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Vandalizem na novem
športnem igrišču
Opozorila nad številnimi pojavi
neodgovorne uporabe javnih površin.
Neznani storilci so povzročili škodo
tudi na novem športnem igrišču
v Medvodah.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

Poškodovali so ograjne panele, na tartanski podlagi so bili opaženi
sledovi vožnje z motorjem, nov koš na košarkarskem igrišču pa je že
ostal brez mrežice na obroču.

Občina Medvode je pred kratkim v neposredni bližini Športne dvorane Medvode in Osnovne šole Medvode zgradila novo
šolsko športno igrišče, ki je velika pridobitev tudi za medvoške osnovnošolce.
Skrb vzbujajoč pa je pojav vandalizma, ki je bil prisoten že v
času same gradnje igrišča. "Že v času gradnje je neznana oseba poškodovala tartansko atletsko stezo, ki jo je moral izvajalec popravljati še pred dokončanjem. Od odprtja pa do danes
so neznani storilci poškodovali že osem ograjnih panelov.
Na občutljivi tartanski podlagi so bili opaženi sledovi vožnje
z motorjem, nov koš na košarkarskem igrišču pa je že ostal
brez mrežice na obroču," pojasnjujejo na Občini Medvode in
vse občane pozivajo, da nove športne površine uporabljate
skrbno in v tiste namene, za katere so bile zgrajene: "Verjamemo, da lepa beseda lepo mesto najde in da s prijaznim
opozorilom drug drugega lahko naučimo skrbnega ravnanja
z našo skupno lastnino. Če opazite povzročitelje poškodb, vas
prosimo, da o tem obvestite policijo. Vandale pa prosimo, da
svojo energijo usmerijo v druge, bolj koristne namene. Upa-

mo, da do podobnih dogodkov v prihodnje ne bo več prihajalo
in tako ne bo treba sprejemati neželenih ukrepov z vzpostavitvijo videonadzora ter omejitvijo dostopa na igrišče."
Za novo športno igrišče in urbano opremo je občina namenila
več kot 210 tisoč evrov in pridobila sofinanciranje Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport v vrednosti slabih 43 tisoč
evrov. "Zaskrbljeni smo nad številnimi pojavi neodgovorne
uporabe javnih površin. Te so namreč financirane iz javnih
proračunskih sredstev vseh občanov in namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prihodnjih nekaj generacij.
Tako hitro in brezobzirno uničevanje predstavlja zmanjšanje uporabne dobe novih objektov in dodatne stroške, ki bremenijo proračun. Dolga leta smo pričakovali prvo tartansko
atletsko stezo v občini in res bi bila velika škoda, če je ne bi
mogli uporabljati za šolska športna tekmovanja. Obenem se
nam pojavlja dvom v smotrnost dodatnih investicij na tem
območju, saj smo v spomladanskem času želeli igrišče razširiti še z dodatnimi objekti," še pravijo na Občini Medvode. Za
konec še poudarijo: "Le eno je naše mesto, varujmo ga!"

Za občane brezplačna sol
za posipanje

Intervencije objavljene
na spletni strani

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode obvešča, da lahko v začasnem zbirnem centru
Medvode prevzamete brezplačno sol za posipanje. Vsako gospodinjstvo lahko prevzame do deset kilogramov soli, občani pa se izkažete z osebnim dokumentom. Sol lahko prevzamete v obratovalnem času zbirnega centra, vsako sredo med 14. in 17. uro ter vsako
soboto med 9. in 12. uro. Sol je v razsutem stanju in si jo vsak lahko
naloži v svojo embalažo. Vsi uporabniki komunalnih storitev Komunale Kranj lahko brezplačno sol za posipanje prevzamete tudi
v Zbirnem centru Zarica. Ob prevzemu uporabnik predloži zadnji
račun za komunalne storitve Komunale Kranj.

Občina Medvode je na svoji spletni strani vzpostavila novo podstran, na kateri objavljajo vse intervencije, ki potekajo na območju
medvoške občine. V glavnem meniju je stran v rubriki Občinska
uprava – Zaščita in reševanje – Intervencije oziroma na direktni
povezavi: https://www.medvode.si/objave/158. Podatki se prikazujejo avtomatizirano in jih pridobivajo neposredno iz spletnega
portala SPIN Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Objavljene so predvsem intervencije, v katerih sodelujejo ekipe
prostovoljnih gasilskih društev v občini Medvode in drugi pripadniki sistema zaščite in reševanja.
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Kadrovska seja občinskega sveta
Svetniki so imeli na dnevnem redu tudi predloge sklepov o imenovanju predsednikov
in članov komisij in odborov Občinskega sveta Občine Medvode. Podana je bila
pobuda za znižanje sejnin.
MAJA BERTONCELJ
Občinski svetniki so se 30. januarja sestali na drugi seji v novem mandatu
2018–2022. Na dnevnem redu so imeli
kadrovske točke.
Znani so predsedniki in člani komisij in odborov Občinskega sveta Občine
Medvode. Kdo jih sestavlja? V Komisiji
za pobude in pritožbe so: Dragan Djukić
(predsednik), Nada Prešeren, Marjeta Jamnik, Vojko Bizant, Zdravko Debeljak, v
Statutarno pravni komisiji: Špela Kolarič (predsednica), Cvetka Židan Valjavec,
Tomaž Kuralt, Zvonka Hočevar in Stanko Okoliš, v Komisiji za varstvo naravne
in kulturne dediščine: Ladislav Vidmar
(predsednik), Alojzij Teršan, Dragan Djukić, Mojca Murnik in Mirko Verovšek, v
Odboru za razvoj občine: Ivo Rep (predsednik), Dominik Bradeško, Miran Šušteršič, Anica Boštjančič in Danijela Jaklič, v Odboru za komunalne dejavnosti:
Stanislav Ulanec (predsednik), Ladislav
Vidmar, Leon Merjasec, Mirko Javeršek,
Mojca Murnik, Metod Ferbar in Zdenka
Bokal, v Odboru za družbene dejavnosti:
Uroš Medar (predsednik), Danica Tršan,
Stanislav Marn, Marjeta Jamnik, Tatjana Bizant, Katarina Galof in Saša Rožič,
v Odboru za urejanje prostora in ekologijo: Mirko Javeršek (predsednik), Ivan
Špenko, Mateja Kuhar Bizjak, Miran Šušteršič, Matejko Trampuš, Anže Šilar in
Mojca Furlan, v Odboru za gostinstvo in
turizem: Cvetka Židan Valjavec (predsednica), Ines Iskra, Danica Tršan, Uroš
Košir in Anica Boštjančič, v Odboru za
kmetijstvo in gozdarstvo: Leon Merjasec,
Alojzij Teršan, Ivan Špenko, Žiga Kršinar
in Jure Ogris, v Odboru za gospodarstvo,

podjetništvo in obrt: Mateja Kuhar Bizjak
(predsednica), Ivo Rep, Dominik Bradeško, Uroš Oblak in Roman Robas, v Odboru za mladino pa: Ana Barle (predsednica), Rok Kogovšek, Miran Šušteršič, Luka
Čukajne in Nataša Majetič.
Sprejeli so Sklep o imenovanju članov
Nadzornega odbora Občine Medvode. V
njem so: Žan Marinkovič, Mitja Starman,
Drago Perkič, Marjana Avguštin in Marko
Jaklič. Znani so tudi člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode. To so: Aleš Karba (predsednik), Jože Omerzu, Jasna Jelen, Tatjana
Kernič, Stanka Grah, Romana Epih, Jernej
Mustar in Martina Kutnar. V svetu je pet
predstavnikov vzgojno-izobraževalnih organizacij, predstavnik policije, predstavnik občinskega redarstva in predstavnik
občinske uprave s področja cestnega prometa. Sprejeli so tudi sklep o ugotovitvi
prenehanja mandata predstavniku ustanovitelja, torej občine, v Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode. Branku Kraljeviču
je mandat prenehal zaradi smrti, nov
predstavnik pa je Uroš Medar.
V razpravi je največ pripomb podal Tomaž Kuralt (NLNKOM), tako na razdelitev
mest, da se ni držalo prvotnega dogovora, kot tudi na primernost izobrazbe nekaterih predsednikov odborov, ki da niso
skladni s področjem, ki ga odbori pokrivajo. "Vedno bom zagovarjal stališče, da
se na javne funkcije imenujejo najboljši,
ki so na voljo. Statutarno pravno komisijo bo vodila univerzitetna diplomirana
prof. športne vzgoje, komisijo za naravno
in kulturno dediščino bo vodil grafični
tehnik, odbor za turizem in gostinstvo
policistka, odbor za komunalne dejavnosti strojni ključavničar ..." je našteval Ku-

ralt. Odzval se je tudi župan Nejc Smole,
ki je poudaril, da je sestava komisij in odborov ena težjih kadrovskih zadev: "Moje
mnenje je, da so odbori in komisije sestavljeni maksimalno strokovno, kot so
lahko." Darinka Verovšek (LNS), predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je predlagala
v potrditev odbore in komisije, je na vse
dogajanje povedala, da se Tomaž Kuralt,
ki je tudi član omenjene komisije, na njihovih sejah ni oglasil, da bi že tam izrazil pomisleke. Med drugim je še dodala:
"Spoštljiv odnos do demokratično izvoljenih članov občinskega sveta je stvar, za
katero se bom vedno zavzemala. Tudi na
primer profesor športa zna prebrati zakonodajo, gradivo ... Morda naziv ni tisto,
kar je verodostojno zato, da nekdo vodi
odbor, ki je posvetovalno telo članom občinskega sveta. Delo v lokalni skupnosti,
angažiranost na posameznih področjih v
naši občini Medvode morda včasih večkrat kot naša izobrazba kaže na to, koliko
smo aktivni in koliko poznamo področje
delovanja."
Pri točki pobude in vprašanja članov
občinskega sveta je bila ena izmed pobud podana v imenu svetniške skupine
Liste Nejca Smoleta, in sicer, da se za
dvajset odstotkov znižajo sejnine vsem
prisotnim na sejah občinskega sveta,
nadzornemu odboru ter članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta ter drugih organov,
ki jih imenuje občinski svet. Kot so pojasnili, bi znesek, ki bi ga privarčevali,
prerazdelili na področje sociale oziroma
namenili za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva občanov v
občini Medvode.

Leon Merjasec samostojni svetnik
MAJA BERTONCELJ
Na lokalnih volitvah je za župana iz vrst
SDS kandidiral Leon Merjasec, predsednik Občinskega odbora SDS Medvode. Za
župana ni bil izvoljen, je pa bil ponovno

izvoljen v občinski svet. SDS je dobila dva
svetnika, kar je bilo največ izmed vseh
strank. Tako pa je bilo le na konstitutivni
seji. Sredi decembra je namreč Leon Merjasec Izvršilnemu odboru OO SDS Medvode
podal odstopno izjavo. Zaradi nesoglasij

znotraj lokalnega odbora je odstopil kot
predsednik OO SDS Medvode, posledično
kot podpredsednik gorenjske regijske koordinacije SDS, izstopil pa je tudi iz stranke
in vseh njenih funkcij. V občinskem svetu
deluje kot samostojni svetnik.
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Za predvajanje sej v spremembo poslovnika
Iz pogovora z županom: Dogajanje na januarski seji občinskega sveta – Razpis
za koncesijo za ceste in zimsko službo – Nadaljevanje projekta kohezije
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Januar je bil, vsaj kar se prireditev tiče, precej bolj miren kot prejšnji
meseci. Je bilo tudi v občinski upravi
tako?
"Daleč od tega. Nadaljujemo projekt kohezije. Januarja ima občinska uprava veliko
dela tudi s financami, saj se dela bilanca,
hkrati se pripravlja dvoletni proračun, ki
ga želimo sprejeti do konca marca. Dela je
bilo tudi v januarju veliko."
Omenili ste kohezijo. Kako daleč je
projekt?
"Odprlo se je že štirideseto delovišče.
Na terenu se dela celo več kot v poznojesenskih mesecih. Mislim, da imamo
fekalne kanalizacije zgrajene okrog petdeset odstotkov, sočasnih gradenj pa
okrog petnajst odstotkov. Trenutno občane najbolj zanimajo hišni priključki.
Projektanti hišnih priključkov občane
že obiskujejo. Največ težav imamo tam,
kjer bodo zaradi gravitacije potrebna hišna črpališča, pa tudi s tem, da so hiše
različno oddaljene od glavnega voda.
Nekateri imajo hišni priključek povsem
zraven, drugi so oddaljeni precej več,
kar zanje pomeni tudi večji strošek."
Konec januarja je bila seja občinskega sveta, ki je zelo odmevala. Vaš
komentar?
"Tega, kar se je zgodilo, ne morem razumeti. Moje mnenje je, da je država zašla
v slepo ulico, če na tem mestu govorimo
o kršenju pravic posameznika, ki se je
odločil, da želi kandidirati za občinskega svetnika, zato prepričeval ljudi, se
trudil za čim boljši volilni izid, sedaj pa
ne dovoli, da ga televizija snema. Očitno je, da dokler ne bomo spremenili
poslovnika Občinskega sveta Občine
Medvode, prenos ne bo možen, razen,
če bomo imeli soglasja vseh prisotnih
na seji. Na januarski seji eden izmed
svetnikov tega soglasja ni dal in zato se
je seja snemala le za potrebe zapisnika.
Poslovnika se ne da spremeniti kar čez
noč. Poleg tega vsebuje še druge točke,
pri katerih se kaže potreba po spremembah. Zeleno luč mora nanj dati
tudi služba za lokalno samoupravo. V

Nejc Smole
celotnem letu sta ključni seji, na katerih se sprejema proračun. To ljudi najbolj zanima. Osnutek proračuna pa bo v
obravnavi na naslednjih sejah. Imamo
veliko prednost, ker imamo lokalno televizijo, pa je žal ne bomo mogli izkoristiti za obveščanje občanov."
Na dnevnem redu seje so bile sicer
kadrovske točke. Potrjeni so vsi odbori, komisije. Težko delo?
"Sodelovanje vseh strank in list je bilo
izjemno korektno. Vsa mesta v odborih
so bila dodeljena skladno z volilnim rezultatom. Je pa dejstvo, da nikoli niso
vsi zadovoljni, vsak se je moral čemu
odpovedati. Kljub vsemu mislim, da
smo pri nas to tematiko kar lepo rešili."
Objavljen je razpis za izbiro izvajalca vzdrževanja občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opreme. Kakšne so želje?
"Želimo si korektnega izvajalca z nizkimi cenami, če je to dvoje sploh združljivo. Predvsem smo se odločili, da gremo
znova le v dveletno koncesijo, čeprav
nam je nadzorni odbor priporočil izbor
za daljše obdobje. Razlog je v tem, da
pričakujemo, da se bodo cene teh storitev morale znižati. Trenutno so tako
visoke, da bi koncesija, ki bi bila daljša
od dveh let, po našem mnenju fiksirala
cene tudi za kasneje, ko predvidevamo,
da bodo nižje. Čez dve leti se bo namreč

zaključilo kohezijsko obdobje, zato bo
manj novih velikih gradenj."
Pod drobnogled so v sklopu opravljenega nadzora zaključnega računa
proračuna občine Medvode za leto 2017
vzeli tudi letno vzdrževanje in zimsko
službo. Ugotovili so občutno povečanje
stroškov po uvedbi novega, sedanjega
koncesionarja. Kje so razlogi?
"Dejstvo je, da so stroški odvisni tudi od
tega, kakšna je zima. Cene so takšne,
kot jih dobimo. Tukaj ne moremo kaj
dosti narediti. V koncesiji so bile v zadnjem obdobju vključene tudi vse krajevne skupnosti, kar pomeni, da je kilometrov cest veliko več, kot jih je bilo
prej. Treba je gledati celostno."
Ste s koncesionarjem zadovoljni?
"Prvo leto smo z Gorenjsko gradbeno
družbo imeli težke odnose. Lani po drugem sneženju v februarju se je zimska
služba izboljšala. Najeli so več lokalnih
izvajalcev in izboljšanje je bilo vidno tudi
na terenu. Glede rednega vzdrževanja
cest nimamo velikih pripomb, edini je
prepočasna odzivnost. Se pa pozna, da
ima ta koncesionar svojo asfaltno bazo
in tudi nadzorni odbor je ugotovil, da je
bilo naročenega veliko več asfalta. Cena
je bila toliko bolj ugodna, da se nam je
odseke cest izplačalo preplastiti. Kot že
rečeno, največ težav je bilo pri zimski
službi."
Nadzornemu odboru se je iztekel
štiriletni mandat, imenovan je že nov.
Kako pomemben je za vas ta organ?
"Nadzorni odbor je ključen organ, eden
izmed treh najvišjih organov v občini.
Verjamem, da bodo še naprej bedeli
nad zakonitostjo njenega poslovanja,
predvsem bom vesel, če bodo dajali dobra priporočila. Imajo znanja, ki jih mi
morda nimamo ali pa v tem hitrem
tempu dneva na kaj pozabimo. V tem
zadnjem mandatu smo se na priporočila odzvali in popravili, če smo videli,
da je bila na naši strani napaka, da smo
kaj naredili narobe. Je pa res, da so nekatere naše odločitve vezane na stroko,
na zakonodajo, nekaj pa so delno tudi
politične odločitve, zato tudi ne delimo
vedno mnenja nadzornega odbora."
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Novi medvoški podžupan
Ivo Rep funkcijo podžupana opravlja profesionalno, zadolžen pa je za področje
investicij, gospodarstva in lokalne samouprave. Izvoljen je bil na Listi Nejca Smoleta.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Občina Medvode ima v mandatu 2018–
2022 enega poklicnega podžupana, ki je
imenovan iz vrst občinskih svetnikov.
Župan se je odločil, da bo to Ivo Rep z
Liste Nejca Smoleta.
Kdo je novi medvoški podžupan?
"Sem v šestdesetem letu starosti, z družino zadnjih devet let živim v Zgornjih Pirničah. Mladost sem preživel v Šiški. Po
izobrazbi sem diplomirani ekonomist. Z
ženo imava dva otroka. Sin ima že svojo
družino in živi v tujini. Pred kratkim sem
postal dedek. Hči je mlajša in je končala
tretji letnik na Naravoslovnotehniški
fakulteti. Piše diplomsko nalogo in uživa življenje. V prostem času skušam biti
čim bolj aktiven. Z ženo greva rada na
sprehod, nabirat gobe, pri čemer pa nimam veliko sreče. Rad kolesarim, včasih
sem tudi veliko smučal. Okrog hiše pa
dela tudi nikoli ne zmanjka."
V občinskem svetu ste novinec. Kakšna je vaša dosedanja politična pot?
"V politiko sem vstopil pred lokalnimi
volitvami leta 2014 kot zanesenjak, z željo narediti kaj koristnega za kraj, krajane, sodržavljane. Takrat sem kot strankarski kandidat na listi SMC kandidiral
za župana Medvod. Bil sem premalo
prepoznaven, da bi zbral zadosti glasov
krajanov. Na predlog stranke pa sem
postal član Odbora za gospodarstvo, v
katerem smo, ne glede na strankarsko
pripadnost, delali dobro. Na lokalni ravni je treba med seboj sodelovati, usklajevati zamisli, ideje ... Moja strankarska
pot se je hitro končala, po nesoglasjih
znotraj lokalnega odbora SMC Medvode
in nepodpore izvršilnih organov stranke. Spoznal pa sem, da obstajajo ljudje,
ki so mi izjemno podobni v mislih in
dejanjih. Eden takih je takratni in sedanji župan Nejc Smole. Povabil me je
k sodelovanju v takratni GLAM in povabilo sem sprejel. Lani sem se podal
na lokalne volitve na LNS – Listi Nejca
Smoleta in bil izvoljen za občinskega
svetnika in člana sveta KS Pirniče. Ker
pa funkcija člana Sveta Krajevne skupnosti ni združljiva s podžupansko, sem
iz Sveta KS odstopil."

Ivo Rep
Župan vas je imenoval za podžupana. Kakšen izziv vam to predstavlja?
"Krono tega, za kar sem se pravzaprav
spustil v politiko: delati z ljudmi, za
ljudi, delati v skupnosti, biti človek, na
katerega se lahko vsakdo obrne brez
strahu, biti dostopen. Župan me je imenoval za podžupana, zadolženega za področje investicij, gospodarstva in lokalne samouprave. To pomeni, da bo moje
delo tudi na terenu, da se bom čim bolj
vključil v delovanje kraja, celotne občine, spoznal občane, njihova vprašanja,
težave, predloge in jih skušal razrešiti,
kolikor se bo le dalo."
Kako občani vzpostavijo stik z vami?
"Uradne ure so po prehodnem dogovoru. Moja direktna telefonska številka je
01/361 95 36, naslov elektronske pošte
pa: ivo.rep@medvode.si."
Za katere vaše dosedanje izkušnje
menite, da vam bodo koristile?
"Petintrideset let sem delal v bančništvu. Specializiral sem se za poslovanje
z gospodarstvom, pravnimi osebami
zasebnega in javnega prava. Moje področje dela je bilo financiranje investicij ter projektna in nepremičninska
financiranja največjega obsega. Domač
sem v poslovnih in finančnih analizah
podjetij, vrednotenju podjetij, prestrukturiranju poslovanj in ocenjevanju ter
vrednotenju zavarovanj zadolževanja
in poslovanja. Ves čas sem delal z lju-

dmi, tako da tudi tovrstne izkušnje, ki
so pri tem na občini pomembne, imam.
Lahko bom sodeloval tako z gospodarstvom kakor tudi prebivalci. To pomeni, da znam preceniti pomen vlaganj,
ocenjevati razvojne spodbude in svetovati, na kakšen način izvajati zastavljene osebne ali poslovne projekte, v sodelovanju z občino."
Kakšen je vaš pogled na urejenost
področij, za katera ste zadolženi? Kaj
je vaš cilj?
"Moje osnovne naloge so konkretne,
in sicer pripeljati v življenje čim več
obrtno-gospodarskih con, delati na
razvoju, predvsem infrastrukturnem,
sodelovanje s krajevnimi in vaškimi
skupnostmi. Skratka: komunikacija z
ljudmi, poštena izvedba načrtov občine
za krajane."
V novi funkciji ste že en mesec. Kakšen je bil ta čas?
"Žena mi včasih reče, da pred pokojem,
pogoje bom namreč izpolnil že v času
tega mandata, nisem mogel dobiti lepšega dela. V bančništvu postaneš odvisen od stresa, napetosti, deluješ pod
pritiskom. Tudi tukaj pričakujem, da bo
tako, a je vseeno bolj prijetno, ker delaš
za splošno korist. Seveda se najde tudi
kdo, ki ti 'polepša' dan. Vendar z ljudmi
se je treba pogovarjati, jih skušati razumeti in jim pomagati. Uživam v pogovorih z občani. Povem pa, da nimam vreče
z denarjem, da lahko karkoli podelim,
imam pa velika ušesa, da poslušam, kaj
ljudi teži, in skušam to rešiti."
Po štirih letih boste zadovoljni, če ...
"Če bi udejanjili čim več projektov, ki
jih imamo na mizi, in če bi se ponovila
zgodba, kot se je iz prejšnjega mandata.
Volilni rezultat pokaže zadovoljstvo ljudi, je odraz dela štirih let. Lanski volilni
rezultat nam nalaga veliko odgovornost,
je obveza po še večjem sodelovanju. Triindvajset svetnikov nas je bilo izvoljenih
in za vsakim stoji število volivcev, ki pričakujejo, da bomo uresničili tisto, kar
smo obljubljali pred volitvami. Moja obveznost je še nekoliko večja. Poleg 'svojih'
volivcev moram uresničiti tudi skupne
želje Medvoščanov. Tiste, ki so koristne
za vse krajanke in krajane."
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Svetnik z najdaljšim stažem
Dragan Djukić je bil v občinski svet izvoljen na listi Zeleni Slovenije.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Osebna predstavitev ...
"Imam 63 let. V Medvodah živim že dolgo, sem srečno poročen, oče dveh odraslih hčera, na kar sem zelo ponosen. Po
izobrazbi sem strojni tehnik in komercialist. Sem upokojen in popolnoma
neodvisen. Sem član politične stranke
Zeleni Slovenije. Ob tej priložnosti bi se
zahvalil vsem, ki so nam na lokalnih
volitvah dali svoj glas."
V občinskem svetu ste svetnik z največ izkušnjami. To je že vaš peti mandat. Zakaj ste se odločili za vnovično
kandidaturo, kaj je pretehtalo?
"Res je, da sem rekorder po mandatih v
Občinskem svetu Občine Medvode in to
je lep uspeh. Tudi izkušnje so zelo pomembne, vseeno pa pri trenutni moči
oblasti to ne pomeni veliko. Župan je na
konstitutivni seji v svojem nagovoru povedal, da smo sedaj vsi enaki in startamo iz nič. Jaz pa pravim, da nismo vsi
enaki in nikoli ne bomo vsi enaki, tako
na področju znanja, izkušenj, sposobnosti, če hočete karakterja, kot tudi na
področju lastnih prispevkov tej naši skupnosti. Za vnovično kandidaturo sem se
odločil preprosto za to, ker mi je funkcija
občinskega svetnika hobi, in ne življenjski cilj, kot je to nekaterim drugim. Tudi
v tem mandatu ostajam konstruktivna
opozicija, ker drugače ne gre. Seveda je
za vnovično kandidaturo pretehtalo to,
da mi v štirih mandatih ni uspelo realizirati nekaterih pomembnih projektov."
Koliko ste sicer še vključeni v dogajanje na lokalni ravni?
"Kdor me bolje pozna, ve, da sem družbeno angažiran in kritičen občan in
državljan. Sem tudi član sveta KS Medvode Center že četrti mandat in imam
funkcijo podpredsednika. Sem podpredsednik Zveze SABS (Sindikata azbestnih
bolnikov Slovenije), član Rdečega križa
Slovenije in član Zveze združenj borcev
za ohranjanje vrednot narodno osvobodilne borbe."
Že dolgo ste del lokalne politike, kako
komentirate dogajanje, odločitve?
"Ocenjujem, da bi lahko bila veliko boljša. Oblast bi morala poslušati in upoštevati različna stališča in predloge, ker je

politika umetnost možnega. Ni lepo, da
se ignorira in preglasuje dobre in dobronamerne predloge samo zato, ker ima
oblast večino. Najbolje je, da lokalno politiko ocenjujejo občanke in občani."
Kakšna imate pričakovanja kot svetnik v tem mandatu?
"Moja pričakovanja niso velika. Želim,
da nam končno uspe prestaviti regulacijsko plinsko postajo iz sotočja na zemljišče Donita Tesnita, ki služi samo za
njihove potrebe. Druga zadeva je vknjižba objekta lekarne in zemljišča velikosti
okrog 2300 m2 na ime in kot lastništvo
Občine Medvode, ker ji to po dogovoru o
delitvi premoženja tudi pripada. Ko bo
to doseženo, bo lahko Občina Medvode
sklenila pogodbo o najemu ter po zakonu zahtevala plačilo najemnine za zadnjih pet let. Seveda pričakujem, da se
dokonča projekt kohezije, da obnovimo
Donovo cesto, zgradimo most čez Soro
proti prihodnjemu športnemu centru,
da dokončamo kulturni dom v Pirničah
in energetsko saniramo kulturni dom
Medvode. Resno je treba delati na izgradnji nove osnovne šole v Preski."
Katere lastnosti po vašem odlikujejo
dobrega svetnika?
"Dobrega svetnika ali svetnico odlikuje
samo delo v javnem interesu. Vsi ostali
interesi pa ne sodijo v lokalno in ne v
državno politiko. Žal ni tako in mnogi
so v politiki zaradi lastnih interesov."
Katera področja najbolje poznate,
kako so po vašem mnenju urejena in
kaj konkretno bi na teh področjih radi
spremenili?
"Poznam skoraj vsa področja in lahko
rečem, da bi morala biti bolje urejena.
Spremenil bi odnose."
Kakšna so vaša temeljna vodila pri
opravljanju svetniške funkcije?
"Kot sem že povedal, je to delo v javnem
interesu za dobrobit občank in občanov."
Kje ta čas vidite največji problem v
občini in na kakšen način bi ga rešili?
"Največji problem je neupoštevanje drugačnih stališč in drugačnih predlogov."
Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Moj prosti čas zapolnjuje vse že našteto, poleg tega še delo na vrtu, čebelarjenje in bivanje v naravi."

Dragan Djukić

Dragan Djukić je rekorder po
stažu v občinskem svetu, saj
je to že njegov peti mandat.
Za vnovično kandidaturo se
je odločil tudi zato, ker mu
v štirih mandatih ni uspelo
realizirati nekaterih pomembnih
projektov. Zase pravi, da je
družbeno angažiran in kritičen
občan in državljan.

OBČINSKE NOVICE | 7
PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE

Nekdanja vrhunska športnica v lokalni politiki
Ines Iskra je novinka v občinskem svetu, izvoljena na Nestrankarski listi Sotočje.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Vaša osebna predstavitev ...
"Imam 38 let, po izobrazbi sem profesorica športne vzgoje, 12 let delam na
mestu vodje športnih programov v občinskem zavodu. Z družino živimo v
Zbiljah."
V občinskem svetu ste novinka. Zakaj ste se odločili za kandidaturo, kaj
je pretehtalo?
"Za kandidaturo sem se odločila predvsem zato, ker se zavedam, da življenja ne oblikujejo želje, ampak dejanja
vsakogar izmed nas. Verjamem, da s
svojim znanjem in izkušnjami lahko
pomagam."
Koliko ste vključeni v dogajanje na
lokalni ravni?
"Nisem članica nobenega društva.
Opravljam pa precej zahtevno delo, ki
od mene zahteva širše strokovno poznavanje različnih družbenih področij,
nenehno oz. občasno tudi celodnevno
komunikacijo z uporabniki naših objektov in storitev ter stalno sledenje oz. prilagajanje konkurenci na tržišču. Tako
lokalnemu dogajanju, skupaj s svojimi
sodelavci, redno sledim."
Ste že doslej spremljali lokalno politiko in kako komentirate dogajanje,
odločitve?
"Sem, že vrsto let. Najširši pogled vanjo
sem dobila v času, ko sem opravljala
delo honorarne sodelavke medvoške televizije, v zadnjih osmih letih tudi kot
poročevalka določenih pravilnikov ter
letnih programov in poročil s področja
športa na odborih in sejah občinskega
sveta. In vsekakor menim, da smo na
svojo občino lahko ponosni! V mnogih
pogledih, na mnogih področjih smo
lahko vzor celi državi."
Kakšna imate pričakovanja kot svetnica?
"Nikakor to zame ni le 'častna' funkcija.
Dolžnosti in obveznosti se dobro zavedam. Po svojih najboljših močeh se bom
trudila, da opravičim pričakovanja volivcev."
Katere lastnosti po vašem mnenju
odlikujejo dobrega svetnika?
"Učinkovita komunikacija z občani,
zmožnost identificirati problem iz raz-

ličnih zornih kotov, zaupanje v strokovnost občinske uprave ter ne nazadnje
pozitivna naravnanost, s katero izzive
veliko lažje premagujemo."
Katera področja najbolje poznate,
kako so po vašem mnenju urejena in
kaj konkretno bi na teh področjih radi
spremenili?
"Družbene dejavnosti oziroma vsa štiri
področja, ki jih pokriva naš Javni zavod
Sotočje Medvode: šport, turizem, kultura in mladina, pri čemer mi je šport
še vedno najbližje. Tega sem 'okusila'
v vseh možnih oblikah – 15 let kot tekmovalka v smučarskem teku, tudi s
statusom mednarodnega razreda Olimpijskega komiteja Slovenije, dve leti trenerka in v zadnjem desetletju predvsem
skozi upravljanje športnih objektov ter
vodenje in organizacijo programov."
Kakšna bodo vaša temeljna vodila
pri opravljanju svetniške funkcije?
"Prisluhniti občanom in ne obljubljati
nemogočega!"
Kje vidite največji problem v občini
in kako bi ga rešili?
"Na splošno sem precej nezahtevna in
z bivanjem v občini zadovoljna. Morda tudi zato, ker sem v času aktivne
športne kariere veliko potovala, zlasti
po Skandinaviji, in bila vrnitve domov
vedno neznansko vesela. Doma je najlepše in pogled na domače Polhograjce
je zame še vedno neprecenljiv! Ponujajo mir in na stotine različnih variacij
rekreacije, smo ena redkih občin z lastnim nordijskim centrom in športno
dvorano, ki praznih terminov praktično
nima, imamo odlično oskrbo v vrtcih in
šolah, številne atraktivne domače prireditve ... Prometna povezava z Ljubljano
– ta verjamem, da povzroča nejevoljo
številnih občanov, enako prostorska
stiska v nekaterih šolah in gasilskih
domovih, dolgo pričakovana gradnja
športnega parka ... Vsekakor nas v naslednjih štirih letih čaka ogromno dela."
Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Ure, ki jih preživim s hčerkama –
šestletno Pino in petletno Ano Nežo – so
zame najdragocenejše. Sicer pa številne
športne aktivnosti, pozimi najraje tek
na smučeh, poleti hoja v hribe in kolesarjenje. Rada tudi kuham, pečem ..."

Ines Iskra

Ines Iskra dogajanje v občini
dobro pozna. Zaposlena je v
Javnem zavodu Sotočju, kjer
je bila nekaj časa tudi v. d.
direktorja. Nekdanja vrhunska
športnica – tekačica na smučeh,
je še vedno zelo aktivna.
Najdragocenejše pa so zanjo
ure, ki jih preživi s hčerkama.
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Prometna varnost na Seničici
Na Občino Medvode so že večkrat prišle pobude po izboljšanju prometne varnosti
skozi del naselja Seničica.
MAJA BERTONCELJ
"Skrbi nas prometna varnost v naselju
Seničica, na odseku med t. i. Napoleonovim mostom in križiščem za naselje
Žlebe. Imamo majhne otroke in hoja ob
cesti je nevarna. Pločnika ni, vozniki večinoma ne upoštevajo omejitve hitrosti,
veliko je tudi tovornega prometa. Želimo si rešitve," se je na nas obrnila krajanka Seničice.
S tem vprašanjem smo se obrnili na Občino Medvode, kjer na temo prometne
varnosti v naselju Seničica odgovarjajo:
"Pobude glede izboljšanja prometne varnosti skozi naselje Seničica, na odseku
med Napoleonovim mostom in križiščem za naselje Žlebe, smo v zadnjem
času s strani občanov prejeli večkrat.
Že v preteklosti so bili sprejeti ukrepi za
zmanjšanje hitrosti vozil na tem odseku, tako je hitrost s prometnimi znaki
omejena na štirideset kilometrov na
uro, postavljen pa je tudi prikazovalnik
hitrosti, ki voznike opozarja na prekoračitev omejitve hitrosti. Pred leti smo hitrost dodatno omejili s postavitvijo talnih omejevalcev hitrosti, za odstranitev
katerih so poskrbeli vandali, prav tako
pa so bili lani v enem tednu od postavitve žrtev vandalov tudi znaki, ki omejujejo hitrost. Za povečan nadzor hitrosti
na tem odseku smo zaprosili tudi Policijsko postajo Medvode. Za šolarje s tega
območja je organiziran šolski avtobusni

Želijo si izboljšanja prometne varnosti na odseku ceste skozi Seničico.
prevoz, priporočljiva pešpot v šolo pa je
za to območje po makadamski cesti čez
Bonovec. Na odseku od Preske do Seničice (čez Bonovec) pripravljamo projekt
asfaltiranja ceste in ureditev ceste, namenjene kolesarjem in pešcem. Načrtuje se asfaltiranje kolesarske povezave
v širini 3,5 metra in dolžini 950 metrov
z izrisom sredinske črte, ureditvijo odvodnjavanja, javne razsvetljave in postavitev urbane opreme. Po izgradnji
poti se bo odsek zaprl za motorna vozila
in dovolil dostop samo lastnikom zemljišč, pešcem in kolesarjem. Projekt bo
sofinanciran iz Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru 'Operativnega programa

Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020' – specifični cilj 'Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti
zraka v mestih', ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo."
V nadaljevanju so še pojasnili, da Občina
Medvode proračun za prihodnja leta načrtuje predvsem glede na prioritete investicij, ki jih predlagajo krajevne skupnosti: "V preteklem mandatu se KS Seničica
- Golo Brdo ni odzivala na naše pobude
in ni posredovala seznamov želenih investicij. Nov svet KS v teh dneh pripravlja prioritetni seznam investicij za nov
mandat. Če bo ta odsek na prvih mestih,
bomo pristopili k pripravi projektov za
izboljšanje prometne varnosti."

Še enkrat bodo šli na volišča
V treh volilnih enotah bodo 31. marca potekale nadomestne volitve v svet KS Pirniče.
MAJA BERTONCELJ
Občinska volilna komisija Občine Medvode je na sedmi seji 16. januarja sprejela
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za
štiri člane sveta Krajevne skupnosti Pirniče. Nadomestne volitve bodo 31. marca.
Na nadomestnih volitvah v svet Krajevne
skupnosti Pirniče se bo en član volil v volilni enoti št. 1 (naselje Spodnje Pirniče),

dva v volilni enoti št. 3 (naselje Vikrče in
Zavrh pod Šmarno goro) in eden v volilni
enoti št. 4 (naselje Zgornje Pirniče).
Na lokalnih volitvah 18. novembra lani
je bilo v svet KS Pirniče izvoljenih le
šest članov, namesto predvidenih devetih. V volilni enoti 3 (Vikrče in Zavrh po
Šmarno goro) namreč ni bilo nobenega
kandidata za dve prosti mesti, v volilni
enoti 1 (Spodnje Pirniče) pa je bila le ena

kandidatka za dve mesti v svetu KS. V
4. volilni enoti (Zgornje Pirniče) so bili
izvoljeni trije člani sveta KS, med njimi tudi Ivo Rep, ki je ob imenovanju
na mesto podžupana Občine Medvode
z mesta člana sveta KS Pirniče odstopil,
saj funkciji nista združljivi. Ker v svetu
krajevne skupnosti manjka več kot tretjina članov, je občinska volilna komisija razpisala nadomestne volitve.
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Na Senici že zbor krajanov
Ob začetku novega mandata so želeli slišati želje
krajanov, na podlagi katerih so pripravili prioritetni
seznam investicij za naslednja leta.
MAJA BERTONCELJ
Zgornja in Spodnja Senica ter Ladja so gručasta naselja na robu ravnine Sorškega
polja nad reko Soro, ki so del Krajevne skupnosti Senica. V zgodovinskih virih niso
omenjena prav pogosto, segajo pa korenine tega območja stoletja nazaj. Da so bili
ti kraji naseljeni že v najstarejših časih,
med drugim priča tudi rimsko grobišče, ki
so ga odkrili graditelji gorenjske železnice
leta 1870 v bližini ladenske cerkve.
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti
Senica je tudi v tem mandatu Stanislav
Ulanec, ki je tudi občinski svetnik. To je
že njegov tretji mandat na čelu Sveta KS
Senica. V prvem je bil predsednik zadnji
dve leti mandata, v drugem celoten mandat. "V mandatu 2014–2018 je bil zagotovo
največji projekt v naši krajevni skupnosti

Sestava sveta KS Senica
v mandatu 2018–2022:
Stanislav Ulanec (predsednik),
Karmen Maretič Debeljak
(podpredsednica), Rudolf
Kalan, Rafael Tehovnik,
Damijan Belec, Zoran Črešnik,
Franc Poljanec, Gregor Bizjak in
Izidor Krelj. Tajnica je Damjana
Jenko.

gradnja krožišča s pločnikom in ureditvijo okolice. Hkrati je bil spremenjen tudi
prometni režim. Cesta od krožišča proti
Senici je postala enosmerna, kar je sprva povzročilo kar nekaj nejevolje, sedaj
pa so se ljudje na to že navadili. Projekt
krožišča je, kar se del tiče, končan, niso
pa še zaključene formalnosti z nekaterimi lastniki zemljišč. Ob tem velja še enkrat povedati, da smo velik zagon pri tem
projektu dobili po tem, ko je Janez Deželak podaril 3500 m2 zemljišča," je povedal
Stanislav Ulanec in naštel še nekaj drugih projektov v preteklem mandatu: "Ureditev odvodnjavanja na Spodnji in Zgornji
Senici, preplastitev ceste ob igrišču, kjer je
šlo tudi za soudeležbo tamkajšnjih prebivalcev, ogradili smo športno igrišče, urejali okolico in opravljali vzdrževalna dela.
V najem smo oddali gostinski lokal v prostorih doma KS Senica."
Dela jim ne bo zmanjkalo niti v novem
mandatu. Čeprav se je šele dobro začel, pa
so že imeli zbor krajanov. "Zbor krajanov
je stalnica pri nas. Lani ga sicer ni bilo,
smo pa ga organizirali takoj ob začetku
novega mandata. Na občino je treba sporočiti naše prioritete ter želje in prav je, da
o tem svoje mnenje povedo tudi krajani.
Hkrati jim predstavimo letno poročilo, tokrat pa tudi novo sestavo Sveta krajevne
skupnosti," je pojasnil Ulanec. Kot je dejal,
je bila udeležba na zboru krajanov zado-

Med prioritetami sta tudi razširitev uvoza na most na Ladji in gradnja pločnika od krožišča
proti cerkvi. / Foto: Peter Košenina

Stanislav Ulanec, predsednik Sveta KS
Senica / Foto: Tina Dokl
voljiva: "Všeč mi je, da je bilo videti tudi
nove obraze in veliko mlajših. Navedli so
kar nekaj projektov. Želijo si ureditve cestne infrastrukture, predvsem je problematičen nadvoz nad železnico pri cerkvi
na Ladji. Prometa, predvsem tovornega,
je veliko, cesta pa je ozka. Dali bomo pobudo, da bi se razširil vsaj uvoz. Med željami je tudi gradnja pločnika od krožišča
do cerkve na Ladji. Krajani spodnjega dela
Ladje si želijo pločnik tudi na cesti pri papirnici. Med prioritetami je še razsvetljava na delu ceste od krožišču proti dvorani
na Svetju, kjer se povezujemo s KS Medvode – Center. Ob cesti na Zgornji Senici v
smeri proti Gorenji vasi - Retečam bi živo
mejo nadomestili z odbojno ograjo ter
razširili ovinek. Preplastili bi radi športno
igrišče in cesto v ulici za njim ..."
Na Senici še ni kanalizacijskega omrežja in vprašanja so bila tudi o tem, prav
tako si krajani želijo optičnega omrežja.
Problematičen je tako uvoz na Senico
z glavne ceste Jeprca–Škofja Loka, kjer
je bila prav pred kratkim znova hujša
prometna nesreča, pa tudi uvoz na cesti
Medvode–Jeprca. Kot je pojasnil Ulanec,
sta obe cesti v pristojnosti Direkcije RS
za infrastrukturo. Na področju varnosti
v prometu bodo pri vrtcu postavili hitrostno oviro, Ulanec pa ob tem še dodaja,
da je najboljši recept za večjo varnost v
izbojšanju kulture voznikov.
Na krajevni skupnosti so odprti za vse
pobude, zaželeno pa je, da jih krajani
oddajo v pisni obliki. Uradne ure za krajane bodo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 19. do 20. ure. Z območja KS Senica
so v novem mandatu tudi kar trije občinski svetniki: poleg Stanislava Ulanca
(Nestrankarska lista Sotočje) sta to še
Marjeta Jamnik (Lista Nejca Smoleta)
in Mateja Kuhar-Bizjak (NLNKOM).
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OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Za Galerijo v Sori
pridobili sofinanciranje

Številka: 094-1/2019-1
Datum: 7. 1. 2019

MAJA BERTONCELJ

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, skupine občanov, podjetja, zavode, društva, druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode,
da predlagajo

KANDIDATE ZA OBČINSKA PRIZNANJA
Priznanja Občine Medvode so:
• naziv častni občan Občine Medvode,
• plaketa Občine Medvode,
• medalja Občine Medvode.
Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim
delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela
pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti. Naziv
častni občan se ne more podeliti po smrti.
Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno
delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja na območju Občine Medvode. Plaketa
Občine Medvode se podeljuje tudi za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela in posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob
njihovih visokih jubilejih. Plaketa Občine Medvode se podeljuje občanom občine
Medvode, drugim državljanom RS in tudi tujim državljanom ter skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.
Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam
in skupnostim za posamezna družbeno koristna dela, za delovne in druge velike
uspehe, dosežene v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju. Če se medalja podeli kot spominska medalja, se podeli
vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino.
Pisne predloge sprejema Komisija za priznanja, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode. Ovojnica mora biti zaprta, z oznako »NE ODPIRAJ – KANDIDATI ZA
PRIZNANJA«. Predloge sprejema komisija do vključno 29. 3. 2019. Predlog mora
vsebovati:
• osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum in kraj rojstva,
kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež podjetja, organizacije,
društva …
• podpisano soglasje kandidata, da se s predlagano kandidaturo strinja, oziroma
izjava odgovorne osebe v podjetju, zavodu, društvu, drugih organizacijah in
skupnostih,
• pisno utemeljitev predloga,
• ime in priimek ter naslov predlagatelja.
Komisija bo obravnavala samo popolne vloge.
Roman Veras, l.r.
predsednik komisije

Občina Medvode je jeseni začela z gradnjo galerije pri kulturnem domu v Sori. V
teh dneh pa so se razveselili novice, da so
bili s projektom uspešni na javnem pozivu
Eko sklada. "Na javnem pozivu Nepovratna
finančna spodbuda za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega
pomena smo pridobili nepovratno finančno
spodbudo v višini do 64.119 evrov. Dela na
objektu so se zaradi spremembe temeljenja
objekta začela z zamudo, in sicer v mesecu
decembru, in bodo v primeru ugodnih vremenskih razmer predvidoma dokončana
konec meseca maja," so pojasnili na Občini Medvode. V galeriji bosta dva dela, in
sicer galerijski del in manjši stranski oder.
Objekt bo namenjen dogodkom kulturnega
značaja. V njem se bodo odvijale likovne,
slikarske, fotografske in druge razstave. Postavitev takšnega objekta bo približala dela
lokalnih kulturnikov in umetnikov ter jim
dala prostor za kulturno udejstvovanje. Prostor bo namenjen tudi druženju in širjenju
kulturne zavesti.

Obvestilo

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS
in VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja
ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne
vode in je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica, VVS
Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene
na javni vodovodni sistem, VS Golo Brdo - Polana.
Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti
pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih vzorcev pitne vode
so stalno dostopna na spletnih straneh Občine
Medvode www.medvode.si. 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. Občina Medvode

Občina Medvode svojim občanom nudi Pomoč na domu.
Storitev, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom,
izvaja COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu, Tbilisijska cesta 57b,
Ljubljana. Ostareli, bolni oziroma njihovi svojci ob delovnikih od
8. do 12. ure lahko za informacije o storitvi pokličete kontaktno telefonsko
številko 01/244 31 05 ali pišete na elektronski naslov: zavod.campa@comett.si.

www.medvode.si
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Ozaveščenost občanov še vedno prenizka
Medvoški policisti pri obravnavi vlomov, v lanskem letu jih je bilo skoraj sto,
ugotavljajo, da so občani premalo ozaveščeni in slabo skrbijo za svojo lastnino.
SIMON ŠUBIC
Policisti Policijske postaje Medvode, ki
deluje na območju občin Medvode in
Vodice, so po še neuradnih podatkih v
lanskem letu obravnavali 367 kaznivih
dejanj (418 v letu 2017), od katerih je bilo
45,7 odstotka tudi preiskanih (predlani
44,5 odstotka). Največ je bilo premoženjskih deliktov (skupno 247), med katerimi komandir Policijske postaje Medvode
Feliks Strehar izpostavlja predvsem velike tatvine, kamor zlasti sodijo vlomi,
ki jih je bilo lani 98, njihova raziskanost
pa je bila 22-odstotna. Vlomov je bilo sicer v letu 2018 manj kot leto prej, ko so
jih obravnavali 139, preiskani pa so bili
28-odstotno. "Še vedno gre večinoma za
klasične vlome v stanovanjske hiše in
stanovanja skozi okno ali vrata, najpogosteje popoldan med 16. in 20. uro, ko
so lastniki odsotni krajši čas. To kaže
na to, da se storilci na vlome predhodno
pripravijo in preverijo, kdaj lastnikov
ni doma, za sam vlom pa porabijo zelo
malo časa. Na podlagi preiskanih vlomov oziroma identifikaciji osumljencev
lahko ugotovimo, da gre za zelo različne
profile storilcev, ki pogosto delujejo vsak
zase, še vedno pa se pojavljajo tudi organizirane skupine vlomilcev."

VLOMILCI VSE BOLJ IZURJENI
Raziskanost vlomov je precej nizka, saj
so storilci po Streharjevih besedah vedno bolj izurjeni, na kraju puščajo vedno manj sledi, kar kriminalistom otežuje preiskovanje. "Še vedno pa na žalost
opažamo, da je ozaveščenost občanov
oziroma njihova varnostna kultura
nizka, zato bomo še naprej vlagali veliko energije v ozaveščanje prebivalstva
in preprečevanje kriminalitete, torej
v policijsko delo v skupnosti. Še vedno
je tudi veliko takih, ki ravnajo premalo
samozaščitno, puščajo odklenjena vrata, doma hranijo večje količine denarja
in vredne predmete," ugotavlja Strehar,
ki svetuje vsem oškodovancem, ki ugotovijo, da so jih obiskali vlomilci, da zaradi nevarnosti uničenja sledov ne vstopajo na kraj kaznivega dejanja, ampak

Feliks Strehar, komandir PP Medvode
o njem raje čim prej obvestijo policijo.
Medvoški policisti so v letu 2018 obravnavali tudi 36 primerov gospodarske
kriminalitete, osem kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter sedem kaznivih
dejanj zoper človekovo zdravje, kamor
sodijo tudi dejanja, povezana s prepovedano drogo. V lanskem letu so imeli
tudi 24 primerov družinskega nasilja.

PRIJELI VLOMILCA V BANKOMATE
Na tem mestu lahko omenimo tudi
zadnji uspeh medvoških policistov, ki
so januarja prijeli storilca napadov na
bankomate z uporabo specialnega orodja. Potem ko sta v eni noči vlomila najprej v bankomat v Škofji Loki in kasneje
v Medvodah, iz katerih sta odtujila večjo
količino denarja, ju je patrulja Policijske
postaje Medvode prijela na območju

Šentvida v Ljubljani. Osumljenca, gre
za tujca, so kasneje prevzeli ljubljanski
kriminalisti, ki so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanju odredil
pripor. "Naša policista sta po prijavi odšla na kraj kaznivega dejanja pri Sparu
v Medvodah, kjer sta opazila vozilo, ki
se je tedaj odpeljalo, zato sta zapeljala za njim. Ko sta vozilo ustavila, sta v
postopku ugotovila, da gre za verjetna
storilca vdorov v bankomate," je pojasnil Strehar, ponosen na uspešno akcijo
medvoških policistov, ki je naletela tudi
na zelo pozitiven odmev v javnosti.
Na področju cestnega prometa so medvoški policisti ugotovili 1237 kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je skoraj
tretjina prekrškov manj kot v letu 2017,
na kar je deloma vplivala tudi lanska
stavka policistov. Za 18 odstotkov je bilo
manj prometnih nesreč, med katerimi

Večinoma prihaja do klasičnih vlomov v stanovanjske hiše in
stanovanja skozi okno ali vrata, najpogosteje popoldne med 16.
in 20. uro, ko so lastniki odsotni krajši čas. To kaže na to, da se
storilci na vlome predhodno pripravijo in preverijo, kdaj lastnikov
ni doma, za sam vlom pa porabijo zelo malo časa. Na podlagi
preiskanih vlomov oziroma identifikaciji osumljencev lahko
ugotovimo, da gre za zelo različne profile storilcev, ki pogosto
delujejo vsak zase, še vedno pa se pojavljajo tudi organizirane
skupine vlomilcev.
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ni bilo nobene s smrtnim izidom. "Naši
policisti so sicer usmerjeni predvsem k
ugotavljanju kršitev, ki so najpogostejši
vzroki prometnih nesreč. To so nepravilni premiki z vozilom, neupoštevanje
prednosti, nepravilni smer in stran vožnje ter neprilagojena hitrost vožnje. Pozorni so tudi na kršitve, povezane s pešci, z vozniki enoslednih vozil, ter seveda
v povezavi s prisotnostjo alkohola pri
voznikih, ki ga sicer obravnavamo kot
sekundarni vzrok prometnih nesreč."
V letu 2018 so našteli 285 kršitev javnega
reda in miru, od tega šestdeset odstotkov po zakonu o varstvu javnega reda
in miru, sledijo kršitve zakonov o prijavi
prebivališča, o prometu in proizvodnji
prepovedanih drog, o omejevanju uporabe alkohola in zakona o tujcih. Izvajali
so tudi varovanja na večjih javnih prireditvah, kot sta že tradicionalni Zbiljska
noč in Noč parkeljnov Goričane ter lani
prvič organizirano silvestrovanje na
prostem. "Hujših kršitev na omenjenih
prireditvah nismo opazili, moram pa na
tem mestu poudariti zelo dobro sodelovanje policijske postaje in organizatorjev
prireditev," je dejal Strehar.

OBČANI NAJ OBVEŠČAJO POLICIJO
Če torej potegnemo črto pod lansko policijsko statistiko, je bilo leto 2018 na območju občine Medvode razmeroma mirno, stanje varnosti pa dobro. "Kljub temu
si še vedno želimo manj prometnih nesreč in kršitev v cestnem prometu. Prav
tako da bi občani bolje skrbeli za zavarovanje lastnega premoženja in bi se dvignila njihova varnostna zavest v smislu
sodelovanja z lokalno skupnostjo in policijo. Morebitne informacije o dogajanju
naj občani sproti sporočajo policiji, da se
lahko čim hitreje odzovemo na prijave.
Upravičeno namreč lahko pričakujemo,
da se z našim pojavljanjem na kraju možnost storitve prekrška ali kaznivega dejanja precej zmanjša," pravi Strehar.
Policijsko postajo Medvode je lani okrepil nov policist, a sta jo dva tudi zapustila, saj sta zamenjala delovno okolje
znotraj policije. Kadrovska zasedenost
medvoške policije je tako trenutno okoli 80-odstotna, zato se ne bi pritoževali,
če bi lahko zaposlili še kakega policista.
"Stanje na področju delovnih sredstev in
opreme se je v zadnjih dveh letih precej
izboljšalo. Tudi vozni park, ki je sicer še
vedno zastarel, smo začeli pomlajevati,
saj smo leta 2017 dobili tri nova vozila,"
je še povedal Strehar.

Kamera je bila, prenosa seje ne
Januarska seja občinskega sveta na televiziji ni bila
predvajana, saj eden izmed svetnikov za to ni dal soglasja.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
"V petek, 25. januarja 2019, smo na Občino Medvode prejeli Zapisnik o ogledu
spletnih strani in zavarovanju dokazov
s strani Informacijskega pooblaščenca.
Bili smo prijavljeni, da kršimo zakonodajo. Na osnovi osem strani dolgega
zapisnika ste vsi dobili v izpolnitev soglasje za objavo osebnih podatkov članic
oziroma članov občinskega sveta in tudi
da soglašate in dovoljujete, da Občina
Medvode zbira, obdeluje in hrani vaše
zgoraj navedene osebne podatke, da soglašate, da Občina Medvode objavi vaše
osebne podatke, povezane s članstvom v
občinskem svetu, ter da soglašate z zvočnim in slikovnim snemanjem občinskih
sej, na katerih prisostvujete kot član občinskega sveta v namen izvajanja oblastnih nalog občine, priprave zapisnika
sej, objave na lokalni televiziji in spletni
strani Občine Medvode. V tem zapisniku
je informacijska pooblaščenka navedla,
da če želimo objaviti posnetek seje, potrebujemo soglasje vseh navzočih. Ker
vseh soglasij občinskih svetnikov nisem
dobil, dobil sem jih dvaindvajset od triindvajsetih, vas obveščam, da seja občinskega sveta prvič ne bo predvajana na
televiziji in ne bo objavljena na spletu. Se
pa bo seja snemala za potrebe izdelave
zapisnika." S temi besedami župana Nejca Smoleta se je začela druga seja občinskega sveta v tem mandatu.

Čeprav ni bila predvajana, je sprožila veliko zanimanja. Občina imena svetnika, ki
ni dal soglasja, ni objavila, neuradno pa
naj bi šlo za Tomaža Kuralta (NLNKOM).
Ali podatek drži, smo preverili pri njem,
njegov komentar pa je: "Občina Medvode
naj ravna v skladu z zakonodajo."
V zapisniku Informacijskega pooblaščenca piše, da Poslovnik občinskega
sveta ne vsebuje zadostne pravne podlage za javno objavo posnetka seje. "Televizija Medvode je kot lokalni medij vse od
ustanovitve občine snemala in predvajala seje občinskega sveta na svojem kanalu in skrbela za javno objavo posnetka
na spletu. S tem ste imeli občani in volivci možnost spremljati delo občinskega
sveta in bili informirani o sprejemanju
aktov in odločitev, ki vplivajo na celotno skupnost. Posnetkov sej občinskega
sveta do nadaljnjega ne bomo objavljali
na naši spletni strani. Obžalujemo, da je
do te situacije prišlo, saj se ne moremo
strinjati s tem, da pravica do varovanja
osebnih podatkov demokratično izvoljenih predstavnikov občanov prevlada
nad pravico do informiranja javnosti. V
kratkem bomo začeli s postopkom sprememb poslovnika, v katerem načrtujemo ustrezno ureditev tega področja,"
sporočajo z Občine Medvode.
Sprememba poslovnika ni mogoča čez
noč, do takrat pa bodo seje lahko predvajali le v primeru, če bodo s tem vsakič
posebej soglašali vsi prisotni.

Seja je bila posneta v celoti, a le za potrebe zapisnika, predvajana pa ne bo.
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
Berimo skupaj!
Na februarski potep po knjižnih novostih vas vabi Mira Vidic.

CISNEROS, SANDRA: HIŠA V ULICI MANGO
Ameriška pisateljica mehiških korenin Sandra Cisneros je s
Hišo v Ulici Mango zaslovela sredi osemdesetih let. Leta 2009
so ponatisu, ki smo ga dobili tudi v slovenščini, dodali njeno
spremno besedo. Njena življenjska zgodba se bere prav tako
zanimivo kot štiriintrideset delno avtobiografskih vinjet. Deklica Esperanza se z družino preseli v čikaško Ulico Mango.
Tam skozi njene oči opazujemo odraščanje, ki ga zaznamujejo zgodbe ljudi z ulice. Esperanza si prizadeva, da bi ulico
za vedno zapustila, in to ji zaradi izobrazbe tudi uspe. A ulica
Mango v njej ostane za vse življenje, in kot pravi na koncu:
"Ne bodo vedeli, da sem odšla, da bi se lahko vrnila. Zaradi tistih, ki sem jih pustila tam. Zaradi tistih, ki ne morejo proč."

PRITAM, AMRITA: PINJAR
Pinjar ima v pandžabščini in hindujščini drugačen pomen in
lahko pomeni "okostnjak" ali "kletka". Oba pomena se z vsebino zgodbe zelo ujemata, saj simbolizirata položaj žensk v
takratnem času. Puro je obljubljena hindujskemu fantu. A
nekega dne jo ugrabi musliman Rashid. Kljub temu da pobe-

gne, je družina zaradi sramote ne sprejme nazaj in ponižana
se vrne k možu. Rodi mu sina, sprejme svoj usodo in postane
Hamida. Zgodba je postavljena v čas, ko so se med hindujci
in muslimani začela trenja, ki so zahtevala mnoga življenja,
ženska telesa pa so bila stvar merjenja prevlade. Rashid se
v tej religijski noriji izkaže za pozornega moža, ki svoji ženi
pomaga pri reševanju težav drugih žensk.

NAIR, ANITA: VAJE V POZABLJANJU
Indijske pisateljice in pesnice, ki piše v angleškem jeziku, se
marsikdo spomni pa odličnem romanu Ženski kupe. Tudi
zadnji prevedeni roman je postavljen v Indijo in izpostavlja
problem splava ženskih zarodkov. Spremljamo zgodbo Meere, ki jo mož nekega dne z dvema otrokoma, staro mamo
in mamo v najeti gosposki hiši zapusti v slabem finančnem
stanju. Meera, ki se je uveljavila kot pisateljica priročnikov
za žene poslovnežev, išče službo in za osebno asistentko jo
najame Kitcha. Ta se je kot strokovnjak za ciklone iz Amerike vrnil z nepokretno hčerko Smriti. Po grozljivi nesreči, ki
to ni bila, je nekdanja naivna, a zagreta borka ostala ujeta v
negibnem telesu. Jaku večino časa vzame skrb za hčerko in
obsedeno raziskovanje njene "nesreče". Smirtino stanje Jaka
in Meero zbliža, a oba sta preveč ranjena, da bi se podala v
novo ljubezensko razmerje.

Kotiček za trajnostni razvoj

MOJCA FURLAN
Podnebje na Zemlji se zaradi človekovih
dejavnosti spreminja hitreje kot kadarkoli v zgodovini. Glavni povzročitelj sprememb so izpusti toplogrednih plinov.
Posledice so dolgotrajni vročinski valovi,
suša, taljenje ledenikov na Arktiki, uničujoče poplave, požari, izginjanje rastlinskih in živalskih vrst, ogromne količine
plastičnih in drugih nevarnih odpadkov.
Ekstremni vremenski pojavi so že prizadeli mnogo ljudi, ki so za vedno izgubili
svoje domove ali celo življenja. Zaradi
dviga morske gladine je ogroženih 570
obalnih mest z 800 milijoni ljudi.

Statistika o vplivu živinoreje na okolje
je šokantna. Lažje bi bilo "ne vedeti".
Vendar ima vsak od nas moč. S svojimi
odločitvami lahko pripomoremo k spremembi razmer.
Živinoreja na globalni ravni proizvede
18 odstotkov vseh toplogrednih plinov,
bistveno več kot vsa prometna infrastruktura skupaj. Živinoreja in pridelava hrane zanjo zasedata trideset odstotkov kopnega dela planeta. Je glavni
vzrok za uničevanje ekosistemov in živalskih vrst. Zaradi živinoreje – zaradi
pašnikov, pridelave soje in žita, so izsekali ogromno amazonskega pragozda.
Je eden največjih razlogov za degeneracijo zemlje. Tla so izropana mineralnih
snovi, zato hrana zaradi osiromašenja
prsti ni bogata s hranilnimi snovmi. V
puščavo se je spremenila že tretjina kopne zemlje na planetu.
Industrijska živinoreja je tudi največji onesnaževalec vode. Ogromne količine gnojnice okužijo reke, morja in podtalnico tudi
s primesmi hormonov in antibiotikov ter
z gnojili in pesticidi iz proizvodnje krme.
Za en kilogram govedine je potrebno 16 ki-

logramov žit (pšenice, soje, koruze) in najmanj 15.000 litrov vode. To je količina za
dnevno prhanje skozi vse leto.
Sedemdeset odstotkov pridelanih kulturnih rastlin porabimo za krmo množične živinoreje, trideset odstotkov pa
služi za hrano ljudem. Ali ne bi bilo
bolje obratno? Da bi šla hrana direktno
za ljudi, ne preko vzreje živali. Naravni
viri, ki so potrebni za prehrano enega
vsejeda, so enaki za sedem vegetarijancev ali dvajset veganov.
Pred kratkim je STA objavila povzetek
študije mednarodnih raziskovalcev s
področja okolja in javnega zdravja, v
kateri so smernice za obvezno korenito spremembo prehrambnih navad do
leta 2050. Spremembe prehranjevanja
naj bi, po mnenju znanstvenikov, preprečile 11,6 milijona prezgodnjih smrti.
Odločitev je za vsakega od nas osebna.
Najmanj, kar lahko storimo vsaj za svoje
zdravje, je, da vsaj dan, dva, tri v tednu
ne jemo mesa. Tudi v vrtcih in šolah ne.
S tem bomo pripomogli k svojemu zdravju in k ohranjanju okolja. Etičnih dejstev
mučenja živali pa danes nisem omenila.
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Informativni dnevi
za lažjo odločitev
Bodočim dijakom in študentom bodo
v izobraževalnih ustanovah 15. in 16.
februarja pripravili informativne dneve.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Bodoči dijaki in študenti so pred pomembno odločitvijo o izbiri nadaljevanja svoje izobraževalne poti. Pri tem so jim v
pomoč tudi informativni dnevi, ki jih pripravljajo v izobraževalnih ustanovah. Ti bodo v petek, 15. februarja, in v soboto,
16. februarja. Prav tako bodo takrat tudi informativni dnevi v
študentskih domovih.
Informativne dneve velja dobro izkoristiti in vprašati vse, kar
vas zanima. Odločitev pogosto ni enostavna. Najlažja je, če točno veste, kaj bi radi v življenju delali, kaj je tisto, kar vas najbolj
veseli. Na odločitev vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Notranji dejavniki so vaši interesi, lastnosti, osebnostne
lastnosti, sposobnosti, motivi, vrednote, kompetence, delovni
stili, seveda tudi učni uspeh in znanje, zunanji pa socialni dejavniki, izobraževalna ponudba, povpraševanje po poklicih ...
Odločitev je na koncu stvar vsakega posameznika, v pomoč

Kljub temu da imajo bodoči dijaki in študenti na voljo veliko
informacij o nadaljnjem šolanju in o poklicih, pa je odločitev na
koncu pogosto še vedno težka.
pa so šolske svetovalne službe, karierni svetovalci, družina,
različni testi ... Med kompleksnejše sodi Hollandov test interesov, ki temelji na tipoloških variantah psihologije osebnosti in na vprašalniku poklicnih interesov. Ima šest tipov
osebnosti in prav toliko okolja (konvencionalen, realističen,
raziskovalen, podjetniški, socialni in umetniški). Njegovi rezultati podajo tudi skladnost med profilom okolja in profilom
osebe, torej če je naša osebnost skladna z izbiro poklica.
Pred bodočimi dijaki in študenti so torej pomembni tedni.
Naj bo odločitev na koncu prava.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)

GFP je v gorenjskem, pa tudi širšem slovenskem prostoru poznana po odličnem delu z dijaki športniki. Le kdo ne pozna njihovih nekdanjih in sedanjih dijakov, kot so: Primož Roglič, Peter
in Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Barbara Jezeršek, Nika
Križnar, Vid Vrhovnik, Anamarija Lampič, Štefan Hadalin, Grega
Žemlja, Peter John Stevens in številni drugi.
Dijaki GFP niso uspešni le na športnem področju, ampak tudi na
mnogih drugih. Svoje kariere gradijo v podjetništvu, znanosti,
umetnosti …, na marsikaterem področju so orali ledino. Njihovi nekdanji dijaki so razvili eAsistenta – elektronsko redovalnico
in dnevnik, ki ga danes uporablja večina slovenskih šol, sodelovali so pri ustanavljanju ene prvih in največjih borz kriptovalut
na svetu … Na GFP se zavedajo, da so za uspešno poslovno in
športno pot potrebni podjetnost, obvladovanje tujih jezikov in
ekonomska znanja, na teh področjih pa so njihovi dijaki močni.
Poleg angleščine, ki se je učijo vsi, dijaki lahko za drugi jezik izberejo nemščino, francoščino, španščino, kot tretji jezik pa ruščino.
Uspešni so tudi pri opravljanju nemške jezikovne diplome (DSD),
mednarodnem izpitu, ki ga kot ena redkih slovenskih šol izvajajo
že več kot desetletje.
Veliko njihovih dijakov je tudi umetniško nadarjenih. Nekateri njihovi glasbeniki se tudi vzporedno šolajo, poleg GFP obiskujejo še

konservatorij v Ljubljani ali Italiji. Lansko leto sta glasbenici Gaja
in Lana Jarc, ki sta se vzporedno šolali, tudi maturo opravili z odliko in bili zlati maturantki. Dijak letošnjega prvega letnika, harfist
Jernej Mišič, obiskuje še prvi letnik akademskega študija v Italiji.
Lanski maturant in sedanji študent Akademije za glasbo, Tilen
Lotrič, nas je navduševal v letošnjem šovu Slovenija ima talent,
pred leti pa smo navijali za Klaro Jazbec.
Dijaki GFP so močni tudi na likovnem področju. Njihovo nadarjenost so prepoznali člani Likovnega društva Kranj, ki so jim donirali že tri stalne razstave. Akademski slikar Klavdij Tutta jim je
podaril tudi didaktično donacijo likovnih del, ki je prva didaktično opremljena predstavitev umetniških del na srednji šoli. Zadnjo
razstavo so odprli konec letošnjega januarja, donacijo likovnih
del Jake Bonče, Klementine Golija in Cveta Zlateta.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA, KIDRIEVA CESTA 65, KRANJ

Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju bodo
v šolskem letu 2019/20 vpisovali v tri programe:
gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni
oddelek ekonomske gimnazije.
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Mladi vedno bolj načrtujejo svojo kariero
"Izbira srednje šole in naprej fakultete je iz vidika načrtovanja kariere izjemno
zahtevna in pomembna odločitev," pravi Uroš Kopavnik, koordinator v Kariernem
središču Kranj pri območni službi Zavoda za zaposlovanje.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Pred devetošolci in dijaki četrtih letnikov je odločitev o nadaljevanju izobraževalne poti. Pri odločitvi so jim v
pomoč tudi karierni svetovalci. Za nasvete smo se obrnili na Uroša Kopavnika, koordinatorja v Kariernem središču
Kranj pri območni službi Zavoda za zaposlovanje.
Devetošolci izbirajo srednjo šolo, di
jaki četrtih letnikov fakulteto. Kako
pomembni odločitvi sta to iz vidika
načrtovanja same kariere?
"To sta iz vidika načrtovanja kariere dve
izjemno zahtevni in pomembni odločitvi. V določeni meri sicer te odločitve
lahko tudi "korigiramo" in z leti popravljamo, a nastavki, pogoji, okolje, v katerem se bomo odslej gibali, so s temi
odločitvami v neki meri postavljeni."
Kakšne so vaše izkušnje: mladi sploh
načrtujejo kariero, se zavedajo njenega
pomena ali vse poteka bolj spontano?
"Mladi vedno bolj načrtujejo svojo kariero oziroma se zavedajo pomena njenega
načrtovanja. Spontanost je v redu, vendar je prav, da sledi nekemu srednjeročnemu ali dolgoročnemu cilju. Ustrezna
smer v izobraževalnem procesu pa jih
seveda temu cilju približa."
Kaj svetujete, da vse upoštevajo pri
odločitvi o nadaljnjem šolanju?
"Svetujem, da upoštevajo vse dejavnike
in se na koncu odločijo sami. In prevzamejo odgovornost za svojo odločitev."
Na osnovi česa naj se mladostnik
odloči o svojih poklicnih ciljih?
"Na osnovi tega, kaj ga veseli, v čem je
dober in kaj si sam želi za naprej. Če

Uroš Kopavnik, koordinator Kariernega središča Kranj
so te želje realne, dosegljive in časovno
vsaj približno določljive, potem je pot
samo 'naprej in navzgor'."
Pomembni so tudi interesi. V dana
šnjem času je večkrat tako, da mladi
sploh ne vedo, kateri so. Kako si pri
tem lahko pomagajo?
"Z vsem, kar imajo in počno. Katere
knjige berejo, kakšne igre igrajo, kateri
filmi jih zanimajo, kaj še počno v prostem času, kakšno glasbo poslušajo, kje
delajo na primer prostovoljno, kaj so
počeli preko študentskega dela …"
Kakšna naj bo vloga staršev pri teh
odločitvah?
"Starševska oziroma podporna. Starši
svoje otroke poznajo in jim lahko povedo, namignejo, svetujejo, v katerem

Trenutno so najbolj iskani poklici iz predelovalnih dejavnosti
(delo v proizvodnji, kovinarji, varilci, strojniki), gradbeništva
(tesarji, zidarji) in drugih storitvenih dejavnosti (varnostniki ...).
Povpraševanje je tudi po poklicih v zdravstvenem in socialnem
varstvu (zdravniki, medicinske sestre, socialni oskrbovalci in
negovalci), potrebe so s področja gostinstva (kuharji, natakarji),
prometa (vozniki tovornjakov), skladiščenja, vzdrževanja ter
popravil in prodaje.

Pri odločitvi je lahko v pomoč
tudi pripomoček za načrtovanje
kariere eSvetovanje.
poklicu jih vidijo, v katerem pa pač ne.
A pri tem se morajo uspeti toliko 'držati
nazaj', da ne bi nehote vsiljevali lastnih
želja …"
Katere so najpogostejše napake, ki jih
mladi delajo pri načrtovanju kariere?
"Da bodisi niso realni ali pa da premalo
poznajo zahteve določenega poklica."
Napačne odločitve že ob koncu
osnovne šole ali pa ob koncu srednje
šole vodijo tudi v neuspešnost v šoli ali
kasneje v nezadovoljstvo na delovnem
mestu. Imate tudi veliko odraslih, ki
se vključijo v karierno svetovanje?
"Čedalje več odraslih se odloča za spremembo lastne kariere – bodisi zaradi
nezadovoljstva na delovnem mestu ali
želje po spremembi. V okviru kariernega svetovanja se pogovorimo o razlogih,
ki so privedli do te odločitve, in jim pomagamo pri odkrivanju močnih področij ter iskanju novih priložnosti na trgu
dela."

NADALJEVANJE NA 18. STRANI

RAZVIJAJTE VAŠE
SPOSOBNOSTI
IN USTVARITE USPEŠNO
POKLICNO KARIERO!
Poklicno in strokovno izobraževanje v novi dobi zaposlovanja pridobiva vse več zanimanja s strani
delodajalcev. Vedno bolj so iskani
kadri, ki imajo praktična in strokovna znanja ter delovne izkušnje
v podjetjih.
V Šolskem centru Škofja Loka smo
na področju strojništva, avtoremontne dejavnosti in lesarstva
zagotovili moderno učno okolje
s sodobnimi tehnologijami in individualnim pristopom. Izobražujemo mladino in odrasle, da
se usposabljajo in razvijajo svoje

njem pri delodajalcih vstopajo
neposredno v delovni proces in
si tako pridobivajo dragocene
izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, razvijajo pa se tudi na osebnostnem in socialnem področju,
pridobivajo sodelovalne in komunikacijske veščine. V povezavi s
podjetji dijaki izdelujejo zaključne
in raziskovalne naloge. S tem v
delovno okolje vnašajo sveže ideje, se lotevajo izzivov in si tako že
v času šolanja ustvarjajo možnosti
za nadaljnje sodelovanje ali celo
zaposlitev.

VAJENIŠKA OBLIKA
IZOBRAŽEVANJA

sposobnosti, kreativnost, inovativnost in podjetnost tako v šoli, kot
pri delodajalcih doma in v tujini.
Naši dijaki dosegajo odlične rezultate tudi na področju matematike,
fizike, angleščine in na tekmovanjih v različnih športnih panogah.
Dijaki s praktičnim usposablja-

Obsega več kot polovico celotnega izobraževanja neposredno
pri delodajalcih. Glavna prednost
tega načina izobraževanja je v
tem, da dijaki spoznavajo bodoči
poklic v realnem delovnem okolju
in za to dobijo vajeniško nagrado.
Dijaki znanje iz šole nadgradijo
s praktičnim usposabljanjem v
podjetju in si pridobijo aktualne
poklicne kompetence, s tem pa
tudi najboljše možnosti za takojšnjo zaposlitev.
Naša pozornost je namenjena
vsakemu posamezniku, njegovim
željam in potrebam. Delamo na
dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju. Priložnost
za osebni razvoj ponujamo vsem,
ki so pripravljeni vložiti trud in
delo ter skupaj s strokovno usposobljenimi profesorji in v sodelovanju z delodajalci, zgraditi temelje za odlično poklicno kariero.
Smo šola s 130 letno tradicijo izobraževanja, šola, ki je vpeta v
okolje, ki je varna in prijazna ter
odpira poti za zaposlitev in za nadaljevanje izobraževanja na višješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem nivoju izobraževanja.

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)
	oblikovalec kovin – orodjar
(šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
	strojni mehanik
(šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
inštalater strojnih inštalacij
pomočnik v tehnoloških procesih
inženir strojništva

AVTOREMONTNA DEJAVNOST
avtoserviser
avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
lesarski tehnik (SSI)
lesarski tehnik (PTI)
mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja)
tapetnik
obdelovalec lesa
inženir lesarstva

VABLJENI NA
INFORMATIVNE DNEVE

V PETEK IN SOBOTO,
15. IN 16. FEBRUARJA 2019:

Srednjo šolo za strojništvo bomo predstavili
v Podlubniku 1b v petek ob 11. in 17. uri ter v
soboto ob 9. uri.
	
Srednjo šolo za lesarstvo bomo predstavili
na Kidričevi cesti 59 (Trata) v petek ob 9. in 15. uri
ter v soboto ob 9. uri.
Višjo strokovno šolo bomo predstavili v
Podlubniku 1b v petek ob 11. uri in ob 16.30 ter v
soboto ob 11. uri.
	
Dijaški dom (Podlubnik 1b) si boste lahko
ogledali in dobili vse informacije o bivanju in vpisu
v petek od 8. do 17. ure in v soboto, od 8. do 13. ure.
Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na
parkirišču ŠC Škofja Loka – dovoz iz smeri Novi svet.

Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
tel. 04/506 23 00,
info@scsl.si, www.scsl.si
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Kaj svetujete mladim, če ugotovijo,
da njihova odločitev ni bila prava –
vztrajati ali se prepisati?
"Mladostniku je treba dati priložnost,
da odkrito spregovori o svojih stiskah:
zakaj se v šoli slabo počuti, ali je program zanj prezahteven, ali bi bilo treba
spremeniti strategije učenja ... Nuditi
je treba ustrezno podporo (priporočljivo se je povezati s šolsko svetovalno
službo) in jih s pravimi vprašanji voditi
do opredelitve problema. Vsekakor pa
mora biti vsaka odločitev premišljena,
zato običajno na začetku svetujemo določeno vztrajnost; je pa slednje odvisno
od situacije in težav, s katerimi se oseba
sooča."
Kakšne kompetence bo moral imeti
nekdo, ki bo vstopal na trg dela?
"Glede na spreminjajoča gibanja na trgu
dela bi kot najpomembnejšo kompetenco navedel prilagodljivost. Omenil
bi tudi dobro obvladanje informacijske
tehnologije in komunikacijo v različnih
jezikih, oblikah in ravneh."
Kako naj kar se da čim bolje izkoristijo informativne dneve, ki so pred
njimi, na kaj naj bodo pozorni, kaj naj
vprašajo?
"Poskušajo naj obiskati čim več različnih šol. Za obisk šole naj izkoristijo tudi
termine v soboto, saj bodo na ta način lahko spoznali več izobraževalnih
programov. Na informativnih dnevih

V kariernih središčih ponujajo
vrsto brezplačnih storitev
in aktivnosti za brezposelne,
druge iskalce zaposlitve,
učence, dijake, študente
in delodajalce z namenom
spodbujanja zaposlovanja
in zagotavljanja podpore pri
poklicni izbiri in kariernem
razvoju.
sodelujejo tudi dijaki, ki že obiskujejo
program, zato je to priložnost, da dobijo
informacije 'iz prve roke' (npr. o interesnih dejavnostih na šoli, zahtevnosti
predmetov ...)."
In če se kljub vsemu ne bodo mogli
odločiti?
"V tem primeru naj obiščejo karierna
središča Zavoda RS za zaposlovanje, kjer
bodo deležni svetovanja glede načrtovanja kariere."

Vrtec polno zaseden,
odprli dva nova oddelka
Vpis v Vrtec Medvode za leto 2019/2020 bo potekal
do 15. marca.

V vseh enotah Vrtca Medvode je vključenih več kot sedemsto otrok v štiridesetih oddelkih.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA
Vrtec Medvode je polno zaseden, prostih
mest ni. "Vključenih imamo več kot sedemsto otrok v štiridesetih oddelkih,"
pojasnjuje Romana Epih, ravnateljica
Vrtca Medvode.
S 1. januarjem so odprli dva nova oddelka,
in sicer enega v Smledniku in polovičnega v Pirničah, s 1. februarjem pa še enega polovičnega, prav tako v Smledniku.
"S čakalne liste smo sprejeli vse otroke z
medvoške občine, nekaj tudi z drugih občin. V Vrtcu Medvode težav s pomanjkanjem prostora nimamo. Zdaj že nekaj let
načrtujemo odprtje vsaj enega oddelka po
novem letu, tako da imajo možnost vključitve tudi otroci, ki pogoj starosti 11 mesecev izpolnijo kasneje," še pravi Epihova.
Nekateri vrtci se srečujejo tudi s težavami
z zagotavljanjem predpisanega normativa kvadratnih metrov na otroka v skupini. Epihova pove, da v medvoškem vrtcu z
izjemo enote Preska normative dosegajo
po pravilniku. Vpis v Vrtec Medvode za
"vrtčevsko leto" 2019/2020 bo potekal do 15.
marca. Obrazec vpisnega lista s prilogami
lahko oddate po pošti ali na upravi Vrtca, Ostrovrharjeva ulica 2, 1215 Medvode,
vsak dan od 8. do 15. ure
Ravnateljica Vrtca Medvode Romana
Epih vodi tudi eno od stanovskih orga-

nizacij na področju predšolske vzgoje.
Konec preteklega leta je namreč postala predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije. "To
je prostovoljna, strokovna organizacija
ravnateljic in ravnateljev slovenskih
vrtcev. Združenje temelji na načelih
enakopravnosti, demokratičnosti in
prostovoljnosti med člani, ki si izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča ter s
tem pridobivajo ideje za profesionalno
vodenje vrtcev. Zastopani so ravnatelji iz celotne Slovenije, povezujejo se v
regijske aktive," je nekaj besed o združenju povedala Epihova. Kot dodaja,
se vrtci trenutno srečujejo predvsem s
problematiko zagotavljanja sredstev za
plače, še vedno tudi s povečanim številom vpisov in posledično pomanjkanjem prostih mest. Izvoljena je bila za
petletni mandat. "Med cilji tega mandata so ureditev možnosti kariernega razvoja ravnateljev, sprememba postopka
imenovanja ravnatelja, postopna uvedba delovnih mest pravnik in računalničar, poiskati rešitve za opravljanje
pripravništva strokovnih delavcev, urediti delovno mesto za izvajalce dodatne
strokovne pomoči, vplivati na postopno
povečevanje samostojnosti vrtcev, izboljšati opremljenost zavodov z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
..." je še povedala Epihova.
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Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi v občini Medvode za leto 2018
V občini Medvode upravljamo s šestimi vodovodnimi sistemi.
Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode,
ki je ustrezne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni,
da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi
v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi
tega se v pitni vodi prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobiološki parametri nam pokažejo onesnaženost
pitne vode z mikroorganizmi, ki se rutinsko preiskujejo v pitni
vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno ustreznost pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost preseženega
parametra ter v povezavi z ostalimi parametri.

V letu 2018 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih devetinsedemdeset vzorcev pitne vode, medtem ko je bilo za fizikalno
kemijska preskušanja odvzetih sedem vzorcev pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da v okviru enega vzorčenja niso bili ustrezni štirje vzorci, zaradi prisotnosti koliformnih
bakterij*. V okviru iskanja vzroka je bilo opravljeno dodatno vzorčenje iz vodovodnih objektov in omrežja vodovodnega sistema.
Vzrok ni bil najden, vsi ponovno odvzeti vzorci pa so bili ustrezni.
Fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na
obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in
mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju pravilnik.

Vodovodni sistem Ojstrica - Belo s pitno vodo oskrbuje 45 prebivalcev v naselju Belo.

Kakovost pitne vode zagotavljamo z ustreznimi postopki priprave pitne vode pred distribucijo v vodovodno omrežje. Spremljanje vgrajenih naprav, ki služijo izboljšanju kakovosti pitne vode,
vršimo daljinsko s pomočjo računalniške opreme. Z vzorčenjem
pitne vode preverjamo ustreznost priprave. Odvzeti vzorci nam
potrjujejo tudi učinkovitost uporabljenega postopka obdelave
pitne vode in ustreznost vzpostavljenih preventivnih ukrepov v
okviru nadzora nad kakovostjo pitne vode. Vzorci pitne vode se
odvzamejo na različnih mestih v omrežju vodovodnega sistema.
Odvzeti vzorci se nato transportirajo v Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo preskušanja na izbrane
mikrobiološke in fizikalno – kemijske parametre.

Vodovodni sistem Medvode
Vodovodni sistem Medvode s pitno vodo oskrbuje 14.135 prebivalcev. Oskrbuje naselja Dol, Dragočajna, Goričane, Hraše,
Ladja, Medvode, Moše, Rakovnik, Valburga, Vaše, Verje, Vikrče,
Smlednik, Sora, Spodnje in Zgornje Pirniče, Spodnja in Zgornja
Senica, Zavrh in Zbilje.
Viri pitne vode so vrtine in vodnjaki, ki se napajajo iz aluvialnih
(peščeno prodnatih) in razpoklinskih vodonosnikov. Viri so: vrtina Preska 2, vrtina Preska 3, vrtina Zavrh in vodnjak Svetje.
Vodnjak Senica služi kot rezervni vodni vir. Pitna voda iz vseh
navedenih vodnih virov se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje. Naselje Moše, Dragočajna, Hraše, Smlednik in Zbilje se
delno oskrbujejo s pitno vodo, ki priteče iz vodovodnega sistema Kranj.
V vodovodni sistem smo distribuirali 1.153.741 m3 pitne vode,
od tega je 173.287 m3 vode iz vodovodnega sistema Kranj.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
SOT-3002/19

* koliformne bakterije: so indikatorski parameter, ki so pokazatelj sprememb in nimajo neposredne
nevarnosti za zdravje.

Vodovodni sistem Ojstrica - Belo

Vir pitne vode je zajetje Ojstrica – Belo nad cesto in rezervno zajetje Ojstrica – Belo pod cesto, ki se napajata iz kraško
kavernoznega vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira
s presvetljevanjem z UV svetlobo. Distribuirali smo 2.782 m3
pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev
pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska preskušanja
odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Osolnik
Vodovodni sistem Osolnik s pitno vodo oskrbuje 28 prebivalcev
v naselju Osolnik.
Vir pitne vode je vrtina Osolnik, ki se napaja iz razpoklinskega
vodonosnika. Pitna voda se dezinficira s presvetljevanjem z UV
svetlobo in z natrijevim hipokloritom. Distribuirali smo 823 m3
pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih pet vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja
so pokazala, da je bil en vzorec neustrezen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij*. Vzrok je verjetno v majhni porabi oz.
zastajanju pitne vode v omrežju vodovoda, zato smo povečali
doziranje natrijevega hipoklorita. Odvzeti vzorci po korekciji
so bili ustrezni. Fizikalno kemijska preskušanja so pokazala,
da sta bila glede na obseg opravljenih preskušanj oba odvzeta
vzorca ustrezna.
* koliformne bakterije: so indikatorski parameter, ki so pokazatelj sprememb in nimajo neposredne
nevarnosti za zdravje.

Vodovodni sistem Studenčice
Vodovodni sistem Studenčice s pitno vodo oskrbuje 149 prebivalcev v naselju Studenčice.
Vir pitne vode je vrtina Studenčice L3 - nova, ki se napaja iz
razpoklinskega vodonosnika. Pitna voda se ne dezinficira ali
kako drugače obdeluje. V vodovodni sistem smo distribuirali
9.651 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev
pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska preskušanja
odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Topol
Vodovodni sistem Topol s pitno vodo oskrbuje 203 prebivalcev
v naselju Topol pri Medvodah in Brezovica pri Medvodah.
Vir pitne vode je zajetje Kozomer in rezervno zajetje Suša, ki
se napajata iz kraško kavernoznega vodonosnika. Pitna voda
se stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom. Distribuirali
smo 16.627 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih štirinajst vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na
obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Žlebe
Vodovodni sistem Žlebe s pitno vodo oskrbuje 159 prebivalcev
v naselju Žlebe.
Vir pitne vode je vrtina Žlebe, ki se napaja iz razpoklinskega
vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira s presvetljevanjem z UV svetlobo. Distribuirali smo 4.803 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih šest vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska preskušanja
odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.
Laboratorijska preskušanja opravljena v letu 2018 so pokazala, da je pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v občini
Medvode, ki so v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno
ustrezna in ni ogrožala zdravja ljudi.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in rezervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema, bomo zagotavljali tudi v bodoče in se trudili, da boste
uporabniki še naprej uporabljali kakovostno pitno vodo.
Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo skrbno,
celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v bodoče pili
zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.
Danes kar 2,1 milijarde ljudi nima urejene ustrezne oskrbe s
pitno vodo, z rastjo prebivalstva za novi dve milijardi pa bo do
leta 2050 povpraševanje večje kar za tretjino. Za potrebe kmetijstva se danes porabi kar 70 % vode, delež v industriji dosega
20 %, preostalo desetino pa porabijo gospodinjstva. Pitne vode
je v teh razmerjih le za slab odstotek.

V svetu je danes 1,8 milijarde ljudi izpostavljenih tveganju za
okužbe zaradi neprimernih virov pitne vode.
V svetovnem merilu se še vedno več kot 80 % odpadne vode,
ki jo ustvarimo kot družba, vrne v ekosistem brez obdelave ali
ponovne uporabe, zato prihaja do onesnaževanja podzemnih
in površinskih voda.
Ob naraščanju prebivalstva in z njim potreb po zagotavljanju
ustrezne oskrbe s pitno vodo bo treba v prihodnje več pozornosti posvetiti zmanjševanju onesnaževanja, odlaganju odpadkov ter izpustov nevarnih kemikalij in snovi, zmanjševanju
deleža neobdelane odpadne vode in znatnemu povečanju deleža ponovno uporabljene vode.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti
pitne vode
Za ohranjanje kakovosti pitne vode v hišnem vodovodnem
omrežju, moramo poskrbeti za redno vzdrževanje le-tega. Hišno vodovodno omrežju vključuje cevovod, opremo in naprave,
ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno
vodo in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja
priporočila:
- Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni).
Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje
vodnega kamna.
- Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši.
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo po daljši odsotnosti.
- Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko
izpiranje do stabilizacije temperature vode.
- Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je potrebno enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Obveščanje v času motene oskrbe
s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje,
obnove, prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V
primeru večjih okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode, obvestimo Center za obveščanje, občino in radijske
postaje. Obvestilo objavimo tudi na spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzpostavljeno tudi brezplačno
osebno obveščanje po SMS in/ali sporočilih po elektronski pošti. Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno
na sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov
Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih ustanov (šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske
lokale …).
O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega novega koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni
strani položnic.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
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Evropske volitve
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL
Na okrogli mizi o prihodnosti Evropske
unije so občani Medvod zaupali, ali
jih dogajanje v Evropski uniji zanima,
spremljajo evropsko politiko, kaj od nje
pričakujejo, se bodo maja udeležili voli
tev v Evropski parlament.

ANA BARLE, MEDVODE:
"Evropska unija nam
nudi veliko, a če želimo
izkoristiti ugodnosti, se
moramo vplesti v njeno
delovanje, zato je po
membno, da se udeleži
mo volitev. Sama bom zagotovo šla volit
in enako svetujem vsem mladim."
ROK TOMŠIČ, MEDVODE:
"Spremljam dogajanje v
Evropski uniji in si pred
vsem želim, da bi majske
evropske volitve zame
njale Junckerja. Kampa
nja bo pokazala, kdo bi
bil bolj primeren za vodenje Evropske ko
misije, in zanj bom volil."
MARJETA JAMNIK, SPODNJA SENICA:
"Želim biti del izbiranja
evropskih poslancev. Ka
mpanjo bom spremljala,
ker me zanima, kaj nam
bodo koristnega ponu
dili. Mislim, da bi morali
predvsem poudariti možnosti koriščenja
evropskih sredstev."

KLEMEN MLINARIČ, ZBILJE

Ugodnosti Evropske unije niso
samoumevne
Mednarodni odbor Medvode je v okviru projekta
Imagine Next prvi dan februarja organiziral okroglo
mizo na temo prihodnost Evropske unije. Osrednja
gosta sta bila evropska poslanka Tanja Fajon in
novinar RTV Slovenija Luka Robida.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL
Imagine Next je projekt, ki obravnava
prihodnost Evrope, izziva evroskeptike in
spodbuja razvoj kulturne dediščine svojih partnerjev. Njegov osrednji namen je
razvoj evropskega državljanstva s širjenjem informacij o evropskih politikah
in diskusijah v živo, s pomočjo katerih
pridobimo globlje razumevanje pogledov
državljanov o Evropski uniji. V luči letošnjih volitev za Evropski parlament spodbuja demokratično sodelovanje, da bi se
povečala udeležba na volitvah, še posebej
mladih in predvsem tistih, ki bodo tokrat
volili prvič. Projekt, ki ga vodi pobratitveni odbor prijateljskega mesta Ponte San
Nicolo iz Italije, je del programa Evropa za
državljane, katerega osrednji cilj je okrepiti sodelovanje državljanov EU pri oblikovanju odločitev na ravni EU. Pridružila so
se še partnerska mesta Crest iz Francije,
Dobra iz Poljske, Nidda iz Nemčije in domače Meddvode, ki bodo konec februarja
obiskala gostiteljsko italijansko mesto in
se udeležila tamkajšnjega karnevala.
O projektu in pripravah na karneval v
mestu Ponte San Nicolo so člani Mednarodnega odbora Medvode spregovorili na
okrogli mizi v Mladinskem centru Jedro,

katere primarni namen je bila diskusija
o prihodnosti Evropske unije. Kakšni so
izzivi Evropske unije in kakšne grožnje ji
pretijo, je iz prve roke predstavila evropska
poslanka Tanja Fajon. "Politika izgublja
ugled in posledično zanimanje, kar zna
biti problem, saj se vse manj ljudi udeležuje volitev. Na nas, politikih, je, da jo
naredimo bolj atraktivno, da bolj transparentno komuniciramo z javnostjo, zlasti z
mladimi," pravi Fajonova in nadaljuje: "Želim si, da bi bilo mladim mar in bi hoteli
sodelovali pri oblikovanju Evrope. Zavedati se morajo, da jim Evropska unija nudi
veliko in da ugodnosti niso samoumevne.
Možnosti izobraževanja, potovanja, izmenjave, vse to so mladi do sedaj s pridom
izkoriščali, zato je njihov glas še toliko bolj
pomemben, da te ugodnosti zadržijo še
vnaprej." Tanji Fajon, ki bo maja ponovno
kandidirala na volitvah v Evropski parlament, skrb vzbujajo vse bolj razširjeni
razdiralni trendi v Evropi. "Na pohodu sta
nacionalizem in populizem, zato se bomo
še bolj trudili, da ohranimo močno povezovalno Evropo in obenem povzdignemo
medkulturni dialog na višjo raven. Upam,
da bodo ljudje bolj naklonjeni politiki, jo
želeli soustvarjati in bodo končno čutili, da
so del evropskega političnega dogajanja."

"Evropske volitve me ne
zanimajo, ker menim, da
moramo najprej v Slove
niji rešiti probleme, šele
nato v Evropi. Sam se
nikoli ne udeležim evrop
skih volitev, in kolikor mi je znano, se jih
večina mladih ne."

BLAŽ GRILJ, ZGORNJE PIRNIČE:
"Smo Evropejci in kar se
dogaja v Evropski uniji,
vpliva tudi na Slovence.
Ohraniti moramo med
narodno
sodelovanje
in na tem še dodatno
graditi, ker je to temelj, ki nam omogoča
mirno in varno življenje."

Novinar Luka Robida in evropska poslanka Tanja Fajon sta razpravljala o prihodnosti
Evropske unije.
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Medvode na
sejmu
Predstavila so se tudi vsa
društva Turistične zveze
Medvode.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: ANDRAŽ SODJA
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je od 30. januarja do 2. februarja potekal sejem Alpe - Adria, na katerem so
se predstavljale tudi Medvode.
"Turistična zveza Medvode je občino,
kraje in dogodke letos predstavila že sedemnajsto leto. Na začetku je bil to kar
velik finančni zalogaj, že nekaj let pa
Turistična zveza Slovenije vsem prostovoljnim turističnim društvom iz celotne
Slovenije omogoči brezplačni najem sejemskega prostora," je pojasnila Vanja
Ločniškar, predsednica Turistične zveze
Medvode. Na stojnici se je predstavilo
vseh osem turističnih društev in Javni
zavod Sotočje. "Letošnji delovni naslov
predstavitve Turistične zveze Medvode
je bil Tu smo mi doma. V ospredje smo
ponovno postavili naše kraje z dogodki,
ki jih pripravljajo posamezna turistična
društva. Skozi dogodke, ki jih organizirajo, namreč predstavijo vse lepote krajev,
v katerih vsi mi, Medvoščani, živimo," je
povedala Ločniškarjeva. Z obiskom na
stojnici so zadovoljni. "Obiskovalce, največ je bilo mladih družin z otroki, so zanimale možnosti izletov, kulinarika, kolesarske in pohodniške poti ... Na enem
letaku smo zbrali vse največje prireditve
v Medvodah in prav vsi so pošli. Seveda
je bil na voljo tudi še drug promocijski
material. Sejem pa je za nas, prostovoljce v turizmu, pomemben tudi za navezovanje stikov z drugimi društvi po Sloveniji," pove Ločniškarjeva.
Predstavljal se je tudi Javni zavod Sotočje Medvode. "Kot vsa leta smo največ
poudarka dali promociji možnosti pohodništva, rekreacije in nasploh preživljanja prostega časa v Medvodah, velik
poudarek pa smo namenili tudi največjim prireditvam. Pripravili smo namenski reklamni material in upamo,
da se bo čim več ljudi odzvalo našemu
vabilu in bo leto 2019 uspešno turistično
leto v Medvodah," pa je povedal Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje.

"Z obiskom na sejmu smo zadovoljni," pravi Vanja Ločniškar, predsednica Turistične
zveze Medvode.
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Deset let Rahelinega vrtca
Počastili so ga s posebno slovesnostjo. Vrtec je trenutno polno zaseden, dan odprtih
vrat pa bodo imeli sredi marca.
MAJA BERTONCELJ
Rahelin vrtec je konec preteklega leta
praznoval desetletnico. Gre za zasebni
vrtec, ki deluje v okviru Župnijskega zavoda sv. Janeza Krstnika, svoje prostore
pa ima v Pastoralnem domu sv. Jožefa v
Preski. Njihov program temelji na zakonitostih pedagogike, ki jo je oblikovala
Maria Montessori.
"Jubilejno obletnico vrtca smo počastili
tako, da smo se najprej zbrali v župnijski cerkvi Župnije Preska, ki je ustanoviteljica vrtca, in se s sveto mašo zahvalili za deset let obstoja. Evharistično
bogoslužje je vodil ljubljanski pomožni
škof dr. Anton Jamnik, pri maši pa je
prepeval vrtčevski zborček. Nato smo se
preselili v dvorano pastoralnega doma,
kjer so sedanji in bivši varovanci našega
vrtca predstavili svoje talente, spomine
in še kaj. Zapel je tudi zbor vzgojiteljem,
posebej pa smo se zahvalili nekaterim,
ki so v zadnjih letih veliko pripomogli,
da je vrtec danes s 66 otroki poln," je povedal direktor Matevž Vidmar.
Na vprašanje, kaj je zaznamovalo desetletje delovanja, je župnik Jure Koželj
odgovoril: "Marsikaj je zaznamovalo
naš vrtec v zadnjih desetih letih. Sam
bi se osredotočil na zadnjih pet let, saj
sem takrat prevzel Župnijo Preska, čeprav lahko tudi za prva leta vrtca povem, da je bilo vloženega veliko truda in
napora mojih predhodnikov, da so ustanovili vrtec. To ga je zaznamovalo do te
mere, da so vrtec poimenovali Rahelin,
saj sta očak Jakob in Rahela prehodila
dolgo pot preizkušenj, da sta končno

»Prva posebnost vrtca je, da
je to župnijski vrtec. Skrbimo
tudi za duhovno rast otroka,
in ne le telesno, umsko in
duševno. Otroci so vpeti v Atrij
Dobrega Pastirja, starejši imajo
enkrat tedensko katehezo. V
današnjem času, ko velikokrat
niti dedki in babice ne zmorejo
poskrbeti za prenos vere v
družini, je to velika prednost.«

Torte za deset let / Foto: arhiv vrtca
zaživela svojo ljubezen. Tudi v letih, ko
sem sam nastopil službo, je bilo veliko
preizkušenj, zato smo za osrednji motiv praznovanja vzeli evangelijski odlomek, kjer Jezus pomiri vihar na jezeru
in pomiri prestrašene učence. Velikokrat sem sam čutil, pa tudi moji svetovalci, ki se jim tudi ob tej priložnosti
zahvaljujem, da so naša tla pod nogami zelo majava, saj je bil vrtec ves čas
pod različnimi preizkušnjami. In če pogledam sedaj nazaj, sem še toliko bolj
hvaležen, da je vihar pomirjen, vrtec pa
deluje naprej." V letih delovanja je vrtec
obiskovalo največ otrok z območja župnije Preska, prihajali so in še prihajajo
pa tudi iz drugih občin: Kranja, Škofje
Loke, mestne občine Ljubljana, Mengša
... "Vrata odpremo vsakemu, če le moremo," pove Vidmar.
Prva posebnost vrtca je, da je to župnijski vrtec, kot je poudaril tudi Koželj: "To
pomeni, da za razliko od drugih vrtcev
skrbimo tudi za duhovno rast otroka,
in ne le za telesno, umsko in duševno.
Otroci so vpeti v Atrij Dobrega Pastirja,
starejši imajo enkrat tedensko katehezo. V današnjem času, ko velikokrat
niti dedki in babice ne zmorejo poskrbeti za prenos vere v družini, je to velika prednost." Vidmar je nadaljeval:
"Drugi dve posebnosti pa sta, da smo

majhen vrtec in da delujemo po osnovah Montessori pedagogike. Verjetno
se bo kdo nasmehnil ob dejstvu, da se
hvalim, da smo majhen vrtec, vendar
menim, da je to naša prednost. Pri nas
otrok ni le številka, med seboj se otroci
dobro poznajo, tudi ko pride do kakšne
menjave pri vzgojiteljih, je to prednost,
saj vsi poznamo vse. Montessori pedagogika pa spodbuja otroke k samostojnosti, razvoju preko igre. Sam večkrat
rečem, da če bi kot starš premišljeval,
ali se bo otrok celo dopoldne igral ali
pa bo vmes kaj tudi naredil, bi se odločil za slednje. Seveda pa so tu še druge
vsebine, ki nas bogatijo: večeri s starši,
dedki in babicami, šmarnice v maju,
letos smo izvedli tudi mini svetopisemski maraton. Pravzaprav skorajda
ni tedna, v katerem se ne bi zgodilo kaj
posebnega."
Vrtec je trenutno polno zaseden. "Kljub
temu pa ves čas sprejemamo prijavnice, tako da če želi kdo od staršev vpisati
otroka v vrtec, lahko piše na naš vrtčevski elektronski naslov: info@rahela.si
in ga bomo usmerili naprej. V mesecu
marcu bo potekal vpis za šolsko leto
2018/2019, izpolnjeno prijavnico lahko
oddate do zadnjega dne v marcu. Dan
odprtih vrat bomo imeli 15. marca od 9.
ure," je še povedal Vidmar.
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Študenti inkluzivne pedagogike v Barki
Društvo Barka je obiskalo okrog petdeset bodočih inkluzivnih pedagogov.
MAJA BERTONCELJ
Okrog petdeset študentov, ki obiskujejo magistrski študij
inkluzivne pedagogike v Škofji Loki (izvaja ga Pedagoška fakulteta Koper), je v sklopu vaj pri predmetu Metode dela z
otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi
težavami pod vodstvom Medvoščana Jurija Marussiga sredi
januarja obiskalo Društvo Barka v Zbiljah.
Društvo in samo delovanje Barke jim je predstavil Blaž Brešan, odgovoren za skupnost v Sloveniji in strokovni vodja.
Po uvodnem delu v delavnicah so se razdelili v skupine in
obiskali tudi obe hiši, v katerih so se lahko seznanili z natančnim potekom dneva oseb, ki v njih živijo. V vsaki jih je
po pet in vsi delajo tudi v delavnicah. Poleg njih se jih v delavnice dnevno vozi še osem. Številka osemnajst je trenutno
največ, kar jih glede na podeljene koncesije lahko sprejmejo.
Študenti so izvedeli tudi, da se društvo dobro vključuje v lokalno skupnost in da so med domačini lepo sprejeti. Osebam
to veliko pomeni.
Društvo Barka je vključeno v sistem socialnega varstva. Država jim je prvo koncesijo podelila leta 2000, zadnjo leta 2009.
S strani države dobijo sredstva izključno samo za program.
Okrog 25 odstotkov letnega proračuna tako predstavljajo donacije. Tudi delavnice so bile donacija nemškega podjetja. Po-

Društvo Barka jim je predstavil Blaž Brešan.
memben del so tudi prostovoljci, tako domači kot iz tujine, od
koder so trenutno trije: dva iz Nemčije in eden iz Srbije. In kot
je za konec študentom dejal Brešan: "Vrata Barke so vam kot
bodočim inkluzivnim pedagogom in tudi drugim vedno odprta." S pojmom inkluzija, ki pomeni sprejemanje posebnosti
vsakega posameznika in njemu prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela, se srečamo vse pogosteje. Posledično se tudi
poklic inkluzivni pedagog vse bolj uveljavlja.

JEDILNI KOTI in jedilnice

Moderno in praktično.
Izdelano po meri.

AVANT

DELTA

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

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

www.prevc.si
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Za sedemdeset let na Mont Blanc
Pred skoraj štiridesetimi leti mu je vzpon preprečilo slabo vreme.
PETER KOŠENINA
Marku Kristanu iz Žlebov se je lani, ko je dopolnil sedemdeset
let, uresničila ena od velikih življenjskih želja. Sredi septembra
je stopil na najvišji vrh Zahodne Evrope in Evropske unije Mont
Blanc. Iz Chamonixa v Franciji se je na vrh povzpel v treh dneh.
Mont Blanc je visok 4808 metrov in je dolgo časa veljal za najvišjo goro Evrope, zdaj pa je njegovo mesto prevzel Elbrus v
Kavkazu, ki je visok 5642 metrov. Ne glede na to Bela gora
ostaja priljubljena točka planincev, saj se nanjo vsako leto
poskuša povzpeti okrog dvajset tisoč ljudi. Zaradi pogostega
slabega vremena uspešen vzpon ni zagotovljen. Ker je vrh ves
čas prekrit s snegom in ledom, se njegova višina z letnimi
časi spreminja. Mont Blanc je dostopen iz okolice Chamonixa
v Franciji in iz doline Aoste v Italiji.

ŽE V OTROŠTVU NAVDUŠEN PLANINEC
Marko Kristan je bil že kot otrok navdušen planinec. V Medvodah je bilo planinsko društvo ustanovljeno leta 1948, v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja pa je bilo že močno
razvito. Kristan se spominja, kako so kot osnovnošolci en teden preživeli na Slavkovem domu in popravljali cesto, drugo

2019

8

Marko Kristan se je ob svoji 70-letnici povzpel na vrh Mont Blanca.
/ Foto: Peter Košenina
leto so tam kopali jarke za vodovod. "Za nagrado so nas potem
gorski vodniki en teden vodili po Julijcih. Leta 1961 sem bil
tako kot trinajstletnik prvič na Triglavu," se spominja. Ljubezen do gora ga je spremljala tudi v času dela v medvoškem
Colorju. V podjetju je bilo močno športno društvo z močno
planinsko sekcijo, v okviru katere so redno hodili v Alpe, tudi
čez mejo v Avstrijo in Švico. Leta 1981 se jih je dvajset odločilo
povzpeti na Mont Blanc. Sredi julija so se odpravili v Chamonix, a se je že drugi dan vreme pokvarilo. Teden dni so se pred
dežjem skrivali v šotorih, ko pa je bil čas za odhod domov, se
je vreme popravilo. "Kadar so me prijatelji spraševali, katera
želja se mi v življenju še ni uresničila, sem jim zato v šali
odgovarjal, da vzpon na Mont Blanc. Vedel sem, da bo to po
šestdesetem letu težko. Lani maja sta me ob 70-letnici hčeri
Nataša in Alenka presenetili in povedali, da grem septembra
prav tja," pravi Kristan.

FEBRUAR
DOBER GORSKI VODNIK KLJUČEN ZA USPEH

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev / Manca Izmajlova
Shod muz na kranjskem Parnasi in Prešernovi nagrajenci
Sejem domače in umetnostne obrti

www.visitkranj.si

Markov zet Igor Kastelic se je vse dogovoril, vremenska napoved je bila lepa in v petek, 14. septembra, sta se odpeljala
proti Chamonixu. Za vodnika sta izbrala Klemena Gričarja
iz Gozda - Martuljka, ki vsako leto tri mesece preživi v tem
mestu. Bila sta petnajsta naveza, ki jo je lani peljal na vrh.
Najem vodnika ni poceni, a dober vodnik je ključen za uspeh
odprave. Najprej so opravili testni vzpon na italijanski štiritisočak Gran Paradiso, kjer sta se kandidata za Mont Blanc
privajala na višino, vodnik pa je ocenil njuno fizično pripravljenost. "Vsak dan grem do Sv. Jakoba, nato pa čez Jeterbenk
in Petelinec nazaj domov. Pot opravim v dveh urah. To je bila
vsa moja priprava na vzpon na Mont Blanc. Če si dobro fizično pripravljen, vzpon ni zahteven. Edini težavi sta višinska
bolezen in vreme. S prvo nisem imel nobenih težav, za drugo pa je vodnik dejal, da v tako lepem vremenu še ni bil na
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vrhu," razlaga Kristan. V primeru slabšega vremena vodnik na podlagi izkušenj oceni, ali je poskus vzpona smiseln
ali ne. Pogosto slabo vreme je razlog za
razočaranje številnih planincev, ki jim
vodniki preprečijo vzpon. "Vodniki so
dobro plačani zato, ker te morajo živega pripeljati na vrh in nazaj. Če niso
prepričani, da si dovolj dobro fizično
pripravljen, ali mislijo, da se bo vreme
poslabšalo, vzpona ni. Imajo zadnjo besedo," pojasni Kristan.

NA VRH V TREH DNEH
Vzpon na Mont Blanc je mogoče opraviti
v dveh dneh, a so se odločili pot razdeliti
na tri dele. Izbrali so najlažjo pot na vrh.
Rezervacijo postelj v planinskih kočah so
morali urediti že mesece pred vzponom,
saj tam ni spanja na klopeh pred kočo
ali v jedilnici, čemur smo včasih priča v
naših planinskih kočah. Kljub temu da
je bila pot najlažja, so nekateri deli vseeno lahko zelo nevarni. Po navadi navezo dveh ljudi vodita tudi dva vodnika, ki
med hojo po snegu ves čas pozorno opazujeta podlago, da se kje ne udre. Če se, je
njuna naloga, da s cepini zaustavita zdrs

www.lekarnaljubljana.si

Medvoška zastava na vrhu najvišje gore v Evropski uniji / Foto: osebni arhiv
celotne naveze. "Del poti od 3300 do 4000
metrov nad morjem je podoben vzponu
s Kredarice na Mali Triglav, sicer pa plezanje ni potrebno. Nevarnih je zadnjih
tristo višinskih metrov, ki so prepadni in
v primeru sunkovitega vetra zelo nevarni. Nesreče se dogajajo najbolj pogosto

zaradi slabe opreme, slabe kondicije in
slabega vremena. Veliko ljudi se želi na
vrh povzpeti tudi brez vodnika," razlaga
Kristan.
Njihova naveza je vrh dosegla 18. septembra ob enih popoldne v soncu in popolnem brezvetrju.

Veljavnost od 24. 1. do 11. 3. 2019.

izbrano iz kataloga ugodnosti
VITAMIN C 500 MG

OIL OF THE KING – KRALJEVO OLJE
BALZAMIČNE KAPLJICE

90 tablet

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

10 ml

11,18 €

redna cena: 11,95 €
cena s Kartico zvestobe

3

POPUST:

20%

5,98 €

ZIMSKI ČAJ

100% ORGANSKO
KAKAVOVO MASLO

redna cena: 4,90 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 10,17 €
cena s Kartico zvestobe

50 g

2,45 €

2

POPUST:

50%

100 ml

1

POPUST:

50%

7,12 €

2

POPUST:

30%

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA

Zdrava stopala, udoben korak - predavanje o preventivi in reševanju težav s stopali. V torek, 26. 2. 2019, ob 18.00, Viteška dvorana, Križanke.
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni 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 24. 1. do 11. 3. 2019 oz. do prodaje zalog.
logotip Lekarna Ljubljana 200x201 1

2/5/2009 8:58:29 AM

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA, KOMENSKEGA ULICA 11, LJUBLJANA

redna cena: 13,98 €
cena s Kartico zvestobe
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Center odprt tudi za zunanje uporabnike
V Centru starejših Medvode se lahko zunanji uporabniki vključijo v dva programa,
v načrtu imajo še širitev aktivnosti.
MAJA BERTONCELJ
V Centru starejših Medvode so imeli za 17. januarja v načrtu
dan odprtih vrat, na katerem so želeli širši javnosti predstaviti dva njihova programa za zunanje uporabnike: Aktivno
varstvo in Aktivni dan. Predstavitev je potekala le na individualni ravni, saj je bil center zaradi nalezljivih bolezni zaprt
za obiskovalce.
"Razlog za zaprtje je rotavirus, odločitev za takšen ukrep pa
je sprejet na podlagi dogovora z zdravnico in nacionalnim
inštitutom za javno zdravje. Upoštevamo njihova navodila,"
je pojasnila Polona Rogelj, vodja zdravstvene nege v Centru
starejših Medvode. Predstavila je oba programa, v katera so
vključeni tudi zunanji uporabniki: "Aktivno varstvo za starostnike poteka vsak dan od 7. do 16. ure. Vanj je trenutno vključenih sedem oseb, ki se pri nas dobro počutijo in so zadovoljni, da so v družbi, aktivni, da dneve ne preživljajo sami doma.
Vsi ne prihajajo vsak dan. Animatorji jim pripravijo različne
aktivnosti. Imajo telovadbo, razne miselne in družabne igre,
delavnice ročnih spretnosti, udeležujejo se vseh dogodkov, ki
so organizirani na ravni centra ... Poskrbljeno je tudi za prehrano. Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki
so še gibljivi, ki nimajo težjih obolenj, zaradi katerih bi lahko
prišlo do kakšnih zapletov. Vključene so tudi osebe z demen-

Center starejših Medvode je polno zaseden.
Imajo 207 stanovalcev, na sprejem jih čaka več
kot osemsto, kolikor imajo prošenj.

Aktivno varstvo

Aktivni dan
co. Dve leti pa poteka Aktivni dan, ki je prav tako namenjen
zunanjim uporabnikom, vanj pa se lahko vključijo tudi stanovalci doma. Poteka dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih.
V tem programu imamo med petnajst in dvajset oseb. Njen
pomembni del je telovadba in izobraževanje v izvedbi Fitnes
klinike. Poudarek je na vzdrževanju fizične moči, koordinacije gibov ... Potekajo tudi številne druge aktivnosti, poskrbljeno
je tudi za obroke."
Udeleženci Aktivnega dne so ob našem obisku imeli predavanje na temo demence, ki je sledila telovadba. Damir Nasufović, ki je v Centru starejših Medvode zaposlen kot animator,
je povedal: "Zjutraj se dobimo ob pol desetih. Najprej je čas
za kavo, za pogovor. Ob desetih pride vaditeljica Kaja, ki ima
vsakič pol ure predavanje na določeno temo, po tem sledi telovadba z različnimi pripomočki. Nadaljujemo z uro delavnice, na katerih urimo spomin. Za konec sledi še kosilo." Kot je
dodal, udeleženci obeh programov radi pridejo: "Zelo pozitivno je, da so v družbi, pa tudi sicer je viden napredek."
Center starejših Medvode je sicer polno zaseden. Imajo 207
stanovalcev, na sprejem jih čaka več kot osemsto, kolikor
imajo prošenj. Občani Medvod imajo prednost. S 1. januarjem
so se zvišale tudi cene bivanja v centru, ki se gibljejo od okrog
800 do okrog 1400 evrov, odvisno od oskrbe.
Ponudbo v Centru starejših Medvode želijo še obogatiti. "Vizija je, se razvijamo. V načrtu imamo projekt Junaki na domu
uporabnika. Mislim, da bo slej ko prej tudi to zaživelo. Prebivalstvo se stara, prostora v domovih ni, svojci pa so obremenjeni s svojimi službami, otroki in tempom življenja. Starejši
bodo vedno bolj prepuščeni sami sebi. Kot opažamo, jim največ pomeni topla beseda in stisk roke. To jim pogosto koristi
bolj kot kakšna zdravstvena intervencija. Pogrešajo socialne
stike, preveč so osamljeni. Upam, da bo v prihodnje napredek
tudi v tej smeri," pravi Rogljeva, ki za konec še pohvali zgledno sodelovanje centra in lokalne skupnosti.
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Največ je prehladnih, virusnih obolenj
V Vrtcu Medvode trenutno opažajo povečano število obolelih otrok predvsem zaradi
prehladnih, virusnih obolenj. Zaslediti je porast noric, občasno pa se pojavijo tudi
primeri podančic in ušivosti, o katerih ne govorimo prav radi.

Zaradi občutnega povečanja števila obolenj smo bili letošnjo zimo že obveščeni o zaprtju bolnišnic in tudi centrov
starejših za zunanje obiskovalce. Poleg
starejših so bolj občutljivi tudi otroci,
še posebno prvega starostnega obdobja,
kjer se z virusi srečajo prvič, vendar lahko zbolevajo tudi starejši otroci in zaposleni. Kako je z nalezljivimi boleznimi
trenutno v Vrtcu Meddvode, je pojasnila
Patricija Šerbel, organizatorka prehrane
in ZHR.
"V vrtcu tudi letošnjo zimo opažamo povečano število obolelih otrok predvsem
zaradi prehladnih, virusnih obolenj, s
povišano telesno temperaturo, kašljem
in smrkanjem. Trenutno je zaslediti porast noric, v posamičnih primerih smo
zasledili škrlatinko, peto in šesto otroško

bolezen, podančice in črevesna virusna
obolenja z drisko in bruhanjem ter pojav
ušivosti. Trenutno ne beležimo nobenega potrjenega suma na rota virus, vendar
je spremljanje nalezljivih obolenj v vrtcu
odvisno od sprotnega sporočanja vrtcu o
posamičnih primerih nalezljivih bolezni
otrok," pravi Patricija Šerbel in dodaja, da
v vrtcu v tem času dosledno upoštevajo
vse higienske ukrepe za preprečevanje
obolenj in hkrati skrbijo za osebno in
splošno higieno: "S higienskimi ukrepi
zmanjšamo tveganje za okužbo otroka
in preprečujemo nadaljnje širjenje okužbe s: higieno rok (pomembno je tudi, da
imajo otroci primerno pristrižene nohte), higieno kašlja in kihanja ter higieno nosu. Otroka je treba opazovati: ali se
pretirano praska po/v nosu, po zadnjici,
kakšno je njegovo blato (tekoče, kašasto
…), ali je na (ne-belih) spodnjicah moč

SOLIMÈ

opaziti določene izcedke (bele, sivkaste
…), ali toži, da ga boli trebušček oz. mu
je slabo ... Če opazite kaj od naštetega, se
nujno posvetujte z zdravnikom." V vrtcu
starše ob pojavu obolenj seznanjajo z obvestili na oglasnih deskah.
In kdaj otrok ne sme v vrtec? "Če ima povišano telesno temperaturo, če je imel v
zadnjih 24 urah prebavne motnje (drisko, bruhanje, tekoče blato, bolečine v
trebuhu), ob pojavu različnih izpuščajev, če ima otrok vnetje očesne veznice
(gnojni izcedek iz oči, rdeče, otečene oči),
ima v ustih razjede in se slini, ob bolečem grlu, ušesu, otrok, ki močno kašlja,
če ima uši ali gliste. Starši, v vrtec pripeljite le zdravega otroka. Bolan otrok
se bo bolje počutil in hitreje pozdravil v
domačem okolju. Hkrati bomo preprečili
tudi prenos nalezljive bolezni na druge
otroke v vrtcu," opozarja Patricija Šerbel.

Naravni izdelki Solime so izdelani pod budnim očesom fitoterapevta in
fitokozmetologa Roberta Solimeja, ki mu pravijo fitoterapevt novega tisočletja.

Imate tudi vi parazite
v telesu?
Med 85 in 90 % prebivalcev je okuženih z vsaj enim parazitom. Verjetnost, da smo del te statistike, je res ogromna.
Paraziti vplivajo na naše funkcije v telesu: porabljajo vitamine in minerale, lahko poškodujejo tkiva in nas zastrupljajo
s svojimi izločki. Paraziti v sebi lahko nosijo bakterije, viruse in glivice. Škodijo nam in nas izčrpavajo.
Okužba s podančicami je med majhnimi otroci vse bolj
pogosta. Podančice so majhne gliste, ki živijo v prebavilih človeka. Med glistami so najpogostejše povzročiteljice
okužb, predvsem pri otrocih, ki obiskujejo vrtec in šolo.

NOVO
Solime je dal na trg nov izdelek
DISBIOS, ki vsebuje sestavine
protiparazitne terapije dr. Hulde
Clark, najbolj znane parazitologinje
zadnjih desetletij.
V februarju 2019 v Medivitalovih
trgovinah v Zdravstvenem domu
Medvode na Ostrovrharjevi 6
in na Dunajski 111 v Ljubljani
na izdelek DISBIOS – 20 %.

Protiparazitna terapija z zeliščnimi pripravki praviloma ne
povzroča nobenega tveganja za zdravje človeka.

www.medivital.si
Distributer za Slovenijo: Medivital d.o.o.
+386 (0)51 601 997, +386 (0)41 354 098 / info@medivital.si
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Osnovnošolci
uspešni v šahu
Trije učenci OŠ Medvode
so nastopili na državnem
prvenstvu, ki je bilo
v Kranju.
MAJA BERTONCELJ
Učenci OŠ Medvode so uspešni tudi v
šahu, v katerem nova znanja pridobivajo s pomočjo mentorice šahovskega
krožka Alenke Trpin.
Novembra so imeli prvo tekmovanje v
novem šolskem letu. Udeležili so se posamičnega občinskega tekmovanja v šahu,
ki ga je organiziral Javni zavod Sotočje
Medvode. Poleg učencev OŠ Medvode so
se ga udeležili še učenci OŠ Vodice. Skupaj je bilo triindvajset tekmovalcev, ki so
se pomerili v ločenih kategorijah, in sicer dečki do 12 in deklice do 12 let ter fantje do 15 in dekleta do 15 let. Najboljši so
se udeležili področnega tekmovanja, ki je
bilo v začetku decembra na OŠ Rodica v

Šahisti skupaj z mentorico na področnem tekmovanju / Foto: arhiv OŠ Medvode
Domžalah. Sodelovalo je 55 tekmovalcev
iz občin Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin
in Komenda. Učenci OŠ Medvode so bili
uspešni in dosegli eno zlato, eno srebrno
in dve bronasti medalji in s tem štiri uvrstitve na državno prvenstvo. V kategoriji
deklic do 12 let je bila tretja Živa Rupar,
v kategoriji deklet do 15 let je zmagala
Maša Kalan, tretja je bila Alenka Burgar, v kategoriji fantov do 15 let pa je bil

drugi Jakob Bergant. Državno prvenstvo
je bilo 12. januarja na OŠ Simona Jenka
Kranj. Udeležilo se ga je sto osemdeset
najboljših šahistov in šahistk iz celotne
Slovenije, tisti, ki so bili na regijskih tekmovanjih najuspešnejši. Na prvenstvu
so bili tudi trije učenci OŠ Medvode: Patricija Mihajlovič je v konkurenci deklic
do 12 let osvojila 17. mesto, Jakob Bergant
je bil med fanti do 15 let 46., Maša Kalan
pa med dekleti do 15 let 31..

Mladi gasilci na občinskem kvizu
Sestavljen je bil iz teoretičnega in praktičnega dela.

Vprašanja drži/ne drži, prva pomoč, požarna preventiva, štafetno vezanje vozlov in gasilska spretnost. To so bile naloge, ki so jih morali opraviti udeleženci občinskega kviza gasilske mladine. Ta je potekal petnajstič, in sicer v prostorih
Osnovne šole Preska. Med pionirji je največ točk zbrala ekipa
Sora 1 v postavi Taja Golja, Harisa Mujanović in Anja Vehar,

med mladinci Smlednik 2 (Nika Perhavec, Lana Štagoj, Lana
Osredkar), med gasilci pripravniki pa Smlednik 5 (Tim Učakar, Gaber Klančar, Nei Vehovec). V skupnem seštevku so bili
najboljši mladi gasilci PGD Smlednik pred PGD Sora in PGD
Preska - Medvode.
V vseh treh kategorijah skupaj je tekmovalo devetindvajset ekip.
Prvi dve ekipi iz vsake kategorije sta uvrščeni na regijsko tekmovanje.

Zmagovalci iz PGD Smlednik / Foto: arhiv GZM

Pokazati so morali tudi teoretično znanje. / Foto: arhiv GZM
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Hip-hop v Jedru
Začenja se plesno ligaško
tekmovanje, ki se bo
zaključilo s finalom
1. junija.
MAJA BERTONCELJ
Hip-hop je kulturno gibanje, ki se je
začelo leta 1977 v getih med mladimi
Afroameričani in Latinskoameričani v
New Yorku (v Bronxu) in se nato razširilo po vsem svetu. Navdušence ima tudi
v Medvodah. Sredi januarja je v Klubu
Jedro potekal dogodek, ki so ga poimenovali "Each One Teach One": Hip hop v
Jedru.
Predstavitvi projekta in hip-hop kulture so sledili DJ telovadnica, beatmaking
delavnica in breakdance delavnica, nato
še zaključek večera. Jedro bo tudi v prihodnjih mesecih v znamenju hip-hopa.
"V sklopu hip-hop dogodkov bo potekalo
tudi plesno ligaško tekmovanje The freshest kidz, ki je sestavljeno iz treh posameznih plesnih tekmovanj. Liga bo v

V Klubu Jedro so predstavili hip-hop kulturo. / Foto: arhiv JZ sotočje
Klubu Jedro. Začela se je s prvim kolom
v soboto, 9. februarja, drugo kolo bo v soboto, 20. aprila, finalni del pa v soboto, 1.
junija. Seštevek skupnih točk nam bo po
zadnjem tekmovanju prinesel skupnega
zmagovalca lige, ki bo poleg praktičnih
nagrad prejel tudi izobraževanje v tujini,"
je pojasnil Rok Tomšič iz Javnega zavoda
Sotočje Medvode.

Zgodnejše oblike hip-hopa so bile v
Sloveniji najbolj prepoznavne prav v
plesni sferi in hip-hop ples se je vidno
razvil in ima tudi ugledno skupino prepoznavnih učiteljev plesa in profesionalnih plesalcev. V Sloveniji je več plesnih šol, kjer se plesa učijo predvsem
mladi. Uspešni so tudi na mednarodnih tekmovanjih.

SUV PEUGEOT 2008
DODATNI BONUS

1.000 €
GRIP CONTROL*
BLUETOOTH
ZASLON NA DOTIK

peugeot.si
*Sistem Grip control ni del oglaševane ponudbe in je na voljo opcijsko, za doplačilo.
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR
popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 13.290 EUR; mesečni obrok je 144 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja
je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05.10.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno
obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.303 EUR; skupni znesek za plačilo 15.719 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 30. 4. 2019.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,0024
g/km. Število delcev: od 0,24 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Delo in srce za dušo in dom
V Knjižnici Medvode je razstavljal Andrej Mrak, ki se trudi živeti čim bolj običajno
življenje, cerebralni paralizi navkljub.
MAJA BERTONCELJ
Lestenec, hranilniki, skrinjica, jaslice,
krmilnica, nočna lučka, šatulja, ljubljanski zmaj ... To so leseni izdelki, s katerimi se je v Knjižnici Medvode na razstavi
z naslovom Delo in srce za dušo in dom
predstavil Andrej Mrak, Kranjčan, ki z
družino živi v sosednji, škofjeloški občini. Andrej Mrak ima cerebralno paralizo.
Skupaj z ženo Ano, ki ima prav tako cerebralno paralizo in je bila doma v Zbiljah,
sta predstavila njegova dela.
Razstava lesenih izdelkov Andreja Mraka v Knjižnici Medvode je bila njegova
četrta samostojna razstava, tretja postavitev takšne vrste. Na prvi leta 2011 so bili
razstavljeni konkretni izdelki, ki pa zahtevajo veliko prostora in priprav, zato je
na eni izmed fotografskih razstav prav v

Tekst k razstavi je prispevala
Andrejeva žena Ana Mrak, ki
sicer prihaja iz Zbilj. "Andrej za
lesene izdelke skrbno ustvari
načrte in jih preda v delavnico,
kjer z laserjem izrežejo koščke
iz vezanih plošč. Nato jih skupaj
očistiva in včasih tudi sestaviva.
Posebnost teh izdelkov je, da
ne potrebujejo lepila. Zbirka
lesenih izdelkov je vsako leto
večja," je med drugim zapisala.

Ob odprtju razstave Andreja Mraka v Knjižnici Medvode
medvoški knjižnici dobil idejo, da bi jih
v nadaljevanju predstavljal s fotografijami. Poleg številnih izdelkov, ki so bili
predstavljeni na ta način, je bilo nekaj
izdelkov tudi razstavljenih, med njimi
ljubljanski zmaj. Same plošče in tudi izdelki, ki so na njih, so izdelani po enaki
metodi: najprej ideja, ki jo nato Andrej
nariše s pomočjo računalnika, sledi izrez z laserskim rezalnikom in nato sestavljanje izdelkov, za kar ne uporablja
lepil in drugih vezivnih sredstev. Nekaj
besed je spregovoril tudi Janez Jevnikar,
s katerim Andrej na področju ustvarjanja sodeluje že desetletje: "Andrej ima
ogromno idej. Spraviti jih v oprijemljiv,
uporaben izdelek zahteva veliko tehnič-

Kulturna dediščina Medvod
MAJA BERTONCELJ
V Knjižnici Medvode je bil 5. februarja 14.
Domoznanski večer z naslovom Kulturna dediščina Medvod.
Predstavljen je bil arhiv Kulturna dediščina Medvod zbiratelja Borisa Primožiča.
Udeleženci so izvedeli, kakšen je namen
zbiranja, kaj arhiv obsega in še marsikatero zanimivost. Leta 2010 se je začel izvajati projekt ohranjanja kulturne dediščine
na območju Medvod, katerega cilji so pridobitev informacij, katalogiziranje in ar-

hiviranje podatkov o obstoječem pisnem
in slikovnem gradivu – naši dediščini (fotografije, razglednice, drugi dokumenti). V
nadaljevanju večera je sledila seznanitev
s projektom Medvoški obrazi. Več je bilo
povedanega o Jožetu Trampušu - Pepiju in
njegovem življenju skozi gledališče. V tretjem delu večera pa je bilo predstavljeno
delo PGD Zgornje Pirniče in življenje v njihovem okolišu, strnjenem v delu 100 let
živimo – 100 let gasimo avtorjev Petra Militareva in Borisa Primožiča. Domoznanski večer je bil pospremljen s projekcijo.

nega znanja in ustvarjalnosti, kar ima
malo ljudi. On vse to ima. Jaz sem le
njegova tehnična podpora. Veselim se že
njegovih novih idej."
Odprtje razstave je popestril glasbeni
program, za kar so poskrbeli člani Tria
Gazvoda.
Andrej Mrak je končal študij na Fakulteti za organizacijske vede, zaposlen pa
je na URI Soča, kjer že več kot dvajset let
dela kot aplikativni programer. Njegova žena Ana dela v invalidskem podjetju Sonce. Imata tri otroke, in kot pravi
Ana, se trudijo biti običajna družina.
Napisala sta tudi že vsak svojo knjigo.

Slavnostna govornica
bo Maša Kavčič
MAJA BERTONCELJ
V počastitev slovenskega kulturnega praznika Občina Medvode in Javni zavod Sotočje Medvode pripravljata osrednjo občinsko prireditev, ki bo na predvečer praznika,
7. februarja, z začetkom ob 19. uri v Kulturnem domu Medvode. Slavnostna govornica
bo Maša Kavčič, prejemnica Severjeve nagrade. V kulturnem programu bodo sodelovali: Glasbena skupina orkestrada, Studio
za svobodni ples, Janez Vencelj, Zvonka T
Simčič, Kaja Stare in Rok Zalokar, moderatorka večera pa bo Lucija Fabjančič. Režiserka prireditve je Sabina Spanjol.

Stric Jur na filmskem
platnu
V filmu o Franu Saleškem Finžgarju
igralci KUD-a s Senice nastopajo v
odlomku iz njegove igre Veriga.
PETER KOŠENINA
Kulturno umetniško društvo Fran Saleški Finžgar Senica je v petek, 1. februarja, pripravilo filmsko-kulturni večer,
na katerem so zavrteli dokumentarni
film o duhovniku, pisatelju in dramatiku Finžgarju, ki je pred dobrimi sto leti
končal svoje desetletno delo v sorški župniji.
Naslov filma je Zapuščina strica Jurja,
režiser Amir Muratović pa ga je za RTV
Slovenija posnel v letih 2011 in 2012.
V njem etnolog prof. dr. Janez Bogataj
govori o Finžgarju, kot ga je spoznal v
prvih 15 letih svojega življenja. Bogatajeva mati je bila Finžgarjeva nečakinja
in je z družino živela pri stricu v Trno-

Prizor iz igre Veriga, ki so ga na Senici zaigrali za potrebe snemanja
dokumentarnega filma o Franu Saleškem Finžgarju.

vem v Ljubljani. Mali Janez je Finžgarja
imenoval "stric Jur". Med drugo svetovno vojno je bila hiša porušena v bombnem napadu. Dr. Bogataj še danes hrani
srajco, ki jo je Finžgar takrat nosil, pa
tudi knjige, ki so od delcev bomb močno
poškodovane. Pisateljev dobri prijatelj,
mojster arhitekture Jože Plečnik, je prav
tako živel v Trnovem in mali Janez je
prenašal pisma, ki sta si jih pošiljala velika moža. Finžgar je bil Plečnikov prijatelj dolga leta, a ga je tako spoštoval,
da ga ni nikoli tikal. Po pisateljevi smrti
je Bogataj kot mlad etnolog opremil njegovo rojstno hišo v Doslovčah ter s tem
nadaljeval njegovo delo na etnološkem
področju. Dejstvo, da je bil Finžgar pobudnik odkupa in ureditve Prešernove

rojstne hiše v muzej, namreč ni splošno znano. Od države je dobil dovoljenje
za nabirko po šolah, ki so jo imenovali
Prešernov dinar. Izračunal je, da bi za
odkup zadostovalo, če bi vsak od učencev prispeval en takraten dinar, s tako
obliko financiranja pa so nato ohranili
tudi druge rojstne hiše znanih Slovencev. Ko je služboval v Sori, je napisal igro
Veriga, ki so jo ljubiteljski gledališčniki
na Senici prvič uprizorili že leta 1956. V
filmu je mogoče videti njen del, ki ga je
zaigrala tradicionalna zasedba.
Pred projekcijo filma so v krajšem kulturnem programu nastopili pevci moške vokalne skupine Fone Megale, ki
deluje pod okriljem KUD-a Fran Saleški
Finžgar Senica.

Novo v Medvodah:
Salon lepote Z
V Trgovskem centru Spar Medvode je svoja vrata pred
kratkim odprl Salon lepote Z, ki ga vodi Zlatka Pezdir. Smo
v mesecu ljubezni, kot tudi pravijo februarju, in to je priložnost, da sebi ali svojim najbližjim privoščite le najboljše.
Razvajanje v Salonu lepote Z je lepo darilo, ki ga bo v tem
hitrem življenjskem tempu vesel prav vsak. Z nakupom
darilnega bona boste razveselili tiste, ki vam veliko pomenijo, sebi pa prihranili dragoceni čas izbiranja darila.

Nudimo: pedikuro
manikuro
masažo
depilacijo
nego obraza






gsm: 040 848 230
salon_lepote_z

salon lepote z





KUPON: 10% POPUST NA IZBRANO STORITEV
Kupon velja za mesec februar.

MARKO PEZDIR S.P., ZG. PIRNIČE 53, MEDVODE

Cesta komandanta Staneta 4a
TC Spar Medvode
(vhod 1, nasproti trgovine Kik)
1215 Medvode
e-pošta: z.salonlepote@gmail.com
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Polančeva zmagala trikrat, Ivanič ubranil naslov
Medvoški badmintonisti odlični na državnem prvenstvu
PETER KOŠENINA
Pretekli konec tedna je v športni dvorani
v Medvodah potekalo 62. člansko državno prvenstvo v badmintonu. Tekmovalci
Badminton kluba Medvode so se odrezali
odlično in osvojili štiri od petih naslovov
državnih prvakov. Ob tem so osvojili še
eno srebrno in tri bronaste medalje.
Med posamezniki sta bila najboljša Miha
Ivanič in Petra Polanc, med mešanimi
dvojicami pa Petra Polanc in Miha Ivančič. Petra Polanc je bila najboljša tudi v
ženskih dvojicah. Turnir se je začel s sobotnimi kvalifikacijami, nadaljeval pa z
nedeljskimi polfinali in finali.

PETRA POLANC TRIKRATNA PRVAKINJA
Polančeva je v nedeljo nastopila kar v
treh finalih, in sicer med ženskami posamično, v mešanih dvojicah z Mihom
Ivančičem ter v ženskih dvojicah s Kajo
Stanković (BK Ljubljana). Po vseh treh
dvobojih se je veselila zmage. "Noro sem
vesela. Ravno sem prestopila med članice, zato so ti naslovi zelo lepo presenečenje. Ves trud in treningi so se poplačali.
Brez besed sem," je bila navdušena. Pravi, da sicer raje igra posamično, ker je
na igrišču za rezultat odgovorna sama.
Čeprav s Stankovićevo še ni velikokrat
igrala dvojic, sta se odlično ujeli. "S Kajo
rada igram, ker se bori za vsako točko,
ne glede na to, ali izgubljava. Ves čas se
spodbujava, in če je komunikacija med
tekmovalcema taka, kot je med nama,
je dvojice mogoče zelo lepo igrati," pravi
Polančeva. Požrtvovalnost in nepopu-

Petra Polanc, trikratna državna prvakinja

Predstavniki medvoškega kluba, ki so na prvenstvu osvojili medalje: z leve sedijo Jaka
Ivančič, Miha Ivančič, Petra Polanc, Miha Ivanič, Rok Jerčinovič in Ana Marija Šetina, zadaj
trenerja Matic Ivančič in Maja Kersnik.
stljivost se je izplačala, saj sta tekmo
za naslov prvaka dobili po treh napetih
nizih. Manj dela je imela v finalu mešanih dvojic, kjer je nastopila s klubskim
kolegom Mihom Ivančičem. V finalu sta
v dveh nizih premagala Aljošo Turka in
Niko Arih iz BK Mirna. Dva niza je za
zmago potrebovala tudi v finalu posameznic, v katerem je premagala prav
Arihovo. Polančeva bo nadaljevanje sezone prilagodila maturi, ki jo čaka ob
koncu šolskega leta.

MIHA IVANIČ UBRANIL NASLOV
PRVAKA
Povsem medvoški je bil finale moških
posamično. Miha Ivančič se je še ogret
od zmage v mešanih dvojicah pomeril s prvopostavljenim soimenjakom
Mihom Ivaničem, lanskim državnim
prvakom. Najboljši slovenski igralec
badmintona je prvi niz dobil z relativno
lahkoto (21:6), v drugem pa se je moral
za zmago pošteno potruditi. Ivančič je
osvojil 18 točk, a to ni zadoščalo za odločilni tretji niz. "Turnir s fizičnega vidika
ni bil nič posebnega, se mi pa zdi, da je
državno prvenstvo vsako leto eno najtežjih tekmovanj s psihičnega vidika,
sploh če braniš naslov prvaka. Vsi, tudi
sam, so pričakovali nov naslov. K sreči mi ga je uspelo osvojiti," je po zmagi
odleglo staremu in novemu državnemu
prvaku Mihu Ivaniču. V nadaljevanju
sezone ga do konca junija čaka naporen

spored desetih turnirjev, na katerih bo
poskušal napredovati na mednarodni
badmintonski lestvici in se tako uvrstiti
na evropske igre.

KLUBSKI USPEH
Medvoški badmintonisti so nastopili
v vseh finalih, z izjemo finala moških
dvojic. Možnosti za nastop so tudi tam
imeli lepe, a sta se morala Miha Ivančič
in Rok Jerčinovič posloviti v četrtfinalu,
ko sta po podaljšku v tretjem nizu izgubila proti kasnejšima zmagovalcema,
bratoma Turk iz BK Mirna. Če bi zmagala, bi nastopila v finalu, saj sta tekmeca v polfinalu dvoboj zaradi poškodbe
predala. Med domačimi dobitniki medalj so bili še že omenjeni Miha Ivančič
(srebro moški posamično), Rok Jerčinovič (bron moški posamično), Ana Marija Šetina (bron ženske dvojice) in Jaka
Ivančič (bron moške dvojice).
Na državnem prvenstvu v Medvodah je
nastopilo 78 tekmovalcev iz osmih klubov. Letos je bilo udeležencev več kot
lani, Badmintonska zveza Slovebije pa
bi rada na prvenstvo privabila še več
tekmovalcev, saj je v Sloveniji registriranih 28 klubov. Državno prvenstvo je
bilo tokrat pomembno tudi za sodnike,
ki so v soboto v Medvodah opravljali zadnji del izpitov, pa tudi praktično preverjanje na igrišču. Vseh enajst kandidatov je bilo uspešnih, med njimi tudi
dve novi sodnici iz Medvod.
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Prvič državno prvenstvo v tenisu
Nova sodobna infrastruktura Teniškemu klubu Spin
Medvode omogoča tudi organizacijo večjih tekmovanj.
Januarja so prvič v zgodovini gostili državno prvenstvo.
Med domačimi igralci je bil najboljši Ažbe Jarc.
MAJA BERTONCELJ
V Medvodah je januarja potekalo državno dvoransko prvenstvo v tenisu za tekmovalce kategorije do 14 let.
"To je prvič, da v Medvodah v tenisu gostimo državno prvenstvo, da imamo
na velikem tekmovanju možnost igrati
doma. Prvenstvo poteka skoraj cel teden.
Začelo se je s kvalifikacijami, v katerih
je igralo 32 igralcev in 32 igralk. Osem se
jih je uvrstilo na glavno tekmovanje, kjer
so se pridružili 24, ki so bili uvrščeni neposredno. V Sloveniji je v kategoriji dečkov do 14 let več kot 130 igralcev, deklic pa
je skoraj 80. To so igralci letnika rojstva
2005 in 2006. To pomeni, da lahko na državnem prvenstvu nastopijo le tisti najboljši na lestvici, ki jo dajo uvrstitve na
turnirjih," je povedal Domen Knez, trener
in predsednik TK Spin Medvode. Teniški
obračuni so potekali tako v starem kot v
novem balonu. Gre za trdo podlago.
Tekmovanje je potekalo tako v posamični konkurenci kot v dvojicah. Državni

V Sloveniji je v kategoriji dečkov
do 14 let več kot 130 igralcev,
deklic pa je skoraj 80. To so
igralci letnika rojstva 2005 in
2006.

prvaki so postali Matic Križnik (Tk-CC),
Ula Jamar (Tc-Lj), Matic Križnik in Tim
Kušter (oba Tk-CC) ter Eva Muller Uhan
(Tc-Lj) in Ivona Ahčan (Tk-CC). Domači
klub TK Spin Medvode je imel na prvenstvu pet fantov in tri dekleta. V glavnem
turnirju sta igrala Ažbe Jarc iz Vaš in
Miha Bajželj, ki je sicer iz Kranja. Jarc se
je uvrstil med šestnajst najboljših. "Igrati
na domačem igrišču je prednost. Poznaš
dvorano, podlago. Gledano v celoti sem
zadovoljen s tem, kar sem pokazal, nisem pa zadovoljen z zadnjo igro. Nasprotnik je bil premagljiv, naredil sem preveč
napak. Ni mi steklo tako, kot bi moralo,"
je povedal 13-letni Ažbe Jarc, učenec 8.
razreda OŠ Preska. Tenisu nameni veliko ur treninga. "Štirikrat na teden imam
trening tenisa, trikrat kondicije in enkrat jogo. Je veliko, a se da vse usklajevati. Moj cilj v letošnjem letu je biti čim
boljši. Zadnje leto tekmujem v kategoriji
dečkov do 14 let," je še dejal Jarc. Tenis
trenira tudi njegov mlajši brat.
Dvoranska sezona bo potekala do konca
aprila. V Medvodah so poleg državnega
prvenstva gostili tudi turnirje. "Pogoje
imamo dobre. Zaupali so nam organizacijo kar nekaj turnirjev, poleg tega pri
nas trenirajo nekateri najboljši slovenski igralci, kot sta Aljaž Bedene in Blaž
Rola," je zaključil Knez.

Devetnajsti Večer
športa bo sredi marca
MAJA BERTONCELJ
Znan je datum letošnje prireditve Večer
športa, ki bo v ponedeljek, 18. marca, ob
19. uri v Športni dvorani Medvode. "Na 19.
Večeru športa v Športni dvorani Medvode
se bo tokrat zvrstilo rekordnih 135 športnic
in športnikov, ki jim bo podeljenih 30 malih
in 11 velikih športnih plaket ter tri športna
priznanja za jubilejno oziroma strokovno
delo v športu," pojasnjujejo v Javnem zavodu Sotočje Medvode. Pripravljajo zanimiv
program, v katerem se obetata tudi nastopa Tjaše Dobravec, zmagovalke šova Slovenija ima talent, in finalista tega šova Tilna
Lotriča. Vstop bo prost.

Košarkarji peti
MAJA BERTONCELJ
Košarkarska ekipa Brinox Medvode je po odigranih šestnajstih krogih v 2. slovenski košarkarski ligi na petem mestu med dvanajstimi ekipami. Imajo devet zmag in sedem
porazov. Pred njimi je še šest tekem, od tega
bodo tri igrali v domači Športni dvorani Medvode. S Hrastnikom se bodo pomerili 10. februarja, z Grosupljami 1. marca in z ekipo
Terme Olimia Podčetrtek 16. marca.

Lampič v Lahtiju sedmi
MAJA BERTONCELJ
Na svetovnem prvenstvu mlajših članov do
23 let v finskem Lahtiju je odlično nastopil
smučarski tekač Janez Lampič iz Valburge.
Član TSK Triglav Kranj je v klasičnem sprintu
le za 25 stotink zgrešil preboj v finale in prvenstvo končal na sedmem mestu.

Prijave za Nočni tek
MAJA BERTONCELJ

Domen Knez in Ažbe Jarc na državnem prvenstvu v Medvodah

Festival Medvode v gibanju bo potekal od
31. maja do 2. junija. Organizatorji iz Javnega zavoda Sotočje so že odprli prijave
za 3. Nočni tek Medvode, ki bo 1. junija. Za
zabavo v cilju bo tokrat skrbel Vili Resnik s
celotno zasedbo, za gurmanske užitke pa
kulinarična tržnica Okusi Sotočja. Festival
bo tudi letos športno-zabavno obarvan.
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Oseminštiridesetič tekmovali v veleslalomu
Nagradijo tekmovalce, ki se najbolj približajo povprečnemu času udeležencev.
PETER KOŠENINA
Planinsko društvo Medvode je v nedeljo, 3. februarja, pripravilo 48. Veteranske smučarske tekme Medvod. Na smučišču
Rudno v Selški dolini se jih je pomerilo 54, kot vsako leto pa so
tudi tokrat nagradili najbolj povprečne udeležence.
Zametke veteranskih smučarskih tekem najdemo v tekmah
smučarjev športnega društva Partizan iz Medvod, ki so jih na
planini pod vrhom Osolnika prirejali že sredi petdesetih let
prejšnjega stoletja. Leta 1968 so se odločili prvič pripraviti tudi
veteranske tekme, ki so jih nato dolga leta prirejali na Soriški
planini. Člani ŠD Partizan so jih organizirali štiri desetletja,
nato pa so skrb zanje prevzeli v Planinskem društvu Medvode. Zaradi lažje dostopnosti jih zadnja leta prirejajo na smučišču Rudno. Smučarji so nastopili v štirih kategorijah, in sicer
v kategorijah pripravniki in pripravnice do 55 let ter veterani
in veteranke nad 55 let. Po tekmi so nagradili tekmovalce, ki
so se najbolj približali povprečnemu času vseh nastopajočih v
posamezni kategoriji. Najbolj povprečna veterana sta bila letos
Lilijana Peklaj in Tomaž Kernič, pripravnika pa Vesna Krušec
in Miha Kic. Zmagovalca v kategoriji veterani sta za nagrado poleg medalje za prvo mesto za leto dni prejela tudi prehodna pokala, ki ju je v ta namen pred desetletji izdelal priznani
medvoški kipar France Rotar. Nanje so zapisana imena vseh
dosedanjih zmagovalcev. V tekmovanju za Pokal Medvod, ka-

Lilijana Peklaj in Tomaž Kernič sta letošnja zmagovalca medvoških
veteranskih smučarskih tekem.
mor so šteli časi vseh nastopajočih, ne glede na prej omenjene kategorije, se je povprečnemu času najbolj približal Bogdan
Skvarča, ki je za zmago prejel prehodni pokal Občine Medvode.
V PD Medvode želijo vsakoletnim druženjem na snegu dati
več vsebine, zato se trudijo udeležencem pokazati čim več zanimivega. Po tekmi so obiskali Muzej čipkarstva in kovaštva
v Železnikih, nato pa sta bila v Medvodah na vrsti kosilo in
razglasitev rezultatov.

Zmagali tretjič
zapored
Najboljši smučarji med
gasilci so člani PGD
Spodnje Pirniče - Vikrče Zavrh, ki so skupno
zmago slavili tretjič
zapored in pokal dobili
v trajno last.
MAJA BERTONCELJ
Gasilska zveza Medvode je tudi letos pripravila tekmovanje v alpskem
smučanju, ki se ga je udeležilo več kot
šestdeset tekmovalcev iz šestih prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze
Medvode. Pomerili so se na smučišču
Rudno pri Železnikih. Med prvo vožnjo
so morali vsi gasilci opraviti še gasilsko
nalogo, drugo vožnjo pa samo pravilno

Člani PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh so pokal dobili v trajno last. / Foto: arhiv GZM
odsmučati oz. prevoziti veleslalomsko
progo. Skupno je bilo najbolj uspešno
društvo PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh,
ki je že tretjič zapored osvojilo prehodni
pokal, zato ga je prejelo v trajno last.
Bili so prepričljivo najboljši, saj so zbrali
skoraj enkrat več točk kot PGD Zgornje

Pirniče na drugem mestu. Tretji so bili
gasilci smučarji iz PGD Preska - Medvode. Najboljši tekmovalci v mladinski
konkurenci so si z uvrstitvijo med najboljše tri prismučali možnost nastopa
na regijskem tekmovanju v smučanju,
ki bo 9. februarja.
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Dan začnejo s telovadbo, ne glede na vreme
Pol ure jutranje telovadbe s skupino Šole zdravja Medvode - Center
MAJA BERTONCELJ
V Medvodah sta aktivni dve skupini
Šole zdravja in sta v svojem okolju že
kar dobro prepoznavni. Skupina Preska
je bila ustanovljena septembra leta 2016
in deluje na igrišču ob Kalanovi ulici,
skupina Center pa aprila 2017 in telovadi na ploščadi pri nogometnem igrišču.
Šola zdravja je brezplačna jutranja telovadba na prostem po metodi 1000 gibov
avtorja dr. Nikolaya Grishina.
Z vnaprej določenim vrstnim redom vaj
se razgiba vse telo od glave do stopal in se
priporoča vsem generacijam od mladih
do starejših. Medvoški skupini med seboj
dobro sodelujeta, cilj obeh je dobro počutje, razgibanost, druženje in pozitivnost
vseh, ki prihajajo na telovadbo. Dobivajo
se vsak dan od ponedeljka do petka ob 8.
uri zjutraj. Vreme nikoli ni ovira. Telovadijo v snegu, dežju, mrazu, vročini …
Tokrat smo obiskali skupino Medvode
– Center. Družbo tridesetim članicam
delata tudi dva moška člana. Ob našem
obisku sta skupaj telovadili tako babica
kot njena vnukinja. "Imamo nekaj oseb,
starih nad osemdeset let, najstarejša je
gospa, ki je dopolnila že 84 let. Povprečna
udeležba v teh zimskih jutranjih dneh je
25. To število se ob ugodnejšem vremenu
poveča," je nekaj besed o skupini povedala Marija Rožič, vodja skupine Medvode
– Center in ena izmed sedmih vaditeljic,

Skupina Šole zdravja Medvode – Center ima telovadbo na ploščadi pri nogometnem igrišču.
ki se izmenjujejo pri vodenju jutranje
telovadbe. "Najprej se s tekom ogrejemo, nato sledi telovadba. Vsak telovadi
tako, kot zmore, in pri tem zaznava vsak
dan večjo gibljivost. Zapojemo še našo
himno, se nasmejimo ob šali, dodamo
pozitivno misel, kot na primer: Nikoli se
ne spremeni zato, da boš všeč drugim …
Vsako prvo sredo v mesecu imamo pod
nadstreškom druženje ob kavi, čaju in
slaščicah, na katerem odpremo različne
teme pogovora. Pomemben del je tudi
druženje, preko katerega se tkejo prijateljske in prisrčne vezi," pravi Rožičeva in
nadaljuje: "Aprila bo dve leti naše redne
telovadbe. Opažamo izboljšave pri drži

telesa, bolj gibljivi smo, ravnotežje in počutje sta boljša. Iz naših vrst se je povečala tudi udeležba na pohodništvu, aktivni
pa smo tudi na področju prostovoljstva.
Z vsakodnevno telovadbo ostajamo dlje
časa samostojni in v stanju poskrbeti še
za druge. Zato je naša želja, da bi se Šola
zdravja razširila še kje v medvoški občini. Morda v Pirničah, kjer je že skupina
v nastajanju."
Slogan Društva Šole zdravja je: Vsak trenutek je lahko nov začetek!, s katerim
vabijo vse, da se jim brez strahu pridružijo in začnejo jutra s potrebnim gibanjem. Obe medvoški skupini sta predstavljeni tudi na spletni strani Šole zdravja.

Himna skupine
Medvode – Center
BESEDILO PESMI: MARIJA ROŽIČ
GLASBA: NINA GVOZDENOVIČ
Dobro jutro, v lepo jutro,
pozdrav glasi se v nebo,
z nami v veseli družbi,
boš dihal, migal za telo.
Medvoške korenine smo,
ob Sori telovadimo,
poleti in pozimi,
zdravja si nabiramo.

Vaditeljice, spredaj desno vodja skupine Marija Rožič

Zakaj bi daleč šli,
pridi zraven tudi ti!
Nas sonce kliče, si želi,
da sklepe gibali bi vsi!
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Joga
v vsakdanjem
življenju
Dr. Vasanti Narayan
predstavlja jogo in njene
prednosti.
MAJA BERTONCELJ
Konec januarja se je v Športni dvorani
Medvode začel drugi "semester" joge pod
vodstvom priznane inštruktorice dr. Vasanti Narayan. Predstavila je to vedno
bolj priljubljeno vadbo, ki je v Medvodah
dobro obiskana.
"Situacije, s katerimi se vsakodnevno
soočamo, nas silijo, da se vprašamo: Ali
lahko naredim vse, kar drugi od mene
pričakujejo in zahtevajo in kar sami od
sebe pričakujemo in zahtevamo? Po-

Dr. Vasanti Narayan

V Športni dvorani Medvode poteka tudi vadba joge.
gosto si iskreno rečemo: Preveč je, ne
zmorem več! To je trenutek, da poiščemo
pomoč in joga nam lahko znatno olajša
in izboljša življenje. Modreci pravijo, da
zdravje ni vse, brez njega pa je vse ostalo
brez vrednosti. Zdravi ljudje imamo tisoč
želja, bolni samo eno, in to je zdravje," je
povedala dr. Vasanti Narayan.
Kot pravi, nam joga v vsakdanjem življenju nudi veliko: "S psihosomatskimi
fizičnimi vajami blagodejno učinkujemo na mišice, sklepe, dihanje, srce, ožilje, živčni in limfni sistem, vse organe
in žleze. To so vaje, ki krepijo živčni sistem in usklajujejo njegovo delovanje ter
utrjujejo duševno stanje. S tehnikami
sproščanja ostrimo zavest o svojem telesu, sebi in življenju. Večina ljudi diha
plitvo in površno, ko pa se naučimo popolnega jogijskega dihanja, omogočimo
telesu zadostno, pravilno presnovo. Zavestno in usklajeno dihanje s telesnim
gibanjem vpliva na pospešen krvni obtok in presnovo, poglobljeno dihanje pa

Gibali se bodo tudi za Brino
Največja fitnes konvencija v tem delu Evrope Eurofit fest
bo letos v Športni dvorani Medvode 9. in 10. marca.
MAJA BERTONCELJ
Eurofit fest bo znova v Športni dvorani Medvode. Potekal bo 9. in 10. marca.
To je največja fitnes konvencija v tem
delu Evrope z več kot tisoč udeleženci,
več kot trideset prezenterji iz 19 držav z
vsega sveta in z več kot šestdeset vadba-

mi, predavanji in delavnicami. V sklopu
dogodka zaključujejo tudi tri velika tekmovanja.
Vsako leto Eurofit fest zaznamuje tudi
dobrodelnost. Pod sloganom Ustvarimo
trenutek gibanja se organizatorji povezujejo z lokalno skupnostjo in s finančnimi sredstvi, ki jih v okviru dogodka

sprošča mišično napetost, povečuje telesne zmožnosti, izboljšuje počutje ter
utrjuje duševno ravnovesje."
Nadaljuje naštevanje prednosti redne
vadbe joge: "Povečuje prožnost hrbtenice, lajša bolečine, povečuje gibljivost
sklepov, sprošča, krepi mišice in izboljšuje njihovo prekrvavitev, spodbuja in
usklajuje delovanje organov in žlez, pospešuje prebavo, presnovo in spodbuja
delovanje limfnega sistema, povečuje
telesno odpornost; uravnava krvni obtok in krvni tlak, čisti kri, pomirja in
povečuje samoobvladovanje, čisti in
osvežuje kožo, povečuje vitalnost in telesno odpornost, razstruplja telo, poglablja sproščenost, umirja in bistri duha.
Redna vadba joge nas umirja, sprošča,
napolni z energijo, vzbuja občutek notranjega miru in zadovoljstva, vrača veselje in voljo do življenja."
Joga v Športni dvorani Medvode pod
vodstvom dr. Vasanti Narayan poteka
ob torkih.

zberejo, pomagajo gibalno oviranim
osebam, da imajo ti lažji in lepši vsakdan. Letos bodo sredstva zbirali za Brino
Slivniker, ki jo je predlagala POŠ Topol,
kjer zanjo zbirajo tudi zamaške, prav
tako kot v POŠ Sora in v PGD Preska Medvode. Brina lepo napreduje, marca
pa jo čaka znova pregled v Združenih
državah Amerike. "Z zbranimi dobrodelnimi prispevki bomo Brini pomagali,
da bo deležna terapij, ki jih potrebuje,
in da bo lahko šla na kontrolni pregled
k zdravnikoma, ki sta ji omogočila, da
stoji na nogah, piše, riše, barva," še pravijo organizatorji dogodka.
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PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Rožice za kreme
MAJA BERTONCELJ
Marješka Pehta ima v svoji domači lekarni tudi številne kreme: iz ognjiča,
rožmarina, arnike ...

rdeče barve, ognjič in arnika rumene in
rožmarin nežno zelene in krasno diši.
Rožmarin sem lani predelala v kremo,
ker mi resnično pomaga pri revmatizmu in artritisu. Ne morem reči, da me
ne boli več, blaži pa bolečine, lažje delam z desno roko in tudi desna noga je
mnogo bolj gibljiva."

O ROŽMARINU

"Poleti nabiram cvetove ognjiča, šentjanževke in jih zlagam v steklene kozarce. Prelijem jih z oljčnim oljem in
pustim na soncu. Lani sem na morju
nabrala rožmarin, osmukala drobne listke in jih prelila z oljčnim oljem.
Ravno tako sem poskusila tudi z arniko
in dobila čudovite macerate (tako naj
bi se reklo izvlečku, ki ga olje potegne
iz zeli). Olje macerat prelijem v kozico,
postavim na ogenj, da se počasi segreva. Na en liter macerata dodam 5–10
dag čebeljega voska. Olje mešam, da se
vosek raztopi, v pripravljene posodice
nalijem kremo in pustim, da se ohladi.
Zaprem in postavim v hladen prostor.
Jaz osebno se raje mažem s kremami,
so pa prav tako dobra za mazanja tudi
pripravljena olja," pravi Marješka Pehta
in dodaja: "Olje šentjanževke je krasne

Doma narejena krema

Glede na to, da je trenutno njena prva
izbira krema iz rožmarina, je zbrala nekaj informacij o njem: "Rožmarin je cenjena začimba, predvsem v italijanski
in francoski kuhinji. V živilski industriji ga uporabljajo tudi kot konzervans,
predvsem za meso in maščobe. V ljudskem zdravilstvu rožmarin uporabljajo za lajšanje marsikatere tegobe. Med
drugim za hitrejše celjenje ran, krepitev
krvnih žil in izboljšanje venskega obtoka, za izboljšanje spomina in miselne
zbranosti, za preprečevanje prezgodnjega izpadanja las in proti prhljaju, pri
slabi prebavi, želodčnih krčih, napihnjenosti in zaprtju, pri vnetjih sapnic,
ušes, nosu in grla, saj naj bi olajševal
izkašljevanje, zaviral širjenje bakterij in
jih uničeval, za bolečine v mišicah, pri
išiasu, za revmatične bolečine in vnetja.
Rožmarin je za zunanjo in notranjo
uporabo. Še posebej pri notranji se je
treba prej posvetovati, saj ga ne smejo uporabljati vsi. "Za zunanjo uporabo
(pri bolečinah) uporabljamo olje, kopel
ali mazilo. Mazilo je primerno tudi za
celjenje ran. V ta namen rožmarinovo
eterično olje razredčimo v nevtralnem
olju, kot je sončnično olje (tri kapljice
eteričnega olja na 10 kapljic nosilnega
olja) in ga vtiramo na boleča mesta. Za
kopel pripravimo poparek, tako da 50
gramov zelišča stresemo v liter vrele
vode, pokrijemo in namakamo 30 minut, nato prilijemo vodi za kopanje," še
pojasni Marješka Pehta.

ktv

kabelska televizija medvode

cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode
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RECEPT ZA PRIPRAVO KREME

SLIKOVNA UGANKA

Kako dobro poznamo
svojo deželo?
Živimo v svetu naglega, vsestranskega
spreminjanja, ki mu komajda še sledimo. Ne spreminja se le vreme, ko se nam
ozračje ogreva in to navzven najhitreje opazimo, spreminja se prav vse, kar
vidimo, slišimo, otipamo ... Ker se pro-

izvodni procesi avtomatizirajo in robotizirajo, se spreminjajo družbeni odnosi,
saj bo nenadoma – v nekaj letih pa prav
gotovo – mnogo ljudi izgubilo delo. Roboti lahko delajo v temi, brez razsvetljave se ne utrudijo, ne hodijo na malico,
so poceni in zanesljivi, a kaj bo potem
počelo vse več ljudi in kje bodo prišli do
denarja, da bodo pokupili vse tisto, kar
bodo roboti pridelali. Krog izdelave in
porabe se mora nadaljevati, da ne pride
do kolapsa. A ker to še ne bo prihodnji
mesec ali leto, vas sprašujem, kje sem
posnel to lepo zimo. Odgovore pošljite
do konca februarja na naslov Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". En pravilen odgovor
bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili.

V januarski številki sem vas spraševal po
zgornji fotografiji. Hodil sem po kolovozu
iz Goričan, lahko tudi iz Ločnice, po katerem pridemo na vrh Studenčic. Nagrado
prejme Andrej Kovaljev iz Medvod.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke
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Renault Kadjar 2019
Dovolj prostora za malo denarja
Predstavljamo eno prvih letošnjih novosti, to je novi model
Renault Kadjar.
Sprememba prihaja po treh letih, Renault je z modelom Kadjar na avtomobilski trg vstopil leta 2015, bil pa je to šele tretji
poskus francoske avtomobilske znamke v razredu športnih
terencev za (neuspešno) prvo generacijo modelov Koleos in
Captur. Od prvega izmed njiju se je model Kadjar na trgu obnesel precej bolje, saj je v le treh letih prisotnosti našel približno 450.000 kupcev, prihodnja tri ali štiri leta pa se bo za
kupce potegoval z nekoliko osveženo podobo.
Prenovljeni kadjar prinaša napredek na vseh področjih. Ob
spoštovanju tradicionalnih pravil oblikovanja SUV-vozil ima
bolj privlačen videz s še bolj dinamičnimi potezami. Linije
novega kadjarja so bolj elegantne in tekoče. Več pozornosti so
posvetili udobju, kakovosti in ergonomiji. Prenova se odraža
tudi v energetsko še bolj učinkoviti ponudbi bencinskih in dizelskih motorjev.
Oblikovno največ sprememb prinaša na sprednjem delu, kjer
je nova maska izdelana po modelu megana. Preoblikovani so
odbijači spredaj in zadaj, dnevne in zadnje luči so v LED-tehniki, sprednje so nameščene okoli žarometa v obliki črke C,
kar daje kadjarju vrhunski videz. Bogatejše opremske različice se ponašajo tudi z novo anteno v obliki plavuti morskega
psa. Novi kadjar je na voljo s 17- in 19-palčnimi platišči in

s tremi novimi posebnimi barvami – zeleno, modro in sivo.
Na preoblikovani srednji konzoli je nov, nekoliko večji zaslon
na dotik. Notranjost je oblikovana bolj moderno, uporabili so
kvalitetnejše materiale.
Prenovljeni kadjar bo ponudil povsem novi motor 1.3 TCe, ki
smo ga prvič spoznali v scénicu, kasneje pa bo tudi v capturju
in méganu. Motor je bil razvit v zvezi Renault - Nissan ter ob
sodelovanju Daimlerja. Motorja z močjo 103 in 118 kilovatov
razveseljujeta že od nizkih obratov naprej, oba sta opremljena s filtrom trdih delcev (FAP). Prenovljeni kadjar ponuja tudi
prenovljene dizelske motorje s sistemom selektivne katalitske redukcije (SCR), ki je trenutno najbolj učinkovita rešitev
za zmanjševanje dušikovih oksidov. Novi motorji bodo nosili
ime Blue dCi, bodo moči 85 in 110 kilovatov, najmočnejši bo
tudi z možnostjo štirikolesnega pogona.
Novi model Renault Kadjar je športni terenec, ki v celoti uteleša vodilno misel znamke, to je izdelovati vozila za resnične
ljudi. Prav zaradi tega je Renault za promocijo kadjarja, kot
prvi v avtomobilski industriji, uporabil domišljijsko, virtualno
ambasadorko "Liv", ki bo avto pomagala prodajati. Liv v oglaševalskem spotu med vožnjo postaja vse bolj človeška, čuteča
in resnična. Liv boste srečali v vseh oglaševalskih kampanjah
za kadjarja, na televiziji in v drugih medijih. Cena osnovnega
modela, upoštevaje popuste, se začne pri 16.490 evrov.

Novi

KADJAR
SUV Renault

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

že za

Paket zimskih
pnevmatik**
*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP
in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €.
OMEJENA
Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. **Renault Financiranje
ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.
Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x10 ):

SERIJA

2

Renault priporoča

11

0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanrenault.si
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča

Vaš
trgovec
v Ljubljani
Vaš trgovec
v KRANJU
AH REAL, d.o.o.
REMONT
Kranj, Ljubljanska c. 22,
VašPE
trgovec
v Kranju
AVTOHIŠA
REAL,
d. o. o.,041
PE 789
Remont
Kranj pravnim osebam).
Tel. številke: Andrej
308 956,URADNO
Boštjan
041 740
878, Damir
758 (Prodaja
AVTOHIŠA
IN041
NJENO
IME
Ljubljanska
22, Kranj, 04 2015 223
Delovni čas:
pon – pet:v 8.00
18.00, sobota:
9.00cesta
– 12.00.
Naslov
trgovca
eni –vrstici

renault.si

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

16.490 €*
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Prihodnost pripada električnim
in hibridnim vozilom
Kaže pa, da še ni tako blizu, kot jo oglašuje avtomobilski
marketing.
Čeprav delež električnih avtomobilov
skokovito raste (lani je v Evropi prodaja zrastla za 33 odstotkov, v Sloveniji za
44), električna mobilnost še dolgo ne bo
idealna. Ob tem, da električni avto ni
bistveno bolj prijazen do okolja kot klasični avto (ogljično bilanco obremenjuje
proizvodnja akumulatorjev in elektrike),
sta veliki hibi električnih vozil njihov domet in polnjenje. Slabost je za zdaj tudi
neprimerno razvejana in močna infrastruktura, ki bo morala naenkrat prenesti ogromne količine energije. Domet
avtomobila je odvisen od vrste faktorjev,
od zmogljivosti baterije, teže avtomobila, moči, hitrosti … in pa seveda, kot
vsaka električna naprava oz. baterija,
tudi od temperaturnih razmer. Pozimi,
pri nizkih temperaturah, ima električni
avto bistveno manjši doseg kot poleti, v

višjih temperaturnih razmerah, pa spet
ne v previsokih, saj v razmerah nad 30
stopinj Celzija akumuatorji lahko doživijo temperaturni šok. Trgovci oglašujejo
svoje električne adute in navajajo idealne podatke o dosegih, ki pa jih ti v praksi
težko dosegajo. Z novim ciklom merjenja
so tudi za električna vozila podatki bolj
točni, pa vendar poglejmo, kaj se dogaja
pri različnih načinih vožnje in temperaturah. Nemški spletni portal Efahrer je
izdelal kalkulator, s katerim lahko praktično za vsak električni avto ocenite,
kakšen je njegov doseg v različnih temperaturnih razmerah, pri določenem
načinu vožnje in pri različnih hitrostih.
Mi smo pogledali podatke za nam bližje avtomobile. Tako na primer hyundai
kona z najmočnejšim 64-kWh motorjem
v idealnih razmerah (normalna vožnja,

hitrost 80km/h, temperatura 20 stopinj
C) doseže 389 kilometrov. Pri temperaturi 0 stopinj C že 100 kilometrov manj,
pri temperaturi –20 stopinj C pa samo
še 228 kilometrov. Športna vožnja pri
teh razmerah vzame še dodatnih 70 kilometrov, tako je končni doseg le še 159
kilometrov. Najbolj prodajano električno
vozilo v Evropi in na svetu nissan leaf
(z močjo 40 kWh) ima ob normalni vožnji pri 20 stopinjah C in 80 kilometrih
na uro doseg 360 km. Pri temperaturi
0 stopinj C je njegov doseg 236 kilometrov in pri temperaturi –20 stopinj C le
še 176 kilometrov. Z električnim golfom
(35,8 kWh) boste z normalno vožnjo pri
80 kilometrih na uro in pri 20 stopinjah
Celzija naredili 215 kilometrov, pri 0 stopinjah C 183 in pri –20 stopinjah C le še
141 kilometrov.
Če ob tem upoštevamo, da električni avtomobili niso narejeni za hitrosti, ker se
ob visoki hitrosti baterije hitro praznijo
in tudi pregrevajo, lahko sklepamo, da
so in bodo električna vozila bolj kot ne
primerna predvsem za mestno vožnjo,
medtem ko bo za daljše vožnje in potovanja še vedno primernejši klasični pogon, ki ima še vedno veliko prednosti.

SUV PEUGEOT 3008
SUVEREN PAKET OPREME*
3D NAVIGACIJSKI SISTEM
FULL LED ŽAROMETI
KAMERA ZA POMOČ PRI VZVRATNI VOŽNJI

peugeot.si
*Akcijska cena paketa opreme (3D navigacija, LED žarometi in vzvratna kamera) velja ob nakupu vozila SUV Peugeot 3008 nivoja opreme Allure z dizelskim motorjem. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot
Financiranje za vozilo Peugeot 3008 Active 1,2 PureTech 130, bele barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem
vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 20.550 EUR; mesečni obrok je 223 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do
84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 13.09.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,2%;
financirana vrednost 14.385 EUR; skupni znesek za plačilo 24.606 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 30. 4. 2019.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,1 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 108 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0154 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 do
0,00180 g/km. Število delcev: od 0,01 do 17,28. 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.

AVTO LEV PE
AVTOHIŠA
KAVČIČ
IDRIJA,
d.o.o.,
Triglavska
Milje 45,
10, 4212
5280Visoko,
Idrija, tel.
tel. 05
04 372
275 73
9300
10
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Ste že namestili novo vinjeto?
Stare so veljale do 1. februarja 2019
Po podatkih Dars-a je bilo v decembru
lanskega leta prodanih pet odstotkov
več vinjet z letnico 2019 kot leto prej z
letnico 2018. V številkah to pomeni dobrih 28.000 več oz. skupaj 552.478.
Vrednost prodanih vinjet v obdobju od 1.
12. 2018 do 31. 12. 2018 je znašala 21,97 milijona evrov in je za 1,06 milijona evrov
višja kot v primerljivem obdobju predhodnega leta.
Največ letnih vinjet sicer prodajo v drugi
polovici januarja in v prvi polovici februarja, največ tedenskih in mesečnih pa v
poletni turistični sezoni (junij–september). Največ tedenskih prodajo v tujini in
na vstopu v Slovenijo. Do novembra lani
je bilo prodanih 7.286.038 kosov vseh vrst
vinjet z letnico 2018, od tega 846.715 letnih vinjet za osebne avtomobile.
Dars opozarja, da kljub stalnim napotkom uporabniki vinjete še vedno
ne nameščajo pravilno. Torej, pred namestitvijo nove veljavne vinjete vedno

10 LET AVTOCESTNE VINJETE
KOLIČINA PRODANIH VINJET PO LETIH
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Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na cestah. Srečno in varno vožnjo!
1970
PROMETNO
INFORMACIJSKI
CENTER

080 22 44
TELEFONSKI ODZIVNIK
INFO@TEL

www.promet.si

DarsPromet+

Vozimo.pametno

SPLETNA STRAN

APLIKACIJA

FACEBOOK

AVTO LUŠINA
d.o.o.
Pooblaščeni
zastopnik,
ulica
št., kraj
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

@promet_si
TWITTER

tel. 0X XX XX XXX
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www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode

odstranite staro vinjeto. Obvezno preverite, ali je preluknjana na pravi datum, saj lahko v primeru, da ni pravilno
preluknjana, pri prodajalcu reklamirate le nenalepljeno vinjeto. Ko je vinjeta
nalepljena, reklamacija ni več mogoča.
Vinjete (ali delov vinjete) ne poskušajte
odstranjevati z vetrobranskega stekla.
Če boste poskušali vinjeto odlepiti ali jo
boste odlepili, se bo pojavil eden izmed
naslednjih varnostnih napisov: NEVELJAVNO, številka 7 ali oznaka 2B, s čimer se vinjeta razveljavi. Taka vinjeta
tudi ne more biti predmet reklamacije.
Pri lepljenju vinjete ni dovoljeno uporabljati drugih lepil, posebnih folij, lepilnih
trakov in podobno. Vinjeta je veljavna le
takrat, ko je pred uporabo cestninske

Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil
ceste pravilno nameščena na vozilu. Po
odstranitvi zaščitne folije vinjeto nepoškodovano namestite na notranjo stran
vetrobranskega stekla, in sicer tako, da
je jasno vidna od zunaj. Nalepke ne smete namestiti na mesto, kjer je vetrobransko steklo zatemnjeno ali na stransko
okno vozila. Če vas zalotijo brez veljavne
in ustrezno nameščene vinjete, vas bodo
oglobili za 300 evrov, če pa vinjete ne
namestite na vozilo z njenim prvotnim
lepilom ali če z nedovoljenim posegom
spremenite oziroma zmanjšate učinkovitost lepila, pa znaša globa 500 evrov.
Pozanimali smo se še, kako kaže pri
nas z digitalnimi vinjetami, ki jih naši
sosedje že s pridom uporabljajo. Po predlogu evropske zakonodaje bodo namreč

vse evropske države morale postopoma uvesti sistem enotnega digitalnega
cestninjenja tudi za osebna vozila. Na
ministrstvu za infrastrukturo so digitalnemu cestninjenju sicer naklonjeni,
je pa prej treba proučiti vse ekonomske
in pravne posledice. Upravičeno obstaja
bojazen, da bi se, kljub prednostim, ki jih
prinaša digitalno cestninjenje (plačevanje po dejanski uporabi, naročanje preko
spleta …), močno znižali prihodki Darsa.
In še, včasih je veljalo, da je pri nakupu
treba obvezno shraniti račun. Na Darsu
pravijo, da ni obvezno, je pa priporočljivo. Račun boste potrebovali ob morebitnih reklamacijah zaradi slabe kakovosti ali če boste želeli dobiti nadomestno
vinjeto ipd.

AVTO JAMNIK d.o.o.

Priprava vozil za zimo
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Prireditve v februarju in marcu 2019

ˆ

javni zavod sotocje medvode

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode.
Za objavo v: redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12., ter objavo na spletni
strani www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215
Medvode. T: 36 14 346 G: 041 378 050. E: info@visitmedvode.si W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Sobota, 9. 2. 2019 Kulturni dom Medvode, ob 19. uri
PREŠERNA GODBA

FEBRUAR
Četrtek, 7. 2. 2019

Knjižnica Medvode, ob 9.30

Godba Medvode, E: info@godba-medvode.si

MEDVODKOVE IGRALNE URICE (ZA PREDŠOLSKE OTROKE,
KI NE OBISKUJEJO VRTCA)

Nedelja, 10. 2. 2019

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Petek, 8. 2. 2019

Ponedeljek, 11. 2. 2019

Kulturni dom Medvode, ob 16. uri

PREŠERNOV DAN ZA OTROKE

klub Jedro, ob 19. uri

ZVOČNA KOPEL Z GONGI

Zlati kotiček v Mercator centru Medvode, ob 11. uri

URICE ZA ZDRAVJE

JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si

DU Medvode, T: 041 312 316

Sobota, 9. 2. 2019

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO; SLAVKOV DOM

Ponedeljek, 11. 2. 2019 Aljaževa domačija, ob 18. uri
REDNI OBČNI ZBOR KUD JAREM

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 9. 2. 2019

Torek, 12. 2. 2019 Knjižnica Medvode, ob 17. uri

Knjižnica Medvode, ob 10. uri

klub Jedro, ob 16. uri

MLADINSKO TEKMOVANJE V BREAKDANCEU: KIDZ BATTLE

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sobota, 9. 2. 2019

Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

O BELEM MUCKU, KI JE BIL ČISTO ČRN – LUTKOVNA PREDSTAVA
(LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU)
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Sreda, 13. 2. 2019
SENIORSKA SKUPINA: KUHOVNICA – BLED
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si
Sreda, 13. 2. 2019 avla Kulturnega doma Medvode, ob 19. uri
URICE ZA ZDRAVJE: ZELIŠČARSKA DELAVNICA
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si
Sreda, 13. 2. 2019

Knjižnica Medvode, ob 19.30

SREDI KRUTE SILE NEŽNO TRAJAM: PREDSTAVITEV KNJIGE AVTORJA
MIRKA BOGOMIRJA MIKLIČA IN POGOVOR
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Četrtek, 14. 2. 2019

Knjižnica Medvode, ob 14.30

KNJIŽNE VEČERE SMO PREOBLIKOVALI V KNJIŽNA SREČANJA
ZA ODRASLE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

BOTA

SO

2

EC

MAR

Petek, 15. 2. 2019

Dan
veselih
ust

Kulturni dom Medvode, ob 19.30

OČE – GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA ABONMA IN IZVEN
JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si
Sobota, 16. 2. 2019,

klub Jedro, ob 20. uri

VEČER KABAREJA: PREDSTAVA KATZEN KABARE Z MEDNARODNIMI
NASTOPAJOČIMI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg Prešernovo gledališče
PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot skupine najkasneje do 28. 2. 2019.

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju

www.visitkranj.com

Nedelja, 17. 2. 2019
IZLETNIŠKI ODSEK: REŠKA PLANINA, GOLAVO - POSAVSKO HRIBOVJE
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si
Torek, 19. 2. 2019
IZLET DU MEDVODE: ČATEŽ - MALI CIRNIK (GORJANCI)
DU Medvode, prijave na tel.: 041 390 456 ali 01 36 12 303
Torek, 19. 2. 2019

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
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Sreda, 20. 2. 2019

V Medvodah zaživela
registracija vozil

Knjižnica Medvode, ob 19.30

15. DOMOZNANSKI VEČER: ZBORNIK ČE SPOŠTUJEMO PRETEKLOST,
BO SVETLA NAŠA PRIHODNOST
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Četrtek, 21. 2. 2019

Knjižnica Medvode, ob 14.30

Usluge, ki jih nudi podjetje Geslo plus d.o.o., ki je nosilec javnega pooblastila za dejavnosti vseh upravnih postopkov, povezanih z registracijo in zavarovanjem vozil, so uspešno zaživele
tudi na območju Medvod. Svoje poslovne prostore je podjetje
nedavno odprlo v trgovsko-poslovnem centru Spar v samem
središču Medvod, na naslovu Cesta komandanta Staneta 4A.
Kot pravi direktor g. Enes Durić, je kakovostno svetovanje pri sklepanju vseh vrst
zavarovanj odlika podjetja Geslo d.o.o., ki
že sedemnajsto leto uspešno ekskluzivno zastopa zavarovalnico Generali d. d.
kot njena največja zunanja ekskluzivna
agencija. “Veseli nas, da je naša ponudba
uspešno zaživela med lokalnim prebivalstvom. Našim strankam je sedaj na voljo Enes Durić
široka paleta uslug na enem mestu: nove
registracije vseh motornih in priklopnih vozil, podaljšanje obstoječih registracij, izdaja prometnih dovoljenj, odjava, sprememba ali prenos lastništva vozila, izdaja izvoznih tablic ter
tablic za poskusno vožnjo, upravni postopki, vsa osnovna zavarovanja vozila, dodatna zavarovanja po izbiri (osebna, premoženjska, pokojninska, zdravstvena in obrtna zavarovanja)
ter plačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu
(cestne takse). Strankam se prilagodimo, na željo jih lahko obišče predstavnik družbe na domu v najkrajšem možnem času.”

KNJIŽNE VEČERE SMO PREOBLIKOVALI V KNJIŽNA
SREČANJA ZA ODRASLE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Petek, 22. 2. 2019

Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

SREČANJE Z GOSTOM IZ CIKLA ‚DOPOLNIMO SPOZNANJA‘
Župnija Preska, T: 051 303 164
Od ponedeljka, 25. 2. 2019 do petka, 1. 3. 2019
od 7. do 16. ure

klub Jedro,

ZIMSKO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO
Cena: 35 EUR, Informacije in prijave: mladina@zavodsotocje.si &
rok@zavodsotocje.si
Ponedeljek 25. 2. 2019

Zlati kotiček v Mercator centru Medvode, ob 11. uri

URICE ZA ZDRAVJE
DU Medvode, T: 041 312 316
Torek, 26. 2. 2019

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO
(ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Sreda, 27. 2. 2019

Knjižnica Medvode, ob 19.30

OTVORITEV RAZSTAVE M. MIKLIČA LJUBIM TE, ŽIVLJENJE
(PESMI IN FOTOGRAFIJE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

MAREC

Ponedeljek, 4. 3. 2019

Delovni čas: vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do
17. ure – zaradi povečanega povpraševanja se bo odpiralni
čas kmalu podaljšal do kasnejših ur ter tudi na sobote.

Zlati kotiček v Mercator centru Medvode, ob 9. uri

BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO
Knjižnica Medvode in DU Medvode, T: 36 13 053,
E: info@knjiznica-medvode.si
Torek, 5. 3. 2019
IZLET DU MEDVODE: HRPELJSKA GORA – NOTRANJSKA
DU Medvode, prijave na tel. 041 390 456 ali 36 12 303,
E: pdmedvode@pzs.si
Torek, 5. 3. 2019

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Sreda, 6. 3. 2019

Knjižnica Medvode, ob 19.30

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

POTOPISNI VEČER: Z OTROKI NA BALI (ALIČ)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Četrtek, 7. 3. 2019

Knjižnica Medvode, ob 9.30

MEDVODKOVE IGRALNE URICE (ZA PREDŠOLSKE OTROKE,
KI NE OBISKUJEJO VRTCA)

Nagrajenci nagradne križanke objavljene v reviji Sotočje, dne
11. 1. 2019 z geslom TEK NA SMUČEH V MEDVODAH, ki prejmejo knjigo MELANDA so: Vanja Močnik iz Mengša, Marjanca
Škrabar iz Medvod in Boris Vukanac iz Medvod. Nagrajencem
iskreno čestitamo.

Generali d.d., Kidričeva 3, Ljubljana

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

FOTO: PETER KOŠENINA
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Nagrade: 3-krat knjižna nagrada
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 22. februarja 2019, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Cvetličarna

Oldha

mska

Zavarovalnica
Triglav

cesta

Va b l j e n i t u d i o b s o b o t a h i n n e d e l j a h .
Več informacij na telefonu (01) 36 14 500 in spletni strani www.flora.si

Po

Art optika
NKD

NOVA
LOKACIJA

ica

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA!

Območno združenje
Rdečega križa

NIJZ Kranj

ška ul

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

PRESELILI SMO SE NA
NAZORJEVO ULICO 1

Nazorjeva ulica 1

Dražgo

Četrt leta zastonj –25 %

Bleiweisova cesta

Porodnišnica Kranj

Abanka

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico
ter izbrali eno od daril na fotografiji.

NKBM

Optika Clarus

Nazorjev

a ulica

Nazorje

va ulica

Nazorje

va ulica

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo
Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

ulica

Janez Logar Jaz,

Nazorjeva

Marijan Peternelj:
Melanda

midva, mi

Mojca Logar Več

Cena:
15 Eur

Mercator

Marijan

Janez Logar Jaz,

midva, mi

Mojca Logar Več
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elj
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NDA
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poudari lepoto
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Janez Logar: Jaz, midva, mi
Mojca Logar: Več kot sanje
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Bleiweisova cesta

www.gorenjskiglas.si

Gorenjske lekarne

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl
Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da
se celostno posvečamo svojemu zdravju
in dobremu počutju.
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti
za mentalno dobro počutje (mentalni
trening IMT in NLP). Starodavna znanja
tradicionalne kitajske medicine (TKM)
nam pomagajo razumeti, kako smo
povezani z naravo in vesoljem, kako se
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o
hrani odstira pogled na prehranjevanje z
energijskega vidika. Dodana so še moja
razmišljanja in osebna dognanja, ki so
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.
Z veseljem vam jih posredujem.
Izberite tiste, za katere začutite, da so
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo
je bivališče zdravega duha. Telo in duh
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo
in duha.
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da
bova »Zdravje in Jaz – Prijatelja.«

kava
Barcaffe,
250 g

Prisrčno vabljeni k branju.
Nena Veber

Policija Kranj

Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja

las.si
www.gorenjskig

avtomatski dežnik

Nena Veber:
Zdravje in Jaz
– Prijatelja

bombažna brisača

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Gorenjska banka

Ljudska
univerza
Kranj

Stara lokacija
Gorenjskega glasa

sta
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ta

ne

Sta

rja

ga

Ža

kot sanje

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA

10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V
pONEDELjEK, 11. FEBRUARjA 2019.

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

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

CELTIANE, 3kg
SAMO

5,45€

4,25€
AKcIjA

SAMO

3,99€

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

LOJNE
POGAČE V
VEDRU
50kom

MOKA BELA
TIP 500
1kg

KROMPIR SEMENSKI

7,98€

0,59€

AKcIjA
-30%

9,98€

6,99€

-30%

AKcIjA

MARIS BARD, 5kg

FIŽOL
ČEŠNJEVEC
1kg

ROKAVICE
TOWA
TERMO

5,59€

KROMPIR SEMENSKI
5,48€

4,38€

6,38€

AKcIjA

4,47€
AKcIjA

-20%

SAMO

-30%

4,48€

70/98W
ali
42/55W

11. Februar

KRHLJI JABOLČNI
KIMOVEC, 500g

(9.00-17.00)

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

ŽARNICA ECO
HALOGEN E27

DEGUSTACIJA
VINA IN SOKA
GORIŠKIH BRD

ZIMSKO
ČISTILO ZA
STEKLO -60˚C

LEPILO ZA
KERAMIKO
WEBER
INTERIER

1 liter

25kg

SAMO

SAMO

1,99€

1,29€

SAMO

4,90€

SAMO

33,90€
BRUSILNIK
KOTNI 750W,
115mm, BEG-110

SAMO

PREPROGA KOPALNIŠKA, Š65cm 5,49€
cena za tekoči meter

UGODEN NAKUP - pONUDBA VELjA OD tORKA 12. DO čEtRtKA 28. FEBRUARjA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

ASEF ZEMLJA ZA
PIKIRANJE
20 litrov

-22%

*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.

