na vaše 

vprašanje, ki je bil izpogajan, je za se-
danje razmere odličen. Pohvale tudi za 
posvet, na katerem je bila predstavljena 
celotna situacija, vezana na prihodnje 
obdobje. Sam sicer menim, da je na-
men takšnih posvetov, da se seznani-
mo z usmeritvami, oziroma če obrnem 
drugače, pove se, v katero smer naj se 
pripravljajo projekti. Potem pa ima vsak 
župan nalogo, da to prenese v svoje lo-
kalno okolje in začne intenzivne pri-
prave. Nekateri pa mislijo, da je takšno 
srečevanje namenjeno njihovemu objo-
kovanju situacije in analiziranju vseh 
vaških odsekov lokalnih cest po državi. 
Ampak še dobro, da smo tako različni.

 Začelo se je novo šolsko leto. Pred 
tem ste se tudi letos srečali z ravnate-
lji. Kaj so bile teme pogovorov?
Sedemnajstega avgusta smo imeli ko-
legij vseh direktorjev in ravnateljev 
javnih zavodov s poudarkom na rav-
nateljih osnovnih šol, kjer smo obrav-
navali vso tematiko, vezano na začetek 

šolskega leta. Naša želja, ki se je nato 
izkazala za realnost, je bila, da vsi otroci 
začnejo pouk v šolah. Če bo kje prihajalo 
do okužb s covidom-19, je najpomemb-
nejše, da imamo dogovorjen enoten po-
stopek ravnanja. Sodelavec v občinski 
upravi, ki je zadolžen za civilno zaščito, 
je pripravil postopkovnik, kako reagira-
ti v primeru, če pride najprej samo do 
suma na okužbo, nato pa tudi do potr-
jene okužbe. Občina je še naprej močan 
podporni steber za naše javne zavode.

 Kakšna so vaša navodila?
Naše razmišljanje gre v smeri, da gre ži-
vljenje kljub covidu-19 naprej, da je tre-
ba živeti in se hkrati držati vseh znanih 
preventivnih ukrepov, ki preprečujejo 
širjenje virusa, otrokom pa omogočiti 
kar se da normalno življenje in šolanje. 
S stvarmi, ki so tehnične narave, skuša-
mo javne zavode čim manj obremenje-
vati. Če se bodo pokazale potrebe, bomo 
za to poskrbeli mi, tudi preko Civilne 
zaščite. 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Investicije v polnem teku
Iz pogovora z županom: Investicije poleti in jeseni – Začetek novega šolskega leta in 
reševanje problematike OŠ Preska in OŠ Smlednik – Plačilo Nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča – Finančno stanje: občina najela likvidnostni kredit

Župan Nejc Smole (na sliki desno v družbi župana Občine Šenčur Cirila Kozjeka) se je 
udeležil delovnega posveta premierja Janeza Janše z župani in direktorji regionalnih 
razvojnih agencij glede črpanja evropskih sredstev, ki je pretekli mesec potekal na Brdu  
pri Kranju. 



 Kako je z linijami šolskih prevozov? 
Ostaja vse kot doslej?
Za zdaj vse poteka tako, kot je doslej, 
čeprav razmišljamo o spremembah. Že 
drugo leto se odločamo za ukinitev do-
ločenih linij, ki že po sami zakonodaji 
niso obvezne za zagotavljanje prevozov 
otrok. Ena prvih verjetnih ukinitev je v 
Žejah, kjer je varna pot tako v OŠ Medvo-
de kot v OŠ Smlednik. Druga večja uki-
nitev se bo zagotovo zgodila v Pirničah, 
ko bo kohezija zaključena. Tudi otroci iz 
Goričan in delno iz Vaš ne bi bili upra-
vičeni do vozovnice Urbana, ker nimajo 
več kot štiri kilometre do šole. Ne glede 
na to, da se vsega tega zavedamo, se le-
tos nismo odločili za spremembe. Za to 
sta dva razloga: veliko odprtih gradbišč 
na območju kohezije, poleg tega se nam 
ni zdelo smiselno, da bi v tej situaciji s 
covidom-19 še na področju prevozov v 
šolo povzročali spremembe. 

 Kakšno je vaše sporočilo šolarjem, 
še posebno prvošolcem?
Želim jim čim prijetnejši začetek šola-
nja, kolikor je to v tem času mogoče. 
Devet let bo hitro minilo. Predvsem jim 
želim, da bi dobili veliko znanja, po dru-
gi strani pa še več prijateljev.

 Kakšno je prostorsko stanje v šolah? 
Kako poteka reševanje problematike 
OŠ Preska?
Letos imamo nekaj manj prvošolcev 
kot lani. Največ prostorskih težav je na 
OŠ Preska in OŠ Smlednik. Za OŠ Pre-
ska je objavljen razpis za modularni 
prizidek. En razpis je že bil in nismo 
dobili nobene ponudbe. Med poletjem 
smo tako velik del pripravili sami. 
Razpis je sedaj razdeljen na zidarsko-
-obrtniška dela in na postavitev same 
modularne enote. Upam, da bo razpis 
tokrat uspešen in da bi prizidek lahko 
stal do konca letošnjega koledarskega 
leta. S tem bi pridobili prostor za dva 
nova oddelka. V Smledniku se nadalju-
je projektiranje prizidka. Računamo, 
da bomo v jesenskem času vložili vlogo 
za gradbeno dovoljenje. 

 Kako je s projektom Lokalna hrana 
v javne zavode?

To je projekt v sklopu LAS. Čakamo na 
njegovo odobritev. Na sestanku z rav-
natelji smo se o tem veliko pogovarjali. 
Naša želja je, da je v javnih zavodih čim 
več hrane lokalnih, medvoških ponu-
dnikov. Zelo intenzivno iščemo povezo-
valni člen, nekoga, ki bi zbiral ponudbe 
in povpraševanje. Upali smo, da bi to 
lahko prevzela Kmetijska zadruga Med-
vode kot cehovsko združenje. V letu 2021 
imamo namen izpeljati prvi del pro-
jekta, to je preveritev, in se dogovoriti s 
kmeti za večletne pogodbe, da se začne 
povečevati odstotek lokalno pridelane 
hrane v javnih zavodih, ki ga ves čas 
skrbno spremljamo. Generalno se dvi-
guje v skladu z našimi priporočili, a po 
mojem prepričanju še vedno ne dovolj.

 Kakšen je dogovor glede vključitve 
otrok iz medvoške občine na OŠ Jela 
Janežiča? Kakšne so številke?
S 1. septembrom so se, po zadnjih podat-
kih, na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki, ki 
jo obiskujejo otroci s posebnimi potreba-
mi, na novo vključili štirje otroci iz naše 
občine, skupaj jih je že trideset. Občina 
Medvode je prevzela celoten strošek 
vzpostavitve novega oddelka v višini do-
brih 3.500 evrov za leto 2020, hkrati pa 
bo na septembrski seji osnutek odloka o 
soustanovitvi OŠ Jela Janežiča. Držimo 
besedo – kot smo se dogovorili z župani 
in kot menim, da je tudi prav.

 Občani so poleti dobili odločbe za 
plačilo Nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča. Je bilo veliko pritožb?
Rok za pritožbe se je iztekel. Bilo je kar 
veliko vprašanj, pritožb pa manj, kot 
smo se bali, da jih bo. Natančnega šte-
vila še nimamo, vrti pa se okrog 120, 
pri čemer se skoraj polovica nanaša 
na spremembe v lastništvu nepremič-
nin. Po eni strani upam, da je bil odlok 
o Nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) dovolj natančno poja-
snjen, po drugi strani pa je treba vedeti, 
da bo prihodek iz naslova NUSZ sedaj 
kar nekaj nižji od načrtovanega. Razlogi 
za to so spremembe, ki smo jih na pod-
lagi pripomb občanov upoštevali v fazi 
od osnutka do predloga odloka, poleg 

del nadomestila za kanalizacijo še ni 
bil obračunan tistim, ki se še ne morejo 
priklopiti na kanalizacijsko omrežje. To 
je kar velik izpad prihodkov. Načrtovan 
prihodek bo tako gotovo nižji vsaj za 
dvesto tisoč evrov.

 Kakšen je bil poleti medvoški turi-
stični utrip?
Letošnje leto je zaradi covida-19 veči-
noma brez dogodkov in temu primer-
no pust je bil tudi poletni utrip. Ves čas 
opozarjam, da bo to imelo tudi zelo glo-
boke družbene posledice. Zagotovo se 
že pozna pri dejavnostih društev, pri 
tradicionalnih dogodkih, ki jih večino-
ma ni in jih očitno še ne bo. Bojim se, 
da bo marsikatera od dejavnosti tudi 
usahnila. Vsi razpisi s področja družbe-
nih dejavnosti so zaključeni, sredstva 
so razdeljena. Pričakujemo pa, da jih bo 
zaradi razmer kar nekaj ostalo v inte-
gralnem proračunu.

 V kakšni finančni kondiciji občina 
vstopa v jesen?
V zelo zahtevni. Po eni strani bo situaci-
jo reševal prihodek iz NUSZ, velik minus 
na prihodkovni strani pa je slaba reali-
zacija pri prodaji nepremičnin kot tudi 
pri prihodkih iz naslova komunalnega 
prispevka, kar je logično, saj tudi obči-
na že od zime ni dobila nobenega grad-
benega dovoljenja. To pomeni, da smo 
morali poleti vzeti likvidnostni kredit 
v višini sedemsto tisoč evrov. Na žalost 
nismo bili uspešni v pogovorih, da bi si 
ta sredstva za nekaj mesecev izposodili 
od našega javnega zavoda Zdravstveni 
dom, ki ima na računu dovolj. Kredit 
bomo črpali samo, če se bo izkazala po-
treba, sicer pa bomo raje projekte peljali 
z lastnimi sredstvi. 

 Kakšna jesen se torej obeta?
Pestra. Sklicani bosta vsaj dve seji ob-
činskega sveta, na katerih bodo tudi 
zahtevni odloki, kot sta soustanovitelj-
stvo v OŠ Jela Janežiča in Odlok o oskrbi 
s pitno vodo. Svetniki bodo v jesenskem 
času na mizah zagotovo imeli tudi re-
balans proračuna za leto 2020. Moja že-
lja je, da bi do konca leta sprejeli tudi 
proračuna za prihodnji dve leti. 

OBČINSKE NOVICE | 5 

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega 
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.  
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov  
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2020: 25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 12.
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Potekajo zadnje priprave pred težko pri-
čakovano rekonstrukcijo tako imenovane 
ceste jaškov v Goričanah in Rakovniku. 
Njeno ureditev so kot eno najpomemb-
nejših prioritet večkrat poudarjale tako 
krajevne skupnosti kot tudi občani.

PROJEKT V DVEH FAZAH 

Projekt bo potekal v dveh fazah. Prva in 
druga skupaj obsegata sanacijo okrog 
1300 metrov ceste, kar predstavlja nje-
no obnovo čez celotni naselji Rakovnik 
in Goričane. "Na Občini Medvode se za-
vedamo pereče problematike te ceste in 
nevšečnosti, ki jih voznikom povzročajo 
jaški. Trudimo se, da s prerazporeditva-
mi proračunskih sredstev v čim krajšem 
času zagotovimo sredstva za celotno sa-
nacijo, kar bo pomenilo, da bo začetek 
izvajanja nekaterih drugih projektov 
zamaknjen. V proračunu imamo v letu 
2020 zagotovljenih 150 tisoč evrov. V ju-
niju smo objavili javno naročilo za prvi 
del sanacije (odsek v dolžini 400 metrov 
od objekta Goričane 11b do objekta Go-
ričane 64a). Prejeli smo deset ponudb, 
med katerimi smo izbrali izvajalca KPL, 
ki je podal najnižjo ponudbo v vrednosti 
107.947,87 evra (z DDV). Odločitev je že po-
stala pravnomočna, dela pa se bodo iz-
vedla predvidoma jeseni," so povedali na 

Občini Medvode. Sredi avgusta so objavili 
še javno naročilo za drugo fazo projekta 
(odsek od objekta Goričane 64a do objek-
ta Rakovnik 53), ki predstavlja sanacijo 
še nadaljnjih 900 metrov cestišča. Rok 
za prijavo se je iztekel 1. septembra. "V 
tem trenutku še ne moremo podati ter-
minskega plana za ta del, saj je odvisen 
od poteka javnega naročila in vrednosti 
prejetih ponudb," so še dejali na občini. 

JAŠKI OSTALI NA VIŠINI,  
CESTA SE JE POSEDLA

V čem je pravzaprav problem stanja te 
ceste? "Kanalizacija se je na tem obmo-
čju gradila v letu 1998, gradilo pa jo je 
podjetje SCT. Problem je gravitacijska 
kanalizacija, ki poteka pod cesto zelo 
globoko, in sicer v globini od 3,5 do 7,5 
metra. Jaški so ostali na višini, cesta pa 
se je posedla. Na vprašanje, kdaj so se 
pojavili prvi posedki in ali je bilo takrat 
še možno uveljavljati reklamacije, da-
nes težko odgovarjamo. Pregled kanali-
zacijskega sistema s kamero je pokazal, 
da je kanalizacija v dobrem stanju in 
sanacija le-te ni potrebna. Predhodno 
smo izvedli sondažne raziskave vozišča 
lokalne ceste na globini 70 centimetrov. 
Izvajalec ocenjuje, da je del poškodb in 
tvorba udarnih jam v kolesnicah pov-
zročeno z razmeroma visokim deležem 
težkega tovornega prometa, zaradi raz-

meroma visokih hitrosti (kljub omeji-
tvam v naselju) in številnih neravnin 
vozišča, povezanih z jaški in sanacija-
mi. Ocenjujemo, da bo kamnita poste-
ljica ob ustrezni zamenjavi tamponske 
plasti in ustrezni nadgradnji asfaltnih 
plasti ustrezna," so pojasnili na Občini 
Medvode. 

OBNOVA TREH DOTRAJANIH  
CEST Z RECIKLAŽO
Poleg sanacije ceste Rakovnik–Goričane 
je v teku tudi obnova treh zelo dotraja-
nih lokalnih cest: Sora–Topol, Seničica–
Medno in Tacen–Brezovec. "Gre za tri bolj 

dotrajane odseke obremenjenih lokalnih 
cest, ki jih dnevno uporablja veliko števi-
lo občanov in za obnovo katerih so si že 
dolgo prizadevale krajevne skupnosti in 
krajani. Po predhodnih analizah cestišč 
smo se odločili za obnovo z reciklažo, ki 
omogoča hitrejšo in cenovno ugodnejšo 
obnovo v primerjavi s klasično rekon-
strukcijo. Izvajalec del je podjetje Gorenj-
ska gradbena družba, ki je bilo izbrano 
s postopkom javnega naročanja in je 
med štirimi ponudniki ponudilo naj-
nižjo ceno. Pogodbena vrednost vseh del 
znaša 389.059 evrov z DDV," sporočajo z 
Občine Medvode. Izvajalec je na začetku 
avgusta najprej začel pripravljalna dela 
na cesti Tacen–Brezovec, nadaljeval dela 
na Seničici in na koncu bodo sledila še 
dela na cesti Sora–Topol. V času del so 
vzpostavljene delne in popolne zapore. 
Od začetka tedna je vzpostavljena popol-
na zapora ceste Seničica - Medno, ki bo 
trajala približno teden dni.
Na Občini Medvode pričakujejo še asfal-
tiranje javne poti na Topolu (makadam-
ski odsek JP 752104) ter sanacijo usada v 
Smledniku in sanacijo plazu na Topolu. 
Dela intenzivno potekajo tudi na projek-
tu Čisto zate.

Začela se bo rekonstrukcija ceste jaškov
Urejenih bo kar nekaj težko pričakovanih cestnih odsekov v občini, ki so v slabem 
stanju in so bile na vrhu želja tako krajevnih skupnosti kot občanov.

Sanacija ceste Rakovnik–Goričane bo potekala v dveh fazah.

Poleg sanacije ceste Rakovnik–
Goričane je v teku tudi obnova 
treh zelo dotrajanih lokalnih 
cest: Sora–Topol, Seničica–
Medno in Tacen–Brezovec v 
skupni vrednosti skoraj 400 
tisoč evrov.
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En teden v letu je posebej namenjen 
pozivom k spremembi mobilnostnih 
navad. "Mednarodna pobuda Evropski 
teden mobilnosti vsako leto nagovarja 
obiskovalce središč mest, krajev in vasi, 
da bi bil promet prijetnejši brez izpušnih 
plinov, ter nas opozarja na skupnostno 
odgovornost do čistejšega okolja in svo-
jega zdravja," pravi Gregor Rozman iz Ob-
čine Medvode, ki je lokalni koordinator 
Evropskega tedna mobilnosti. Podnaslov 
letošnjega, ki bo potekal med 16. in 22. 
septembrom, je Izberi čistejši način pre-
voza!
Občina Medvode je bila v prejšnjih dveh 
letih izbrana kot ena izmed najbolj ak-
tivnih lokalnih skupnosti v državi pri or-
ganizaciji Evropskega tedna mobilnosti. 
"Tako smo se organizatorji potrudili, da 
bo program projektov in prireditev zelo 

pester tudi letos. Zaradi ukrepov v zvezi 
s preprečevanjem širjenja koronavirusa 
bo samo druženje med tednom mobilno-
sti nekoliko drugačno, vendar bo dogaja-
nje kljub temu pestro. Organizirali bomo 
številne projekte in prireditve. Vstop v 
središče mesta bomo ponovno omogočili 
le pešcem in kolesarjem, saj bo izvedena 
zapora Medvoške ceste od začetka mostu 
čez Soro do tržnice, in sicer od ponedelj-
ka, 14. septembra, do srede, 23. septem-
bra. Zapora cestišča letos zaradi spre-
menjenih razmer ne bo prireditvenega 
značaja, temveč informativnega. Tako 
se bo središče našega mesta spremeni-
lo v nekakšno izobraževalno razstavišče, 
ki bo občanom predstavljalo in približe-
valo trajnostno mobilnost," je pojasnil 
Rozman, ki občane nagovarja, naj v čim 
večji meri vsaj v Tednu mobilnosti izbe-
rejo čistejši način prevoza: "Teden mobil-
nosti je pomemben korak k ozaveščanju 

k spremembi mobilnostnih navad. Kot 
nas opozarjajo tudi dogodki na planetu, 
smo v skrbi za trajnostno mobilnost že 
kar pozni. Morali bi imeti leto mobilno-
sti, ne samo tedna." 
Izmed dogodkov, ki bodo potekali, po-
sebej izpostavi potujočo razstavo Sniške 
gare, projekt Pripelji srečo v službo (na-
cionalno pobudo kolesarjenja na delo, 
ki bo potekala na Dan brez avtomobila, 
v torek, 22. septembra), pešbus, ko bodo 
prostovoljci od 14. do 18. septembra v 
šolo peš spremljali otroke. "Upam, da 
bodo starši v čim večji meri otroke vsaj 
v tem tednu v šolo napotili peš, saj bodo 
hodili v spremstvu. K sodelovanju še ve-
dno vabimo tudi prostovoljce," je še de-
jal Rozman. V podhodu Gorenjske ceste 
bo tudi letos potekala Grafitarnica med 
vodami, v kateri bodo lahko sodelovali 
tudi mladi, ali pa pri delu opazovali sli-
karja Matica Škulja in Petra Gabra.

Izberi čistejši način prevoza
Med 16. in 22. septembrom bo potekal Evropski teden mobilnosti. Številni  
projekti in prireditve bodo potekali tudi v medvoški občini. Središče Medvod  
bo zaprto za promet.
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Kopališče Sora v Goričanah počasi dobiva še privlačnejšo po-
dobo. Urediti ga načrtujejo celostno.
»Javni zavod Sotočje Medvode si želi obuditi ta mali turistični 
biser, zato smo v začetku leta 2017 območje temeljito očistili, 
kasneje pa začeli redno spremljati kakovost vode. Njeno spre-
mljanje od sredine leta 2017 dokazuje, da je voda primerna za 
kopanje, kar je začelo privabljati nove obiskovalce. Tudi leto-
šnji vzorci so pokazali, da je voda za kopanje ustrezna. Poleti 
je bilo dobro obiskano. Naravno kopališče je v fazi urejanja, 
saj bi si želeli v naslednjih letih izvesti nekaj investicij, s ka-
terimi bi bilo še privlačnejše za kopalce in druge obiskovalce. 
Letos smo v sodelovanju z Občino Medvode zgradili stopnice 
za varen dostop do vode. Že v začetku leta smo postavili se-
dem sidriščnih kock, ki bodo služile za postavitev površin za 
ležanje in postavitev stopnic za lažji vhod v vodo. Z občino 
se dogovarjamo, da bi šli prihodnje leto v celostno ureditev 
prostora s komunalno opremljenostjo, servisno-gostinskim 
objektom, kjer bi se dalo dobiti pijačo in kakšen prigrizek, 
predvsem pa si izposoditi sup, kajak in kolo. Prizadevamo si, 
da bi to postala ena od najprepoznavnejših turističnih točk v 
občini, saj je resnično škoda, da te naravne danosti ne bi iz-
koristili. Prepričani smo, da bo kopališče kmalu urejeno, da 

bomo lahko začeli njegovo promocijo in privabili obiskovalce 
tudi iz Ljubljane in širše. V tem primeru bi šlo bolj kot ne za 
Ljubljani najbližje urejeno naravno kopališče," je pojasnil Jure 
Galičič, vodja turističnih programov v Javnem zavodu Sotočje 
Medvode.
Kot je spomnil, je bilo kopališče v Goričanah pred desetletji 
ena izmed najbolj priljubljenih točk v medvoški občini. 

Kopališče urejajo celostno

Prizadevajo si, da bi kopališče Sora v Goričanah postalo ena od 
najprepoznavnejših turističnih točk v občini. / Foto: arhiv JZ Sotočje

MAJA BERTONCELJ

Občinski svetniki so na junijski seji obravnavali in se se-
znanili s Poročilom o delu Nadzornega odbora za leto 2019 
in prvo četrtino letošnjega leta. Predstavil ga je predsednik 
Mitja Starman.
Nadzorni odbor (NO) je imel v obdobju od konstituiranja do 
konca prvega četrtletja letošnjega leta šest rednih sej. Sprejeli 
so tudi nov poslovnik. V skladu z letnim planom dela v letu 
2019 so izdali sklep o izvedbi treh nadzorov, do konca prvega 
četrtletja letošnjega leta so dva zaključili s sprejemom konč-
nega poročila. Oba sta objavljena tudi na spletni strani občine. 
Nadzora vsebujeta ugotovitve s pojasnili – ugovori nadzorovane 
osebe in priporočila. Upoštevanje slednjih, kot pravijo, izboljšuje 
smotrnost in gospodarnost poslovanja. Prvi nadzor je bil vezan 
na organiziranost in izvajanje notranjega revidiranja v občini 
Medvode. Nadzorni odbor priporoča, da se v skladu z dobro pra-
kso register tveganj osvežuje pogosteje in da se v njem natančno 
opredelijo posamezni nosilci upravljanja s posameznimi tve-
ganji; da se zunanji izvajalec revidiranja v prihodnje ne omeji 
zgolj na pregled poslovanja javnih zavodov glede na finančno 
poslovodenje; da občina ob vključitvi svetov javnih zavodov 
proces revidiranja in izvajanja s priporočili povezanih ukrepov 
normativno uredi svojo seznanjenost z vsebino in priporočili 
revizijskih pregledov ter z izvajanjem ukrepov. NO je priporočil 

tudi, da se za vsa naročila malih vrednosti vodi takšna evidenca 
o izbranih postopkih, ki zagotavlja verodostojno informacijo o 
izvedbi postopka izbire. Drugi opravljeni nadzor je bil Poslovanje 
Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode v letu 
2017 in 2018. V tem primeru so podali več priporočil, ki so vezani 
na pogodbe za najem športne dvorane, postopke javnega naro-
čanja, zagotavljanja natančnosti pri pripravi dokumentacije v 
zvezi z najemi prostorov, pravne podlage odobrenih popustov, 
razlik med cenami najemov za športna in ostala društva (naj jih 
odpravi), priporočajo, da uporabo fitnesa omogočijo čim večje-
mu številu uporabnikov, da uvedejo dokumentiranje postopkov 
javnega naročanja in zagotovijo transparentnost postopkov, naj 
komercialne prireditve izvajajo skrbneje in na način, da jih ne 
bi bilo v pretežni meri treba financirati z javnimi sredstvi in da 
skupaj z Občino Medvode kot ustanoviteljico ugotovi letno viši-
no potrebnih sredstev za nemoteno delovanje zavoda. "Moti me, 
da se v letu 2020 govori o stvareh, ki naj ne bi bile urejene leta 
2017, so pa urejene sedaj. Večina teh priporočil je že uresničenih. 
Pričakoval bi, da se bo ugotavljala predvsem pravilnost, zako-
nitost poslovanja," je med drugim povedal Aleš Kalan, direktor 
Javnega zavoda Sotočje.
Nadzorni odbor je sprejel tudi letni program dela za letošnje 
leto, v njem pa sta dva nadzora: izvajanja javnega naročanja 
na Občini Medvode in poslovanja Javnega zavoda Vrtec Med-
vode v letu 2019. 

Predstavili dva nadzora, podali priporočila
Nadzorni odbor Občine Medvode je predstavil rezultate dveh zaključenih nadzorov.
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Občina Medvode je v lanskem letu za-
čela nov krog nakupa gasilskih vozil za 
vseh šest prostovoljnih gasilskih dru-
štev v občini. Prvo je na vrsti PGD Preska 
- Medvode. Pogodba za nakup vozila GVC 
16/15 s podjetjem GV Pušnik iz Slovenske 
Bistrice je bila podpisana 4. septembra 
lani, prejeli so ga v juliju. 
Že ob podpisu pogodbe je bilo poudar-
jeno, da gre za gasilsko vozilo, kot ga v 
občini še ni, v prvi vrsti pa je namenjeno 
za srednje velike tehnične intervencije. 
"Gre za vozilo s 1500 litri vode in poudar-
kom na tehnični opremi, kakršne doslej 
ni bilo v nobenem od naši gasilskih dru-
štev, in bo tako namenjeno intervenci-
jam na območju celotne občine. V vozilu 
je na primer hidravlično orodje za posre-
dovanje ob prometnih nesrečah, nekaj 
opreme za posredovanje ob nesrečah 
z nevarnimi snovmi ... Njegova velika 
prednost je tudi podaljšana kabina, v ka-
teri so nameščeni štirje dihalni aparati, 

ki jih gasilci lahko namestijo že med vo-
žnjo na kraj dogodka. Tako se čas posre-
dovanja precej skrajša, kar je pomemb-
no, ko šteje vsaka minuta," so pojasnili 
na Občini Medvode. Dobri dve tretjini 314 
tisoč evrov vrednega vozila je prispeva-

la Občina Medvode, tretjino pa društvo. 
Društvu pri tem lahko pomagate tudi 
občani s SMS-jem z vsebino GVC5, ki ga 
pošljete na 1919 (tako prispevate 5 evrov). 
Vozilo boste lahko pobližje spoznali na 
preventivnih akcijah društva.

Preški gasilci dobili novo vozilo
Vozilo GVC 16/15 za PGD Preska - Medvode je prvo v novem krogu nakupa gasilskih 
vozil. Namenjeno je intervencijam na območju celotne občine.

Gre za vozilo s 1500 litri vode in poudarkom na tehnični opremi. 

MAJA BERTONCELJ

Na Občini Medvode je od 4. do 19. avgu-
sta potekala javna razgrnitev pobude in 
elaborata lokacijske preveritve v enoti 
urejanja prostora v središču Medvod, 
za odstopanje od prostorsko izvedbenih 
pogojev na zemljiščih parcel na obmo-
čju nekdanjega Sokolskega doma.
Julija bo minilo že dve leti od rušenja 
tega prepoznavnega objekta, ki je bil v 
zelo slabem stanju. Podjetje Hermes iz 
Železnikov je zemljišče prodalo podjetju 
KRO iz Sp. Pirnič. Elaborat lokacijske pre-
veritve je izdelalo podjetje Protim Ržišnik 
Perc. V njem je pojasnjeno, da lokacija 
trenutno predstavlja degradirano ob-
močje, pobudnik pa ga želi prostorsko in 

programsko osmisliti ter ga neposredno 
navezati na središče Medvod. Na tem 
območju namerava umestiti nov poslov-
no-stanovanjski kompleks z javnim pro-
gramom. Predvidena je umestitev stavbe 
v dveh fazah. Prva faza obsega umesti-
tev stavbe etažnosti klet, pritličje in štiri 
nadstropja. V kletnih etažah je predvi-
dena garaža z uvozom z vzhodne strani. 
Pritličje naj bi bilo namenjeno javnemu 
programu in stanovanjem, v nadstropjih 
so samo stanovanja. Zunanja ureditev 
prve faze obsega obstoječ uvoz z zahodne 
smeri, parkirišča in zelene površine s 
prostori za druženje stanovalcev. V drugi 
fazi se na južni del območja umesti nova 
stavba etažnosti klet, pritličje in štiri 
nadstropja. V kletni etaži je prav tako 

predvidena garaža. Pritlična lamela bo 
povezovala stavbi obeh faz. V pritličju je 
predviden javni program, v nadstropjih 
pa poslovni prostori. Južni del območja 
se zniža na nivo krožišča in obstoječih 
cest ter na tem delu ustvari nov pol javni 
trg.
Območje se ureja z Odlokom o Občin-
skem prostorskem načrtu Občine Med-
vode. Predlagana pozidava odstopa od 
določil tega akta (faktor zazidanosti, 
faktor izrabe, višinski gabarit, odmik 
novozgrajenih objektov od javnih ze-
mljišč, parkirni normativi za večsta-
novanjske stavbe), zato je pobudnik dal 
pobudo za postopek lokacijske preveri-
tve. O vsem bo odločal tudi občinski svet 
Občine Medvode.

Nov poslovno-stanovanjski kompleks
Graditi ga nameravajo na območju nekdanjega Sokolskega doma. Podana je bila 
pobuda za postopek lokacijske preveritve. Elaborat je bil že javno razgrnjen.
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Prejeli smo klic krajana Smlednika, ki 
živi v neposredni bližini Športnega par-
ka Smlednik. Kot pravi, življenje tam 
postaja vse bolj neznosno: "Zagovarjam 
šport in rekreacijo. Vesel sem, da se 
otroci gibajo, da pridejo v športni park. 
Tisti, ki pridejo z namenom športa, niso 
moteči. Drugo pa je, kar se tukaj do-
gaja v večernih in nočnih urah. Mladi 
se zbirajo, so glasni, popivajo ... Ker ni 
stranišča, urinirajo tudi kar okrog sta-
novanjskega objekta. To je šolski okoliš. 
Vzpostaviti bi morali red, informativne 
table niso dovolj. Človek res ne ve več, 
kaj bi naredil. Tukaj ljudje tudi živimo, 
nekateri pa se obnašajo, kot da daleč 
okrog ni nikogar. Takšen športni park 
bi moral mesto dobiti drugje, ne tako 
blizu stanovanjskih objektov."

ŠPORTNE POVRŠINE NA POBUDO  
KRAJANOV OBNOVLJENE V LETU 2016

Za informacije o dogajanju na športnem 
parku pri Osnovni šoli Simona Jenka v 
Smledniku smo se obrnili na Občino 
Medvode, oni pa na Policijsko postajo 
Medvode, Krajevno skupnost Smlednik 
in OŠ Simona Jenka Smlednik. 
"Iz njihovih odgovorov in naših infor-
macij lahko potegnemo naslednje za-
ključke. Osnovna šola v Smledniku je 
ena od bolje prostorsko umeščenih šol, 
saj je s postavitvijo sredi polja ob držav-
ni cesti odmaknjena od sosednjih sta-
novanjskih in drugih objektov, tako da 
ne prihaja do konfliktov med različnimi 
dejavnostmi. V neposredni bližini šole in 
športnega igrišča je le en večstanovanj-
ski objekt. Ta je bil s petimi stanovanji 
zgrajen leta 1968 kot 'šolski blok' in je bil 
takrat namenjen nastanitvi zaposlenih 
v osnovni šoli, ki so prihajali iz bolj od-
daljenih krajev. Danes v objektu bivajo 
tako nekateri od zaposlenih na šoli kot 
tudi drugi lastniki ali najemniki stano-
vanj. Vsakdo, ki kot kupec ali najemnik 
prihaja v to šolsko okolje, se mora za-
vedati tako prednosti kot tudi slabosti, 

ki jih življenje ob osnovni šoli prinese. 
Športne površine so v okolici osnovne 
šole postavljene že vse od njene izgra-
dnje, smo pa jih v letu 2016 na pobudo 
in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Smlednik in OŠ Simona Jenka Smlednik 
obnovili. Projekt je primer dobre prakse, 
saj pobuda izhaja od krajanov, ki so 
tudi kot prostovoljci aktivno sodelovali 
pri izvajanju del in s prostovoljnim de-
lom in donacijami pripomogli k izvedbi 
projekta. Projekt se je izvajal kot obnova 
obstoječega igrišča, sofinancirala pa ga 
je tudi Fundacija za šport (in ne Evrop-
ska unija). Lastnik objektov in površin 
na območju osnove šole v Smledniku je 
Občina Medvode, ki je njena ustanovite-
ljica. S pogodbo so ji objekti in površine 
preneseni v upravljanje. Z obnovo igri-
šča so bile nameščene tudi lovilne mre-
že ob nogometnem in košarkarskem 
igrišču, ki žogam preprečujejo uhaja-
nje na cestišče. Območje osnovne šole 
v Smledniku ni ograjeno niti varovano 
s stalno prisotnostjo varnostne službe, 
kar kaže na to, da je skupnost v Smle-
dniku še vedno povezana in relativno 

varna ter zna skrbeti za skupno javno 
infrastrukturo. Omejevanju in doda-
tnim represivnim ukrepom nismo na-
klonjeni, dokler niso izčrpane vse druge 
možnosti. Kamere, ki bi nas spremljale 
na javnih površinah na vsakem koraku, 
bi lahko predstavljale tudi nepotreben 
poseg v zasebnost obiskovalcev. Tudi 
postavitve sanitarij na šolskih igriščih 
v tem trenutku ne načrtujemo, saj bi 
to pomenilo dodatno breme in dodatne 
stroške za upravljavca. Sanitarije so za 
potrebe izvajanja pedagoškega procesa 
in organiziranih aktivnosti zagotovlje-
ne v objektu osnovne šole, popoldanske 
aktivnosti pa so običajno časovno ome-
jene na krajše trajanje," so v uvodu po-
jasnili na Občini Medvode.

ŽE ISKALI MOŽNE REŠITVE

V nadaljevanju so dodali, da iz informa-
cij, ki so jih zbrali, izhaja, da dogajanje 
na športnem igrišču moti predvsem ene-
ga občana, ki biva neposredno ob igrišču: 
"V preteklosti so se na to temo že sestali 
predstavniki KS Smlednik, OŠ Simona 
Jenka Smlednik, Policijske postaje Med-

Živeti ob športnem parku je vedno bolj neznosno
Tako pravi krajan Smlednika, ki živi v neposredni bližini tamkajšnjega športnega 
parka. Kot smo izvedeli, so v preteklosti na to temo že iskali rešitve. Apel gre 
predvsem uporabnikom parka. "Tukaj ljudje tudi živimo, nekateri pa se obnašajo,  
kot da daleč okrog ne bi bilo nikogar," pravi krajan.

Na Občini Medvode pojasnjujejo, da so športne površine v okolici osnovne šole v Smledniku 
postavljene že vse od njene izgradnje, so jih pa v letu 2016 na pobudo in v sodelovanju  
s Krajevno skupnostjo Smlednik in OŠ Simona Jenka Smlednik obnovili.



Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdrav stvene ustreznosti pitne vode iz va-
ških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih 
vodovodnih sistemov (VS) uporabnike pi-
tne vode iz naslednjih VVS in VS obvešča-
mo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v 
veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne 
vode in je zato treba do nadaljnjega vodo 
za uporabo v prehrambne namene obvezno 
prekuhavati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žle-
be - Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, VVS 
Sora – le hiše, ki niso priključene na javni 
vodovodni sistem, VS Golo Brdo - Polana. 
Poročila o spremljanju zdravstvene ustre-
znosti pitne vode iz posameznih VVS in 
VS ter poročila o preskusih posameznih 
vzorcev pitne vode so stalno dostopna na 
spletnih straneh Občine Medvode www.
medvode.si. Navodila, priporočila in mne-
nja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s 
pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov 
so objavljena na spletnih straneh Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje.  

Občina Medvode

• V sklopu projekta "Stara hišna imena II" 
RAGOR in Občina Medvode vabita na sre-
čanje meščanov mesta Medvode, kjer bodo 
odkrivali stara hišna imena v naselju Med-
vode (Medvode, Preska, Svetje). Srečanje 
bo v četrtek, 10. septembra, z začetkom ob 
19.30 v večnamenskem prostoru Osnovne 
šole Preska. Zagotovljena bo razdalja 1,5 
metra med udeleženci in obvezna uporaba 
zaščitnih mask.
• Zemljišča na območju Obrtne cone Preska 
so še vedno naprodaj. Občina Medvode je 
ponovno objavlila javno zbiranje ponudb 
za njihovo prodajo. Prodajajo tri parcele 
v skupni izmeri 6225 kvadratnih metrov. 
Gre za nepozidana stavbna zemljišča, ki 
se prodajajo izključno v paketu. Nepremič-
nine se nahajajo v enoti urejanja prostora 
ME_1166, v območju osnovne namenske 
rabe I – območje proizvodnih dejavnosti 
oziroma podrobne namenske rabe z oznako 
IG – gospodarske cone. Izhodiščna cena je 
100,80 evra/m2 oziroma 627.480,00 evra 
za 6.225 m2. Navedena izhodiščna cena ne 
vključuje 22 odstotkov davka na dodano 
vrednost, ki ga plača kupec. Nepremičnine 
so v neposredni bližini objektov podjetja 
Pohištvo Iskra. Rok za vplačilo varščine je 
sreda, 30. september, javno odpiranje po-
nudb bo potekalo v petek, 2. oktobra.
• Občina Medvode je na spletni strani obja-
vila Sklep o izboru vlog za dodelitev finanč-
nih sredstev za ohranjanje razvoja kmetij-
stva in podeželja v občini Medvode v letu 
2020. M. B.

NA KRATKO 
vode, Občine Medvode in občan, ki so is-
kali možne rešitve za izboljšanje razmer 
na igrišču. Predlogov, kot je prestavitev 
ali zaprtje športnega igrišča, ne podpira-
mo, so pa bili že izvedeni nekateri ukrepi 
(npr. opozorilne table, poostreni nadzori 
Policije). O pravilih vedenja na športnem 
igrišču je krajane že informirala tudi KS 
Smlednik v lokalnem glasilu Smleški 
odmevi. Vse, ki zaznajo, da na tem ob-
močju prihaja do motenj javnega reda in 
miru, pozivamo, da o tem nemudoma 
obvestijo Policijo na telefonsko številko 
113. Policijska postaja Medvode je v leto-
šnjem letu (do 11. avgusta) prejela štiri 
večinoma anonimne prijave o motenju 
javnega reda in miru na območju špor-
tnega igrišča v Smledniku. Ob prihodu 
na lokacijo motenj niso zaznali. Policisti 
v prekrškovnem postopku na podlagi Za-
kona o prekrških potrebujejo izjavo priče 
glede domnevnih kršitev, v primeru da 
ob prihodu na kraj teh neposredno ne 
zaznajo. Zgolj anonimna prijava kršitve 
v primeru, da policisti kršitve neposre-
dno ne zaznajo, ne zadostuje za uvedbo 
postopka o prekršku. Policisti PP Med-
vode so 24. junija 2020 v neposredni bli-
žini Športnega parka Smlednik zasegli 
manjšo količino prepovedane droge in 
kršitelja obravnavali za prekršek po 1. 
odstavku 33. člena Zakona o proizvodnji 
in prometu s prepovedanimi drogami. 
Kaznivih dejanj v Športnem parku Smle-

dnik v navedenem obdobju ne beležijo."
Pojasnili so še, da hrup in z njim poveza-
ne kršitve opredeljujeta Zakon o varstvu 
javnega reda in miru in Uredba o mej-
nih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 
Slednja ureja predvsem področje hrupa, 
ki izhaja iz dejavnosti različnih subjek-
tov. Pristojnost za izvajanje nadzora 

nad spoštovanjem določb uredbe imajo 
inšpektorji za varstvo okolja. "V pristoj-
nosti policije pa je izvajanje ukrepov za 
prekrške po 8. členu Zakona o varstvu 
javnega reda in miru. Po prvem odstav-
ku tega člena se za prekršek kaznuje, 
kdor na nedovoljen način med 22. in 6. 
uro moti mir in počitek ljudi s hrupom, 
pri čemer ne gre za nujne intervencijske 
ali vzdrževalne posege. Globa za ta pre-
kršek znaša od 83,46 do 208,65 evra. Po 
drugem odstavku tega člena se za pre-
kršek kaznuje, kdor z uporabo televizij-
skega ali radijskega sprejemnika, dru-
gega akustičnega aparata ali akustične 
naprave ali glasbila moti mir ali počitek 
ljudi, kar ni posledica dovoljene dejav-
nosti. V tem drugem primeru gre za pov-
zročanje hrupa ne glede na dnevni čas, 
pri čemer je pomembno, da tak hrup 
nekoga moti pri miru oziroma počitku. 
Kdor poda lažno oziroma neresnično 
prijavo o kršitvi javnega reda, s katero se 
povzroči intervencije policije, občinskih 
redarjev, reševalcev ali gasilcev, čeprav 
ve, da take kršitve ni bilo, se kaznuje z 
globo od 83,46 evra do 208,65 evra. Nave-
deno dejanje je prekršek in je določeno v 
23. členu Zakona o varstvu javnega reda 
in miru," pravijo na Občini Medvode.

OBISKOVALCE POZIVAJO NA UPORABO 
V SKLADU S PRAVILI

Ob tej priložnosti občane in druge obi-
skovalce športnih igrišč in drugih jav-
nih površin pozivajo, da te uporabljate 
v skladu s pravili uporabe ter pri svo-
jih aktivnostih ne motite drugih pri-
sotnih na tistem območju: "Namesto 
glasne glasbe pri vadbi priporočamo 
uporabo slušalk, s čimer ne boste mo-
tili stanovalcev ob javnih površinah. 
Verjamemo, da je sožitje med vsemi 
deležniki možno, kar se uspešno izka-
zuje na mnogih področjih tudi v naši 
občini. Veseli smo, da so športna igri-
šča dobro obiskana, kar pomeni, da se 
občani zavedajo pomena rekreacije, ki 
pozitivno vpliva na psihofizično stanje, 
druženje ob skupinskih aktivnostih pa 
pripomore tudi h gradnji skupnosti. Vr-
vež v okolici šol, na športnih in otroških 
igriščih je pričakovan, smeh zaželen in 
nalezljiv, celotna skupnost pa je odgo-
vorna za vzgojo, ki se začne pri naših 
najmlajših. Ob tem upamo tudi na ra-
zumevanje vseh občanov. Zavezujemo 
se, da bomo glede problematike šolske-
ga športnega igrišča v Smledniku tudi 
v prihodnje pripravljeni na pogovore in 
iskanje rešitev v dobro skupnosti."

Predlogov, kot je prestavitev 
ali zaprtje športnega igrišča 
ne podpiramo, so pa bili že 
izvedeni nekateri ukrepi (npr. 
opozorilne table, poostreni 
nadzori Policije). O pravilih 
vedenja na športnem igrišču 
je krajane že informirala 
tudi KS Smlednik v lokalnem 
glasilu Smleški odmevi. Vse, 
ki zaznajo, da na tem območju 
prihaja do motenj javnega reda 
in miru pozivamo, da o tem 
obvestijo Policijo na telefonsko 
številko 113.
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Družbo Javni holding Ljubljana sestavlja sedem družbenikov. 
Eden izmed njih je Občina Medvode s 3,84-odstotnim dele-
žem. To pomeni, da je druga največja lastnica.
V Javnem holdingu Ljubljana in povezanih javnih podjetjih 
(Energetika Ljubljana, JP Voka Snaga in LPP) si prizadevajo, da 
je življenje v urbanem okolju kakovostno, prijetno in udobno. 
Z izvajanjem storitev se vsakodnevno vključujejo v vsakdan 
150 tisoč gospodinjstev v Ljubljani in okoliških občinah. Kot 
pojasnjujejo, s sledenjem poslovnim in strateškim ciljem s 
področja razvoja dejavnosti, infrastrukture ter poslovanja, 
predvsem pa ob upoštevanju zahtev sodobnega časa, ki podje-
tjem nalagajo tudi odgovornost do družbenega in naravnega 
okolja, dosegajo odlične poslovne rezultate, predvsem pa so-
oblikujejo okolje prihodnosti ter k aktivnemu soustvarjanju 
spodbujajo tudi uporabnike. "Poslovni rezultati so plod dobre-
ga in usklajenega dela več kot 2500 sodelavk in sodelavcev 
ter tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in uporab-
niki, ki so z izvajanjem naših storitev v veliki meri zadovolj-
ni. Dokaz za visoko zadovoljstvo z izvajanjem storitev javnih 
podjetij so tudi rezultati javnomnenjske raziskave, kjer anke-
tiranci na vprašanje, kako uspešno so se z razmerami med 
epidemijo spopadali pri izvajanju storitev, odgovarjajo z vi-
soko oceno, in sicer so to področje anketiranci na lestvici od 
1 do 5 ocenili s povprečno oceno 3,84," pojasnjujejo v Javnem 
holdingu Ljubljana.
Eno izmed javnih podjetij je družba Voka Snaga (oziroma v 
nekdanjih družbah Vodovod–Kanalizacija in Snaga, ki od 
aprila 2019 delujeta kot enovita družba), v kateri so v obdobju 
2010–2019 izvedli oziroma še izvajajo številne projekte in ak-
tivnosti, s katerimi aktivno prevzemajo svojo vlogo v okolju, 
kjer se linearni gospodarski model spreminja v krožnega in 
kjer je sprejemljiva le najvišja mogoča kakovost storitev. "Za 
nemoteno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, zbi-

ranje, obdelavo in odlaganje odpadkov ter urejanje javnih in 
zelenih površin v družbi Voka Snaga skrbi 881 sodelavk in so-
delavcev. Svojo družbeno odgovornost izkazujemo z gospodar-
nim in trajnostno usmerjenim ravnanjem s komunalnimi 
sistemi; ravnanje z odpadno vodo in odpadki kot okoljskim 
bremenom pa spreminjamo v priložnosti in izzive," dodajajo.
Skrbijo tudi za Regijski center za ravnanje z odpadki (RCE-
RO), ki je začel delovati konec leta 2015. "Pred desetletjem je 
delež ločeno zbranih odpadkov znašal slabih 25 odstotkov, 
vsi mešani komunalni odpadki pa so pristali na odlagališču 
Barje. Ključni obrat je bil dosežen z nadgradnjo storitev po 
sistemu od vrat do vrat za štiri vrste komunalnih odpadkov 
in izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) 
Ljubljana, najsodobnejšega in najbolj trajnostnega objekta za 
predelavo odpadkov v Evropi, v katerem danes predelujemo 
odpadke iz 57 občin (837 tisoč prebivalcev), na odlagališče pa 
po obdelavi odložijo samo okoli pet odstotkov ostanka odpad-
kov. V RCERO Ljubljana letno predelamo približno 140 tisoč 
ton mešanih komunalnih odpadkov in več kot 20 tisoč ton 
ločeno zbranih bioloških odpadkov, iz katerih pridobivajo 
kompost najvišje kakovosti. Cilji mehansko-biološke obdela-
ve odpadkov so zmanjšanje količine odpadkov, ki pristane na 
odlagališču, izločanje frakcij, ki jih je moč reciklirati, in pri-
dobivanje komposta iz bioloških odpadkov," so še pojasnili.

Predelujejo odpadke iz sedeminpetdesetih občin
V Javnem holdingu Ljubljana in povezanih javnih podjetjih se z izvajanjem storitev 
vključujejo v vsakdan 150 tisoč gospodinjstev v Ljubljani in okoliških občinah, tudi v 
Medvodah, ki je druga največja lastnica družbe.

Pred desetletjem je delež ločeno zbranih odpadkov znašal slabih 
25 odstotkov, vsi mešani komunalni odpadki pa so pristali na 
odlagališču Barje. Ključni obrat je bil dosežen z nadgradnjo storitev 
po sistemu od vrat do vrat za štiri vrste komunalnih odpadkov in 
izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana.

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske 
mladine pripravlja cikel predvidoma osmih posvetov med obči-
nami in nevladnimi organizacijami. Posvet v Občini Medvode bo 
17. septembra ob 18. uri v Veliki sejni sobi Občine Medvode. Kot 
pojasnjujejo, je cilj posveta pregled aktivnosti in predlogi deležni-
kov za izboljšanje položaja razvoja podeželja in dolgožive družbe. 
Proces vsakega posvetovanja bo potekal tako, da bo na osnovi iz-
hodišč med društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami 
ter kmeti predhodno pripravljena anketa, s katero bodo ugotavljali 
stališča organizacij do izpostavljenih tematik. Po posvetu bodo or-
ganizatorji v povezavi z organizacijami, ki spadajo pod določene 
občine, spremljali uresničevanje zavez. Vabijo predstavnike dru-
štev, zasebnih zavodov in lokalne pridelovalce. M. B.

Posvet o izzivih podeželja v občini
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Začelo se je novo šolsko leto. Glede na 
trenutno epidemiološko sliko covida-19 
pouk v osnovnih in srednjih šolah pote-
ka po "modelu B", ki predvideva pouk v 
šoli za vse učence in dijake ob upošteva-
nju priporočil Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Na vseh šolah še posebno 
opozarjajo, naj v šolo prihajajo le zdravi 
učenci (in tudi zaposleni), ki ne kažejo 
znakov obolenj. 
Prvi šolski dan je bil posebno doživetje 
za prvošolčke. Na medvoških osnovnih 
šolah jih je letos 175, kar je pet več kot 
lani. Nagovoril in pozdravil jih je tudi 
podžupan Občine Medvode Ivo Rep. Raz-
delil jim je tudi priložnostna darila (rut-
ke za prvošolce). 

OSNOVNA ŠOLA MEDVODE

V Osnovno šolo Medvode je v novem šol-
skem letu vpisanih 397 učencev, od tega 
41 prvošolcev v dveh oddelkih. Letos so 
med počitnicami adaptirali vodovodno 
in odtočno napeljavo po učilnicah, saj je 
bila ta že v zelo slabem stanju. Za dva 
invalidna učenca so morali prilagoditi 
sanitarije, kupili so tudi dve prilagojeni 
mizi. Za potrebe računovodstva so kupi-
li nov, zmogljivejši računalnik. 

OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE

Osnovno šolo Pirniče obiskuje 310 učenk 
in učencev, prvošolcev v dveh oddelkih 
je 44. Med poletnimi počitnicami so na 
novo prepleskali dve učilnici, v katerih 
so zamenjali tudi stara svetila z varčni-
mi LED-svetili ter ju opremili z novimi 
omarami. V obeh učilnicah je saniran 
tudi strop. Obnovili so tudi ekološki 
otok pri šoli.

OSNOVNA ŠOLA PRESKA

Osnovno šolo Preska z dvema podružni-
cama v šolskem letu 2020/21 obiskuje 
606 učencev. Na matični šoli v Preski 
je 42 prvošolcev v dveh oddelkih, sku-
paj 476 učencev, POŠ Sora obiskuje 88 
učencev (15 prvošolcev) in POŠ Topol 42 
učencev, od katerih so štirje v prvem 
razredu. Na matični šoli v Preski so 

poleti prenovili učilnice za gospodinj-
ski pouk s pomočjo donacije deset tisoč 
evrov podjetja Mercator, ki sta jo preje-
la učenca zmagovalca oddaje Mali šef 

Slovenije. Prenovili so tudi delavnico za 
hišnika in izvedli manjša vzdrževalna 
dela. V novem šolskem letu bo Občina 
Medvode zgradila prizidek dveh učilnic 
za premostitev prostorske stiske do iz-
gradnje nove šole.
V Sori je bil prenovljen videonadzor in 
izvedeno pleskanje delov šole. Na Topo-
lu so izvedli manjša obnovitvena dela in 
redno vzdrževanje.

OŠ SIMONA JENKA SMLEDNIK

V Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik 
je prag šole prvič prestopilo 29 učencev v 
enem oddelku. Šolo skupaj obiskuje 305 

učencev. Med počitnicami so pregradili 
učilnico za gospodinjstvo in s tem po-
večali kuhinjo za pouk gospodinjstva 
in izbirnih predmetov, ki so jo opremili 

z novim pohištvom. S sredstvi sklada 
staršev bodo kuhinjo opremili s kuhinj-
skimi aparati.

NOVINCE SPREJELI TUDI V VRTCU

V Vrtec Medvode je z začetkom novega 
šolskega leta vključenih 674 otrok, od 
tega jih je vrata vrtca prvič prestopilo 
123. Med otroki je 601 občan medvoške 
občine, 73 pa jih prihaja od drugod. Med 
letom se bodo odprli še polovični oddel-
ki za sprejem tistih otrok, ki bodo prve-
ga septembra še premladi za sprejem. V 
poletnih mesecih so kupili nov peskov-
nik za enoto Senica.

Prvič v šolo in vrtec
V torek, 1. septembra, se je začelo novo šolsko leto. Na štirih medvoških osnovnih 
šolah in dveh podružnicah so sprejeli 175 prvošolcev, vrata Vrtca Medvode pa je prvič 
prestopilo 123 otrok.

Prvošolčke je pozdravil tudi medvoški podžupan Ivo Rep. Takole je bilo na prvi šolski dan na 
OŠ Simona Jenka Smlednik. 

Del prometa so po dolgem premoru znova tudi šolarji. S skupnimi 
močmi bodo predstavniki policije, občinski inšpektor, prostovoljci 
iz društev upokojencev in prostovoljnih gasilskih društev tudi 
letos poskrbeli, da bo šolsko leto prometno varno za otroke.  
Hkrati voznike s preventivnimi akcijami opozarjajo, da so otroci 
znova na cesti.
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Pregled novosti je pripravila bibliotekarka Mira Vidic.

MICHEL HOUELLEBECQ: SEROTONIN

Pri branju Houellebecqovih romanov ne moremo ostati rav-
nodušni. Če nas ne prepriča bogat in sočen jezik, nas vse-
kakor prevzame razdelan psihološki portret njegovih (anti)
junakov. Florent-Claude Labrouste, 46-letni agrarni inženir, 
se nekega dne odloči, da bo, iz stanovanja in življenja svoje 
mlade japonske ljubimke, preprosto izginil. Nekaj časa živi 
po hotelih in tone v vse globljo depresijo. Kljub predpisanim 
antidepresivom svet, ki ga sovraži, še vedno ne dobi pravih 
barv. Odloči se, da bo obiskal bivše ljubimke, ki so mu nekoč 
nekaj pomenile. A pot ga zanese do starega (edinega) prijate-
lja Aymerica, ki se je po propadlih poskusih ekološkega kme-
tovanja podal v gradnjo bungalovov. Roman tu postane druž-
beno angažiran, saj ob Florentovem osebnem in poklicnem 
porazu prikaže tudi stisko andaluzijskih kmetov, ki zaradi 
politike EU v svoji panogi ne morejo več preživeti.

SLAVKO PREGELJ, PRODAJALCI MEGLE

V kriminalnem romanu spoznamo Mateja Vogrina, zaseb-
nega galerista, ki ga z banke obvestijo, da mora zaradi novih 
evropskih direktiv naenkrat povrniti ves kredit. Šoku iz ban-
ke sledi še vlom v družinsko hišo in kraja vrednih umetnin. 
Na srečo prav takrat dobi nenavaden klic znanca iz Anglije, 
ki trdi, da se je pojavila neznana dvojnica slike Prodajalec 

vode znanega španskega slikarja Velazqueza. Odpravi se v 
Nemčijo, kjer se sreča z moškima iz Kazana. Moška deluje-
ta po navodilih očeta, ki v imenu starega prijatelja prodaja 
sliko. Z umetno ustvarjeno zgodbo o nakupu prepričajo slo-
venskega amaterskega zbiralca, ki pa na podlagi lastništva 
slike na banki dobi tri milijone kredita. Za sliko izve javnost 
in banka jo, ker strokovnjaki ne morejo potrditi izvora, pro-
da za nekaj tisočakov. Izgubo bodo seveda krili njeni komi-
tenti. Pregelj mojstrsko predstavi svet preprodaje umetnin 
in sistemske korupcije, v katerem delujejo uspešni "proda-
jalci megle".

MARC LEVY: ONA IN ON  

Marc Levy je najbolj brani francoski avtor na svetu, v sloven-
ščini pa je to tretji prevod njegovih del. Mia, sicer znana in 
priljubljena angleška igralka, po moževi prevari uteho išče 
pri francoski prijateljici. Ta za ljubezen nima časa, občasno 
pa pokuka na spletno stran za zmenke. Nekega dne Mia iz-
koristi odsotnost prijateljice in se prijavi na njen profil. Dobi 
pismo 'Paula', ameriškega pisatelja, ki po umiku iz Amerike 
v Parizu poskuša napisati nov roman. Tudi njegov profil sta 
dobronamerno zlorabila njegova prijatelja. Mia in Paul sta si, 
kljub začetnim nesporazumom, vedno bolj naklonjena. Mia 
ga spremlja v Južno Korejo, kjer njegovi romani po zaslugi 
prevajalke dosegajo visoke naklade. A nekoč se bodo karte 
morale razkriti.

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Pred nami je že prva priložnost, ko vsak od nas lahko aktivno 
pripomore k ohranjanju naravnih virov in soustvarjanju traj-
nostno vzdržnega okolja. V okviru Evropskega tedna mobil-
nosti bo bogato dogajanje ponovno zaživelo tudi v naši občini. 
Promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok 
podnebnih sprememb, telesnih poškodb in prezgodnjih smr-
ti. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo 
javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilno-
sti. Cilji so omejevanje porabe energije, spodbujanje trajno-
stnih potovalnih načinov in zmanjševanje osebnega motor-
nega prometa. Osnovni namen vseh aktivnosti, kamor smo 
v največjem številu vabljeni vsi občani, je ohranjanje čistega 
zraka in preprečevanje obolenj kot posledic vplivov prometa 
na zdravje. Posamezna onesnaževala zraka imajo različne 
škodljive vplive na zdravje. Zaradi izpostavljenosti onesnaže-
nemu zraku na globalni ravni umre okoli sedem milijonov 
ljudi, v Evropski uniji 400 tisoč. Generalni sekretar Svetovne 
zdravstvene organizacije WHO opozarja, da je po zadnjih po-
datkih tretjina smrti zaradi srčnih napadov, kapi, pljučnega 
raka, kroničnih bolezni dihal, posledica onesnaženega zraka. 
Najbolj nevarni delci PM10 in še manjši povzročajo vnetje na 
mestu vstopa v telo, v sapniku, pljučih, lahko povzročijo kro-
nično vnetje in zmanjšano zmogljivost pljuč, pri astmatikih 
poslabšajo simptomatiko, povzročajo sistemsko vnetje, bole-
zni srca in ožilja, spremembo krvnega tlaka, motnje srčne-
ga ritma, vnetje v srčni mišici, kar vodi v srčno popuščanje, 
pospešujejo nastanek ateroskleroze, povečano tveganje za 
nastanek krvnih strdkov, manjšajo sposobnost prenosa kisi-
ka. Zadnje raziskave govorijo tudi o tem, da najmanjši delci 
prodrejo neposredno v možgane, povzročajo Parkinsonovo in 
Alzheimerjevo bolezen, so rakotvorni, mutageni in povzroča-
jo poškodbe organov. Tudi posledice hrupa se odražajo v po-
čutju in zdravju ljudi ter pri učnih sposobnostih otrok. Hrup 
škodljivo vpliva tudi na živali.
Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo 
k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu 
zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju 
in socialni pravičnosti. Dne 22. septembra ob 11. uri vas 
vabimo na video srečanje, kjer bomo spregovorili o pod-
nebnih spremembah, trajnostni mobilnosti ter koronavi-
rusni pandemiji.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Vsi na zeleno mobilnost
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ZDAJ JE ČAS za odkrivanje starodavnih 

izročil pastirjev.

ZDAJ JE ČAS za termalno sprostitev sredi 

narave, le streljaj od mesta.

ZDAJ JE ČAS za odkrivanje skrivnosti srednjeveškega mesta v objemu Alp.

ZDAJ JE ČAS, da se prepustiš vonju 
tisočerih cvetlic na pragu Kamnika.

Zdaj je čaṡ    Doživi Kamnik           v objemu     Kamniško-Savinjskih AlṗSvoje doživetje poišči na wwẇ visitkamnik̇ com wwẇ arboretuṁ siwwẇ terme−snovik̇ siwwẇ velikaplaninȧ si

#visitkamnik

TIC TOČKA, GLAVNI TRG 2, KAMNIK
EMAIL: TIC@VISITKAMNIK.COM 
TELEFON: +386 (0) 831 82 50 

#ifeelsLOVEnia  #mojaslovenija  www.slovenia.info

Všečkaj in objavi fotografijo: 

                                     @VISITKAMNIK #VISITKAMNIK               VISIT KAMNIK #termesnovik  
#arboretumvolčjipotok  #velikaplanina

Naj  
mestno 

jedro



Četrti teden počitniškega varstva je bil taborniško obarvan. 
V ponedeljek in petek so aktivnosti potekale v Jedru, od tor-
ka do četrtka pa pri taborniškem domu. Trinajst otrok je v 
šotorih tudi spalo. "Četrti termin smo drugo leto zapored pri-
pravili v sodelovanju z Društvom tabornikov Rod dveh rek 
Medvode. Tri noči v tednu imajo udeleženci tega tedna poči-
tniškega varstva možnost spanja v šotorih. Tudi za tiste, ki se 
za to niso odločili, potekajo vse aktivnosti na tej lokaciji. Za-
nje so jih pripravili taborniki," je ob našem obisku dejal Tom-
šič. Otroci so iz gozda nosili veje in se pripravljali na kurjenje 
ognja. "Dogajanje jim popestrimo z različnimi taborniški-
mi aktivnostmi. Pripravili smo jim lov na lisico, kurili smo 
ogenj, pekli hrenovke in banane s čokolado, kuhali golaž, se 
igrali različne taborniške igre, potekale so športne aktivnosti 
... Veliko prostega časa preživljajo v gozdu, v naravi. Mislim, 
da jim je to najbolj všeč. Skratka, v tem tednu taborništvo 
predstavimo otrokom in ostalim občanom, da spoznajo, da 
je to način življenja, da je zabavno, poučno in še vedno varno 
okolje za učenje, po drugi strani pa je to seveda tudi promo-
cija našega rodu," je povedal Anže Jenko, starešina društva. 
Otroci so bili videti zelo zadovoljni. "Zelo odlično je. Tukaj tudi 
spimo, pečemo hrenovke v testu, igramo se igre ... Veliko no-
vega sem se naučila, tudi kurjenja ognja. Je zabavno in tudi 
prihodnje leto si želim priti," je bila navdušena 8-letna Aja.
V Javnem zavodu Sotočju bodo, če bodo razmere to dopušča-
le, letos počitniško varstvo organizirali še med jesenskimi 
(krompirjevimi) počitnicami. Kar se tiče mladinskih progra-
mov, so osredotočeni tudi že na druge aktivnosti, ki potekajo 
v Jedru skozi leto, kot so različne delavnice, jezikovni tečaji, 
redni program ... V svoje vrste vabijo študente, saj se obli-
kuje nova ekipa v dnevnem centru za vodenje ustvarjalnih 
delavnic, inštrukcij (zainteresirani lahko pišejo na rok@za-
vodsotocje.si) ... Začeli bodo s projektom Las zapeljemo vas, 
do novega leta pa načrtujejo sprejetje mladinske strategije.
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Počitniško varstvo se je dobro prijelo. V Javnem zavodu Soto-
čje Medvode so za letošnje poletje razpisali pet terminov (prve 
tri tedne po koncu šolskega leta in zadnje dva pred začetkom 
novega šolskega leta) in vsi so bili hitro polni. Na vsakem je 
bilo štirideset otrok.
"Drugo leto zapored imamo poleti pet terminov počitniškega 
varstva, v celem letu pa jih organiziramo sedem, po enega še 
v času krompirjevih in zimskih počitnic. Veseli smo, da nam 
je vseh pet tednov kljub omejitvam v zvezi s covidom-19 uspe-
lo izvesti v celoti. Upoštevali smo priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje," je povedal Rok Tomšič, vodja mla-
dinskih programov v Javnem zavodu Sotočje, in dodal, da so 
otrokom pripravili številne aktivnosti, tako da jim res ni bilo 
dolgčas. "Osrednji prostor je bil Jedro, veliko pa smo bili tudi 
naokrog po občini. Varstvo se je začelo ob 7. uri in zaključilo 
ob 16. uri. Vsak dan dopoldan je potekala vodena aktivnost. 
Povezali smo se z lokalnimi društvi in izvajalci, ki so izpeljali 
številne zanimive aktivnosti. To je tudi eden izmed namenov, 
da otroci spoznajo, kaj se v Medvodah vse dogaja, kam se lah-
ko vključijo čez leto. Veliko je zanimivega, le izvedeti je treba 
za to. Spoznavali so eksotične plazilce, potekale so dejavnosti 
od pohodništva, športnih aktivnosti, vodnih iger do ogleda 
kmetije ... Otroci zares uživajo." 
Vsi termini so bili hitro polni, kar potrjuje nujnost takšne-
ga varstva. Številnim staršev šolske počitnice prinašajo tudi 
vprašanje, kako poskrbeti za varstvo otrok. "Termini so bili 
hitro zasedeni, sploh glede na to, da smo jih letos razpisali re-
lativno pozno, ker nismo vedeli, ali počitniško varstvo sploh 
bo ali ne. To pomeni, da so tudi starši zadovoljni. Otroci se 
vračajo, nekateri, ki so počitniško varstvo obiskovali pred leti, 
so sedaj že animatorji. Vesel sem. Vseh 40 otrok za vsak ter-
min je izključno iz medvoške občine. Isti otrok je lahko vklju-
čen tudi v več terminov. Zavedamo se, da s tem staršem vsaj 
nekoliko pomagamo z varstvom med počitnicami. Program 
je sofinanciran s strani občine in je tudi cenovno ugoden. 
En teden stane 35 evrov, v kar je vključena prehrana in vse 
aktivnosti, za tabor pa je bilo treba doplačati 20 evrov," pravi 
Tomšič.

Zasedenih vseh pet terminov počitniškega varstva
V vsakem terminu je bilo štirideset otrok, potekale so številne zanimive aktivnosti.

V četrtem terminu poletnega počitniškega varstva so imeli 
otroci možnost taborjenja, vsi pa so se v tem tednu seznanili s 
taborniškimi veščinami. Kurili so tudi ogenj.
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Andraž Babšek ima hobi, ki ni ravno običajen za osnovnošol-
ce njegovih let. Umetniško ustvarjanje je zanj način življenja.

 Kdaj si se navdušil za pisanje skladb in zgodb?
Moja umetniška pot se je pravzaprav začela v prvem razredu, ko 
sem se vpisal v glasbeno pripravnico na glasbeni šoli v Šentvidu. 
Imel sem zelo dobro učiteljico, ki sem jo dojemal kot nekakšen 
zgled. Sem najstarejši otrok v družini, zato nisem imel nikoli 
pravega vzornika v smislu starejšega brata. Ko sem zaključil 
glasbeno pripravnico, sem napredoval v prvi razred klavirja. Že 
od nekdaj sem bil navdušen nad pisatelji in skladatelji in sem 
marsikaterega med njimi podrobno raziskoval in ga kmalu tudi 
posnemal v slogu – nastala je moja prva skladba. Če jo danes za-
igram, se kar zgrozim nad njo, a takrat sem bil izredno ponosen 
nanjo. Nenehno sem jo predeloval in spreminjal.

 Kaj ti pomeni ustvarjanje?
Ustvarjanje je zame način življenja. Ko enkrat začneš, težko od-
nehaš. Če na primer pišeš zgodbe, bo to vedno del tebe. Tako tudi 
razmišljam. Umetnost poskušam vključiti v svoje življenje.

 Kje dobiš navdih?
Zelo sta mi všeč ljudska in plesna glasba. Največkrat me 
navdihnejo slovenske in avstrijske ljudske pesmi, ki jih tudi 
vključujem v svoje skladbe. Za pisanje dobim navdih na do-
godkih iz lastnega življenja. Ko zvečer malo pogledam novice, 
se zamislim in hitro dobim kakšno idejo. Velikokrat me nav-
dihne tudi narava.

 Kakšne tematike izbiraš?
Zelo so mi všeč detektivske knjige. Najpogosteje je to tema-
tika mojih zgodb. Rad opisujem tudi duhovite teme, kdaj ču-
stvene, ne maram pa opisovati nasilja.

 Sodeluješ tudi na tekmovanjih?
Redno se udeležujem literarnih natečajev (zdaj že skoraj vsak 
mesec), na katerih mi gre bolje, kot po navadi pričakujem. 
Najbolj uspešen sem bil na natečaju Bodi pisatelj. Žirija je na-
mreč posebno pohvalila moje delo. Uspešen sem bil tudi na 
natečaju Za zdrav odnos do alkohola, v juniju pa sem poslal 
kratko zgodbo tudi na literarni natečaj Na meji nevidnega. 
Odgovor še čakam.
Na začetku leta so me s šolo povabili na tekmovanje Glasbe-
na olimpijada, kjer sem dosegel srebrno priznanje. Predstavil 
sem se z lastno skladbo Mornarjeva pesem.

 Kakšne so tvoje želje glede umetniškega ustvarjanja?
Vedno sem si želel izdati knjigo, a mi to do zdaj še ni uspelo. 
Popolnoma realno je, da mi takoj vse ne uspe, a verjamem, 
da mi bo. Zelo spoštujem slovenske in tuje umetnike, ki se 
borijo za to, da bi bilo umetniško ustvarjanje bolj dostopno 
tudi mladim. Za umetnost je pomembnega veliko truda, zato 
se trudim sodelovati s čim več osebami, ki so mi pripravljene 

pomagati. Tudi sam si želim širiti umetniško ustvarjanje, ker 
se mi zdi kulturni doprinos nekaj najlepšega, kar lahko člo-
vek stori za družbo – to nas bogati.

 Imaš kakšnega avtorja, po katerem se zgleduješ?
Nisem tiste vrste oseba, ki si ves čas postavlja vzornike in 
se zgleduje po njih. Vplive dobivam od vsega, kar slišim ali 
vidim. Moram pa priznati, da je v glasbi name največji vtis 
naredil Johann Strauss mlajši (Kralj valčkov). Ko sem bil še 
zelo majhen, sva z babico vedno plesala, kadar sem bil pri 
njej, zato se mi je plesna glasba zelo vtisnila v spomin. Kadar 
pišem, po navadi pišem v stilu tistega avtorja, katerega knji-
ge v tistem času berem. Če se mi kakšna knjiga še posebno 
vtisne v spomin, ta stil pisanja posnemam več časa.

 Kaj pa najraje prebiraš?
Moj najljubši pisatelj je Sir Arthur Conan Doyle (mojster de-
tektivskih zgodb), najraje berem knjige o Sherlocku Holmesu. 
Zelo rad berem tudi kriminalke Agathe Christie.

Osnovnošolec,  
ki bi rad izdal knjigo
Andraž Babšek je učenec osmega razreda 
Osnovne šole Preska. Piše skladbe in 
zgodbe in njegova želja je, da bi izdal 
svojo knjigo. Andraž Babšek: "Tudi sam si želim širiti umetniško ustvarjanje, ker 

se mi zdi kulturni doprinos nekaj najlepšega, kar lahko človek stori 
za družbo – to nas bogati." / Foto: osebni arhiv
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Na Sv. Marjeti nad Žlebami je bilo 28. 
avgusta odprtje osrednje razstave pro-
jekta V naročju kulturne in naravne de-
dišine Hiše na hribu 2020, ki jo izvajajo 
že šesto leto. 
Zavod CCC je skupaj s partnerji (Jav-
ni zavod Sotočje Medvode, BB BIO.Si 
in domačijo Pr' Lenart) s projektom V 
naročju kulturne in naravne dediščine 
uspešno kandidiral na razpisu LAS za 
mesto in vas, ki ga s sredstvi Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja sofinancira Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hiša na 
hribu je tako le majhen del projekta V 
naročju kulturne in naravne dedišči-
ne. "Spet smo lahko na hribu pri cerkvi 
sv. Marjete, spet smo lahko doma, spet 
smo lahko tam, kjer je srce. Vsakemu 
želim podeliti delček svojega srca. Letos 
smo si zadali posebno nalogo, da bomo 
celo leto sestavljali mizo, danes je ta 
začetek, in da bomo do naslednjega 
leta zgradili skupno mizo z domačini, 
občani in drugimi. Vsi umetniki, ki le-
tos sodelujejo v projektu, bodo s svojimi 
deli pripeljali umetnike iz celega sveta, 
tako da bomo svoje srce lahko poslali 
še dlje," je uradni del dogodka začela 
Zvonka T Simčič in se zahvalila vsem 
obiskovalcem in podpornikom projek-
ta. Več o njem je povedal Franc Cegnar 

iz Zavoda CCC: "Naše vodilo je sodobno 
umetnost raztegniti v čas in prostor, 
ki je poleg kulturne dediščine tudi del 
naravnih lepot v okolici Ljubljane. Hišo 
na Hribu šesto leto pripravljamo na Sv. 
Marjeti in jo razširjamo še na dve loka-
ciji: na dvorišče župnije na Sv. Katarini 
in na domačijo Pr' Lenart na Belem. Le-
tošnja osrednja tema je Sočutje v sku-
pnosti. Postavitev smo prvič zasnovali 
dvoletno. Zastavili smo procese, ki jih 
bomo izpeljali do naslednjega leta. Na 
razstavi je umetniški objekt, ki smo ga 
poimenovali Miza. Na njej so sedaj ve-
činoma neoblikovani koščki deščic, ki 
jih bomo skozi proces oblikovali skupaj 
z različnimi soustvarjalci vseh gene-
racij. Prihodnje leto ga bomo z avtorji, 
umetniki, razstavili, letošnje umetnike 
pa bomo povabili, da bodo te ploščice 
poslali svojim prijateljem, znancem, 
umetnikom po celem svetu. V eno delo 
bomo tako na temo sočutja povezali 
lokalno skupnost, Slovenijo in medna-
rodni prostor. Dela umetnikov se tako 
med seboj prepletajo in dopolnjujejo ali 
pa so postavljena povsem samostojno. 
Tudi letos so del razstave steklene kap-
sule, ki so svojo pot začele v poslovnih 
prostorih BB BIO.Si v Trzinu in se bodo 
selile na lokacijah Žlebe, Belo in Topol." 
Poleg Simčičeve in Cegnarja na razstavi 

sodelujejo Mojca Sfiligoj, ki je že od sa-
mega začetka soustvarjalka Hiše na hri-
bu in je upraviteljica domačije Pr' Lenart 
na Belem, Aljaž Celarc, Eva Pavlič - Se-
ifert, Andrea Coyotzi Borja, Mehičanka, 
ki živi v Helsinkih na Finskem, Lada Ce-
rar, Mojca Senegačnik, Metka Zupanič, 
Vesna Bukovec in Nevenka S Pečlin. Od-
prtje Hiše na hribu 2020 je popestril kul-
turni program, v katerem sta koncerti-
rali vokalni skupini BeeJazzy in Za srce 
mo, gostujoča govornika pa sta bila dr. 
Jože Duhovnik v imenu Župnije Preska 
in Ivo Rep, podžupan Občine Medvode. 
Kot je poudaril Cegnar, je podpora tako 
župnije kot občine ključna za takšen ra-
zvoj projekta.
Razstava bo odprta tri tedne, do 20. 
septembra, vsak dan od 15. do 20. ure. 
"V času trajanja razstave bo vsak večer 
od 19. do 20. ure Zvonka T Simčič izva-
jala performans Kraljica miru = Corona 
Queen, izvedeni bosta tudi dve ustvar-
jalni delavnici za otroke, obe vezani na 
sodobne umetniške prakse," je na dan 
odprtja pojasnil Cegnar. Prva delavnica 
je bila 31. avgusta na domačiji Pr' Le-
nart na Belem, udeleženci so soustvar-
jali skupaj z naravo, naslednja pa bo v 
soboto, 5. septembra, od 10. do 16. ure 
na Sv. Marjeti na temo animiranega 
filma. Udeležba je brezplačna.

Hiša na hribu v znamenju sočutja v skupnosti
Šesto leto poteka Hiša na hribu. Osrednja razstava bo na Sv. Marjeti na ogled  
še do 20. septembra. Postavitev so tokrat zasnovali dveletno.

Letos so si zadali posebno nalogo: 
skupnostno umetniško delo "miza", ki bo 
povezovalo umetnike z ljudmi iz lokalnega in 
mnogo širšega okolja.

Osrednje dogajanje Hiše na hribu je pri cerkvi sv. Marjete. Na odprtju je zbrane navdušila 
tudi vokalna skupina BeeJazzy. 
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V KUD JaReM ostajajo aktivni in se pripravljajo na nove do-
godke, ki bodo potekali v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu. 
Trenutno je tam na ogled razstava Slikanje in ročno ustvarja-
nje, ki jo je likovna sekcija društva pripravila ob 70-letnici svoje 
članice Vere Žagar. Odprtje je bilo 20. avgusta, popestril pa ga je 
kulturni program. V torek, 15. septembra, bosta z začetkom ob 

19. uri predavanje in razstava na temo ustvarjanja oblačilne de-
diščine slovenskih žena. Naslednjo samostojno razstavo pa bo 
prav tako ob 70-letnici imela Irena Cigale. Naslov je Ustvarjanje 
ne pozna meja, odprtje pa bo v petek, 18. septembra, ob 19. uri. 
Aktivna je tudi njihova sekcija za oživljanje starih šeg in na-
vad. V sodelovanju z Društvom invalidov Ljubljana Šiška so 
konec avgusta porodnišnici Ljubljana podarili petsto copatk, 
ki so jih izdelali za novorojenčke.

Razstavi ob sedemdesetletnici
Po razstavi Vere Žagar bo na Aljaževi domačiji sledilo še odprtje razstave Irene Cigale.

Utrinek z odprtja razstave ob 70-letnici Vere Žagar
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Jurij Marussig iz Verja je pedagog, pesnik in pisatelj. V nje-
govem ustvarjalnem opusu se je nabralo sedem pesniških 
zbirk, izdal pa je tudi tri zbirke pravljic. Zadnja leta so ga 
prevzeli haikuji. Posvetil se je pisanju haiku poezije. Večerna 
luna je njegovo enajsto delo. 

 Zbirka haikujev je v vašem opusu nekaj novega.
Ta zbirka se od drugih razlikuje po tem, da sem se lotil pi-
sanja haikujev. Haikuji so japonska oblika pesnitve, pesmi, 
ki obsegajo tri vrstice. To je čustveni odziv na neki trenutek 
v naravi, čustveno stanje, ki ga opisuje vsak haiku posebej. 
Mojstri haikujev pravijo, da haikuja ne pišeš, ampak ga do-
življaš. Pravzaprav je to res. Haiku se doživlja, potem pa roka 
sama zapiše. Večerna luna je zbirka haig, kar pomeni, da so 
haikuji napisani v fotografiji. Najprej sem ujel trenutek v 
objektiv in hkrati zapisal haiku. To je haiga. Do sedaj največ 
znanih haikuistov piše haige tako, da slikajo na platno, krpe, 
blago ... Oprema s fotografijami je bolj redka. Ta zbirka je v 
mojem ustvarjalnem opusu nekaj novega, drugačnega, lahko 
bi rekel, da je neka nova igračka. 

 Koliko je zbranih in kje so nastajali?
Triinšestdeset. Nastajali so večinoma v domačem gozdu, na 
morju, ob jezerih ..., tam, kjer sem začutil, da je haiku. Nasta-
jali so dve leti. Knjiga je izšla v samozaložbi, delno je financi-
rana s strani Občine Medvode in KUD JaReM, delno pa so bili 
stroški na moji strani.

 Od kod sploh ideja, da združite haiku in fotografijo?
Že dolgo let poznam mojstra haikujev, pesnika in kiparja, sli-
karka Rudija Stoparja iz Sevnice. Ima naziv mojster haikujev. 
Ker sva večkrat imela skupaj literarne večere, me je ta zvrst 
začela vleči. Navdušil me je, da sem tudi sam začel pisati ha-
ikuje.

 Kakšen, menite, da bo krog bralcev vaših haikujev?
Zelo zanimivo je, ko knjigo dajem v prebiranje ljudem. Ni či-
sta poezija, ki se jo lahko po svoje predstavljaš, jo prebereš in 
že ima neko sporočilo. Tukaj se je treba morda še bolj poglobi-
ti, povleči ven tudi svoja čustvena doživljanja narave. Menim, 
da bo krog bralcev zato še manjši, kot ga imam pri poeziji. Po 
eni strani je videti zelo enostavna stvar, so pa to globlja ob-
čutja, ki jih je treba ponotranjiti. Treba je čutiti z naravo, ha-
ikujev ne moreš brati tako kot knjigo na obali. Pomembna je 
tudi tehnika branja. Haiku se vedno prebere dvakrat. Prvič ga 
podaš bralcu, poslušalcu, drugič ga podaš, da ga ponotranji. 

 Odprlo se mi je na strani, kjer piše Barvasti krogi / na na-
plavini lesa / igranje žarkov. Sliši se lahko kot uganka.
Lahko tudi, bolj kot uganka pa vprašanje, kaj ste doživeli pri 
tem. Ta haiku je na barvni fotografiji. Izdelki na njih priha-
jajo izpod umetniških rok Aleksandra Sušnika, ljubitelja sta-
rega stekla. Haikuji so običajno črno-beli, tudi fotografije so 
izredno malo v barvnih odtenkih. Videl sem jih barvne in ne 
morem iz tega. Moja hči Špela Marussig, ki je moje haikuje 
ročno zapisala, je na temo, da bi moralo biti vse črno-belo, 

odgovorila, da se umetnost začne takrat, ko daš zraven nekaj 
svojega. Če si videl barvno, naj bo tako, naj bo tvoj, je dejala.

 Naslov zbirke je Večerna luna. 
Naslov je po enem izmed haikujev. Najbolj me je fasciniral. 
Večerne lune, predvsem poleti, ob vodi, so fantastične. Pa 
sem rekel, naj bo Večerna luna.

 Bodo haikuji nastajali še naprej ali imate v mislih kaj 
novega?
Haikuji nastajajo še naprej v povezavi z drugo poezijo. Nisem 
čisto v tistem, v čemer sem bil do sedaj. Pišem pa še roman. 
V bistvu sem ga napisal že pred dvajsetimi leti in ga potem 
spravil v predal. Ni zagledal luči sveta. Hči mi je rekla, naj 
ga dokončam. To zgodbo sedaj doživljam povsem drugače kot 
takrat. Morda bo to moja naslednja knjiga. Bomo videli. 

 O čem pripoveduje roman?
Naslov je Mreža, pripoveduje pa o ribiški družini, ki živi v Pi-
ranu. Roman je časovno umeščen v 50. leta prejšnjega sto-
letja, v borbe za preživetje, kruto morje, ribolov ... V njem je 
fantič, poosebljeni jaz. Kot že povedano, je bil napisan, a ni bil 
zrel. Po dvajsetih letih so besede čisto drugačne. Nastaja na 
novo, na starem, osebe so oživele. Prelagal sem ga iz računal-
nika na računalnik.

 Pesnik, pisatelj, pedagog ... Kako gre po vrsti?
Kar se tiče dela, ustvarjanja, bi rekel, da gre vse z roko v roki. 
S tem živim vsak dan. Če bi se dalo živeti samo od knjige, bi 
se odločil za to pot, a tega v Sloveniji ne bom dočakal. Če iz-
daš zbirko s tristo izvodi, ne moreš preživeti. Je pa to pogon, 
polnilec, ki ga moram vklopiti na vsake toliko časa. To živi z 
mano. Kjerkoli sem, si zapišem iztočnice v telefon in potem 
zapišem naprej. Povezuje pa se tudi z delom v šoli. Naučili 
smo se že marsičesa, tudi predstavitve s kamišibajem, japon-
skim gledališčem. Tudi ta zbirka haikujev bo v Knjižnici Med-
vode predstavljena s kamišibajem. Vabljeni.

Haiku ne pišeš, ga doživljaš
Večerna luna je zbirka haikujev avtorja Jurija Marussiga. Svojo novo, že enajsto 
knjigo bo 16. septembra predstavil v Knjižnici Medvode.

Jurij Marussig s svojo osmo pesniško zbirko z naslovom Večerna 
luna. Tokrat je malo drugačna, saj je to zbirka haikujev v kombinaciji 
s fotografijami, torej so to haige. 
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Kjer vi vidite 
drevesa, 
otroci vidijo 
pustolovski park.Zavarujte jih pri 
odkrivanju sveta.

Kjer vi vidite 
drevesa,  
otroci vidijo 
pustolovski park.

MAJA BERTONCELJ

V knjižnici Medvode sta trenutno na ogled dve razstavi. Do 
sobote, 5. septembra, si še lahko ogledate razstavo slik Žive 
Štih, samoukinje slikanja, z naslovom Vse na tem svetu je 
modro. Do ponedeljka, 7. septembra, pa gostijo razstavo Ra-
zvoj kolesarstva kot prevoznega sredstva na Slovenskem.
V okviru projekta E-nostavno na kolo, ki ga izvaja tudi LAS 
Za mesto in vas, je bila v sodelovanju s Tehniškim muzejem 
Slovenije pripravljena študija razvoja kolesa na Slovenskem. 
Njeni izsledki so predstavljeni v obliki brošure in razstave. 
Slednja na panojih v čitalnici medvoške knjižnice prikazuje 
najpomembnejše modele koles od 19. stoletja naprej, iz Med-
vod pa se bo selila še na druge lokacije. Kot je zapisano v bro-
šuri, za prvi dokazljivi primer praktične uporabe enoslednega 

vozila še vedno velja tekalni stroj, ki ga je leta 1817 patentiral 
nemški gozdar baron Karl Drais Sauerbrun. Podobna vozila 
so izdelovali tudi drugje po Evropi, med drugim tudi v naši 
nekdanji skupni domovini Avstriji. Tekalni stroj ali tako ime-
novani samovoz so poznali tudi naši predniki. Kdaj smo se 
z njim srečali na Slovenskem, ni znano, so pa o njem Ble-

iweisove Novice poročale leta 1864, in sicer, da je bila njegova 
uporaba vse prej kot enostavna. Razvoj je tudi zato šel naprej. 
Predstavljen je velociped, sledila so visoka kolesa, razvoj "var-
nostnih koles", posebno poglavje je namenjeno proizvodnji in 
uporabi koles skozi čas, v katerem izvemo tudi, da je zasnova 
kolesa, kakršno poznamo danes, stara že več kot sto let, zani-
mivo je tudi poglavje Tekma s časom, sledijo ženska kolesa in 
za konec še sodobna kolesa. V 21. stoletju je šel razvoj koles v 
dve novi smeri. Ena so posodobljena in uporabniku prijaznej-
ša kolesa z elektronsko podprtim krmiljenjem prestav, na-
stavitev kolesa ... Ta niso bila namenjena širšim množicam 
in so jih zasenčila kolesa, kjer kolesarju pomaga elektromo-
tor. Električna kolesa danes doživljajo pravi razcvet.
V sredo, 9. septembra, bo v Knjižnici Medvode odprtje že nove 
razstave. S fotografijami na temo stare mestne hiše in vaške 
hiše se bo predstavil Stane Grandljič, varovanec skupnosti 
Barka. Razstava bo na ogled do 25. septembra. V sredo, 30. 
septembra, pa bo odprtje razstave slik Tine Sekelez in Žive 
Štih: Anomalija, ki bo na ogled do 16. oktobra.

Kolesa včasih in danes
V Knjižnici Medvode je na ogled razstava 
Razvoj kolesarstva kot prevoznega 
sredstva na Slovenskem.

Razstava o razvoju kolesarstva kot prevoznega sredstva na 
Slovenskem je bila najprej postavljena na terasi knjižnice, nato pa so 
jo preselili v čitalnico, kjer bo na ogled še do 7. septembra. Ogledala 
si jo je tudi knjižničarka Mirjam Slanovec.

V juliju so v Knjižnici Medvode uradno odprli 
obnovljeno teraso, ob tem pa 9. julija gostili 
enega najbolj priljubljenih slovenskih literatov 
Ferija Lainščka. Večer sta z njegovo uglasbeno 
poezijo popestrila Ana Lucija Jezeršek in Jan 
Podjed.
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Jani in Neja Kršinar, oče in hči, 58-le-
tni nekdanji smučarski tekač, še vedno 
aktiven rekreativec, in sedanja 29-letna 
atletinja. V športu imata vsak svoje izzi-
ve. Jani je letošnjega že izpolnil. V torek, 
14. julija, se je peš odpravil od doma, 
torej s Topola, na Triglav. Pot je prete-
kel in prehodil v 17 urah in 51 minutah. 
Nejin letošnji glavni cilj je maraton v 
Valenciji, spogleduje pa se z možnostmi 
nastopa na olimpijskih igrah prihodnje 
leto v Tokiu. Obiskali smo ju na domu 
na Topolu.

 Jani, če se naveževa na hčer, bi lah-
ko rekli, da jabolko ne pade daleč od 
drevesa.
Tudi Neja je športnica, čeprav je nikoli 
nisem silil v to. Odločila se je sama. Mi 
pa sem in tja naredi športne skomine, 
da še jaz dobim kakšne nore ideje. Špor-
tno sem še vedno aktiven – skozi vse 
letne čase. Spomladi turno smučam, 

in ker letos zaradi epidemije covida-19 
to ni bilo mogoče, sem se lotil izziva od 
doma na Triglav. 
Neja: Šport so mi predstavili, niso pa 
me usmerjali vanj. Z očetom sem hodi-
la na Pokljuko in sva tekla na smučeh. 
Niti enkrat pa ni rekel, da bi morala kaj 
trenirati. Atletinja sem šele dobrih se-
dem, osem let in sem se sama odločila 
za to.

 Jani, se vam zdi to najbolje?
Nekateri starši otroke prav silijo, da 
morajo nekaj trenirati, ko so stari 18, 
20 let, ko že uveljavljajo svoj glas, pa za-
ključijo. Kaj ni to žalostno? Mene tudi ni 
nihče silil. Starša nista bila športnika. 
Treniral sem bolj zaradi prijateljev, ne 
da bi imel rezultatske ambicije. To se je 
potem nekoliko spremenilo, ko sem za-
čel dosegati dobre rezultate. Še vedno pa 
sem treniral samo zato, da smo se dru-
žili. Pri enaindvajsetih letih sem prišel 
v ekipo in niti nisem računal, da bom 
šel leto kasneje na olimpijske igre v Sa-

rajevo. To niso bile neke velike sanje. Po 
Sarajevu pa sem že šel na več tekem v 
tujino, bolj začel gledati druge, jih opa-
zovati, posnemati ... Najlažje je v športu 
napredovati, če imaš koga, ki ga posne-
maš. Če sam orješ ledino, je napredek 
počasnejši. Boljše, takrat še Jugoslova-
ne, sem ujel pri dvajsetih letih, potem 
sem lahko konkurenco opazoval samo 
v tujini.

 Razkorak med vami in najboljšimi 
včasih in danes?
Danes so se slovenski fantje konkurenci 
približali v sprintu, ki ga v naših časih 
še ni bilo. Če gledam zaostanke na pet, 
deset in trideset kilometrov, so sedaj 
skoraj večji. Nekaj izjem je, kot na pri-
mer Anamarija Lampič, ki je v bistvu 
edina, ki je dobra tako v sprintu kot na 
razdalji. Moje mišljenje je, da moraš do-
bro odteči tudi razdaljo, če želiš na tek-
mi dobro nastopiti v sprintu, kar vključ-
no s finalom pomenijo štirje starti.

 Spomini na vašo tekaško kariero?
Lepi so. Zagotovo bi se še enkrat odlo-
čil za isti šport. Nikoli mi ni bilo žal, da 
sem se začel ukvarjati s smučarskim 
tekom. Nikoli se nisem sam sebi smi-
lil, nikoli me ni nihče v nič silil, morda 
bi bilo lahko le več sistematičnega tre-
ninga. Po drugi strani pa, če pomislim 
za nazaj, se je že v mladinskih vrstah 
trener kar zanimal, govoril z norveškim 
trenerjem, ki je treniral Avstrijce. Potem 
smo pa tako imeli tujega strokovnjaka. 
Ni pa bilo zdravniške podpore, fiziotera-
pevta, maserja, servisa ... Po koncu kari-
ere sem bil poleg službe tudi zato tri leta 
zraven v servisni ekipi, ker so vedeli, da 
sem si vedno sam namazal smuči. Tudi 
če sem se "zamazal", sem po tekmi pri-
šel do odgovora, kaj je bilo narobe. Ta-
koj sem vse analiziral. Določene stvari 
ostanejo v glavi, določene stvari sem si 
zapisoval v dnevnik treningov. Zabeležil 
sem si vse podrobnosti. Ko si videl, ka-
kšni bodo pogoji, si v dnevniku prelistal 
nazaj in že temu primerno začel razpo-
lagati z mažami.

 Dnevnike imate še shranjene?
Še, vendar že dolgo nisem pogledal va-
nje. Točno vem, kje so, a so založeni. Če 

Oče dvakratni olimpijec, hčerka trenira za Tokio
Jani Kršinar je v teku na smučeh dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, kariero pa 
končal pri devetindvajsetih, kolikor jih trenutno šteje njegova hčerka Neja, katere cilj 
in želja je nastop na maratonu na olimpijskih igrah v Tokiu. 

Jani Kršinar se je 14. julija peš odpravil od doma, torej s Topola, na Triglav. Pot je pretekel in 
prehodil v 17 urah in 51 minutah. / Foto: Jan Kršinar
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bi me kaj zanimalo, bi jih že vzel v roke. 
Pisal sem jih od leta 1982 do okrog leta 
1992. Zanimivo branje. Težko pa bi pove-
dal številko o kilometrih. Trening si na 
dolžino ocenil le približno, glede na to, 
koliko časa si tekel. Niti ur nismo ime-
li s seboj na treningu. Trener je rekel, 
naj tečemo do izbranega hriba in nazaj, 
in to je bil trening. Na primer ko smo 
bili na skupnih pripravah na Rogli, smo 
tekli do Ribniške koče in nazaj. Edina 
kontrola je bila, da si tam dal na roke 
žig, da je bil trener prepričan, da smo 
res prišli do tja. 

 Največji uspehi?
Bil sem balkanski prvak, kar je kar lep 
uspeh. Najbolj se mi je pripravljenost 
izšla na svetovnem prvenstvu v Ober-
stdorfu leta 1987, ko sem bil 21. na 50 
kilometrov. Tudi leto kasneje na olim-
pijskih igrah v Calgaryju in leta 1989 na 
svetovnem prvenstvu v Lahtiju ni bilo 
slabo. Niso pa noge dale, da bi tekel do 
konca na polno, bile so utrujene. Kljub 
vsemu sem dosegel uvrstitve tja do tri-
desetega mesta. Računal sem na uvr-
stitve okrog dvajsetega. To je bil nekako 
moj domet. 

 Kaj je bil razlog za zaključek kari-
ere?
Star sem bil 29 let. To je bilo leta 1992. 
Dve zimi sem imel velike težave z zdrav-
jem – z imunskim sistemom. Ko je tem-
peratura padla pod ničlo, sem bil dva 
tedna bolan, en teden zdrav, potem spet 
bolan. Nihče nas ni podučil o prehrani 
in mislim, da je bil razlog za zdravstve-
ne težave v preveliki izgubi kilogramov. 
Želel sem jih imeti čim manj. Zajtrk 
in kosilo sta bila še nekako v redu, za 
večerjo smo pa jedli bolj solate. Organi-
zem tega ni sprejel. Kakšne zdravniške 
kontrole ni bilo, poleg tega takrat ni bilo 
dodatkov, kot jih poznamo danes. Bila 
je Cedevita, Minervit ... Po dveh letih 
po koncu kariere, ko sem znova začel 
hoditi po smučarsko-tekaških marato-
nih, se mi bolezni pozimi niso več po-
navljale. S prijatelji iz kluba, takrat še 
iz Olimpije, smo ob petkih hodili na re-
kreacijo in smo se pogovarjali, da bi bilo 
dobro, če bi šli na znameniti maraton 
Vasaloppet na Švedsko. Jaz sem sicer na 
njem že enkrat tekel, vedel pa sem, da 
16. mesta nikoli več ne bom dosegel. No, 
to je tudi eden izmed večjih rezultatov 
v karieri. Razen Švedov in Norvežanov 
takrat ni bil nihče pred menoj. 

 Ste danes še vpeti v smučarski tek?
Sem podpredsednik NŠD Medvode. Po-
magam, kolikor lahko. Kakšne višje 

funkcije niti ne želim, saj se mi vse ča-
sovno ne bi izšlo. Vsako zimo se želim 
udeležiti enega izmed svetovno znanih 
maratonov. To je za dušo, treba pa se 
je vseeno pripraviti. Prej, ko smo imeli 
gostilno, bi bilo sploh težko vse kom-
binirati. Skoraj eno leto bo, ko smo go-
stilno dali v najem. Z ženo sva jo imela, 
jaz pravim za dušo, poleg tega sva oba 
hodila tudi v službo. Sedaj imam več 
časa zase, zato sem se pa tudi lotil iz-
ziva Triglav.

 Neja, je prednost, da je bil oče v vr-
hunskem športu?
Neja: Vsekakor je, ker nihče drug ne 
pozna občutkov neizmerne sreče ob 
uspehih, in razočaranja ob porazih, kot 
nekdo, ki je bil tudi sam športnik in je 
šel čez to. 
Jani: Moja vloga je bolj ta, da jo potola-
žim, če ji rezultat ne uspe.
Neja: Najslabše, kar takrat športnik želi 
slišati, je, da bo pa drugič bolje. To oče ve.
Jani: Ne smeš razmišljati negativno. 
Reči moraš, da si nekaj naredil narobe. 
Priti do spoznanja, kaj to je, je najbolj 
bistveno. Razlogi so na primer, da pre-
hitro začneš, imaš slabo 'mažo' ... Jaz 
sem vedno začel prepočasi in sem po-
tem zadnje kilometre pridobival, Neja je 
tudi že prišla do tega, da je zadnje kilo-
metre ogromno pridobila, še vedno pa 
jo zanese, da začne prehitro, se prepusti 
tempu drugih, potem pa ugasne. Hitro 
se ti to zgodi.

 Neja, kako ste sploh začeli z atleti-
ko?
Ker mi je bil šport položen v zibko, lah-
ko rečem, da sem športno aktivna že od 
rane mladosti. Moja prva ljubezen je bil 
tek na smučeh. V srednji šoli pa sem 
se prvič srečala z atletskimi treningi v 
AK Mass. Potekali so petkrat na teden, 
nekih omembe vrednih rezultatov pa 
ni bilo. S prihodom na fakulteto sem 
zaradi časovne stiske opustila atletske 
treninge in začela teči zase, ko je čas do-
puščal. To je preraslo v vsakodnevni tek, 
udeležila sem se tudi kakšne tekme. 
Postajala sem čedalje boljša, bolj sem 
zaupala vase in v svoje sposobnosti. Z 
uvrstitvijo v slovensko reprezentanco 
za gorski tek sem začela verjeti, da sem 
obetavna. Prišli so vse boljši rezultati. 
Pohvalim se lahko z naslovom absolu-
tne zmagovalke v primorskem, gorenj-
skem ter slovenskem pokalu v gorskem 
teku, osvojila sem absolutno drugo me-
sto v državnem prvenstvu v polmarato-
nu, udeležila sem se tudi evropskega in 
svetovnega prvenstva v gorskem teku 
ter evropskega prvenstva v krosu. Re-
sno sem v atletiki, odkar sodelujem s 
trenerjem Dejanom Lenartom, ki mu že 
od začetka zaupam. Treningi so posta-
li bolj sistematični. Sem članica Kluba 
gorskih tekačev Papež. Kljub temu da 
sem sedaj osredotočena na ravninske 
teke in na maraton, nisem menjala 
kluba. Podpirajo me še naprej.

Neja Kršinar (levo) je bila letos prvič na pripravah v Keniji. / Foto: osebni arhiv



 Letošnje priprave so bile posebne. Odločili ste se za tre-
ning v Keniji. Je bil uspešen?
V Keniji sem bila mesec in pol: od druge polovice januarja 
do 1. marca. To je bilo prvič in resnično vrhunska izkušnja. 
Veselim se že, da grem znova nazaj. Kenija je drug svet, vidiš, 
kaj vse imamo tukaj. Tam imajo dve možnosti: bodo tekači 
ali bodo služili na račun nas, turistov. Garajo, trenirajo dan 
za dnem z željo, da bi uspeli. Dan začnejo ob šestih zjutraj, 
gredo na tek, ob pol osmih so že na zajtrku, tisti, ki niso tako 
dobri tekači, gredo potem na delo, popoldan še en trening, ob 
sedmih zvečer večerja in v posteljo. Z mano je bila v Keniji 
tudi Laura Guzelj Blatnik, s katero skupaj trenirava, v istem 
terminu je bil tam tudi naš maratonec Primož Kobe. Zjutraj 
je hladno, čez dan se segreje, zvečer je znova hladno. Nare-
dila sem kvalitetne treninge, je pa zaradi višine 2400 metrov 
bilo vsaj na začetku kar težko. Takoj naslednji dan po vrnitvi 
domov sem nastopila na tekmi in videla, da se je trening na 
višini obrestoval.

 Kakšni so glavni letošnji cilji?
Nekaj tekem je bilo, veliko jih je tudi odpadlo. Tekla sem oseb-
na rekorda tako na pet (16:51) kot na tri tisoč metrov (9:51).

 Kaj pa ostali rekordi?
V polmaratonu je moj rekord 1;16:23. Doslej sem tekla na dveh 
maratonih: na prvem 2 uri in 45 minut, na drugem pa 2 uri in 
43 minut. Povabljena sem na maraton v Valenciji, ki je pred-
viden decembra. Upam, da bo. Tam bi rada odtekla čim bolje. 
Norma za olimpijske igre je 2 uri, 29 minut in 30 sekund. Mi-
slim, da zame še ni dosegljiva, ni pa norma edina možnost 
za nastop na olimpijskih igrah. Maraton v Valenciji je moj 
glavni letošnji cilj.

 Jani, vaš letošnji cilj pa je že izpolnjen?
Tako je. Od doma sem šel peš na Triglav. Izziv sem razdelil na 
štiri manjše etape. Startal sem ob štirih zjutraj, ob pol polno-
či pa sem sestopil na Kredarico. Trasa me je vodila od doma 
preko Tošča na Pasjo ravan v Poljane, kjer je bila po treh urah 
prva okrepčevalnica. Žena in prijatelji so bili zadolženi za ta 
podporni del. Naslednja triurna etepa je bila pod Blegošem do 
smučišča Cerkno, pod Poreznom do Petrovega Brda. Za ta del 
sem potreboval dve uri. Naprej sem preko vrha Bače, Koble, 
pod Črno prstjo v štirih urah prišel v Polje. Sledila je dolina 
Voje, Vodnikova koča in na vrh Triglava.

 Zakaj takšen izziv?
Kar se športnih tekmovanj tiče, sem imel vedno etapne cilje. 
Maja je bil tek trojk, avgusta kolesarski vzpon na Mangart, je-
seni Ljubljanski maraton, pozimi pa sem hodil na maratone 
na tekaških smučeh. Spomladi sem za rekreacijo imel vzpone 
s turnimi smučmi, kar pa se letos ni dalo. Od dva- do trikrat 
tedensko sem začel teči po dve, tri ure. To mi ni bilo dovolj, 
zato sem ob koncih tednov ob osmih zjutraj startal in sem bil 
nazaj ob 12. ali 13. uri. Tekel sem v vse smeri okrog, največkrat 
na Grmado, Tošč, Govejek, v dolino, na Sv. Jakoba in domov. 
Skupaj je to pomenilo od dve uri in pol do tri ure. Na začetku 
še nisem razmišljal o Triglavu, do tega je prišlo kasneje. Sem 
si rekel, zakaj pa ne bi šel, če sem že od zime, ko sem bil s te-
kaškimi smučmi na štirih maratonih, tako dobro pripravljen. 
Vsi so bili po 50 kilometrov in vsakega sem brez težav pretekel 
pod tremi urami. Ko sem se odločil za Triglav, sem verjel, da 
mi bo uspelo. Pot je bila dolga 88 kilometrov, naredil se skoraj 
šest tisoč višinskih metrov. Zadal sem si, da bom na cilju vsaj 
v 24 urah. Ne bi bil športnik, če ne bi imel časovnega limita. Ve-
del pa sem, da mi to lahko uspe tudi v 16 urah. Do Stare Fužine 
sta šla z menoj Nejin trener Dejan Lenart in rekreativni gorski 
tekač Peter Kuhar iz Vaš. Vmes smo se malo slikali, se usta-
vljali v okrepčevalnicah ... Ni se mi mudilo. Iz Stare Fužine do 
Vodnikovega doma sem tekel sam, tam pa so me čakali sin ter 
Uroš Bitenc in Svit Kraigher, ki bi skrbela za varnost v prime-

Neja Kršinar ima decembra v načrtu nastopiti na maratonu v 
Valenciji. / Foto: Jan Kršinar
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ru moje utrujenosti. Ni bilo te potrebe. Na poti sem tako imel 
družbo, izziv pa je bil tudi dobrodelno obarvan – zbrati čim več 
sredstev za otroke z rakom, za kar je dal pobudo Dejan Lenart.

 Ste ponosni na doseženo?
Seveda. Če se nečesa lotiš, je super, da ti to uspe. To je izziv, 
da človek sam sebe še malo preveri, kaj zmore. Najbolj po-
membna je glava in da greš vedno malo z rezervo. Ko sem bil 
tekmovalec in vedel, da bo trening dolg dve uri in pol, sem 
bil že pred začetkom psihično uničen. Zakaj pa danes dve uri 
in pol treninga? Sedaj začnem uživati šele od treh ur naprej. 

 Naslednji projekt?
Morda bo približno isti kot letošnji ali pa bom vmes šel še na vrh 
Blegoša, Črne prsti in Porezna, za kar bi še ostal čas do 24 ur. Mi-
slim, da v letu, dveh ne bi smel biti kaj počasnejši. Bomo videli. 

 Gresta kdaj na trening tudi skupaj?
Neja: Greva teči, pa na rolke, ampak tam mu ne morem sle-
diti, še posebej na spustih ne. Če je hud spust, se jaz kar se-
zujem. Pozimi greva velikokrat na tekaške smuči. Tam tudi 
ostanem zadaj.

 Neja, trenirate vsak dan?
Dvakrat na dan, brez dneva za počitek, razen če je kakšna tek-
ma. Tečem, imam trening moči, če sem zelo utrujena, vključim 
kolo, rolke. Ne vem, koliko kilometrov sem letos že pretekla. 
Lahko pa povem, da v fazi maratonskega treninga naredim te-
densko okrog 160 kilometrov. Glavne treninge opravim v Lju-
bljani, sicer pa tečem tudi doma, na polju med Goričanami in 
Soro, pri starih starših v Novi Gorici ... Lokacije kar menjam.

 Kaj poleg tega še počnete?
Neja: Predvsem je teh trenutkov za še kaj drugega bolj malo. 
Čas pred treningom rada izkoristim za branje knjige ali reše-

vanje križank, ki so mi v veliko veselje. Med obema treningo-
ma jem, počivam, poskušam ponuditi vsaj eno roko pri hišnih 
opravilih, obožujem pospravljanje in likanje. V primeru pro-
stega popoldneva pa le-tega rada preživim s prijatelji ob do-
brem pivu in glasbi. Pride pa enkrat ali dvakrat na leto tudi de-
setdnevni premor, ko pa si tudi jaz privoščim čisti hedonizem.
Jani: Če dvakrat na dan treniraš, moraš vmes tudi počivati, 

sicer to ne gre. Je pa pri Neji tako, da ko pride s treninga, ima 
že sesalec v roki. Zelo je natančna. Vsako smet vidi.

 Kakšni so vaši dolgoročni cilji?
Zavidam tistim, ki imajo že znano vizijo pri teh letih. Rada 
počnem veliko stvari, nisem pa še odločena, kaj je tisto, kar bi 
v prihodnosti najraje počela. S tekom se bom ukvarjala še ne-
kaj časa, bom videla, kako dolgo bo to. Imam željo, da morda 
jaz naprej vodim gostilno, morda bom v športu – zanima me 
bolj vrhunski šport, morda pa me pot ponese kam v tujino. 
Puščam odprto pot. 

 Jani, poleg hčere imata z ženo tudi sina. Je tudi on v 
športu?
Neja: Bolj je umetnik, skrbi pa tudi za rekreacijo.
Jani: Jan je do konca srednje šole treniral nogomet, vmes je bil 
večkrat poškodovan in je potem prenehal. Gre na kolo, v hribe ...
Neja: Tudi z mano gre kdaj na tek, ko imam regeneracijo. Je 
kar v dobri kondiciji.
Jani: Je hitrejši od mene pri tekih tja do ene ure.

»Če se nečesa lotiš, je super, da ti to uspe. To 
je izziv, da človek sam sebe še malo preveri, kaj 
zmore.«
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-55% 
popust

 kuhinje po meri
 celotna oprema novogradenj
 prenova stanovanj

Akcija velja do 15.9. za leseni del Dankuchen ob plačilu z gotovino.
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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

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. 

5 let jamstva po polovični ceni* 
1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja* 
3 leta vzdrževanja* 

+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Sandero Essential 1.0 Sce 75.  *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem 
prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 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. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO2: 114−150 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija 
NOx: 0,0175−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x1011): 0,01−0,04. 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 je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
8.590 €

Dacia priporoča   dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia Sandero

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

Štefan Čebašek z Ekološke kmetije Pr' 
Črnet na Verju vsako leto poskrbi za 
vsaj en etnološki dogodek. Pretekli me-
sec je povabil na etno-družbani dogo-
dek pobiranja krompirja, ročno seveda. 

Udeleženci so se zbrali pri njihovem to-
plarju, sledilo je pobiranje krompirja, za 
zaključek pa še prava kmečka malica. 
Kot pravi, je ročno pobiranje krompirja 
tradicionalen in ekološko nujen način. 
Odziv je bil tudi letos dober. In udele-
ženci so bili tudi nagrajeni – z gajbico 
krompirja.

Pobirali krompir in se družili
Najprej pobiranje krompirja, nato kmečka malica

Krompir so pobirali na tradicionalen način. V družbi gre vse hitreje in lažje.

Podjetje Termaks bo v septembru organizi-
ralo brezplačen seminar na temo Primerjaj 
in izberi toplotno črpalko s temeljito pri-
merjavo med nekaj najboljšimi na trgu gle-
de njihovih zmogljivosti, glasnosti, cene, 
garancijskih pogojev ... Predaval bo Robert 
Žibrik. Prijavite se lahko na 041/ 692 410 
do 11. septembra. Glede na epidemiološko 
situacijo bo seminar najverjetneje izveden 
v več manjših skupinah. "Letošnja izredno 
mila zima nam je nazorno pokazala, kako 
hitro se segreva naša globalna topla greda. 
K sreči se vse več ljudi zaveda tega proble-
ma, kot tudi svojega deleža odgovornosti 
pri onesnaževanju ozračja z ogrevanjem 
s fosilnimi energenti, zato se odločajo za 
manj škodljive načine ogrevanja. Na prvem 
mestu med njimi je ogrevanje s toplotno 
črpalko. Ob široki ponudbi toplotnih črpalk 
na trgu pa se investitor hitro znajde pred di-
lemo, katero napravo naj izbere. Vsekakor 
mora biti dovolj zmogljiva tudi pri nizkih 
zunanjih temperaturah in v naseljih čim tiš-
ja," med drugim poudarja Žibrik. M. B.

Brezplačni seminar  
o toplotnih črpalkah



Zapisi o zdravilnih učinkih svetlobe segajo še v čas Aristotela. Da-
nes se svetlobna terapija uporablja v različnih vejah medicine za 
izboljšanje celjenja kroničnih ran. Uporabljajo jo pri onkoloških 
bolnikih, pri poškodbah in boleznih živčevja, kroničnih bolečinah, 
na različnih področjih športne medicine za hitrejše celjenje po-
škodb in tudi na področju estetske kirurgije, saj gre za neboleč 
poseg, ki koži povrne čvrstost in sijaj. Gre za vpliv svetlobe na 
celične procese, pri katerih se svetloba različnih valovnih dolžin 
absorbira v poškodovanih celicah, ki imajo tako več energije in s 
tem večjo sposobnost obnavljanja. Svetloba deluje protivnetno, 
protibolečinsko in protimikrobno. Pospešuje tvorbo kolagena, ki 
ga z leti izgubljamo, vpliva na krvni pretok in rastne faktorje, ter 
tako pospeši regeneracijo poškodovanega tkiva. 
Strokovna literatura predvsem v zadnjih letih obširno poroča o ši-
roki uporabi fototerapije tudi v zobozdravstvu. Njeni učinki se ka-
žejo predvsem po kirurških posegih in vstavitvi implantatov (zob-
nih vsadkov), saj vpliva na zmanjšanje bolečine in boljše celjenje. 
V  Zobozdravstvenem centru Osovnikar že vrsto let sledimo razvo-
ju in se trudimo pacientom nuditi storitve na najvišjem možnem 
nivoju. Novost pri nas je naprava ATP38®, ki združuje švicarsko 
tehnologijo in nove izsledke znanosti in omogoča, da s svetlob-
no energijo pozitivno vplivamo na učinek celjenja in obnavljanja 

tkiv. Enostavno osvetlimo ciljno mesto z izbranim programom, ki 
traja od 4 do 12 minut, odvisno od želenega učinka. Na ta način 
lahko pospešimo celjenje po večjih posegih ali vplivamo na razne 
spremembe v ustih, kot so afte, pekoči jezik, herpes in podob-
no. Uporablja se tudi kot podporna terapija pri kroničnih vnetnih 
procesih, kot je parodontalna bolezen in izboljša imunski odgo-
vor, kar ima v zadnjem času velik pomen.

Fotobiomodulacija - učinkovita tudi v zobozdravstvu
Z razvojem znanosti in z novimi odkritji o učinkih svetlobe se je fotobiomodulacija – svetlobna terapija 
v zadnjih letih uveljavila v različnih vejah medicine.

Zapisi o zdravilnih učinkih svetlobe segajo še v čas Aristotela. Da-
nes se svetlobna terapija uporablja v različnih vejah medicine za 
izboljšanje celjenja kroničnih ran. Uporabljajo jo pri onkoloških 
bolnikih, pri poškodbah in boleznih živčevja, kroničnih bolečinah, 
na različnih področjih športne medicine za hitrejše celjenje po-
škodb in tudi na področju estetske kirurgije, saj gre za neboleč 
poseg, ki koži povrne čvrstost in sijaj. Gre za vpliv svetlobe na 
celične procese, pri katerih se svetloba različnih valovnih dolžin 
absorbira v poškodovanih celicah, ki imajo tako več energije in s 
tem večjo sposobnost obnavljanja. Svetloba deluje protivnetno, 
protibolečinsko in protimikrobno. Pospešuje tvorbo kolagena, ki 
ga z leti izgubljamo, vpliva na krvni pretok in rastne faktorje, ter 
tako pospeši regeneracijo poškodovanega tkiva. 
Strokovna literatura predvsem v zadnjih letih obširno poroča o ši-
roki uporabi fototerapije tudi v zobozdravstvu. Njeni učinki se ka-
žejo predvsem po kirurških posegih in vstavitvi implantatov (zob-
nih vsadkov), saj vpliva na zmanjšanje bolečine in boljše celjenje. 
V  Zobozdravstvenem centru Osovnikar že vrsto let sledimo razvo-
ju in se trudimo pacientom nuditi storitve na najvišjem možnem 
nivoju. Novost pri nas je naprava ATP38®, ki združuje švicarsko 
tehnologijo in nove izsledke znanosti in omogoča, da s svetlob-
no energijo pozitivno vplivamo na učinek celjenja in obnavljanja 

tkiv. Enostavno osvetlimo ciljno mesto z izbranim programom, 
ki traja od 4 do 12 minut, odvisno od željenega učinka. Na ta 
način lahko pospešimo celjenje po večjih posegih  ali vplivamo 
na razne spremembe v ustih, kot so afte, pekoči jezik, herpes in 
podobno. Uporablja se tudi kot podporna terapija pri kroničnih 
vnetnih procesih, kot je parodontalna bolezen in izboljša imunski 
odgovor, kar ima v zadnjem času velik pomen.

Fotobiomodulacija - učinkovita tudi v zobozdravstvu
Z razvojem znanosti in z novimi odkritji o učinkih svetlobe, se je fotobiomodulacija - svetlobna terapija, 
v zadnjih letih uveljavila v različnih vejah medicine.

FOTOBIOMODULACIJA 
ODSLEJ NA VOLJO TUDI
V ZOBOZDRAVSTVENEM
CENTRU OSOVNIKAR

Naredi korak naprej...

FOTOBIOMODULACIJA

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

  

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI

DIGITALNA 3D PROTETIKA

BELJENJE ZOB

ORTODONTIJA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI

DIGITALNA 3D PROTETIKA

BELJENJE ZOB

ORTODONTIJA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

DIGITALNA 3D PROTETIKA (CAD/CAM)
Popolna protetična oskrba zob v času enega obiska…
Cerec je računalniški sistem (CAD/CAM tehnologija), ki z uporabo 
visoko kvalitetnih keramičnih materialov, omogoča izdelavo 
estetskih polno porcelanskih protetičnih nadomestkov (inlay, onlay, 
prevleke, zobne krone, luske) v ordinaciji.     
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MAJA BERTONCELJ

"Že od malih nog sem govoril, da bom kmet. In sedaj sem. 
Kako se je začelo? Tukaj, po domače Pr' Frnck, nikoli ni bilo 
večje kmetije, so pa moji predniki imeli nekaj njiv in gozda, v 
hlevu pa tudi kakšnega pujsa – za preživetje. Stara mama je 
imela nekaj koz. Sam sem bil vseskozi navdušen nad delom 
na kmetiji in nad živalmi. Hodil sem na sosedovo kmetijo in 
težko me je bilo spraviti domov. Po cele dneve sem bil tam," je 
pogovor začel 32-letni Žiga Kršinar, ko smo ga pretekli mesec, 
ko je imel največ dela s pospravljanjem sena, obiskali na nje-
govi Ekološki učni kmetiji Kršinar na Topolu. 

KMETIJA Z LETI RASLA: VEČINO OBDELOVALNIH POVRŠIN 
IMA V NAJEMU

"Ravno zaključujemo košnjo, ki je zame najlepši del leta. Za 
krmo potrebujem veliko kvalitetnega sena. Živali na kmetiji 
namreč krmim izključno s senom, brez dodatkov. Na naši 
kmetiji zato ni nobenega vonja po silaži," pove nekaj na temo 
košnje. Njegova pot v kmetijstvu se je začela pri 17 letih. "Stara 
mama je rekla, da ne bo več imela koz, in sem se odločil, da 
bom jaz nadaljeval – na začetku z dvema kozama. Uradno 
sem se s kmetijstvom začel preživljati pred okrog sedmimi 

leti, ko sem pustil službo na Golica TV, kjer sem imel tudi 
kmetijsko oddajo. Če bi se danes še enkrat odločil, bi prav 
tako izbral kmetijstvo, bi pa ubral drugačno administrativno 
pot. Je kar redkost, da postaneš kmet iz nič. V tujini obsta-
ja poseben izraz za takšne kmete, pri nas ga še ni. Kmetijo 
sem ustanovil sam, zato ne morem biti mladi prevzemnik. 
Če bi bila napisana na mamo in bi jo prevzel od nje, bi bil 
deležen kar precej nepovratnih sredstev za razvoj kmetije. 
Tudi pogojev za mladega kmeta ne izpolnjujem," je povedal. 
Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir agronomije. 
"Izobrazba ni botrovala odločitvi za kmeta, pride pa vse prav. 
Na fakulteti smo ekološko kmetovanje le omenili. Iz leta v 
leto se učim. Danes seveda vse skupaj poteka precej druga-
če kot na začetku. Prvo zbirno vlogo sem oddal leta 2010, ko 
sem bil star dobrih dvajset let. Imel sem dobre tri hektarje 
kmetijskih površin, od tega dva hektarja v najemu, in morda 
15 koz. Danes obdelujem 26 hektarjev zemlje, večino imam 
v najemu, 11 glav živine (avtohtono pasmo cikasto govedo, 
za katerega pravim, da je slovenski angus), tri ponije, konja, 
okrog osemdeset koz in kozličkov, od petdeset do sto zajcev, 
35 kokoši, dva pritlikava pujsa in pritlikave ovce. Od samega 
začetka je bilo veliko ročnega dela. Imel sem grablje in vile, še 
nobenega stroja. Najprej sem kupil kosilnico, nato še traktor, 
ki je še danes pri hiši – kot edini traktor na kmetiji. Zakaj bi 
jih imel več, če se pa lahko hkrati usedem le na enega? Od 
začetkov sem zelo spremenil tudi svojo miselnost. Razmišljal 
sem o množični proizvodnji, nato pa se odločil za butično 
prodajo, za manjše količine višje kvalitete za nekoliko višjo 
ceno. Nisem bil obremenjen, kako je bilo na kmetiji včasih, 
saj je ni bilo. Lahko sem začel na novo, tako, kot sem si sam 
zamislil. Zastavil sem po svoje in se učil – tudi na napakah," 
pojasnjuje.
Živi v hiši, pri kateri ni kmetijskega objekta. Hlev, v katerem 
ima nastanjene živali, ki niso prosto na paši, je streljaj proč, 
starejši objekt je datiran z letnico 1816. V dolini Ločnice na-
staja učno posestvo, na katerem stoji kozolec toplar. Ob njem 
sta že sadovnjak in zeliščni vrt. Vse to ima tudi na Topolu. 
Usmeriti se želi v učno kmetijo. "Moja politika slovenskega 
kmetijstva je agroturizem. Moja vizija je vezana na učno 
kmetijo, ki sicer že deluje, in obiskalo nas je že kar nekaj sku-
pin – predvsem otrok. Poleti so bili pri nas tudi otroci, ki so 
obiskovali počitniško varstvo v organizaciji Javnega zavoda 
Sotočje Medvode. Bili so navdušeni in lepo jih je bilo opazova-
ti. Sicer pa otroke ne gre siliti, naj se približajo ali dotaknejo 
živali, vse mora biti spontano," pravi. Nekaj besed je dodal še 
o samih prednostih učne kmetije: "To je izobraževanje mla-
dih, da jim pokažeš, da krava ni vijolična, kje zraste jabolko, 
kako se pridela kvalitetna ekološka hrana ... Kmetijo želim 
pokazati skozi prakso. Otroci pa najbolj uživajo, ko lahko 
'pocrkljajo' domače živali, ki jih imamo na naši kmetiji res 
veliko. Razmišljam tudi o partnerstvu s srednjimi šolami in 
fakultetami. Pobuda je prišla prav z ene izmed srednjih šol." 

Uresničil otroške želje in postal kmet
Na kmetiji je običajno tako, da gre dejavnost iz roda v rod. Žiga Kršinar s Topola pa je 
šel drugačno pot: ne prihaja s kmetije, pred leti pa se je odločil, da bo pustil službo in 
postal kmet. Prideluje ekološko seneno meso, usmeriti se želi v učno kmetijo. 

Žigu Kršinarju pri delu na kmetiji pomaga tudi dekle Barbara.  
/ Foto: Rok Zupan (osebni arhiv)



Kljub željam usmeritve v učno kmetijo 
načrtuje ohraniti tudi živinorejo.

UVEDLI BODO DNEVE ODPRTIH VRAT

Ekološka učna kmetija Kršinar je po-
znana po senenem mesu. Kot številni 
drugi kmetje tudi Kršinar pove, da se je 
povpraševanje močno povečalo v času 
epidemije covida-19. "Predvideval sem, 
da bo od novih strank po koncu epide-
mije ostala približno polovica, jih je pa 
še nekaj več. Prodaja je bila izjemno do-
bra. Bomo videli, kako bo jeseni. Poleg 
ekološke senene govedine avtohtone 
pasme cikastega goveda imamo v po-
nudbi še teletino, kunčje meso, meso 
drobnice, ekološka jajca pašne reje, 
ekološke hrenovke iz kozjega mesa, 
sadje, motni jabolčno-hruškov sok, kis 
… Povezujem se z dvema kmetoma iz 
Prlekije, za katera jamčim, da kmetu-
jeta enako kot jaz. Če mesa pri meni 
zmanjka, kupce napotim k njima – in 
obratno. Vključen sem tudi v evropski 
projekt Seneno meso in mleko. Naš 
slogan je Cika me mika. Kvaliteto eko-
loškega senenega mesa potrjujejo tudi 
stranke." Kršinar primere dobre prakse 
predava tudi kmetom, ki so usmerjeni 
v ekološko kmetijstvo. V zadnjih letih 

je kmetijo že toliko postavil na noge, 
da se lahko občasno posveti tudi čemu 
drugemu. Tako je znova začel delati na 
Golica TV. "Mislim, da smo na pravi 
poti. Ohranili bomo butično prodajo iz-
delkov in se usmerili v učno kmetijo," še 
pove. Pri delu na kmetiji mu pomagajo 
še njegovo dekle Barbara, s katero izde-
lujeta tudi unikatne lesene izdelke, in 

po potrebi tudi starša in brat. Kot učna 
kmetija bodo v prihodnje vrata večkrat 
odprli obiskovalcem. "Načrtujemo, da 
bomo najkasneje spomladi začeli dne-
ve odprtih vrat, ko bodo lahko družine 
in posamezniki prišli na ogled naše 
kmetije. Po predhodni najavi pa jo sku-
pinam razkažemo že sedaj," je zaključil 
Kršinar.
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Ima enajst glav živine, in sicer avtohtono pasmo cikasto govedo, za katero pravi, da je 
slovenski angus. / Foto: osebni arhiv
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              Kaj so ektoparaziti?
 Ektoparazitoza vključuje širok spekter 
parazitskih členonožcev,                                     
ki taksonomsko spadajo v podrazred: Acari 
(klopi in pršice) in v razred Insecta (bolhe, uši, 
komarji, muhe, peščene muhe).
Z njmi se srečujemo glede na življensko okolje 
ter letni čas. Njihovo zatiranje je pomembno, 
ker lahko:
1. povzročajo poškodbe kože: kožne lezije 
privedejo do sekundarnih okužb z bakterijami 
do    različnih vrst dermatitisa 2. inducirajo  
imunopatološke odzive: imunski odziv, ki ga 
povzroči ektoparazitna slina, lahko povzroči 
alergijski dermatitis 
3. prenašajo patogene mikroorganizme: 
preneseni patogeni lahko povzročajo tako 
imenovane vektorske bolezni, katere imajo v 
mnogih primerih večji klinični pomen, kot 
dejanska okužba z ektoparazitom

Z vašim veterinarjem se posvetujte o uporabi 
ektoparaziticidnih spojinah, ki se lahko 
uporabljajo profilaktično ali terapevtsko. Z 
njihovo uporabo zmanjšamo možnost okužbe z 
zunanjim zajedavcem in hkrati tveganje 
nastanka vektorskih bolezni. 
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PETER KOŠENINA

Poletni meseci so časi priljubljenih oratorijev, ki so letos po-
tekali v treh od petih medvoških župnij. Pripravili so jih v 
župnijah Sora, Pirniče in Preska, število udeležencev pa je bilo 
zaradi koronavirusa manjše kot v preteklih letih.

V 

V Župniji Sora je oratorij potekal med 10. in 16. avgustom, 
udeležilo pa se ga je 70 otrok in 30 animatorjev, kar je veliko 
manj kot v prejšnjih letih, a to na njegov potek ni vplivalo. 
"Prijavljenih otrok je bilo manj kot običajno, vendar so bili 
toliko bolj navdušeni in razigrani. Vsi so bili zelo veseli in 
hvaležni, da so lahko prišli na oratorij, in jih zato omejitve 
sploh niso motile," pravi Damjana Jenko, ena od voditeljic 
oratorija v Sori. Ker je zbiranje oseb številčno omejeno, so 
morali upoštevati tega in še druge ukrepe za boj proti ko-
ronavirusu. "Najbolj opazna je bila delitev oratorija na dve 
manjši skupini, ki sta bili med seboj popolnoma ločeni. 
Imeli smo dve prizorišči, dve skupini otrok in dve skupini 
animatorjev. Da bi čimbolj omejili zadrževanje v notranjih 
prostorih, smo vse aktivnosti prestavili na prosto pod šoto-
re, stranišča in površine pa smo večkrat dnevno razkuževa-
li. Priporočila glede nošenja zaščitnih mask smo upoštevali 
v notranjih prostorih ter pri deljenju malice in kosila. Pri-
pravljeno smo imeli tudi izolirno sobo, ki pa je, hvala Bogu, 
nismo potrebovali," spremembe v primerjavi s prejšnjimi 
leti opisuje Damjana Jenko. Izlet so letos nadomestili s po-
hodom na Osolnik.
Z enakimi izzivi kot v Sori so se spopadli tudi v župnijah 
Pirniče in Preska. V Pirničah je oratorij v krajši obliki pote-
kal med 17. in 20. avgustom, udeležilo pa se ga je 62 otrok in 
35 animatorjev. Število otrok so morali zaradi strožjih zah-
tev zmanjšati. Tudi v Preski se je oratorija udeležilo manj 
otrok kot prejšnja leta, vseeno pa je bila številka podobna 
številkam v Sori in Pirničah. Pripravili so ga med 24. in 26. 
avgustom, program pa so prilagodili razmeram. Tudi tam 
so bili otroci ves čas na prostem in v manjših skupinah. V 
župnijah Smlednik in Sv. Katarina oratorija letos niso iz-
peljali, bodo pa zato na Sv. Katarini v septembru pripravili 
oratorijski dan. 
Letošnji oratoriji so potekali pod geslom "Zaupam, zato si 
upam", otroci pa so na njih spoznavali kraljico Estero, ki je 
pogumno rešila svoje ljudstvo pred smrtjo.

Oratoriji v treh župnijah
Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa so vplivali tudi na letošnje oratorije.

V Sori so se udeleženci oratorija razdelili v dve manjši skupini. Ena je delala na dvorišču župnijskega doma, druga na ploščadi pred cerkvijo. 
/ Foto: arhiv župnije, Jože Čuk

Ugodna ponudba
 zimskih avtoplaščev  že na zalogi.

Ve č  n a  w w w. l u s t r e k - av t o s e r v i s . s i
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Kaja Klevisar & Katja Cankar Kodrič, zmagovalki na evropskem plesnem prvenstvu  
v Trbižu 2019. Foto:Lidija Lapajnar 

Z vami  
že 20 let

Vabljeni k vpisu  
v prijazno, kvalitetno,  

– pod vodstvom  
profesionalcev –  

Baletno šolo  
Stevens na  

www.stevensbalet.com 
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ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom in bonom ob financiranju v vrednosti 350€ (z DDV), ki velja za Nissan Juke 1.0 117 TEKNA s kovinsko barvo iz zaloge. 
Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, 
d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

Novi Nissan Juke  
Coupé Crossover
s tehnologijo PROPILOT

+ DO 3.000 € PRIHRANKA*
+ 7 LET JAMSTVA**
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Kombinirana poraba goriva: 8,0 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2: 126 – 207 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NO X: 0,0181 - 0,0577g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0002- 0,00092g/km. Št. delcev (x10 11): 0,01– 1,67. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila).

∗Ponudba velja ob nakupu vozila v akciji Cash Plan preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do promocijskega popusta v višini do 6.640 € z vključenim DDV, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD 
Tekna s kovinsko barvo, možnosti odloga pričetka odplačevanja mesečnih obrokov do 120 dni in brezplačnega podaljšanega jamstva. Pogoj akcije je sklenitev �nančne pogodbe z minimalno �nancirano vrednostjo 5.000 € in 
minimalnim trajanjem �nanciranja 24 mesecev. Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni je omogočen v primeru minimalnega 20% pologa in v primeru ustrezne bonitete stranke. ∗∗7 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Juke, 
Qashqai, X-Trail iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan �nanciranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli 
se zgodi prej. 5 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Micra, Leaf iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan �nanciranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” oz. za 
160.000 km, karkoli se zgodi prej. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Akcija velja do 30.6.2020. oz. do razprodaje zalog. Renault Nissan Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. 
Pridržujemo si pravico do napak. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si

VOZILA NISSAN IZ ZALOGE
∗ ∗∗DO 6.600 € PRIHRANKA 7 LET JAMSTVA

ČAS ZA DOBRE PONUDBE

PRIDOBI PONUDBO ŠE DANES

Kombinirana poraba goriva: 8,0 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2: 126 – 207 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NO X: 0,0181 - 0,0577g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0002- 0,00092g/km. Št. delcev (x10 11): 0,01– 1,67. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila).

∗Ponudba velja ob nakupu vozila v akciji Cash Plan preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do promocijskega popusta v višini do 6.640 € z vključenim DDV, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD 
Tekna s kovinsko barvo, možnosti odloga pričetka odplačevanja mesečnih obrokov do 120 dni in brezplačnega podaljšanega jamstva. Pogoj akcije je sklenitev �nančne pogodbe z minimalno �nancirano vrednostjo 5.000 € in 
minimalnim trajanjem �nanciranja 24 mesecev. Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni je omogočen v primeru minimalnega 20% pologa in v primeru ustrezne bonitete stranke. ∗∗7 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Juke, 
Qashqai, X-Trail iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan �nanciranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli 
se zgodi prej. 5 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Micra, Leaf iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan �nanciranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” oz. za 
160.000 km, karkoli se zgodi prej. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Akcija velja do 30.6.2020. oz. do razprodaje zalog. Renault Nissan Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. 
Pridržujemo si pravico do napak. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si

VOZILA NISSAN IZ ZALOGE
∗ ∗∗DO 6.600 € PRIHRANKA 7 LET JAMSTVA

ČAS ZA DOBRE PONUDBE

PRIDOBI PONUDBO ŠE DANES

MAJA BERTONCELJ

V Baletni šoli Stevens upajo, da se bodo 
lahko njihovi učenci čim prej vrnili na 
oder in zaplesali pred občinstvom. Vadi-
li so tudi v poletnih mesecih. Letos sicer 
prvič po 17 letih zaradi covida-19 niso 
organizirali poletnega baletnega semi-
narja. Je pa potekal baletni pouk za naj-
stnike, ki so ga morali prekiniti v času 
epidemije covida-19. Na pobudo Andyja 
Stevensa so se odločili, da bodo skušali 

Dvajset let  
Baletne šole 
Stevens 
Prvič po sedemnajstih  
letih niso organizirali 
poletnega baletnega 
seminarja, je pa potekal 
baletni pouk.

vse skupaj vsaj malo nadomestiti. "Ba-
letni pouk za najstnike je potekal na lo-
kacijah v Spodnjih Bitnjah in v Spodnjih 
Pirničah. Osem tednov smo pridno delali 
na baletnih urah. Učenci so vidno napre-
dovali. Odziv je bil presenetljivo dober," 

je pojasnila Nena Stevens iz Baletne šole 
Stevens, ki bo letošnjo jesen praznovala 
dvajset let delovanja. Vpisujejo že nove 
učenke in učence. Najmlajši bodo v Med-
vodah baletni pouk začeli v dvorani Im-
pulz.
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POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

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

hipnos@hipnos.si

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

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Pri spomeniku pri golfskem igrišču v Smledniku je 22. avgu-
sta potekala tradicionalna spominska slovesnost ob 79. oble-
tnici streljanja talcev v Smledniku. 
Na tem mestu je nemški okupator ubil pet slovenskih fantov: 
Franca Seška, Franca Poznika, Božidarja Repiča, Antona Jegliča 
in Ivana Pregla. Zveza borcev za vrednote NOB Medvode vsako 
leto pripravi srečanje spomina in opomina, na katerem priž-
gejo sveče in položijo venec – ne le v spomin na pet ustreljenih 
talcev, ampak tudi v spomin na dni, ki se ne smejo ponoviti. 
Slavnostni govornik je bil Vladimir Bertoncelj, predsednik Zveze 
borcev za vrednote NOB Medvode. "Ni nas veliko, tisti, ki pa smo 
danes prišli, smo prišli s srcem, z dušo, z dobrim namenom, 
predvsem pa, da počastimo spomin na ta težak trenutek, ko je 
tukaj življenje izgubilo pet slovenskih fantov. Kdo bi si leta 1941 
mislil, da se to lahko zgodi pri nas, tukaj v tej vasi, v tem skro-
mnem kraju. Zgodilo se je in širilo se je okrog po vsej Sloveniji, 
po vsej Evropi. Bili smo kot primer, kako bodo ubijali. Danes po 
svetu govorijo o bolezni, ki se širi. Ta, ki jo imamo mi, je še huj-
ša. Je vprašanje, kam naprej, ko prevladuje tržna miselnost. Vse 
se prodaja, brez denarja ni nič več. Tako daleč smo prišli. Le še 
to drevo tukaj, na katerega je bil privezan Franc Sešek, kljubuje 
času. Prihodnje leto bomo praznovali 80 let streljanja talcev in 

upam, da bo to večja in bolje obiskana spominska slovesnost, 
kot je nekoč že bila," je med drugim dejal Bertoncelj.
V programu, ki ga je povezoval Urban Pipan, so zapeli pevci 
zbora Zlata jesen.

Spomnili so se ustreljenih talcev
Spominska slovesnost ob 79. obletnici streljanja talcev v Smledniku.

Slavnostni govornik je bil Vladimir Bertoncelj, predsednik Zveze 
borcev za vrednote NOB Medvode.

MAJA BERTONCELJ

Pred vrati je jubilejna, 40. sezona abonmaja OTH v KUD Pirni-
če. Pohvalijo se lahko, da so vseskozi gostili najboljše ljubitelj-
ske gledališke predstave iz Slovenije in zamejstva.
Letošnja sezona bo potekala nekoliko drugače. "Zaradi ukre-
pov, ki so potrebni za preprečevanje širjenja okužbe z viru-
som SARS-CoV-2, sme biti v naši dvorani hkrati le omejeno 
število obiskovalcev, zato bomo razpisali abonmaje v dveh 
terminih, med predstavami bo treba upoštevati navodila 
oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je," obveščajo iz KUD Pirniče. Odrasli abonma bo vključeval 
šest predstav, šest komedij, ki bodo na sporedu vsak drugi 
petek v mesecu z začetkom ob 18. uri in ob 20.30. Prav tako 
šest predstav bo tudi v otroškem abonmaju, od tega tri gle-
dališke in tri lutkovne. Potekale bodo vsako drugo soboto v 
mesecu ob 16.30 in ob 18. uri. 
Vpis abonmaja bo potekal v avli KUD Pirniče 14. septembra od 
15. do 18. ure (stari abonenti), od 18. do 19. ure (novi abonenti) 
in 15. septembra od 18. do 19. ure. Informacije: Mateja – 031 352 
772 ali e-pošta: blagajna.kud.pirnice@gmail.com.

Štirideseta sezona  
abonmaja v Pirničah
Potekala bo v dveh terminih.
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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 naših prostorih v Celovških dvorih na 
Rakuševi ulici 16. Od ponedeljka do petka od 9:00 do 
12:00 in od 13:00 do 16:00 ure.
Telefonska št.: 01/75 73 918.

DARILO

Skleni in prejmi 
dobroimetje v višini 

10 EUR*

*vavčer za dobroimetje v višini 10 EUR za zavarovanje Zdravstvena polica za otroke Junior in Junior Plus. Več informacij o koriščenju dobroimetja na 080 20 60.

vz-zot (176x117mm).indd   1 17. 08. 2020   09:35:08

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Finančna uprava Republike Slovenije je konec avgusta pred-
stavila statistiko koriščenja turističnih bonov do vključ-
no 23. avgusta. Skupna vrednost turističnih bonov znaša 
356.858.450 evrov, unovčenih na omenjeni presečni datum je 
bilo za 69.792.643 evrov, kar je 19,6 odstotka celotne vrednosti. 
Daleč največ bonov je bilo unovčenih v občini Piran (86.816 v vre-
dnosti 13.329.135 evrov). Občina Medvode se na lestvici, kjer je 
bilo koriščenih največ bonov, uvršča na 86. mesto (od 212 občin). 
Vrednost unovčenih bonov je 59.372 evrov. V Občini Medvode le-
tos beležijo velik upad števila nočitev, in to po dveh rekordnih 
letih. "Statistični podatki kažejo, da bo po zelo uspešnem letu 
2018, ko smo v občini zabeležili 35.802 nočitvi, in letu 2019 z zabe-
leženimi 31.943 nočitvami leto 2020 močno v znamenju posledic 
epidemije covida-19. Do julija 2020 je bilo zabeleženih le 3902 no-
čitev, kar je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta kar 75 
odstotkov manj (zabeleženih je bilo 15.734 nočitev). Primerjava 
julija 2019 in 2020 kaže, da je bilo letos kar 71 odstotkov manj 
nočitev kot v letu 2020 (v letu 2019 je bilo 7049 nočitev, v letu 2020 
le 2060)," pojasnjuje Jure Galičič, vodja turističnih programov v 
Javnem zavodu Sotočje Medvode, ki pravi, da so v zadnjih le-
tih zelo aktivni na področju promocije občine: "Tudi v preteklih 
mesecih je bilo tako. Vložili smo več sredstev v promocijo kot v 
preteklih letih. Poskrbeli smo za oglaševanje Medvod kot desti-

nacije. Ljudje Medvode že veliko bolje poznajo, informacije naj-
dejo tudi na spletu, vidijo, da imamo kaj ponuditi ... Vedno bolj 
se osredotočamo na gosta. Kljub temu letos beležimo velik izpad 
nočitev, kar je posledica epidemije covida-19. Odpadle so tudi 
vse večje prireditve v občini, ki so privabljale obiskovalce iz cele 
Slovenije, nekatere pa tudi iz tujine. Trudili se bomo še naprej."
Kot je še povedal Galičič, se bodo še v tem mesecu udeležili tudi 
načrtovanega sestanka ponudnikov prenočitvenih kapacitet.

Koriščenje turističnih bonov v medvoški občini
Po dveh rekordnih letih v občini Medvode letos beležijo velik upad števila nočitev  
– v prvih sedmih mesecih za kar sedemdeset odstotkov.

Na spletnem portalu MojaSlovenija.org so zbrani večinoma vsi 
turistični ponudniki, pri katerih lahko unovčite bone, tudi iz Medvod.
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duhovnostjo. Tudi njegove pridige radi 
poslušamo, ker se čuti, da govori iz la-
stne duhovne izkušnje. Rad se tudi čisto 
preprosto pogovarja z nami in praznu-
je. In če pride k družini na obisk, lahko 
družina čisto mirno reče, da je dobila 
"visok obisk": župnik Tomaž namreč 
meri skoraj dva metra.
Na dan glavne slovesnosti župnik vse do 
popoldneva ni vedel, da se kaj pripravlja. 
Na slovesnost so prišli tudi štirje njegovi 
nekdanji ministranti iz Stožic, česar je 
bil še posebej vesel. Tudi tokrat so mi-
nistrirali. Na začetku maše so prišli žu-
pnik, mežnar in ministranti v sprevodu 
do oltarja, ki je bil slovesno okrašen s 
cvetličnim aranžmajem, ki ga je izdelala 
krasilka Albina. Za pred ambon je izdela-
la tudi vžgano novomašno geslo Tomaža 
Nagodeta: "Če pšenično zrno ne pade v 
zemljo in ne umre, ostane sámo." Pevci 
so zapeli Zlatomašnik, bod' pozdravljen, 
članica župnijskega sveta je z uvodnim 
pozdravom usmerila razpoloženje, ki je 
združevalo vse, ki smo bili pri maši, v 
pravi krščanski edinosti. 
Ob koncu maše, tik pred blagoslovom, sta 
pristopila faranka v narodni noši in ka-
tehist Nejc Smole, sicer medvoški župan, 
in se župniku zahvalila, da svoje poslan-
stvo opravlja tako, kot ga, in mu izročila 
darilo. Nejc Smole je začel takole: "Spošto-
vani naš župnik Tomaž, dovolite, da je ta 
nagovor nekoliko manj formalen. Naj bo 
preprosto tak, kakršni ste tudi vi. Vedno 
prijeten, a nevsiljiv; resen, a nikoli resno-
ben; zabaven, a ne zabavljaški, vedno in 
povsod pa pozitivno naravnan."

MARJETA ŽEBOVEC 
FOTO: ROBI ROKAVEC

Zlata maša je bila najprej napovedana 
za nedeljo, 5. julija, vendar je bila zaradi 
koronakrize prestavljena na 27. septem-
ber. Župnik je nekaterim župnijskim 
sodelavcem povedal, da je zanj glavni 
praznik 29. junij, dan, ko je prejel ma-
šniško posvečenje, in za ta dan je ozna-
nil mašni namen v zahvalo za petdeset 
let duhovništva. Člani župnijskega pa-
storalnega sveta so se vzeli skupaj in se 
dogovorili, da bo na ta dan, torej v po-
nedeljek, 29. junija, glavna slovesnost. 
Razdelili so si naloge glede organizacije 
maše in pogostitve po njej, pripravljeno 
je bilo tudi darilo za zlatomašnika: alba 
z vštimi klekljanimi čipkami. 

Tomaž Nagode je bil rojen 13. septembra 
1945 v Ljubljani, po osnovni šoli je obisko-
val viško gimnazijo. V gimnaziji se dolgo 
ni razkril, da namerava po maturi v bo-
goslovje; večkrat pa pove, da so tudi pro-
fesorji, od katerih česa takega ni pričako-
val, izrazili veselje nad njegovo poklicno 
odločitvijo. Posvečen je bil 29. junija 1970. 
Kaplan je bil na Žalah in na Ježici, ob tem 
pa je študiral še glasbo in leta 1977 dosegel 
magisterij iz glasbe, nakar je dolga leta 
poučeval orgle na Orglarski šoli v Ljublja-
ni. Kot župnik je več kot trideset let de-
loval v ljubljanskih Stožicah, kjer je vodil 
tudi gradnjo nove cerkve in župnišča ter 
obnovo stare cerkve in župnišča. Z neka-
terimi Stožičani je še vedno povezan.
V Smlednik je prišel leta 2008. Takoj nas 
je prevzel s svojo prijaznostjo in globoko 

Zlata maša v Smledniku
Župnik v Smledniku Tomaž Nagode je 29. junija obhajal 
petdeset let duhovništva, zlato mašo.

Za tako slovesnost običajno mašnik in ministranti pridejo pred oltar skozi glavni vhod. 
Posebna zanimivost tokratne slovesnosti so obrazne zaščitne maske zaradi preprečevanja 
širjenja koronavirusa.

Župnik je bil darila vesel in je to poudaril  
s tem, da je že v nedeljo oblekel novo albo  
z všitimi klekljanimi čipkami. 

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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128 GB

SEPTEMBRA

HUAWEI
P30 Pro

HUAWEI
P40 Lite

*Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja s paketom Naj C akcija (z vezavo za 24 mesecev) z obročnim plačilom kupnine za 
napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih (v znesku 4,13 EUR za HUAWEI P40 Lite, skupaj 199,29 EUR, oz. v znesku 19,58 EUR za HUAWEI P30 Pro, skupaj 328,50 EUR), ki 
se obračunajo prek mesečnega računa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale 
pogoje  akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb 
cen in pogojev. Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem plačilu in možnosti vezave za 12 mesecev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, 
pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Na začetku avgusta je bila znana sestava lig za košarkarsko 
tekmovalno sezono 2020/2021. Članska ekipa Košarkarskega 
kluba Medvode ostaja v 2. slovenski košarkarski ligi, v kateri 
bodo igrali še AKK Branik, Celje, Gorica, Ilirija, Litija, Ljublja-
na, LTH Castings, Mesarija Prunk Sežana, Portorož, Postojna 
in Troti. Predviden začetek lige je 26. september.
V prvem delu tekmovanja sodeluje dvanajst ekip. Tekmovanje 
poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu. V drugem delu bo za 
naslov prvaka igralo osem ekip, ki v prvem krogu končnice (če-
trtfinale) igrajo na dve dobljeni tekmi, prav tako na dve doblje-
ni tekmi ekipe igrajo tudi v drugem krogu končnice (polfinale) 
ter tretjem krogu končnice (finale). Zmagovalec finala v priho-
dnji sezoni nastopa v 1. slovenski košarkarski ligi. V drugem 
delu v tekmovanju za obstanek v 2. SKL sodelujejo štiri ekipe: 
deveto-, deseto-, enajsto- in dvanajstouvrščena ekipa prvega 
dela tekmovanja. Igrajo šest kol po dvokrožnem ligaškem sis-
temu. Medsebojni rezultati sodelujočih ekip iz prvega dela se 
prenašajo, prav tako tudi morebitne odvzete točke zaradi regi-
stracije tekme po uradni dolžnosti vseh tekem prvega dela tek-
movanja. Drugo, tretje in četrtouvrščena ekipa drugega dela 

tekmovanja za obstanek v 2. SKL v prihodnji tekmovalni sezoni 
izpade v 3. slovensko košarkarsko ligo.
Predvideno je, da bo ekipa Brinox Medvode v 1. kolu v soboto, 
26. septembra, igrala doma v ŠD Medvode. Njihov nasprotnik 
bo AKK Branik, začetek tekme je ob 19. uri.

V drugi ligi v boju dvanajst ekip
Konec septembra je predviden začetek tekmovanj v drugi slovenski košarkarski ligi,  
v kateri igrajo tudi medvoški košarkarji. 

V Športni dvorani Medvode bodo tudi v novi sezoni potekale članske 
tekme košarkarjev v drugi slovenski ligi.

Mednarodna zveza za gorski tek WMRA je na svoji spletni strani 
izbirala naj gorsko tekaško prireditev vseh časov. Zmagovalec 
svetovnega spletnega izbora je Tek na Šmarno goro. "V konkuren-
ci 24 tekov s celega sveta smo zanesljivo najmanjši tek tako po 
številu udeležencev kot po proračunu in ne nazadnje po velikosti 
naše gore, ki na srečo ne omogoča množične prireditve. Prvo me-
sto prvega izbora za naj gorski tek na svetu bo ostalo zapisano v 
zgodovino. Zmagali smo z veliko prednostjo več kot tisoč glasov 
pred patagonskim tekom K42, kar je več, kot je katerikoli drugi tek 
dobil v glasovanjih do finala," je zadovoljen Tomo Šarf iz vrst orga-
nizatorjev teka. Letošnji, 41. Tek na Šmarno goro bo 10. oktobra, 
dan prej pa Rekord Šmarne gore. Obe prireditvi sta namenjeni tako 
vrhunskim gorskim tekačem kot rekreativcem. M. B.

Največ glasov Teku na Šmarno goro

IMPULZ DANCE STUDIO
C. KOM. STANETA 1, MEDVODE

041 684 006

PRIÈNEMO 1.9.2020
PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI!

HIP HOP, JAZZ, MODERN,
PREDŠOLSKI, ZUMBA, PILATES,

PLESI V PARU, SOLO LATINO,
SKUPINSKE VADBE,
INDIVIDUALNE URE,

POROÈNI PLESI...
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V četrtek, 17. septembra, se bo ob 10. uri na Nogometnem igrišču 
Medvode začela Mini olimpijada. Program bosta ob pomoči do-
mačih športnih društev in klubov izpeljala Javni zavod Sotočje in 
Olimpijski komite Slovenije – Zveza športnih zvez. Mini olimpijada 
je program, namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju 
prostega časa. Z njim želijo nagovoriti predvsem otroke v starosti 
od štiri do devet let, torej v obdobju, ko je pomembno, da se spo-
znajo z različnimi gibalnimi vzorci. M. B.

Mini olimpijada tudi letos bo
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VPIS V NOVO VADBENO SEZONO BO POTEKAL
22. 9. in 24. 9. 2020 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 8.30 - 9.30
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

"Letošnje poletje je teniškemu klubu 
Spin Medvode prineslo do sedaj največ 
medalj tako na ekipnih kot na posamič-
nih državnih prvenstvih," je zadovoljen 
Domen Knez, trener in predsednik TK 
Spin Medvode.
Na začetku marca je do odmevnega re-
zultata prišla ekipa mladincev in mla-
dink na državnem ekipnem prvenstvu 
do 16 leta. Po dveh zmagah nad teni-
škim klubom Maja Matevžič s 7 : 0 in 
tesno zmago nad Triglavom Kranj s 4 : 
3 so klonili šele v finalu po hudem boju 
proti ŽTK Maribor (poraz s 3 : 4 po odlo-
čilni tekmi dvojic). Konec meseca maja 
so tekme v ekipnem tekmovanju začeli 
dvanajstletniki. V skupinskem delu je 
ekipa Spina Medvode po štirih zmagah 
in enem porazu osvojila drugo mesto in 
se uvrstila v končnico. V polfinalu so iz-
gubili z najboljšo ekipo in klubom ŽTK 
Maribor z rezultatom 5 : 2 in osvojili 
končno tretje mesto. Ločeni ekipi dečk-
ov in deklic do 14 leta sta na ekipnem 
državnem prvenstvu zasedli tretji me-
sti v skupinah, kar je pomenilo, da sta 
končali na skupno 5. mestu (dečki med 
dvanajstimi ekipami v Sloveniji, dekle-
ta pa med desetimi ekipami). V juniju 

so potekala še državna prvenstva posa-
mično in med dvojicami. V kategoriji do 
12 let je največji uspeh dosegla 10-letna 
Nika Mlakar, ki se je v konkurenci dvo-
jic presenetljivo uvrstila v finale in na 
koncu dvignila pokal za drugo mesto. 
Prvenstvo je potekalo v Kopru. V kate-
goriji do 14 let je do svojega največjega 
uspeha prišel Miha Bajželj, ki je v Kra-
nju tako med posamezniki kot v kon-
kurenci dvojic zasedel odlično drugo 
mesto. Med 16-letniki je najboljši rezul-
tat na državnem prvenstvu v Mariboru 

priigral Job Japelj s 5.–8. mestom med 
posamezniki in 3. mestom med dvoji-
cami skupaj s klubskim kolegom Vanjo 
Joksovičem.
Medvoški tenisači v septembru nada-
ljujejo igranje na odprtih prvenstvih 
Slovenije, v kategorijah od 14 do 18 let 
pa tudi mednarodna tekmovanja. V za-
četku oktobra se bo zaključila zunanja 
sezona z masters tekmovanjem najbolj-
ših dvanajst igralcev v vsaki kategoriji v 
Sloveniji. Tekmovalo bo tudi kar nekaj 
igralcev medvoškega kluba.

Medvoški tenisači z rekordno bero medalj
Z letošnjo poletno sezono so v Teniškem klubu Spin Medvode zelo zadovoljni.

Na državnem ekipnem prvenstvu do 16 let je ekipa mladink in mladincev TK Spin Medvode 
osvojila drugo mesto. 

V soboto, 26. septembra, bi moral potekati 9. Medvoški tek. Orga-
nizatorji iz ŠD Efi so se iz previdnosti pred covidom-19 odločili za 
odpoved. Upajo, da bo v deveti izvedbi lahko potekal 25. septem-
bra 2021. M. B.

Odpoved Medvoškega teka

AKTIVACIJSKA TERAPIJA pomaga pri
 depresiji, 
 anksioznosti, 
 socialni fobiji,
 težavah z odvisnostjo.

Skozi aktivnosti, ki jih zaradi težav opustimo, lahko z  
aktivacijsko terapijo dosežemo boljšo kvaliteto življenja.
Terapija poteka na vašem domu ali tam, kjer želite  
izvesti določeno aktivnost, npr. narava,…
Uvodni intervju je brezplačen!

Moj korak, Jana Marinko s.p. 040 885 304
Veselim se vašega klica in sodelovanja.
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TIMOTEJ BEČAN 
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

OBRABA TEKAŠKIH COPATOV

Kdaj veste, da je copat odslužil svoje ki-
lometre na vaših nogah? Enoznačnega 
odgovora seveda ni, predvsem je tukaj 
nesmiselno govoriti o dejanskih števil-
kah, temveč je bolj pomembno opazovati 
samo obrabo. 
Predolga uporaba copata vas lahko pripelje 
tudi do poškodbe. Copati predstavljajo po-
trošni material in ob določeni stopnji ob-
rabe se morajo zamenjati. Veliko bolje je, 
da se obrabi in svojo funkcijo odsluži copat 

kot pa vaša stopala in ostali izpostavljeni 
segmenti telesa pri teku. Kako torej ugo-
toviti, da je copat primeren za menjavo? 
S kilometri se mu lahko spremeni sama 
geometrija. Dandanes je večina že precej 
ojačana z različnimi materiali, tudi s kar-
bonskimi ploščami v podplatu, kar podalj-
ša življenjsko dobo s tega vidika, drugače 
pa se začne sam copat zavijati in izgubi pr-
votno togost ali pa celo obliko in se zakrivi. 
Ne izgubi čvrstosti le po dolžini, temveč se 
mu zmanjša tudi torzijska togost, kar po-
meni, da ni več stabilen. To lahko prepro-
sto preverite tako, da pod silo lastnih rok 
preverite te karakteristike. Po drugi strani 
lahko pride do preperelosti in zatrdelo-
sti same gume na podplatu, kar pomeni 
slabši in manj zanesljiv oprijem, kar ni 
dobro predvsem na kakih tehničnih tere-
nih med tekom ali pohodom v hrib. Tam 
je še posebno pomembna varnost in copat 
mora v sto odstotkih odigrati svojo vlogo. 
Naslednja točka je obraba samega pod-
plata, ki ga, logično, sčasoma začne "po-
birati". Če je obraba neenakomerna in 
ena stran močno odstopa od druge, je 

morda čas za menjavo, saj to pomeni, da 
copat ni več prvotno stabilen. Pomem-
ben člen pri blaženju odigra tudi pena v 
podplatu, ki se s kilometri pod našo težo 
splošči. Težji kot smo, bolj se bo stanj-
šala, kar pomeni, da bo blaženje spre-
menjeno oziroma ga niti ne bo več. Po 
mojem mnenju je ta segment še najtežje 
odkriti, vendar bi ga morali med samim 
tekom vseeno nekako občutiti. 
Mogoče zadnja omembe vredna obraba 
copata pa je zgornji del copata, ki mora 
biti udoben. Lahko pride do strgane 
mrežice, zaradi česar noga izgubi opo-
ro, v sam copat pa začnejo zahajati tudi 
zrna peska, kar zna biti moteče. Po drugi 
strani ni tako tuja tudi obraba na prede-
lu pete, kjer nas lahko copat zaradi oja-
čitev tudi zareže. Tekaške copate je torej 
vredno menjati, ko so dejansko opravili 
svoje poslanstvo, kar ne sme biti prepo-
zno. Zgolj informativno – sam s cestnimi 
copati naredim tudi čez tisoč kilometrov, 
medtem ko so kakšni za gorski tek dotra-
jani tudi že po štiristotih. Veliko je seveda 
odvisno tudi od terena, na katerem co-
pat uporabljamo, za vse pa veljajo zgoraj 
omenjeni indikatorji, ki povedo, da je čas 
za menjavo.

V gibanju s Timotejem (17)

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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Že sedemnajsto leto po vrsti avtomobil-
ska znamka Škoda prispeva avtomobile 
za spremljanje najbolj znane dirke po 
Franciji Tour de France, ki poteka od 29. 
avgusta do 20. septembra 2020. 
Škoda je za spremljanje dirke zagotovila 
skupaj kar 250 različnih avtomobilov. Da 
bi v Škodi dodatno obeležili letošnji Tour 
de France, so začeli kampanjo »Poklon 
največji družini, kar jih je: kolesarjem«. 
Kampanja ima za cilj popularizirati kole-
sarjenje in timski duh v mednarodnem 
kolesarskem športu. Zato so postavili 

tudi svojo spletno stran WeLoveCycling.
com. Na tem spletnem mestu lahko lju-
bitelji kolesarjenja najdejo kup informa-
cij o Tour de France in se ob tem pote-
gujejo še za praktične nagrade. Škoda je 
ob tem tudi partner ekskluzivne spletne 
strani Tour de France, ki omogoča, da so 
gledalci v realnem času v stiku s pote-
kom tekme. Da je Škoda v celoti predana 
tekmovanju, priča tudi zelena majica, ki 
jo nosi najboljši kolesarski sprinter, in 
kristalni pokal, ki je oblikovalski dose-
žek čeških mojstov.

IN ZAKAJ RAVNO ŠKODA?
Odgovor je logičen: To imajo v krvi, Ško-
da se je rodila na dveh kolesih. Strast 
blagovne znamke Škoda v kolesarstvu 
namreč sega daleč nazaj v leto 1895, ko 
so pionirji Škode osnovali delavnico ko-
les, nato motociklov, deset let kasneje 
pa je iz delavnice pripeljal prvi Škodin 
avtomobil.
Če morda niste vedeli, Škoda v svoji raz-
širjeni ponudbi še danes izdeluje tudi 
različna kolesa in kolesarsko opremo 
za otroke in odrasle.

Že sedemnajstič uradni sponzor Tour de France

ELEKTRIČNI MOTOR BENCINSKI/DIZELSKI MOTOR 

ZA 11.790 €*

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75 in ogrevanje prednji sedežev - 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 11.790 EUR; mesečni obrok je 129 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 19.08.2020 
znaša 8,49% 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 8.253 EUR; skupni znesek za 
plačilo 14.085 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. 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.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST 

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

ELEKTRIČNI MOTOR BENCINSKI/DIZELSKI MOTOR 

ZA 11.790 €*

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75 in ogrevanje prednji sedežev - 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 11.790 EUR; mesečni obrok je 129 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 19.08.2020 
znaša 8,49% 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 8.253 EUR; skupni znesek za 
plačilo 14.085 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 113 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. 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.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST 

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

Komet NEOWISE je zaznamoval leto-
šnje poletje. Astronomi so ga odkri-
li šele konec meseca marca, dolgo 
časa pa ni bilo jasno, kakšno nebe-
sno predstavo bo uprizoril. V julijskih 
jutrih je bil zelo svetel in zato dobro 
viden s prostim očesom, ko pa se je 
po dveh tednih premaknil na večerno 
nebo, je njegov sij počasi zbledel. NE-
OWISE sodi med komete z dolgim ob-
hodnim časom, saj bo v bližino Son-
ca naslednjič prišel šele čez 6.700 
let. Takole ga je bilo mogoče videti iz 
naših koncev.

RAZGLED

Komet – zvezda  
poletja

MARJEŠKA PEHTA

V julijski številki Sotočja so bile tema 
zukini bučke, ki rodijo čez poletje, pri-
hajajo pa hokaido in vse druge bučke. 
Za začetek bom navedla nekaj podatkov 
o bučah, ki kar presenetijo. Buče so zelo 
zdravo hranilo, z 19 kalorijami na 100 
gramov, visoko vsebnostjo balastnih 
snovi in diuretičnim delovanjem, kar 
pomeni, da so idealne za vsako dieto. S 
karotinom krepijo imunski sistem, vi-
tamin A izboljšuje kožo, kalcij, magne-
zij, baker in železo pa nas oskrbujejo 
z zadostno količino mikroelementov. 
Za moške so pravi blagoslov predvsem 
bučna semena, kajti uživanje ne varuje 
samo prostate, ampak deluje tudi kot 
afrodiziak.

BUČNA JUHA

Moj najljubši je recept za pripravo bučne 
juhe iz hokaido buče oziroma iz vsake 
buče, ki ima rumeno ali oranžno meso.
Potrebujemo: 3 srednje velike krom-
pirje, 1 manjšo hokaido bučo, 2 stroka 
česna, 1 čebulo, 1 jušno kocko ali veliko 
žlico domače vegete, kurkumo, sladko 
smetano, peteršilj. 
Priprava: Krompir in hokaido bučo na-
režemo na kocke, dodamo čebulo in 
česen in zalijemo z vodo. Kuhamo do 
mehkega, nato s paličnim mešalnikom 
vse skupaj zmešamo, ponovno prevre-

mo, dodamo eno jušno kocko, kurku-
mo in po potrebi dosolimo. Na drobno 
narežemo peteršilj in ga dodamo juhi. 
Kuhamo še 15 minut in na koncu doda-
mo sladko smetano. Po potrebi juhi do-
damo popražene kruhove kocke ali pa 
kroglice. 

SLADKA OZIROMA SLANA PITA:

Potrebujemo: 1 zavitek listnatega testa, 
1 kg rumene/oranžne buče (kuhane), 
500 g puste skute, sladkor oziroma sol, 
kislo smetano.
Priprava: Skuhamo bučo in jo ohladi-
mo, nato jo premešamo, da se razpusti, 
dodamo skuto in nato sol, če želimo sla-
no pito oziroma sladkor; če bi radi slad-
ko pito, lahko dodamo cimet. Pekač na-
mažemo z maslom, položimo eno plast 
listnatega testa in razmažemo nadev, 
tako delamo do zadnje plasti. Na zadnji, 
vrhnji plasti razmažemo kislo smeta-
no, damo v pečico na 150 do 180 stopinj. 
Vsak najbolje pozna svojo pečico, peče-
mo tako kot ostale zavitke.
Tudi domač kruh z dodatkom oranžne 
buče je super okusen. 

V PEČICI PEČENA HOKAIDO BUČA

Priprava: Hokaido bučo prerežemo na 
polovico, jo očistimo semen. Kože ne 
olupimo! Narežemo jo na rezine, solimo 
in natremo s česnom, svežim ali pa su-
him zrnatim, ki ga lahko kupite v vsaki 
trgovini. Rezine položite v pekač, ki ste 
ga prej malo pooljili. Pečico nastavite na 
180 stopinj in pečete približno 30 minut. 
Lahko jeste kot samostojno jed s skledo 

zelene solate, lahko pa je okusna prilo-
ga k nedeljski pečenki.

HOKAIDO BUČA, POLNJENA Z RIŽEM  
IN MLETIM MESOM

Priprava: Izberete manjše hokaido buče 
(na vsako osebo po eno), jih operete in 
na zgornjem delu odrežete kot pokrov, 
daste na stran. Najprej buči izdolbete 
semena, nato počasi postrgate še ve-
čino oranžnega mesa. Oranžno meso 
porabite za juho, kot je zgoraj napisano, 
izdolbene buče pa napolnite z mešani-
co prepraženega mletega mesa in riža 
(kot pri polnjenih paprikah). Pokrove 
položite na vrh buče. Buče položite na 
pladenj in jih postavite v pečico, pečete 
najprej na 150, nato na 180 stopinj. Med 
peko večkrat premažite zunanjost buč s 
stopljenim maslom. Pečete do mehkega 
približno eno uro. Jaz za nadev že prej 
prepražim mleto meso, riž, začimbe, 
sol, šele nato nadevam buče.
Dober tek!

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Jesenske buče



ČIVKARIJE, RAZVEDRILO | 43 

SUDOKU
sudoku_LAZJI_so_20_09
NALOGA

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

7 9 5
6 2 3 4 9 7

8 1 5
3 6 5

7 1 8 4
9 6 4 3 8

sudoku_LAZJI_so_20_09

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_so_20_09
NALOGA

42675
3781
526

795
623497

815
365

7184
96438

sudoku_LAZJI_so_20_09

REŠITEV

412968753
369457821
587132649
134796582
625384197
978215436
843679215
751823964
296541378

Rešitev:

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

SMEH JE POL ZDRAVJA

ZNAČKA NE PRIDE VEDNO PRAV 

Kriminalist pride v Smlednik h kmetu, da bi preiskal njegovo po-
sest. Kmet mu pravi, da lahko pregleda vse, razen zadnjega dela 
vrta. 
Kriminalist mu pokaže značko in pravi: "Vidiš to značko? S to znač-
ko lahko počnem karkoli in ti mi ne moreš nič preprečiti!"
Čez nekaj minut se sliši vpitje, nato pa priteče kriminalist, ki beži 
pred razjarjenim bikom. Kmet odvrže orodje, steče k ograji in za-
vpije: ''Značko, značko mu pokaži!''

ZDRAVNIŠKI 

Ata iz Žlebov v zdravstvenem domu v Medvodah sprašuje po rezul-
tatih izvidov: "Gospod doktor, kako pa je z mojim srcem?"
"Ne skrbite. Delalo bo do konca vašega življenja."

SELI SE 

Pride sosed h Gorenjcu in vidi, kako odstranjuje tapete.
– O, sosed, vidim, da boš zamenjal tapete? 
– Ma kje pa, selim se. 

Matjaža Šinka so vedno navduševale slovenske, pristne domače jedi. 
Prihaja s Svetja. Bil je čas, ko so ga zanimali tudi drugi, tuji okusi, 
vendar nikoli ni izgubil ljubezni do slovenske kulinarike. Razmišljal 
je tudi o tem, da bo enkrat oskrbnik koče, vendar pa se je to zgodilo 
prej, kot je načrtoval: danes je oskrbnik Gostišča Zeleni rob na Veliki 
Planini. A. B. / Foto: Tina Dokl

Medvoški turistični delavci so se odzvali povabilu Marije Merljak in 
Medvode 8. avgusta predstavili v Stari Fužini ob Bohinjskem jezeru. 
M. B. / Foto: arhiv JZ Sotočje

Manca Korelc, ki jo poznamo tudi kot dekle z jezeri, je konec 
preteklega meseca predstavila svojo knjigo, ki nosi naslov The 
Slovenia Lakes (Slovenska jezera). Manca sicer izhaja iz Kočevja, 
za lokacijo predstavitve knjige pa je izbrala "dvojno jezero". 
Predstavitev je namreč potekala v Gostišču Jezero ob Zbiljskem 
jezeru. M. B. / Foto: Tina Dokl
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Sreda, 9. september 2020, ob 19.00  Knjižnica Medvode,

Razstava fotografij Staneta Grandljiča: Stare mestne hiše in vaške hiše

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

Sreda, 9. september 2020, ob 20.00  Cerkev v Preski,

Jesenske serenade - MOJE MISLI SO KRILATE (Ansambel  
kljunastih flavt Le Phénix)

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si , +386 (0)1 361 43 46

Ponedeljek, 14. september, do petka, 18. septembra 2020, ob 7.00  
  Medvode

Pešbus - Evropski teden mobilnosti 2020 v Medvodah

Občina Medvode in osnovne šole v občini

Ponedeljek, 14. september 2020, do srede, 22. septembra 2020 
 Gorenjska cesta, Gorenjska cesta, 1215 Medvode

Grafitarnica med vodami - Evropski teden mobilnosti  
2020 v Medvodah

Občina Medvode

Ponedeljek, 14. september 2020  Medvoška cesta, 

Potujoča razstava »Sniške gare« - Evropski teden mobilnosti 2020  
v Medvodah

Javni zavod Sotočje Medvode, Stanislav Ulanec, KUD Fran Saleški  
Finžgar Senica

Torek, 15. september 2020, ob 19.00  Aljaževa domačija (rojstna hiša 
Jakoba Aljaža), 

USTVARJANJE OBLAČILNE DEDIŠČINE SLOVENSKIH ŽENA -  
PREDAVANJE IN RAZSTAVA

Kulturno umetniško društvo Jarem

Sreda, 16. september 2020, ob 18.00   Medvoška cesta,

3sprehodi »Polje – gozd – voda« - Evropski teden mobilnosti 2020 v 
Medvodah

Telovadni skupini Šole zdravja iz Medvod – Preske in Medvod – centra, 
Društvo Reks in Mila

Sreda, 16. september 2020, ob 19.30 -  Knjižnica Medvode

Literarni večer ob izidu pesniške zbirke haikujev Jurija  
Marussiga "Večerna Luna"

Knjižnica Medvode

Sreda, 16. september 2020, ob 20.00  Cerkev v Preski, 

Jesenske serenade - PROSTRANOST (Kvartet violončel)

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si , +386 (0)1 361 43 46

Četrtek, 17. september 2020, ob 16.00   Rdeči križ Slovenije - Območno 
združenje Ljubljana

Delavnica za laično oskrbo in nego na domu

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA Medvode,  
info@rdecikrizljubljana.si, +386 (0)41 706 657

Četrtek, 17. september 2020, ob 18.00   Cesta Komandanta Staneta 12, 
Medvode

IZZIVI PODEŽELJA v Občini Medvode

Stičišče Središče - ZAVOD NEFIKS , sticisce@nefiks.si, +386 (0)40 698 915

Četrtek, 17. september 2020, ob 18.00  Medvoška cesta,

3sprehodi »Polje – gozd – voda« - Evropski teden mobilnosti 2020 v 
Medvodah

Telovadni skupini Šole zdravja iz Medvod – Preske in Medvod – centra, 
Društvo Reks in Mila

Petek, 18. september 2020, ob 18.00  Medvoška cesta, 

3sprehodi »Polje – gozd – voda« - Evropski teden mobilnosti 2020 v 
Medvodah
Telovadni skupini Šole zdravja iz Medvod – Preske in Medvod – centra, 
Društvo Reks in Mila

Petek, 18. september 2020, ob 19.00  Aljaževa domačija (rojstna hiša 
Jakoba Aljaža), 

USTVARJANJE NE POZNA MEJA: samostojna razstava Irene Cigale ob njeni 
70 letnici

Kulturno umetniško društvo Jarem

Sobota, 19. september 2020, ob 8.40  Železniška postaja Medvode,

Pravljični potep s Suzano in Knjižnico Medvode - Evropski teden mobil-
nosti 2020 v Medvodah

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

Sobota, 19. september 2020, ob 10.00  Knjižnica Medvode, 

Zaključna prireditev POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI

Knjižnica Medvode

Nedelja, 20. september 2020, ob 15.00  Medvoška cesta, 

Pohod med vodami - Evropski teden mobilnosti 2020 v Medvodah
Planinsko društvo Medvode

Ponedeljek, 21. september 2020, ob 08.00  Knjižnica Medvode, 

Knjigofer - Evropski teden mobilnosti 2020 v Medvodah

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

Ponedeljek, 21. september 2020, ob 17.00  Medvoška cesta, 

Kolesarjenje po občini - Evropski teden mobilnosti 2020  
v Medvodah

Kolesarski klub Medvode

Ponedeljek, 21. september 2020, ob 18.00  Medvoška cesta,

Medvoški trimček - Evropski teden mobilnosti 2020 v Medvodah
Športno društvo Efi

Torek, 22. september 2020, ob 6.00  Medvode,

Pripelji srečo v službo - Evropski teden mobilnosti 2020  
v Medvodah

Občina Medvode

Torek, 22. september 2020, ob 11.00  Medvode

Prvi zeleni koraki - Evropski teden mobilnosti 2020 v Medvodah

Mojca Furlan

Sreda, 23. september 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode, 

Cikel predavanj o vzgoji: Andreja Vukmir Brenčič - Sočutno starševstvo in 
varna navezanost

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

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 2020
javni zavod sotocje medvode

ˆ
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Sreda, 23. september 2020, ob 20.00  Cerkev v Preski,

Jesenske serenade - TEMPERAMENT (Libertrio)

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si , +386 (0)1 361 43 46

Sreda, 30. september 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode, 

Razstava slik Tine Sekelez in Žive Štih: Anomalija

Knjižnica Medvode

Sreda, 30. september 2020, ob 20.00  Cerkev v Preski,  
Jesenske serenade - BODI TIHA PESEM (Jaka Mihelač - bariton, Jure 
Cerkovnik - kitara)

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si , +386 (0)1 361 43 46

Četrtek, 1. oktober 2020, ob 09.30  Knjižnica Medvode, 

Medvodkove igralne urice

Knjižnica Medvode

Četrtek, 1. oktober 2020, ob 17.00  Facebook profil Knjižnice Medvode, 

Okno v svet pravljic: virtualna pravljica

Knjižnica Medvode, Cesta Komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Ponedeljek, 5. oktober 2020, ob 9.00  Knjižnica Medvode,

Beremo in ustvarjamo s Suzano: Živalice za materinske domove

Knjižnica Medvode

Torek, 6. oktober 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode,

Pravljična ura

Knjižnica Medvode

Sreda, 7. oktober 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode, 

Družabne igre za vsakogar

Knjižnica Medvode

Sreda, 7. oktober 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode,
Potopis: Po poteh stare zaveze (Lenka Raspet)

Knjižnica Medvode

Četrtek, 8. oktober 2020, ob 17.00  Facebook profil Knjižnice Medvode, 
Okno v svet pravljic: virtualna pravljica

Knjižnica Medvode

Sobota, 10. oktober 2020, ob 10.00  Cerkev Sv. Florjan, Tehovec,
Pravljični potep s Knjižnico Medvode in Suzano

Knjižnica Medvode

ELEKTRONIKA

LED, LCD, PLAZMA TV,  VIDEO SISTEMI, 
INTERNET IN SATELITSKI SISTEMI VSEH VRST

TV od

15,99  /m
   

že 15 let  

Erotična trgovina

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
                    Z VITAMINI

 

PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO

                   SPOLNO MOČJO!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

PROIZVEDENO V EU!

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

  1
00%

naravno

 Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
 Erekcije postanejo boljše in močnejše. 
 Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
 Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

39,90€
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Nagrade: 3-krat zgoščenka Tanje Zajc Zupan – Ko mi rečeš, da me ljubiš.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 23. septembra 2020, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Foto: Peter Košenina



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   

28.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,...



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V 
V PONEDELJEK, 7. SEPTEMBRA 2020.

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

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

trg-zeleznina@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure
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PRODAJALNA ZADRUGA Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure

ECOPET 
ADULT 
ZA PSE 
15 kg

KOZARCI ZA VLAGANJE 
Prostornina 720ml, 10 kom11,44€

AKCIJA

14,30€

-20%

TRAVA 
PIKA, 

1 kg

KAVA 
RINO, 

500 g

KAD PVC
75 l

PENA MONTAŽNA  
MF 306

SAMO
3,69€

SVETILKA 
NAMIZNA 6W

SAMO
17,49€

KLADIVO PNEVMATSKO 
DEWALT 800W D25133K

SAMO
171,90€

WC KOTLIČEK CORAL

SAMO
14,90€

POSODA ZA 
SHRANJEVANJE CURVER

2,48€
AKCIJA

3,30€

-25%

22,76€
AKCIJA

28,45€

20%

13,40€
AKCIJA

17,68€

-25%SPREJ PROTI 
OSAM FIORAND, 

500 ml

SAMO
4,95€

-20%

SAMO
23,49€

PIŠTOLA ZA PURPEN 

SAMO
4,63€
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