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Tretjina projektov iz participativnega proračuna bo
izvedena še letos
Iz pogovora z županom: Ob začetku šolskega leta in aktualnih investicijah na
področju vzgoje in izobraževanja – Pred tednom mobilnosti – Precepljenost v
Medvodah – Izbrani projekti participativnega proračuna, ki bodo izvedeni še letos
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Začelo se je novo šolstvo leto.
To je pomemben dan, še posebej za vse
tiste, ki so prvič prestopili šolski prag.
Želimo si in upamo, da bo izvedeno v
celoti s poukom v razredih. Moje sporočilo prvošolcem je vsako leto isto, naj
skušajo v teh devetih letih stkati čim
več prijateljskih vezi in naj si med seboj
pomagajo, staršem pa, naj dovolijo šoli
tudi vzgajati.
Poleti je bilo na področju vzgoje in
izobraževanja izvedenih kar nekaj investicij, največja pa še poteka: gradnja
prizidka k osnovni šoli v Smledniku.
Kako napredujejo dela in ali kaj vplivajo na potek izobraževalnega procesa?
Šolarji, učitelji in starši so se morali v
kar precejšnji meri prilagoditi temu, da
je pred in okrog šole eno veliko gradbišče, za kar jim gre zahvala. Ne poteka
le gradnja prizidka. V starem delu šole
smo rekonstruirali hodnik, kemijsko
učilnico, jedilnico, sanitarije ob telovadnici ter zgornjo učilnico nad jedilnico.
V rekordno kratkem roku nam je uspelo
opraviti tehnični pregled in pridobiti fazno uporabno dovoljenje, da so učenci s
1. septembrom lahko vstopili v prostore.
Velika zahvala gre zato vsem, ki delajo
na projektu, predvsem pa Upravni enoti
Ljubljana.
Na območju šole v Smledniku se
obeta nov projekt: gradnja krožišča, ki
jo bo izvajala država. Pred kratkim so
objavili razpis za izvajalca del.
Na to smo čakali od pomladi, usklajevanja z Direkcijo za infrastrukturo pa so
potekala od lanskega leta. Vesel sem, da
nam je uspelo projekt pririniti do izvedbe. Zgrajeno bo krožišče z obema navezovalnima krakoma (proti Smledniku
in Dragočajni), obe avtobusni postaji,
prehodi za pešce, pločniki. Sam poseg
bo kar velik. Stroške bo v okrog osemdesetih odstotkih krila država.

Župan Nejc Smole
V Valburgi je bila izvedena rušitev
starega vrtca.
Starega vrtca ni več. Zgradba je imela
pestro zgodovino od gostilne, balinišča
do vrtca. Ko je bil zgrajen novi vrtec, je
bilo v gradbenem dovoljenju zapisano,
da je potrebna rušitev starega. Vsa ta
leta tega nismo mogli izvesti, saj je bilo
vpisanih otrok preveč. Tudi sedaj jih je
veliko, a nam inšpekcijske odločbe niso
več omogočale nadaljnjega odprtja vrtca. Izdana je bila odločba, da ga je treba
podreti do junija, kar smo med poletjem
tudi realizirali. Ob novem vrtcu bomo
zgradili prizidek z dvema oddelkoma.
Gradbeno dovoljenje smo že dobili.
Zgradili ga bomo prihodnje leto.
Je zato v vrtcu kaj prostorske stiske?
V Vrtec Medvode so bili sprejeti vsi
otroci, ki izpolnjujejo kriterij starosti
ob vstopu. Je pa ostalo zunaj kar nekaj
otrok iz drugih občin, ki so želeli biti
vpisani pri nas. Z veliko iznajdljivosti je
upravi Vrtca uspelo zagotoviti še polovi-

co oddelka, ki jo bomo odpirali v mesecu januarju in s tem omogočili vpis še
delu tistih, ki kriterij starosti izpolnijo
med letom.
Znana je delitev stroškov med občine soustanoviteljice za gradnjo nadzidka k OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki.
Koliko bo prispevala Občina Medvode?
Kot je znano, smo bili s tem projektom
uspešni na razpisu ministrstva. Sodelovanje z občinami s Škofjeloškega je v
tem primeru resnično odlično. Dogovor,
ki smo ga sklenili že preden je medvoška občina vstopila v soustanoviteljstvo,
je ostal – tudi glede finančnega prispevka občin. Za Medvode to pomeni okrog
230 tisoč evrov. Manjši del jih bomo zagotovili letos, večji v prihodnjem, del pa
še v letu 2023. Ob začetku šolskega leta
sem obiskal OŠ Jela Janežiča in se prepričal o nujnosti te investicije. Šola deluje v prostorih, ki so daleč od tega, da
bi bili optimalni. Dobil sem občutek, da
se teh novih prostorov vsi zelo veselijo,
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se pa tudi znotraj obstoječih trudijo narediti maksimalno, kar se da.
September je v Medvodah že tradicionalno v znamenju mobilnosti.
Kakšno je ob tem županovo sporočilo
občanom?
Medvode so v zadnjih letih med občinami, ki so prepoznane kot bolje odzivne
v tem projektu. Lani smo prejeli celo
naziv najbolj aktivne občine Evropskega tedna mobilnosti v državi v kategoriji nemestnih občin. Narava nas vsako
leto bolj opozarja, da nekaj delamo narobe. Zato bomo morali tudi sami začeti
razmišljati o spremembah navad. Vidim veliko možnosti. Odpira se področje, vezano na elektro mobilnost – ne
samo avtomobili, tudi kolesa. Z gradnjo
kolesarskih stez temu trendu sledimo
tudi mi. Po drugi strani se veselim ambicij države okrog javnega prometa.
V Škofji Loki je na primer zaživela
ideja mestnega e-mini busa, ki brezplačno vozi po mestu. So morda kakšne ideje, potrebe po povezavi krajev
na takšen način tudi v Medvodah?
Medvode so pokrite s tremi linijami
Ljubljanskega potniškega prometa, zato
menim, da je potrebno biti zmeren pri
novih idejah. V mestih, kjer je koncentracija ljudi na majhnem teritoriju velika, je najbrž takšen lokalni mini bus
zanimiva rešitev. V Medvodah, kjer je
center mesta razmeroma majhen ter
kot že rečeno pokrit s tremi linijami, bi
to pomenilo še večje finančno breme.
Ne pozabimo, da v letošnjem proračunu sofinanciranju linij LPP namenjamo 370.000 EUR. Tako denimo še vedno
vztrajamo pri liniji Ljubljanskega potniškega prometa do Sore, čeprav je v celoti
nerentabilna in bi s tega vidika morala
biti takoj ukinjena.
Čas gre naprej, covid-19 ostaja. Kako
je z okužbami in precepljenostjo v
Medvodah?
V zadnjih dneh je slika relativno stabilna. Za razliko od lanskega začetka
šolskega leta smo letos sami v celoti
odgovorni za stanje. Obstaja cepljenje,

znani so vsi preventivni ukrepi. Kar
se tiče precepljenosti, je med občinsko
upravo denimo zelo visoka. Tudi v Zdravstvenem domu Medvode je dobra, precej slabša pa je v javnih zavodih nekaterih osnovnih šol in vrtca. Na splošno
so Medvode malenkost nad slovenskim
povprečjem. Cepljena je približno polovica občanov. Cepljenje v Zdravstvenem
domu Medvode sicer poteka dobro, cepilni center za nenaročene je odprt dvakrat tedensko. Dvakrat tedensko izvajamo tudi še hitro testiranje, po novem v
prostorih Krajevne skupnosti Vaše - Goričane.
Dotakniva se še nekaterih večjih investicij, ki so v teku. Med njimi je obnova Kulturnega doma Medvode.
Poteka obnova in energetska sanacija.
Izvajalec del je zelo odziven, kar je tudi
nujno, saj je rok za dokončanje konec
oktobra. Ne pozabimo, da nam je skoraj polovico sredstev uspelo pridobiti
na razpisu Ministrstva za kulturo. Kulturni dom Medvode oziroma nekdanja
Svoboda je osrednji kulturni prostor v
centru mesta, zgrajen leta 1980, ki pa
žal ne ustreza več vsem potrebam kulturnih ustvarjalcev in skupnosti. Od
jeseni bo tako obiskovalce sprejemal v
prenovljeni podobi, dolgoročna želja pa
ostaja gradnja novega večjega kulturnega medgeneracijskega centra.
Začela se je nova investicija na področju komunale, in sicer gradnja infrastrukture v Žejah.
Gre za dober milijon evrov vredno investicijo gradnje komunalne infrastrukture, sicer pa drugi milijon, ki ga
občina investira v ta del Zbilj v zadnjih
treh letih. Trenutno poteka gradnja na
cesti v hrib, izvajalec bo v kratkem povečal število ekip, tako da bo verjetno
hkrati odprtih več gradbišč. Po ustaljenem modelu je bil pred začetkom del
sklican zbor prebivalcev. Me pa vedno
znova preseneti nastrojenost nekaterih.
Pri projektih, kot je denimo ta v Zbiljah,
namreč nikakor ne morem razumeti,
da nekateri vse gledajo skozi črna očala,

ko pa jim bo v večini primerov domala
do hiše pripeljana vsa komunalna infrastruktura. Včasih se mi zazdi, da se
ne znamo več razveseliti projektov. Vse
je eno samo godrnjanje in 'zoprvanje' že
preden sploh zaropota prvi bager. Na
drugi strani pa imamo vasi v občini, ki
si lahko takšne ureditve samo želijo, saj
razen vodovoda in ceste drugega ni.
Pri nogometnem igrišču v Medvodah ste odstranili ograjo.
Staro, neprimerno in polpodrto ograjo,
ki je kazila pogled skozi Medvode, bomo
zamenjali z novo, ki bo imela urejena
in določena mesta za oglaševanje. To
pa ni edina investicija na nogometnem
igrišču. V izvedbi so tudi postopki legali-

Začela se je nova investicija
na področju komunale, in
sicer gradnja infrastrukture
v Žejah. Gre za dober milijon
evrov vredno investicijo gradnje
komunalne infrastrukture, sicer
pa drugi milijon, ki ga občina
investira v ta del Zbilj v zadnjih
treh letih.
zacije objekta, ki stoji tam že desetletja,
v drugi fazi pa bo sledila tudi ureditev
le-tega, da bodo nogometaši, balinarji
in vsi drugi imeli primerne prostore.
Vam je uspelo izvesti že kakšen projekt v sklopu participativnega proračuna?
Okrog tretjina projektov bo zaključenih
že letos (predvidoma zunanja igrala
pri Vrtcu Preska in POŠ Sora, otroško
igrišče na Starem gradu, javna razsvetljava Trnovec in Zgornje Pirniče, AED
v Preski, urbana oprema na Bonovcu,
prikazovalnik hitrosti v Zbiljah, usmerjevalne table v Žlebeh, obnova športnega igrišča na Senici in ureditev vaškega
trga v Zbiljskem gaju), ostali prihodnje
leto. Občani lahko izvedbo izglasovanih
projektov spremljajo na spletni strani
Sodelujinglasuj.si.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij –
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2021: 24. 9., 29. 10., 26. 11., 17. 12.

6 | OBČINSKE NOVICE

Postanite prijatelji in si med seboj pomagajte
Takšno prošnjo je za vseh 182 prvošolcev, ki so prvega septembra prvič prestopili
šolski prag v osnovnih šolah v medvoški občini, imel župan Nejc Smole. Obljubili so
mu, da se bodo tega držali.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Prvega septembra je bil prav poseben
dan. Bil je prvi šolski dan za 182 prvošolcev, ki so prvič v šolske klopi sedli v
štirih osnovnih šolah in dveh podružnicah v medvoški občini. Na OŠ Medvode
jih je 49 v dveh oddelkih, na OŠ Preska 41
v dveh oddelkih, na POŠ Sora 21 v enem
oddelku, na POŠ Topol imajo enega prvošolca v kombiniranem oddelku, na
OŠ Simona Jenka Smlednik je prvošolcev 34 v dveh oddelkih, na OŠ Pirniče pa
36, prav tako v dveh oddelkih. Vseh deset oddelkov prvih razredov je prvi šolski dan obiskal tudi župan Medvod Nejc
Smole, ki je s spodbudnimi besedami v
novo šolsko leto pospremil otroke, starše in učitelje.

KOMAJ ČAKALI PRVI ŠOLSKI DAN
Pridružili smo se mu na Osnovni šoli
Medvode, kjer imajo največ prvošolcev
– 49 v dveh oddelkih. Hkrati z županom
sta jih obiskala tudi predstavnika Policijske postaje Medvode. Za prvošolci sta
bili že dve uri v novem okolju, tako da
so že dobili prve vtise. Na Osnovni šoli
Medvode prvi šolski dan namreč poteka nekoliko drugače. Starši in otroci so

se ob 9. uri zbrali na šolskem dvorišču.
Razredničarki sta staršem dali nekaj
uvodnih navodil, otroci pa so že sedli v
šolske klopi in bili v šoli do 12.05. "Takšna je praksa že vsa leta. Predstavitev
šole s krajšim kulturnim programom
in praktično delavnico (v času, ko še ni
bilo epidemije) običajno pripravimo bodočim prvošolcem že v začetku junija,
ko smo še v fazi vpisovanja prvošolcev
na našo šolo. Prvi šolski dan so tako v
šoli že celo dopoldne. Posvetijo se predvsem urejanju šolskih potrebščin, spoznavanju novega okolja, zaposlenih na
šoli in sošolcev," je pojasnila Damjana
Šubic, ravnateljica Osnovne šole Medvode, ki jo bo v šolskem letu 2021/22 obiskovalo 406 učencev.
Prvošolce je najprej nagovoril Feliks
Strehar, komandir Policijske postaje Medvode. "Danes so naše aktivnosti
usmerjene v opozarjanje vseh udeležencev v prometu, da se je pouk v šolah začel, in seveda tudi opozarjanju šolarjev
in najmlajših – prvošolcev, da stopajo
v šolo, da je to velik korak zanje, predvsem pa, da to storijo varno. Vozniki so
v teh dneh ob povečani prisotnosti tako
prostovoljcev, občinskih redarjev kot
tudi policistov v okolici šol bolj previ-

dni. Vsem otrokom želim varno šolsko
pot, da bodo v šoli veseli, zadovoljni – in
da bo tako celo šolsko leto, ne samo današnji dan,« je poudaril Strehar in dodal, da s šolami odlično sodelujejo celo
šolsko leto. Imajo kar nekaj skupnih
preventivnih projektov. Župan Medvod
Nejc Smole jim je zaželel čim bolj prijeten prvi šolski dan, zanje pa je imel
tudi veliko prošnjo: "V osnovni šoli boste
devet let, naučili se boste veliko stvari,
spoznavali boste svoje talente, poleg
znanja, učenja ... pa je zelo pomembno,
da bi vas vseh 49 prvošolcev teh devet let
šolanja med seboj postalo čim boljši prijatelji in to ostali tudi naprej v življenju,
da bo prijateljstvo tisto, ki vas bo povezovalo. Mi lahko obljubite, da boste prijatelji in si pomagali?" Prejel je glasen
odgovor: "Jaaaaa." Vsakemu oddelku je
Občina Medvode podarila knjigo, vsak
prvošolec pa je letos dobil še bidon za
vodo. Na ta način spodbujajo pitje vode
iz pipe. Med prvošolci je bilo zaznati veliko pričakovanje, komaj so čakali na
prvi šolski dan. "Šole sem se zelo veselila. Rada bi se naučila dobro brati, pisati
... Verjetno bo težko, a se bom potrudila,"
je dejala Lili, Neža pa: "Pričakujem, da
se bom naučila kaj novega ustvarjati,

Župan Medvod Nejc Smole in predstavnika Policijske postaje Medvode so na prvi šolski dan obiskali tudi prvošolce na Osnovni šoli Medvode
(na sliki eden izmed dveh oddelkov).
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prav obrniti črke ... Najbolj se veselim
likovnega pouka. Tudi jaz sem se začetka šole zelo veselila. Prvi šolski dan mi
je všeč. Je še bolje, kot sem pričakovala."
V šolskem letu 2021/2022 bo osnovne
šole v medvoški občini skupaj obiskovalo 1663 učencev. Šolsko leto se je začelo po modelu B, torej z vsemi učenci
pri pouku v šoli. Tako se je končalo tudi
lansko. Želijo si, da bi vsaj tako tudi
ostalo.

INVESTICIJE MED POČITNICAMI
Šole in vrtci pa niti med počitnicami
niso samevali, saj je bilo izvedenih več
investicij, ki bodo omogočile še bolj prijetno okolje za učenje. Kaj vse je bilo narejenega, so pojasnili na Občini Medvode.
V Osnovno šolo Medvode je v novem
šolskem letu vpisanih 406 učencev v
18 oddelkih. Letos so med počitnicami

zamenjali vrata v učilnicah razredne
stopnje, prepleskali nekaj prostorov,
poskrbeli za zatemnitev zbornice s
krpankami in izvedli še nekaj drugih nujnih vzdrževalnih del. Osnovno
šolo Pirniče bo obiskovalo 329 učenk
in učencev v 17 oddelkih. Med poletnimi počitnicami so obnovili učilnico pouka likovne umetnosti. Osnovno
šolo Preska z dvema podružnicama
bo v šolskem letu 2021/22 obiskovalo
618 učencev v 31 oddelkih. Na matični
šoli v Preski bo 484 učencev, POŠ Sora
bo obiskovalo 90 učencev in POŠ Topol
44 učencev v štirih kombiniranih oddelkih. Največje investicije v poletnem
času so bile beljenje učilnic, hodnikov
in avle v Preski, menjava sijalk v telovadnici in različna manjša vzdrževalna dela v vseh treh šolah. OŠ Simona
Jenka Smlednik bo obiskovalo 310

učencev v 18 oddelkih. Največja investicija, ki se je začela poleti, je prizidek k
šoli in delna preureditev stare šole ter
jedilnice, kar bo zaključeno predvidoma do konca letošnjega leta. Poleg tega
so rezervoar za kurilno olje spremenili
v vodohran meteorne vode, ki jo bodo
uporabljali za sanitarne namene. Kupili so tudi novo interaktivno tablo s
projektorjem in prepleskali nekaj prostorov.
Novo šolsko leto se je začelo tudi v Vrtcu
Medvode. Vanj je vključenih 674 otrok,
od tega jih je vrata vrtca prvič prestopilo 126. V poletnih mesecih so v enoti
Preska namestili klime za vse oddelke,
zamenjali eno v enoti Pirniče in v vseh
hišah opravili redna vzdrževalna dela.
Najbolj veseli pa so rušenja starega vrtca v Valburgi, kjer bo v naslednjem letu
zrastel prizidek za dva oddelka otrok.

Starega vrtca ni več, nov bo dobil prizidek
Stavbo v Valburgi, v kateri je bil zadnjih dobrih štirideset let vrtec, so porušili.
MAJA BERTONCELJ
V Valburgi je v avgustu potekala rušitev
starega vrtca, ki je že zaključena.
Stavba je bila zgrajena leta 1912. Prvotno
je bila v njej gostilna s kegljiščem. Enota vrtca se je tam odprla v marcu 1979.
Zaradi prostorske stiske v Vrtcu Medvode je Občina Medvode leta 2012 zgradila
nov sodoben nizkoenergijski leseni vrtec v neposredni bližini starega. Ustreza
vsem normativom in je bil zgrajen kot
nadomestek staremu vrtcu. "Stara stavba bi morala biti po izgradnji novega
vrtca porušena, vendar pa se je število
otrok, vključenih v Vrtec Medvode, naglo
povečevalo in je stari vrtec ostal v uporabi tudi po odprtju novega, saj so bile
polno zasedene vse enote Vrtca Medvode
in v nasprotnem primeru treh oddelkov
otrok ne bi mogli sprejeti. Stari vrtec v
Valburgi ni več ustrezal sodobnim standardom, bil je tudi energetsko potraten,
po vsakem inšpekcijskem pregledu pa je
bilo treba odpraviti več pomanjkljivosti,
da je sploh še lahko ostal odprt. Inšpekcijska odločba iz leta 2019 je naložila
zaprtje vrtca do letošnjega poletja, saj
zaradi dotrajanosti objekta sanacija ni
bila smiselna. V vmesnem času smo z
Vrtcem Medvode pregledali vse možno-

Poleti so porušili stari vrtec v Valburgi, stavbo, ki je bila stara skoraj sto deset let.
sti za zagotavljanje dodatnih kapacitet
na drugih lokacijah. Želja je bila širitev
vrtca v Sori, a se je kasneje izkazalo, da
bi bila ta opcija ekonomsko manj upravičena in bi zaradi prostorskih omejitev
lahko tam zagotovili prostor za le en
dodaten oddelek. Zato smo v preteklem
letu pristopili k pripravi dokumentacije za rušitev starega vrtca v Valburgi in
izgradnjo prizidka k novemu vrtcu. Cilj
projekta je porušiti star, v vseh pogledih neustrezen vrtec in na tem mestu

zgraditi nov, sodoben, otrokom in vzgojiteljem prijazen objekt," so pojasnili na
Občini Medvode. V starem vrtcu je bilo
doslej prostora za tri oddelke otrok, v
prizidku novega vrtca pa bosta dva oddelka druge starostne skupine. Zanj
so že pridobili gradbeno dovoljenje. Do
konca leta načrtujejo objavo javnega naročila, gradnja prizidka pa bo predvidoma zaključena v prihodnjem letu.
Rušitev vrtca je stala slabih štirideset
tisoč evrov.
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Investicija v Žejah vredna več kot milijon evrov
Občina nadaljuje komunalno opremljanje tega dela Zbilj, ki naj bi bilo končano do
prihodnjega poletja.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Občina Medvode je v Žejah začela z
dober milijon evrov vredno investicijo gradnje komunalne infrastrukture.
S projektom nadaljujejo komunalno
opremljanje tega dela naselja Zbilje, ki
so ga začeli leta 2019 z izgradnjo glavnih
komunalnih vodov na relaciji krožišče
Zbilje–Žeje–obrtna cona.
Pojasnjujejo, kaj vse bo zgrajeno v sklopu projekta Izgradnja sekundarne kanalizacije, plinovoda ter obnova vodovoda
v naselju Zbilje - Žeje - II. faza: "Po ulicah
bomo zgradili približno 1,5 kilometra fekalne kanalizacije s črpališčem. Hkrati
bo izvedena obnova vodovoda v dolžini
okrog 1,2 kilometra, ki zajema zamenjavo obstoječih vodovodnih cevi z novimi
visokokvalitetnimi. V sklopu obnove
javnega vodovoda se bodo obnavljali
tudi obstoječi hišni priključki do posameznih objektov. Sočasno se bo gradila
tudi ostala komunalna infrastruktura:
elektro omrežje, optika in kabelska televizija. Te trase še niso dokončno določene, saj so odvisne od potreb posameznih
ponudnikov in končnih uporabnikov
storitev."
Izvajalec je najprej začel dela na prvi
trasi (Zbilje 7G–7L) in se postopoma premika na druge ulice. Celoten projekt bo
zaključen predvidoma do poletja prihodnje leto. Vrednost celotne investicije je

Asfaltirali na Brezovici
Občina Medvode je v juliju začela rekonstrukcijo ceste Preska–Tehovec–Suše.
Uredili so 600 metrov dolg odsek občinske
lokalne ceste od objekta Brezovica pri Medvodah 6 do križišča z javno potjo (Brezovica
2–Brezovica 5). Širina poti je štiri metre. Za
zagotovitev njene ustrezne širine se je predhodno odstranil material na brežinah. Uredilo se je odvodnjavanje z izgradnjo meteorne
kanalizacije z drenažnimi cevmi, vtočnimi
jaški ter prepusti. Z asfaltiranjem tega odseka na območju Polhograjskih dolomitov so
zmanjšali pogostost in stroške vzdrževanja
makadamske ceste. Vrednost investicije je
okrog 95 tisoč evrov. M. B.

Gradnja bo vplivala tudi na prometni režim na lokalni cesti Jeprca–Zbilje, na kateri dela sicer
ne bodo potekala. Promet bo dovoljen le stanovalcem in lastnikom zemljišč.
1.074.836,90 evra. Od tega bo 326.641,92
evra zagotovila Občina Medvode,
110.721,82 evra za plinovodno omrežje
Energetika Ljubljana in 637.473,16 evra
za kanalizacijsko omrežje JP VOKA Snaga. Z javnim naročilom je bilo za izvedbo investicije izbrano podjetje HNG.
Optično omrežje bo gradilo podjetje Telekom Slovenije, Elektro Gorenjska bo
obnovilo električno omrežje, Kabelska
televizija Medvode pa bo izvajala dela
na svojem omrežju.
Gradnja vpliva tudi na potek prometa.
Vzpostavljena bo popolna zapora jav-

nih in zasebnih poti na trasah gradnje.
Hkrati pa prihaja tudi do spremembe
prometnega režima na lokalni cesti Jeprca–Zbilje, na kateri sicer dela ne bodo
potekala. Na polovici cestišča bodo stanovalci lahko parkirali svoja vozila, in
sicer v času, ko ne bodo mogli dostopati
do svojih objektov. Sprva je bilo predvideno, da bo po drugem pasu promet
potekal enosmerno, nato pa je prišlo do
spremembe. Vzpostavljena bo popolna
zapora, promet pa bo dovoljen le stanovalcem in lastnikom zemljišč. Za vse
druge bo obvoz skozi Medvode.

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških
vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabnike obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen oziroma začasen ukrep prekuhavanja pitne vode in da je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati iz naslednjih VVS in VS: VVS Žlebe - Jeterbenk, VVS
Žlebe - Seničica (Žlebe), VVS Preska, VVS Mamovec - Tehovec, VVS Vaše – le hiše, ki
niso priključene na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na
javni vodovodni sistem, in VS Golo Brdo - Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene
ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih
vzorcev pitne vode so stalno dostopna na spletnih straneh Občine Medvode (http://
www.medvode.si/objave/31). Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/
moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-javnost).
Občina Medvode
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Sanacija plazu proti Topolu
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Zaključila se je sanacija plazu ob cesti
Trnovec–Topol. Na tem delu je promet
vse od njegove sprožitve potekal izmenično enosmerno.
"Plaz, ki se je zaradi obilnih padavin, namočenosti terena in erozije najprej sprožil marca 2020 in nato še maja 2021, je
bil začasno in interventno stabiliziran z
ukrepi, ki smo jih izvedli skupaj s Civilno zaščito Medvode. Takoj smo pristopili
k monitoringu plazu, ki smo ga izvajali
mesec dni, oceni stanja in možni sanaciji. Sanacijski elaborat je pripravilo podjetje GeoTrias, družba za geološki inženiring. V spodnjem delu, ki je bil že deloma
očiščen, je nakopičena splazela masa.

Neposredni povod za sprožitev plazu je
bilo obilno deževje, ki je zajelo širše območje, in močna razpokanost masiva,"
pojasnjujejo na Občini Medvode.
V okviru sanacije in stabilizacije je bila
izvedena kamnita betonska konstrukcija, na vrh katere je vgrajena palisada
(ograja), ki bo preprečevala izpadlim delom pobočja, da dosežejo cesto, istočasno pa stabilizirala hribino. Sama konstrukcija se je izvedla ob vkopni brežini,
tako da so pridobili v zaledju oporne
konstrukcije izravnavo oziroma lovilni
jarek, ki bo služil za umirjanje energije
oziroma tudi kopičenje materiala, palisada pa bo končni branik pred izpadi
zemljine na cestišče.
Dela je izvajalo podjetje HNG, njihova
vrednost pa je dobrih 26 tisoč evrov.

Hitro testiranje po
novem v Goričanah
Točka za prostovoljno testiranje s hitrimi
antigenskimi testi (HAGT) je od 6. septembra naprej vzpostavljena v prostorih Krajevne skupnosti Vaše - Goričane (Goričane
39). Na začetku je bila v avli Kulturnega
doma Medvode, nato pa v Športni dvorani
Medvode. Testiranje, ki ga izvaja Zdravstveni dom Medvode, bo potekalo predvidoma
dvakrat tedensko: v ponedeljek med 6.30
in 11.50 in v sredo med 13. uro in 16.50. Morebitne spremembe urnika bodo objavljene na spletni strani Zdravstvenega doma
Medvode. Hitri testi so plačljivi, cena testa
pa znaša 12 evrov. Vse uporabnike storitve
vljudno prosijo, naj uporabljajo gotovinsko
plačilo in če je le možno v točnem znesku,
saj bo le tako delo potekalo nemoteno. Vsi,
ki so upravičeni do brezplačnega testa, so
dolžni predložiti potrdilo o zaposlitvi v dejavnosti, upravičeni plačila. Na testiranje
se ni treba posebej naročati. M. B.

Cepilni center za
nenaročene

Plaz ob cesti Trnovec-Topol je saniran.

V Zdravstvenem domu Medvode imajo še
naprej vzpostavljen Cepilni center. Cepljenje za nenaročene poteka ob ponedeljkih
(od 11. do 15. ure) in ob torkih (od 13. do 19.
ure, odmor je od 16. ure do 16.30). Za prve
odmerke sta na voljo cepiva Pfizer in Janssen. Cepljenja se lahko udeležijo tudi vsi,
ki še niso prejeli drugega odmerka cepiva
Pfizer in je od prvega odmerka minilo najmanj tri tedne. Prav tako se cepljenje lahko
udeležijo vsi, ki še niso prejeli drugega odmerka cepiva AstraZeneca in je od prvega
odmerka minilo najmanj štiri tedne. M. B.

Tretji javni poziv LAS Za mesto in vas
MAJA BERTONCELJ
V začetku julija je bil objavljen nov, tretji javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
LAS Za mesto in vas. Namen je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju
občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 191.203,41
evra. Rok za predložitev vlog je 15. oktober 2021.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v višini 70.983 evrov, delež sofinanciranja upravičenih
stroškov je do 75 odstotkov. Projektne vloge se lahko prijavi-

jo na ukrepe kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive; oživljanje vaških in mestnih jeder z
razvojem infrastrukture in programskih vsebin; izkoriščanje
potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.
Evropski sklad za regionalni razvoj pa razpisuje sredstva v
višini 120.220,41 evra, delež sofinanciranja upravičenih stroškov je osemdeset odstotkov. Projektne vloge se lahko prijavijo na ukrep izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja. Prijavitelji lahko z isto vlogo
kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada. Dodatne informacije: e-pošta las-zmv@rralur.si ali tel. 01 306 19 05.
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Živi zdravo in
potuj
trajnostno
Evropski teden mobilnosti
znova tudi v Medvodah –
med 16. in 22. septembrom.
MAJA BERTONCELJ
Podnaslov letošnjega tedna mobilnosti
je: Živi zdravo. Potuj trajnostno. Mednarodna pobuda obiskovalce središč mest,
krajev in vasi nagovarja, da bi bil promet
prijetnejši brez izpušnih plinov, ter nas
opozarja na skupnostno odgovornost do
čistejšega okolja in svojega zdravja.
"Občina Medvode je bila v prejšnjih treh
letih izbrana kot ena izmed najbolj aktivnih lokalnih skupnosti v državi pri

Občina Medvode je lani prejela
naziv najbolj aktivne občine
Evropskega tedna mobilnosti v
državi v kategoriji nemestnih
občin. Tudi letos bo program
projektov in prireditev zelo
pester.
organizaciji Evropskega tedna mobilnosti, lani pa celo prejela naziv najbolj
aktivne občine Evropskega tedna mobilnosti v državi v kategoriji nemestnih
občin. Tudi letos bo program projektov
in prireditev zelo pester, ko bo v številnih mestih Evrope in tudi po svetu
ponovno potekal ta festival čistejše mobilnosti," pravijo na Občini Medvode.
Potekali bodo številni manjši dogodki

Namesto avtomobilov je 'parkirana' razstava. Nadaljujejo predstavljanje mobilnosti naše
preteklosti. Od 30. avgusta do 24. septembra je tako v centru Medvod na ogled fotografska
razstava Hraški konji priznanega fotografa Žige Koritnika, ki je posnel atmosfero na kmetiji
Janhar.
na prostem. Pridružujejo se pobudi Odprta ulica. Vstop v središče mesta bodo
ponovno omogočili le pešcem in kolesarjem, saj bosta letos prvič izvedeni
kar dve zapori ulic za motorizirana vozila, in sicer Ceste ob Sori od banke do
pošte in Medvoške ceste od mostu čez
Soro do tržnice. Ulici bosta za trajnostno
mobilnost odprti od ponedeljka, 13. septembra, do petka, 24. septembra. Zapora cestišča letos zaradi spremenjenih
razmer ne bo prireditvenega značaja,
temveč informativnega. Središče Medvod se bo spremenilo v nekakšno izobraževalno razstavišče, ki bo občanom
predstavljalo in približevalo trajnostno
mobilnost.
"Največji projekti oziroma prireditve letos zajemajo od 30. avgusta do 24. septembra 'parkirano' fotografsko razstavo
Hraški konji priznanega fotografa Žige
Koritnika, ki je posnel atmosfero na
kmetiji Janhar. Ob tej priložnosti dodajamo še Konjička so zapregli – brezplačne vožnje z dvovprego kmetije Janhar.
Torej tudi letos nadaljujemo predstavljanje mobilnosti naše preteklosti. Po-

novno bomo izpeljali Grafitarnico med
vodami. S trajnimi sporočili trajnostne
mobilnosti bosta slikarki Andreja Eržen
in Renata Grmovšek poslikali polovico
podhoda pod železniško progo na Barletovi cesti. Vedno je velik projekt tudi Pešbus. V sodelovanju s šolami in vrtcem
peljemo aktivnost Označbe na vrvicah.
Gre za letake in trikotnike, ki jih otroci
povežejo z vrvicami in nekaj teh krasi
različna mesta po občini. Novost bo tudi
novinarska konferenca Trajno trajnostno v Medvodah, na kateri bodo župan
in občinska uprava predstavili pridobitve na področju zelene mobilnosti v
občini. Veliko se bomo tudi gibali. Naše
zdravo gibanje pa bodo lahko zabeležile
in premerile skrbne medicinske sestre
iz zdravstvenega doma v okviru projekta Test hoje. Pri tem vse bolj obsežnem
festivalu trajnostne mobilnosti pa bo
letos ponovno sodelovalo tudi lokalno
gospodarstvo, ki bo najbolj dejavne prostovoljce in učence ter naključne pešce
in kolesarje nagradilo," del obsežnega
programa predstavlja Gregor Rozman,
lokalni koordinator projekta.

Nova urbana oprema na območju Šmarne gore
MAJA BERTONCELJ
Na območju Šmarne gore je Občina
Medvode skupaj z Mestno občino Ljubljana v okviru projekta URBforDAN začela postavljati novo urbano opremo.
Na vstopne točke bodo namestili informacijske table in kolesarska stojala. V
sodelovanju s Planinskim društvom

Šmarna gora bodo posodobili tudi označevanje poti in obnovili oziroma po potrebi nadomestili klopi ob poteh in na
razglednih točkah. Podobne ureditve so
v Ljubljani že izvedli na območju Golovca, ki so jih uporabniki pohvalili, zato
so se odločili, da jih razširijo še v šmarnogorski gozd. Na območju medvoške
občine bo nova oprema na vstopnih toč-

kah Zavrh – Vozna pot, Zavrh – rojstna
hiša Jakoba Aljaža, Spodnje Pirniče – Peske, Pri Kovač, Vikrče – Turnc in Vikrče
– zemljišče PGD Spodnje Pirniče.
Poteka tudi nadgradnja projekta na področju gozdne pedagogike in oblikovanja gozdnih učnih točk v sodelovanju z
Gozdnim inštitutom, ki bo zaključena
predvidoma v pol leta.
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
SVETLANA ALEKSIJEVIČ:
VOJNA NIMA ŽENSKEGA OBRAZA
Po drugi svetovni vojni je bila v takratni
Sovjetski zvezi, ki je za zmago v vojni žrtvovala ogromen krvni davek, poudarjena podoba pogumnega, požrtvovalnega
junaka – moškega, ki se je brez strahu
podajal na bojišče in bil pripravljen v
imenu višjih idealov žrtvovati svoje življenje. "Ne pišem o vojni, ampak o človeku v vojni. Ne pišem zgodovine vojne,
ampak zgodovino čustev," je zapisala
Svetlana Aleksijevič in bralcem predstavila tudi drugo, v sovjetski javnosti
zamolčano plat. Lotila se je namreč pogleda na drugo svetovno vojno z vidika
intimne, čustvene, vsakdanje ženske
perspektive. Iskrene, strašljive, pa tudi
zelo naturalistične izpovedi žensk, ki so
se po nemškem napadu odzvale klicu
domovine in se znašle v prvih bojnih
vrstah na različnih položajih, od bolničark do tankistk, pilotk, pobiralk min,
ostrostrelk, intendantk …, so glas žena,
ki si želijo pozabiti, kar so doživele, ki
so ponosne na svoj dar domovini, a se

hkrati ne znajdejo v svobodi, ki so jo pomagale izboriti, in mnoge ostajajo stigmatizirane kot 'ženske iz fronte'. (Pripravil Igor Podbrežnik)

FERI LAINŠČEK: KURJI PASTIR
Feri Lainšček je odličen zgodbar in nas
tudi tokrat ni razočaral. Z blago ironijo
popisuje očeta in z nežnim spoštovanjem mater. Stran za stranjo jima gradi
neminljiv spomenik. Lahko kar pozabite, da o preprostem cestarju ne bi bilo
povedati česa zanimivega. Omenimo le
njegovo spoved in dialog z Bogom, preden je dal krstiti sina. Mali Pištek je bil
za poštenost in pravičnost. Absolutno,
brez ostanka! Trejzka se je predajala in
bila hvaležna, brez ostanka. Pa ju posnemajmo, če ju lahko! Pištek je bil od
prve minute prepričan, da sina čaka
lepa prihodnost. Morda ni imel prav?
Ni res, da ga Bog ni poslušal in uslišal,
saj imamo odličnega pisatelja. Trejzki
in Pišteku smo lahko le hvaležni za vse,
kar sta sinu dala. Branje jezikovno dovršene avtobiografije je čisti užitek! Ko-

maj čakamo nadaljevanje. (Pripravila
Tatjana Mavrič)

JERNEJ DIRNBEK: TRAMP
Značilnost pevca in pisca besedil pri skupini Mi2 so besedila, polna humorja pa
tudi družbene kritike s pomembnimi
sporočili, zato ne preseneča, da je tak
tudi njegov drugi roman. Delomrzneža
Metod in Zmago sta se spoznala za gostilniškim pultom in ugotovila, da jima
je skupna želja po hitrem zaslužku. Brez
prevelikega fizičnega in psihičnega vložka, seveda. Rešitev vidita v ugrabitvah.
Ker na tem področju nimata izkušenj,
se odločita, da bosta kriminalno dejanje
najprej povadila. Odpeljeta se v Ljubljano in v megleni noči zgrabita prvega, ki
ga najdeta na ulici. Odpeljeta ga v najeto lovsko kočo, kjer dogajanje pod vplivom polnih sodov, osamljene sosede in
neumnosti ugrabiteljev ubere nepričakovano pot. Brezdomcu udobje celice in
gostoljubje ugrabiteljev vse bolj ustreza
in komedija zmešnjav z elementi kriminalke se nadaljuje. (Pripravila Mira Vidic)

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Rdeči alarm za človeštvo
MOJCA FURLAN
FOTO: PETER KOŠENINA
Poletje je mimo. V našem kraju smo ga
preživeli brez večjih naravnih ujm in
katastrof, a mnogi niso imeli te sreče.
Ljudje so se na različnih koncih sveta soočali s posledicami podnebne krize. Poletje 2021 si bomo med drugim zapomnili
po tragičnih poplavah na zahodu Evrope,
vročinskih valovih ter grozovitih požarih
na jugu celine. Na Siciliji so izmerili 48,8
stopinje, kar je evropski rekord.
Posledice podnebne krize pri nas so še
kako vidne tudi na našem očaku, slovenskem ponosu Triglavu, saj je v zadnjih
letih izginil tudi Triglavski ledenik, ki se
je razprostiral v razsežnosti 50 nogometnih igrišč. Poleg suš, pomanjkanja vode
in hrane, dviga temperatur in gladine
morja ljudem grozi tudi toplotni stres,
saj zelo škodi zdravju. Večina živali se
na take spremembe ne more prilagoditi.
Znanstveniki Mednarodnega odbora za

podnebne spremembe so sredi avgusta
izdali prvo daljše podnebno poročilo po
letu 2014. Poročilo je dostopno na spletu
in seznanja, da se podnebnih sprememb
ne da več zaustaviti. Če želimo preprečiti najhujše posledice podnebne krize,
moramo segrevanje planeta omejiti na
dve stopinji Celzija. Čez tri mesece bo
na Škotskem odločilna podnebna konferenca, na kateri bodo svetovni voditelji morali sprejeti korenite odločitve
in predvsem dejanja za hiter prehod v
brezoglično družbo. Znanstveniki opozarjajo, da brez odločnih sprememb v
načinu življenja ne bomo več mogli preprečiti podnebne apokalipse neslutenih
razsežnosti. Po treh, štirih desetletjih nevsiljivega opozarjanja na resnost razmer
je retorika poročevalcev sedaj neizprosna. Brez ovinkarjenja so posledice podnebnih sprememb pripisali človeškim
dejavnostim. Trajnostni razvoj je razvoj,
ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij,
ne da bi ogrozil blaginjo prihodnjih.

Dobre prakse, ki jih v Sloveniji ni malo,
dokazujejo, da so odločne spremembe
na poti v podnebno nevtralno družbo
možne in praktično izvedljive. Začnimo
pri sebi, morda kar v akcijah in dogodkih Evropskega tedna mobilnosti v Medvodah. Ohranjajmo in sadimo drevesa.
Izberimo jedilnik, ki ne obremenjuje
okolja, torej brez mesa. Vsak od nas s
svojim načinom življenja ustvarja družbeno klimo, zato je naš vpliv viden, opazen, nujen. Pritisnimo na odločevalce,
da ohranimo okolje za svoje otroke. V torek, 21. septembra, ob 10. uri vas vabim,
da se nam pridružite na video srečanju
s strokovnjaki za podnebne spremembe
in mladimi iz medvoških osnovnih šol.
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Hiša na hribu znova odprla vrata
Razstava v Žlebeh bo odprta vsak dan do 19. septembra,
posvečena je spominu na Franca Cegnarja.
MAJA BERTONCELJ
Hiša na hribu je projekt, ki vsako leto na
prehodu poletja v jesen poteka na več
lokacijah v Polhograjcih, osrednja pa je
pri cerkvi sv. Marjete v Žlebeh. Na ogled
so sodobna umetniška dela, ki združujejo številne avtorje in druge. Letos poteka pod naslovom V naročju kulturne
in naravne dediščine. Odprtje je bilo 20.
avgusta, na ogled bo do 19. septembra,
vodeni ogledi so vsak dan od 15. do 20.
ure.
Hiša na hribu 2021 ima še globlji pomen.
Posvečena je letos pokojnemu kulturnemu delavcu Francu Cegnarju iz Zbilj,
avtorju številnih umetniških projektov, ki je bil vsa dosedanja leta gonilna
sila Hiše na hribu. Dogodek se je začel
s pohodom v njegov spomin od tržnice
v Medvodah do Sv. Marjete. Sledilo je
odprtje razstave, ob tem pa performans
Kroženje: Keiko Miyazaki, Andreja Džakušič. Zbrani so prisluhnili koncertu
Ane Kravanja in Sama Kutina ter vokalne skupine Za srece mo. Poleg umetnic
Zvonke T Simčič in Mojce Senegačnik
je spregovoril tudi Jure Koželj, župnik
Župnije Preska. "Razstava je zasnovana
tako, da se dela umetnikov med seboj
prepletajo. Glavni eksponat je MI:ZA.
Delo je prispevalo več kot sedemdeset
posameznikov iz desetih držav. Miza jih
povezuje z ljudmi naše vasi, naše občine
in širše," poudarjajo v Zavodu CCC, ki je
že vsa leta organizator Hiše na hribe, ki

je njihov glavni projekt. Pri tem sodelujejo z Javnim zavodom Sotočje, Domačijo pr' Lenart na Belem in podjetjem BB
BIO Si. Kot dodajajo, je izraz MI:ZA simbol, ki označuje predmet/objekt, za katerim se zbirajo najrazličnejše skupine
in večje ali manjše skupnosti. "V našem
primeru smo se umetniki podali na
skupno ustvarjanje z zavedanjem, da je
pot lahko tudi tvegana, kajti zavedamo
se, da živimo v času, ko se kakršnakoli partnerstva zelo hitro razhajajo, saj
čas ni naklonjen poglabljanju, temveč
vsiljuje podivjane efekte in hitrost, ki
razgrajuje in ne povezuje. MI pa smo ZA
udejanjanje sočutnega sožitja občutljivih posameznikov. Miza je sestavljena
iz posameznih deščic, ki so hkrati tudi
lesorezi. Lesorezi in vsebina mize so
vodilo razstave vseh razstavnih prostorov," dodajajo. Ploščo s podstavkom za
mizo je izdelal Miran Pešič.
Poleg glavnega prostora, kjer je razstavljena miza, je razstava še v kleti hiše
in v skednju. Soba na njem je posvečena
spominu na Franca Cegnarja. Imenuje
se zadnja večerja. Za mizo je njegov stol,
obiskovalec se mu lahko pokloni tudi
z vpisom v spominsko (žalno) knjigo.
Prvi zapis je njegov verz. "Močno sem
si želela, da bi Francelj dočakal odprtje,

Delo je prispevalo več kot
sedemdeset posameznikov iz
desetih držav.

Razstava je zasnovana tako, da se dela umetnikov med seboj prepletajo. Glavni eksponat je
MI:ZA. / Foto: arhiv Zavoda CCC, Matjaž Stopar

Razstava je posvečena Francu Cegnarju.
/ Foto: Zavod CCC
vendar njegovo zdravje se je zelo hitro
slabšalo. Žal se je v juliju poslovil. Celotni koncept smo zato v kratkem času
nekoliko spremenili. Ostala je miza kot
osrednja postavitev, vse drugo je postavljeno s pridihom na Franclja; minevanje, sočutje, smrt je nasploh občutljiva
tema. Mi smo jo želeli pokazati tudi s
sočutne strani. Samo postavitev in nastop na odprtju nas je delalo pet umetnic. V tem času smo se veliko pogovarjale o Franclju, o umiranju. V glavni sobi
je že večkrat omenjena velika MI:ZA z
lesorezi. Pred odprtjem je bila prekrita
s prtom, ki je povezan s Franceljnom. Iz
rjuhe, s katero je bil pokrit prav na koncu, sem naredila tančico. Vsake toliko
časa mizo prekrijemo z njo in tudi na ta
način je prisoten med nami ves čas postavitve. Čutim, kot da je še vedno med
nami. Bilo bi prav, da bi se v Medvodah
zavedali, da je res veliko naredil za naš
kraj. Med nami ostaja njegova tankočutnost za 'lepo', razumel je ločevanje in
zato sta mu bila minimalizem in skromnost blizu. Če bi bilo več takih ljudi,
bi bil svet veliko bolj svetel," je povedala
Zvonka T Simčič, ustanoviteljica Zavoda
CCC in idejna vodja Hiše na hribu.
Odprtju razstave so sledili že novi dogodki. Na Sv. Marjeti je bila 28. avgusta
otroška delavnica ustvarjanja grafik, 4.
septembra delavnica ustvarjanja grafik za odrasle in pogovor o življenju z
umetnostjo (kaj pozitivnega prinaša
sodobna umetnost v današnjem času).
Prihodnji mesec bo sledila še predstavitev razstave na Domačiji pr' Lenart.
Projekt poteka na treh lokacijah sredi Polhograjskega hribovja: Žlebe – Sv.
Marjeta, kjer je glavni razstavni prostor,
Belo – Domačija pr’ Lenart, Topol – Sv.
Katarina in Trzin (v poslovnih prostorih
podjetja BB BIO.Si).
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Upodabljali lokalne
mite in legende
Tema letošnjega že petega nagradnega
likovnega Ex-tempora Aljaževina 2021
je bila Lokalna in regionalna mitologija
ter legende.
MAŠA LIKOSAR
Ob odprtju razstave Ex tempore Aljaževina 2021 v Aljaževi
galeriji, ki je bila na ogled do konca avgusta, je obiskovalce in ustvarjalce v svet mitov in legend popeljala filmska
upodobitev sage – legende o dečku Pirničku in deklici Veneris, za katero je besedilo napisal pokojni Janez Meglič,
ilustracije pa naslikal pred več leti predsednik strokovne
žirije slikar Peter Gaber. Delo je v filmsko upodobitev oblikoval Gregor Meglič. Film je bil uvod v prikaz vsebine Ex-tempora Aljaževina 2021, saj so likovniki to pot upodabljali motive lokalnih in regionalnih legend in mitov.

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
Vpis v šolsko leto 2021/22

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

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
strojni tehnik
avtoservisni tehnik
lesarski tehnik

INFORMATIVNI DAN ZA SREDNJO ŠOLO:
15. 9. 2021 od 15. do 17. ure
v pisarni 235 (II. nadstropje)
Anton Benedik je za svojo instalacijo Tri pomaranče prejel prvo
nagrado. / Foto: Maša Likosar
Udeležencev je bilo 28, prav toliko pa različnih motivov.
Komisija, ki so jo sestavljali omenjeni Peter Gaber, poleg
njega pa še Janez Bogataj in Anamarije Stibilj Šajn, je pohvalila najmlajše likovnike, ki so se lotili tudi del v grafiki,
pri odraslih pa je razglasila tri nagrajence. Anton Benedik je za svojo instalacijo Tri pomaranče prejel 1. nagrado,
Anamarija Meglič je za sliko Mož iz vaške prejela 2. nagrado, Roman Veras pa je za sliko Šmarnogorski kozorog
prejel 3. nagrado.
Ustvarjalci so bili seznanjeni tudi s temami ekstemporov,
ki se bosta drugo leto odvijala v Hrašah in na Aljaževini. Na
slednjem bo tema V objemu oblakov, v Hrašah bo posvečena figuraliki in se bo imenovala Upodabljanje ex tempora.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
inženir strojništva
inženir lesarstva

INFORMACIJE:
04/506 23 72 (srednja šola), 04/506 23 62 (višja šola)
w w w. s c s l . s i

Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si
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Sorški orgličarji
v Pragi
Udeležili so se festivala
Slovenija v Pragi.
MAJA BERTONCELJ
Sorški orgličarji KUD Oton Župančič
Sora so se razveselili, da se je v četrtem
poskusu, po letu in pol, končno zgodil
festival Slovenija v Pragi. Potekal je od
24. do 29. avgusta v glavnem mestu Češke v organizaciji ekipe Si.in, Agencije
Jerome, Veleposlaništva Republike Slovenije v Pragi in s pomočjo ostalih partnerjev. Udeležilo se ga je več kot petsto
Slovenk in Slovencev iz enaindvajsetih
slovenskih kulturno-umetniških društev in skupin. S svojim programom so
pričarali slovensko vzdušje in prikazali
delček naše bogate kulture, umetnosti
in ljudskih običajev. Med njimi so bili
tudi Sorci.
"Na pot smo se odpravili z dvanajstimi
avtobusi in nekaj kombiji. Folklora z
Blok, Cantate Domino in Sorški orgličarji smo napolnili enega. Vsi skupaj
smo bili nastanjeni v lepem hotelu, kjer
so nas razvajali z dobro hrano. Cel hotel
je bil en velik 'mehurček'. V sklopu festivala so bili na kultnih praških lokacijah izvedeni štirje vrhunski festivalski
nastopi – koncerti. Sorški orgličarji smo
se udeležili prav vseh in neizmerno uživali. Neverjetno, koliko pesmi, plesov,
glasbe znamo in zmoremo Slovenci
predstaviti svetu," je pojasnila Zdenka

Sorški orgličarji med nastopom v cerkvi Srca Jezusovega v Pragi, kjer je bila osrednja
prireditev festivala
Bergant. V nadaljevanju je predstavila
dogajanje: "Prvi večer je bil namenjen
odprtju festivala v Kongresni dvorani
hotela Olympic congress. Nastopilo je
osem skupin, nagovorila nas je Tanja
Strniša, veleposlanica Republike Slovenije v Pragi, podelili so nam festivalske
table in izmenjali smo si simbolična
darila. Drugi dan smo odšli na voden
ogled mesta z vodičem in na križarjenje
z ladjico po Vltavi. Popoldne smo imeli prosto. Izkoristili smo ga za vajo, saj
nas je naslednji dan čakal pomemben
nastop. Večer smo preživeli skupaj s
prijatelji, kulturniki iz Slovenije. Tretji
festivalski dan se je dopoldan začel na
trgu Vitezne namesti, zaplesale so folklorne skupine, zaigrali ljudski godci.
Nadaljevalo se je popoldne na Praškem
gradu s folklorno skupino in pevskimi zbori. Nas je čakal verjetno letošnji
najpomembnejši nastop v cerkvi Srca

Jezusovega v Pragi, ki je delo slovenskega arhitekta Jožete Plečnika. To je bila
osrednja prireditev festivala, potekala
je v čast predsedovanja Slovenije Svetu
Evropske unije. Program smo oblikovale štiri skupine, in sicer tri vokalne in
mi z orglicami. Udeležili so se ga diplomatski predstavniki iz štiridesetih tujih
ambasad. Z nastopom smo bili zelo zadovoljni. V čast si štejemo prejete čestitke tujih diplomatov. Hvaležni smo slovenski ambasadi v Pragi, veleposlanici
Tanji Strniša in namestnici Niki Rotar.
Obe sta bili prisotni na vseh prireditvah
in s tem pokazali pomen tega dogodka
za našo državo. Čestitke in neizmerna
hvala gre tudi organizatorjem festivala
– in seveda Občini Medvode, ki nam je
omogočila sodelovanje na njem."
Kot pravijo Sorški orgličarji, je bil nastop v Pragi med najpomembnejšimi v
njihovi zgodovini.

Jesenske serenade s štirimi koncertnimi večeri
V Medvodah tudi letos gostijo Jesenske serenade.
MAJA BERTONCELJ
Prvi koncertni večer v sklopu 34. Jesenskih serenad je bil 8.
septembra v župnijski cerkvi sv. Štefana v Sori. Potekal je pod
naslovom Biti ali ljubiti. Predstavili so se Komorna skupina
Glasbenega društva Tamburjaši in Mojca Lavrenčič.
Drugi koncert Kroki svatbe bo v sredo, 22. septembra, v Knjižnici Medvode. Prisluhnili boste lahko Ireni Rovtar (flavta),
Mojci Menoni Sikur (violina), Gei Pantner Volfand (viola) in
Martinu Sikurju (vilončelo). Sledile bodo Uspavanke poletju,
ki bodo v sredo, 29. septembra, v cerkvi sv. Janeza Krstnika

v Zbiljah. Nastopil bo Slovenski godalni sekstet (Ana Dolžan
in Vid Sajovic na violini, Nejc Mikolič in Anuša Plesničar na
violi ter Izak Hudnik in Katarina Kozjek na violončelu). Letošnje Jesenske serenade v medvoški občini se bodo zaključile
v sredo, 6. oktobra, v cerkvi sv. Katarine na Topolu. Bodi tiha
pesem so poimenovali večer z Jako Mihelačem (bariton) in
Juretom Cerkovnikom (kitara).
Vsi koncerti se začnejo ob 20. uri. Soorganizator je Glasbena
mladina Ljubljanska, ki pripravi izbor nastopajočih, Javni zavod Sotočje Medvode pa k organizaciji pristopa kot koordinator koncertov.

PODJETNO | 17

Četrta priložnost za bodoče podjetnike
Med poslovnimi idejami druge skupine tudi kolesarska simulacija Janeza Dobnikarja.
MAJA BERTONCELJ
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila že
četrti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji.
Namenjen je vsem, ki imajo inovativne
in napredne ideje ter si želijo stopiti na
samostojno podjetniško pot, manjka pa
jim nekaterih ključnih znanj. Program
je oblikovan tako, da udeleženci v štirih
mesecih usvojijo znanja in veščine, ki so
nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.
V okviru projekta jih čaka zaposlitev
na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in
uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov
z različnih področij bodo pridobivali
številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela
in načrta, marketinških in promocij-

skih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov
financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja. Razpis je objavljen na
spletni strani www.rralur.si. Prijave so
možne do 17. septembra, udeleženci pa
bodo v projekt vključeni predvidoma s 1.
novembrom letos.
Medtem je program uspešno že zaključila tudi druga skupina. "Dvanajst udeležencev je zadnje štiri mesece uspešno
razvijalo in kalilo svoje podjetniške ideje. V tem času so pridobili tudi ključna
podjetniška znanja, sedaj so pred njimi novi izzivi in prvi koraki na samostojno podjetniško pot," pojasnjujejo na
RRA LUR. Med poslovnimi idejami je
tudi kolesarska simulacija Simathlon
Medvoščana Janeza Dobnikarja. "Je velik ljubitelj športa, videoiger in sodobne tehnologije. Ker je želel združiti vse
svoje hobije v en sam projekt, je nastala

Janez Dobnikar (desno) je z ekipo Simathlon razvil kolesarsko simulacijo. / Foto: RRA LUR

ktv
kabelska televizija medvode

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

Vse dni v letu.
Vedno za vas.

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

ideja o kolesarski simulaciji Simathlon.
Razvoja aplikacije se je lotil skupaj s prijateljem Primožem Zorkom, ki ima podobne hobije in cilje, in pri tem sta več
kot uspešna. Simathlon je interaktivna
kolesarska platforma, ki omogoča kolesarjenje po različnih navideznih kolesarskih pokrajinah. S svojim znanjem,
izkušnjami in opremo lahko po naročilu
izdelajo katerokoli navidezno kolesarsko pokrajino (resnično ali domišljijsko).
Produkt je zelo enostaven za uporabo in
primeren za vse vrste koles. Z enostavno
in hitro namestitvijo se lahko uporablja
na poljubni lokaciji, tudi brez internetne
povezave in VR-očal. Uporaba sistema
omogoča pridobitev osnovnih podatkov o opravljenih kolesarskih vadbah.
Simulacija je namenjena vsem rekreativnim športnikom in kolesarjem, ki si
želijo z vizualizacijo in edinstveno zabavno izkušnjo popestriti njihove kolesarske treninge, obenem pa niso izrazito tekmovalno usmerjeni. Simathlon je
prilagojen za uporabo v različnih okoljih
(domača uporaba, fitnes klubi, animacija na dogodkih, promocija lokalnega
turizma …). Brezplačno jo lahko preizkusite na spletni strani simathlon," so
predstavili njegovo podjetniško idejo.
V projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji se lahko vključijo osebe s poslovno idejo. Pogoj je, da imajo
prijavljeno stalno ali začasno bivališče
v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije (med slednje sodi tudi Občina Medvode) ter da lahko pred začetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas
štirih mesecev.
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Pripovedovati zgodbe, ki zanimajo ženske
Medvoščanka Urška Djukić je vse bolj prepoznavno ime v svetu filma. V svojih delih je
posebej usmerjena v raziskovanje sodobne ženskosti.
MAJA BERTONCELJ
Režiserka, scenaristka, montažerka
je največkrat prebrati o vas. Kaj pa bi
sami zapisali o sebi?
Rekla bi, da sem radovedna ženska, ki
raziskuje svet.
V tem poletju je bilo vaše ime večkrat omenjeno tudi v medijih. Bili ste
med petnajstimi izbranimi, ki so v začetku julija na hrvaškem otoku Lopud
blizu Dubrovnika sodelovali na mojstrski delavnici uveljavljenega poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega.
Delavnica na festivalu Ponta Lopud, v
okviru katerega smo se družili tako s
Pawlikowskim kot z drugimi priznanimi režiserji, producenti in festivalskimi selektorji, je v prvi vrsti namenjena
mreženju in promociji mladih avtorjev. V tem smislu mi je zelo koristila.
Tam sem spoznala vrsto odločevalcev
iz filmske industrije ter nekaj kolegov
režiserjev, scenaristov in igralcev, s katerimi lahko vzpostavim morebitno sodelovanje.
Junija ste v Torinu v okviru delavnic
Feature Lab razvijali svoj celovečerni prvenec Little Trouble Girls. O čem
govori filmska zgodba, kaj želite z njo
predstaviti gledalcem?
Zgodba Little Trouble Girls se vrti okoli odnosa med najstnicami, ki se na
začetku novega tisočletja kot novinke
znajdejo v dekliškem pevskem zboru.
V njej raziskujem vprašanja telesnosti,
intimnosti in občutljivosti ter povezave med potrebo po raziskovanju spolne

"Šele v zadnjih letih, ko
smo ženske dobile veliko
več možnosti pri filmskem
ustvarjanju, smo začele
pripovedovati zgodbe, ki
zanimajo ženske in so prikazane
skozi pogled, ki pripada ženski.
Tudi jaz sem del tega vala –
generacije ženskih ustvarjalk,
ki se ukvarjajo z drugo polovico
zgodb – s še ne povedanimi."

Urška Djukić o sebi pravi, da je radovedna ženska, ki raziskuje svet. / Foto: osebni arhiv
identitete ter družbenimi konvencijami, predsodki in pravili. Zgodbo sem
najprej pol leta razvijala v Parizu, v
prestižni Cinefondation rezidenci. Gre
za rezidenco, ki jo že dobrih trideset let
mladim filmarjem nudi Cannski filmski festival. Deluje kot nekakšen lov na
talente, sito filmske industrije, skozi katero je ob ogromni konkurenci avtorjev
s celega sveta izjemno težko priti. To je
za moj prvi celovečerec velika referenca
in upamo, da bo tudi pomagala pri pridobivanju sredstev za snemanje filma.
Letos pa, kot ste omenili, nadaljujem
razvoj filma na Torino Film Labu, ki je
v filmski industriji ena najpomembnejših platform za razvoj filmov. Tudi tu
sem imela srečo, da so selektorji prepoznali potencial filma in me sprejeli.
V svojih delih ste posebej usmerjeni
v raziskovanje sodobne ženskosti. Kakšna je in zakaj prav ta tematika?
Ker zgodovina ustvarjanja filmov pripada moškim, smo ženskost v filmih večinoma gledali skozi oči moških avtorjev. Prvi film, ki ga je v Sloveniji režirala
ženska režiserka, smo dobili šele leta
2002 in po besedah režiserke omenjenega filma, Maje Weiss, se je morala za to
zelo boriti. Kljub velikemu uspehu režiserki skoraj deset let za tem ni uspelo
dobiti sredstev za naslednji film. Takrat

moški žensk pač niso želeli spustiti zraven. In to ni dolgo nazaj. To je čas, v katerem sem odraščala in se spraševala,
ali je sploh smiselno delati nekaj, kar te
veseli, če pa je mnenje, da je to 'moški'
poklic. Nekako me je potem neka notranja sila gnala, da nadaljujem, četudi je
bilo težko. Šele v zadnjih letih, ko smo
ženske dobile veliko več možnosti pri
filmskem ustvarjanju, smo začele pripovedovati zgodbe, ki zanimajo ženske
in so prikazane skozi pogled, ki pripada
ženski. Tudi jaz sem del tega vala – generacije ženskih ustvarjalk, ki se ukvarjajo z drugo polovico zgodb – s še ne povedanimi.
Vaš dosedanji ustvarjalni opus?
Imela sem srečo, da je Slovenski filmski center podprl že več mojih kratkih
filmov. Pred tem sem posnela ogromno
študentskih filmov, tako eksperimentalnih kot igranih in dokumentarnih,
pa tudi v Mladinskem centru Medvode
smo kot najstniki iz gole radovednosti
ustvarjali različna avdiovizualna dela.
Nekaj mojih zadnjih kratkih filmov, ki
jih lahko izpostavim, so The Right One, z
Mirjano Karanovič in Dorotejo Nadrah,
ki je premiero doživel v Cannesu 2019 in
potem nadaljeval uspešno festivalsko
pot. Pred tem sem posnela film Lovka,
ki je imel premiero v Rimu in v katerem
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blestita naša znana igralca Nataša Barbara Gračner ter Gojmir Lešnjak - Gojc.
Prvi od mojih filmov, ki je bil narejen
z dejanskimi sredstvi, pred tem je vse
slonelo na entuziazmu, pa je Dober tek,
življenje!, ki je na 19. festivalu slovenskega filma 2016 prejel vesno za najboljši kratki film.
Zadnji pa je film Babičino seksualno
življenje. Je dokončan?
Tako je, film Babičino seksualno življenje je dokončan in bo imel svetovno
premiero v Kanadi, in sicer na enem
najstarejših in največjih festivalov animiranega filma v Ottawi. Britanska
premiera pa se bo tudi zgodila konec
septembra na vodilnem festivalu kratkih filmov, Encounters. Za tem je film
že povabljen na nekaj festivalov po svetu, v Sloveniji pa si ga bomo premierno
ogledali oktobra na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kamor ste vsi
vabljeni.
Navdih zanj ste, kot sem zasledila,
dobili v knjigi Milene Miklavčič Ogenj,
rit in kače niso za igrače. Drži?
Tako je. Knjiga Ogenj, rit in kače niso
za igrače je prva antropološka raziskava zgodovine intimnih odnosov na Slovenskem. Glede na odzive, ki jih film že
sedaj dobiva od festivalskih selektorjev,
je njena vsebina pomembna za cel svet.
Pretresena ob branju sem takoj vedela,
da je to ena pomembnejših tem, ki jih
razkriva 21. stoletje. To je namreč naša

polpretekla zgodovina, ki je ponekod še
kako živa. To se vidi ob pospešeni rasti
konservativnih idej, ki smo ji priča danes po svetu in včasih tudi doma. Vsake
toliko se tudi pri nas, v okolju, ki naj bi
enakopravnost spolov že dosegel, najde kak moški z avtoritarno strukturo
osebnosti, ki mu v javnosti uide kakšna
seksistična izjava o manjvrednosti žensk. To kaže na močne komplekse, ki jih,
morda prav zaradi zgodovine, opisane
v knjigi Milene Miklavčič, nekateri ljudem žal še vedno ni uspelo preseči.

"Rada bi imela hišico z
razgledom na oljčnik nekje na
Krasu. Pod staro oljko pa veliko
mizo, kjer bi se družili prijazni
ljudje."
Tudi sicer veliko berete?
Se trudim. Ne samo da mi branje odpira
nove svetove, temveč mi pomaga tudi
pri pisanju in izražanju. Ljudje te lažje
razumejo, če znaš natančno in jasno izraziti, kaj misliš in kako vidiš svet.
Režija je le del vaše službe. Učite na
srednji šoli.
V prvi vrsti sem režiserka, potem pa še
učiteljica. Učim filmske predmete na
umetniški gimnaziji v Ljubljani. Ponosna sem na napredovanje izobraževalnega sistema v slovenskih umetniških

gimnazijah, saj lahko od leta 2019 za
maturo dijaki vzamejo tudi izbirna
predmeta film in gledališče. To kaže, da
se počasi začenjamo zavedati pomembnosti kulture kot gradnika nacionalne
identitete.
Kakšni so vaši načrti za naprej?
Letos še vedno delam na razvoju mojega prvega celovečernega filma Little
Trouble Girls, ki bo končan predvidoma
leta 2023. Do tja je še dolga pot dodelave
scenarija, iskanja sredstev, igralcev in
ostalih kreativnih sodelavcev, snemalnih lokacij in vsega drugega, kar paše v
produkcijo filma.
Kakšni so časi za filmske ustvarjalce?
Sicer mislim, da nisem najboljši primer
povprečnega filmskega ustvarjalca. Je
pa dejstvo, da so časi precej negotovi.
Treba se je boriti tako za priložnosti
in sredstva kot za svobodo govora in
ustvarjanja.
V življenju bi rada … Lahko nadaljujete stavek?
Imela hišico z razgledom na oljčnik nekje na Krasu. Pod staro oljko pa veliko
mizo, kjer bi se družili prijazni ljudje.
Ste Medvoščanka. Čeprav živite v
Ljubljani, verjetno ostajate povezani z
Medvodami?
V Ljubljani sem že vsaj deset let, se pa
pogosto vračam v Medvode. Najraje k
staršem na kosilo in na njihov bogat vrt
po domačo zelenjavo.

Dosedanji ustvarjalni opus Urške Djukić (v sredini) obsega tudi film Lovka, ki je imel premiero v Rimu in v katerem blestita naša znana igralca
Nataša Barbara Gračner ter Gojmir Lešnjak - Gojc. /Foto: osebni arhiv
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Divji prašiči povzročajo
veliko škodo
Kmetje opozarjajo na škodo, ki jo z ritjem
po travni ruši povzročajo divji prašiči.
CVETO ZAPLOTNIK
Na pobudo približno desetih kmetov iz vasi Topol, Tehovec, Brezovica in Studenčice je bil glede divjih prašičev ob koncu julija v
domu lovske družine v Medvodah sestanek z lovci. Kot je po sestanku povedal Edo Verovšek, starešina Lovske družine Medvode, je letos na njihovem območju več divjih prašičev kot običajno, več je tudi škode, ki jo povzročajo prašiči in občutijo kmetje.
Po lovskem načrtu morajo v družini letos odstreliti najmanj deset divjih prašičev, a kot pravijo, bodo načrt zanesljivo izpolnili.
Za ravnanje travne ruše so letos že do prvih avgustovskih dni
opravili 280 ur ter še 35 ur za pomoč kmetom pri vzdrževanju
električnih pastirjev, skupno so dotlej za nabavo opreme za električne pastirje in za izplačilo odškodnine namenili 1060 evrov.
Na sestanku so se dogovorili, da bo lovska družina spodbujala

Posledice početja divjih prašičev na travniku v vasi Studenčice
med lovci lov na divje prašiče in da bo kupila mulčar, s katerim
bo kmetom pomagala pri obnovi poškodovane travne ruše.
In kaj naj bi bil razlog za povečano število divjih prašičev? Kot
pojasnjujejo, je bil lani zelo dober obrod žira, želoda in kostanja, kar posredno vpliva tudi na razmnoževanje prašičev.
Zima je bila dokaj mila, zaradi epidemije novega koronavirusa pa tudi skupinski lov na prašiče ni bil dovoljen.

Lokalno je zdravo
S povezovanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev želijo povečati pestrost in
količino lokalno pridelane hrane ter tako vzpostaviti boljše možnosti za to, da se
lahko z lokalno hrano oskrbujejo tudi večji porabniki.
MAJA BERTONCELJ
Zadruga za razvoj podeželja Jarina in Občina Medvode želita
povečati stopnjo lokalne prehranske samooskrbe na območju
občin Medvode, Vodice, Komenda, Mengeš, Domžale in Trzin.
Za projekt Lokalno je zdravo, ki se bo izvajal tudi še v naslednjem letu in je podprt s strani LAS Za mesto in vas, so prejeli
nepovratna sredstva iz Evropskega regionalnega sklada.
"V okviru projekta, ki vključuje ozaveščanje prebivalcev,
osnovnošolcev in njihovih staršev, učiteljev in podporne aktivnosti za povečevanje pridelave in predelave, bo strokovno
vzpostavljen sistem trajnostne oskrbe javnih institucij v Občini Medvode z lokalnimi živili. Župan je imenoval tudi strokovno skupino za pripravo tega modela oskrbovanja. Organizirali bomo kratko dobavno verigo za lokalne pridelke in
izdelke. Lokalne kmete smo povabili k sodelovanju in se jih je
trenutno odzvalo štirinajst. Potekajo pogovori, saj želimo analizirati njihovo trenutno ponudbo. Hkrati potekajo aktivnosti

V septembru bosta srečanji z Antonom Komatom,
in sicer v četrtek, 16. septembra, ob 18. uri
na Kmetiji Malenšek v Žlebeh in v sredo, 22.
septembra, ob 18. uri pod toplerjem Ekološke
kmetije pr' Črnet na Verju. Pogovor bo tekel o
prehranski varnosti.

z vodji šolske prehrane glede njihovih potreb po lokalno pridelani hrani. V ta namen smo organizirali tudi dve strokovni
ekskurziji, da se vodje prehrane seznanijo z načinom delovanja zelenjadarskih in sadjarskih kmetij v Posavju, Dolenjski
in slovenski Istri. V prihodnje bomo organizirali tudi oglede
kmetij, ki se bodo vključile v kratko dobavno verigo. Otroke in
mladostnike smo do sedaj preko izvedbe štirih delavnic na OŠ
Medvode spodbujali k razmišljanju o pomenu samooskrbnosti. Vodstvo OŠ Smlednik je svojemu učiteljskemu kolektivu
na organizirani delavnici omogočilo vpogled v dogajanje na
svetovnem in lokalnem nivoju glede samooskrbnosti. Prebivalce v dveh krajevnih skupnostih Katarina in Smlednik smo
v spomladanskih mesecih seznanili, kaj pomeni živeti v prehransko suvereni lokalni skupnosti," pojasnjuje Aleksandra
Koprivnikar, predsednica Zadruge za razvoj podeželja Jarina.
Medvoški kmetje podpirajo tovrstna prizadevanja. "Vesel sem,
da se je v občini Medvode končno začelo govoriti o tem, kakšno
hrano jedo naši otroci v šolah in vrtcih in od kje prihaja. V občini imamo veliko kmetov, ki znajo pridelati dobro in kvalitetno
hrano. Velikokrat pa se zatakne pri prodaji. Upam in želim si, da
nam bo uspelo s skupnimi močmi postaviti pošteno verigo, kjer
bo kmet spoštovan in bo z veseljem pridelal odlično hrano, na
drugi strani pa bodo otroci jedli domače, lokalno, zdravo," pravi
Žiga Kršinar s Topola. "Povezana skupnost od polja do mize, ki
se zaveda, da skupaj zmoremo vse, je naš cilj. Stopimo na to pot
skupaj," pa poudarja župan Medvod Nejc Smole.

Uradne objave Občine Medvode
številka 5, 10. septembra 2021

VSEBINA
1. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12
in 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18
– ZIURKOE, 49/2020 – ZIUZEOP, 61/2020 – ZIUZEOP-A, 80/2020
– ZIUOOPE in 158/2020), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 88/12 in 49/2020 – ZIUZEOP) in 18. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo
– UPB1, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine
Medvode na 18. seji dne 30. 6. 2021 sprejel

ODLOK

O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna
služba) na območju občine Medvode (v nadaljevanju: občina)
tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen storitev
javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe,
– druge elemente v zvezi z izvajanjem javne službe.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
2. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; del javnega
vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom,
3. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani
tehnološki objekti, ki so namenjeni transportu pitne vode od
enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda,
4 sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani
tehnološki objekti, ki so namenjeni za neposredno priključevanje objektov na posameznem poselitvenem območju; del
sekundarnega vodovoda je tudi skupni priključni vodovod,
5. priključno mesto je mesto na javnem vodovodu, kjer je izveden
priključek,

6. priključek na javni vodovod (v nadaljevanju: priključek) je
cevovod, ki poteka od priključnega mesta na javnem vodovodu
do odjemnega mesta z obračunskim vodomerom,
7. vodomerno mesto je prostor, kjer je nameščen vodomer in je
lahko zunanji jašek, zidna niša ali talni jašek v objektu,
8. obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda,
9. odjemno mesto je spoj interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom,
10. gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek, ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem; rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem gradnje stavbe
ali gradbeno inženirskega objekta, vendar najdlje do začetka
uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
11. začasni priključek na javni vodovod je priključek z omejenim
rokom trajanja na največ dve leti in se lahko izvede za potrebe
enkratnih prireditev ali za potrebe priključevanja nezahtevnih
ali enostavnih objektov, ki so postavljeni za določeno časovno
obdobje,
12. interna vodovodna napeljava je v lasti uporabnika in je vgrajena za odjemnim mestom,
13. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov,
14. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba objektov s pitno vodo na
podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki
urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer občina javne
službe ne zagotavlja,
15. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in namenjen
lastni oskrbi s pitno vodo,
16. upravljavec javnega vodovoda (v nadaljevanju: upravljavec) je
pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo,
občina določi ali izbere za izvajalca javne službe,
17. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična oseba, s
katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno pogodbo
o njegovem upravljanju,
18. kataster javnega vodovoda je evidenca omrežja in objektov
javnega vodovoda,
19. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne
infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Občina zagotavlja javno službo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec
javne službe) na območju občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Javno službo po tem odloku opravljajo:
– KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., na območju Krajevne skupnosti Smlednik, razen naselja Brezovec,

–

–
–

na poselitvenih območjih, kjer se z vodooskrbo oskrbujejo iz
vodovodnih sistemov v zasebni lasti:
– za VVS Golo Brdo – hrib, Režijski obrat občine Medvode,
– za VVS Žlebe Seničica (Žlebe), Režijski obrat občine Medvode,
– za VVS Žlebe Seničica (Seničica), Eko društvo vodovod Seničica,
– za VVS Trnovec Govejk, Eko društvo Trnovec,
– za VVS Preska, Zavod vodovod Preska,
za VVS Žlebe – Jeterbenk, Društvo za varstvo voda Žlebe,
Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d.o.o., na
vseh preostalih območjih celotne občine.

V tem odloku se izraz izvajalec javne službe nanaša na posameznega izvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena.
Izvajalec javne službe opravlja javno službo v skladu s programom oskrbe s pitno vodo. Predlog programa oskrbe s pitno vodo
pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let
in ga posreduje občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v
koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve. Ko je program usklajen z občino, ga odgovorna oseba izvajalca javne službe potrdi.
4. člen

–
–
–

–
–

–
–

–
–

Občina zagotavlja javno službo za območje celotne občine.
Z javnim vodovodom mora biti opremljeno tudi območje poselitve
z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na
hektar, razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s
pitno vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja
pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot
50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega
vodovoda manjša od 10 m3 pitne vode na dan.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobrino.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu
s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe, o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih hidrantov
za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
požari,
– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno
vodo,
– poročanje v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom,
ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in

–
–
–

–
–

monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo,
ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na
javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na
javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na
območju javnega vodovoda,
priključevanje novih uporabnikov javne službe,
podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema oskrbe
s pitno vodo (strokovne podlage, analize, študije, projektne
naloge, idejne zasnove) ter načrtovanje objektov za koriščenje
in spremljanje količin in kakovosti vodnih virov,
vzdrževanje fontan in pitnikov,
izvajanje upravljavskega nadzora nad gradnjo omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, investitor ali izvajalec del pa je dolžan kriti
stroške nadzora,
pregled projektne dokumentacije načrtovanega omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda,
vodenje katastra javnega vodovoda in priključkov na javni
vodovod,
pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz hidrantnih
omrežij za gašenje požarov zaradi obračuna storitev javne službe,
nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge gospodarske javne infrastrukture na vplivnem območju javnega vodovoda,
druge naloge iz tega odloka in drugih predpisov.

Storitve iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajati izvajalec javne
službe.
V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je izvajalec javne službe dolžan opravljati tudi naloge na podlagi javnih pooblastil v
skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
6. člen
Oskrba s pitno vodo na območju občine se zagotavlja:
1. iz javnih vodovodov,
2. kot lastna oskrba s pitno vodo na podlagi vodnih dovoljenj
(zasebni vodovodi),
3. kot samooskrba objekta (kapnica).
7. člen
Območja javnega vodovoda, kjer občina zagotavlja javno službo iz
javnega vodovoda in območja, kjer se opravlja lastna oskrba s pitno vodo, so prikazana na topografski karti, ki je sestavni del tega
odloka.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO
IZ JAVNIH VODOVODOV
8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe,
3. javna pooblastila izvajalca javne službe.

1. Priključitev na javni vodovod
9. člen
Priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod je obvezna, če se v njih zadržujejo ljudje ali živali in je javni
vodovod zgrajen.
Na območjih, kjer se gradi javni vodovod, je priključitev stavb ali
gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod obvezna v roku
šestih mesecev po pisnem obvestilu upravljavca. Izvajalec javne
službe mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod
obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja k priključitvi.
Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga
izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in/ali vodovodnega sistema ne dopuščajo novih
priključitev, se soglasje ne izda.
Če je posamezna stavba ali gradbeno inženirski objekt od javnega
vodovoda oddaljen več kot 150 m, priključitev na javni vodovod ni
obvezna.
10. člen
Priključek se izvede za vsako stavbo ali gradbeno inženirski objekt
posebej, lahko pa ima stavba ali objekt tudi več priključkov.
Priključek izvede izvajalec javne službe skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.
Priključek lahko izvede tudi drug usposobljen izvajalec, ki ima
registrirano podjetje za opravljanje tovrstne dejavnosti. Izvajalec
priključka mora pred izvedbo priključka za nameravana dela pridobiti pisno dovoljenje izvajalca javne službe.
Če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, izvajalec javne
službe na stroške uporabnika ali investitorja zagotovi strokovni
nadzor nad izvedbo priključka.
Za vsako spremembo izvedbe priključka ali spremembo v interni
vodovodni napeljavi mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

13. člen
Začasni priključek in gradbiščni priključek sta dovoljena samo s
soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega
odloka in se izvedeta pod enakimi pogoji kot priključek.
14. člen
Po izvedbi priključka, začasnega priključka ali gradbiščnega priključka in izdelavi geodetskega posnetka, ki ga na stroške uporabnika ali investitorja zagotovi izvajalec javne službe, se priključek,
začasni priključek ali gradbiščni priključek evidentira v katastru
javnega vodovoda.
Po končanih delih se uporabnik oziroma investitor evidentira v evidenci uporabnikov.
15. člen
Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov drugih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na priključek.
16. člen
Ukinitev priključka je dovoljena, če se priključena stavba ali gradbeno inženirski objekt poruši. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev priključka.
Ukinitev priključka izvede izvajalec javne službe na stroške uporabnika.
17. člen
Ukinitev začasnega priključka je dovoljena po izteku dveh let od
izdaje soglasja k začasni priključitvi na javni vodovod ali na podlagi pisne vloge, ki jo uporabnik posreduje izvajalcu javne službe, ko
uporabnik začasnega priključka ne potrebuje več.
Ukinitev začasnega priključka izvede izvajalec javne službe po uradni dolžnosti na stroške uporabnika, ko poteče veljavnost soglasja
k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem k začasni
ukinitvi priključka.

11. člen
Priključni sklop na javni vodovod, vodomerno mesto in obračunski
vodomer so sestavni deli priključka.

18. člen

Priključek, vključno z obračunskim vodomerom, vzdržuje izvajalec
javne službe na stroške uporabnika oziroma investitorja. Stroški
vzdrževanja so zajeti v omrežnini.

Ukinitev gradbiščnega priključka je dovoljena, ko se prične stavba
ali gradbeno inženirski objekt uporabljati. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev gradbiščnega
priključka.

Meja med priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika
je priključni spoj na iztoku iz vodomera. Priključni spoj vzdržuje
izvajalec javne službe.

Ukinitev gradbiščnega priključka izvede izvajalec javne službe v
skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi gradbiščnega priključka na
stroške uporabnika.

Dolžina priključka, kjer to dopuščajo hidravlične razmere, znaša
največ 100 m in se šteje od priključnega mesta do obračunskega
vodomera. Priključek je v lasti lastnika stavbe.

19. člen

12. člen
Poleg oskrbe iz javnega vodovoda se objekt lahko oskrbuje z vodo
tudi iz drugih virov. Za oskrbo s pitno vodo ni dovoljena uporaba
iz drugega vodnega vira. Interne vodovodne napeljave morajo biti
ločene, da je preprečeno mešanje pitne vode iz javnega vodovoda
in vode iz drugih virov. Poraba vode iz drugih virov, če po uporabi
nastaja komunalna odpadna voda, mora biti merjena z ločenim
obračunskim vodomerom. Stroški vgradnje in vzdrževanja tega
vodomera bremenijo uporabnika.

Izvajalec javne službe ukine priključek, začasni priključek ali gradbiščni priključek, tako da:
• fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
• spremeni status priključka v katastru,
• spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.
20. člen
Javni vodovod in priključek z vodomernim mestom morata biti vedno dostopna izvajalcu javne službe. Nanju ni dovoljeno postaviti
in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca javne službe.

2. Prekinitev dobave pitne vode
21. člen
Izvajalec javne službe uporabniku prekine oskrbo s pitno vodo na
podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:
– če je priključek izveden brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe,
– če interna vodovodna napeljava in/ali druge naprave uporabnika oziroma njegovo ravnanje ali opustitev ravnanja ovirajo
ali ogrožajo nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugim
uporabnikom,
– če je zaradi stanja interne vodovodne napeljave ali vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena
skladnost in zdravstvena ustreznost vode v javnem vodovodu,
– če uporabnik prekine dobavo vode ostalim uporabnikom ali s
svojim ravnanjem vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v interni vodovodni napeljavi,
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno vodovodno napeljavo ali priključek ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave
ali priključka,
– če uporabnik samovoljno opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru, odstrani zaščitno objemko ali kako drugače samovoljno spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik krši objavljene omejitve o varčevanju s pitno vodo,
– če uporabnik ne dovoli izvajalcu javne službe opravljati nujnih
vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali priključku,
– če uporabnik ne dovoli izvajalcu javne službe vgraditve ali
zamenjave obračunskega vodomera,
– če uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe odčitavanje in
pregled obračunskega vodomera ter interne vodovodne napeljave,
– če uporabnik ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca javne službe,
– če uporabnik ne poravna računa za opravljeno storitev skladno
s 26. členom tega odloka brez posledic za uporabnike, ki so
poravnali račun za storitev javne službe,
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka,
– če uporabnik izvajalca javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe ne obvesti o spremembi plačnika, o spremembi stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki
je priključen na javni vodovod,
– če uporabnik ne omogoči izvajalcu javne službe pridobiti
podatkov za vodenje evidence o stavbi ali gradbeno inženirskem objektu in opremi priključkov na sekundarni vodovod,
– če uporabnik odvzema pitno vodo pred vodomerom,
– če uporabnik pisno zahteva prekinitev oskrbe s pitno vodo; v
tem primeru stroški prekinitve in vnovične priključitve oskrbe
s pitno vodo bremenijo uporabnika; in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
22. člen
Izvajalec javne službe ima pravico prekiniti ali omejiti oskrbo s pitno vodo zaradi načrtovanih del na javnem vodovodu ali priključku,
odprave okvar ali višje sile.
V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo zaradi načrtovanih del mora izvajalec javne službe o predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike obvestiti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo ali omejitvijo na
krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del izvajalec javne službe o
predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo
uporabnike obvesti na krajevno običajen način in z objavo na svoji
spletni strani takoj, ko je to mogoče.
V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo zaradi višje
sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad
energije, velike okvare in podobno, ali zaradi preprečitve ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali ima izvajalec javne službe
pravico in dolžnost izdati navodila za racionalizacijo porabe pitne
vode ter brez povračila škode prekiniti ali omejiti oskrbo s pitno
vodo. V primeru omejitev ima oskrba s pitno vodo prednost pred
rabo vode za druge namene.
V teh primerih izvajalec javne službe o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku
24 ur po prekinitvi ali omejitvi.
3. Evidentiranje količin porabljene pitne vode,
določitev plačnika in obračunavanje ter plačilo storitev
javne službe
23. člen
Izvajalec javne službe meri količino porabljene pitne vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.
Za porabljeno pitno vodo izvajalec javne službe izstavi račun
mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene pitne vode,
– povprečne dnevne porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali
– ocenjene količine porabe pitne vode v daljšem časovnem
obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
Račun iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati vse z
zakonodajo predpisane elemente.
24. člen
Izvajalec javne službe izstavi račun iz drugega odstavka prejšnjega
člena:
– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna
služba,
– lastniku stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, v delu, kjer se v njih izvajajo državne javne službe ali javne
službe občine,
– izvajalcu državnih javnih služb ali javnih služb občine za
namen pranja ali namakanja javnih površin,
– občini za porabljeno pitno vodo iz hidrantov za gašenje požarov,
– občini za porabljeno pitno vodo iz javnih površin, ki je namenjena splošni rabi.
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer, so
uporabniki dolžni izvajalcu javne službe sporočiti, kdo je prejemnik računov za porabljeno pitno vodo. Izvajalec javne službe lahko
izdaja račune tudi posameznim uporabnikom v objektih, za katere
v skladu s predpisom, ki ureja stanovanjsko področje, upravnik ni
obvezen, če vsi uporabniki, priključeni na isti obračunski vodomer,
podpišejo delilno razmerje.
Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti
dejanske porabe pitne vode, izvajalec javne službe upošteva pri
obračunu pitne vode povprečno količino porabljene pitne vode v
obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.

25. člen
Vodomeri na interni vodovodni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec
javne službe ne vzdržuje in ne odčitava. Interna delitev stroškov
za porabljeno pitno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost
izvajalca javne službe.
26. člen
Če uporabnik računa ne poravna v roku, navedenem na računu, ga
izvajalec javne službe pisno opomni na neplačilo.
Če uporabnik računa v celoti ne poravna v roku 15 dni po prejemu
pisnega opomina, v katerem mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine oskrbo s pitno vodo.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico vložiti pisni ugovor pri upravljavcu v osmih dneh od prejema računa.
Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti
v osmih dneh od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti
dobave vode.
Če uporabnik računa ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisnega
odgovora na ugovor, mu izvajalec javne službe izda pisni opomin, v
katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve oskrbe s pitno vodo.
Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan po
prejemu opomina lahko prekine dobava vode. Dobava vode se lahko prekine samo v primeru, če se s prekinitvijo ne posega v pravice
drugih uporabnikov.

c) k vlogi za izdajo soglasja za priključitev obstoječih stavb oziroma drugih gradbeno inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe
ali inženirskega objekta,
– projekt priključka na javni vodovod (PZI),
– soglasje lastnikov parcel (z overjenim podpisom), po katerih
bo potekal priključek.
d) k vlogi za izdajo soglasja za začasni priključek:
– upravno dovoljenje za postavitev začasnega objekta oziroma
drug ustrezen dokument (odločbo ipd.),
– projekt za izvedbo (PZI) začasnega priključka na javni vodovod,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in času
trajanja priključka,
– soglasje lastnikov parcel (z overjenim podpisom), po katerih
bo potekal začasni priključek.
e) k vlogi za izdajo soglasja za gradbiščni priključek:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt za izvedbo (PZI) gradbiščnega priključka,
– soglasje lastnikov parcel (z overjenim podpisom), po katerih
bo potekal gradbiščni priključek.
f)

za soglasje k spremembam:
– projekt priključka (PZI), iz katerega morajo biti vidne spremembe.

Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

4. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode
27. člen
Izvajalec javne službe izvaja notranji nadzor skladnosti z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljnjem besedilu: skladnost) in
zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu in druge naloge, določene v predpisih, ki urejajo pitno vodo. Rezultati
monitoringa in notranjega nadzora pitne vode morajo biti uporabnikom dostopni pri izvajalcu javne službe.
28. člen
Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti in zdravstvene
ustreznosti pitne vode na lastnem odjemnem mestu. V primeru, da
je pitna voda na odjemnem mestu skladna s predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi uporabniku račun za opravljeno storitev.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
1. Pravice uporabnikov
30. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno
mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku na javni vodovod,
– povečati ali zmanjšati odvzem pitne vode,
– ukinitve priključka.
2. Obveznosti uporabnikov
31. člen

5. Javna pooblastila izvajalca javne službe
29. člen
Izvajalec javne službe opravlja na območju občine naslednja javna
pooblastila:
– izdaja projektne pogoje in mnenja skladno z gradbeno in prostorsko zakonodajo,
– izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom skladno s prostorsko zakonodajo,
– izdaja soglasja za priključitev skladno s tem odlokom.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev in mnenj:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o gradnji.
b) k vlogi za izdajo smernic in mnenj k prostorskim aktom:
dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o prostorskem načrtovanju.

Uporabniki morajo:
– za priključitev na javni vodovod pridobiti soglasje upravljavca,
– redno vzdrževati interno vodovodno napeljavo in interno hidrantno omrežje,
– redno vzdrževati vodomerno mesto ter dostop do vodomernega mesta,
– varovati oz. zaščititi priključek in vodomerno mesto ter vodomer pred zmrzovanjem, vdorom podzemne in odpadne vode,
vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotoviti oz. omogočiti dostop za opravljanje vzdrževalnih del
na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom in priključkom,
– zagotoviti oz. omogočiti izvajalcu javne službe dostop do priključka, interne vodovodne napeljave in vodomernega mesta
ob vseh vremenskih pogojih zaradi odčitavanja,
– vzdrževanja ali zamenjave obračunskega vodomera, pregleda,
odvzema vzorcev vode ali meritve tlaka na interni vodovodni
napeljavi,

–
–
–
–

–
–

–
–

–

–
–
–

–

zagotoviti oz. omogočiti dostop do zapornega ventila na priključku, če se ta nahaja na zemljišču uporabnika,
upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na katerikoli pipi
interne vodovodne napeljave,
sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku in obračunskem vodomeru,
dovoliti obnovo priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami
izvajalca javne službe,
povrniti škodo na javnem vodovodu in/ali priključku, ki jo povzročijo s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja,
pisno obveščati izvajalca javne službe v roku osmih dni od
nastanka spremembe o spremembi plačnika, o spremembi
stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske
pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na vodovodno omrežje,
plačevati račune za storitve javne službe v roku, navedenem
na računu,
urediti medsebojno delitev stroškov porabljene pitne vode
v večstanovanjskih stavbah, ki po predpisih ne potrebujejo
upravnika,
urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračunane
stroške preko skupnega obračunskega vodomera in sporočati
izvajalcu javne službe plačnike računov,
upoštevati varčevalne in ostale ukrepe iz objav v primeru prekinitve ali omejitve pri oskrbi s pitno vodo,
nadzirati dejansko porabo pitne vode in jo primerjati s porabljeno vodo ob priključitvi,
v primeru dodatne oskrbe z vodo iz drugih virov, če po uporabi nastaja komunalna odpadna voda, ločiti interne vodovodne
napeljave in porabo meriti z obračunskimi vodomeri,
opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
32. člen

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javnih
vodovodov in priključkov mora lastnik zemljišča, preko katerega je
potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, objektov ali
priključka, izvajalcu javne službe dovoliti prehod.
Izvajalec javne službe je dolžan izvesti dela tako, da povzroči čim
manjšo škodo, in po opravljenih delih vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in/ali povrniti nastalo škodo.

Brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe se sme odvzemati pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje
požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter
zaščitnih ukrepov, ki jih izvajajo enote in službe zaščite in reševanja. V teh primerih so gasilska društva dolžna sporočati izvajalcu
javne službe podatke o količini odvzete pitne vode iz hidrantov na
javnem vodovodu vsaj enkrat letno.
35. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Morebitne stroške odprave okvare ali
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, krije uporabnik.
Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okvare
ali poškodbe, ki nastanejo pri gašenju požarov in pri izvajanju
drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah.
Prostovoljna gasilska društva lahko izvajajo redni tehnični nadzor
hidrantov na javnem vodovodnem omrežju. Nadzor obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka. O ugotovljenih pomanjkljivostih sproti poročajo izvajalcu javne službe.
4. Uporaba javnega vodovoda
36. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
5. Uporaba priključka
37. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi kontrolo točnosti obračunskega vodomera med uporabo, če meni, da vodomer ne
izkazuje pravilne porabe. Če se pri izredni kontroli točnosti obračunskega vodomera med uporabo ugotovi, da ta izkazuje porabo
pitne vode izven dopustnih odstopanj, nosi stroške kontrole točnosti vodomera med uporabo izvajalec javne službe, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
38. člen

3. Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov
33. člen
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju služijo za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in
drugih nesrečah, zato morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem
stanju in redno vzdrževani. Vzdržuje jih izvajalec javne službe na
stroške občine.
Interni hidranti niso del javnega vodovodnega omrežja. Vzdržuje
jih uporabnik ali lastnik.

Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega priključka bremenijo uporabnika.
Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegovega popravila ali zamenjave.
39. člen
Stroške okvar, nastalih na interni vodovodni napeljavi, krije uporabnik, razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca javne službe.
6. Obveznosti izvajalcev del

34. člen

40. člen

Odvzem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju,
razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja, ki jih izvajajo enote in službe zaščite in reševanja, je dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe,
ki vsebuje pogoje odvzema pitne vode, način obračuna ter plačilo
vseh nastalih stroškov.

Izvajalci vzdrževalnih del in gradnje objektov druge gospodarske
infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč, v katerih poteka
javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji
infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in priključkov ter negativnih vplivov na skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.

Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prejšnjega odstavka
mora izvajalec del iz prejšnjega odstavka o nameravanem izvajanju del najmanj tri dni pred začetkom del pisno obvestiti izvajalca
javne službe in naročiti zakoličbo javnega vodovoda.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku
vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni
vodovod ali priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo
pod nadzorom izvajalca javne službe in zemljišča vrnejo v prvotno
stanje. Stroške nadzora nosi izvajalec del.
V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključka pri
izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške popravila,
odprave poškodb in nadzora izvajalca javne službe.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBLIKOVANJA
CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
41. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.
Cene storitev javne službe se določajo skladno z določili veljavnih
predpisov, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

–
–

je pridobljeno uporabno dovoljenje, če je to potrebno in
je izdelan izračun stroškov najema in upravljanja vodovodnega sistema, ki se prevzema.

Postopek prevzema v najem in upravljanje mora biti izveden in dokumentiran z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje dokumentacijo,
evidence, geodetski posnetek, knjigovodske podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in ostale poslovne zadeve.
Najem in upravljanje novozgrajenih javnih vodovodnih sistemov
se uredita s pogodbo.
IX. ZASEBNI VODOVODI
44. člen
Lastniki zasebnih vodovodov so dolžni urediti zasebne vodovode tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno
vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi.
Upravljavci zasebnih vodovodov odgovarjajo za ustreznost in varnost lastne oskrbe s pitno vodo in so dolžni zagotavljati lastno
oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi.
45. člen
Vzdrževanje zasebnih vodovodov je obveznost in strošek lastnikov zasebnih vodovodov.
Investicije in investicijsko vzdrževanje zasebnih vodovodov, so
v pristojnosti lastnika oziroma lastnikov vodovodnega sistema.
Finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zagotavljajo lastniki vodovodnega sistema.

Cene oblikuje izvajalec, pregleda in potrdi, pa jih pristojni organ.

46. člen

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Zasebni vodovodi se lahko prenesejo v last občine z medsebojno
pogodbo med lastniki zasebnega vodovoda in občino. V pogodbi
se določijo pravice in obveznosti lastnikov zasebnega vodovoda
in občine.

42. člen
Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura javne službe
lokalnega pomena.
Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju občine
za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno
in elektro opremo za zajem vode, črpanje in prečrpavanje, priprava in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje in
primarno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij
ali delov naselij s pitno vodo, kot to določajo predpisi, ki urejajo
javno službo.
Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, so javno
dobro.
Infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, ki jo upravlja izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca javne službe glede upravljanja te infrastrukture in druga z infrastrukturo povezana vprašanja
se podrobneje uredijo v pogodbi, ki jo skleneta občina in izvajalec
javne službe.
Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo javne službe
lokalnega pomena v skladu s predpisi.

VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH VODOVODNIH
SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V NAJEM IN UPRAVLJANJE
43. člen
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeni javni vodovodni
sistem v najem in upravljanje, ko:

Za prenos zasebnega vodovoda v last občine morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji, razen če občina ne odloči drugače:
– zasebni vodovod, ki je predmet prenosa v last občine, mora
imeti tehnično dokumentacijo in uporabno dovoljenje,
– izdelan mora biti elaborat geodetskega posnetka obstoječega
stanja,
– izdelan mora biti popis omrežja, objektov in naprav in evidenca priključenih uporabnikov,
– izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim
ovrednotenjem,
– pridobljene morajo biti služnostne pogodbe ali lastništvo za
zemljišča, na katerih se nahajajo objekti in naprave zasebnega vodovoda.
Prevzem zasebnega vodovoda v last občine se dokumentira z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje dokumentacijo, evidence, knjigovodske podatke, listine o lastništvu in ostalo dokumentacijo iz
prejšnjega odstavka tega člena ter je priloga in sestavni del medsebojne pogodbe iz prvega odstavka tega člena.
Za prevzem vodovodnega sistema v last občine mora soglašati
najmanj 67 % lastnikov.
Občina za upravljanje vodovoda, ki ga je prevzela z medsebojno
pogodbo iz prvega odstavka tega člena, lahko z izvajalcem javne
službe sklene aneks k pogodbi iz 42. člena tega odloka, v katerem
se podrobneje opredelijo pogoji najema in upravljanja.
Pred sklenitvijo aneksa z izvajalcem javne službe je treba vgraditi
obračunske vodomere, ki morajo biti skladni z zahtevami izvajalca javne službe. Obveznost vgradnje obračunskih vodomerov je
obvezna vsebina pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena.

X. SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI
SLUŽNOSTNE PRAVICE VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA
OBSTOJEČEGA JAVNEGA VODOVODA
47. člen
Pred izdajo mnenja za priključitev ali soglasja k priključitvi se med
izvajalcem javne službe in prosilcem za izdajo teh soglasij sklene
pogodba o ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja obstoječega javnega vodovoda, v primeru, če se ugotovi, da javni vodovod poteka po zemljišču, ki je v lasti prosilcev teh soglasij.
XI. NADZOR
48. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska uprava Občine Medvode.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru
njihove kršitve predpisana globa, opravlja pristojni organ občine
ali medobčinski inšpektorat, če zakon ne določa drugače.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec
javne službe, če:
– ravna v nasprotju z drugim stavkom drugega odstavka 9. člena
tega odloka,
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega
člena odgovorna oseba pravne osebe.
50. člen
Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka 9. člena
tega odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 20. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto,
sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto, trinajsto, štirinajsto,
petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto ali osemnajsto alinejo 31.
člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 32. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 34. člena tega
odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 36.
člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega
člena odgovorna oseba pravne osebe.
51. člen
Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 42. členom tega
odloka.
Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega
člena odgovorna oseba pravne osebe.

52. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost - upravljavec zasebnega vodovoda, če ravna v nasprotju
s tretjim odstavkom 46. člena tega odloka.
Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega
člena odgovorna oseba pravne osebe.
53. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim stavkom drugega odstavka 9. člena
tega odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 20. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto,
sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto, trinajsto, štirinajsto,
petnajsto, šestnajsto, sedemnajsto, ali osemnajsto alinejo
31. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 32. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 34. člena
tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
36. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilnikih za
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
sistema (v nadaljevanju; Tehnični pravilnik), ki ga sprejmejo pristojni organi izvajalca javne službe.
Tehnični pravilniki se uskladijo z določbami tega odloka v roku
šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
55. člen
Postopki za izdajo soglasij, začeti pred uveljavitvijo tega odloka,
se dokončajo v skladu z določbami Odloka o oskrbi z vodo (Uradni
list RS, št. 54/14).
56. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 54/2014).
57. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.

Štev. 354-83/2021-2
Medvode, dne 30. 6. 2021
Župan Občine Medvode
Nejc Smole
V glasilu Sotočje informativno objavljamo le izbrane odloke, pravilnike
in sklepe Občinskega sveta Občine Medvode. Uradne objave Občine
Medvode so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani www.medvode.si, kjer najdete tudi podrobnosti javnih razpisov s celotno dokumentacijo.

Osvežene panoramske table
Na treh lokacijah v občini Medvode so osvežili panoramske table,
in sicer ob Zbiljskem jezeru, na križišču v Valburgi ter na trgovskem
centru v Medvodah (na fotografiji). Vsebujejo osvežen zemljevid
občine, aktualne fotografije najbolj prepoznavnih turističnih točk
v občini ter fotografije kraja, kjer tabla stoji, tabli v Smledniku in
Zbiljah pa še kratek tekst v slovenskem in angleškem jeziku. Table
so opremljene tudi s QR-kodo, ki vas s pomočjo pametnega telefona poveže s spletno stranjo www.visitmedvode.si. M. B.

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

DELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž)

DELAVEC ZA POTREBE
ELEKTRO VZDRŽEVANJA (M/Ž)

Kraj: Medvode

NALOGE
– delo v proizvodnji
PRIČAKUJEMO
– izobrazbo tehnične smeri (strojna, elektro …)
– zaželene izkušnje v proizvodnji
– samostojnost pri delu
NUDIMO
– z aposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja
v nedoločen čas
– 4-izmensko delo
– redno plačilo, mesečna stimulacija, božičnica
– urejene odnose in delovno okolje
– vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
– vključitev v kolektivno zdravstveno zavarovanje
»Prva Zdravje Specialisti«
– nezgodno zavarovanje
STE SE PREPOZNALI? Vabimo vas, da se prijavite.
Prijava na delovno mesto
Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da svojo predstavitev pošljete na spodnji naslov ali na e-pošto
petra.hunjadi@goricane.si, najkasneje do 30. 9. 2021.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.,
Ladja 10, 1215 Medvode
Družba Goričane izhaja iz ene najstarejših slovenskih papirnic, ki je bila
ustanovljena leta 1740. Deluje v visoko specializiranem segmentu izredno
kakovostnih, nemasovnih in nizkogramskih papirjev. Proizvodnji program obsega specialne papirje v gramaturnem območju od 37 do 150g/m2.
S svojo blagovno znamko SORA je prisotna v 40 državah sveta. Družba
ima certifikate ISO-9001, ISO 14001, FSC®, PEFCTM in ISEGA. Proizvodi so
namenjeni za tisk navodil v farmaciji in kozmetiki, za tisk knjig, promocijskih materialov, verske literature, tehničnih priročnikov, etiket, embalaž.

Kraj: Medvode

NALOGE
– vzdrževanje in kontrola strojev in naprav ter poročanje o stanju
– uporaba tehnične dokumentacije
– obvladovanje predpisanih zapisov
PRIČAKUJEMO
–IV. st. poklicne izobrazbe elektro smeri
– poznavanje zgradbe in funkcije strojev in naprav, elektro
elementov in postopkov menjave ter poznavanje
proizvodnega procesa
–razumevanje tehnične dokumentacije
–sposobnost za delo na višini
– poznavanje krmilnih sistemov
– specifična znanja posameznih področij (hidravlika,
pnevmatika, tesnila …)
–natančnost, samoorganiziranost, zanesljivost, timsko delo
– iznajdljivost pri reševanju tehničnih težav
NUDIMO
– zaposlitev za določen čas 3 mesecev z možnostjo
podaljšanja v nedoločen čas
–redno plačilo, mesečna stimulacija, božičnica
–urejene odnose in delovno okolje
–vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
– vključitev v kolektivno zdravstveno zavarovanje
»Prva Zdravje Specialisti«
– nezgodno zavarovanje
STE SE PREPOZNALI? Vabimo vas, da se prijavite.
Prijava na delovno mesto
Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da svojo predstavitev pošljete na spodnji naslov ali na e-pošto
petra.hunjadi@goricane.si, najkasneje do 30. 9. 2021.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.,
Ladja 10, 1215 Medvode
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Letos mineva
osemdeset let
Avgusta so se pri
spomeniku pri golfskem
igrišču v Smledniku
poklonili petim žrtvam, ki
jim je nacistični okupator
22. avgusta leta 1941 vzel
življenje.
MAŠA LIKOSAR
Letos mineva osemdeset let, odkar je
nemški okupator v Smledniku na mestu, ki so mu takrat rekli Baronov boršt,
ubil pet slovenskih fantov. Privezanim
na drevo jim je nadel preveze čez oči in
zavpil ukaz, naj ustrelijo nanje. Franc Sešek iz Bukovice ni dovolil, da bi mu prekrili oči, in sovražniku je gledal naravnost v oči, ko mu je ta vzel življenje. Poleg
njega so 22. avgusta življenje izgubili še:
Franc Poznik, Božidar Repič, Anton Jeglič
in Ivan Pregelj, vsi Kamničani.

Žrtvam nacističnega okupatorja so se poklonili s polaganjem vencev. / Foto: Tina Dokl
»Priča tega dogodka je danes le še hrast,
ki stoji za spomenikom. Takrat je bila
njegova višina še majhna in dimenzija
skromna. Nanj so privezali talca Seška,
ki eksekutorjem ni dovolil, da mu zavežejo oči,« je v govoru zapisal predsednik
Zveze borcev za vrednote NOB Medvode
Vladimir Bertoncelj; in še: »S pobojem
petih talcev maščevanja okupatorja še
ni bilo konec. Kar nekaj časa so pustili umorjene ležati na tem kraju in prisilili bližnje krajane, med njimi tudi
otroke, da so si umorjene ogledali. Ta
dogodek ni pretresel le Medvoščanov,
temveč širše, vse Slovence.« Bertoncelj

Brezplačen test zavor, amortizerjev
in hitra optika na testni stezi Maha pri
opravljanju rednega servisa na vašem
osebnem vozilu do 15. 10. 2021.

NOVO
SODOBNA
AVTOOPTIKA

je med drugim opozoril, da udeležba
na spominskih slovesnostih iz leta v
leto pada, predvsem pa izrazil zaskrbljenost, da se spominskih slovesnosti
udeležuje vse manj mladih. "Take proslave simbolizirajo srce, ki so ga žrtvovali tu pobiti fantje, a zdi se, kot da njihova kri ni nič vredna. V Medvodah je
več kot šestdeset spominskih obeležij z
grobovi, ki žal niso urejeni in redno obiskani. Na mladih je, da spomin ohranjajo in ga prenašajo na mlajše rodove,"
je še poudaril.
Slovesnost je s kulturnim programom
obogatil zbor Zlata jesen.
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Ostati zvest sam sebi
Oratorijev v medvoških župnijah se je
udeležilo več kot tristo štirideset otrok.
PETER KOŠENINA
V medvoških župnijah so v juliju in avgustu spet potekali
oratoriji. Letos so otroci teden dni preživeli ob spoznavanju
življenja Carla Acutisa, svetnika v kavbojkah, in geslu "Originalen.sem".
Oratorij je vzgojni počitniški program za otroke, ki ga po župnijah pripravljajo mladi prostovoljci. Geslo letošnjega oratorija
izhaja iz Acutisove misli, da se vsi rodimo kot originali, vendar
večina umre kot fotokopija in da moramo zato ostati zvesti
sami sebi. Oratorij je pozitivna izkušnja tako za otroke kot animatorje. "Za animatorje je oratorij dobra šola za naprej, saj je
treba velikokrat narediti kaj, česar običajno ne bi, in morajo
zato stopiti iz cone udobja. Poleg tega se povežemo med seboj
in tako stkemo nove prijateljske vezi. Teden je dolg, po njem
smo utrujeni, ampak veseli in hvaležni zanj. Tudi za otroke je
to zelo zabaven teden. Na delavnicah ustvarjajo izdelke, ki jim
ostanejo za spomin, naučijo se sodelovati in se pred začetkom
šole s prijatelji poveselijo. Oratorij jim predstavi tudi prave vrednote, ki jih morda danes v družbi premalo poudarjamo," pravi
Lovro Bogataj, eden od voditeljev oratorija v Smledniku.
Za uspešno izvedbo oratorija je potrebno veliko rok in različnih talentov. Med animatorji morajo biti glasbeniki, igralci,
vzgojitelji in zabavljači. "Animatorjev ne iščemo, po navadi

Prednosti keramičnih
zobnih implantatov

Oratorija v Sori se je udeležilo 97 otrok in petdeset animatorjev.
so to mladi, ki so bili pred tem udeleženci oratorija, se radi
vračajo nanj in se preizkusijo kot animatorji. Na to smo zelo
ponosni, saj to pomeni, da jim je oratorij zanimiv, se na njem
zabavajo in se ga veselijo. Ker pa ima vsak član skupine neke
svoje prednosti in znanja, se v njej najde tudi dovolj glasbenikov, ki čez celoten teden skrbijo za glasbo, športnikov, ki
se podijo skupaj z otroki, in tudi nežnejših animatorjev, ki
poskrbijo za tiste otroke, ki čez dan pogrešajo svoje starše,"
o različnih sposobnostih animatorjev pravi Lucija Šušteršič,
ena od voditeljic oratorija v Sori.
V medvoških župnijah se je letošnjih oratorijev udeležilo več
kot tristo štirideset otrok, zanje pa je skrbelo več kot sto trideset animatorjev.

Keramični zobni implantati
predstavljajo inovativno,
sodobno in biokompatibilno
možnost nadomeščanja zob.
Kovina v ustih namreč lahko
povzroča določene zdravstvene
težave, zato se čedalje več ljudi
odloča za keramične implantate.
V Centru Hočevar uporabljamo
implantate podjetja SDS –
Swiss Dental Solutions, ki je
vodilno na področju keramičnih
implantatov.
PREDNOSTI:
Biokompatibilnost in skrb
za zdravje
Keramični zobni implantati se
dobro in trdno vraščajo v kost,
prav tako se nanje prirašča
tudi dlesen. Razlog za to je
biokompatibilna brezkovinska
keramika, ki je elektronsko
nevtralna, brez površinske
napetosti, je telesu prijazna in
ne povzroča alergij.

Krajši čas zdravljenja in takojšnja
implantacija
Keramični zobni vsadki podjetja SDS
in edinstveni sistem vstavljanja so
zasnovani tako, da je mogoče z enim
samim posegom zob odstraniti in vstaviti
keramični zobni implantat.
Brez temnih robov
Zahvaljujoč svetli barvi keramičnih
zobnih implantatov ni bojazni, da bi se
pri nasmehu videli moteči sivi, temni
robovi, kot se lahko dogaja pri titanskih
implantatih. Prav tako imajo keramični
implantati zelo visoko fleksibilno trdnost.
Dolgoročna rešitev brez vnetij
Keramika je zaradi svojih lastnosti bolj
prijazna do mehkih obzobnih tkiv.
Nabiranje zobnih oblog na keramične
implantate je celo manjše kot na naravne
zobe.
Manj ali celo brez bolečin
Postopek vstavljanja keramičnih
implantatov je neboleč, prav tako
okrevanje poteka skoraj brez bolečin,
pod pogojem, da pacienti sledijo našim
protokolom pred in po posegu.

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka l T: 08 200 5358 M: 040 557 257 l www.centerhocevar.com
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Pobirali krompir, letos slabša letina
Etnološko-družabni dogodek pr' Črnet
MAJA BERTONCELJ
Štefan Čebašek z Ekološke kmetije pr'
Črnet na Verju je tudi letos povabil na
etnološko-družabni dogodek pobiranja
krompirja, ki se je zaključil s kmečko
malico.

Z udeležbo je bil zadovoljen. "Namen
dogodka ni le pobiranje krompirja na
tradicionalen način, torej ročno, je
tudi druženje. Socialni stiki se vse bolj
omejujejo, izkoreninjajo. Pridejo več ali
manj vsako leto isti ljudje, tako da smo s
tem zadovoljni," pravi Čebašek. Letošnja

Krompir so pobirali na tradicionalen način. Letos ga je manj in je bolj droben.

letina krompirja je slabša, ne samo pri
njih, tudi na splošno. "S pridelkom smo
letos manj zadovoljni. Krompir je sicer
zdrav, a so vremenski pogoji vplivali na
to, da ga je manj, je tudi bolj droben. Ne
glede na to, koliko ga je, moramo biti
hvaležni. Je pa bilo krompirja veliko
lani, pa ga nismo mogli prodati zaradi
neurejenih razmer na tržišču. Krompir
prihaja iz uvoza po – najmanj, kar je –
dvomljivi kvaliteti. Letos bomo prodali
tega, ki je. Cena bo enotna, kot kaže, en
evro na kilogram. Nekaj ga bo končalo
tudi v naših kmečkih hlebcih kruha,
kot jih je pekla že naša stara mama. To
pomeni, da se v določenem odstotku,
okrog deset odstotkov, vanj doda tudi
krompir. Kruhu da obstojnost, bolj je
voljen."
Glede drugih pridelkov pa je letos dobra
ali nadpovprečna letina. "Kar se žit tiče,
ni težav. Smo zadovoljni," je še dejal Čebašek.

ELEKTRIČNA VOZILA
PEUGEOT
Že za 23.990 € *

Peugeot je v Sloveniji
član skupine Emil Frey

peugeot.si

*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena
z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot
– pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 28.490 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija
Eko Sklada , ki je znaša, na dan 28.4., 4.500 EUR); mesečni obrok je 313 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 28.04.2021 znaša 8,48%
in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni
EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 19.943 EUR; skupni znesek za plačilo
34.236 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km):
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

BREZPLAČNA DOMAČA
POLNILNA POSTAJA
KASKO ZA 1 €

AVTOSERVIS
RODEX
TRATNIK
d.o.o., D.O.O.,
Rova, Rovska
Ločica ob
cesta
Savinji
2, 1235
49, Radomlje,
3313 Polzela,
tel.tel.
01 729
03 570
9200,
26 www.rodex.si
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Copatki za
novorojenčke
Članice Društva invalidov Ljubljana
Šiška in KUD-a JaReM so spletle šeststo
petdeset copatkov, ki so jih podarili
Porodnišnici Ljubljana.
MAJA BERTONCELJ
Društvo invalidov Ljubljana Šiška in KUD JaReM sta Porodnišnici Ljubljana podarila 650 parov copatkov za novorojenčke, ki so jih spletle članice obeh društev. Dogodek, obogaten s kulturnim programom, je 1. septembra potekal v
Zlatem kotičku v Medvodah.
"Danes je za Društvo invalidov Ljubljana Šiška in za KUD
JaReM prav poseben dan. Naša skupna akcija se je začela
lani, ko smo ljubljanski porodnišnici podarili petsto parov
copatkov, letos pa kar neverjetnih 650. Za en par, če so pridne roke, je potrebnega okrog tri ure dela, kar pomeni, da
je bilo vloženega okrog dva tisoč ur. Največji poklon vsem,
ki so jih izdelovale," je zadovoljen Dušan Bajuk, predsednik
Društva invalidov Ljubljana Šiška. Sodelovanje društev je
še toliko bolj tesno, saj so nekatere članice obeh. "Pletenje
copatkov za novorojenčke je že tradicionalna akcija, s ka-

Urša Vozelj, glavna medicinska sestra
Porodnišnice Ljubljana: "Na leto imamo v
povprečju 5500 porodov. Letos jih je bilo že
3400. Copatki bodo pošli v kakšnem mesecu
in pol. Izjemno cenimo trud vseh članic obeh
društev, ki so jih izdelovale."

Copatke sta v Medvodah prevzeli Urša Vozelj, glavna medicinska
sestra Porodnišnice Ljubljana (levo), in Simona Pirnovar.
pol," je še dejala Vozljeva. Medtem pa članice obeh društev že
izdelujejo nove.
Dogodka se je udeležil tudi Ivo Rep, podžupan Občine Medvode. Da je predaja copatkov potekala v Medvodah, ni naključje.
"Naše društvo pokriva tudi območje Medvod in Vodic. V zadnjih dveh letih nas medvoška občina zelo podpira, uspešni
smo bili tudi na razpisu. Prostore v Zlatem kotičku lahko tudi
mi uporabljamo za delavnice, ko je to možno. Iz Medvod je
tudi kar nekaj naših članov," je še pojasnil Bajuk.

Kjer vi vidite
metlo, otroci
vidijo prevozno
sredstvo.

tero smo pred leti začeli v našem društvu. Nekatere naše
članice so tudi članice Društva invalidov Ljubljana Šiška,
enote v Medvodah, tako da smo se povezali. Bistvo je, da
razveselimo mamice novorojenčkov," pravi Roman Veras,
predsednik KUD-a JaReM. Radojka Mitrović je spletla več
kot dvesto copatkov. "Pomeni mi veliko, delam jih z veseljem. To je moj največji konjiček, s katerim sem se začela ukvarjati predlani. Na začetku je bilo težje, sedaj pa gre
brez težav," je povedala.
Copatkov so bili zelo veseli tudi v ljubljanski porodnišnici.
Prevzeli sta jih Urša Vozelj, glavna medicinska sestra, in
Simona Pirnovar. "Ob prejemu vabila smo bili znova zelo
veseli, počaščeni. Izjemno cenimo trud vseh članic, ki so
izdelovale copatke. Vemo, koliko ljubezni, truda in energije
so vložile. Neizmerno smo hvaležni. To bo znova povzročilo
veliko lepih nasmehov naših novopečenih mamic. Kmalu
jih bomo začeli podarjati novorojenčkom," je povedala Vozljeva. V Porodnišnici Ljubljana se rodi okrog tretjina otrok
v Sloveniji. "Na leto imamo v povprečju 5500 porodov. Letos
jih je bilo že 3400. Copatki bodo pošli v kakšnem mesecu in

Zavarujte jih
pri odkrivanju sveta.
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Metalsteel ob obletnici z novim albumom
Skupina Metalsteel je letos zabeležila dvajset let delovanja. Pred izidom je njihov novi
album, ki bo luč sveta zagledal 15. septembra.
MAJA BERTONCELJ
Junija je minilo dvajset let, odkar je na
sceno stopila znana medvoška skupina
Metalsteel. Njeni člani so Rok Tomšič,
Daša Trampuš, Matej Sušnik in Benjamin Kic. Obletnice zaradi omejitev, povezanih s covidom-19, niso zabeležili
tako, kot so si želeli. Imeli so koncert na
spletu z gosti, odziv je bil odličen. So pa
v živo nastopili na Metaldays, ki so bili
od 29. julija do 1. avgusta v Tolminu.

TEMATIKA MINLJIVOSTI
Na festivalu so predstavili tudi pesmi
z njihovega novega albuma, ki bo izšel 15. septembra. Njegov naslov je Forsaken by the gods. "Gre za naš sedmi
studijski izdelek in osmi album, če
štejemo še dvojni koncertni album, ki
smo ga izdali pred desetimi leti. Vsekakor smo ponosni na nov izdelek. Je
rezultat kolektivnega dela vseh članov

Rok Tomšič, Benjamin Kic, Daša Trampuš in Matej Sušnik so člani skupine Metalsteel. Pred
njimi je izid novega albuma, ki bo že njihov sedmi studijski izdelek. / Foto: arhiv skupine
skupine. Kreativnosti smo dali povsem
prosto pot, kar se sliši v samih aranžmajih in energiji, ki jo je čutiti ob

MLADINSKE SOBE

15%

cijski
promo
t
popus

... ko stanovanje
postane dom.

NOVO

Akcija velja za gotovino do 15. 9.

MAGNET

poslušanju. Vse instrumentalne dele
smo snemali vsi člani hkrati, kar počne redko katera glasbena skupina, saj

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

Salon Prevc 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

ZANIMIVOSTI | 35
je treba biti povsem uigran. Kar se tiče
besedil, smo se tokrat ukvarjali predvsem s tematiko minljivosti in različnimi pogledi na smrt kot del življenja.
Na tematiko je vplivala smrt dobrega
prijatelja in na splošno soočanje s tako
imenovano novo normalnostjo, ki je
prišla z epidemijo in je vsem, ki delujemo v glasbeni industriji, svet postavila
na glavo. Album smo pred uradnim izidom poslali različnim tujim medijem
in odzivi so res odlični. Z letošnjim
koncertom na festivalu Metaldays,

medijem za objave, kot so recenzije,
intervjuji, pogovori za distribucijo albuma v tujini in podobno. Album bo
sicer izšel v obliki zgoščenke in na digitalnih platformah, kot so Spotify ...
Naročila sprejemamo na uradni strani
www.metalsteel.net," je pojasnil član
skupine Rok Tomšič.

PONOSNI NA PREHOJENO POT
Člani skupine Metalsteel so skupno
glasbeno pot začeli še kot otroci. "V dvajsetih letih se zgodi marsikaj. Začeli smo

"V dvajsetih letih se zgodi marsikaj. Začeli smo res zgodaj, tako
da smo skupaj dobesedno odraščali. Vsak posamezni album je
nekakšen dnevnik naše skupine. Ponosni smo na vse, kar smo
dosegli. Ob ustanovitvi skupine smo o tem lahko samo sanjali."
kjer smo snemali tudi nov videospot,
smo si znova pridobili nekaj novega
tujega občinstva. Zanimanje prihaja
predvsem s področja severne Nemčije in Belgije, izven Evrope pa iz Južne
Amerike. Trenutno smo v fazi promocije prednaročil za album, kar pomeni
dnevno odpisovanje tujim in domačim

res zgodaj, sam sem bil star enajst let,
tako da smo skupaj dobesedno odraščali. Vsak posamezni album je nekakšen
dnevnik naše skupine. Ponosni smo
na vse, kar smo dosegli. Ob ustanovitvi
skupine smo o tem lahko samo sanjali.
Uspelo nam je igrati po večini Evrope,
sodelovali smo z ameriškim pevcem

Jamesom Rivero, ki smo ga kot najstniki občudovali, smo prvi slovenski metal band, ki je nastopil s simfoničnim
orkestrom in zborom, med drugim na
državni proslavi v Cankarjevem domu,
naša glasba in člani skupine so v svetovno znani reklami za Toyoto, napisali
smo uradno himno festivala Metaldays
za leto 2015, igrali s številnimi skupinami, ki so nam neke vrste glasbeni
idoli. Predvsem pa je pomembno to, da
smo ostali iskreni prijatelji in delujemo
kot metalska družina. Za celotno našo
zgodbo gre velika zahvala našim družinam, prijateljem, celo ravnateljem in
nekaterim učiteljem ter seveda kolegom iz glasbene industrije, ki so nam
pomagali in nam stali ob strani," poudarja Tomšič.
Za konec je nekaj besed namenil še
načrtom za naprej. "Načrtujemo intenzivno promocijo novega albuma – tako
v tujini kot doma. Zaradi spreminjanja ukrepov, vezanih na covid-19, je
težko kaj napovedovati glede koncertov. Upamo, da ga bomo lahko izvedli
ob izidu albuma. Kmalu bo izšel tudi
nov videospot za skladbo Becoming
Human."

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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Statistični podatki o občini Medvode
Statistični podatki o presežni umrljivosti, naravnem prirastu, sklenitvah in razvezah
zakonskih zvez, povprečnih dohodkih prebivalcev občine Medvode ...
CVETO ZAPLOTNIK
Po podatkih državnega statističnega urada se je lani v Sloveniji rodilo 18.767 otrok ali 561 manj kot leto prej. Za občino
Medvode to ne velja, rodilo se je 168 otrok, kar je bilo 11 več
kot predlani.
Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa, zaradi katere je bila tudi umrljivost v Sloveniji višja
kot v preteklih letih. Lani je v Sloveniji umrlo 24.016 prebivalcev, medtem ko jih je leto prej 20.588 in v obdobju 2015–2019
povprečno 20.221 na leto. Presežna umrljivost, ki kaže na
presežek števila umrlih v primerjavi s povprečjem umrlih v
preteklih letih, je lani znašala skoraj 19 odstotkov. In kako je
bilo v občini Medvode? Lani je umrlo 197 prebivalcev, medtem
ko jih je v obdobju 2015–2019 povprečno 146 na leto. Presežna
umrljivost je torej bila skoraj 35-odstotna.
Naravni prirast, ki kaže razliko med živorojenimi in umrlimi, je sicer v Sloveniji negativen že od 2017. leta dalje, izrazito
negativen, najbolj po letu 1945, pa je bil lani, ko je zaradi posledic epidemije novega koronavirusa umrlo skoraj 3800 več
prebivalcev kot povprečno v letih od 2015 do 2019. Prirast je bil
lani negativen tudi v medvoški občini, kjer je umrlo 29 več

27

27

let tradicije

let tradicije

Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno
storitev.

ljudi, kot se jih je rodilo. Umrlo je namreč 197 ljudi, rodilo pa
se je 168 živorojenih otrok.
V Sloveniji je bilo lani manj sklenitev zakonskih zvez in tudi
manj razvez. Podobno je bilo v občini Medvode, kjer je bilo
lani 39 porok – devet manj kot leto prej, razvez je bilo sedemnajst – ena manj kot leto prej. Po številu zakonskih zvez na tisoč prebivalcev (2,3) je bila občina pod državnim povprečjem,
po številu razvez (1,0) pa nad povprečjem.
Državni statistični urad je ob koncu julija objavil tudi podatke
o predlanskih bruto in neto dohodkih prebivalcev Slovenije.
Povprečni letni bruto dohodek na prebivalca je v letu 2019
znašal 13.298 evrov, povprečni letni neto dohodek pa 10.252
evrov. V občini Medvode je bil predlani prejeti bruto dohodek
na prebivalca višji od državnega povprečja in je znašal 14.861
evrov, prav tako je bil višji tudi neto dohodek, ta je znašal
11.223 evrov.

Posebni cvetlični koriti
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Obiskovalci Zdravstvnega doma Medvode lahko občudujete
dve posebni cvetlični koriti. Sta delo Dušana Horvata iz Zbiljskega gaja.
"Po poklicu sem avtomehanik, ustvarjanje iz lesa in drugih
materialov pa je moj konjiček, ki mu posvetim kar precej
časa. Okrog doma imam veliko unikatnih izdelkov, od nadstreška, ptičjih krmilnic, gugalnice za otroke, mize, stolov ...
Pred časom sem se odločil izdelati cvetlični koriti, ki sta posebni. Tega dela sem se lotil prvič. Ker okrog hiše zanju ni bilo
več prostora, sem se odločil, da bi ju podaril Zdravstvenemu
domu Medvode, kjer skrbijo tudi za moje zdravje, tako da sem
si rekel, da jim s tem pokažem nekaj hvaležnosti. Predstavil sem jim izdelka in bili so za to, da se postavita v bližino
vhoda. Sta iz kostanjevega lesa, tako da bosta še dolgo lahko
služila svojemu namenu," je pojasnil Horvat.

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

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

Unikatni leseni cvetlični koriti pred Zdravstvenim domom Medvode
je izdelal Dušan Horvat.

Kegljači v Medvodah
MAJA BERTONCELJ
Kegljaški klub Hidro Medvode je v drugi polovici avgusta organiziral že 27. prvenstvo Medvod v kegljanju, ki je štelo tudi
kot 3. memorial Marijana Kerniča. Nastopilo je 116 tekmovalcev in tekmovalk v treh kategorijah.
Pri moških registriranih tekmovalcih je zmagal državni reprezentant Primož Pintarič (KK Ograjca Ljubljana), ki je podrl
617 kegljev, drugo in tretje mesto pa sta osvojila člana Calcita
Kamnik Igor Zamljen s 601 in Damjan Hafnar s 590 podrtimi
keglji. Pri moških rekreativcih je zmagal Slavko Porenta (KK
Iskra Ljubljana), ki je podrl 562 kegljev, sledita pa mu člana
domačega kluba Hidro Medvode Igor Drašler s 560 in Tomaž
Kernič s 553 podrtimi keglji. Ženske so nastopile v enotni kategoriji. Zmagala je Dragica Čuček (KK Gobar Ljubljana), ki je

Med rekreativci sta pokala prejela tudi člana domačega Kegljaškega
kluba Hidro Medvode Tomaž Kernič (levo) in Igor Drašler.
podrla 543 kegljev, druga je bila Marija Ahačič Premrl, članica
Ljubelj Tržiča, s 538 podrtimi keglji in tretja Barbara Kolenc
(Taborska jama), ki je podrla 532 kegljev.

S starodobnikom znova svetovni prvak
dirki. »Letos žal ni bilo cestne dirke, ki
mi bolj ustreza. Odločil sem se, da bom
v istem dnevu vozil tudi kronometer za
Radweltpokal, kar je bilo malo tvegano.
Nihče od ostalih tekmovalcev ni startal
obeh dirk. Start z vintage kolesi sem
imel dobro uro po prvi dirki in se mi je
komaj uspelo vsaj približno pripraviti
nanjo. Na koncu se je vse dobro izšlo.
Zmagal sem na obeh," je bil zadovoljen
kolesar iz Zbilj.
Letos ga čaka še eno svetovno prvenstvo
– za amaterje oktobra v Sarajevu.

MAJA BERTONCELJ
Andrej Žavbi je tudi v letošnji sezoni izjemno dobro pripravljen. To potrjuje na
tekmovanjih doma in v tujini. Skoraj na
vsaki dirki je najboljši v svoji starostni
kategoriji, znova pa je postal tudi svetovni prvak.
Že tretjič je bil najboljši na svetovnem
prvenstvu s starejšimi kolesi – Vintage
World Championship v st. Johannu v
Avstriji. Zaradi omejitve potovanj so nastopili predvsem tekmovalci iz evropskih držav, organizatorji pa so namesto
cestne dirke organizirali dvajset kilometrov dolgo vožnjo na čas, na kateri
pa so veljala ista pravila kot na cestni

Andrej Žavbi je bil prepričljivo hitrejši od
konkurence. / Foto: Alenka Žavbi Kunaver
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Za medvoškimi tenisači najuspešnejše leto
Teniški klub Spin Medvode je preteklo leto zaključil kot peti najboljši klub v Sloveniji.
Uspešno nadaljujejo tudi letos. V septembru potekajo predstavitvene urice.
MAJA BERTONCELJ
"Lansko leto je bilo po tekmovalni plati (kljub razmeram, povezanim s covid-19) najuspešnejše za naš klub, saj smo dosegli končno peto mesto, kar je z naskokom najboljša uvrstitev,
odkar teniška zveza v zadnjih petindvajsetih letih objavlja
lestvico klubov. Oblikuje se na podlagi doseženih rezultatov
in točk vseh tekmovalcev v starostnih kategorijah od 12 let pa
do članskih kategorij. Pred tem je bila najvišja uvrstitev kluba
11. mesto," je pojasnil Domen Knez, predsednik in trener Teniškega kluba Spin Medvode.
Dodaja, da je ta uspeh odraz dobrega dela trenerjev v vseh
starostnih kategorijah ter zaradi nove dvorane seveda boljših
pogojev za delo v zimskem času, kot so jih imeli. V kategoriji mlajših mladincev do 16. leta so zaostali le za ekipo ŽTK
Maribor. Uspešno so nadaljevali tudi letos. "Kljub nekaterim
odpovedim v začetku leta so bila nato odigrana vsa zimska in
poletna državna tekmovanja. Konec marca je že tretjič potekalo državno tekmovanje do 14 let v Medvodah, kjer je nastopilo več kot 110 najboljših iz Slovenije. Medvoški tekmovalci
so najboljše rezultate na državnih prvenstvih dosegli v kategorijah do 12 in 16 let, na odprtih prvenstvih Slovenije pa tudi
v kategoriji do 11 let," pravi Knez.

pridruži se že več kot 100 otrokom in se
vpiši v teniško šolo TK Spin Medvode
vpis poteka v SEPTEMBRU
teniške loparje dobite pri nas

Brezplačne urice bodo v septembru – obvezna prijava:

13.9.2021 ob 18.15
15.9.2021 ob 18.15
16.9.2021 ob 18.15
V NOVI TENIŠKI DVORANI(za
Jedrom)

Prijave:
070 797 940 (Primož)
Več informacij:
www.tenis-medvode.si

Ažbe Jarc (levo) se je na državnem prvenstvu v kategoriji do 16
let med posamezniki prvič prebil med tri najboljše igralce, med
dvojicami pa je postal celo državni prvak. / Foto: arhiv kluba
Do 12 let sta blesteli Nika Mlakar in Jerca Fleischman. Jerca
je na dvoranskem državnem prvenstvu osvojila posamično
drugo, med dvojicami pa tretje mesto. Nika pa na poletnem
državnem prvenstvu posamično drugo mesto, med dvojicami pa je zmagala na tako poletnem kot zimskem državnem
prvenstvu. Obe sta nastopili tudi na ekipnem evropskem
prvenstvu v Karlovcu, kjer so Slovenijo zastopala tri dekleta. Skupaj z Radovljičanko Zojo Peternel so igrale odlično
in premagale ekipo Bosne in Hercegovine ter presenetljivo
Ukrajino. S tem so se iz skupine prebile v izločilne dvoboje,
kjer pa so za vstop v finalni del izgubile z Rusijo. V kategoriji
do 16 let se je med fanti izkazal Ažbe Jarc, ki se je na državnem prvenstvu med posamezniki prvič prebil med tri najboljše igralce, med dvojicami je postal celo državni prvak.
Odličen rezultat je dosegel tudi na mednarodnem tekmovanju mladincev v Čakovcu, kjer se je uvrstil v polfinale in
dobil precej točk za evropsko lestvico. Na slovenskih odprtih
prvenstvih do 16 let se je z dvema zmagama izkazal Miha
Bajželj, ki je julija slavil v Kranju, avgusta pa še v Portorožu.
V kategoriji tenisa do 11 let je dve zmagi osvojila Tinkara
Novak (junija v Ljubljani na dnevu slovenskega tenisa, avgusta pa še v Portorožu). V ligaškem delu tekmovanja so do
zdaj igrali 12- in 14-letniki ter člani. Ekipa Medvode je do 12
let za las ostala brez končnice in končala na petem mestu
med 18 ekipami. V Teniškem klubu Spin Medvode si želijo
predvsem, da bodo razmere glede covida-19 dovoljevale, da
bodo v jesenskem in zimskem času lahko trenirali tudi vsi
otroci. Minulo zimo so bili namreč v procesu treninga le
starejši od 14 let.
V svoje vrste vabijo tudi nove člane. "V septembru bodo v
novi teniški dvorani predstavitvene urice, kjer se otroci spoznajo z vadbeno urico tenisa za začetnike in tudi preizkusijo
osnovne teniške udarce," vabi Knez.
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Na Triglav hodi že več kot petdeset let
Ivan Špenko je bil tudi letos na Triglavu.
MAJA BERTONCELJ
Ivan Špenko iz Hraš, v lokalni skupnosti poznan kot predsednik Društva upokojencev Smlednik in občinski svetnik DeSUS, tudi letos ni izpustil vzpona na Triglav – v enem dnevu.
"Tako kot vsako leto že več kot petdeset let sem se 12. avgusta
udeležil pohoda na Triglav. Kar nekaj zanimanja je bilo tudi
med mlajšimi upokojenkami in še nekaterimi drugimi občani Medvod, a bolj ko se je bližal datum odhoda, več je bilo
odpovedi. Na koncu sva ostala sama s prijateljem Marjanom
Kraševcem. Ob 3. uri zjutraj sva startala v Krmi (pri Kovinarski
koči), najin prvi cilj je bila Kredarica, nato Aljažev stolp na vrhu
naše najvišje gore Triglav. Sledila je vrnitev proti koči Planika
in nazaj do Kovinarske koče v Krmi. Skupaj sva naredila 36.490
korakov oziroma 25 km po zahtevnih gorskih poteh. Domov
sva se vrnila ob 18. uri z lepimi vtisi naših planin in zavestjo,
da sva obiskala mojstrovino (Aljažev stolp) našega občinskega
zavetnika Jakoba Aljaža na vrhu Triglava," je pojasnil Špenko,
ki je kljub letom (šteje jih 71) še v dobri tudi fizični kondiciji. Pri
Aljaževem stolpu sta razvila zastavo Občine Medvode.

Ivan Špenko (desno) in Marjan Kraševec sta na vrhu Triglava razvila
medvoško zastavo.

Stopničke badmintonistov

Znova Dihamo z naravo

Konec avgusta so v Latviji na mednarodnem članskem turnirju YONEX Latvia International nastopili člani Badminton kluba Medvode
(Petra Polanc, Miha Ivanič ter brata Miha in Jaka Ivančič). V mešanih dvojicah je Jaka Ivančič skupaj z Lio Šalehar osvojil bronasto
medaljo. Za preboj v polfinale sta po treh izenačenih setih premagala Miho Ivančiča in Petro Polanc (22 : 20, 19 : 21, 21 : 19). Pretekli
teden so bili uspešni tudi na turnirju v Grčiji. Miha Ivančič in Petra
Polanc sta v mešanih dvojicah v polfinalu izgubila proti malezijskemu paru, ki je zmagal v finalu, in osvojila tretje mesto. Delila sta si
ga s klubskim kolegom Miho Ivaničem, ki je igral z Niko Arih. Ivanič
je bil tretji tudi med posamezniki. Miho Ivančiča, Miho Ivaniča in
Petro Polanc sedaj čakajo priprave na Danskem, konec septembra
pa turnir na Poljskem. M. B.

Na sedemnajstih lokacijah po vsej Sloveniji humanitarno društvo
Šola zdravja organizira delavnico Dihamo z naravo, ki je za vse
udeležence brezplačna, saj jo sofinancira Ministrstvo za zdravje.
Po poletnem premoru se vodena vadba od konca avgusta nadaljuje tudi v Medvodah. Poteka pod vodstvom Eufemije Štorga, in
sicer po novem ob četrtkih z začetkom ob 17.30. Zbor je na igrišču
med bloki v Preski. M. B.

VPIS V NOVO VADBENO
SEZONO 2021/2022:
Eufemija Štorga

NOVO!! ABC VADBA!! NOVO!! VADBA ZDRAVA HRBTENICA!!
REKREACIJA ZA MLADE (okvirni termin: sreda 18.30–19.30)
TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE:
Vadba otrok 4–6 let (ponedeljek in sreda 16.00–17.00)
Vadba otrok 4–6 let (sreda 16.00–17.00)
Vadba otrok 2,5–3,5 leta (torek 16.00–17.00)
GIMNASTIKA (četrtek 16.00–17.00)
Rolanje (spomladi in poleti)
Atletika v Partizanu v Medvodah (torek 18.00–19.00)
Športna dvorana Medvode (ponedeljek 14.45–15.45)
Atletika v OŠ Simona Jenka Smlednik (torek 15.30–16.15)
POŠ Sora (četrtek 14.30–15.15)
ATLETIKA KRANJ (petek 16.30–18.00)

Košarkarji najprej s Škofjeločani

Žan Rudolf je v začetku avgusta na atletskem mitingu v Pfungstadtu v Nemčiji v teku na 800 m s časom 1:45,15 izboljšal svoj prejšnji
državni rekord (1:46,00), ki ga je dosegel 1. julija 2015 v Velenju.
Atlet, ki živi v Hrašah, je s tem izpolnil tudi normo za nastop na
svetovnem prvenstvu naslednje leto v Eugenu v Združenih državah
Amerike. M. B.

ŠPORTNO DRUŠTVO EFI, ČELESNIKOVA ULICA 4, MEDVODE

Bliža se začetek nove sezone v 2. Slovenski košarkarski ligi, v kateri v konkurenci dvanajstih ekip igra tudi Brinox Medvode. Prva
tekma jih čaka 2. oktobra, ko bodo v ŠD Medvode gostili sosede iz
Škofje Loke, ekipo LTH Castings. M. B.

Rudolf izboljšal svoj državni rekord

efi.storga@gmail.com

ONLINE

VADBE

VADBA ZA STAREJŠE: sreda 17.00–18.00, četrtek 9.00–10.00
TEKAŠKA SKUPINA: ponedeljek 16.45–17.45
AN
JSTNI D
VADBA ZA DIJAKINJE: sreda 19.00–20.00
DNI ROROKE
A
V
O
L
SKUPINSKA VADBA ZA VSE ŽENSKE IN MAMICE
TE
ZA OT A VADBA
JUTRANJA FUNKCIONALNA VADBA 6.10–7.10 NOVO!!
UALN
DNJE
IV
D
ponedeljek: 8.30–9.30, 18.00–19.00
IN ID ORU NA SPO
V
E
O
torek: 19.30–20.30
IJ
PO DOGINFORMAC
sreda: 8.45–9.45, 18.15–19.15, 19.15–20.15
četrtek: 19.30–20.30 (Športna dvorana Medvode)
KROŽNA VADBA – VISOKOINTENZIVNA
CIJ
sreda: 20.30–21.30
0,
FORMA
VEČ IN /041 282 96
FITNES VADBA ZA VSE MOŠKE
i
s
i.
f
četrtek: 18.00–19.00 (Športna dvorana Medvode)
om
de
www.s rga@gmail.c
FUNKCIONALNA VADBA
to
s
i.
f
e
torek: 20.45–21.45 in četrtek: 20.30–21.30 (PŠI)
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V gibanju s Timotejem (28)

TIMOTEJ BEČAN,
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

OLIMPIJSKE MEDALJE IN MOTIVACIJA
Se spomnite, ko so slovenski košarkarji
osvojili zlato na evropskem prvenstvu
leta 2017? Poznam mnogo ljudi, ki so
zbrali in se preprosto usedli v avto ter
odpeljali 1500 kilometrov daleč v Istanbul, da bi z glasnim navijanjem pripomogli k zmagi. In uspelo je.
Evforija je bila zatem še nekaj časa neverjetna, kot zelo zanimiva posledica
pa je bil izjemno povečan vpis otrok v

košarkarske šole, krožke ipd. Sam sem
takrat še vodil eno izmed skupin Košarkarske šole Olimpija in vsi so govorili le
o tej zmagi. Glede na statistiko je porast
vpisa znašal med trideset in štirideset
odstotkov, kar je ogromno. Vse to zaradi zmage? Da, v tem primeru se kaže,
kako znamo stopiti skupaj kot narod,
se poveseliti, in dejstvo je, da Slovenijo
po svetu daleč najbolje zastopajo ravno
športniki. Preračunano na prebivalca
smo po številu kolajn vedno čisto pri
vrhu, če ne celo prvi. Šport v Sloveniji
ima zagotovo prihodnost, ki pa jo takšni
veliki dosežki le še 'osvetlijo'.
Zanimanje za določen šport skokovito
naraste, če imamo v trenutku določenega športnika ali pa ekipo, ki je suverena
in niza zmage. Dober primer sta Primož
Roglič in Tadej Pogačar, ki vlečeta naš
kolesarski voz. Vse več vidim mlajših
otrok, ki v klubskih dresih pritiskajo na
pedale cestnega kolesa, in takrat se spomnim zgodbe o zmagi naših košarkarjev

na evropskem prvenstvu. Vede ali nevede otroci dobijo motivacijo ob vrhunskih
dosežkih športnikov. Zelo verjetno si
predstavljajo sebe na tem mestu, zato
se v njih vzbudi želja po treniranju in
tekmovanju. Tudi sam sem bil takšen.
Ponoči sem vstajal in gledal NBA, na treningu pa skušal izvajati trike, ki sem jih
opazil. Ljudje takšni pač smo.
Trenutno je idealen čas za uvedbo še večjega števila otrok v šport, saj so bile pred
kratkim težko dočakane olimpijske igre,
kjer so se medalje slovenskih športnikov
znova kar vrstile. Vsak nima rad vsega,
vendar ima Slovenija tako vrhunske športnike v različnih panogah, da lahko dejansko otroci kar izbirajo, v katero se bodo
usmerili. Sedaj je priložnost, da z aktivno
spodbudo izpolnimo otroške želje. Vse to
je le voda na mlin za slovenski šport.
Športniki predstavljajo našo državo v
dobri luči, seveda pa vemo, da je vključenost v različne aktivnosti ugodna za
naše zdravje. Vrhunski šport v mnogih
pogledih ni zdrav, vendar daje motivacijo otrokom in drugim, da se začnejo
ukvarjati z njim, in tako pripomore k
zdravju populacije.

Povsem novi Nissan Qashqai
Vrhunski crossover,
z blagim hibridnim pogonom
Povsem
novi elektrificiran
Nissan Qashqai
229 €/
5
za
229 €/mesec
5 let jamstva*
REZERVIRAJTE
TESTNO VOŽNJO

Vrhunski crossover,
z blagim hibridnim pogonom
za
mesec* elektrificiran
let jamstva*
*

Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si

AVTOHIŠA REAL, d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št.
REZERVIRAJTE
TESTNO VOŽNJOPrimož
plin, ki povzroča
segrevanje.
Emisije vozil,
iz prometa
in tako
pomembno
prispevajo
delcev (x10 ): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
Jeraj,globalno
prodaja
Nissan
T:onesnažujejo
01 5891zrak
320,
M:
051 300
879k
11

Ime
prodajalcanaslov
prodajalca
in mesto-zlasti
Tel: k0123
456 7890,
www.imeprodajalca.si
poslabšanju
kakovosti
zunanjega
zraka. Prispevajo
čezmerno
povišanim
koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni
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268,54
€ in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano
jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje
vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si
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Pasti pametnih
avtomobilov
Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil
lahko proizvajalci posredujejo pristojnim organom za izboljšanje prometne varnosti. Podatki kamer in senzorjev lahko v
realnem času posredujejo informacije o razpoložljivosti parkirnih mest ob cesti, prometnem toku in ovirah na cesti – to
so informacije, ki so zelo uporabne za navigacijo in reševalne
službe. Še en primer je zaznavanje prometnih znakov. Če se
lahko vozilo zanaša ne samo na svojo kamero, ampak tudi
na kamere drugih vozil, in ima dostop do podatkov, zbranih
v preteklosti, lahko npr. znak STOP ali neprekinjeno prečno
črto zazna tudi, če v tistem trenutku iz kateregakoli razloga
nista vidna. S prihodom avtonomnih avtomobilov, s 4G- in
5G-tehnologijo, bo obseg informacij eksponentno naraščal.
Vse lepo in prav, dokler bo tak nadzor v funkciji izboljšanja
naše varnosti in razmer na cestah. Bojazen je, da bo "avtomobilska pamet" prerastla osnovi namen in bo služila tudi za
nadzor ljudi, na kar vse bolj opozarja pravna stroka.

AKCIJA ELEKTRIČNIH VOZIL

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/50 22 000
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

AVTO JAMNIK d.o.o.

Sodobni avtomobili so opremljeni s številnimi funkcijami
za nadzor vozila in prometa na cesti. Tako se med vožnjo
ustvarja ogromno podatkov, ki jih zbirajo številni senzorji in
elektronske komponente, kot so regulacija zdrsa pogonskih
koles, nadzor stabilnosti, sprednja, zadnja kamera, radar ipd.
Ti podatki se ne ustavijo v vozilu, ampak se po svetovnem
spletu pošiljajo proizvajalcu, lahko tudi drugim udeležencem
v prometu in drugim zainteresiranim, kar seveda predstavlja
poseben pravni problem poseganja v zasebnost voznika.
Ko pritisnete pedal za plin ali pomaknete stekla navzgor oz.
navzdol, ustrezni elektronski krmilniki oddajo signale, ki se
po spletni povezavi pošljejo na strežnik, kjer se shranijo in
s posebnimi statističnimi programi obdelajo. Če te podatke
dodamo informacijam, pridobljenim iz drugih vozil, lahko
vidimo npr. odseke cest po vsej Evropi, ki so potrebni popravila. Podatki regulacije zdrsa pogonskih koles, nadzora stabilnosti, zavor in temperature naših vozil nas seznanjajo s pogoji, ki vplivajo na stik pnevmatik s cestiščem, npr. luže, led
ali sneg pa tudi poškodbe ali obrabljenost cestišča. Z analizo
informacij, pridobljenih od senzorjev luči, je mogoče identificirati ceste, ki so premalo osvetljene; to so informacije, ki jih
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Jesen je ...
MARJEŠKA PEHTA
Jesen je že skoraj tu, pa nekako nanjo še nisem pripravljena;
razen kar sem čez celo poletje shranjevala višek zelenjave za
ozimnico. Kar lepo število kumaric, feferonov, raznih omak
in posušenih paradižnikov in začimb se je znašlo v kozarčkih
in čaka na obdobje, ko bodo na vrtu v visokih gredah in v topli
gredi samo še radič, motovilec, brstični ohrovt, por, zelje in
še kaj bi se našlo, vsa tista zelenjava, ki zdrži na prostem tudi
takrat, ko temperature začnejo padati.
Z možem že kar nekaj let pripravljava omake, ki se kasneje
lahko uporabijo za hitro pripravljeno kosilo. S tem imam v
mislih, da ni več praženja čebule in paradižnika in ostale zelenjave. To bi danes rada delila z vami.

RECEPTI ZA OMAKO
Osnova za omako je paradižnik, ki ga je bilo letos v izobilju.
Potrebujemo ga 3 kg (lahko tudi več), poleg tega še 1 kg pora,
1,5 kg čebule, 2 jajčevca, gomolj zelene, malo bazilike, bučke – zukine, nekaj strokov česna, sol, olje (po želji oljčno ali
sončnično), lahko tudi kakšno papriko ali feferon (pekoč, če
imate radi pekoče omake).
Vse sestavine operemo in jih narežemo (paradižnik na rezine, bučke očistimo pešk in narežemo na kocke, jajčevce na
kocke, zeleno na kocke, čebulo čim bolj na drobno). V veliko
posodo damo olje in sesekljano čebulo, ki jo popražimo, dodamo por, paradižnik in vse, kar ste pripravili. Baziliko narezano dodajamo proti koncu dušenja. Vse sestavine morajo biti
dušene do mehkega, solimo in mešamo zelo pogosto, da se
nam ne prime na dno. Pri soli ni treba pretiravati, dodate je
toliko, da je jed okusna. Posodo odstavimo in s paličnim mešalnikom pretlačimo vse sestavine, tako da ni nobenega celega koščka več. Posodo ponovno postavimo na štedilnik in na
najmanjši možni temperaturi kuhamo še približno 30 minut.

Omaka iz paradižnika in druge zelenjave
Mešamo. Vmes pripravimo čiste sterilizirane kozarce, v katere nadevamo vročo omako. Kozarce zapremo, jih postavimo
na brisačo in vanjo zavijemo, da se počasi čez noč ohlajajo.
Te omake lahko uporabite kasneje kot preliv za čez testenine (samo stresemo vsebino kozarca v ponev in segrejemo),
lahko jo prelijete čez prepraženo meso, solite po potrebi, še
začinite in postrežete. Tudi polnjene paprike so narejene zelo
hitro, ker je omaka že pripravljena. Omako iz kozarca prelijete v kozico, dolijete še malo vode, zavrete, v omako zložite
polnjene paprike in kuhate približno 30 minut.
Naslednji recept je bil prvič preizkušen lansko leto. Olajša
nam kuhanje kasneje, ker je osnova okusna in že pripravljena vnaprej. Ni najina zamisel (moja in od moža), našla sem
jo na spletu. Omaka vsebuje vse sestavine v koščkih, ki jih
ne pretlačimo, je pa prav tako lahko uporabna kot preliv za
testenine, kot osnova za pripravo juhe, ki ji dodajamo potem
še ostalo zelenjavo in meso po želji. Ideje se porajajo sproti.
Sestavine: 1 kg čebule, 3 kg zelo zrelega paradižnika, 1 kg korenja, 2 kg paprike, 1,5 kg melancan, olje, lovor, cel poper in sol.
Vse sestavine zrežemo na kocke. V veliko posodo damo olje in
dodamo drobno sesekljano čebulo. Pražimo in dodajamo jajčevce, papriko, paradižnik, na kockice rezan korenček, pražimo do mehkega. Solimo in dodamo lovor, poper. Tekočina
naj čim bolj povre. Ponovno pripravimo sterilizirane kozarce
in pokrovčke, naložimo omako v kozarce, jih zapremo, zavijemo v brisačo in pustimo čez noč, da se počasi ohlaja.

RAZGLED

Poletni ledeni pozdrav
PETER KOŠENINA
Poletje je bolj kot ne za nami in lahko rečemo, da je bilo vroče. Vremenoslovci so
nas opozarjali na vročinske valove, v katerih so se temperature dvignile krepko
čez 30 stopinj Celzija. Z vročino so prišle
nevihte, ki so medvoške konce največkrat
zaobšle, zadnji julijski dan pa je nekatere
vasi v občini pobelila toča. Nevihta, ki jo je
prinesla, je do nas prišla iz Italije. Sredi dopoldneva, preden je svojo vsebino vrgla na
tla, se je na Senici tako stemnilo, da so se
prižgale luči javne razsvetljave. Tisti z dobrim spominom pravijo, da do letos toča
po vasi ni klestila celega četrt stoletja.

ČIVKARIJE, RAZVEDRILO | 43

Dušan Škodič iz Medvod je avtor planinskega vodnika Meja na
razvodnici, kjer so opisani dostopi do vseh glavnih mejnikov
rapalske meje, ki so na ozemlju Slovenije. V njem je predstavil 61
izletov in gorskih tur. Planinski vodnik je konec julija predstavil pri
Koči na Ermanovcu. M. L. / Foto: osebni arhiv Dušan Škodič

Po uspehih kolesarja Tadeja Pogačarja so zanj veliki sprejem
pripravili v Komendi, od koder prihaja. Med številnimi predstavniki
medijev smo v objektiv ujeli fotografa Žiga Živulovića mlajšega
(levo), Medvoščana iz Foto agencije Bobo. Trudil se je ujeti čim boljši
kader. Ne dvomimo, da mu je uspelo. M. B. / Foto: Tina Dokl

S petim pohodom od Jakoba do Jakoba se je 10. julija zaključilo letošnje praznovanje občinskega praznika občine Medvode. Nekaj čez
petdeset pohodnikov ga je zaključilo pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu. M. B. / Foto: arhiv JZ Sotočje

SMEH JE POL ZDRAVJA
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V Muzeju slovenske zgodovine.
"A vam res lahko verjamem, da je to lobanja kralja Sama?"
"Stoodstotno!"
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno
sudoku_tezji_21_so_8
"Čigava pa je tista zraven, tista ta majhna?"
število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih
"Tudi Samova, ampak, ko je bil še otrok."
kvadratov. Pripravil B. F.
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DVE LOBANJI
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Gorenjec ulovi zlato ribico. Ta mu reče, da mu bo izpolnila tri želje,
če jo izpusti. Gorenjec premisli in se odloči.
Prva želja: "Naj sosedu crkne krava." Puf, krava se zvrne.
Druga želja: "Naj še drugemu sosedu crkne krava." Puf in tudi krava drugega soseda gre v krtovo deželo.
Tretja želja: "Pa naj še moja krava crkne."
Zlata ribica zavije z očmi in ji nič ni jasno: "Ja, zakaj pa to, le kdo si
želi, da bi mu crknila krava. To pa res ni nobena želja!"
"Ti kar tako naredi, kot sem ti rekel. Da ne bosta tista dva klinca
hodila k meni po mleko."
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GORENJEC IN ZLATA RIBICA

SUDOKU

sudoku_tezji_21_so_8
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Prireditve v septembru in oktobru 2021

ˆ

javni zavod sotocje medvode

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete preko portala MojaObčina.si.
Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode.

Četrtek, 9. september 2021, ob 19.00
Jakoba Aljaža)

Aljaževa domačija (rojstna hiša

LUKA MIKLAVŽIČ: SAMOSTOJNA SLIKARSKA RAZSTAVA "POGLED NAZAJ"
KUD Jarem
Torek, 14. september 2021, ob 20.00

Knjižnica Medvode

ŠPELA BÖK: ZAKAJ SE JE TAKO TEŽKO SPREMENITI?
(INTERAKTIVNO PREDAVANJE)
Knjižnica Medvode

Ponedeljek, 20. september 2021, ob 18.00

Medvoška cesta, parkirišče pri

Občina Medvode in Jahalni center Janhar

Občina Medvode
Ponedeljek, 20. september 2021, ob 19.30

Dom krajanov Pirniče

KUD Pirniče

Torek, 21. september 2021, ob 9.00

Železniška postaja Medvode

PRAVLJIČNI POTEP S SUZANO IN KNJIŽNICO MEDVODE –
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH
Knjižnica Medvode

PRVI ZELENI KORAKI – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH

center Medvod

Občina Medvode

prireditveni prostor ob tržnici

MOBILNI KINO NA PROSTEM: OGLED FILMA KOŠARKAR NAJ BO 2
(V SKLOPU FESTIVALA MEDVODE V GIBANJU)
JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
Nedelja, 19. september 2021, ob 15.00

Knjižnica Medvode

ODPIRAMO PRAVLJIČNA VRATA Z IRENO CERAR: PRAVLJICE ZA ZVEDAVE
OTROKE IN NJIHOVE STARŠE
Knjižnica Medvode
Medvoška cesta, pri tržnici

3SPREHODI »POLJE–GOZD–VODA« – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
2021 V MEDVODAH
Občina Medvode

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
Sobota, 18. september 2021, ob 20.30
Medvode

Medvoška cesta, pri tržnici

KOLESARJENJE PO OBČINI – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021
V MEDVODAH

Torek, 21. september 2021, ob 18.00

4. NOČNI TEK MEDVODE

Spletni dogodek

Občina Medvode, Mojca Furlan, mojca.furlan1@gmail.com

Torek, 21. september 2021, ob 17.00

Sobota, 18. september 2021, ob 20.15

Knjižnica Medvode

PREDAVANJE: SRCE V FOTOGRAFIJI

Torek, 21. september 2021, ob 17.00

LIKOVNO-GLASBENI DOGODEK RAD SEM JIH POSLUŠAL

Sobota, 18. september 2021, ob 10.00

Medvoška cesta, pri tržnici

Knjižnica Medvode

KONJIČKA SO ZAPREGLI – BREZPLAČNA VOŽNJA S HRAŠKO DVOVPREGO
- EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH

Četrtek, 16. september 2021, ob 18.00

KONJIČKA SO ZAPREGLI – BREZPLAČNA VOŽNJA S HRAŠKO DVOVPREGO
– EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH

3SPREHODI »POLJE–GOZD–VODA« – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
2021 V MEDVODAH

Uršula Založnik, 031/67 00 47

Četrtek, 16. september 2021, ob 17.00
tržnici

Medvoška cesta, parkirišče

Občina Medvode in Jahalni center Janhar
Cesta Komandanta Staneta 1

JOGA

Sreda, 15. september 2021, ob 19.30

Ponedeljek, 20. september 2021, ob 17.00
pri tržnici

Torek, 21. september 2021, ob 19.30

Knjižnica Medvode

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ (STANE GRANDLJIČ)
Knjižnica Medvode
Torek, 21. september 2021, ob 20.00

Cesta Komandanta Staneta 1

JOGA
Medvoška cesta, pri tržnici

POHOD MED VODAMI – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH
Občina Medvode
Ponedeljek, 20. september, 2021 od 8.00

Uršula Založnik, 031/67-00-47
Sreda, 22. september 2021, ob 16.00

Medvoška cesta, pri tržnici

TEST HOJE – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH
Knjižnica Medvode

Občina Medvode

KNJIGOFER – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH

Sreda, 22. september 2021, ob 17.00

Občina Medvode

KONJIČKA SO ZAPREGLI – BREZPLAČNA VOŽNJA S HRAŠKO DVOVPREGO
– EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH

Ponedeljek, 20. september 2021, ob 10.00
Medvode

velika sejna soba Občine

Medvoška cesta, parkirišče pri tržnici,

Občina Medvode in Jahalni center Janhar

TRAJNO TRAJNOSTNO V MEDVODAH – TISKOVNA KONFERENCA –
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH

Sreda, 22. september 2021, ob 18.00

Občina Medvode

Občina Medvode

Medvoška cesta, pri tržnici

MEDVOŠKI TRIMČEK – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V MEDVODAH
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Sreda, 22. september 2021, ob 18.00

Medvoška cesta, pri tržnici

3SPREHODI »POLJE–GOZD–VODA« – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
2021 V MEDVODAH
Občina Medvode
Sreda, 22. september 2021, od 20.00 do 21.00

Knjižnica Medvode

JESENSKE SERENADE – KROKI SVATBE
JZ SOTOČJE MEDVODE, Glasbena mladina Ljubljanska in Knjižnica
Medvode
Petek, 24. september 2021, od 19.30 do 22.30
Tržnici Medvode

prireditveni prostor ob

KONCERT ANI FRECE S SKUPINO HOTEL ZA SREČO IN OGLED FILMA
CHICAGO (2002)
JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE

(P)OSTANI NOTRANJE UMIRJEN-A
Spela.bek@gmail.com
Torek, 5. oktober 2021, ob 17.00

Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNO DELAVNICO
Knjižnica Medvode
Sreda, 6. oktober 2021, ob 10.00

Knjižnica Medvode

BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO
Knjižnica Medvode
Sreda, 6. oktober 2021, ob 17.00

Knjižnica Medvode

DRUŽABNE IGRE ZA VSAKOGAR

Sreda, 6. oktober 2021, ob 19.30

Knjižnica Medvode

POTOPIS: S KOLESOM PREKO ALPSKIH POTI DO AZURNE OBALE
(BIKEPACKING)

POHOD PO POTI SUHIH HRUŠK
TD Katarina

Knjižnica Medvode
Knjižnica Medvode
Sreda, 6. oktober 2021, od 20.00 do 21.00
Topolu

DAN ZA POLETAVCE/NAJPOLETAVCE
Knjižnica Medvode
Sreda, 29. september 2021, ob 19.30

Spletni dogodek

Knjižnica Medvode

Sobota, 25. september 2021, od 9.00 do 14.00 parkirišče pred
informacijskima tablama pri POŠ Topol med 8. in 9. uro

Sobota, 25. september 2021, ob 10.00

Petek, 1. oktober 2021, ob 17.00

Cerkev sv. Katarine na

JESENSKE SERENADE – BODI TIHA PESEM
Knjižnica Medvode

JZ SOTOČJE MEDVODE in Glasbena mladina Ljubljanska

CIKEL PREDAVANJ O VZGOJI: LEA IN ALBERT MRGOLE: NAJVODILA
ZA NAJSTARŠE

Četrtek, 7. oktober 2021, ob 09.30

Knjižnica Medvode

MEDVODKOVE IGRALNE URICE

Sreda, 29. september 2021, od 20.00 do 21.00
Krstnika v Zbiljah

cerkev sv. Janeza

Knjižnica Medvode

Knjižnica Medvode
Četrtek, 7. oktober 2021, ob 19.30

JESENSKE SERENADE – USPAVANKE POLETJU

RUSKI FILM: DVA DNEVA

JZ SOTOČJE MEDVODE in Glasbena mladina Ljubljanska

Knjižnica Medvode

Knjižnica Medvode

Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Foto: Peter Košenina

46 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 27. septembra 2021, na
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA

10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V
V pONEDELjEK, 13. SEptEMBRA 2021.

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

PIŠKOTI
KUŠTROVCI

FIORAND
SPREJ
PROTI
OsAM

ECOPET ADULT
ZA PSE

15 kg

29,90€

*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.

400 g

AKcIjA

-20%

SAMO

4,95€
16,35€

12,26€
AKcIjA

6,99€

-25%

KAD PVC
50 LITROV

SVEČA
LINA

4,89€

-30% AKcIjA

SAMO

5,30€

SAMO

9,25€

STRIKE
PARAFINSKI
BLOKI

TRAVA POHODNA,
ŠPORT

1 kg

150 g

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

BATERIJSKI
VRTALNIK ISKRA
ML-CD92

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

Širina košnje 42cm
6 nastavitev višine
Kovinsko ohišje
Koš 45 litrov
teža 22 kg

SAMO

69,90€

ČOPIČI
10kos

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

-25%

PRENOSNA
SVETILKA
PS1 60LED
SAMO

31,90€

SAMO

183,90€

SAMO

6,19€

3,94€
AKcIjA

500 ml

22,43€

4,92€

SAMO

WC SET

4,99€

KOSILNICA MOTORNA
RAMDA GP-42 P

UGODEN NAKUP - pONUDBA VELjA OD tORKA 14. DO čEtRtKA 30. SEptEMBRA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

