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ZAČINJENA ČEBULA
PRAŽENA, 1 kg,
VREČKA
4,39 EUR

OLJE
SONČNIČNO
ZVIJEZDA,
5l
9,99 EUR

KOSMIČI SANTA GRANOLA
ČOKOLADA V VREČKI, 350 g
NAPOLITANKE
NOUGAT, 800 g

TUNA
RIO MARE, 80 g x 4
4,79 EUR

SIR JOŠT
LJUBLJANSKE
MLEKARNE,
1 kg
8,41 EUR

2,04 EUR

3,19 EUR
NAPOLITANKE
VAFLI ČOKO, 800 g
PODRAVKA
3,19 EUR
SIR EDAMEC MU
LJUBLJANSKE
MLEKARNE ,1 kg
7,60 EUR

SIR TOAST
REZINE, 1 kg
6,24 EUR

OLJE BUČNO,
NERAFINIRANO,
PREMOŠA ,1 l

OLJE, OLJČNO,
EKOLOŠKO
EXTRA DEVIŠKO,
TONIN, 0,75 l

12,49 EUR

14,99 EUR

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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Proračuna, kot je letošnji, še nekaj let ne bo
Iz pogovora z županom: Vlada na obisku – Rebalans proračuna – Odpirajo se novi
projekti, dela na gradbiščih potekajo dobro – Sprejeli že prve begunce iz Ukrajine
MAJA BERTONCELJ
FOTO: GORAZD KAVČIČ
V torek je Medvode obiskala Vlada
Republike Slovenije. O čem je tekla beseda?
Po mojem vedenju Vlada RS doslej še
nikoli ni bila na obisku v Medvodah.
Gostovali so posamezni ministri, Vlada
kot celota pa ne. Verjamem, da smo se
pokazali v dobri luči in nam je uspelo
poudariti dobre projekte in vse tisto,
kar nas kot izziv čaka v prihodnje. Na
srečanju s premierjem Janezom Janšo
sem poudaril predvsem skrbi in pomisleke občin osrednjeslovenske regije
glede prihodnje perspektive evropskih
sredstev. Občine v osrednjeslovenski
in zahodni regiji smo v prihodnji perspektivi izrazito podhranjene. Če sem
nekoliko previden za čase, ki prihajajo,
se moramo zavedati, da tako obilnih
proračunov ne bo več, da bodo občine v
prihodnjih letih znova veliko bolj odvisne od evropskih sredstev. Zato delež, ki
je trenutno razporejen na zahodno kohezijsko regijo, ne more biti potrjen, ker
bo z njim nemogoče delati.
Pretekli mesec si je kmetijski minister ogledal območje komasacije v KS
Smlednik. Kakšni bodo naslednji koraki?
V zaključni fazi je priprava razpisa javnega naročila za izvedbo komasacije,
nato pa hitro naprej.
Na februarski seji občinskega sveta
je bila najpomembnejša točka sprejem
rebalansa proračuna za leto 2022. Ste
zadovoljni s tem, kar se obeta letos?
Zavedam se, da se že ponavljam, a takšnega proračuna, kot je letošnji, zagotovo še nekaj let ne bo. Načrtovanih je
veliko investicij. Razlog ni v tem, ker je
leto volilno. Za številne investicije smo
čakali na pridobitev potrebne dokumentacije. V rebalans smo vključili tudi
projekte participativnega proračuna.
Prepričan pa sem tudi, da je treba biti
previden, saj se bo geopolitično dogajanje, ki smo mu priča v zadnjih dneh,
zelo hitro začelo odražati tudi na prihodkih občinskega proračuna.

Župan Nejc Smole je nagovoril predsednika Vlade RS Janeza Janšo, ministre in ostale
prisotne, ki so imeli v torek vladni delovni posvet v Športni dvorani Medvode.
Sprejem rebalansa je bil podlaga za
podpis novih pogodb. Podpisali ste jo
za prizidek k vrtcu v Valburgi. Investicije na področju predšolske vzgoje s
tem še ne bodo zaključene.
V srednjeročni perspektivi je novogradnja vrtca v Preski, torej selitev iz sedanjih prostorov. Z izgradnjo prizidka v
Valburgi pa bomo zagotovili dovolj oddelkov, da bodo s septembrom lahko v
vrtec sprejeti vsi otroci.
Podpisali ste tudi pogodbo za rekonstrukcijo ceste v Žlebe. Kako to, da ste
se odločili začeti projekt, čeprav še niste pridobili vseh potrebnih zemljišč?
Cesta v Žlebe je v tako slabem stanju, da
nadaljnje čakanje po moji oceni ni več
smiselno. Projekt se vleče že predolgo
in na eni točki je treba gordijski vozel
presekati in zadevo poriniti naprej. To
smo naredili konec lanskega leta. Verjamem, da se bo našla rešitev in da bo
projekt lahko izveden v celoti. Konec
koncev se cesta, pločnik, vodovod, optično omrežje in električno omrežje gradijo za naše občane, ki tam živijo.
Običajno greste v takšne projekte
celostno, torej tudi z gradnjo kanalizacije. Tokrat ni tako.
Tega območja v večini ne bomo urejali s
kanalizacijskim omrežjem. Za pretežni

del naselja bomo rajši predlagali spremembo odloka in uvedli sofinanciranje
izgradnje malih čistilnih naprav.
Sicer pa je vezano na to investicijo
občina objavila javni poziv za odkup
kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju občine Medvode, prednostno
prav v Žlebeh.
Že pri tej rekonstrukciji ceste bomo
namreč potrebovali kar nekaj kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, zato se
nam je zdelo najbolj transparentno, da
na vse občane, ki so lastniki zemljišč,
naslovimo apel in skušamo odkupiti zemljišča, ki bi jih nato zamenjali z
lastniki obcestnih pasov. Upam, da bo
kdo, ki je lastnik gozda oziroma kmetijskih zemljišč in se s kmetovanjem
ne ukvarja več, v tem videl možnost in
nam ponudil zemljišča v odkup.
Jeseni naj bi bila gradnja tega odseka v Žlebeh končana, projekt pa s tem
še ne bo končan.
Potrebno bo nadaljevanje še od Malenška proti Petaču in naprej. Verjamem,
da se bo takoj, ko bodo zabrneli stroji in
bodo ljudje videli, da se držimo zavez,
ki smo jih dali, tudi pogovor z lastniki
zemljišč odvijal lažje in hitreje. Projekt
smo že v tej fazi podaljšali od načrtovanega, ki je bil začrtan od Hita Preles-
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sa do Malenškove žage. Izveden bo do Malenška, vanj smo
vnesli tudi rekonstrukcijo ceste proti Preski v dolžini več kot
dvesto metrov.
Se bo takšen tempo podpisovanja pogodb nadaljeval?
Pogodbe za večje projekte so podpisane. Na terenu bomo sedaj
budno spremljali, da bodo projekti v rokih tudi zaključeni.
Kako kaže z zaključki tistih, ki so v teku? Gre vse po načrtih?
Prva naslednja investicija, ki bo zaključena, je prizidek k
Osnovni šoli Smlednik. Dela so že končana, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Upam, da bo do sredine aprila zaključena
gradnja krožišča pri šoli. Še pred poletjem bo zaključena celotna investicija v Žejah. V vmesnem času se bodo zaključevali tudi projekti participativnega proračuna. Kolesarska pot
bo, kot trenutno kaže, zaključena morebiti še nekoliko pred
rokom.
Omenili ste participativni proračun. Kako ste zadovoljni
z izvedbenim delom, s sodelovanjem predlagateljev?
V določenih primer je sodelovanje odlično in je občina tista,
ki samo zagotovi sredstva, spet pri drugih projektih je sodelovanje slabše. Za nas je to prvič in to je tudi šola za naprej.
Jeseni nameravamo zavrteti že drugi krog participativnega
proračuna.
Občinski svet je dal soglasje k novemu direktorju Zdravstvenega doma Medvode Rajku Vajdu. Kakšni bodo prvi
skupni koraki?
Z novim direktorjem smo na zvezi, predvsem zaradi glavnega projekta, ki je rešitev prostorske stiske. Naša časovnica je
zelo jasna. Že letos želimo pridobiti gradbeno dovoljenje. To
pomeni, da moramo takoj zavihati rokave. Gospod Vajd bo
mandat nastopil v drugi polovici aprila, že sedaj pa s svojim
znanjem pomaga pri pripravi projekta za gradnjo.
Potrjena je bila predinvesticijska zasnova za novo Osnovno šolo Preska. Kaj sledi in kdaj?

V pripravi je že razpis za izbiro projektanta, torej javno naročilo. Objavljeno bo v prihodnjih dneh. Takoj potem bomo šli
v projektiranje in čim hitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja.
Osrednje novice niso več povezane s covidom-19, glavna
tema je vojna v Ukrajini. So v Medvodah kakšne možnosti
za sprejem beguncev?
Občina Medvode je bila ena prvih občin v Sloveniji, ki je že po
treh dneh od začetka vojne v Ukrajini sprejela prve begunce.
Javili so se tudi lastniki nastanitvenih kapacitet. Ves čas poteka usklajevanje z državnim štabom Civilne zaščite. Občina
Medvode se je že pretekli teden skupaj s Civilno zaščito Medvode in lokalnimi humanitarnimi organizacijami pridružila
zbiranju pomoči za begunce iz Ukrajine in prebivalce Ukrajine. Naša Civilna zaščita je že v preteklem tednu pripravila vse
scenarije, vezane na možne dogodke. Potekata evidentiranje
in priprava mest za sprejem beguncev. Medvode bodo odprle
vrata vsem v največji možni meri, kot jih lahko. Sicer verjamem, da nas je vse presenetilo in šokiralo, kar se je zgodilo.
Zelo me je razžalostilo, da je do tega sploh prišlo. Sprašujem
se, kje je kakšen ostanek človeške modrosti, da iz enega izrednega stanja že hitimo v drugo. Namesto da bi se oddahnili,
se spomladi in poleti ukvarjati s tem, kako sanirati škodo zaradi covida-19, se ukvarjamo s popolnoma drugimi vprašanji.
Morda je to še ena popravni izpit za tisto, v čemer smo v času
epidemije padli, torej da pokažemo svojo človečnost.
Pred vrati je čistilna akcija. Bo po vaši oceni veliko dela?
Veliko se vozim po občini in ocenjujem, da je odpadkov zelo
veliko, predvsem ob prometnicah. Sodelavci v Režijskem
obratu opažajo, da ljudje odvržejo celo polne vreče odpadkov.
Občane pozivam, da na čistilno akcijo konec marca pridejo v
velikem številu. Občina bo zagotovila ves potrebni material.
Občinska uprava bo tudi za zgled. Čistili bomo ob glavni prometnici skozi Medvode.

Čistilna akcija bo
konec marca
Spomladanska akcija čiščenja in urejanja
okolice v Medvodah bo v soboto,
26. marca, v primeru slabega vremena je
rezervni termin 2. april.
MAJA BERTONCELJ
Spomladanske čistilne akcije so stalnica tudi v medvoški občini. Skupni projekt pomladanskega urejanja in vzdrževanje
čistega okolja že vrsto let spodbujajo in usklajujejo Turistična
zveza Medvode v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje Medvode in Občino Medvode ter Turistično zvezo Slovenije.
"Namen spomladanske akcije je urediti okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce Medvod, prispevati k
ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti so
usmerjene v urejanje bivalnega okolja, nabrežij potokov, jezera, rek, gozdnega prostora, okolice prometnih poti ... Mnoge
države, med njimi tudi članice Evropske unije, že vrsto let

Podobo narave marsikje kazijo odvrženi odpadki. / Foto: Peter
Košenina
pozivajo prebivalstvo k odgovornemu odnosu do narave in
njenih bogastev. Vsak še tako majhen prispevek, tudi posameznikov, lahko pripomore k ohranitvi naše neizmerne dobrine – čistega in zdravega okolja," poudarjajo organizatorji
in občane vabijo, da se vsaj en dan v letu v čim večjem številu
pridružijo akciji. Največ pa lahko prispevamo vsak dan – z
odgovornim ravnanjem.
Seznam zbirnih mest in terminov po posameznih delih občine bo objavljen po 16. marcu.
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Vlada na obisku tudi v Medvodah
V Športni dvorani Medvode je bil v torek, 8. marca, delovni posvet Vlade Republike
Slovenije ob regijskem obisku severnega dela osrednjeslovenske regije.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Obisk je potekal v enajstih občinah, med
njimi so bile tudi Medvode. Po delovnem posvetu so sledili ločeni programi
predsednika vlade Janeza Janše ter ministric in ministrov. V okviru obiska so
se srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji.
Predsednik vlade se je še pred jutranjim
delovnim posvetom srečal z županom
občine Medvode Nejcem Smoletom.
Program obiska je bil zgoščen in je potekal tudi že 4. in 7. marca. Kje vse so bili
v medvoški občini? V ponedeljek dopoldan sta se v Medvodah z ekipo istočasno
mudila minister za pravosodje Marjan
Dikaučič in minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec.

MINISTRU ZA PRAVOSODJE
PREDSTAVILI DELO V SPLOŠNO KORIST
Marjan Dikaučič je obiskal Javni zavod
Sotočje, kjer so mu predstavili potek izvrševanja dela v splošno korist, ki je lahko izrečeno namesto kazni zapora ali
denarne kazni storilcem prekrškov ali
v postopkih, ki jih vodi državni tožilec.
Kot je povedala Ines Iskra iz Javnega zavoda Sotočje, ki je mentorica napotenim
osebam, so prvo delo v splošno korist s
strani Centra za socialno delo Ljubljana
Šiška sprejeli leta 2016 in v dobrih dveh
letih z njim kot izvajalska agencija sklenil 19 dogovorov v obsegu 3.210 ur. "V nadaljevanju je izvajanje probacije prevzela
Uprava za probacijo v okviru Ministrstva
za pravosodje, s katero smo doslej sklenili 21 dogovorov, pet jih je še vedno v
teku. V šestih letih so napotene osebe pri
nas skupaj opravile 7.189 ur, pet oseb, ki
trenutno opravlja delo v splošno korist,
jih ima še 3.677. Večinoma pri nas napotene osebe opravljajo zunanja vzdrževalna dela, kot so košnja, pletje, pometanje,
pripravljajo objekte za prireditve, zadnji
dve leti je bilo največ pregledovanj dokazil PCT ob vstopu v objekte, čez poletje
opravljajo tudi dela, kot so beljenje, pleskanje, praznjenje zunanjih košev, pomagajo na različnih prireditvah. Gre za
sodelovanje v obojestransko korist. Na-

Predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo je ob prihodu v Medvode najprej
pozdravil župan Nejc Smole, ob njem Leon Merjasec, poslanec v državnem zboru, ki prihaja iz
medvoške občine, Ivo Rep, podžupan Medvod, in Anita Mežek, direktorica občinske uprave.
poteni osebi se kazen zapora, denarna
kazen ali globa za prekršek nadomesti z
delom v splošno korist, za naš zavod pa
je to dodatna delovna sila, ki jo zaradi
narave dela nenehno potrebujemo. Na
splošno imamo z napotenimi osebami
dobre izkušnje. Doslej smo zaradi kršitev
le dvakrat predčasno prekinili sodelovanje. Delo se opravlja različno dolgo oziroma odvisno od števila ur, nemalo je bilo
takih, ki so bili naši 'sodelavci' tudi po
dve leti," je še pojasnila Iskra. Minister
je bil z obiskom zadovoljen, po njem pa
je povedal: "V sklopu vsakega regijskega
obiska obiščemo enega izmed izvajalcev
sankcij v sklopu probacije. Odločili smo
se za Javni zavod Sotočje, ki je primer
dobre prakse. Predstavili so nam delo
in zaslužijo si vse pohvale. Želeli bi si še
več izvajalcev sankcij, tako da velja tudi
poziv drugim občinam, društvom, organizacijam, da bi se odločili in sklenili
sporazum z nami. Ta praksa je noviteta
v zadnjem obdobju." V času obiska je delo
v splošno korist opravljal Janez Kladnik
iz Ljubljane. "Danes je moj prvi dan tukaj. Opraviti moram 120 ur. Prišel sem z
veseljem, spoznavam, kako vse skupaj

poteka. Takoj sem se lotil dela. Lepo so
me sprejeli, name ne gledajo s predsodki. Res je, da delo ni plačano, a ne razmišljam tako. Naredil sem napako, ki
jo moram na ta način 'odplačati'. Vesel
sem, da je možnost, da kazen odslužim
na ta način," je dejal.

INFRASTRUKTURNI MINISTER
POUDARIL TRI PROJEKTE
Minister Jernej Vrtovec se je sestal z županom Nejcem Smoletom. Glavna tema
pogovorov so bili infrastrukturni izzivi v cestnem in železniškem prometu
na območju občine Medvode. "Župan je
ministru podal pobudo za čim hitrejše
nadaljevanje projekta drugega tira železniške proge Ljubljana–Jesenice in nadgradnjo železniške postaje v Medvodah,
kar bi pomenilo veliko spodbudo trajnostni mobilnosti. Na področju cestnega
prometa sta spregovorila o dolgoletnih
načrtih obvoznice skozi Medvode, ki je
že umeščena v prostor z državnim prostorskim načrtom, a gre finančno in
izvedbeno za zelo zahteven projekt. Občina Medvode tako skupaj z loškimi občinami predlaga, da se v prostor čim prej
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umesti navezovalna cesta Meja–Vodice.
Razveselili smo se napovedi ministra,
da bo v treh tednih pripravljeno vladno
gradivo za rekonstrukcijo ceste od Stanežič do Medvod, do Stanežič pa se načrtuje gradnja štiripasovnice. Ministrstvo
je naklonjeno pobudi županov za umestitev povezovalne ceste Meja–Vodice,
ki bo predstavljala del 4. razvojne osi,
strokovne podlage za umeščanje v prostor pa bodo pripravili do poletja," so pojasnili na Občini Medvode, minister pa
je v izjavi povedal: "Občine imajo velike
potrebe po razvoju primarne infrastrukture in tako je tudi v Medvodah. Z občino
odlično sodelujemo. Poudaril bi tri projekte. Prvi je, kako omogočiti lažjo mobilnost občanom proti Ljubljani in kako
hkrati tudi rešiti vsakodnevne zastoje.
Ministrstvo ima kot rešitev dva projekta. Na vlado bomo v treh tednih vložili
novo vladno gradivo, poenostavljen in
cenejši projekt za povezavo od Šentvida proti Medvodam. Vzporedno s tem
začenjamo Državni prostorski načrt za
obvozno navezovalno cesto Škofja Loka–
Trata–Meja–Vodice. Naslednji teden začnemo graditi obvoznico Vodice. Vse to je
del četrte razvojne osi, ki gre od Posočja
proti Škofji Loki in se bo s tem DPN-jem
nadaljevala vse do Vodic. Na ta način
bomo zmanjšali pritisk velikega bazena
ljudi, ki dnevno migrira proti Ljubljani,
proti Štajerski, da ne bodo šli skozi Medvode, ampak na avtocestni priključek pri
Vodicah. S 1. junijem začnemo postopke
umeščanja v prostor, strokovne podlage
... Pomemben projekt je zagotovo tudi
drugi tir od Ljubljane do Kranja in naprej.
Zlasti do Kranja je nujno potreben. Ne
moremo kriviti ljudi, da ne uporabljajo
prevoza z vlakom, če sama infrastruktura temu ne sledi. Ta prevoz je otežen, neprivlačen, počasen, neekonomičen, železniške postaje pa spominjajo na muzeje
na prostem. Sredi februarja je bil zadnji
usklajevalni sestanek z občinami in želimo dati jasno sporočilo, da se ta oblika
trajnostne mobilnosti, torej prevoz z vlakom, izplača. Država pa mora poskrbeti
za infrastrukturo. Projekt ima že dolgo
brado, v prostor se umešča že več kot deset let, pa se nikamor ne premakne, zato
je smiselno govoriti o tem, da se primarno razdeli na dva dela in prvi del je na
območju občin ob Ljubljani. Pomemben
je tudi projekt kolesarske poti Medvode–
Pirniče–Vikrče. Država pri tem pomaga,
kolikor lahko. Tudi kolesarski turizem
se vse bolj razvija in temu moramo slediti." Tudi župan Smole je pohvalil dobro

sodelovanje tako z ministrstvom kot z
Direkcijo RS za infrastrukturo in se ministru zahvalil za že njegov drugi obisk v
Medvodah. "Po današnjem obisku lahko
potrdim, da sta ministrstvo in občina v
celoti usklajena, da si pri vseh omenjenih projektih delimo pogled," je poudaril.
Ministra je spremljala tudi direktorica
Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana
Herga. Po sestanku so si vsi skupaj ogledali potek del pri gradnji kolesarske brvi
čez reko Savo. Gre za največji infrastrukturni projekt Občine Medvode v letu 2022,
za katerega polovico sredstev zagotavlja
prav Ministrstvo za infrastrukturo.

MINISTRICA ZA ŠOLSTVO
V SMLEDNIKU
V ponedeljek popoldan je občino obiskal Anton Harej, državni sekretar na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Tema obiska je bila predstavitev projekta LAS Za mesto in vas –
Stara hišna imena 1, 2, 3, ki so jih v občini Medvode v okviru Lokalne akcijske
skupine Za mesto in vas izvajali med
letoma 2018 in 2021. Državni sekretar
si je ogledal tudi Tržnico Medvode, Dolinčkovo hišo v Dolu in primer ulice v
Vašah, kjer je bil v sklopu projekta Stara hišna imena velik del hiš označen
s hišnimi imeni na glinenih tablicah
in kjer so stara hišna imena v rabi še
danes. Po torkovem delovnem posvetu
vlade je ministrica za izobraževanje,
znanost in šport dr. Simona Kustec
obiskala Osnovno šolo Simona Jenka
v Smledniku. Država je sofinancirala
gradnjo prizidka. V dopoldanskem času
je Mateja Ribič, državna sekretarka na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, obiskala podjetje Brinox inženiring v Sori.
Zvonko Černač, minister brez resorja,
pristojen za razvoj in EU kohezijsko
politiko, pa je popoldan s predstavniki
občine spregovoril o energetski sanaciji
vrtca in šole.
Ob priložnosti obiska Vlade je bila izdala publikacija, v kateri so predstavljeni
tudi dosežki vlade na območju osrednjeslovenske statistične regije. Vključuje kar nekaj projektov, ki jih je država sofinancirala tudi v občini Medvode,
poudarjajo pa še povečanje prihodkov
od dohodnine. Občina Medvode je iz
tega naslova v letu 2021 v primerjavi z
letom 2020 dobila slabih 115 tisoč evrov
več. Vlada je delovni obisk v torek zvečer zaključila z javno tribuno v Kamniku.

Poziv za odkup gozdnih
zemljišč
Občina Medvode pri svojih investicijah,
predvsem pri širitvah cest, pogosto posega na zemljišča v zasebni lasti. "Ker nekateri lastniki niso pripravljeni prodati svojih
zemljišč, ampak želijo zemljišče zamenjati
za drugo zemljišče, potrebujemo določeno
kvoto ustreznih zemljišč za menjavo. Zato
se na vse lastnike gozdnih zemljišč obračamo z javnim pozivom, katerega predmet je
odkup gozdnih zemljišč na območju občine
Medvode, prednostno v k. o. 1979 Žlebe, ki
jih bo Občina Medvode ponudila v zamenjavo lastnikom gozdnih zemljišč, na katera
posega zaradi izvedbe svojih investicij. Lastnike gozdov, ki so zainteresirani za prodajo, prosimo, da oddajo informativno ponudbo," sporočajo z Občine Medvode. M. B.

Objavili javne razpise
Občina Medvode je objavila šest od sedmih javnih razpisov s področja družbenih
dejavnosti, s katerimi podpirajo predvsem
projekte in programe nevladnih organizacij.
Na sedmih javnih razpisih bodo letos razdelili rekordna proračunska sredstva – 420
tisoč evrov oziroma 17,65 odstotka več kot
lani. M. B.

Obvestilo

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih
vodovodnih sistemov (VS) uporabnike obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja
ljudi v veljavi stalen oziroma začasen ukrep
prekuhavanja pitne vode in da je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati iz
naslednjih VVS in VS: VVS Žlebe - Seničica
(Žlebe), VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem, VVS Sora
– le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem, in VS Golo Brdo – Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter
poročila o preskusih posameznih vzorcev
pitne vode so stalno dostopna na spletnih
straneh Občine Medvode (http://www.
medvode.si/objave/31). Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov
za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih
straneh Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-javnost). Občina Medvode
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Nad razdrobljeno posest s komasacijo zemljišč
V katastrskih občinah Hraše, Moše in Smlednik so začeli komasacijo 375 hektarjev
kmetijskih zemljišč, hkrati bo potekala tudi agromelioracija.
CVETO ZAPLOTNIK
V medvoški občini so si že dlje časa prizadevali, da bi na območju katastrskih občin Hraše, Moše in Smlednik izvedli komasacijo, to je zložbo kmetijskih zemljišč in ponovno razdelitev v večje obdelovalne parcele. Na pobudo lastnikov zemljišč
na tem območju so prve korake storili že leta 2016. Upravna
enota Ljubljana je poleti 2018 izdala odločbo o postopku komasacije na tem območju, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa na začetku predlanskega leta še odločbo
o uvedbi agromelioracije. Na lanskem novembrskem razpisu
je občina uspela z vlogo za financiranje, ministrstvo ji je za
izvedbo komasacije in agromelioracije odobrilo nekaj manj
kot 865 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Minister dr. Jože
Podgoršek je medvoškemu županu Nejcu Smoletu simbolično izročil odločbo o dodelitvi denarja 9. februarja na Starem
gradu nad Smlednikom, od koder sta si minister in župan
s »ptičje perspektive« ogledala komasacijsko območje. Slovesnosti, ki je pomenila začetek komasacije, so se udeležili
tudi nekateri člani komasacijskega odbora, občinskega sveta,
občinskega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo in sveta krajevne skupnosti Smlednik.

DA BI BILI TUDI NA KONCU VSI ZADOVOLJNI ...
Župan Nejc Smole se je ministru dr. Jožetu Podgoršku zahvalil za podporo komasaciji in agromelioraciji. Vsem, ki sodelujejo v postopku, je »položil na srce«, da naj jih vodi poštenje in
široko razmišljanje. »To je eden najbolj zahtevnih projektov
v občini v zadnjem desetletju, ob katerem pa si želim, da bi
bili leta 2025, ko bo končan, vsi zadovoljni in tudi še naprej
prijatelji, kar je bolj pomembno od tega, ali bo mejnik kakšen
centimeter sem ali tja.«
»Komasacija je ena od sistemskih rešitev, ki dolgoročno najbolj prispevajo k razvoju kmetijstva, morda celo bolj kot kate-

Minister dr. Jože Podgoršek je županu Nejcu Smoletu simbolično
predal odločbo o dodelitvi 865 tisoč evrov za izvedbo komasacije in
potrebnih agromelioracijskih del. / Foto: Gorazd Kavčič
rikoli finančni ukrep, ki ga namenjamo kmetijstvu,« je dejal
minister dr. Jože Podgoršek in poudaril, kako pomembno je,
da lastniki zemljišč aktivno sodelujejo v postopku, da morebitne probleme rešujejo z dialogom in skupnim iskanjem rešitev
in da konec komasacijskega postopka dočakajo kot prijatelji.

PARCELA VELIKA POVPREČNO LE OSEMINTRIDESET AROV
Komasacijsko območje obsega nekaj manj kot 375 hektarjev
kmetijskih zemljišč, ki so zdaj razdeljena na 983 katastrskih
parcel, kar pomeni, da je vsaka parcela velika povprečno le
38 arov. Nekaj manj kot 85 odstotkov je najboljših kmetijskih
zemljišč (K1), dober odstotek je drugih kmetijskih zemljišč
(K2), preostalo pa so nekmetijska zemljišča, ki so jih vključili
v komasacijo zaradi zaokrožitve komasacijskega območja. V
postopek je vključenih 248 lastnikov kmetijskih zemljišč. Po
zakonu je pogoj za uvedbo komasacijskega postopka soglasje lastnikov, ki imajo v lasti več kot dve tretjini kmetijskih
zemljišč. V medvodški občini so ta pogoj presegli in dosegli
skoraj 70-odstotno soglasje.

VELIKO POZITIVNIH UČINKOV

Del komasacijskega območja – pogled s poti, ki vodi na Stari grad
nad Smlednikom / Foto: Gorazd Kavčič

V okviru komasacijskega postopka bodo zemljišča na območju
razdelili tako, da bodo kmetje dobili čim bolj strnjena zemljišča
v bližini kmetije in tudi urejene dostopne poti na parcele. Hkrati
s komasacijo bodo potekala agromelioracijska dela, med katera
sodi tudi ureditev novih poti in posodobitev obstoječih.
Komasacija ima veliko pozitivnih učinkov. Lastniki kmetijskih zemljišč bodo dobili manjše število večjih parcel, ki jih
bodo s sodobnimi kmetijskimi stroji lažje obdelovali, kar bo
pocenilo tudi stroške obdelave. Po urejenih, širših poteh bo
lažji dostop do parcel, vse parcele bodo označene z mejniki,
ne bo več neskladja med uradnimi evidencami in dejanskim
stanjem v naravi ...
Komasacija bo predvidoma končana do sredine leta 2024,
agromelioracijska dela pa leto kasneje.
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Podpisa za gradnjo prizidka k vrtcu in ceste v Žlebe
Začela sta se pomembna projekta, vsak vreden dobrih osemsto tisoč evrov.
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode je v preteklem mesecu z izvajalcema del
podpisala pogodbi za dve pomembni investiciji.

V PRIZIDKU DVE IGRALNICI
Najprej je bila podpisana pogodba za izgradnjo prizidka k vrtcu v Valburgi v vrednosti dobrih 822 tisoč evrov. Gradnja se
je že začela, zaključena naj bi bila poleti, tako da bodo otroci
v novih prostorih lahko že s prihodnjim šolskim letom. Pogodbo je župan Nejc Smole podpisal z Boštjanom Mencingerjem, predsednikom upravnega odbora podjetja Lesnina MG
oprema, ki je edino oddalo ponudbo. Prizidek bo zgrajen na
mestu lani porušenega starega vrtca, ki je bil v funkciji vse
do lanskega poletja. Objekt je zasnovan kot lesena gradnja,
v njem bosta dve igralnici za otroke drugega starostnega obdobja, skupne sanitarije novih igralnic in komunikacije. Prizidek bo oblikovan skladno z obstoječim vrtcem, tudi ta bo
prekrit z zeleno streho. Zunaj bodo uredili nove površine z
igrali za otroke z varovalno panelno ograjo, shrambo za igrala ter zazelenitvijo z novimi drevesi in grmovnicami. "Občina Medvode je v zadnjem dobrem desetletju zelo intenzivno
pristopala k novogradnjam, urejanju prostorov za predšolsko
varstvo. Mislili smo, da bodo za naslednjih nekaj let prostori
dovolj veliki. A nekaj so naši načrti, drugo pa življenje, ki je
kmalu pokazalo, da potrebujemo vsaj dva dodatna oddelka,
ki ju bomo pridobili v tem prizidku," je povedal župan Nejc
Smole. Novih prostorov se veselijo tudi v Vrtcu Medvode, ki je
največji zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Medvode.
Obiskuje ga 687 otrok, za katere skrbi 123 zaposlenih v sedmih
enotah, ki so razpršene po celotni občini. "Pridobili bomo dva
nova oddelka, ki pomenita boljše pogoje za otroke, glede na
to, da je bil stari vrtec v slabem stanju. Tega se zelo veselimo.
Med letom bomo lahko ponovno odprli polovična oddelka, ki
sta letos polna že od začetka šolskega leta. V tem šolskem letu
smo z namenom reševanja prostorske stiske zaradi rušitve
starega vrtca dodatno odprli en oddelek v matičnem vrtcu na
Svetju, in sicer v večnamenskem prostoru, v vrtcu v Smledni-

Po rekonstrukciji bo imela cesta v Žlebe dva vozna pasova v skupni
širini pet metrov in pol metra bankine, pločnik pa bo širok 1,2 metra.
/ Foto: Peter Košenina

Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, se veseli novih prostorov.
/ Foto: Maja Bertoncelj
ku smo namesto polovičnega odprli polni oddelek in polovični oddelek od septembra 2021 deluje tudi v Pirničah. Trenutno
na prosto mesto čaka 28 mladih občanov," je dejala Romana
Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, in dodala, da si v prihodnje
želijo, da bi nove prostore lahko dobila tudi enota v Preski.

VELIKA INVESTICIJA ZA ŽLEBE
Drugi podpis pogodbe je bil za rekonstrukcijo ceste in gradnjo
vodovoda v naselju Žlebe, na odseku med podjetjem Hit Preless in kmetijo Malenšek. Župan jo je podpisal z direktorjem
podjetja Lavaco Petrom Kukovičem. Dober kilometer ceste, ki
je v zelo slabem stanju, bo popolnoma prenovljen najkasneje
letos jeseni. Prejeli so sedem ponudb, izbrani izvajalec je oddal
najugodnejšo v višini nekaj manj kot 818 tisoč evrov. Težko pričakovana investicija se je začela. "Projekt bo zahteven, največji
letos na področju cest v občini. Veliko vlogo je odigral gradbeni
odbor. Leta so se trudili s pridobivanjem soglasij, pripeljali projekt tako daleč, da lahko podpisujemo pogodbo. Na žalost stoodstotnega soglasja še ni. Občinski svet je dal zeleno luč za začetek postopka razlastitve v primeru enega lastnika. Še vedno
verjamem, da bo pretehtala pomembnost projekta, zavedanje,
da takšen projekt potrebujemo vsi, in bo stvar rešena drugače," je dejal župan Smole. Če ne bo mogoče do izvedbe skleniti
dogovora, bo po zaključku projekta pločnik na nekaj mestih
prekinjen. Ob podpisu pogodbe so bili prisotni tudi člani gradbenega odbora, ki je bil ustanovljen leta 2006. Boštjan Štrukelj
je poudaril, da bodo v Žlebeh s tem pridobili zelo pomembno
infrastrukturo, in se zahvalil vsem, ki so prispevali k temu, da
se je projekt lahko začel. Nadejajo se tudi nadaljevanja od Malenška naprej. Projekt podpira tudi KS Preska - Žlebe.
V sklopu rekonstrukcije ceste občina načrtuje tudi rekonstrukcijo cestnih priključkov občinskih javnih poti na lokalno cesto znotraj območja, zgradili bodo nov pločnik s prehodi
za pešce, novo vodovodno omrežje, zgrajeno bo tudi optično
omrežje. Z izgradnjo novega vodovoda začenjajo tudi reševanje problematike vodooskrbe na tem območju, ki se trenutno
oskrbuje z vaškim vodovodom. Po rekonstrukciji bo imela cesta dva vozna pasova v skupni širini pet metrov in pol metra
bankine, pločnik pa bo širok 1,2 metra.
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V Zgornjih Pirničah začeli graditi novi gasilski dom
Končan bo predvidoma konec februarja prihodnje leto. Vrednost investicije
je dobrega 1,1 milijona evrov.
MAJA BERTONCELJ
V ponedeljek, 7. marca, se je začela grad
nja novega gasilskega doma v
Zgornjih Pirničah, in sicer na lokaciji
v neposredni bližini pirniške osnovne
šole in vrtca. Dva dneva prej so gasilci
PGD Zgornje Pirniče skupaj z županom
Medvod Nejcem Smoletom simbolično
zasadili prve lopate. Sedanji premajhen
dom, zgrajen leta 1961, bodo prodali.

OBJEKT BO VEČINOMA PRITLIČEN
Novi objekt, ki ga je projektiral Medvoščan Robert Robas, je zasnovan kot
prostostoječa stavba in bo pritličen, razen na vogalnem delu severnega trakta, kjer bo dodatna etaža s prostori za
upravo in arhivsko dokumentacijo društva. Na strehi tega dela bo tudi drog
za anteno in gasilske sirene, s čimer
bo objekt dobil vertikalni poudarek –
kot simbol tradicionalnega 'gasilskega
stolpa'. "Danes smo naredili prvi korak
v gradnji gasilskega doma. Minilo je
že več kot dvajset let od prvih načrtov.
Konec januarja smo podpisali pogodbo
z izvajalcem del in Občino Medvode. V
tem tednu je že bila izpeljana uvedba v
delo, tako da se z naslednjim tednom

začne zaščita gradbišča, sledila bosta
izkop in nato gradnja. Zaključek del je
predviden 28. februarja prihodnje leto,"
je na prvo marčevsko soboto pojasnil
Matej Meznarič, predsednik PGD Zgornje Pirniče. Na začetek gradnje so čakali
dolgih več kot dvajset let, načrti so se od
takrat večkrat spremenili. "Zemljišče je
veliko okrog 13 tisoč kvadratnih metrov.
Polovica je namenjena gasilskim vajam, druga polovica pa za gasilski dom.

»Začeli bomo zbirati
prostovoljne prispevke in
donacije. Zbrati jih bomo morali
za okrog sto tisoč evrov, da
bo projekt lahko izveden do
konca.«
Ta bo imel okrog devetsto kvadratnih
metrov površine, v njem bo garaža za
avtomobile, ki jih imamo sedaj zaradi
pomanjkanja prostorov na različnih lokacijah. V domu bo vsa oprema lahko
na enem mestu in bo tudi naše delovanje lažje. V njem bodo večja soba, ki bo
sprejela okrog sto ljudi, sejne sobe, garderobe, sanitarije ... Prvi projekt je bil
precej drugačen, saj je bila stavba pred-

Gradnja novega gasilskega doma se je začela. Ob dogodku, na katerem so simbolično
zasadili prve lopate, sta podobo novega doma odkrila Matej Meznarič, predsednik PGD
Zgornje Pirniče (desno), in projektant Robert Robas. / Foto: Maja Bertoncelj

videna v dveh nadstropjih, v njej pa bi
bila tudi oprema Civilne zaščite. Temu
so se nato odrekli, zmanjšali smo tudi
nadstrešek. Projekt se je racionaliziral,
tako da je njegova vrednost več kot za
polovico nižja. Ne glede na to bo to sodoben objekt, ki bo služil tudi prihodnjim
generacijam," je še dejal Meznarič.

VELIK ZALOGAJ TUDI ZA DRUŠTVO
Vrednost investicije je 1,12 milijona
evrov. Večino denarja bo prispevala Občina Medvode, 380 tisoč evrov pa društvo. "Nekaj potrebnega denarja imamo
privarčevanega. Zemeljska dela bodo
krita z naše strani. Stekla bo tudi prodaja obstoječega gasilskega doma. Začeli bomo zbirati prostovoljne prispevke
in donacije. Zbrati jih bomo morali za
okrog sto tisoč evrov, da bo projekt lahko izveden do konca," pravi Meznarič.
Zahvalil se je članu društva in občinskemu svetniku Leonu Merjascu, ki je
bil nekakšen vezni člen med občino in
društvom, in vsem za podporo do sedaj
in tudi v prihodnje.
Na Občini Medvode so zadovoljni, da se
bo gradnja vendarle začela. "To bo prva
takšna novogradnja gasilskega doma
od samostojnosti Občine Medvode. Verjamem, da ne zadnja. Društva iščejo načine za ureditev svojih prostorov. Občina
skladno s pogodbo za nov gasilski dom
zagotavlja 650 tisoč evrov. Računamo, da
polovico letos, polovico prihodnje leto.
Še večji izziv je pred društvom: zagotoviti svoj delež. Računamo tudi na dobro
voljo krajanov, da ko bodo po dvajsetih
letih zagledali stroje, bodo verjeli, da bo
gasilski dom res stal, in pomagali društvu pokriti potrebno razliko," je povedal
župan Medvod Nejc Smole. Slovesnosti
ob začetku gradnje se je udeležil tudi
Miha Šušteršič, predsednik Gasilske zveze Medvode, vesel, da bo društvo končno
dobilo nov gasilski dom, da se v občini
premika tudi na tem področju.
PGD Zgornje Pirniče ima okrog sto članov, večino operativnih gasilcev. Imajo
sodobno gasilsko vozilo, vozilo za prevoz moštva, džip, gasilski čoln in prikolico z orodjem. So društvo z dolgoletno
tradicijo in opremo reševalcev iz vode.
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Sprejeli rebalans letošnjega proračuna
Potrjena je Predinvesticijska zasnova za projekt Osnovna šola Preska.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA
Medvoški občinski svetniki so se 16. februarja zbrali na 21. seji.
Uvodoma so sprejeli nekaj kadrovskih točk. Razrešili so Aleša
Karbo, predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Medvode, in za predsednika imenovali Janeza Kneza. Seznanili so se z mnenjem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zvezi z imenovanjem
ravnatelja OŠ Medvode. Komisija je pozitivno mnenje dala
dosedanji ravnateljici Damjani Šubic. Občinski svet je izdal
soglasje k imenovanju mag. Rajka Vajda, dr. med. spec., za
direktorja Zdravstvenega doma Medvode za mandatno dobo
štirih let.

POVEČUJEJO SE PRIHODKI
V nadaljevanju je bilo na dnevnem redu kar nekaj pomembnih
točk, najpomembnejša zagotovo rebalans proračuna za leto
2022, ki so ga tudi sprejeli, prav tako kot Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 in dopolnitev načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem občine za letošnje leto. Kot pojasnjujejo na občini, je v rebalansu proračuna temeljna proračunska
usmeritev in usmeritev načrta razvojnih programov pospeševanje razvojnih tokov in izboljšanje kakovosti življenja ljudi.
"Investicijska vlaganja sledijo temu cilju. Obdobje leta 2022 je še
vedno usmerjeno v področje gospodarske javne infrastrukture (ureditev kolesarskih povezav, rekonstrukcijo cest, ureditev
komunalne infrastrukture, ureditev krožišč ...) in družbenih
dejavnosti (izgradnja prizidka k vrtcu v Smledniku, dokončanje rekonstrukcije OŠ Simona Jenka, priprava projektov za
novo OŠ Preska, sofinanciranje gradnje OŠ Jela Janežiča ...).
Nujen pogoj za gospodarsko rast je tudi v zagotavljanju ustrezne prostorske dokumentacije in v nadaljevanju aktivne zemljiške politike." Prihodki znašajo dobrega 21,2 milijona evrov
in se povečujejo glede na sprejeti plan za leto 2022 za skoraj 19
odstotkov. Odhodki z odplačilom dolga so načrtovani v višini

Občina Medvode se že dlje časa srečuje s problematiko pomanjkanja
prostora v Osnovni šoli Preska, hkrati pa je poleg prostorske stiske
pereč tudi problem potresne varnosti. Sedaj je potrjeno: nova šola
bo na novi lokaciji.

dobrega 25,4 milijona evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za leto 2022 je slabega 3,6 milijona evrov. Za financiranje
salda računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb je upoštevan prenos sredstev v višini dobrega 4,2 milijona
evrov. Letos načrtujejo dobrega 2,2 milijona evrov prihodkov iz
sredstev proračuna Evropske unije, kar je dobrega 1,7 milijona
evrov več, kot je bilo v lani sprejetem proračunu. Dobrega 1,2
milijona evrov je za projekt Čisto zate in dobrih 818 tisoč evrov
za kolesarsko pot Medvode–Pirniče–Vikrče iz kohezijskega
sklada. Iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike pa načrtujejo dobrih 183 tisoč evrov za
projekt komasacije ter dobrih 50 tisoč evrov za projekte LAS.

NOVA ŠOLA BO NA NOVI LOKACIJI
Svetniki so se seznanili s Predinvesticijsko zasnovo za projekt
Osnovna šola Preska in jo potrdili. Aprila lani je bila izdelana
predinvesticijska zasnova, ki je obdelala tri možnosti reševanja problematike. Prva je rekonstrukcija obstoječe šole OŠ Preska (zagotovitev potresne varnosti objekta, obnova in zagotovitev ustreznih in potrebnih prostorov, povečanje kuhinje in
jedilnice, povečanje prostorov za izvajanje športne vzgoje, sočasno pa bi se izvedla tudi energetska sanacija objekta), druga
izgradnja nove osnovne šole na nadomestni lokaciji v Preski,
tretja pa rekonstrukcija obstoječe šole (zagotovitev potresne
varnosti objekta, obnova in zagotovitev ustreznih in potrebnih
prostorov in energetska sanacija objekta) in hkrati dozidava
POŠ Sora, tako da bi postala samostojni zavod, kjer bi se izvajal
pouk od prvega do devetega razreda. Z zmanjšanjem števila
učencev na matični šoli bi tako obstoječe prostorske kapacitete zadoščale. Najbolje je bila ocenjena druga možnost, torej
gradnja nove šole na novi lokaciji v neposredni bližini Osemenjevalnega centra Preska. Kot poudarjajo, predstavlja optimalno možnost izvedbe projekta. Po predlaganem terminskem
planu so letos predvidene izdelava projektne dokumentacije,
pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba postopka javnega
naročila, gradnja naj bi se začela prihodnje leto in se zaključila v letu 2024, ko naj bi bila vgrajena tudi oprema. Zunanja
ureditev, pridobitev uporabnega dovoljenja in plačilo zadnjih
deset odstotkov pogodbene vrednosti so načrtovani v letu 2025.
Investicija je ocenjena na dobrega 11,2 milijona evrov, od tega
bodo letos namenili petsto tisoč evrov za izdelavo dokumentacije. "Gre za enega največjih projektov v občini Medvode, sploh
na področju družbenih dejavnosti, zato je prav, da se s predinvesticijsko zasnovo tudi formalno seznanijo člani občinskega
sveta. Ko bo projekt podrobneje izdelan, bomo predstavitev pripravili tudi za krajane Preske in zaposlene na OŠ Preska," je
dejala Katja Gomboši Telban z Občine Medvode.
Svetniki so med drugim sprejeli še Odlok o organiziranju
in izvajanju javne gasilske službe v občini, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine, pravilnike o sofinanciranju obnove zunanjega
ovoja stavb mestnega jedra Medvod, spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v občini in
Letni program športa v občini v letu 2022.

Javni zavod Sotočje je od Comett oskrbe prevzel osem socialnih oskrbovalk, ki so nadaljevale delo, v februarju so zaposlili še dodatno
socialno oskrbovalko. Na fotografiji z Majo Rant, vodjo pomoči na domu (četrta z desne). / Foto: arhiv JZ Sotočje

Število uporabnikov pomoči na domu se povečuje
Z novim letom je izvajanje dejavnosti socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu prevzel Javni zavod Sotočje. Število uporabnikov so povečali na 65.
MAJA BERTONCELJ
Comett oskrba, ki je zadnjih deset let
na podlagi koncesijske pogodbe izvajal dejavnost socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu, je z 31. decembrom 2021 prenehal izvajati to dejavnost
na območju občine Medvode. Izvajanje
storitve pomoči na domu je s 1. januarjem nadaljeval Javni zavod Sotočje Medvode.
Vodja pomoči na domu je Maja Rant, ki
je pojasnila, da je Javni zavod Sotočje
od Comett oskrbe prevzel osem socialnih oskrbovalk, ki so nadaljevale delo,
v februarju so zaposlili še dodatno socialno oskrbovalko. "Zaradi kadrovskih
okrepitev nam je uspelo vključiti vse
uporabnike, ki so bili na seznamu čakajočih. Število uporabnikov smo povečali
z začetnih 51 na trenutno vključenih 65.
Pri nekaterih že vključenih uporabnikih
nam je uspelo glede na njihove potrebe

in želje povečati obseg socialne oskrbe
na domu. Veseli smo, da so uporabniki
in njihovi svojci zadovoljni s storitvami
in hvaležni za pomoč, ki so je deležni.
Nekateri uporabniki se socialnim oskrbovalkam še posebej zahvalijo za vsakodnevno oskrbo, pomoč in tople besede,"
je pojasnila Maja Rant. Kot dodaja, je
pomoč na domu – socialna oskrba na
domu socialnovarstvena storitev, ki

Če vas veseli delo z ljudmi
in se želite pridružiti ekipi
socialnih oskrbovalcev, bodo
veseli vašega klica na 041 961
171 ali e-sporočila (maja.rant@
zavodsotocje.si). V kolektiv
vabijo zainteresirane, ki bi želeli
opravljati delo v obliki redne
zaposlitve, veseli pa bodo tudi
mlajših aktivnih upokojencev.

je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje
za življenje v svojem bivalnem okolju,
zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati
in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. "Gre za različne oblike
organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za
določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi
družini ali v drugi organizirani obliki,"
še pravi.
Če zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni potrebujete dodatno pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in si želite ohranjati
socialne stike na domu, lahko za dodatne informacije pokličete na telefonsko
številko 041 961 171 (vsak delavnik med 8.
in 14. uro) ali pišete na elektronski naslov maja.rant@zavodsotocje.si.

14 | MLADI

Načrtujejo nove dnevne centre za mlade
Jeseni so odprli enoto v Smledniku, pogovori potekajo tudi v Sori in Preski.
MAJA BERTONCELJ
Javni zavod Sotočje Medvode je v skladu
z lokalno strategijo za mlade, ki je bila
sprejeta decembra 2020, začel odpirati
dislocirane enote dnevnega centra po
različnih krajevnih skupnostih v občini.
"Razlog za odpiranje dislociranih enot
je v razkropljenosti krajevnih skupnosti, saj smo v zadnjih dveh letih beležili upad udeležencev v matični enoti
dnevnega centra Bivak, ki poteka v
Klubu Jedro. Zlasti je bilo pomanjkanje
udeležencev iz Smlednika, Sore in Pirnič, zato smo se odločili, da gremo mladim naproti in začnemo odpirati dnevne centre v različnih šolskih okoliših v
občini. Lani jeseni smo odprli enoto v
Kulturnem domu Smlednik, ki jo odlično vodita Monika Šilar in Pavel Kapun.
Odziv je zelo dober, mladi center redno
obiskujejo. Letos smo v dogovarjanju za
odprtje dnevnega centra v Sori, ki bo v
prostorih Kulturnega doma Sora, zunanje aktivnosti pa bomo izvajali tudi
v sodelovanju z ekipo, ki jo vodi pediatrinja Anja Radšel, ki upravlja Gozdno
ploščad v Sori (nekdanji SNU Samorog).
V dogovarjanju smo tudi z Društvom tabornikov RDR Medvode, da bi letos poskusili enoto dnevnega centra odpreti
tudi v Taborniški hiški, ki je pod Čerenom v Preski," je povedal Rok Tomšič,
vodja mladinskih programov v Javnem
zavodu Sotočje Medvode. Poudaril je,
da iščejo študente ali samostojne podjetnike, ki bi bili pripravljeni prevzeti
programe po dislociranih enotah. Nanje se lahko obrnete na e-naslov mladina@zavodsotocje.si.

Mladi se poleg matične enote dnevnega centra Bivak v Klubu Jedro (na sliki) od jeseni
srečujejo tudi v dislocirani enoti v Smledniku. / Foto: arhiv Kluba Jedro
Dnevni center za otroke in mladostnike je socialno varstveni preventivni
program, ki je namenjen otrokom in
mladostnikom iz občine Medvode. Namen je podpora pri kakovostnejšem
preživljanju prostega časa. V dnevnem
centru lahko popoldneve preživljajo ob
izpopolnjevanju v majhnih in velikih
spretnostih, kuharskih veščinah, cirkuških vragolijah, športnih aktivnostih ...
Včasih preizkušajo tudi meje kemijskih
eksperimentov in preigravajo atraktivne športne, umetniško-izrazne, doživljajsko-čustvene,
učno-spoznavne
in socialno-interaktivne igre. Nudijo
tudi učno pomoč osnovnošolcem in
dijakom. Rok Tomšič je pojasnil cilje
programa: "Ti so zmanjševanje in pre-

ktv
kabelska televizija medvode

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

Vse dni v letu.
Vedno za vas.

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

prečevanje socialne izključenosti ter
njenih negativnih posledic, grajenje
pozitivne samopodobe, pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti, izboljšanje
šolskega uspeha, pridobivanje učnih
navad, odpravljanje odpora do učenja
in šole, zadovoljevanje potreb po druženju, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, učenje sprejemanja drugačnosti,
širjenje socialne mreže posameznika v
skladu z njegovimi potrebami ter pridobivanje delovnih navad in sprejemanje
odgovornosti."
Dnevni center Bivak v Jedru v Medvodah je odprt ob ponedeljkih od 14. do 17.
ure, dislocirana enota v Smledniku pa
ob ponedeljkih in sredah od 13. do 17.
ure.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji Sotočje
dne 11. februarja 2022 z geslom
PROSTOFER, so: 1. nagrado, darilno
kartico OBI v vrednosti 20 EUR, prejme Stane Jelovčan iz Smlednika, 2.
in 3. nagrado, knjigo Zdravje in jaz
– Prijatelja, prejmeta Danica Benkovič in Meta Luštrek iz Medvod.
Nagrajencem iskreno čestitamo.

Pasji dnevnik poslovna
ideja Medvoščanke
S februarjem je podjetniško usposabljanje
zaključila že četrta skupina projekta
Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani
regiji.
MAJA BERTONCELJ
V četrti skupini so bile same bodoče podjetnice, med njimi
tudi Eva Kastelic iz Medvod. Njena poslovna ideja je spominska knjiga za pasje mladiče Chasing the Tale Journal.
Idejo za "mladičkasti" dnevnik je Eva Kastelic dobila v času,
ko je skrbela za psičko Sass, ki je morala do svojega desetega
meseca zaradi pravil uvoza ostati v Sloveniji, preden je lahko
letela k svoji novi lastnici v Avstralijo. Ker ta ni bila deležna
mladičkinega zabavnega, igrivega in prisrčnega "otroštva",
je Eva želela povzeti pomembne trenutke. In pasji dnevnik
je bila prava rešitev. Na takšen način je bila njena lastnica
lahko deležna vseh teh nepozabnih trenutkov skozi zapisano
besedo in fotografije. Ker ob iskanju primernega formata oziroma kvalitetnega dnevnika za pasje mladiče tega na trgu ni
našla, si je zadala načrt ustvariti zares grafično in vsebinsko
bogat pasji dnevnik. Nastal je Chasing the Tale Journal – pasja različica otroškega dnevnika oziroma albuma za novoro-

Eva Kastelic iz Medvod je razvila spominsko knjigo za pasje mladiče
Chasing the Tale Journal. / Foto: arhiv PONI LUR
jenčke. Dnevnik je namenjen lastnikom pasjih mladičev, ki
lahko vanj beležijo prve korake, vzpone, padce in izkušnje ter
si pišejo dnevnik prigod s svojimi kosmatinci, ki ostanejo v
večnem spominu. Od drugih dnevnikov ga ločuje prav to, da
je namenjen precej veliki in strastni skupini ljudi – ljubiteljem psov. Posebej tistim, ki svojega ljubljenčka obravnavajo
kot družinskega člana in najboljšega prijatelja. Namenjen je
tudi boljši organizaciji treningov in vzgoje psov, načrtovanju
sprehodov, pasjih pustolovščin, zapisovanju pomembnih
uspehov in življenjskih mejnikov.
V okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR) je pod isto blagovno znamko razvijala idejo
tudi Evina prijateljica Anja Troha, ki izvaja Chasing the Tale
online Akademijo za vzgojo in šolanje psov.

Postani
poštar
Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

www.posta.si

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
LANE SMITH: TO JE KNJIGA
Gre za preprosto slikanico, ki bralca (tudi odraslega) prav
s svojo enostavnostjo in humorjem prepriča, da razmisli o
povedanem. Kljub temu da se boste ob prebiranju besedila
in gledanju ilustracij zelo verjetno krohotali, vam bo zgodba
predala svoj namen. Z njo boste otrokom na šaljiv način prenesli sporočilo, da je tudi v digitalni dobi vredno v roke vzeti
knjigo v tiskani obliki in da je velika verjetnost, da jih branje
navduši. Glavna junaka sta osel in opica. Osel, ki še nikoli
ni bral knjige, sprašuje knjižnega molja opico, če za knjigo
potrebuje miško, če lahko na njej igra igrice, ali za uporabo potrebuje geslo in podobno. Avtor knjige je Američan Lane
Smith, ki je ilustriral že mnogo otroških knjig, šestnajst jih je
napisal tudi sam. Omenjena je prejela številne nagrade, med
drugim je bila razglašena za najboljšo slikanico Goodreadsa.
(pripravila Maja Rotar)

ALEKSANDRA PINTERIČ: MAMI, NEKDO V MOJI GLAVI
PRAVI, DA ...
Kako pri vzgoji vzgajati sebe in pomagati otroku, da v sebi
razvije samozavest, pozitivnost in močan notranji steber; 5
življenjskih resnic vzgoje z jazbeci, ki jih imamo vsi, tudi ti
in jaz
Če se vam v družini dogaja, da ste pogosto nezadovoljni, kričite na otroke in partnerja ter imate občutek, da ste sami za
vse, vam bo v pomoč knjiga o vzgoji avtorice Alex Pin. Glede na to, da v vzgoji in vseh odnosih najprej vzgajamo sebe,

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Preveč
odpadkov!
MOJCA FURLAN

Odpadki so tisti, na katere lahko vpliva
vsak od nas. Z zmanjševanjem odpadkov varčujemo z naravnimi viri. Voda,
prst, kovine, minerali, goriva in biotska
raznovrstnost nam zagotavljajo hrano,
energijo, zavetje in druge dobrine, ki jih
potrebujemo za preživetje in razvoj.
Vsako leto se v EU na osebo porabi skoraj
15 ton surovin, vsak državljan EU v povprečju ustvari več kot 4,5 tone odpadkov
na leto. Skoraj polovica teh odpadkov
konča na odlagališčih. Odpadke zmanjšujemo tako, da premislimo, kaj res
potrebujemo. Svoje nakupe načrtujemo
premišljeno. Ni nam treba verjeti oglasom, ki nas prepričujejo, kaj vse potrebujemo. Razumeti moramo, da naš način življenja večinoma (še) ni trajnostno
naravnan in ni vzdržen, bo pa takrat, ko

je dobrodošlo obvladovati svoj notranji svet misli in čustev,
da lahko postanemo mirni, ljubeči in srečni ter tak vzorec
prenesemo naprej in otroku pomagamo, da razvije samozavest, vero vase in močan notranji steber. Kako pa to doseči, nas avtorica uči na preprost način, s petimi resnicami o
jazbecih. Pravi, da so jazbeci tisto, kar nas ovira v življenju,
da nismo srečni. Jazbec je prispodoba za negativna prepričanja, misli, vzorce, jezo ipd. in samo mi imamo moč, da jih
ukrotimo in prevzamemo odgovornost za svoje čustvovanje.
(pripravila Jana Krašovec)

DONAL RYAN: VRTEČE SE SRCE
Donal Ryan, okronan kot kralj novega vala irskih pisateljev,
dogajanje romana umesti v čas po gospodarski krizi 2008.
Skozi raznolike življenjske zgodbe spoznavamo utrip obmorskega kraja, kjer zaradi krize propada velikopotezno naselje
novih hiš. Investitor je izginil, delavci in dobavitelji so ostali
brez denarja. Bobby je bil glavni delavec, Josie investitorjev
oče, Vasja priseljenski delavec, Realtinje živi v eni od naseljenih hiš, Seanie je oče njenega otroka, Brian za delom odhaja v Avstralijo, Trevor shizofrenično zre na dogajanje v vasi,
Bridie pa je na obali vasi utonil sin, ki ga je peljal ribarit stric
Jim, sicer policist, ki kasneje odkrije ugrabitelja Reatlininega otroka. Pripovedi so si slogovno zelo raznolike, saj jih pripovedujejo ljudje različnih družbenih slojev, prav vse pa nas
očarajo z natančnim opisovanjem posameznikovih občutkov
in njihovih usod. (pripravila Mira Vidic)

bomo spremenili svoj odnos do dobrin, ki
so nam na voljo. Odrecimo se izdelkom
za enkratno uporabo, zahtevajmo živila
brez embalaže, prinesimo v trgovino s
seboj svojo vrečko iz blaga ali posodo za
shranjevanje, ne kupujmo nepotrebne
plastike (baloni, konfeti ...). V rekah in
vodotokih se nabira plastika, ki se skozi leta razkraja v mikroplastiko, ta pa je
vzrok počasne smrti mnogih živali. Ljudje jo v svoje telo zaužijemo prek prehranjevalne verige. Preden odpadke odnesemo v ločevalne zabojnike, jih je treba čim
bolj stisniti, embalažo zložimo oz. stisnemo, pločevinke pohodimo. Odstranimo
lepilne trakove na kartonih, karton zložimo, da v zabojniku zasedejo čim manj
prostora. Ločevalne zabojnike dobro zatesnimo, sicer veter odpadke odnese v okolico. V naši občini imamo 65 eko otokov
in približno 190 košev za smeti. Posebno
previdno ravnamo z nevarnimi odpadki,
zdravili, kemikalijami, čistili, oljem. Cigaretnih ogorkov ne mečimo v kanalizacijo, ampak v mešane odpadke. Izberimo
kakovostna oblačila, ne hitre mode. Sveče nadomestimo z nečim drugim. Hrana
naj nikoli ne bo odpadek.

Naš planet je pod velikim pritiskom,
ki ga povzroča hitro naraščanje števila prebivalcev. Ocenjuje se, da bomo v
svetovnem merilu v manj kot v 20 letih
potrebovali 50 odstotkov več hrane in
45 odstotkov več energije. Ob naraščajoči porabi pa razpoložljivi viri ostajajo
omejeni, zato bi z njimi morali ravnati
skrajno spoštljivo. Skupna količina odpadkov se povečuje skoraj tako hitro kot
gospodarska rast, zato je nujno ukrepanje – zmanjševanje količine odpadkov
in prehod v krožno gospodarstvo.
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Teden pisanja
z roko
Na Osnovni šoli Pirniče so
se prvič pridružili Tednu
pisanja z roko.
MAJA BERTONCELJ
Teden pisanja z roko je Društvo Radi pišemo z roko skupaj z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo RS in uspešnimi slovenskimi podjetji od 17. do 21. februarja organiziralo že sedmič. Sodelovalo je 254
učencev in 15 mentorjev, koordinatorica
pa je bila Tadeja Klun Lenarčič.
Potekale so številne dejavnosti, ki so jih
pripravili učitelji – večina jih je bila kar
za celotne razrede, na nekatere pa so
se učenci prijavili ali jih celo predlagali. Osrednja tema je bila Pišem z roko,
ker ... Kot poudarjajo, pisanje z roko izboljšuje spomin, pisci zmorejo ustvariti
več idej, imajo dolgotrajnejšo pozornost,
njihovi možgani celovitejše delujejo,

Razstavo so si pod vodstvom novinarskega krožka ogledali tudi učenci od 1. do 5. razreda.
/ Foto: arhiv šole
na ta način izboljšujejo finomotorične
spretnosti ter s posebno pozornostjo
izražajo spoštovanje in naklonjenosti.
Ta zanimiva dejstva so preizkusili skozi

www.lekarnaljubljana.si

različne dejavnosti, ki so potekale znotraj posameznih oddelkov. Izdelke, ki
so nastali, so v avli šole predstavili na
razstavi z naslovom Radi pišemo z roko.

Veljavnost od 10. 3. do 18. 4. 2022

Že diši po
pomladi,
kajne?

izbrano iz kataloga ugodnosti
RESVERATROL 150 MG

DOMAČA ZELIŠČNA GRENČICA

OBLIŽI MASTER AID QUADRA 3D

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Medicinski pripomoček

Prehransko dopolnilo s
suhim izvlečkom japonskega
dresnika v obliki kapsul, 60
kapsul. Izdelano v Galenskem
laboratoriju Lekarne Ljubljana.
redna cena: 17,18 €
cena s Kartico zvestobe

13,74 €

3

POPUST:

20 %

Dnevna krema z vitaminoma C in E je namenjena vsakodnevni
negi kože obraza in
vratu. 50 ml. Izdelano v
Galenskem laboratoriju
Lekarne Ljubljana.
redna cena: 5,39
cena s Kartico zvestobe
€

10,54 €

2

POPUST:

20 %

DR. BÖHM® MAGNESIUM
SPORT® ŠUMEČE TABLETE
Prehransko dopolnilo z
magnezijem, kalijem in
vitaminom C.
40 šumečih tablet.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

POPUST:

20 %

9,03 €

1,38 €

1

POPUST:

20 %

VESCIN GEL

Gel za nego utrujenih in
težkih nog, z escinom
in mentolom, 150 ml.
Izdelano v Galenskem
laboratoriju
Lekarne Ljubljana.
redna cena: 9,80 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 12,90 €
cena s Kartico zvestobe

1

Obliži za deklice in dečke so
iz barvane netkane tkanine s
polimeri, ki ustvarjajo vizualni
in otipljivi »3D-učinek«.
10 obližev 7.8 x 2 cm in
10 obližev 7.8 x 2.6 cm.
redna cena: 1,73 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 13,18 €
cena s Kartico zvestobe

DNEVNA KREMA

4,31 €

Prehransko dopolnilo
z vodno-etanolnimi
izvlečki zelišč. Izdelano
v Galenskem laboratoriju
Lekarne Ljubljana, 220 g.

2

POPUST:

30 %

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

7,84 €

2

na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana)
in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe,
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 10. 3. do 18. 4. 2022 oz. do prodaje zalog.

POPUST:

20 %
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Kmalu na odru Kri in voda
V KUD Fofité pripravljajo novo predstavo, avtorski projekt Kri in voda, ki bo na odru
Kulturnega doma Medvode premiero doživel v začetku aprila. O projektu sva se
pogovarjala z režiserjem Dejanom Spasićem.
IGOR KAVČIČ
Epidemija je v zadnjih dveh letih precej
omejevala delovanje ljubiteljskih gledališč. Odpadale so že načrtovane predstave, še prej priprave zanje, marsikje
je tudi pojenjala ustvarjalna vnema v
gledaliških sekcijah kulturnih društev.
Potem ko je lani Združeno medvoško
gledališče uspelo s predstavo na prostem, antično klasiko Kralj Ojdip, se v
aktualni sezoni znova odpira oder KUD
Fofité.
Cikel načrtovanih projektov pod skupnim naslovom Elementi zemlje je
majhna ekipa treh igralcev pod vodstvom režiserja Dejana Spasića začela z
vodo. Ne naključno. Izbor vode je sovpadal s slabo ekološko situacijo v svetu in
prav takim odnosom človeštva do naravnega okolja. "Glede na to, da predsta-

V Medvodah tokrat prvič režira Dejan Spasić. / Foto: Igor Kavčič

Prodaja
in dostava:
E
 KSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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vo delamo v Medvodah, med vodami, je kontekst vode tako
rekoč samoumeven. Ob tem, da so nam ideje za predstave z
več igralci v tem času propadale, pa je ta projekt na nas deloval precej zdravilno, saj smo se v času epidemije s predstavo
kar dobro zaposlili, se veliko pogovarjali, premlevali samo tematiko vode in zaključili na povsem drugem koncu, kot smo
začeli," pove Dejan Spasić, od začetka leta 2020 tudi umetniški vodja KUD Fofité.
Sprva so razmišljali o ekologiji v kontekstu znanstvenih
dognanj, da je Zemlja stopila v obdobje antropocena, ko je
človek začel ključno vplivati na klimatske spremembe in
nasploh na to, kar se dogaja s planetom. "Ko smo prišli do
točke, kako naša razmišljanja uprizoriti, pa smo ugotovili,
da pravzaprav ne želimo narediti neke proslave o vodi in
ob tem moralizirati, kaj je treba in kaj ne. Odločili smo se
za dramsko zgodbo, ki nas je odpeljala drugam – do tematike družinskih odnosov, dediščine, navezanosti na domače okolje in osamljenosti," pojasnjuje Spasić in dodaja, da
zgodba temelji na dveh hčerah, preveliki hiši po pokojnih
starših in podnajemniku.

IGRALSKE IZKUŠNJE IN MLADOST
Na to, da so se odločili za avtorski projekt, je vplivalo tudi dejstvo, da sta se projektu poleg izkušene Monike Jekler priključila tudi dva igralca, ki se bosta tokrat preizkusila prvič, in
sicer Irena Sonc Šlenc in Mitja Ožbolt. "Postopek improvizacije je za prvi vstop v gledališče za novinca blagodejen. Lažje
se stopiš z besedilom, ki si ga sam zamisliš," pojasnjuje sogovornik in dodaja, da bo navsezadnje projekt zasnovan tako,

da ne bo neke bistvene razlike med predstavo, ki temelji na
dramskem besedilu, ali pa avtorskim projektom.
"Veliko smo se pogovarjali, da smo zgradili okostje zgodbe
in zasnovo značajev, sedaj pa skozi postopek improvizacij
na odru to razvijamo. Prednost takega postopka je določena
svoboda, da stvari lahko bolje prilagodiš potrebam predstave."

»Ko smo prišli do točke, kako naša razmišljanja
uprizoriti, pa smo ugotovili, da pravzaprav ne
želimo narediti neke proslave o vodi in ob tem
moralizirati, kaj je treba in kaj ne. Odločili smo
se za dramsko zgodbo, ki nas je odpeljala drugam
– do tematike družinskih odnosov, dediščine,
navezanosti na domače okolje in osamljenosti.«
Kot je še povedal režiser – v Medvodah tokrat režira prvič –
ekipa deluje dobro, ima jasno smer, v katero vodi projekt,
hkrati pa se zaveda, da imajo še dobre tri tedne časa, da izpilijo posamezne detajle. Navdušen je nad njihovo potrpežljivostjo in predanostjo delu.
Sicer gre za nizkoproračunski projekt, zato je tudi scenografija enostavnejša, skorajda brez odrskih rekvizitov. Režiser
pove, da bodo v tem smislu delovali po konceptu manj je več.
Se bo pa zagotovo slišala voda. Za tehnično podporo bosta namreč poskrbela Žiga Okorn in David Adamić. V začetku aprila
nas v produkciji KUD Fofité vsekakor čaka zanimiv avtorski
projekt, v katerem se bodo akterji podali v vrtinec medosebnih odnosov, tako značilnih za naše kraje.

Biološko zobozdravstvo
v Centru Hočevar
Pri biološkem zobozdravstvu, ki

odvijajo v vaših ustih, odražajo v

ga zagovarjamo v Centru Hočevar,

celem telesu. In obratno – procesi, ki

je na prvem mestu naraven,

se odvijajo v telesu, se lahko odražajo

človeškemu organizmu prijazen

v slabem stanju vašega zobovja.

pristop.

Ko se ukvarjamo z vašimi zobmi,

V Centru Hočevar tako opravljamo vse

vedno upoštevamo vpliv naših

standardne zobozdravstvene posege

posegov na zdravje celotnega telesa.

in storitve od rednih pregledov,

Zato je popolnoma razumljivo, da

zaščite zdravih zob, odstranjevanja

izbiramo zgolj rešitve, pristope, orodja

zobnega kamna, kariesa ali ekstrakcije

in materiale, ki so organizmu prijazni

bolnih oziroma mrtvih zob do vseh

oziroma drugače povedano ‘’biološki’’.

zahtevnejših zobozdravstvenih

Zavedamo se, da je zdravje največje

posegov, vključno s kirurškimi

bogastvo vsakega človeka.

operacijami v ustni votlini.

Kot strokovnjaki za biološko
zobozdravstvo in keramične implantate
pri svojem delu uporabljamo
biokompatibilne materiale, zdravimo
po načelu minimalno-invazivnega
pristopa ter obravnavamo ustno votlino
kot del celega telesa.

Na vseh ravneh delujemo v prid

Naša prednost oziroma razlika

zdravju in razbremenjujemo celoten

v pristopu je celovit pogled na

imunski sistem. Vam pa omogočamo

delovanje človeškega organizma.

popolno, estetsko in kakovostno

Zavedamo se, da se procesi, ki se

rehabilitacijo.

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka l T: 08 200 5358 M: 040 557 257 l www.centerhocevar.com
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Velike
umetnine malih
umetnikov

Slovenska kultura
v Latinski Ameriki

MAJA BERTONCELJ
Od 16. februarja do 2. marca je na spletni strani Vrtca Medvode potekala
spletna dražba reprodukcij različnih
umetniških del. Nastale so v različnih
slikarskih tehnikah v vseh enotah Vrtca Medvode. Otroke so navdihnile slike
znanih umetnikov in njihova dela so
upodobili na pristen umetniški način.
Slike so bile od 16. februarja do 4. marca v živo na ogled v Knjižnici Medvode.
Razstava je bila brez odprtja. Na dražbi
je bilo 13 del, za katera so skupaj zbrali 415 evrov. Namenili jih bodo za Sklad
Vrtca Medvode.

Za sliko Gospa v vzorčasti obleki, ki je
nastala po umetiku Gutavu Klimtu, so na
dražbi dobili največ – 80 evrov. Je delo enote
Pirniče.

Dodatki za dom
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: GORAZD KAVČIČ

DAVID BENEDIČIČ S.P., VIDEM 7 H, DOL PRI LJUBLJANI

V Knjižnici Medvode bo do 28. marca
na ogled razstava Društva upokojencev
Medvode z naslovom Dodatki za dom.
Članice krožka ročnih del so zaradi
ukrepov, vezanih na covid-19, ročna
dela in slikanje organizirale tako, da so
se čim manj družile in so večino ustvarjale doma. Naslov in tema razstave je

ravno zato Dodatki za dom, pri čemer je
poudarek na kuhinji. Stalnica njihovih
razstav so pletena in kvačkana oblačila,
kape, nogavice, torbice in še kaj. Letošnjo sezono so se učile tudi okraševanja
lesenih in steklenih predmetov s servietno tehniko, naučile so se izdelave
bombažnih cvetov in iz slanega testa
izdelovale drobne okraske.
Razstava je postavljena od 7. marca,
uradnega odprtja pa ni bilo.

V okviru dejavnosti promocije slovenskih
avtorjev med špansko govorečimi založba
Malinc v času med 3. in 18. marcem izvaja
vrsto predstavitev slovenske kulture v Latinski Ameriki. "V Buenos Airesu, predvsem
pa v Montevideu, bomo predstavili večletni
projekt Bivališča Branislave Sušnik/Moradas de Branislava Susnik, ki je neodvisen,
kritičen in transdisciplinarni raziskovalni
projekt. Izvedla ga je mednarodna mreža
raziskovalcev, umetnikov in znanstvenikov,
njegovo središče pa je bilo vseskozi v Medvodah. Osredinjal se je na življenje, delo
in zapuščino antropologinje, arheologinje
in jezikoslovke Branislave Sušnik. Na dogodkih bomo aktualnost in pomen njenega dela predstavili skozi najpomembnejše
rezultate projekta: dvojezična spletna stran
Bivališča Branislave Sušnik, dvojezična
monografija Bivališča Branislave Sušnik/
Moradas de Branislava Susnik (Malinc,
2020) ter dokumentarni film Hiša med vodami (Henrike von Dewitz, 2021). Z vsem
navedenim bomo pred latinskoameriško
občinstvo razgrnili nekaj slovenske ustvarjalnosti, ki jo bomo v sodobno slovensko
besedno ustvarjalnost umestili tudi s projektom Paisajes de la Literatura Eslovena
Actual (Pokrajine sodobne slovenske literature)," so pred začetkom dogodka pojasnili
v založbi Malinc. Sodelujeta Francisco Tomsich, soavtor projekta in sourednik knjige
Bivališča Branislave Sušnik, ter Henrike
voin Dewitz, avtorica dokumentarnega filma o rojstni hiši Branislave Sušnik v Medvodah. M. B.
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evidenca mora biti usklajena z evidenco Uprave RS za zaščito in
reševanje.
10. člen
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja
javne gasilske službe v skladu z veljavno zakonodajo in s tem
odlokom, župan o tem opozori prostovoljno gasilsko društvo ter
Gasilsko zvezo Medvode in določi rok, v katerem mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno
gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se
mu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.
Za ugotavljanje kršitev opravljanja javne gasilske službe je pristojna komisija, sestavljena iz podpisnikov pogodbe javne gasilske
službe v občini, pri čemer vsak podpisnik prispeva po enega člana
v komisijo.
11. člen
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini je ustanovljena Gasilska zveza Medvode, ki združuje prostovoljna gasilska društva na območju občine
Medvode.
Gasilska zveza Medvode (GZM) imenuje poveljnika Gasilske
zveze Medvode, ki vodi poveljstvo javne gasilske službe Občine
Medvode, opravlja naloge gasilskega poveljnika občine in poveljnika Gasilske zveze Medvode ter je član občinskega štaba Civilne
zaščite.
Poveljnik gasilske zveze skrbi za pripravljenost, organiziranost,
opremljenost in usposobljenost nižjih poveljstev in gasilskih enot,
izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodi večje in zahtevnejše intervencije.
Poveljstvo Gasilske zveze Medvode sestavljajo poveljnik Gasilske
zveze Medvode, namestnik in podpoveljniki Gasilske zveze Medvode in poveljniki prostovoljnih gasilskih enot na območju občine
ter pomočniki poveljnika GZ.
12. člen
Občina Medvode zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot;
– gasilsko osebno ter skupno zaščitno in reševalno opremo ter
sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
– povračilo osebnega dohodka operativnih gasilcev v primeru
sodelovanja na intervenciji ali sodelovanja v procesu izobraževanj oz. usposabljanj operativnih gasilcev;
– investicije, gradnje in vzdrževanje objektov in prostorov za
delovanje gasilstva;
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog
gasilstva;
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
13. člen
Gasilska zveza Medvode bo opravljala naslednje organizacijske in
strokovne naloge:
– formirala poveljstvo javne gasilske službe in imenovala poveljnika javne gasilske službe;
– pripravljala in izvajala strategijo razvoja gasilstva v sodelovanju z Občino Medvode;
– pripravljala in delovala na podlagi Operativnega gasilskega
načrta ter delovala na podlagi načrtov zaščite in reševanja v
Občini Medvode;

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

–
–
–

izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju Občine Medvode (izvedba izobraževanj na nivoju GZM in
izdajanje potrdil o opravljenih izobraževanjih, potrjevanje
napotenih kandidatov na izobraževanje na nivoju regije oz.
GZS, ocenjevanje izvedbe meddruštvenih in občinskih vaj,
ocenjevanje izvedbe preizkusa radijskih zvez ….);
skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost in usposobljenost prostovoljnih gasilskih enot Občine Medvode, skladno s predpisanimi merili iz Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
nudila pomoč pri operativnem in upravnem delovanju prostovoljnih gasilskih enot in društev in izvajala nadzor nad operativno usposobljenostjo gasilskih enot po predhodno usklajenem in sprejetem pravilniku Gasilske zveze Medvode;
zagotavljala izvajanja zdravstvenih pregledov v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih
gasilcev;
zagotavljala nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, premoženja in opreme društev;
spremljala in evidentirala aktivnost prostovoljnih operativnih
gasilskih enot in društev;
zagotavljala zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu za
operativne gasilce gasilskih enot v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
zagotavljala pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu v primerih
organizirane aktivnosti, za operativne člane društev v skladu z
zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
zagotavljala vzdrževanje gasilske opreme, registracijo gasilskih vozil ter periodične preglede zaščitne in reševalne opreme, ki je v lasti ali upravljanju Gasilske zveze Medvode;
zagotavljala sofinanciranje projektov društev (usposabljanje,
preventiva, mladina, …);
sodelovala pri postopkih javnih naročil gasilskih vozil in lastne
gasilske zaščitne in reševalne opreme ter naročala to opremo
v skladu s predpisi s področja javnega naročanja in Uredbe
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč;
skrbela za načrtno in usklajeno delovanje prostovoljnih gasilskih enot v občini Medvode;
skrbela za povezavo med prostovoljnimi gasilskimi enotami
GZM in Civilno zaščito Občine Medvode;
pripravljala in pošiljala Občini Medvode poročila o intervencijah, letna poročila o porabi pridobljenih proračunskih sredstev
Občine Medvode za GZM in PGD na način in v obliki, ki jo določi Občina Medvode, ter poročala o kadrovskem in materialnem
stanju gasilskih enot.

14. člen
Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s pogodbo o
opravljanju javne gasilske službe imenovati gasilsko enoto za
opravljanje preventivnega in operativnega dela v zvezi z varstvom
pred požari ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja
občine, za katero je bila ustanovljena.
Lokalno javno gasilsko službo na območju občine Medvode opravljajo:
– Poveljnik, namestnik poveljnika in poveljstvo Gasilske zveze
Medvode na celotnem območju občine Medvode
– Prostovoljna gasilska enota PGD Preska-Medvode na območju
naselij Golo Brdo, Goričane, Medvode, Seničica, Studenčice,
Vaše, Žlebe. Prostovoljna gasilska enota PGD Preska-Medvode
je osrednja gasilska enota v občini Medvode

–
–

–
–
–

Prostovoljna gasilska enota PGD Smlednik na območju naselij
Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Valburga
Prostovoljna gasilska enota PGD Sora na območju naselij Belo,
Brezovica, Dol, Ladja, Osolnik, Rakovnik, Setnica (del), Sora,
Spodnja Senica, Tehovec, Topol, Trnovec, Zgornja Senica
Prostovoljna gasilska enota PGD Spodnje Pirniče-Vikrče-Zavrh na
območju naselij Spodnje Pirniče, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro
Prostovoljna gasilska enota PGD Zbilje na območju naselja Zbilje
Prostovoljna gasilska enota PGD Zgornje Pirniče na območju
naselij Verje in Zgornje Pirniče

Vse prostovoljne gasilske enote v občini Medvode lahko opravljajo, v skladu z veljavnim Operativnim gasilskim načrtom, javno
gasilsko službo na področju občine Medvode tudi izven svojih primarno določenih območij, v kolikor so aktivirane s strani pristojnih
gasilskih poveljnikov in pristojnega regijskega centra za obveščanje na podlagi operativnega gasilskega načrta Občine Medvode.
Ob večjih intervencijah lahko, na podlagi zaprosila vodje intervencije, sodelujejo tudi druge gasilske enote, ki razpolagajo s posebno oz. specialno opremo za posredovanja ob določenih vrstah
nesreč.
15. člen
Prostovoljne gasilske enote bodo opravljale naslednje naloge:
– naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v občini Medvode, skladno z načrti za zaščito in reševanje Občine Medvode ter skladno z izvajanjem letnega programa dela za doseganje letnih izvedbenih ciljev na področju
zaščite in reševanja Občine Medvode;
– preventivne naloge varstva pred požarom na območju delovanja prostovoljnih gasilskih društev;
– načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društev – skrb
za temeljne, dopolnilne in permanentne oblike usposabljanja
članov;
– skrb za tehnično brezhibno stanje gasilskih vozil, plovil in vse
opreme ter za pravočasne registracije gasilskih vozil in plovil
ter periodične preglede opreme, za katero so le-ti določeni in
predpisani s strani proizvajalca opreme ali v okviru zakona, ki
pokriva področje varstva pri delu;
– sodelovanje pri postopkih javnih naročil gasilskih vozil in lastne gasilske zaščitne in reševalne opreme ter naročanje opreme v skladu s predpisi s področja javnega naročanja in Uredbe
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč, če je le-ta financirana ali sofinancirana z
javnimi sredstvi občine ali države;
– redno vzdrževanje prostorov, potrebnih za delo gasilske enote;
– druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva (promocija gasilstva, informatika,…);
– prevoz pitne vode v občini Medvode v primeru naravnih in
drugih nesreč z lastnimi gasilskimi vozili, skladno s Sklepom
o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Medvode;
– pripravljanje in pošiljanje poročil o intervencijah, letna poročila o porabi pridobljenih proračunskih sredstev Občine Medvode in poročila o kadrovskem in materialnem stanju gasilske
enote na Gasilsko zvezo Medvode.
16. člen
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v
nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec), je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima
opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca;

–

–
–

ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje
gasilske službe;
ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
je ustrezne starosti v skladu z zakonom o gasilstvu.

IV. IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE
17. člen
V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih
enot v skladu z Operativnim gasilskim načrtom občine, katerega
sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot.
Operativni gasilski načrt občine izdela Gasilska zveza Medvode,
potrdi pa ga župan. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot,
ki ga potrdi župan, se mora predložiti Civilni zaščiti Medvode in
Regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
Kadar izvozi gasilska enota na intervencijo zaradi požara ali druge
nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti
pristojni Regijski center za obveščanje.
Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo
predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite
in reševanja.
Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega
regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnim
načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno drugače. Pri tem
se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša,
ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
Gasilske enote uporabljajo radijske in druge zveze v sistemu zaščite in reševanja.
18. člen
Gasilske enote javne gasilske službe Občine Medvode izvajajo
aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na območju občine skladno z Operativnim gasilskim načrtom in občinskim načrtom zaščite
in reševanja ob požarih ter vsemi drugimi občinskimi načrti zaščite
in reševanja.
Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah
medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko pomagajo na drugih
območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost
na območju, za katerega so ustanovljene.
Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa
tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.
19. člen
Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela, v
skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih, operativnemu
gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite,
reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z
načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot in je evidentirani operativni gasilec gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko
službo.

Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali pisni poziv občine se
šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu odsotnost
z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora
poveljnik gasilske enote oziroma poveljnik Gasilske zveze Medvode ali poveljnik Civilne zaščite občine izdati tudi pisno potrdilo o
odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh
po končani intervenciji.
Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega
gasilca njegovemu delodajalcu občina oziroma državni organ v
skladu s tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za primer
odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.
20. člen
Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med
usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine.
Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.
Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci pravico do
brezplačne prehrane.
Prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju delodajalec ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
21. člen
Intervencije vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je
požar ali druga nesreča (vodja intervencije) v skladu z zakonom
in pravili gasilske službe. Vodja intervencije je lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec, posebej
usposobljen za vodenje določenih intervencij, oziroma gasilec,
ki ga pooblasti poveljnik gasilske enote. Ukazi in navodila vodje
intervencije so obvezni za vse gasilce, ki sodelujejo v intervenciji.
Posameznik lahko izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če bi s
tem storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena naloga, za
katero ni usposobljen niti opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje.
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik
oziroma v skladu s prejšnjim odstavkom vodja intervencije iz gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča. Ob prihodu poveljnika višje kategorizirane enote ali višjega po činu mu
slednji preda vodenje intervencije, če se ne sporazumeta drugače.
Vsi poveljujoči gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo
operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
Intervencijo v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, ki
ima svojo poklicno gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote ne glede
na določbi prvega in drugega odstavka tega člena.
Poveljnik višje kategorizirane enote ali višji po činu, ne glede na
drugi in tretji odstavek tega člena, prevzame vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi intervencijo napačno ali
bistveno v nasprotju s pravili gasilske službe.
V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja intervencije vodi
intervencijo v skladu z usmeritvami občinskega štaba za Civilno
zaščito.

22. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov
morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji
sodelujočim dovoliti:
– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo
uporabo za gasilska in reševalna dela;
– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz
prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode. O nastali škodi se pripravi zapisnik, ki mora biti usklajen tako s strani vodje intervencije, občine
in lastnika.
Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v
času intervencije, bremeni občino, na območju katere je nastal
požar ali druga nesreča.

V. STROŠKI INTERVENCIJ
23. člen
Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem
odlokom, krije občina. Ne glede na navedeno določilo, stroške
intervencije krije:
– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz
velike malomarnosti;
– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi;
– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi;
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja pristojni
organ občine.
Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven
območja občine, za katero so ustanovljene, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi
državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite.
Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven
območja občine za katero so ustanovljene, krije občina na območju katere je prišlo do intervencije, razen če je drugače določeno s
posebno pogodbo sklenjeno med občinama.
Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven
območja občine, za katero so ustanovljene, krije občina, iz katere
je gasilska enota, če je ta sama ponudila pomoč prizadeti občini,
razen če je drugače določeno s posebno pogodbo, sklenjeno med
občinama.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Številka: 845-4/2021-4
Medvode, dne 16. 2. 2022

Župan Občine Medvode
Nejc Smole

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223) in
18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 55/14 – popravek, 17/18 in 97/20) je Občinski
svet Občine Medvode na 21. seji dne 16. 2. 2022 sprejel

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU OBNOVE ZUNANJEGA OVOJA STAVB
MESTNEGA JEDRA MEDVOD
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove zunanjega ovoja
stavb mestnega jedra Medvod v smislu urejenosti zunanjega videza posameznih stavb in naselja.
Pravilnik določa: pogoje za sodelovanje na razpisu, upravičence,
način in merila, postopek pridobivanja sredstev in nadzor nad
porabo sredstev.
2. člen
Namen sofinanciranja obnove stavb je izboljšanje zunanje podobe
mestnega jedra Medvod, vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine in dvig kakovosti bivanja.
Sredstva za sofinanciranje obnove stavb se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev in se zagotavljajo v občinskem proračunu, njihovo
višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
II. POGOJI IN UPRAVIČENCI
3. člen
Upravičenci do prejema sredstev so lahko fizične ali pravne osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so fizične ali pravne osebe lastniki oziroma solastniki stavb
ali dela stavb iz prejšnje alineje;
– da se stavba, ki bo predmet prenove, nahaja na območju mestnega jedra, in sicer na naslovih Cesta komandanta Staneta, hišne
številke: 6 in od 8 do 39 ter na naslovih Seškove ceste v celoti;
– v primeru etažnih lastnikov se mora z obnovo strinjati najmanj
75 % vseh etažnih lastnikov. Prijavo za sofinanciranje obnove
zunanjega ovoja stavb odda upravnik ali eden izmed pooblaščenih etažnih lastnikov;
– da je izvedba prenove skladna z zakonodajo (Gradbeni zakon,
Odlok o OPN Občine Medvode; Uredbo o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost);
– imajo pridobljeno predračunsko vrednost predvidene investicije s popisom del, ki jo pripravi gospodarski subjekt, registriran za opravljanje tovrstnih dejavnosti, in je vlogi priložena
kopija pogodbe z izvajalcem;
– da so od pristojnega organa občinske uprave za urejanje prostora pridobili mnenje o ustreznosti prenove;
– da so od pristojnih mnenjedajalcev pridobili pozitivno mnenje
(npr. ZVKDS, DRSV …);
– da ob prijavi upravičenci za sofinanciranje prenove priložijo
vso potrebno dokumentacijo.
III. JAVNI RAZPIS
4. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki
ga Občina Medvode po sprejetem odloku o proračunu objavi za
posamezno proračunsko obdobje. Občina objavi javni razpis na
spletni strani Občine Medvode.

5. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež razpisnika sredstev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– višino sredstev, ki se razpisujejo,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– navedbo meril in način dodeljevanja sredstev upravičencem,
– upravičene stroške investicije in deleže sofinanciranja investicije,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo;
– čas in kraj obravnave prijav;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– rok, do katerega je treba izvesti investicijo;
– pogoje za plačilo in način izplačila zneska sofinanciranja;
– vzorec pogodbe;
– druge potrebne podatke.
Na javnem razpisu se izločijo:
– prijavitelji, ki imajo neporavnane obveznosti do občine;
– prijavitelji, ki nimajo pridobljenih soglasij o ustreznosti prenove iz 3. člena.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV SOFINANCIRANJA
6. člen
Župan Občine Medvode s sklepom imenuje tričlansko strokovno
komisijo, ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.
Komisijo sestavljata dva predstavnika Občinske uprave Občine
Medvode in en predstavnik, ki ga predlaga Komisija za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Vsaj en član komisije mora imeti izobrazbo s področja arhitekture
ali gradbeništva.
7. člen
Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih
vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno
pozove k dopolnitvi vlog. Dopolnitev je pravočasna, če je oddana
zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko ali oddana osebno
v sprejemni pisarni.
Če prosilec vloge v navedenem roku ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
Popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz 8. člena tega pravilnika in javnega razpisa.
Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev.
Zoper navedeni sklep je možna pritožba na župana občine. Odločitev župana je dokončna.
V. MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
8. člen
Merila za dodeljevanje sredstev so:
– lega stavbe;
– starost stavbe;
– kulturni spomenik oz. kulturna dediščina (pomen stavbe z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti);

–
–
–

dotrajanost stavbe (nevarnost rušenja fasade ali strehe objekta na okolico in mimoidoče);
širši pomen stavbe za občino in
druga merila, kar je podrobneje opredeljeno v vsakokratnem
javnem razpisu.

Merila se natančno opredelijo v javnem razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji.
VI. DELEŽ SOFINANCIRANJA

o spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na dogovorjen
potek prenove in upravičenost do dodeljenih sredstev.
12. člen
Upravičenci morajo izvesti dela, za katera jim je bil izdan sklep o
sofinanciranju, praviloma v koledarskem letu podpisa pogodbe o
sofinanciranju.
Upravičenci so dolžni občini predložiti dokazila o ustreznosti
izvedbe prenove (fotokopije plačanih računov) v 30 dneh po koncu
prenove.

9. člen
Občina Medvode bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih
točk in vrednosti investicije sofinancirala do največ 30 % vrednosti obnove. Večje število zbranih točk pomeni višji odstotek sofinanciranja vrednosti investicije. Najvišji znesek sofinanciranja je
10.000,00 EUR.

13. člen
Občina lahko odkloni izplačilo dodeljenih sredstev, če prenova
ni bila izvedena skladno z določili tega pravilnika in pogodbe o
sofinanciranju ter če prenova ni bila izvedena skladno s priloženo
dokumentacijo za izvedbo prenove.

V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost dodeljenih sredstev temu
ustrezno zniža.

IX. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Na razpisu se lahko sofinancira obnova zunanjega ovoja tistih
stavb, katerih obnova ovoja še ni bila sofinancirana iz proračuna
Občine Medvode v zadnjih 20 letih pred objavo razpisa.
VII. POGODBA O SOFINANCIRANJU

14. člen
Namensko porabo sredstev in izvajanje pogodb preverjajo občinska uprava, komisija, ki jo za ta namen imenuje župan, lahko pa
tudi Nadzorni odbor občine.
Občina Medvode lahko od prijavitelja zahteva vsa dokazila in
podatke, ki so potrebni za ocenjevanje investicije ali preverjanje
namenske porabe sredstev.

10. člen
Z izbranim upravičencem Občina Medvode sklene pogodbo o sofinanciranju prenove, s katero se določijo pogoji za izvedbo prenove ter višina in način izplačila sredstev sofinanciranja investicije v
prenovo.

Komisija in pristojni organ občinske uprave po podpisu pogodbe
o dodelitvi finančne spodbude izvede kontrolo izvedenih del na
objektu pri vsakem upravičencu. V kolikor komisija in pristojni
občinski organi ugotovijo nepravilnosti, upravičenec ni upravičen
do finančne spodbude.

Poziv za podpis pogodbe prejme izbrani upravičenec skupaj z
odločbo o izbiri.

Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko pridobljena finančna
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Upravičenec je dolžan z Občino Medvode skleniti pogodbo o sofinanciranju v roku, določenem v pozivu. Če se upravičenec v predpisanem roku ne odzove in ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje,
da odstopa od podpisa pogodbe.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati pogodbeni stranki, znesek in namen sofinanciranja, način izplačila ter opredelitev pravic
in obveznosti pogodbenih strank.
Upravičenec dodeljenih sredstev se s pogodbo zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po prejemu sredstev
s strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in nadzor koriščenja namenskih sredstev na terenu;
– se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo; osnovni podatki o znesku odobrenih sredstev in prejemniku se lahko objavijo skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Kot nenamenska poraba se šteje:
– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev.
X. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 351-1784/2021-4
Medvode, dne 16. 2. 2022

Župan Občine Medvode
Nejc Smole

VIII. PORABA DODELJENIH SREDSTEV
11. člen
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in
se lahko porabijo le za namene, določene s pogodbo iz prejšnjega
člena.
Upravičenci, ki so jim bila dodeljena sredstva za sofinanciranje
prenove, so dolžni skrbnika pogodbe v 15 dneh pisno obvestiti

V glasilu Sotočje informativno objavljamo le izbrane odloke, pravilnike
in sklepe Občinskega sveta Občine Medvode. Uradne objave Občine
Medvode so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani www.medvode.si, kjer najdete tudi podrobnosti javnih razpisov s celotno dokumentacijo.

Župan Občine Medvode izdaja na podlagi 10. člena Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v občini Medvode (Uradni list RS,
št. 77/19 in 26/22), v zadevi dodelitve nagrad študentom Občine Medvode, naslednji

JAVNI POZIV
K ODDAJI VLOG ZA DODELITEV NAGRAD ŠTUDENTOM OBČINE MEDVODE V LETU 2022
1. Predmet javnega poziva
Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so uspešno zaključili akreditiran javno veljavni
dodiplomski študijski program prve stopnje (univerzitetni ali
strokovni študijski program) ali akreditiran javno veljavni podiplomski študijski program druge stopnje (magistrski ali enoviti
magistrski študijski program) ali tretje stopnje (doktorski študijski program).
Nagrade se dodeljujejo tako rednim kot izrednim študentom.
2. Pogoji za pridobitev nagrade
Za dodelitev nagrad lahko kandidirajo občani s stalnim prebivališčem v času zaključka študija in v času oddaje vloge na območju občine Medvode.
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen dodiplomski študijski program prve stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v
obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 zaključili univerzitetni ali
strokovni študijski program ter so:
– opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z diplomskim delom (pri tem se
šteje dan uspešno opravljenega zagovora diplome oziroma
dan opravljene zadnje obveznosti, če ob zaključku študijskega programa diplomska naloga ni predpisana) in
– so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora diplomskega dela ali opravljene zadnje študijske obveznosti še niso
dopolnili 25 let.
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program druge stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so
v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 zaključili magistrski ali
enoviti magistrski študijski program ter so:
opravili vse študijske obveznosti in so študij zaključili z magistrskim delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora magistrskega dela) in
so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora magistrskega
dela še niso dopolnili 27 let.
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski program tretje stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so
v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:
– opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so študij zaključili z doktorsko disertacijo (pri tem se
šteje dan uspešno opravljenega zagovora) in
– so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora doktorske
disertacije še niso dopolnili 35 let.

tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki
Sloveniji (na primer ENIC - NARIC center).
V primeru, da študent mnenja pristojnega organa do roka za prijavo ne pridobi, se njegova vloga šteje kot popolna le, če priloži
dokazilo pristojnega organa, da je oddal vlogo za vrednotenje
izobraževanja. Študent mora vlogo za dodelitev nagrade študentu dopolniti s kopijo izdanega mnenja v roku 10 dni od izdaje mnenja pristojnega organa, v nasprotnem primeru se njegova
vloga za dodelitev nagrade zavrže.
Če študent zaradi razglašene epidemije oziroma ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa svojih obveznosti v letu 2021 ni opravil v določenem roku ali je presegel
starostno omejitev, se ob primernem dokazilu upošteva, da so
bile obveznosti opravljene oziroma ni presegel omejitve.
3. Merila, po katerih se točkujejo vloge in dodeljujejo nagrade
Posamezna vloga se proporcionalno ovrednoti glede na doseženo stopnjo izobrazbe, in sicer se glede na študijski program
za pridobljeno stopnjo izobrazbe dodeli naslednje število točk:
– strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje: 5 točk,
– magistrski študijski program druge stopnje: 10 točk,
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje: 15 točk,
– doktorski študijski program tretje stopnje: 20 točk.
Posamezni vlogi se lahko dodelijo tudi dodatne točke, in sicer za:
– doseženo povprečno oceno 10 v vseh letnikih zaključenega
študijskega programa: 2 točki,
– zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa druge ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko občine
Medvode: 2 točki.
Študenti, ki so izobraževanje zaključili na izobraževalnih
institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije, priložijo
kot dokazila o doseženi povprečni oceni 10 v vseh letnikih zaključenega študijskega programa:
– dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne
veljavnosti izobraževalnega programa,
– prevod dokumentacije,
– primerjavo vrednotenja ocen v tujini z vrednotenjem ocen v
Republiki Sloveniji.
Študenti, ki na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj
Republike Slovenije zaključijo in uspešno zagovarjajo delo študijskega programa druge ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko občine Medvode, priložijo prevod tega dela besedila v slovenski jezik.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nagrade, so do
nagrade za posamezno doseženo stopnjo izobrazbe upravičeni
le enkrat, ne glede na to, ali enako stopnjo izobrazbe pridobijo
tudi na drugih študijskih programih.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Študenti, ki so pridobili naslov na izobraževalnih institucijah
s sedežem zunaj Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti
mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi

5. Obrazec vloge
Obrazec vloge je v razpisanem roku dostopen na spletnem mestu www.medvode.si.

Iz proračunske postavke 8.1.1.13 Nagrade študentom so za
predmet tega javnega poziva predvidena sredstva v višini
25.000,00 evrov.

6. Način in rok za prijavo

7. Seznam kontaktnih oseb

Vloga mora biti vložena na naslovu Občine Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in sicer v času uradnih
ur sprejemne pisarne občinske uprave, do vključno četrtka, 7.
aprila 2022, oziroma mora biti vloga najkasneje do tega roka za
prijavo oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Kontaktni osebi sta:
Teja Zajec, e-pošta: teja.zajec@medvode.si, 01/361-95-41,
Gregor Rozman, e-pošta: gregor.rozman@medvode.si, 01/361-95-21.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni poziv – študenti!«

Študent v vlogi poda soglasje k javni objavi rezultatov javnega
poziva v skupnem tabelnem prikazu, in sicer se objavijo naslednji osebni podatki: ime, priimek, stopnja zaključenega študijskega programa, znesek nagrade.

Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in ima
priložene vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji, ki je sestavni del tega poziva.
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila
komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Delo komisije
ni javno. Odpiranje prijav bo komisija opravila v petih delovnih
dneh po roku za oddajo prijav.
Občinska uprava bo za dopolnitev vlog pozvala le tiste kandidate, pri katerih iz predloženih dokumentov ne bo mogoče ugotoviti upravičenosti do nagrade. Nepopolne vloge, vloge, oddane
po izteku roka, in vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo s sklepom zavržene.

8. Drugo

Za določbe, ki jih besedilo javnega poziva posebej ne navaja,
se uporablja besedilo Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številki
77/2019 in 26/2022).

Številka: 410-19/2022-2
Datum: 3. 3. 2022
Župan Občine Medvode
Nejc Smole

JAVNI RAZPISI S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Objavili smo šest od sedmih javnih razpisov s področja družbenih dejavnosti, s katerimi podpiramo predvsem projekte in programe nevladnih organizacij. Na sedmih javnih razpisih bomo
letos razdelili rekordna proračunska sredstva, saj je na voljo
kar 420.000 EUR oziroma 17,65 % več, kot smo razdelili lani. Po
dveh letih omejitev zaradi koronavirusa verjamemo, da se bo življenje letos vrnilo v stare tirnice, ko bo ponovno možno neomejeno druženje na različnih prireditvah in ustvarjanje v skupinah
po društvih. Povišanje proračunskih sredstev za nevladne organizacije je naš odgovor na prepreke in distance, ki smo jih ustvarili v zadnjih dveh letih. Verjamemo, da bomo z novimi projekti,
programi, prireditvami in storitvami nevladnih organizacij počili
mehurčke, naša občina pa bo ponovno zadihala s polnimi pljuči
kot skupnost.
•
•
•
•
•

•

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2022 – rok: 24. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini
Medvode v letu 2022 – rok: 4. 4. 2022
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega
varstva občanov občine Medvode v letu 2022 – rok: 21. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2022 – rok: 21. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode
v letu 2022 – rok: 21. 3. 2022
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v
letu 2022 – rok: 21. 3. 2022

Občina Medvode je letos prvič digitalizirala vseh sedem javnih
razpisov s področja družbenih dejavnosti. To pomeni, da bodo
lahko po novem prav vsi prijavitelji programov ter njihovi izvajalci hitreje in ceneje prijavljali svoje potrebe po sofinanciranju.
Prav tako bodo lahko več časa namenili svoji ustvarjalnosti in
samemu izvajanju programov. Javni razpisi se vodijo prek spletne aplikacije Tendee.
Digitalizacija posameznega javnega razpisa pomeni, da se prav
vsi obrazci javnega razpisa preselijo v aplikacijo na spletu. Na

začetku javnega razpisa in po vnosu vseh digitalnih obrazcev
prijavitelj natisne in fizično odda le enostranski papirnati
kontrolni obrazec, ki ga žigosa in podpiše njegova odgovorna
oseba, ta list papirja pa odda v predpisani ovojnici na način,
naveden v javnem razpisu. S tem kontrolnim obrazcem se odgovorna oseba in prijavitelj prijavita v sistem digitalnega javnega
razpisa ter izjavljata, da stojita za podatki, ki so bili podani v
aplikacijo. Obrazci varno potujejo prek spleta, vanje imajo vpogled le še skrbniki javnih razpisov in spletne aplikacije ter člani
razpisnih komisij. Občina Medvode prijaviteljem in izvajalcem
programov nudi celovito izkušnjo oddajanja naslednjih digitalnih obrazcev danega javnega razpisa: od obveznih “R” obrazcev
s podatki prijavitelja, izjavami in statusnimi prilogami, prek prijavnih obrazcev “P”, ki zajemajo programe z vsebinskim opisom
in finančno konstrukcijo, do prijavnih obrazcev v fazi financiranja v obliki zahtevkov in poročanja v obliki zaključnega letnega
vsebinskega in finančnega poročila. Poleg tega se v aplikaciji
hranijo prav vsi obrazci in dokazila prejšnjih razpisnih let, kar
pomeni, da lahko uporabniki kjerkoli in kadarkoli prek spleta
dostopajo do trenutnih in preteklih obrazcev javnih razpisov.
Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v občini Medvode
v letu 2022 bomo zaradi spremembe pravilnika objavili naknadno.
Kontakti s podporo in skrbništvom letošnjih javnih razpisov:
• tehnična podpora: Jernej Štrbenk, podjetje D-spot,
medvode.support@tendee.net, 05-90-77-822,
•

kulturne dejavnosti: skrbnica Martina Kutnar,
martina.kutnar@medvode.si, 01/36-19-530, vsebinsko
pomoč nudi tudi Sabina Spanjol, sabina@zavodsotocje.si,
041/550-668,

•

programi športa, kulturna dediščina: skrbnica Teja Zajec,
teja.zajec@medvode.si, 01/36-19-541, vsebinsko pomoč
pri športu nudi tudi Ines Iskra, ines@zavodsotocje.si,
041/600-717,

•

socialno varstvo, mladina, prireditve, razvoj turizma:
skrbnik Gregor Rozman, gregor.rozman@medvode.si,
01/36-19-521.
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Pomoč za Ukrajino
Občina Medvode se je skupaj s
Civilno zaščito Medvode in lokalnimi
humanitarnimi organizacijami pridružila
zbiranju pomoči za begunce iz Ukrajine
in prebivalce Ukrajine.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ
V Ukrajini so se prebivalci zaradi vojne znašli v hudi stiski.
Številni so zapustili državo in prišli tudi v Slovenijo.
Tako za begunce kot za tiste, ki so ostali v Ukrajini, zbirajo pomoč tudi v Medvodah. Kot pojasnjujejo na Občini Medvode,
lahko svoj prispevek oddate na več lokacijah po občini. Akcija
bo potekala predvidoma do konca marca (po potrebi jo bodo
podaljšali). Vso zbrano pomoč bodo predali Upravi Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, ki jo bo s humanitarnimi
konvoji poslala v Ukrajino. Iz Ukrajine in begunskih centrov
redno javljajo potrebe, zato trenutno zbirajo higienske pripomočke, komplete prve pomoči, material za prvo pomoč, prehrano (zapakirano v originalno embalažo, najbolje z daljšim
rokom uporabe), gasilsko reševalno opremo (cevi, elektro agregati, črpalke ...) in osebno reševalno opremo (gasilske čelade,
rokavice, škornji). Oblačil, obutve, posteljnine, odej in spalnih
vreč do nadaljnjega ne zbirajo. Vse darovano naj bo še uporabno in znotraj rokov uporabe. Finančno pomoč zbirata Rdeči
križ Slovenije in Slovenska karitas.
Vabijo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati pri pakiranju in logistiki. Javite se na elektronski naslov cz@medvode.si.
Lokacije in termini zbiranja pomoči na območju občine Medvode so: ponedeljek od 10. do 12. ure – Krajevna organizacija
Rdečega križa (pisarna KORK, Cesta ob Sori 3a, 1215 Medvode);
ponedeljek od 17. do 18. ure – Župnijska karitas Pirniče (mežnarija, Spodnje Pirniče 39, 1215 Medvode); sreda od 16. do 18. ure
– Krajevna organizacija Rdečega križa (pisarna KORK, Cesta ob
Sori 3a, 1215 Medvode); četrtek od 16. do 18. ure – Župnijska karitas Smlednik (prostori Karitas, Smlednik 41, 1216 Smlednik);
nedelja od 8. do 11. ure – Župnijska karitas Preska (prostori Karitas pod cerkvijo, Preška cesta, 1215 Medvode).
"Verjamemo, da bo naša skupnost tako kot že večkrat doslej
znala stopiti skupaj in pokazala solidarnost. Vsem občanom
in prostovoljcem se zahvaljujemo za vso pomoč," poudarjajo
na Občini Medvode.

Pomoč že zbirajo tudi v Medvodah in ena izmed lokacij je Krajevna
organizacija Rdečega križa (na sliki).

POSTNA AKCIJA –
MISLIMO NA DRUGE
V tem postnem času v Sotočje prilagamo položnice, s
katerimi želimo pomagati najbolj ranljivim v naši skupnosti. To je postna akcija KARITAS. Vabimo ljudi dobre
volje in odprtega srca, da s svojim prispevkom pomagate v teh težkih časih. Med nami je veliko družin in posameznikov, ki jim življenje ne prizanaša.
Vsak čas ima svoje preizkušnje. To obdobje je zaznamovala pandemija, ki je med ljudi vnesla osamljenost in tudi
finančno negotovost. Karitas s svojo zavzetostjo in povezanostjo z ljudmi prepozna stiske, ki pestijo ljudi. Zato
trkamo na vaša srca in prosimo za vaše zaupanje, da z
darom pomagate v tem postnem času in tako skupaj pripomoremo k dostojnemu življenju, kot dokaz solidarnosti
in sočutja našim pomoči potrebnim sokrajanom.
Hvala vsem, ki se boste odzvali našemu vabilu. Brez vas
nam ne bi uspelo privabiti nasmeha tistih, ki trpijo pomanjkanje. Po štiridesetdnevnem postu prihaja čas veselja, luči in življenja, Velika noč. Naj bo vesela za vse ljudi.
Ob tej priložnosti vsem voščimo blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni.
ŽUPNIJSKE KARITAS:
Pirniče, Preska, Smlednik, Sora in sv. Katarina
BREZPLAČNA OBJAVA / ŽK Smlednik, Smlednik 41, 1216 Smlednik
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Glasba je del umetniškega in čustvenega izražanja
Triindvajsetletno Manco Malovrh iz Hraš glasba spremlja od mladih nog. Je
študentka solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani, pred tem je vrsto let igrala
violino in sodelovala z različnimi glasbenimi zasedbami. Decembra se je v Smledniku
predstavila s svojim prvim samostojnim koncertom.
MAŠA LIKOSAR
Glasba vas spremlja od mladih nog.
Kdo vas je navdušil, po kom ste podedovali glasbeni talent?
Za glasbo so me navdušili moji starši.
Pri nas doma se je vselej predvajala glasba vseh zvrsti, skupaj smo peli in hodili
na nastope. Pravzaprav se vsi v družini
ukvarjamo z glasbo. Moja mama se je
učila igranja klavirja, prav tako sestra,
ki je kasneje usvajala še petje, brat se
uči igranja trobente. Moj oče je pel pri
nekaj narodno-zabavnih ansamblih,
Lovskem pevskem zboru Medvode, še
vedno poje pri Škofjeloškem oktetu in
MePZ Sv. Urh Smlednik, pri katerem
poje zdaj že cela družina.
Se spominjate svojega prvega pravega nastopa?
Da, svojega prvega nastopa se spomnim
zelo dobro. Stara sem bila šest let, ko
sem prvič nastopila z violino. Učenci prvega razreda smo skupaj igrali pesmico. Vsi so med igranjem lok vlekli v isto
smer, le jaz sem ga v drugo. Tedaj še nisem vedela, kaj pomeni trema, sem pa
po nastopu dejala mami, da me ni bilo
strah, ampak krilo se mi je pa treslo.
Sprva ste želeli postati violinistka.
Zakaj ste se kasneje usmerili v solopetje?
Svojo glasbeno pot sem začela v Glasbeni šoli Kranj pri profesorici Branki Marčan, ki me je desetletje učila igranja violine, sodelovala sem tudi v godalnem
in simfoničnem orkestru Glasbene šole
Kranj. Violina je zelo čuten in natančen
instrument, s katerim lahko podajaš
občutja in čustva vseh vrst. Mislim, da
tako kot pri petju tudi z njo lahko veliko

»Brez glasbe si življenja ne
predstavljam. Je pomemben
del mojega ne le umetniškega,
ampak tudi čustvenega
izražanja. Kot poustvarjalka
se zavedam, da glasba, ki jo
ustvarjam, ni le zame, temveč je
tudi za druge.«

Nadarjena in perspektivna pevka Manca Malovrh / Foto: Tina Dokl
povemo. Violino zadnje čase zelo redko
vzamem v roke. Če pa že, igram zase ali
v krogu družine. Učim se tudi igranja na
klavir, saj je to eden od obveznih predmetov na akademiji. Nimam želje po
učenju novih instrumentov, klavir mi je
trenutno dovolj velik zalogaj. Solopetje
mi je kasneje prišlo naproti po naključju. Pela sem v dekliškem zboru v gimnaziji pri zborovodkinji Heleni Fojkar
Zupančič, ki mi je predlagala, naj izkoristim talent in se vpišem na solopetje.
V učenje solopetja sem se tako usmerila
v tretjem letniku gimnazije, začela sem
v Glasbeni šoli Zavoda sv. Stanislava v
Šentvidu pri profesorici Marti Močnik
Pirc. Že po prvih nekaj urah sem vedela,
da je to aktivnost, ki me zares veseli in
bi jo želela početi celo življenje.
Ste študentka solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je bil študij
petja vedno vaša prva izbira?
Študij petja je bil zame vedno prva izbira. Edini študij, o katerem sem še razmišljala, je bila arheologija, saj imam
zelo rada kulturno plat zgodovine. Nekaj časa me je vleklo tudi v zdravstve-

ne vode, ampak na koncu je prevladala
ljubezen do glasbe. Moja mentorica na
akademiji je profesorica Barbara Jernejčič Fürst, ki mi je v izjemno podporo
in spodbudo, znanje mi podaja na zelo
poglobljen način. Študij petja je sicer iz
leta v leto drugačen. Prvi dve leti je poudarek na teoretičnih predmetih, jezikih, kot sta italijanščina in nemščina,
tehniki govora, v tretjem letniku pa je
pozornost usmerjena v poklicno udejstvovanje, na primer operna igra in ansambelsko petje. Na akademiji imamo
tudi možnost izbirnih predmetov, ki se
osredotočajo na psihično pripravo na
nastop, kar je za poustvarjalce zelo pomembno in koristno.
S katerimi zbori ste sodelovali in s
katerim sodelujete trenutno?
Trenutno sodelujem le z mešanim zborom Akademije za glasbo, ki poteka v
sklopu obveznih predmetov, in v župnijskem zboru. Kot gimnazijka sem sodelovala v Dekliškem zboru sv. Stanislava,
po zaključku gimnazije sem se pridružila Zboru sv. Nikolaja Litija, oba vodi
profesorica Helena Fojkar Zupančič. Z

POGOVOR | 31
obema zboroma sem prepotovala Evropo, se udeleževala tekmovanj in simpozijev. To so izkušnje, ki jih ne bom nikoli
pozabila.
Decembra lani ste imeli v organizaciji KUD Smlednik
svoj prvi samostojni koncert z gosti.
V župnijski cerkvi v Smledniku sem pripravila božični koncert, ki sem ga začela z najbolj znano božično pesmijo Sveta
noč Franza Gruberja. Med gosti so bili moj sošolec Žiga Lakner, moj oče, sestra in brat na trobenti, za klavirsko spremljavo pa je poskrbela akademska pianistka Eva Dobnikar.
Glede na takratno epidemiološko stanje je bil obisk poslušalcev nad mojimi pričakovanji. Imela sem občutek, da so
navdušeni, in upam, da sem jim v tistem težkem obdobju
polepšala božične praznike.
Udeležili ste se nekaj glasbenih tekmovanj. Kako pomembna so tekmovanja za vaš glasbeni razvoj?
Tekmovanja niso bila nikoli moja prioriteta. Glasba mi pomeni več kot dokazovanje. Pojem iz ljubezni do glasbe in to
ljubezen želim podati naprej. Vseeno pa se zavedam, da so
pomembna, saj so mnenja profesionalcev nujna za glasbeno napredovanje. Leta 2017 sem se udeležila mednarodnega
tekmovanja solopevcev Nikole Cvejića v Srbiji. To je bilo moje
prvo tekmovanje, a kljub temu sem se uvrstila na prvo mesto
v svoji kategoriji. Leta 2019 sem osvojila še zlato priznanje na
tekmovanju Temsig – Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev.
Kakšna glasba vam je blizu? Kaj vam glasba pravzaprav
pomeni, kako jo dojemate in razumete?
Poslušam skoraj vse zvrsti glasbe, je pa izbira zvočne kulise odvisna tudi od razpoloženja. Najraje pojem operne arije Mozarta,
Rosinija in Verdija, rada imam tudi Rahmaninova in slovenski
samospev. Brez glasbe si življenja ne predstavljam. Je pomemben del mojega ne le umetniškega, ampak tudi čustvenega izražanja. Kot poustvarjalka se zavedam, da glasba, ki jo ustvarjam, ni le zame, temveč je tudi za druge. Ob koncu nastopa mi
je ključnega pomena, da občinstvu nekaj dam, da odidejo napolnjeni z lepim, ljubeznijo in navdihom. Želim si, da glasba
vsakega nagovori s tistim, kar potrebuje v danem trenutku.

Glasba je pomemben del Mančinega umetniškega in čustvenega
izražanja. / Foto: Tina Dokl

Decembra se je predstavila s svojim prvim samostojnim koncertom
v župnijski cerkvi v Smledniku. / Foto: Žiga Kovač
Ali je po vašem mnenju slovenski prostor naklonjen
mladim glasbenim ustvarjalcem?
Slovenski prostor je za mlade ustvarjalce vse bolj odprt. Imamo mnogo priložnosti nastopanja, na primer v okviru Glasbene matice, udeležujemo se avdicij za koncerte v sklopu
akademije in podobno. Poleg talenta za petje pa sta za uspeh
potrebna še ljubezen in veselje do tega, kar počnemo. Dobrodošli sta tudi podpora in spodbuda bližnjih in profesorjev.
Imam srečo, da so me starši vselej spodbujali, a tudi sama
sem imela veliko željo. Dejstvo je, da ni vedno lahko, pridejo
trenutki, ko bi najraje obupala, pustila vse in začela drugje
na novo. V teh trenutkih je podpora zares ključnega pomena.
Imate med slovenskimi in tujimi glasbeniki vzornike,
kdo vam je v navdih?
Vsak glasbenik mi je v določenih pogledih vzor. V glasbenem
smislu mi je sicer najbliže ameriška operna pevka Renée
Lynn Fleming. Kljub vsem njenim svetovnim uspehom in
odličnemu petju je ostala preprosta. Seveda je tudi izvrstna
sopranistka z izjemnim glasom.
Verjamem, da se želite z glasbo ukvarjati profesionalno.
Kaj bi bilo uresničitev vaših glasbenih sanj?
Moja prva želja je uspešen zaključek študija tako na diplomski kot magistrski stopnji. V prihodnosti se ne omejujem le
na koncertiranje in nastopanje po opernih hišah. Pomembno mi je, da so poslušalci zadovoljni, kjerkoli me že poslušajo. Če pa bom imela kdaj priložnost nastopiti v kateri od
večjih prestolnic oziroma pomembnejših opernih hiš, mi bo
to v čast in bom z veseljem nastopila. Me pa veseli tudi poučevanje, zato si puščam odprte vse poti. Če bom ljudem lahko podala znanje, ljubezen in veselje do glasbe, je to zame
več kot dovolj.
Kdo pa je Manca v prostem času, ko se ne posveča glasbi?
Drugi bi me verjetno opisali kot zelo zgovorno, dobrovoljno in
nasmejano dekle. Rada imam živali, dobro kavo in še boljšo
družbo. Poleg študija trenutno odkrivam še veselje do balvanskega plezanja, v prostem času zelo rada kuham, pečem in
preizkušam nove recepte. Ob koncih tedna pa odkrivam katerega od slovenskih vrhov. Opravljam tudi študentsko delo v
zdravstvenem domu v Ljubljani.
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Zadovoljni s sezono na drsališču in v smučini
Drsališče Medvode je v letošnji zimi obratovalo 73 dni, našteli so več kot šest tisoč
obiskovalcev, sezona v Nordijskem centru Bonovec pa je bila dolga 47 dni, tekaški
poligon je obiskalo okrog deset tisoč tekačev.
MAJA BERTONCELJ
Pred vrati je pomlad, zimska sezona je zaključena. Dodobra
so jo lahko v domači, medvoški občini izkoristili tudi ljubitelji
teka na smučeh in drsanja.

OBRATOVALNIH DNI VEČ KOT LANI
Zadnji dan uradnega obratovanja v Nordijskem centru Medvode je bil 25. februar. Pod streho jim je uspelo spraviti še
"otroške tekaške počitnice". Končno oceno sezone je podala
Ines Iskra, vodja športnih programov v Javnem zavodu Sotočje Medvode: "Letošnja obratovalna sezona v Nordijskem
centru Bonovec je z dvodnevno prekinitvijo trajala 47 dni, kar
pomeni dva tedna več kot lansko leto. Ocenjujemo, da je v
tem času tekaški poligon obiskalo okoli deset tisoč tekačev.
Med delavniki v dopoldanskem času so se starejši od sedemdeset let rekreirali brezplačno, enako osnovnošolci v okviru
ur rednega pouka. Še posebno nas veseli, da smo v letošnji
sezoni zabeležili povečan obisk domačih in ljubljanskih šol
ter vrtcev, ki so na našem poligonu izvajali športne dneve ob
učenja teka na smučeh. Beležimo tudi velik porast zanima-
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nja za tečaje teka na smučeh in izposojo opreme, kar nakazuje, da se priljubljenost tovrstne rekreacije še vedno povečuje.
V preških smučinah je bilo minulo sezono izpeljano eno tekmovanje v nordijski kombinaciji ter tridnevna vseslovenska
akcija Šolar na smuči, s katero smo skupaj z Zavodom RS
Planica in Smučarsko zvezo Slovenije omogočili brezplačno
učenje 102 tretješolcema. Ob prvem sneženju smo s snežnim
teptalnikom urezali smučine tudi v Kranju, in sicer na relaciji Podreča–Kranj ter Kokrica–Predoslje. Za pripravo, urejanje,
redno vzdrževanje ter obratovanje centra v celoti sta upravljavec Javni zavod Sotočje ter izvajalec del Nordijsko športno društvo Medvode opravila nekaj več kot 1500 ur dela. Tudi
sezono 2021/2022 si bomo zapomnili po zadovoljnih odzivih
naših uporabnikov, za kar gre velika zahvala tudi okoliškim
prebivalcem za potrpežljivost ob povečanem prometu v neposredni bližini Nordijskega centra."
Tudi v Nordijskem društvu Medvode so potrdili, da je bilo za
tečaje in izposojo opreme veliko zanimanja. Prosta mesta v
tečajih so se hitro polnila. "Dobra sezona se pozna tudi pri
vpisu otrok v društvo," je dejal Damjan Jenko, predsednik NŠD
Medvode.

DRSALIŠČE POSTAVILI MED PRVIMI
Dober obisk so beležili tudi na drsališču Medvode, ki lani
ni bilo postavljeno. Drsanje je bilo brezplačno. "S sezono
delovanja drsališča Medvode smo zelo zadovoljni, sploh če
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PRITOŽB NISO PREJELI
Najbližji stanovalci priznavajo, da so
bili na začetku skeptični, sedaj pa so
zadovoljni s korektnim odnosom. "Drsališče najmlajšim in malo manj mladim omogoča ogromno veselja in sprostitve. Glede na to, da sem ena izmed
najbližjih stanovalcev ob začasni lokaciji drsališča, se čutim dolžno, da se organizatorjem Javnemu zavodu Sotočje
Medvode in upravljavcema drsališča
ob koncu obratovanja zahvalim za korekten odnos v vsem času obratovanja.
Res je, da smo bili pred leti, ko se je drsališče preselilo na ploščad, skeptični,
kako bo to delovalo zaradi neposredne
bližine stanovanjskega objekta, a se je
izkazalo, da je bil naš strah popolnoma
odveč. Drsališče za stanovalce ni moteče, kar lahko z gotovostjo trdim, saj
smo mu najbližji," je javno zahvalo poslala Martina Ovijač. V Javnem zavodu
Sotočje pravijo, da pritožb stanovalcev
zaradi obratovanja drsališča niso prejeli.

Pet dobitnikov priznanja Civilne zaščite
V Sloveniji že od leta 1992 vsak 1. marec praznujemo dan Civilne zaščite. Ta dan je namenjen prostovoljnemu gasilstvu ter različnim reševalnim službam, ki nepoklicno ali poklicno izkazujejo solidarnost, nudijo pomoč ljudem in so se vselej pripravljene odzvati, ko
je njihova pomoč potrebna. Ob tej priložnosti podelijo priznanja Civilne zaščite, ki so podeljena za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite,
reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Letos so skupno
podelili 284 priznanj, od tega je bilo 48 posameznikov oziroma organizacij iz Gorenjske,
ki sodijo pod izpostavo URSZR Kranj in izpostavo URSZR Ljubljana. V medvoški občini je
bilo pet dobitnikov priznanj. Srebrno priznanje so prejeli PGD Spodje Pirniče - Vikrče - Zavrh, PGD Preska - Medvode in Janez Kajzar, bronasto priznanje si je prislužil Javni zavod
Sotočje Medvode, dobitnik zlatega priznanja je Klemen Gorše. Najvišje priznanje, kipec
Civilne zaščite, pa si je letos prislužil Rdeči križ Slovenije. M. L.

ZOBNA ORDINACIJA KLINIKE DR. FABJAN ŠENČUR
ORDINACIJA ZA ODRASLE IN OTROKE
Smo zobozdravstvena ordinacija za odrasle in otroke, nahajamo se v prostorih
Klinike dr. Fabjan v Šenčurju pri Kranju. Naše storitve zajemajo vse konservativne in protetične storitve s kakovostnimi materiali. Pri protetičnih rešitvah
na zobnih vsadkih sodelujemo s specialistom oralne in maksilofacialne kirurgije. V ponudbi imamo tudi nevidne zobne aparate (alignerje). Za dolgoročno
ohranjanje zdravja zob, dlesni in trajnosti protetičnih izdelkov skrbi diplomirana ustna higieničarka. Poudarek dajemo ohranitvi lastnih zob, individualnemu
pristopu in prisluhnemo željam pacienta. Nimamo čakalnih dob. Sodelujemo
z izkušenimi zobotehniki, ki imajo znanje, opremo in materiale za vse nivoje
protetične oskrbe. Med najbolj estetske protetične izdelke štejemo brezkovinske polnokeramične krone in zobne luske.
Primož Arko, dr. dent. med.

KLINIKA DR. FABJAN, POSLOVNA CONA A32, ŠENČUR
T: 051 489 055, 051 357 200, E: zobna@fabjan.si

FABJANGAS D.O.O., POSLOVAN CONA A 32, ŠENČUR

upoštevamo čas, v katerem je drsališče delovalo. Postavili smo ga namreč
med prvimi v Sloveniji v času, ko so
veljala stroga pravila glede omejevanja
širjenja koronavirusa. Verjeli smo, da
zmoremo zadostiti vsem pogojem in
tako našim najmlajšim pričarati nasmeh na usta že sredi novembra. Drsališče Medvode je namreč nemoteno
obratovalo kar 73 dni (od 19. novembra
do 30. januarja). Žal zaradi že omenjenih omejitev, povezanih s covidom-19,
nismo pripravili nobenega od načrtovanih dogodkov ob drsališču, vseeno
pa smo zelo zadovoljni z obiskom, saj
je drsališče obiskalo več kot šest tisoč obiskovalcev ter v dopoldanskem
času več kot 25 skupin otrok iz vrtcev
in osnovnih šol. Zabeležili smo 1984 izposoj drsalk oz. drsalnih pingvinov," je
povedal Jure Galičič, vodja turističnih
programov v Javnem zavodu Sotočje,
in poudaril, da je postavitev drsališča
velika pridobitev za center Medvod v
prazničnem času ob koncu leta, hkrati pa je to prvi znak, da so prazniki tik
pred vrati. "Mislim, da je tudi lokacija
prava, da je prav, da center Medvod
čim bolj živi in se tam čim več dogaja. Glede na dobro sodelovanje s sosedi ob drsališču, zelo dober obisk in na
splošno veliko pozitivnih komentarjev
ljudi, ki so del svojega časa preživeli ob
njem, ga nameravamo postaviti tudi
prihodnje leto," je še dodal Galičič.

Udeleženci jubilejnih, petdesetih Veteranskih tekem

Petdesete Veteranske tekme
Jubilej je bil v znamenju dobrega vzdušja, več kot sto udeležencev in izida biltena.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Medvoške Veteranske tekme v veleslalomu so praznovale petdeseto izvedbo.
Začetki sovpadajo z društvenim smučarskim tekmovanjem TVD Partizan
Medvode leta 1968 na planini na Golem
Brdu. V Veteranske so jih preimenovali
v naslednjih letih. Na prvih so nastopali
samo moški, nato tudi ženske.
V petdesetih izvedbah so največkrat potekale na Soriški planini, kar 17-krat.
Jubilejne so bile 6. marca na smučišču
Rudno pri Železnikih – četrtič. Pripravnice, pripravniki, veterani in veteranke
so se pomerili v enem teku, nato pa čakali na izračun: kdo so tisti, ki so se naj-

Ob jubileju so izdali bilten,
v katerem je na dvaintridesetih
straneh v sliki in besedi
predstavljena zgodovina
Veteranskih tekem. Pisati se
je začela leta 1968 v Žlebeh.
bolj približali povprečnemu času. Vmes
je bil čas za druženje, glasbo, predstavili
so se tudi starodobni smučarji iz Društva Rovtarji iz Škofje Loke. Matevž Barle in Dane Kus sta se ob tem še spomnila, kako je bilo smučati na prvi izvedbi
pred več kot petdesetimi leti. Oba sta
bila že takrat zraven. "Danes sem tekmo
spremljal ob progi in užival v smučanju

in druženju. Ko smo začeli, si zagotovo
nismo mislili, da bo to tekmovanje dočakalo petdeseto izvedbo. Zelo sem vesel, da se je ohranilo in da je udeležba
tako dobra. Včasih se je smučalo precej
drugače kot danes. Res je velika razlika.
Smuči so bile lesene in brez robnikov.
Težko se je vijugalo. Še vedno hranim
smuči s prve tekme. So znamke Elan,
najverjetneje so bile izdelane še pred
drugo svetovno vojno. Tudi okovje je bilo
drugačno, obute pa smo imeli navadne
čevlje. Takšnega tekmovanja, kot ga
imamo mi, ni nikjer po Sloveniji, ne zasledim, da bi bilo tudi zunaj naših meja.
To so posebne tekme, tretje najstarejše
smučarsko tekmovanje, poleg Zlate lisice v Mariboru in Pokala Vitranc v Kranjski Gori. Tam tekmujejo na običajen
način, mi pa čisto drugače. Pri nas ne
zmaga najhitrejši," je pojasnjeval Matevž Barle, ki je dopolnil 86 let. Le nekaj
mlajši je Dane Kus, ki bo letos dopolnil
84 let. "Na naše začetke imam zelo lepe
spomine. Bili smo mladi, vse smo delali z veseljem. Navzgor smo 'štamfali',
navzdol pa smučali. Prav lepo je bilo.
Še dobro se spomnim. Smuči sem imel
lesene, izdelal jih je Bognar s Svetja. Je
kar šlo. Ko smo začeli, si nismo mislili, da bo to tekmovanje pisalo takšno
zgodovino. Sploh nismo razmišljali o
tem, razmišljali smo za leto vnaprej.
Hitro se je obrnilo teh petdeset izvedb."
Do pred petimi leti je še smučal in priznal je, da ga je mikalo, da bi šel ob tej

priložnosti znova na smuči. "Zanimivo,
da ko sem danes gledal tole smučišče,
sem dobil občutek, da če bi se postavil
na smuči, bi se prav z veseljem zapeljal
navzdol – brez strahu. Skoraj mi je žal,
se pa zavedam, da če pet let nisem bil
na smučeh, ne morem kar na tekmovanje," je povedal Kus. Zato pa je bilo v
boju za najbolj povprečen čas 32 žensk
in 42 moških. Najstarejši med njimi je
bil Bogdan Skvarča, letnik rojstva 1940.
"Na progi nisem imel nobenih težav.
Nekajkrat na leto še grem na smuči.
Rad smučam. Na Veteranskih tekmah
sem bil že kar nekajkrat, veliko mi pomenijo. Doma sem bil v Medvodah, od
poroke naprej pa živim v Horjulu, a se
rad vračam. Včasih sem bil veliko v Partizanu, šli smo na zlet v Beograd, hodili na počitnice v Umag ... Kar pestro je
bilo," je obujal spomine.
Udeleženci in tudi drugi prisotni so napeto čakali na sklepno dejanje: razglasitev rezultatov. V "kuhinji", kot pravijo,
je čase preračunaval Domin Košir, član
organizacijskega odbora. "Rezultate preračunavam od leta 2012. Sem glavni "kuhar". Letos smo še posebej natančno preverili vse čase, prav tako tudi kategorije.
Izračun pa je avtomatski, ni nič vpliva.
Čeprav se reče kuhinja, pa tukaj v resnici
kuhinje ni," je poudaril. In kdo so letošnji zmagovalci? Med pripravnicami se
je povprečnemu času najbolj približala
Irena Stare, druga je bila Silvana Marn,
tretja pa Silva Čarman. Najhitrejši čas je
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Lampičeva obstala v polfinalu
Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu so tekmovali trije Medvoščani: smučarska tekača Anamarija Lampič in Janez Lampič ter
biatlonec Rok Tršan, vsi trije iz Valburge. Najboljšo uvrstitev je
po pričakovanju dosegla Anamarija, ki je bila v sprintu dvanajsta. Obstala je v polfinalu, potem ko ji tudi smuči niso služile,
kot bi si želela. Da je še vedno v vrhunski formi, je dokazala pretekli teden s tretjim mestom na sprintu v Drammnu na Norveškem. Pretekli mesec je prejela Bloudkovo nagrado za leto 2021,
in sicer za vrhunski mednarodni športni dosežek. M. B.

Matevž Barle, Marko Kristan in Dane Kus
po pričakovanju dosegla Barbara Teraž. Med pripravniki so prvi
trije Boštjan Bitenc, Roman Stare in Damjan Ažman, najhitreje
pa se je po progi peljal Gorazd Čarman. Najboljša veteranka na
petdeseti izvedbi je Andreja Kuralt pred Silvo Umek in Marino
Hižar, najhitrejši čas je dosegla Silva Vovk, najboljši veterani pa
so Branko Fišer, Franc Lavrinc in Peter Dežman. Najhitrejši je bil
Robert Štajer. Prehodni občinski pokal je prejela Zvonka Hočevar,
ki se je najbolj približala povprečnemu času vseh udeležencev.
Kot je dejala, tega ni pričakovala – in ravno v tem je čar.
Pred razglasitvijo je Marko Sušnik zapel smučarsko himno, ki jo
je leta 2000 tudi sam napisal, zbrane sta nagovorila župan Medvod Nejc Smole in Katarina Kotnik iz Planinske zveze Slovenije. Veteranske tekme namreč zadnja leta potekajo pod okriljem
Planinskega društva Medvode. "Današnji dogodek kaže, da smo
Medvoščani še vedno povezani, se znamo družiti ... Vsi smo zadovoljni in tekmovanje gre naprej. Dokler imamo takšne organizatorje in podpornike, posluh na občini, se za to ni treba bati,"
je dejal Gorazd Šturm, predsednik PD Medvode. In organizatorji
so bili tudi letos zadovoljni. "Za nami je uspešen dan. Udeležba
je bila po pričakovanjih, kar pomeni okrog števila sto, in večina
jih je tudi tekmovala. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, ni bilo
poškodb, bilo je veliko dobre volje ... Veteranske tekme bodo šle
naprej skupaj s to organizacijsko ekipo, ki dela zadnjih deset let.
Si pa želimo, da bi se nam pridružil še kdo iz mlajše generacije,"
je za konec dejal vodja organizacijskega odbora Marko Kristan.
Ob jubileju so izdali bilten, v katerem je predstavljena zgodovina tekmovanja.

Vabimo vas (m/ž), da se nam pridružite kot

PREDDELAVEC-OPERATER
DELAVEC V PROIZVODNJI
v Medvodah ali Škofji Loki,

kjer boste kot :
– preddelavec-operater zadolženi za vodenje in organiziranje dela na liniji, knjiženje materiala in javljanje
gotovih izdelkov v proizvodnji;
– kot sodelavec v proizvodnji pa boste opravljali delovne
operacije, ki so potrebne za izdelavo filtrov
Poleg dela v prijetni ekipi, mesečne stimulacije in internega usposabljanja vas vabimo v okolje, v katerem vsak
posameznik šteje.
Prijavite se na medvode.hr@sogefigroup.com
ali na naslov Sogefi Filtration, d. o. o., Kadrovska služba,
Ladja 11, 1215 Medvode.

Sogefi Filtration, d. o. o., je podjetje z več kot 60-letno tradicijo
proizvodnje avtomobilskih filtrov. Smo del mednarodne kor
poracije Sogefi, ki posluje v 21 državah po svetu in zaposluje
več kot 6.500 ljudi, od tega v Sloveniji več kot 400.
Letošnji zmagovalci (od leve): Andreja Kuralt, Branko Fišer, Zvonka
Hočevar, Boštjan Bitenc in Irena Stare
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Tretješolci v tekaških smučinah
Z akcijo Šolar na smuči želijo otrokom predstaviti tudi smučarski tek.
PETER KOŠENINA
Nordijski center Bonovec je od 9. do 11. februarja gostil otroke
tretjih razredov osnovnih šol, ki so sodelovali v akciji Šolar
na smuči. V njej so se otroci lahko brezplačno naučili teka na
smučeh in ob tem spoznali pravila varnega obnašanja na tekaških progah. Prvi dan jih je obiskala tudi nosilka olimpijske
medalje iz Vancouvra Petra Majdič.
Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport Republike Slovenije in Policija so z alpsko akcijo Šolar na smuči začeli pred
sedmimi leti, letos pa so prvič izvedli tudi akcijo učenja teka
na smučeh. Hoja na smučeh je bila pred stoletji prva hitrejša
oblika gibanja po zasneženi pokrajini, zdaj pa s pomočjo te
akcije otroci lahko brezplačno naredijo prve korake na tekaških smučeh. "Namen akcije je otrokom predstaviti smučarski šport, velik poudarek dajemo varnosti, zato v projektu sodeluje tudi slovenska policija. Pri alpskem delu opažamo, da
dobra polovica otrok ob udeležbi v akciji prvič stopi na alpske
smuči, ta odstotek pa je pri smučarskem teku še večji. Naš
namen je otroke pripeljati na sneg, učenje je brezplačno, pogoj pa je, da se akcije udeleži vsaj 90 odstotkov otrok iz razreda, torej ne le tisti, ki so že od prej vešči smučanja. Po nasmehih na obrazih vidimo, da jih ta aktivnost zabava. Čeprav se
jih je veliko s smučarskim tekom srečalo prvič, verjamem, da

SODOBNA
AVTOOPTIKA

AKCIJSKE CENE
LETNIH AVTOPLAŠČEV
(vse cene z DDV)

185/65R15 SAVA INTENSA HP2 49,00 EUR
185/65R15 UNIROYAL RAINEXPERT 5 56,70 EUR
185/65R15 GOODYEAR EFF. PERFORMANCE 2 72,00 EUR
195/65R15 SAVA INTENSA HP2 46,00 EUR
195/65R15 UNIROYAL RAINEXPERT 50,00 EUR
195/65R15 GOODYEAR EFF. PERFORMANCE 2 53,40 EUR
205/55R16 SAVA INTENSA HP2 48,00 EUR
205/55R16 GOODYEAR EFF. PERFORMANCE 2 66,80 EUR
205/55r16 CONTINENTAL PREMIUM CONT. 6 79,90 EUR

Več o ponudbi na naši spletni strani:
www.avtoservis-lustrek.si

Tretješolce iz OŠ Simona Jenka Smlednik je na Bonovcu obiskala
nosilka olimpijske medalje Petra Majdič.
danes niso zadnjič stali na smučeh," je o akciji Šolar na smuči
dejal njen koordinator Luka Vrančič. Otroke 3. razredov OŠ Simona Jenka iz Smlednika je prvi dan akcije obiskala smučarska tekačica Petra Majdič in najprej odgovarjala na njihova
vprašanja, nato pa so se skupaj podali na tekaške proge.
Tekaška akcija Šolar na smuči je istočasno potekala na štirih
prizoriščih, poleg Bonovca so jo gostile še Planica, Rogla in Pokljuka. Epidemiološke razmere so okrnile udeležbo, zato število sodelujočih otrok ni bilo veliko. "Sprva se je prijavilo kar
nekaj ljubljanskih šol, ki pa so nato udeležbo zaradi karanten odpovedale, a smo vseeno zadovoljni. Učenci in učenke
si vso opremo izposodijo pri nas v centru, zato je od 30 do 40
udeležencev optimalna številka," je dejala Ines Iskra z Zavoda
Sotočje Medvode, ki je bil ob Nordijskem športnem društvu

»Naš namen je otroke pripeljati na sneg. Učenje
je brezplačno, pogoj pa je, da se akcije udeleži
vsaj devetdeset odstotkov otrok iz razreda, torej
ne le tisti, ki so že od prej vešči smučanja.«
Medvode soorganizator akcije. Nordijski center Bonovec se je
v zadnjih dveh letih, predvsem pa lani pozimi, ko zaradi epidemije nismo smeli zapuščati regij, z umetnim zasneževanjem izkazal za pomemben rekreativni objekt. "Kot kaže, brez
umetnega snega v nižinah ne bo šlo več. Tak center je odličen
za okoliško rekreacijo, pa tudi za klube ljubljanske regije, ker
je teren povsem primeren za treninge najmlajših. Čeprav v
zadnjih štirih desetletjih število tekmovalcev v Sloveniji ostaja približno enako, se je neverjetno povečalo število rekreativnih tekačev, zato je vsak poligon, ki nam omogoča ukvarjanje
s tekom, zelo dobrodošel," je ob akciji Šolar na smuči o poligonu na Bonovcu dejal Jože Klemenčič, koordinator panoge Tek
na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije.
Drugi dan akcije so v bonovške smučine stopili učenci tretjih
razredov OŠ Vodice, tretji dan pa učenci OŠ Medvode.
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Sezono začel
v Italiji
Andrej Žavbi že zmaguje.
MAJA BERTONCELJ
Kolesarska tekmovanja za amaterske
kategorije se v Sloveniji predvidoma
začnejo šele maja, Andrej Žavbi iz Zbilj
je tako sezono začel na dirkah v Italiji
in že niza uspehe v svoji kategoriji od
60 do 65 let.
Pretekli mesec je na dirki v Santa Eufemiji v ciljnem sprintu osvojil tretje
mesto, na Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari v Imoli, kjer so
pred leti potekala tekmovanja formule
ena, je na obeh dirkah zmagal, osvojil
je tudi rožnato majico zmagovalca na
Piccolo Giro di Romagna. Slavil je tudi
v Padovi in na dirki v Cagnola di Cartura. Dan prej je bil četrti v Due Carrare.
Dve novi zmagi je zabeležil pretekli konec tedna: v Imoli in na dirki Memorial Giorgio Ferrari – Trofeo Bar Oltre …
Modo v mestu San Cesario sul Panaro.

Andrej Žavbi je bil v sprintu najmočnejši tudi na dirki v Cagnola di Cartura. / Foto: Alenka
Žavbi Kunaver
"Vesel sem, da sem konkurenčen tudi
na ravninskih krožnih dirkah, kjer dirkajo predvsem specialisti za ravnino
in sprinterji. Cilji za letošnjo sezono so
predvsem svetovna prvenstva na cesti
in velodromu, dirke in granfondi v tujini, v Sloveniji pa državna prvenstva,
Maraton Franja in dirke za slovenski
pokal," pravi Andrej Žavbi. Zdi se, da je
vsako leto bolj vpet v kolesarstvo in treninge, kljub temu da bo letos dopolnil
62 let. "Že pretekla leta sem imel kar

maksimalno ur treninga in teh številk
se nameravam držati tudi letos. Trenutno imam na kolesu dobrih tri tisoč kilometrov, večinoma sem jih naredil na
Cresu in na trenažerju. Lani sem imel
okrog sedemnajst tisoč kilometrov in
takšna številka upam, da bo tudi letos.
Na teden imam okrog petnajst do dvajset ur treninga," pojasni.
V prihodnjih tednih ima v načrtu nove
dirke v Italiji. Kot pravi, je konkurenca
na njih močna.

PEUGEOT 3008
ČISTO SVEŽA ZALOGA
BENCIN, DIZEL ali PRIKLJUČNI HIBRID

Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP
ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 121 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do 0,0507 g/km. Emisije
trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. 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.
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V gibanju s Timotejem (34)

TIMOTEJ BEČAN,
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

VRAČANJE PO POŠKODBI
Poškodbe so največji "križ" vseh, ki se
ukvarjajo s športom, še posebej tistih, ki
od njega živijo, saj ne morejo opravljati
svoje službe, za vse ostale pa seveda dodatna motivacijska ovira, da se spravijo
h gibanju. Zadnja stvar, ki si jo ob tem
želimo narediti, je, da vržemo puško v
koruzo.
Vsakdo se v življenju sooči s težavami,
takšni ali drugačnimi. Ena izmed njih
je gotovo tudi poškodba, ki prepreči nadaljnje športno udejstvovanje. To je hudo

še posebej za tiste, ki športu namenijo
veliko časa in jim predstavlja najljubši
hobi v prostem času in pomemben del
življenja. Vsekakor se je treba zavedati,
da je poškodba znak, da je bilo nečesa
preveč, ali pa smo bili na določenem
področju premalo dosledni in nepozorni, po domače malo štorasti. Poškodba
je le posledica telesne hibe, ki se izrazi
ob pretiravanju. Poškodbe so lahko kronične ali pa akutne. Prve se navadno
razvijajo dlje časa, tudi trajajo dlje in za
njihovo sanacijo je treba vložiti več truda, druge pa se lahko zgodijo praktično
kadarkoli, niti ni nujno med športom.
Lahko na stopnici malo nerodno stopite in si zvijete gleženj, kar predstavlja
akutno poškodbo, medtem ko je recimo
iliotibialni sindrom (t. i. tekaško koleno)
predvsem pridelan sčasoma ob preveliki
količini in/ali intenzivnosti treningov.
Zanjo poškodbo sem imel pred kratkim
tudi jaz. Hočemo ali nočemo, poškodbe
so in bodo sestavni del športa. Profesor
na fakulteti nam je nekoč dejal, da je to
napačno razmišljanje, pa vendar si ne

smemo zatiskati oči pred tem. Vsak se
vsaj enkrat v življenju sooči s poškodbo,
prej bi rekel celo večkrat. Predvsem je
pomembno to, kako se z njimi soočimo
in jih rešujemo. Ob pojavu je vsakemu
težko, saj si tega ne želi, vendar je to težavo treba sprejeti in stremeti k rešitvi.
K sreči nekatere izzvenijo že z nekaj počitka, druge pa zahtevajo dodaten vložek
časa, truda in tudi česa drugega, kot je
na primer obiska fizioterapevta, ki preuči poškodbo, sprosti kakšen kritičen del
telesa, in nato kineziologa, ki z izbranimi in specifičnimi vajami pomaga pri
sprostitvi ali krepitvi šibkega dela telesa.
Vsekakor je velikokrat potreben celosten
pristop reševanja problema, predvsem z
vidika, da se poškodba ne bi ponovila.
Velikokrat se namreč zgodi, da se poškodba po določenem času ponovi, kar
pomeni, da smo v preteklosti v večini
sanirali le posledice, ne pa rešili problema, ki predstavlja vzrok. Ravno zadnje
je ključno za dolgoročno preprečevanje
poškodb, torej dati določen poudarek
tudi našim šibkim točkam.
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Pogosta prevara pri
rabljenem avtomobilu
Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

AVTO JAMNIK d.o.o.

Leto 2021 je bilo zaradi nenehne krize s polprevodniki za avtomobilsko industrijo zahtevno. Nihče ni želel prodati svojega avtomobila, saj ni bilo novih vozil, ki bi zamenjala stare.
Kupci rabljenih avtomobilov so še vedno v težavah, saj na
trgu rabljenih avtomobilov opazno primanjkuje tistih, ki so
brezhibna.
Pred kratkim je platforma za zgodovino avtomobilov carVertical ugotavljala, kako se pogostost prevare s prevrtenimi kilometri razlikuje med državami. Podjetje je izvedlo raziskavo
na podlagi skoraj 900.000 preverjenih zgodovin avtomobilov
iz leta 2021. Ugotovitve kažejo na prisotnost goljufij z nazaj
prevrtenim števcem kilometrov.
Najbolj pogoste goljufije s prevrtenimi kilometri so v vhodni
in srednji Evropi. Vsak deseti rabljeni avtomobil, ki je bil preverjen na Češkem, Slovaškem, v Sloveniji, na Hrvaškem in v
Srbiji, ima prevaro s kilometrino. Delež vozil s prevrtenimi
kilometri pa je na Poljskem in Madžarskem dosegel 12 oziroma 14 odstotkov.
Glede na podatke je prevrtavanje kilometrov najbolj razširjeno
v Latviji. Več kot 24 odstotkov vozil v tej državi, ki so bila pregledana na platformi, je imelo na števcu spremenjeno število

kilometrov. Drugo mesto po največjem deležu prevar s kilometrino gre Romuniji. Vsak peti rabljeni avtomobil ali skoraj 20
odstotkov avtomobilov, ki so bili pregledani na carVertical-u
v Romuniji, je imelo težave s kilometrino. Estonija je tretja država z največjim deležem rabljenih avtomobilov s prevrtenimi
kilometri, Litva pa četrta. Med državami z višjim odstotkom
vozil z lažnim števcem kilometrov sta tudi Rusija in Ukrajina.
Glavni viri za uvoz rabljenih avtomobilov za vzhodnoevropske trge so Nemčija, Francija, Belgija, Nizozemska in Italija.
Čezmejni uvozi avtomobilov so najbolj tvegani, ker ravno tu
pogosto prihaja do spreminjanja kilometrine. Prevrtavanje
prevoženih kilometrov na avtomobilu je tako rekoč nevidno
kaznivo dejanje, ki po nekaterih znanstvenih raziskavah
samo v Evropi povzroči več kot 9 milijard evrov gospodarske
škode na leto.
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Rožice za čajčke že cvetijo, dela na vrtu
MARJEŠKA PEHTA
Že kar konkretno smo vstopili v marec, mesec, ko se začenja
pomlad.
Najprej naj vas samo spomnim na nekaj rožic, ki so že zacvetele in ki so prve znanilke pomladi in tudi prve uporabne v
vaših kasnejših čajnih mešanicah. To so trobentice, vijolice,
lapuh, drobne marjetke. Začele bodo rasti v izobilju, vam pa
samo v opomnik, da je končno čas za nabiranje. Pripravite si
lahko tudi svoj jegermeister, vse naštete rožice dodamo dobremu domačemu žganju in kasneje dodajamo še ostale na
seznamu. Če nimate recepta, se mi oglasite po e-pošti vanja.
locniskar@gmail.com in vam ga pošljem. Po gozdovih in ob
potokih bo kmalu zadišalo po divjem česnu, utrgajte na vsakem sprehodu nekaj listov in si pripravite okusno čemaževo
juho ali preprosto narežite liste in dodajte pomladanskim solatam, obvezno regratu.
Z možem se nama na najinem vrtu že veliko dogaja. V rastlinjaku ni več motovilca in radiča, pred sajenjem paradižnika
konec aprila sva ta prostor izkoristila in posejala ter posadila
solato, presadila por, jagode so tudi že posajene in solata, ki je
prezimila, raste, odkar je toliko toplo, da jo mož redno zaliva.
Raste tudi že rdeča redkev in vse to bo moralo v predelavo do
konca aprila. V visokih gredah, ki so pokrite s polivinilom, je
nova plast domačega gnoja in nove sveže prsti. Posejala sem
korenje, peteršilj in za poizkus presadila še nekaj pora, da vidim, kako bo rastel. V naslednjih dneh bom nakupila še nekaj
zgodnjega zelja in cvetače. Na okenski polici pa pričakujem,
da ozelenita paprika in paradižnik, ki sem ju posejala. Vsako
leto sem tako dolgo čakala na primerno velikost sadik, da se je
mož že naveličal in šel kupit nove v vrtnarijo. Vse skupaj je en
sam užitek gledati in pričakovati, da začne vse zeleneti in rasti, sploh pa je največji užitek, ko v trgovini peljem z vozičkom
mimo polic in hladilnika z zelenjavo. Ker ponoči temperatura
še ni dovolj visoka, bodo ostale visoke grede počakale, da se bo

Prve znanilke pomladi, ki so uporabne tudi v čajnih mešanicah, že
cvetijo. / Foto: Peter Košenina
dvignila na vsaj pet stopinj. Takrat obvezno posadim tudi že
krompir, čebulo, blitvo, špinačo in rdečo peso.
Spremljam tudi setveni koledar in tabelo dobrih in slabih sosedov. Naj iz nje naštejem le nekaj primerov: bučke – dobri
sosedje so čebula, fižol, paradižnik, špinača, bazilika, slabi
pa kumare in krompir; čebula – dobri sosedje: bučke, solata,
radič, rdeča pesa, kumare, paradižnik, korenček, slabi: grah,
fižol, kapusnice, por, špinača; endivija – dobri sosedje: por,
fižol, grah, kapusnice, špinača, paradižnik, redkvica, slabi sosed je radič; korenček – dobri sosedje: čebula, por, paradižnik,
redkvice, solata, špinača, slabi: peteršilj, rdeča pesa, janež,
zelena; krompir – dobri sosedje: špinača, hren, pastinak, fižol, grah, peteršilj, slabi: bučke, paradižnik, kumare, čebula.
Želim vam veliko užitkov pri delu na vrtu!

RAZGLED

Izobraževanje novih
gasilskih moči
PETER KOŠENINA
Javnomnenjske raziskave (Valicon, marec 2021) kažejo, da Slovenci od vseh
poklicev najbolj zaupamo gasilcem.
Kandidati za operativnega gasilca morajo uspešno opraviti temeljit izobraževalni tečaj, ki ga izvedejo inštruktorji Gasilske zveze Slovenije. Predavanjem in
izpitu iz teorije sledijo praktične vaje, na
katerih se usposobijo za naloge gašenja
in reševanja. Novi kandidati za operativnega gasilca iz prostovoljnih društev
Gasilske zveze Medvode so praktični
del izobraževanja začeli 5. marca v Sori.
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Folklorna skupina KUD-a Oton Župančič iz Sore je v začetku marca
nadaljevala dokumentiranje folklornih oblačil, v katerih nastopajo
njihovi plesalci. Oblačila posnemajo tista iz Finžgarjevih časov,
zato jih imenujejo Finžgarjeva noša. Pred fotografski objektiv so se
postavili najmlajši folklorniki. P. K. / Foto: Peter Košenina

Na Planet TV lahko spremljate slovensko različico avstralskega
ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. Med ženini
je tudi 28-letni Aleksandar Manovski, sicer Makedonec, ki živi v
Medvodah. Brezpogojna ljubezen je zanj to, da ga ima ženska rada
tudi, če jo kaj moti na njem. A. B. / Foto: Planet TV

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je župan Nejc Smole v
Kulturnem domu Medvode podelil pletenici. Prevzeli so ju dr. Barbara
Pregelj ter Aleš Cigale v imenu ekipe založbe Malinc in Zvonka T.
Simčič (levo) za Franca Cegnarja. M. B. / Foto: Peter Košenina

Ob kulturnem prazniku so sokrajanom na poseben način čestitali
v KUD Smednik: z nastopom združenih pritrkovalcev društva. Na
predvečer praznika ste jim lahko prisluhnili iz zvonika župnijske
cerkve sv. Urha v Smledniku. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič
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Skrije zajček nekje v gozdu pod Katarino v grm žganje, da bi ga sem
in tja dal na zob, in zraven za vsak primer napiše: "To ni šnopc."
Pride naslednji dan, da bi ga srknil požirek, pa žganja ni nikjer več.
Poleg je bilo le sporočilo: "Jež ni popil šnopca."
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Prijatelja Gorenjca se srečata v mestu.
"Marjan, včeraj sem te videl, kako si tekel za avtobusom," kolega
podreza Jože. "A si ga ujel?"
"Saj ga nisem lovil," mu odvrne Marjan in doda: "Tekel sem za
njim, da bi prihranil en evro."
"Potem bi pa raje tekel za taksijem, saj bi lahko prihranil najmanj
dvajset evrov," je iznajdljiv Jože.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno
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število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih
kvadratov. Pripravil B. F.
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"A si slišala, da je dimnikarja povozil avto?"
"Obup. A sedaj še na strehi nismo več varni?!"
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Medvoščan v kuharskem šovu
Pred kratkim so predstavili tekmovalce osme sezone MasterChef Slovenija.
Med njimi je tudi 40-letni Jure Galičič.
MAJA BERTONCELJ
Jureta Galičiča iz Preske poznamo kot
vodjo turističnih programov v Javnem
zavodu Sotočje, igralca v KUD Fofité,
filmofila, ljubitelja filmske glasbe, sinhronizatorja risank (tudi Divja brata
Kratt), skratka človeka mnogih talentov, ki v družbi skrbi za dobro vzdušje.
Da je domač tudi za štedilnikom, lahko
spoznavamo skozi oddaje Ljubiteljska
kuharija, ki sta jih v času epidemije
covida-19, ko se ni dalo navduševati
z gledališkega odra, začela snemati z
Moniko Jekler. Kako uspešen bo v konkurenci skupaj šestnajstih ljubiteljskih
kuharjev, bomo lahko spremljali na
POP TV. Zmagovalec bo domov odnesel
naziv MasterChef Slovenija, pokal in 50
tisoč evrov.
Pogovor začniva klasično: kako to,
da ste se odločili za sodelovanje?
Po seriji kulinaričnih projektov, ki sem
se jih lotil, nazadnje oddaje Ljubiteljska
kuharija, ki jo pripravljam z Moniko Jekler, sem nekako začutil, da je napočil
čas, da uresničim skrito željo in se prijavim na MasterChef. Naj se prijavim,
so me že nekaj časa spodbujali tako domači kot prijatelji. In lansko leto (prijave so bile do oktobra 2021) se je vse skupaj nekako poklopilo.
Torej podpora doma, v krogu prijateljev, je bila?
Do samega uradnega razkritja, da sem
udeleženec osme sezone MasterChef
Slovenija, je za to vedelo malo ljudi –
ožja družina, nekaj prijateljev in sodelavci, ki so morali zaradi tega prevzeti
nekatere moje službene obveznosti. Moram priznati, da so bili vsi navdušeni,
ko sem jim to povedal, zelo so me podprli pri tej odločitvi.
Kako je potekala vaša dosedanja
kuharska pot, od kod to navdušenje?
Kuham že skoraj od malih nog, ko smo
kot družina skupaj pripravljali kosilo.
Najprej sem prevzemal enostavne naloge, potem pa vedno bolj zahtevne. Nekako me je kuhanje vedno zanimalo. Tudi
pri obeh babicah sem bil vedno zraven,
ko se je peklo in kuhalo, in sem vedno
bolj pomagal. Tako sem tudi sam začel

Jure Galičič pravi, da je začutil, da je napočil čas, da uresniči skrito željo in se prijavi na
MasterChef. / Foto: Ana Gregorič
vse bolj samostojno pripravljati jedi, teh
jedi je bilo vedno več oziroma so bile raznolike. In ker mi je šlo pri tem dobro,
je moje veselje do kuharije le še raslo.
Ste doma potem vi prva kuhalnica
ali je to žena?
Doma je kuhinja pretežno v moji domeni. Saj ne da žena ne zna kuhati, ampak
mi kuhanje prepušča, saj ve, da mene
to bolj veseli.
Kaj najraje pripravljate in kaj je tisto, kar najraje jeste?
Zelo rad pečem na žaru, predvsem steake in rebrca. Zelo rad imam tudi morsko hrano, kar pomeni, da jo tudi doma
velikokrat jemo. Sicer pa rad kuham
jedi, ki jih cela družina rada je, na čelu
s hčerkama – kitajske rezance s piščancem, kozice v smetanovi omaki, čufte ...
Kaj je vaš glavni cilj v šovu: zmagati,
nabirati izkušnje, znanje ...?
Seveda si želim zmagati, priznam pa, da
zmaga ni tisto glavno, zaradi česar sem
se prijavil. Kljub temu da gre predvsem
za šov oz. tekmovanje, želim pridobiti
dragocene izkušnje, se čim več naučiti,
saj vem, da so sodniki svoje znanje pripravljeni deliti. Vstopil sem kot spužva,

ki bo srkala informacije in znanje. Moja
želja je torej se čim več naučiti, kar čim
več znanja odnesti domov, da bodo potem moji najbližji lahko še bolj uživali v
mojih obrokih.
Kakšni so prvi vtisi?
Fantastični, užitek je kuhati v MasterChef kuhinji, ko je na razpolago toliko
sestavin in aparatur, sploh pa, ker je vse
na dosegu roke. Tako od svojih sotekmovalcev kot tudi sodnikov sem se že
do sedaj toliko naučil, da se lahko samo
veselim nadaljevanja.
V komisiji je tudi Luka Jezeršek, s
katerim se poznata, saj izhaja iz medvoške občine. Je to prednost?
Luko Jezerška zelo spoštujem in mi je v
čast in ponos, da lahko kot tekmovalec
pred znan obraz iz moje občine prinesem
krožnik na ocenjevanje. O kaki posebni
prednosti ne bi govoril, saj če prinesem
slabo skuhano jed, mi ne bi pomagalo
niti to, da bi kot sodniki nastopali moji
domači. Sem pa že v pogovoru za POP TV,
na katerem se predvaja šov, na vprašanje, katerega sodnika bi izbral, če bi lahko en teden kuhal z njim, odgovoril, da
je to prav Luka.
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Diamantni jubilej sestre Emanuele
V Karmeličanskem samostanu v Sori je bila 11. februarja slovesnost diamantnega
jubileja (65. obletnice zaobljub) s. Emanuele.
MAJA BERTONCELJ
Ob somaševanju Jožeta Čuka, župnika v Sori, prof. Janeza Juhanta, ki v kapeli daruje vsak dan sv. mašo za skupnost, in
Boštjana Prevca, nadškofovega tajnika, je sv. mašo daroval
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore.
"V homiliji je povzel tri temeljne trenutke v življenju s. Emanuele: prvi "zgôdi se" je bil trenutek Stvarnikovega "bódi" v prvem
hipu njenega življenja. Drugi "zgôdi se" je bila pripravljenost
njenih staršev, da novo življenje sprejmeta in mu dasta možnost, da zraste in se razvije. Tretji "zgôdi se" pa je bil trenutek
odločitve s. Emanuele, da želi svoje življenje v polnosti posvetiti iskanju in zrenju Boga, njenega Gospoda, v katerem je jasno
našla najgloblji smisel svojega bitja in odgovor na skrivnost
svojega življenja," sporočajo karmeličanke iz Sore. Slovesnost
je potekala v krogu redovne skupnosti, z obiskom in voščilom
s. Emanueli pa jih je razveselil tudi župan Medvod Nejc Smole.
"Karmelska skupnost v Sori ostaja še naprej v tišini molitve,
ki prosi blagoslova za vsakogar in za vse: za tiste, s katerimi
živimo, za našo širšo skupnost, za našo domovino, za svet …
Tudi vi, ki berete te vrstice, ste v naših prošnjah, da bi zlo ne
uničevalo vaših življenj. Upanje je. Iskati in najti moramo le

Sestra Emanuela je praznovala 65. obletnico zaobljub. / Foto: osebni
arhiv
odgovor: V kom je edino upanje, ki ne osramoti nikoli. Morda
je prav to skrivnost življenja. In v to skrivnost skušamo zreti
sestre karmeličanke v tišini, ki jo živimo 'za zidovi', čeprav
ostajajo navzven morda nerazumljeni kot 'tista čudna stvar',"
poudarjajo.

Spodnja Senica 20, Medvode

01/23-55-665
www.cresnik.si

AKCIJA 1.270€
TUDI NA OBROKE

Popolnoma novi Sportage
že od

21.999€
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Prireditve v marcu in aprilu 2022

ˆ

javni zavod sotocje medvode

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete na portalu 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.
Petek, 11. marec 2022, ob 19.00

Mladinski Center Klub Jedro

ODPRTJE RAZSTAVE: LIKOVNA SKUPINA BARVICA – "ŽENSKA/FEMINA"
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si
Petek, 11. marec 2022, ob 19.00

Petek, 18. 3. 2022, ob 21. uri

Mladinski Center Klub Jedro

GLASBENI NATEČAJ BOB (BATTLE OF BANDS) 2022 – PRVI PREDIZBOR:
LIFE ON DISPLAY, ŠESTI METEK, IN HEAVEN
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Kulturni dom Medvode

JAVNA TRIBUNA O PRENOVI PRAVILNIKA IN MERIL ZA SOFINANCIRANJE
KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE
Občinska kulturna zveza Medvode, okz.medvode@gmail.com

Četrtek, 24. marec 2022, od 18.30

Plesni studio Impulz Medvode

DELAVNICA LIFTING OBRAZA: VAJE ZA POMLAJEVANJE IN BOLJŠE
POČUTJE
Zavod PRO-V, info@naravnanega.si ali 041 973 710

Torek, 15. marec 2022, ob 17.00

Knjižnica Medvode

ODPIRAMO PRAVLJIČNA VRATA Z IRENO CERAR: PRAVLJICE ZA ZVEDAVE
OTROKE IN NJIHOVE STARŠE
Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53
Sreda, 16. marec 2022, ob 19.30

Knjižnica Medvode

PREDSTAVITEV KNJIGE: RAZGLEDNI STOLPI SLOVENIJE
(BRANE TERNOVŠEK)

Petek, 25. marec 2022, od 18.00 do 19.25

Kulturni dom Medvode

KINO DAN – ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO
Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, +386 (0)1 361 43 46
Petek, 25. marec 2022, od 20.00 do 21.30

Kulturni dom Medvode

KINO DAN – SADEŽI POZABE

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

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

Četrtek, 17. marec 2022, ob 19.30

Petek, 25. 3. 2022, ob 21. uri

Kulturni dom Medvode

GAJAŠ, BREZ MASKE
JZ Sotočje Medvode, rezervacija sedežev: kultura@zavodsotocje.si,
vstopnice: 12 EUR

Mladinski Center Klub Jedro

GLASBENI NATEČAJ BOB (BATTLE OF BANDS) 2022 – DRUGI
PREDIZBOR: NIGHT CRAWLER, POSEBNI GOSTJE, TERMINAL DISEASE
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si
Sobota, 26. marec, od 8.00

Medvode

ČISTILNA AKCIJA – MEDVODE 2022
JZ Sotočje Medvode, Občina Medvode, TZ Medvode, jure@zavodsotocje.si
Knjižnica Medvode

Sreda, 30. marec 2022, ob 19.30

ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ IN POTOPISNO PREDAVANJE:
POTOVANJE PO ARMENIJI, OD JUGA DO SEVERA (ADA TRKULJA)
Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53
Četrtek, 31. marec 2022, od 18.30

Plesni studio Impulz Medvode

CELOSTNA VADBA: VAJE ZA POMLAJEVANJE OBRAZA IN TELESA
Zavod PRO-V, info@naravnanega.si ali 041 973 710
Petek, 1. aprila 2022, ob 21. uri

Mladinski Center Klub Jedro

GLASBENI NATEČAJ BOB (BATTLE OF BANDS) 2022 – FINALE
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si
Sreda, 6. april 2022, ob 19.30

Knjižnica Medvode

POTOPIS: S PETIMI OTROKI V AFRIKO
Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53
Četrtek, 7. april 2022, ob 19.30

Kulturni dom Medvode

IN PODGANA SE JE SMEJALA
JZ Sotočje Medvode, rezervacija sedežev: kultura@zavodsotocje.si,
vstopnice: 12 EUR

wwwgorenjskiglas.si
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ZAHVALA

Onesnaženje Sore

Označite uro prihoda v
modrih conah
Redarji opažajo, da še vedno veliko občanov in obiskovalcev ne upošteva modrih
parkirnih con, ki so namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju (do dve
uri) in so v Medvodah vzpostavljene od leta
2017 (pred Knjižnico Medvode, ob Medvoški cesti (pri tržnici), ob Cesti ob Sori (pri
pošti), ob Kulturnem domu Medvode in ob
Zdravstvenem domu Medvode). Ponovno
opozarjajo na obvezno označevanje ure
prihoda na vidnem mestu s parkirno uro ali
zapisano na listu papirja. M. B.

Bil si naša opora, steber, drevo in zavetje.
Tvoj objem je bila nesebična pomoč.
Tvoj pogled je bil iskreno zgovoren.
Tvoja pot je bila delovna in poštena.
Ob nenadnem odhodu k večnemu počitku moža,
atija in ata

Jerneja Mohoriča

se zahvaljujemo vsem za izrečene besede in misli ter vsem, ki ste nam stisnili roko in bili z nami, ostali boste v naših srcih. Hvala Društvu upokojencev Smlednik in pevskemu zboru Smleški žarek, katerega član je bil, da ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti s pesmijo. Iskrena hvala tudi za spokojne besede ob grobu. Lep bohlonej župniku Tomažu Nagodetu za lepo oprav
ljen pogrebni obred. Hvala vsem za darovane sveče, cvetje in svete maše.
Vsem iskrena hvala.
Žalujoči družini Mohorič in Naglič

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

V 57. letu starosti nas je na prvi februarski dan v neizprosnem boju z
boleznijo tiho in mirno mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

Marjan Zupančič
iz Valburge pri Smledniku

Kljub neizprosni diagnozi ni ostal sam, zato bi se najprej želeli zahvaliti
vsem, ki ste mu v času bolezni stali ob strani in mu pomagali –
nepogrešljivemu timu za ALS Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo
Ljubljana, osebni zdravnici dr. Tavčarjevi in s. Andreji Kozjek, patronažni
sestri Mateji, Društvu distrofikov Ljubljana in osebni asistentki Mojci.
Hvala vsem, ki ste se od Marjana poslovili; sorodnikom, prijateljem,
znancem, poslovnim partnerjem, stanovskim kolegom vrtnarjem, nam
ustno ali pisno izrekli sožalje, nam stali in nam še vedno stojite ob strani.
Zahvala tudi Pogrebni službi Navček in g. župniku Tomažu Nagodetu za
lepo poslednje slovo. Predvsem iskrena hvala vsem prijateljem, ki ste ga
obiskovali, mu krajšali čas, ki ste se z njim pogovorili na njegovi poti ter
ga bodrili in mu polepšali njegove zadnje dni. Hvala Janezu in Jelki Jeraj,
družini Janhar, Minki in Borisu za čas, ki ste ga posvetili Marjanu.
Dragi Marjan, odšel si, vendar boš za vedno z nami, v parkih, zelenicah,
drevesih, predvsem pa v naših srcih.
Vsi, ki te imamo radi in te bomo pogrešali

ZAHVALE
Za objave zahval v Sotočju pokličite 04 201 42 47
ali pišite na e-naslov: malioglasi@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

V reki Sori pri Goričanah je 2. marca občan opazil madeže in vonj po naftnem
derivatu. Posredovali so gasilci Gasilske
brigade Ljubljana in PGD Preska - Medvode, na kraju so bili prisotni tudi policisti.
S Policijske postaje Medvode so posredovali naslednje opozorilo: "Dne 2. marca
je v popoldanskem času neznanec v meteorno kanalizacijsko omrežje Goričan in
Rakovnika izlil ali izpustil večji volumen
naftnih derivatov, s čimer je povzročil
onesnaženje porečja Sore, posledično
škodo življenjskega okolja rastlin, živali
in človeka. Hkrati je storil kaznivo dejanje. Občane prosimo, da se takih dejanj
vzdržijo, saj škodujejo vsem." Pozivu so
se pridružili tudi na Občini Medvode. Na
občane apelirajo, da skupaj skrbimo za
okolje, v katerem prebivamo. "Morebitne
očividce pa prosimo, da informacije o podobnih primerih nemudoma sporočite na
intervencijsko številko 112, informacije o
povzročiteljih onesnaženj pa na številko
Policije 113," so še dodali. M. B.

46 | NAGRADNA KRIŽANKA
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Foto: Peter Košenina

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 29. marca 2022, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.

Difa, d. o. o., je hitro razvijajoče se družinsko
proizvodno podjetje, ustanovljeno leta 1990 kot
naslednik obrtne dejavnosti iz leta 1967. Na trgu
smo prisotni že več kot 50 let. Ukvarjamo se s
tlačnim litjem izdelkov iz aluminijevih in cinkovih
zlitin, brizganjem plastike, preoblikovanjem in
sestavljanjem.
Smo izvozno naravnano podjetje, več kot 90
odstotkov naših proizvodov je izdelanih za
najzahtevnejšo avtomobilsko industrijo na trgih
EU, ZDA in Kitajske.

ZAPOSLUJEMO
TALILEC, LIVAR OPERATER 1, STRUGAR 1 (CNC OBDELAVA), SAMOSTOJNI ORODJAR (m/ž)
Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnične smeri
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (tri- ali štiriizmensko)
KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Vozniški izpit kategorije B
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje
KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja

PREGLEDOVANJE IN PAKIRANJE (m/ž)
Zahtevana izobrazba: končana osnovna šola, zaželena je poklicna ali srednja izobrazba
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen
Delovni čas: delo v dveh izmenah

KAJ NUDIMO:
• Delo v dinamičnem okolju
• Delo v mladem kolektivu
• Dobro plačilo (nagrajevanja)
• Možnost strokovnega izobraževanja
Za delovno mesto talilec imajo prednost kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih in v livarnah ter tisti, ki imajo
opravljeno strokovno usposabljanje za upravljavca industrijskih peči. Izpit za viličarja se opravi v podjetju.
Prijave sprejemamo samo v elektronski obliki na e-pošto zaposlitev@difa.si do 8. 4. 2022. Dodatne informacije dobite na
telefonski številki 04 502 01 14 (kadrovska služba). Vabimo vas, da se pridružite kolektivu podjetja Difa, d. o. o.

DIFA, D.O.O., ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 91, ŠKOFJA LOKA

KAJ PRIČAKUJEMO:
• Zanesljivost, odgovornost do dela
• Fleksibilnost in natančnost
• Znanje slovenskega jezika
• Osnovno računalniško znanje

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA

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

10% POPUstA*
NA cELOtEN NAKUp V
V pONEDELjEK, 14. MARcA 2022.

PRODAJALNA ZADRUGA

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

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

ČEBULČEK HOLANDSKI
RUMEN,

TRAVA TIVOLI,
1kg

ZEMLJA
SUBSTRAL,

-20%

500 g

SAMO

1,23€

70l

13,50€
AKcIjA

-30%

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

10,80€
PARADIŽNIK
LUŠT

11,95€

8,37€
AKcIjA

VRTNI
NATIKAČI

NOVO

SAMO

12,55€
ORGANIK,
20kg

SAMO

SAMO

SAMO

5,28€

6,40€

6,40€

MEŠANO

MALINE

jAGODE

SAMO

3,17€

-25%

22,95€

POKRIVALKA
ZA RASTLINE,
2,1mx10m

17,21€
AKcIjA

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

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

LEPILO
SEKUNDNO 3g
SAMO

38,90€

ŽARNICA
LED 13W
3kos

SAMO

12,90€

SAMO

0,79€
SAMO

SAMO

6,90€
BRUSILNIK KOTNI
B&D 750W 115mm

16,90€
SVETILKA LED
DELAVNA 3W

ŠKARJE
SADJERSKE
TELESKOPSKE

UGODEN NAKUP - pONUDBA VELjA OD 15. DO 31. MARcA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG)

