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OGLJE LAIS, 10 kg

8,49 EUR

PIVO LAGUNITAS IPA
6,2 % 12 x 0,355 l, ploč.

KA
ŠIRO A

IZBIR

14,99 EUR

PIVO LAGUNITAS
12TH OF NEVER
5,5 % , 12 x 0,355 l, ploč.

14,99 EUR

VIS

KAK OKA
OVO
ST

PIVO LAŠKO ZLATOROG
0,5 l ploč. 6/1

VSE ZA PIKNIK
NA ENEM MESTU:

 onudba hrane, pijače,
p
galanterijskih izdelkov in plina (CO2 in UNP)
najem točilnih aparatov za pivo
možnost vračila neporabljenega blaga
po želji lahko pijačo tudi ohladimo

5,49 EUR

E
NIZK

CENE

PIVO UNION SVETLO
0,5 l ploč. 6/1

5,49 EUR

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Predlogov več od najbolj optimističnih ocen
Pogovor z županom: Participativni proračun – Sanacija Kulturnega doma Medvode
bo – Cepljenje in lokalna epidemiološka slika – Seja občinskega sveta – Projekt
lokalno je zdravo gre naprej
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Zaključena je prva faza projekta
participativnega proračuna, poimenovana Predlagaj. Kako ste zadovoljni
z odzivom in predlaganimi projekti?
Prejeli smo več kot sto petdeset predlogov, kar je več celo od najbolj optimističnih ocen. To pomeni, da je bilo informiranje o projektu dovolj dobro, da
je doseglo relativno širok krog naših občanov. Ti pa so prepoznali, da je to lahko
eden izmed instrumentov za realizacijo
projektov, ki se jim zdijo pomembni. Hiter pogled nanje pokaže, da vsi seveda
ne izpolnjujejo pogojev. O tem bo sedaj
presojala komisija. Tisti, ki jih izpolnjujejo, bodo po evalvaciji šli naprej v fazo
glasovanja, tisti, ki jih ne, pa so zanimivi tudi zato, ker so dober kazalnik, na
kaj naj bodo občinska uprava, krajevne
skupnosti in občinski svet v prihodnje
pozorni.
Tudi uradno je znano, da ste bili
uspešni na razpisu za sofinanciranje
sanacije Kulturnega doma Medvode.
Kdaj boste začeli dela?
Prejeli smo odločbo. Uspešni smo bili na
razpisu ministrstva za kulturo. Za projekt v skupni vrednosti dobrih 383.500
evrov bomo iz državnega proračuna
dobili skoraj 251 tisoč evrov. Sanacijo
kulturnega doma bomo začeli že pred
počitnicami, glavna dela pa bodo potekala poleti. Za projekte na področju
vzgoje in izobraževanja, s katerimi smo
kandidirali na razpisih, pa še čakamo
na odločbe.
V Zdravstvenem domu Medvode so
predstavili nov sistem naročanja na
cepljenje, ki ste si ga ogledali. Poudarili ste pomembnost cepljenja in opozorili na poslabšanje epidemiološke
slike v občini.
V Zdravstvenem domu Medvode so cepili že več kot pet tisoč ljudi, kar pomeni, da smo nad slovenskim povprečjem.
Biti zadovoljen s tem pa v tem primeru ni dovolj. Cilj večine je, da do poletja
dosežemo od 60- do 70-odstotno precepljenost občanov. V prihodnjih tednih

Župan Nejc Smole pred Zdravstvenim domom Medvode, v katerem poteka tudi cepljenje
proti covidu-19. Župan je že bil cepljen.
bo cepljenje še pospešeno. Roko smo si
podali tako Občina Medvode, Civilna
zaščita Medvode kot Zdravstveni doma
Medvode. Skupaj se trudimo, da bi bilo
čim več občanov kar se da hitro cepljenih. Novo aplikacijo, ki so jo predstavili
in je začela delovati pretekli teden, naj
tisti, ki se še niso prijavili na cepljenje,
čim bolj uporabljajo. Ocenjujem, da bi
do konca junija lahko cepili vse prijavljene. Sicer pa se že ves čas trajanja
epidemije kot občina trudimo biti občanom kar se da prijazen servis. Še vedno
potekajo tudi presejalni programi hitrih
antigenskih testov. Epidemiološka slika
prvega tedna v maju je bila slaba. Na
dan je bilo celo 22 pozitivnih na PCR-testih. Smo daleč od tega, da bi bil čas epidemije za nami, da bi se lahko popolnoma sprostili. Najboljša zaščita je gotovo
cepljenje. Zanj sem se odločil tudi sam.
Stranski učinki v primerjavi z zgodbami
resno obolelih s covidom-19, ki jih slišim, niso omembe vredni.
Aprila je potekala seja občinskega
sveta. Razprava je bila pri nekaterih
točkah malce daljša. Ena takšnih je
bila na temo vzdrževanja občinskih

cest. Pred kratkim je potekal izbor novega koncesionarja. Kakšen je rezultat?
Postopek oddaje koncesije je zaključen.
Prejeli smo tri ponudbe, najugodnejša
je bila ponudba že obstoječega koncesionarja podjetja HNG. Oddala sta jih še
Gorenjska gradbena družba in KPL. Ko
bodo vsi postopki zaključeni, bo novi
stari koncesionar podpisal novo triletno
pogodbo, doslej je bila namreč dveletna.
Omenjeno je bilo slabo delo pregledniške službe koncesionarja.
Poudariti moram, da Občina Medvode
vsa leta, torej gotovo desetletje ali dve,
odkar ima podeljeno koncesijo, plačuje
pregledniško službo. To je ena izmed
postavk, skozi katero občina zavaruje
svojo odgovornost oziroma jo prenese
na izvajalca koncesije, da pravočasno
opazi in sanira najhujše poškodbe cestišča. Je pa res, da je med ljudmi kar
nekaj slabe volje, ker se preglednik cest
mora peljati po prav vseh cestah. V tem
primeru gre pohvala občinski upravi.
Šele zadnji dve leti občani preglednika
cest vidijo, prej so ga samo plačevali.
Občina je zahtevala vgraditev naprave
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za sledenje na preglednikov avtomobil. Mesečno morajo dokazati, da so prevozili ceste in šele to je podlaga za izplačilo.
Na podlagi česa so to postavko plačevali včasih, pa je drugo
vprašanje.
Vsako leto je slišati isto opozorilo: velik strošek so vzdrževalna dela, posebno za makadamske ceste.
Vzdrževanje makadamskih cest je res velik strošek. Še večji
pa je vzdrževanje slabih asfaltnih cest, kot so ceste v Novo
Dragočajno, proti Žlebam, v Ločnici … Makadam bo na kakšnem odseku ostal še nekaj časa, smo pa v dvoletni proračun vnesli mnoge projekte za asfaltiranje kar nekaj daljših
do sedaj makadamskih odsekov. V zadnjih letih se tako število makadamskih cest zmanjšuje. Gremo z zelo pospešenim
tempom. Ni pa logike in potrebe, da bi bilo vseh 210 kilometrov cest kdaj asfaltiranih. Za tiste bolj sprehajalne, poljske je
prav, da ostanejo makadamske.
Ob predstavitvi lanskoletnega dela Policijske postaje
Medvode je bilo več pobud za postavitev merilnikov hitrosti. Slišati je bilo tudi, da potekajo pogovori o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata. Kako daleč ste?
Že na junijski seji bomo občinskemu svetu predstavili predlog za ustanovitev medobčinskega inšpektorata, in sicer z
občinami Radovljica, Naklo in Škofja Loka. Medvode in Škofja
Loka bi bili svoja delovna enota, Naklo in Radovljica pa svoja.
S tem bomo lahko pridobili sofinanciranje države. Prizadevali si bomo, da na skupni medobčinski inšpektorat prenesemo
še kakšno nalogo občine. V mislih imam predvsem notranjo revizijo. Načrtujemo, da bi bil spremenjeni odlok v vseh
štirih občinah sprejet jeseni. Potem bomo šli tudi v nakup
merilnikov hitrosti. Najverjetneje se bomo odločili za sistem
mobilnih radarjev.
Sprejet je bil odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti.
Pričakuje se razpis koncesije.
Odlok je bil sprejet. Preden bo prišlo do razpisa koncesije, bom
občinski svet seznanil s projektom prizidka k zdravstvenemu domu. Pridobili smo idejni projekt, tri različne možnosti.
Prva, ki je najzahtevnejša, je, da se, gledano z vhoda, skrajno
levi del podre in tam zgradi prizidek, druga, da se zgradi prizidek proti Ostrovrharjevi ulici, tretja pa, da se zgradi večji
prizidek v obliki črke L. S tem bi pridobili dovolj površin brez
rušenja. Osebno se najbolj zavzemam za zadnjo možnost. Na
občinskem svetu je, da predlaga, na kakšen način zagotoviti
sredstva za prizidek. Ko bo finančna slika zaprta, bomo šli
naprej tudi v urejanje lekarniške dejavnosti.
Kdaj pa bi lahko prišlo do realizacije prizidka?
Vsekakor si bomo prizadevali, da bo odločitev sprejeta v letošnjem letu in da bo oddana vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja. V prihodnjem letu bi potem lahko začeli graditi.
Slišati je bilo, da je še eno lekarno v Medvodah treba zagotoviti čim prej. Tudi vi menite tako?
Eno lekarno imajo Medvode zadnjih šestdeset let. Umetno
ustvarjanje potrebe po tako veliki nujnosti nove lekarne je po
mojem mnenju predvsem politično. Ne, ne mudi se toliko,
kot bi radi nekateri predstavili.
Zaključena je gradnja modularnega prizidka k Osnovni
šoli Preska. Kdaj bodo v novi učilnici sedli učenci?
Prizidek je končan. Opravljen je bil že tehnični pregled. Po
pridobitvi uporabnega dovoljenja bo pouk že lahko stekel v
dveh novih učilnicah. Verjamem, da bo to še pred koncem
letošnjega šolskega leta. Projekt je bil narejen v skladu z gradbenim dovoljenjem. Smo pa kasneje uredili še atrij. Ta pro-

stor bo sedaj lahko služil ne le učencem iz dveh oddelkov v
novem prizidku, ampak celotni šoli.
Je kaj novega glede dolgoročne rešitve prostorske stiske
šole v Preski?
Predinvesticijska zasnova je v zaključni fazi in bo predvidoma končana do konca maja.
Je uspela prodaja zemljišč v obrtni coni v Preski?
Oddana je bila veljavna ponudba v vrednosti dobrih sedemsto tisoč evrov. Tega smo zelo veseli. Dejavnosti ponudnik ni
navedel.
Končana je sanacija "dežele jaškov", ceste Goričane–Rakovnik.
Kvaliteta tega cestnega odseka je sedaj popolnoma drugačna.
Kdor pa bo iskal "dlako v jašku", bo zagotovo našel še kaj. Dva
jaška moramo še sanirati, enega do konca urediti. Na pobudo
krajevne skupnosti in občanov sta bili zgrajeni dve grbini za
umirjanje prometa. Na koncu Rakovnika smo želeli postaviti avtobusno postajališče. Dogovora z lastniki zemljišč še
nismo dosegli, če bo do tega prišlo, bomo postajališče uredili
kasneje.
Kako je s projektom kohezije?
Skoraj je zaključen. Poteka še gradnja črpališča na Verju. Dokler ne bo zgrajen kanal C0, ne moremo izvajati priklopov.
Ljudje imajo vse pripeljano na parcelo, hišnih priključkov
pa še ne morejo priključiti na novozgrajeno omrežje. To ni
motnja samo za občane, je tudi zelo velik izpad prihodkov
za občino. Dokler ni omogočen priklop, toliko časa ne želimo
zaračunati komunalnega prispevka celotnemu levemu bregu
Save, kar pa pomeni izdaten izpad prihodkov v proračunu.
Zadeve glede kanala C0 na vodonosniku Ljubljanskega polja
se odvijajo počasi, a pomembno je, da v pravo smer.
Projekt Lokalno je zdravo gre naprej. V kateri fazi je?
Na več kot štiristo naslovov v občini – tistim s statusom kmeta – je bil posredovan kratek anketni vprašalnik. Bo osnova
za naprej, s kakšnimi pogodbami, shemami zastaviti ponudbo. V vmesnem času bosta pripravljeni strategija in analiza
na področju povpraševanja javnih zavodov, šol, vrtcev. Zagotovo bo že letos določen premik, največji pa v prvi polovici
prihodnjega leta, ko bo shema postavljena. V prvih korakih
bo potrebnega nekaj medsebojnega zaupanja, dokler se vključeni ne bodo prepričali, da je to dobro za vse, torej za tiste, ki
hrano kupujejo, in za tiste, ki jo pridelujejo in prodajajo. Zamislili smo si podpis večletnih pogodb za dogovorjene kvote
med javnimi zavodi in kmeti. Slednji bodo javnim zavodom
znotraj sheme zagotavljali hrano, po drugi strani pa bo to prineslo tudi neko varnost kmetom, saj bodo vedeli, po kakšni
ceni in za kolikšno količino hrane, ki bo pridelana v medvoški občini, imajo zagotovljen odkup.
Hitro se bliža občinski praznik. Lani je bila glavna nit
Branislava Sušnik, ki je postala prvi obraz sotočja. Se ji bo
letos pridružil kakšen nov?
Ob občinskem prazniku se ji bo na steni Obrazi sotočja pridružil naš zavetnik Jakob Aljaž. Po vsej verjetnosti bomo
javnosti predstavili tudi umetniško instalacijo, ki je bila
zasnovana in pripravljena že pred dvema letoma. Danes s
svojim imenom nosi povsem drugačno sporočilo kot takrat.
Predstavljen bo Stolp upanja. Ob zaključku epidemije, česar
si vsi želimo, nas bo kot simbolni opomnik spominjal nanjo
in na Jakoba Aljaža, na Triglav, na Aljažev stolp, na njegovo
pogumno držo v tistem drugačnem, a ravno tako zahtevnem času.
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Cepiti začeli tudi mlajšo populacijo
Cepljenje proti covidu-19 je po novem možno za vse starostne skupine. Nanj se lahko
prijavite tudi na spletni strani Zdravstvenega doma Medvode, prijava pa je usklajena
z državno aplikacijo.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Od ponedeljka, 10. maja, je cepljenje
proti covidu-19 možno za vse starostne
skupine. V Zdravstvenem domu Medvode je vzpostavljen eden od osmih
cepilnih centrov v osrednjeslovenski
statistični regiji. Cepljenje se bo izvajalo glede na število dobavljenih cepiv in
vrstni red prijav, poudarjajo pa, da je
zelo pomembno, da se vsi, ki bi se želeli
cepiti, čim prej prijavite na čakalni seznam, saj bodo le tako v zdravstvenem
domu lahko naročili zadostno količino
cepiva.

ENOSTAVNO SPLETNO NAROČANJE
V četrtek, 6. maja, so v Zdravstvenem
domu Medvode odprli in medijem
predstavili tudi možnost enostavnega
spletnega naročanja na cepljenje proti covidu-19. Vpis na čakalni seznam
lahko opravite sami na spletni strani
ZD Medvode. Za to potrebujete le številko zdravstvenega zavarovanja in svojo
telefonsko številko. Omenjena spletna
prijava je usklajena z državno aplikacijo, ki je bila javnosti prav tako pred-

stavljena pretekli četrtek, zato zadošča
prijava bodisi s spletnim obrazcem ZD
Medvode bodisi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če
ste se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku, ni potrebno ponovno
naročanje. Za cepljenje v Zdravstvenem domu Medvode se lahko prijavijo
vsi občani, ne le tisti, ki imajo osebnega zdravnika v omenjenem zavodu. Vsi
tisti, ki niste vešči spletnega naročanja, se lahko na cepljenje prijavite na
telefonski številki Zdravstvenega doma
Medvode 01/361 99 30. "V Zdravstvenem
domu Medvode se glede cepljenja proti
covidu-19 držimo državne strategije in
cepimo po njej. Doslej smo cepili starejše od petdeset let, z 10. majem pa
bomo začeli cepiti tudi mlajšo populacijo, stare nad 16 let. Za zdaj smo cepili
s cepivi Pfizer in AstraZeneca, trenutno
večinoma s Pfeizer, ker imamo tega
cepiva največ. Cepivo naročamo tedensko, in kolikor ga dobimo, toliko ljudi
potem povabimo na cepljenje. O datumu in uri jih obveščamo s telefonskim
sporočilom ali klicem. Na cepljenje se
ne čaka več tako dolgo, kot se je na

V Zdravstvenem domu Medvode je vzpostavljen eden od osmih cepilnih centrov v
osrednjeslovenski statistični regiji.

začetku. Upam pa, da se bo s to novo
aplikacijo in sprostitvijo cepljenja za
vse starostne skupine nad 16 let čim
prej naročilo čim več ljudi, da jih bomo
lahko čim prej cepili. To je v našem interesu. Glede na dosedanje podatke je
bil odziv najboljši pri ljudeh v starosti
nad sedemdeset let," je pojasnila Branka Štigl, dr. med., spec.
Spremembe pri sistemu cepljenja so
tudi za tiste, ki so covid-19 preboleli. "Po
najnovejših smernicah se ti cepijo šest
do osem mesecev po preboleli bolezni z
enim odmerkom cepiva, če pa je čas od
prebolelosti več kot osem mesecev, sta
potrebna dva odmerka," pravi Štiglova.

PRIMEROV ZAPLETOV PO CEPLJENJU
V MEDVODAH ŠE NISO IMELI
V Zdravstvenem domu Medvode so do
preteklega četrtka cepili 5.223 oseb, od
tega je 3.348 oseb prejelo oba odmerka
cepiva. Od 16.781 občanov jih je prvi prejemek prejelo 3.944, drugega pa 2.098.
"Na srečo za zdaj kljub velikemu številu cepljenih še nismo imeli resnejšega zapleta po njem. Večinoma je šlo
za pričakovane stranske učinke, kot so
povišana temperatura, glavobol, slabše
počutje, utrujenost. V primeru intenzivnejše reakcije to pomeni, da je organizem bolj reagiral, kar se pa tiče same
imunosti, pa težko rečemo, da bi držalo, da hujša kot je reakcija po cepljenju,
boljša je potem odpornost. Reakcija je
odraz več mehanizmov v organizmu. Če
smo v trenutku cepljenja imunsko malce bolj šibki, je reakcija lahko samo zato
malo hujša," je nekaj besed na to temo
povedala Štiglova.
Tudi na dan našega pogovora je potekalo cepljenje. "Danes se bom cepila z
drugim odmerkom. Po prvem s cepivom
Pfeizer ni bilo težav, tako da upam, da
bo tudi tokrat tako. Na cepljenje me je
naročila patronažna sestra, prav tako
tudi moža. Zelo hitro sva bila na vrsti.
Priznam, da me je pred prvim cepljenjem malo skrbelo, sedaj pa ne več. Po
drugem odmerku se bom sploh počutila
bolj varno glede možnosti okužbe s covidom-19. Tudi mlajši se cepite," je pove-
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dala Marjeta Levačič iz Medvod. Drugi odmerek cepiva Pfizer
je prejela tudi Jožefa Pečjak iz Savelj, ki je povedala: "Tukaj
imam osebnega zdravnika in sem poklicala, da se posvetujem in naročim. Po prvem odmerku nisem imela stranskih
učinkov. Sedaj se počutim bolj varno, zato sem se tudi cepila.
Vsak naj zase sprejme odločitev glede cepljenja. Treba je paziti na svoje zdravje. Tako smo pri nas doma ravnali tudi v tem
že več kot enem letu. Po opravkih gremo, če je nujno. Ni bilo
težav zaradi vseh omejitev, tudi doma je vedno dovolj dela,
tako da čas hitro mine."

CEPIVO HRANIJO V NOVEM HLADILNIKU, KI SO GA PREJELI
KOT DONACIJO
Branka Štigl poudarja pomen cepljenja proti covidu-19: "S tem
se obvarujemo pred infekcijo. Seveda ne pomeni stoodstotne
zaščite, da ne bi mogli zboleti, zagotovo pa pomeni, da bo v
primeru, če zbolimo, oblika bolezni lažja. Težimo k temu, da
bi čim manj ljudi zbolelo za težko obliko bolezni. Tudi med
mlajšimi, ki so zboleli, ima marsikdo hude posledice, ki se
pokažejo šele kasneje. Gre za težave s spominom, koncentracijo, fizično kondicijo ... Ljudem svetujem, naj se cepijo, saj
je to edino, kar nas lahko obvaruje pred posledicami, ki jih
covid-19 pušča in jih žal v glavnem vidimo samo zdravstveni

Marjeta Tomšič Matič, dr. med., spec., direktorica Zdravstvenega
doma Medvode, pred novim hladilnikom, v katerem hranijo cepivo

Branka Štigl, dr. med., spec: "Ljudem svetujem, naj se cepijo, saj je
to edino, kar nas lahko obvaruje pred posledicami, ki jih covid-19
pušča in jih žal v glavnem vidimo samo zdravstveni delavci oziroma
tisti, ki so imeli nekoga v bližini, ki je imel ali ima te posledice. Tudi v
Medvodah je takih primerov kar nekaj."
delavci oziroma tisti, ki so imeli nekoga v bližini, ki je imel
ali ima te posledice. Tudi v Medvodah je takih primerov kar
nekaj."
Cepiva hranijo v hladilniku. Veseli so, da so pred kratkim
prejeli novega, večjega, kot donacijo Rotary kluba Medvode,
Savskih elektrarn Ljubljana in podjetja Labormed. "Za to novo
pridobitev se zahvaljujem vsem sponzorjem. Hladilnik smo
nujno potrebovali. Pomeni zelo veliko varnega prostora za
cepivo, ki prihaja vsak teden. V tem času epidemije je bil velik problem njegovo shranjevanje. V novem hladilniku lahko
shranimo vse cepivo, ki ga potrebujemo čez teden. Je res velika pridobitev za občane, da je cepivo na voljo, na varnem," je
dejala mag. Marjeta Tomšič Matič, dr. med., spec., direktorica Zdravstvenega doma Medvode.
Kot drugje beležijo tudi veliko povpraševanja po potrdilih o
prebolelosti covida-19. "Potrdila smo že doslej izdajali vsem,
ki so to želeli. Za zdravstvene delavce je to dodatna obremenitev, zato bi ob tem pozvala ljudi, da si potrdilo natisnejo sami
s pomočjo e-zdravja. V nasprotnem primeru pa se morajo
obrniti na osebnega zdravnika," je pojasnila Štiglova.
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Predlogi oddani, na vrsti komisija, nato glasovanje
Projektne predloge v sklopu participativnega proračuna občine bo pretresla komisija.
Vsi, ki izpolnjujejo kriterije, bodo šli na glasovanje, ki bo od 14. do 20. junija.
MAJA BERTONCELJ
Zaključena je prva faza projekta participativni proračun Občine Medvode
Sodeluj in glasuj! Vključeval je zbiranje
predlogov in javno razpravo.
"V prvem koraku so hkrati z zbiranjem
predlogov potekale tudi spletne predstavitve projekta. Z udeležbo na njih
smo zadovoljni. Pripravili smo jih pet,
udeležilo se jih je skupaj okrog sto občanov. Na nekaterih območjih so se aktivirali bolj, na drugih manj. Tisti, ki so
se udeležili predstavitvenih delavnic,
so dobili znanje, ki jim je omogočalo oddajo bolj kvalitetno pripravljenih
predlogov. Osebno sem pričakoval veliko predlogov, kar se je tudi uresničilo. Prejeli smo jih 160. Predlogi so zelo
različni, tudi zelo inovativni. Nekatere
poznamo že od prej, ko so bile dane
pobude, pa se ni našel denar ali čas za
njihovo realizacijo, nekateri pa so na

novo. Teh smo najbolj veseli. Očitno
nam je uspelo aktivirati del občanov,
ki doslej ni sodeloval v lokalni skupnosti. Tematike so podobne kot pri drugih
občinah: od otroških igrišč, urejanja
športnih površin, prometne varnosti,
cestne infrastrukture do tako imenovanih mehkih vsebin, kot so predavanja,
raziskave ... Komisija bo imela veliko
dela, saj bo vse predloge morala pregledati in oceniti, kateri izpolnjujejo vse
kriterije. Slednji bodo šli v tretjo fazo
projekta, kar pomeni na glasovanje," je
povedal Matej Osolnik, vodja projekta
'Sodeluj in glasuj!'.
Sedaj sledi druga faza, ki je evalvacija predlogov. Izvedla jo bo Komisija za
izvedbo participativnega proračuna
Občine Medvode, ki jo sestavljajo trije predstavniki občinske uprave in dva
predstavnika občinskega sveta. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali vsem kriterijem,
bodo šli v tretjo fazo, torej na glasova-

nje. "Glasovanje bo potekalo od 14. do
20. junija po elektronski poti, kdor te
možnosti nima, pa na sedežu občine.
Pobudnike predlogov pa komisija lahko
že v tem mesecu kontaktira za morebitne prilagoditve predlogov, združevanja,
razširjanja ...," pravi Osolnik.
Eden izmed ciljev projekta je bil k sodelovanju privabiti čim širšo skupnost.
"Mislim, da bo ta cilj izpolnjen. Privabili smo tudi veliko mladih, ki so oddali
predloge, prav tako so se odzvali starejši
in generacije vmes. Predlogi so z vseh
koncev občine. Eden izmed ciljev je, da
občani med seboj sodelujejo pri pripravi
predlogov, kar se je tudi dogajalo. Sem
zadovoljen. Bomo videli, kakšen bo odziv na glasovanju. Vsekakor pa bodo
projekti, ki bodo dobili največ glasov,
šli v izvedbo," je zaključil Osolnik. Druga faza projekta bo zaključena 4. junija
in po tem datumu bodo znani predlogi,
med katerimi se boste odločali.

Novi metri asfalta
v Polhograjcih
Asfalt tudi v Pirničah in v Dolu
MAJA BERTONCELJ
Aprila so se v Polhograjcih razveselili asfaltiranja dveh cest.
Urejena je bila cesta v Trnovcu do hišne številke 30 in cesta
Žlebe–Pristava v skupni dolžini približno 800 metrov. Zgrajeno je bilo ustrezno odvodnjavanje in saniran spodnji ustroj
cest. Skupna vrednost del je več kot 100 tisoč evrov. V obeh
primerih so sredstva poleg Občine Medvode prispevali tudi
krajani in krajevni skupnosti.
Občina Medvode je sredi aprila začela gradnjo prve faze sekundarnega vodovoda v delu naselju Dol. Dolžina cevovoda
je dobrih 140 metrov. Predvideni rok za dokončanje del je do
konca maja. Vrednost pogodbenih del je 49.917 evrov. Dela so
že skoraj zaključena. Dodatno sta bili na željo krajanov in
Krajevne skupnosti Sora nameščeni še dve hitrostni oviri.
Začela se je ureditev obstoječe makadamske ceste v Zgornjih
Pirničah med šolo in pokopališčem. Kot pojasnjujejo na Občini Medvode, se bo v predvideni obnovi asfaltiral makadamski
del ceste med asfaltiranima cestama, tako da bodo asfaltirane ceste na tem območju sklenjene. Sočasno bodo na strani

Nov asfalt v Trnovcu / Foto: Občina Medvode
objektov zgradili pločnik in uredili odvodnjavanje ceste z dograditvijo obstoječega meteornega kanalizacijskega sistema.
Predvideni rok za dokončanje del je do konca maja. Vrednost
pogodbenih del je 30.985 evrov. Na območju KS Pirniče so se
pretekli mesec začela tudi dela na cesti Verje 2–Zgornje Pirniče 82. Neustrezen spodnji ustroj bodo nadomestili s primernim nosilnim materialom in cesto asfaltirali. Ureditev
odseka dolžine 300 metrov sofinancirata KS Pirniče in Občina
Medvode.
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Piknik prostor za čebele
Na novo je urejen in zasajen tudi travnik
med Gorenjsko cesto in železniško progo.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ
V mesecu maju obeležujemo svetovni dan čebel. Letos bodo
tem marljivim delavkam s posebno akcijo na pomoč priskočili tudi na Občini Medvode.
"Akcijo ozaveščanja pomena pozne košnje za čebele smo
poimenovali Piknik prostor za čebele. Režijski obrat Občine
Medvode, ki skrbi za vzdrževanje večine javnih površin v naši
občini, je na nekatere travnike in parke že postavil table z
motivom čebele, ki opozarjajo na pomen čebel in na to, da
jim še posebej letos, zaradi spomladanske pozebe, primanjkuje kvalitetne hrane," pojasnujejo na Občini Medvode. S to
simbolično gesto želijo vse lastnike travnikov spodbuditi k
temu, da del površin namenijo paši za čebele. Župan Medvod
Nejc Smole ob tem dodaja: "V zadnjih letih zasajamo predvsem medonosne rastline, zato smo se odločili za razširitev
akcije, da torej dela zelenih površin ne kosimo tako pogosto,
da imajo čebele možnost paše na cvetlicah. Med občinsko
upravo smo naredili interni natečaj za ime projekta in na
koncu je zmagal predlog Piknik prostor za čebele. Občani lahko tako na različnih koncih že opazijo skoraj trideset tabel,
nameščenih sredi travnatih površin, z napisom Piknik prostor za čebele. To je prvi korak, ki je vezan na tematiko čebel,
čebelarjenja, bolj trajnostnega pogleda v Medvodah. Radi pa
bi izpeljali še eno idejo in še letos v središču Medvod vzpostavili tudi prvi urbani čebelnjak."

Zlati certifikat
MAJA BERTONCELJ
Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave.
Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v
sklopu tega raziskovalnega projekta in izbora. Na njem vsako leto razglasijo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije.
Občina Medvode se je letos uvrstila na 12. mesto med vsemi
slovenskimi občinami. S tem spada med občine, ki ponujajo
prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna
in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini
prinaša zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2021.
To je pomenilo veliko pozitivno presenečenje, da je občina
med skoraj petimi odstotki občin, ki so po več desetih kazalcih na dvanajstem mestu po kakovosti življenja. To pomeni,
da smo na pravi poti, po drugi strani pa se zavedamo, da ima
občina samo na del teh kazalcev vpliv. Mnoge stvari, ki so
vključene v meritve, niso v naši domeni, temveč nanje vplivajo predvsem občani sami. A če oboji delamo v isto smer
– smer napredka, rezultat ne izostane," pravi Nejc Smole, župan Občine Medvode.

Tako imenovani piknik prostor za čebele je tudi v centru Medvod.
S prvo košnjo bodo počakali toliko, da bodo cvetlice odcvetele.

Nova zasaditev travnika med Gorenjsko cesto in železniško progo
V preteklih dneh so na novo uredili in zasadili tudi travnik
med Gorenjsko cesto in železniško progo. "Planiranju območja je sledila zasaditev 25 novih dreves (trinajst hrastov, pet
vrb in sedem gabrov) in različnega grmičevja. Pri tem smo
sledili rdeči niti urbanih zasaditev, ki jih izvajamo zadnja
leta. Drevesa, ki jih zasajamo v urbanem mestnem središču,
skrbijo za nižanje temperatur, čiščenje zraka, blaženje hrupa,
prestrezanje padavin in lepši videz našega mesta," še pravijo
na Občini Medvode in dodajajo, da z različnimi akcijami in
aktivnostmi sledijo trajnostnemu razvoju skupnosti in ohranjajo ter večajo biodiverziteto, hkrati pa zmanjšujejo ogljični
odtis: "Vse občanke in občane vabimo, da se nam pri tem pridružite, bodisi s kasnejšo košnjo travnikov bodisi z zasajanjem novih rastlin."

Javni razpisi
• Občina Medvode je konec aprila objavila dva javna razpisa, ki
sta letos prvič digitalizirana, in sicer Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih dejavnosti v občini Medvode za leto 2021 (rok za oddajo
vlog je 31. maj) in Javni razpis za sofinanciranje kulturne dediščine
za leto 2021 (rok za oddajo vlog je 15. maj).
• Občina Medvode je sredi aprila objavila Javni razpis za dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode za leto 2021. Razpis velja za naslednja naselja: Belo, Brezovica pri Medvodah, Osolnik, Setnica – del, Studenčice, Tehovec,
Topol pri Medvodah in Trnovec. M. B.
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Večje tatvine in prometna problematika
Občinski svet Občine Medvode se je na aprilski seji seznanil s Poročilom o delu
Policijske postaje Medvode za leto 2020.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Poročilo (o njem smo pisali že v februarski številki Sotočja) je predstavil Feliks
Strehar, komandir Policijske postaje
Medvode. Sledila je razprava, v kateri so
svetniki pohvali delo Policijske postaje
Medvode, največ vprašanj pa so imeli s
področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa.

PREVELIKE HITROSTI
Kot je pojasnil Strehar, sta bila nadzor
in kontrola cestnega prometa usmerjena v najpogostejše vzroke prometnih
nesreč ter hujše kršitve cestnoprometnih predpisov. "Skupaj smo obravnavali 98 prometnih nesreč, v katerih je
umrla 1 oseba, 28 prometnih nesreč je
bilo s telesnimi poškodbami, druge so
se končale z materialno škodo. Prometna nesreča s smrtnim izidom se je
zgodila na cesti v naselju, vzrok pa je bil
nepravilen premik z vozilom voznika
osebnega vozila. Najpogostejša vzroka
prometnih nesreč sta neprilagojena
hitrost ter smer in stran vožnje. Žal je
visok delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Pri nesrečah
s telesnimi poškodbami jih je bilo 11,5
odstotka pod vplivom alkohola, pri nesrečah z materialno škodo pa 8,8 odstotka," je pojasnil. Ivan Špenko (DeSUS) je
poudaril prekoračitve hitrosti v Hrašah:
"Spremljam podatke s prikazovalnika
hitrosti in te so enormne. V obdobju od
15. marca do 15. aprila je bila najvišja izmerjena hitrost 154 kilometrov na uro
– tukaj, na tej cesti v Hrašah. Zadeve
so res kritične. Vprašal bi glede dobrih
praks v sosednji vodiški občini, kjer prestavljajo ohišje za radar. Poročajo, da se
je hitrost zmanjšala. Gre za problem
najbolj ranljivih skupin. Nekaj bi tudi
v medvoški občini morali narediti glede tega, da ne bi prišlo do kakšne večje
nesreče." Da je v občini Vodice, ki jo prav
tako pokriva Policijska postaja Medvode, tovrsten merilnik hitrosti učinkovit,
je potrdil tudi Strehar: "Verjetno bi ga
bilo smotrno postaviti tudi v medvoški
občini, o čemer smo se že pogovarjali

Iz zaprtih garaž v stanovanjskih blokih na Finžgarjevi ulici je bilo odtujeno tudi eno vozilo.
Tam je bilo še več tatvin, na kar opozarjajo tudi stanovalci.
z občinsko upravo. Več takih lokacij je.
Tudi na Senici, kjer je težko opravljati
meritve, ne da bi bili vidni."

TRANZITNI TOVORNI PROMET
Stanislava Ulanca (Nestrankarska lista
Sotočje) je zanimalo, kako je s kontrolo
tovornega prometa na cesti z Ladje proti
Medvodam. "Tudi na državnem nivoju
je v letošnjem letu načrtovanih bistveno
več poostrenih nadzorov nad tovornimi
vozili. Prilagajamo se lokalni problematiki in nadzor izvajamo tako na državnih kot lokalnih cestah. Izvedenih je bilo
že precej več ukrepov kot lani. Merimo
osno obremenitev ali njeno prekoračitev. Ugotavljamo tudi druge kršitve. Globe so izredno visoke predvsem za pravne
osebe. Zato smo kar uspešni. V pomoč
so nam tudi kolegi na republiškem nivoju. Kontrolo tovornega prometa na tej
lokaciji bomo poostrili. Odlično dela tudi
občinski redar oziroma inšpektor," je odgovoril Strehar. Mateja Kuhar - Bizjak
(NLNKOM) je nadaljevala s problematiko
tovornega prometa: "Problem je tudi zelo
velik tranzitni promet skozi same Medvode po regionalni cesti Ljubljana–Kranj.
Z uvedbo elektronskega cestninjenja vozniki tovornjakov ubirajo lokalne poti.

Znaka stojita na obeh straneh, problem
pa je, ker vozniki tega ne upoštevajo.
Bodo kakšne skupne akcije pri ustavljanju tranzitnih voznikov?" Strehar je
pojasnil, da nadzor na cesti Ljubljana–
Kranj izvajajo skupaj s kolegi iz Kranja in
Škofje Loke. "Z njimi izvajamo tudi nadzor na cesti Škofja Loka–Sora. Dejstvo je,
da prihajajo težji tovornjaki, ki vozijo les
in pesek in hkrati ob tem ugotavljamo,
da prekoračujejo dovoljeno osno obremenitev. Največ pri tem pomagajo kolegi
na republiškem nivoju. V dveh nadzorih
v letošnjem letu so ugotovili čez petdeset
kršitev." Marjeta Jamnik (LNS) je poudarila problematiko uvoza in izvoza na cesti Jeprca–Reteče pri Senici: "Prvi dopis s
prošnjo po ureditvi lažjega in varnejšega
vhoda in izhoda na tem križišču je bil na
občino in krajevno skupnost naslovljen
že pred dobrima dvema letoma, kmalu
zatem še drugi. Pred kratkim sem prejela nov dopis krajanov. Vaščani smo
prepričani, da ima občina večjo moč in
vpliv za ureditev problematike kot mi
sami. Prosimo, če lahko s skupnimi
močmi občina, policija, poslanec, ki ga
imamo tudi v naših vrstah, prispevate,
da dobimo kakšen konkretnejši odgovor,
ne le da gre za križišče na državni cesti."
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Strehar je dejal, da je križišče v pristojnosti Policijske postaje Škofja Loka, ki tam
izvaja nadzor: "Mi bomo vedno podprli
projekte, ki bodo umirjali promet. Dejstvo je, da gre za zelo tranzitno cesto. S
strani države kakšne pobude za enkrat
nismo prejeli. Predlagam, da dopise pošljete na Direkcijo RS za ceste. Oni potem
za mnenje, podatke zaprosijo Policijsko
postajo s tistega območja. V tem primeru
je to Policijska postaja Škofja Loka. Kar
se tiče nas, smo zato, da se omogoči normalno vključevanje v promet." Cvetka
Židan Valjavec (LNS) je v razpravi povedala, da je govora predvsem o prometni
problematiki, da pa je ostala kriminaliteta tudi področje, ki ga je treba poudariti
v lokalnem okolju, in policiste pohvalila,
da v medijih opozarjajo, da je tudi zoper vsa druga kazniva dejanja potrebno
samozaščitno ravnanje. Postavila pa je
vprašanje glede problematike tranzitnega tovornega prometa skozi KS Pirniče.
"Odkar je cesta obnovljena, omogoča bistveno hitrejšo vožnjo osebnim vozilom,
povečal se je tudi tranzitni tovorni promet. Izvajamo nadzor. Prometna signalizacija je postavljena. Edino z nadzorom
bomo preprečili kršitve. Pogovarjali smo
se z občino tudi za postavitev merilnika
hitrosti, da bi selektivno kontrolirali tovorna vozila, kar ti radarji omogočajo.
Potrudili se bomo, je pa dejstvo, da okrog
dvajset odstotkov časa lahko namenimo
tej lokalni problematiki," pravi Strehar.

VEČJE TATVINE IZ ZAPRTIH GARAŽ
Drugo področje, ki je bilo v razpravi posebej poudarjeno, pa je kriminaliteta,
še zlasti drzne in večje tatvine iz zaprtih
garaž v novejših stanovanjskih blokih
na Klancu na Finžgarjevi ulici (v bližini
vrtca in športne dvorane). Na to sta opo-

zorila tako Kuhar - Bizjakova kot Uroš
Medar (LNS). "Ti nepridipravi so postali
zelo drzni. Stanovalci te soseske že več
let opozarjajo na to problematiko. Policija je vedno preiskovala zadeve. Tudi
iz zaklenjenih kleti so izginile stvari, iz
zaklenjenega kombija se je odtujilo vse
orodje, ki ga lastnik uporablja za obrt
...," je našteval Medar. Problematiko je
posebno poudaril tudi Strehar: "Tam je
prišlo do tatvine vozila. Kasneje so bili
še na enem vozilu odtujeni deli, iz enega vozila je bil odtujen električni skiro.
Če nekdo pride na kraj, ne more vstopiti v garažo. Očitno je, da imajo storilci
nekoga v tem naselju, ki ima dostop do
garaž. Žal v njih ni nadzornih kamer,
tudi v bližini, da bi dovoljevale vpogled, ne. Poteka intenzivna preiskava,
vključila se je tudi kriminalistična policija. Upam, da se bomo kmalu lahko
pohvalili s kakšno preiskano zadevo.
Vzpostavili smo kontakt z upravnikom,
podali predloge. V tem stanovanjskem
naselju je bistveno premalo storjeno za
varnost. Ni nadzornih kamer. Opravili
smo veliko informativnih razgovorov,
a informacij, ki bi prinesle uspeh pri
preiskavi, nismo prejeli. V šestem letu,
kar sem tukaj, tako zgoščene varnostne
problematike ni bilo. Alarmi so tudi pri
nas začeli zvoniti, da se ne bi ta zadeva
razširila. Ljudi je treba opozoriti, da se
to dogaja in kaj lahko sami naredijo, da
bi se to preprečilo. Velikokrat rečemo,
da je dobro pogledati tudi okrog sebe.
Ne verjamem, da res nihče ni nič videl. Sicer je to edino ukradeno vozilo
na območju Medvod v letošnjem letu,
je pa alarm." Strehar je sicer v predstavitvi poročila pojasnil, da so pri splošni
kriminaliteti lani obravnavali nekaj
manj kaznivih dejanj kot leto prej, in

Nadzor na cesti Jeprca–Škofja Loka
izvaja Policijska postaja Škofja Loka.
Komandir Sašo Eniko je glede omenjene problematike križišča pri Senici pojasnil: "Konstrukcija križišča
je trenutno takšna, da ne omogoča
varnejšega vključevanja na cesto, še
posebno v smeri proti Škofji Loki, in
prav tako ne zavijanja proti Senici.
Poostren nadzor prometa tega ne bi
rešil. Omejitev na tem odseku je devetdeset kilometrov na uro. V zadnjih
letih ne beležimo večjega števila
prometnih nesreč, da bi lahko s tega
vidika rekli, da je problematika pereča. V zadnjih desetih letih smo namreč policisti PP Škofja Loka na tem
odseku obravnavali šest prometnih
nesreč. Je pa res, da je izvoz s Senice
in uvoz na Senico otežen, da omejitve hitrosti niso majhne in bi lahko v
primeru nepazljivosti hitro prišlo do
hujše prometne nesreče. Na kakšen
način bi lahko rešili težave, s katerimi
se srečujejo vozniki, je v pristojnosti
Direkcije RS za ceste. Morda bi bilo to
z razširitvijo križišča s tretjim pasom
ali s krožiščem."

sicer 433, preiskali so jih 274, kar je 63,3
odstotka. Nekaj več jih je bilo na področju gospodarskega kriminala. Izstopa
34 primerov vlomov, in sicer 33 v stanovanjske hiše in eden v stanovanje.
Skupaj so preiskali 25 odstotkov velikih
tatvin.
Podžupan Ivo Rep (LNS), ki je vodil sejo,
je ob koncu dejal, da občina največ lahko naredi na področju umirjanja hitrosti, čemur se tudi posvečajo. "Želimo
k temu pristopiti tako, da bodo ukrepi
učinkoviti," je poudaril.

NA KRATKO S 16. SEJE OBČINSKE GA SVETA
• Občinski svetniki so se na 16. seji občinskega sveta zbrali 21.
aprila, potekala je na spletu. V uvodu so potrjevali kadrovski točki. Potrdili so sestavo skupne liste kandidatov za člane razvojnega
sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021–2027.
Občino Medvode bo zastopal župan Nejc Smole.
• Podali so mnenje h kandidatom za imenovanje ravnatelja Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik. Predhodno se je z vlogami treh kandidatov (Miša Stržinar, Anže Selko in
Jure Leva) in njihovimi programi vodenja seznanila Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kot je pojasnila Darinka Verovšek, predsednica komisije, je le-ta ugotovila, da so vsi
kandidati ustrezni in da imajo vsi primerne delovne izkušnje. Komisija je pozvala tudi predstavnika ustanoviteljice v svetu javnega
zavoda, da poda svoje mnenje in videnje, in se strinjala z njegovim

predlogom, da bo glede na dejstvo, da je ustanoviteljica javnega
zavoda država in da ima občina le enega predstavnika od enajstih
članov sveta javnega zavoda, sledil odločitvi strokovnega sveta pri
imenovanju ravnatelja. Komisija je ta predlog podprla in svetnikom
predlagala, da pozitivno mnenje da vsem trem predlaganim kandidatom. Občinski svet je sledil predlogu.
• Sprejeli so tudi Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2020 in Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Medvode za leto 2020. Seznanili so
se s poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest za leto 2020, sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje v Vašah, Odlok
o sofinanciranju programov športa v občini Medvode in Letni program športa za leto 2021. O tem več prihodnjič. M. B.
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Velik korak naprej tudi k novi lekarni
Občinski svetniki so na aprilski seji sprejeli Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti
na območju občine Medvode. Kdaj in kje bo vrata odprla druga lekarna v občini in
katera to bo, za zdaj še ni znano.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti
določa način, pogoje in oblike opravljanja
lekarniške dejavnosti. Je tudi podlaga, da
gre občina lahko v razpis koncesije.
Da občina nujno potrebuje še eno lekarno, ki ji glede na število prebivalcev
tudi zakonsko pripada, je govora že dolgo. Sprejeti odlok je velik korak naprej v
vseh dosedanjih prizadevanjih po ureditvi tega področja. Sprejet je bil brez glasu
proti, se pa mnenja svetnikov nekoliko
razlikujejo o nadaljnjih korakih. Uroš
Medar (LNS), predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je pojasnil, da je odbor
predlagal, naj občinski svet občinski
upravi naloži, da takoj po sprejetju odloka pripravi vso potrebno dokumentacijo
Za komentar na temo prizidka k zdravstvenemu domu in lekarniške dejavnosti v občini smo se obrnili na mag.
Marjeto Tomšič Matič, dr. med., spec.,
direktorico Zdravstvenega doma Medvode, ki pravi: "O širitvi Zdravstvenega
doma Medvode se pogovarjamo že kar
nekaj časa. Menim, da je stvar dozorela, na mestu, da se tudi v Medvodah na
tem področju ukrepa in zgradi prizidek.
Trenutno je zanj več variant. Zdravstveni dom Medvode je bil zgrajen leta
1984 in vse bolj poka po šivih. Pridobili
smo kar nekaj novih programov in novih sodelavcev, tako da nas je v Zdravstvenem domu Medvode že več kot
osemdeset zaposlenih. Izkoriščamo še
zadnje možne rešitve, tako da zmanjšujemo čakalnice v zobozdravstvu in
tudi v splošnih ambulantah. Prosimo
občino oziroma vse občane, da prisluhnejo našim potrebam, saj gre ne nazadnje za njihovo zdravstveno oskrbo. Pri
investiciji smo pripravljeni pomagati
tudi finančno, in sicer pri zagotavljanju
opreme prostorov. Kar se tiče nove lekarne, se mi zdi pomembno, da bi bila
v novem prizidku. Upam, da glede tega
ne bo zapletov. Kako bo urejena lekarniška dejavnost v prihodnje, je odločitev občinskega sveta."

Občina Medvode bi glede na število prebivalcev lahko imela dve lekarni, že vrsto let ima
samo eno: Lekarno Ljubljana.
za razpis koncesije in jo predstavi odboru in svetnikom na prihodnji seji. Med
razpravo je še dopolnil, naj bo to bodisi
z javnim zavodom ali razpisom koncesije. Stanislav Marn (SDS) je izrazil veselje,
da je bil vendarle narejen korak naprej
in da je občina prišla do odloka: "Pričakujem, da bo dokumentacija do naslednje seje odbora za družbene dejavnosti
pripravljena, da bomo šli lahko v razpis
koncesije, da ji bomo lahko čim prej prižgali zeleno luč. Imamo javno lekarno,
potrebujemo konkurenco. Pravno podlago sedaj imamo."
Na drugi strani je Nada Prešeren (LNS)
poudarila, da bo odlok z veseljem podprla, v nadaljevanju pa predstavila tudi
pomisleke glede nadaljnjih korakov: "Vsi
se zavedamo, da novo lekarno potrebujemo, in to čim prej. Mislim, da se tudi
strinjamo, da bi bila najboljša lokacija
pri Zdravstvenem domu Medvode. Prizidek tam bi rešil dva problema: dobili
bi lekarno in dejavnost zdravstvenega
doma. Če se sedaj ne bomo ukvarjali s
problemom prizidka, se bomo prav kmalu. To je zahteven in drag projekt. Hkrati
graditi prizidek in OŠ Preska je kar prehud zalogaj za občino. Ravno zato ideja,
da bi vključili Lekarno Ljubljana, ki bi
prispevala svoja finančna sredstva, občina pa bi podelila stavbno pravico. Z zdru-

ženimi močmi bi tako lahko hitro prišli
do lekarne. Verjetno bi bila ta možnost
celo hitrejša kot podelitev koncesije. Podelitvi koncesije zasebnim farmacevtom
v principu ne nasprotujem, ni mi pa všeč
ideja, da bi šli kar takoj v razpis, potem
pa imeli dve lekarni: na Donovi, druga
pa na lokaciji, ki bi jo izbral koncesionar. Lekarna pri Zdravstvenem domu
Medvode je tisto, kar je treba zasledovati. Lokacija je pomembna. Mislim, da
bi bila zasebna lekarna boljša šele kot
tretja lekarna." Ob tem je Rok Kogovšek
(LNS) dodal: "Zakonsko podlago imamo
za dve lekarni, za tretjo nam še manjka
okrog 1500 prebivalcev, kar ni tako malo.
Vesel sem, da smo prišli do te točke, bojim pa se, da če na hitro podelimo koncesijo, bomo imeli dve lekarni, slej kot
prej prizidek k zdravstvenemu domu in
tam potem lekarne ne bo. Počakajmo še
nekaj mesecev, kam bodo šle stvari pri
projektu prizidka, in se potem odločimo
naprej." Marn je na te pomisleke dejal,
da ne vidi izključevanja med koncesijo
in javnim zavodom: "Sedanja lekarna že
sedaj ne ustreza standardom, normativom. To lokacijo je treba prenesti na lokacijo prizidka, koncesionar pa bo iskal
drugo lokacijo."
Nadaljnje odločitve bodo prav tako sprejeli občinski svetniki.
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Štirideset let Osnovne šole Medvode
Šola, takrat OŠ Ota Vrhunca - Blaža, je prve učence sprejela 1. septembra 1981.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Na Osnovni šoli Medvode so 22. aprila,
na dan Zemlje, praznovali štiridesetletnico. Nova šola je bila v Medvodah
ustanovljena 25. maja 1981, odprtje šole
pa je bilo 1. septembra istega leta. Slovesnost ob poimenovanju šole je potekala 24. aprila 1982 z odkritjem doprsnega kipa Ota Vrhunca - Blaža. Šola se
je prvotno imenovala po tem padlem
partizanskem komandantu. Zgrajena
je bila iz sredstev samoprispevka občanov Ljubljane.
"Na šoli je bilo takrat 16 razrednih oddelkov in trije oddelki podaljšanega bivanja. Štirideset let pozneje smo na OŠ
Medvode v šolskem letu 2020/2021 vpisali 397 učencev, ki so razdeljeni v 18 razrednih oddelkov. V podaljšano bivanje
je vključenih 160 učencev. Oblikovanih
je pet tako imenovanih čistih oddelkov
in dva kombinirana," pojasnjuje mag.
Damjana Šubic, ravnateljica OŠ Medvode. Del šolskega kolektiva je od leta

Ob praznovanju jubileja so
izdali zbornik z naslovom 40
let Osnovne šole Medvode. Na
ogled je tudi na spletni strani
šole v obliki listovnika.
1987. Poučevati je začela kot učiteljica
podaljšanega bivanja, nadaljevala kot
učiteljica razrednega pouka v tretjem
in četrtem razredu, od marca 2017 pa
je ravnateljica. Pred njo je bil ravnatelj

Ravnateljica Damjana Šubic (levo) in pomočnica ravnateljice Azra Kajan s torto ob 40-letnici
OŠ Medvode
Vojko Bizant, ki je bil v tej vlogi kar 19
let, še pred njim pa Andrej Herman in
prva ravnateljica Anica Novak.
V štiridesetih letih se je zgodilo veliko
pomembnih dogodkov, tako za šolo kot
za samo lokalno skupnost, del katere
je šola. Spremembe so tudi pri infrastrukturi. "Šola se je že kmalu po odprtju srečala s prostorskimi težavami,
kar je vodilo v uvedbo dvoizmenskega pouka, dokler niso dogradili novih
učilnic. Postopoma je pridobivala nove
prostore za dodatne učilnice v pritličju in nadstropju ter nove pisarne. Na
mestu, kjer je prej stala telovadnica, je
občina zgradila moderno športno dvorano, ki je v dopoldanskem času name-

njena zlasti potrebam šole. Leta 2017 je
bilo v šoli vgrajeno osebno dvigalo, leto
kasneje smo preuredili še sanitarije za
potrebe gibalno oviranih oseb. Trenutno imamo na šoli dva gibalno ovirana
učenca. Leta 2018 je občina ob šoli začela graditi športno igrišče, pri čemer je
pomagalo tudi ministrstvo za izobraževanje, šport in znanost s sofinanciranjem na javnem razpisu. Igrišče je bilo
odprto 24. junija 2019. Kasneje so poleg
njega zgradili še grbinasti poligon in
otroško igrišče. Istega leta smo pri vhodu v šolo s pomočjo sredstev donatorja
in z denarjem, zbranim z akcijo zbiranja starega papirja, postavili moderno
kolesarnico, s sredstvi šolskega sklada

Na cesti
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Razstava v prostorih šole, ki prikazuje dejavnosti učencev
vljeni tudi spomini na šolo nekdanjih
učencev, nekateri med njimi so danes
na šoli tudi zaposleni. "Pisalo se je leto
1988, ko sem kot prvošolka prvič stopila skozi vrata Osnovne šole Medvode.
Po končani takrat še osemletki me je
pot vodila drugam, vendar sem se leta
2015 zopet vrnila v prostore Osnovne
šole Medvode, tokrat v vlogi zaposlene. Šola kot stavba se je v teh letih zelo

spremenila, osebje pa je povečini ostalo isto. To so ljudje, polni pozitivizma
in dobre volje ter seveda predani svojemu poklicu. Vesela sem, da sem lahko del tega pozitivnega kolektiva," je za
zbornik zapisala Maja Knific Bukovšak.
Na dan praznovanja jubileja pa je pred
šolo vse pričakalo veliko presenečenje
– mlaj, za katerega so poskrbeli nekdanji učenci in fantje iz Senice.

ENERGIJA NARAVE D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 90, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

pa dobili tudi učilnico v naravi. V neposredni bližina sta še sadni vrt in čebelnjak," je povedala Šubičeva in dodala še nekaj besed na temo sprememb,
ki so bile v štirih desetletjih v samem
šolskem sistemu: "Največjo spremembo je pomenil prehod z osemletnega
na devetletno šolanje. V učni načrt so
bili poleg obveznih vključeni še neobvezni izbirni predmeti. Večji poudarek
se je začel namenjati delu z nadarjenimi učenci, vse več je tudi učencev s
posebnimi potrebami, ki jim na podlagi odločb o usmerjanju pomagamo
z določenimi prilagoditvami olajšati
pouk."
Ob praznovanju obletnice so dopoldanski čas namenili dnevom dejavnosti in
spominom na dogodke, ki so se zvrstili
skozi štirideset let delovanja šole. V popoldanskem času so si lahko obiskovalci ob upoštevanju vseh ukrepov v zvezi
z epidemijo covida-19 ogledali spodnji
del šole, njeno okolico in razstavo, ki
je prikazala delček ustvarjalnosti učencev in delavcev šole. Na spletni strani
šole so objavili posnetek kulturnega
programa, ki so ga pripravili učenci in
učitelji. Izdali pa so tudi jubilejni zbornik, v katerem so med drugim obja-
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
GORAN VOJNOVIĆ: ĐORĐIĆ SE VRAČA
"Eto, zdaj veš. Đorđič se vrača." Po desetih letih. Na Fužine
– njegov doma. Kljub temu da je v poznih dvajsetih, še vedno ne ve, kam bi usmeril tok svojega življenja, in še vedno
nima kluba, za katerega bi navijal. Vsi mislijo, da se je iz
neprostovoljnega izseljenstva vrnil na kratek obisk k Ranki
in Radovanu, ki se zdravi zaradi raka. A v resnici beži pred
bosanskim nacionalizmom in vojnimi travmami preživelih, ki so mu zagrenili tudi prvo ljubezen. In pred jeznimi
prevaranimi "spasići", ki vladajo politiki in policiji v Bosni. A
Fužine niso več njegov dom. Postale so drage, preveč mirne
in urejene. V lokalih ne pozna nikogar več in v očeh mladine vidi prazne poglede. Tudi prijatelji so se izgubili v svetu
odraščanja. Prijazni Adi je popolnoma zadrogiran, jezni Aco
se vrti v začaranem krogu nasilja in Dejan je postal pravi
"primož". Bo, če ostane tu, dal roke na hrbet in se z ostalimi
priseljenimi razočaranci sprehajal ob Ljubljanici? (Pripravila: Mira Vidic)

JANEZ BOGATAJ: FRANC SALEŠKI FINŽGAR
Letos zaznamujemo 150. obletnico Finžgarjevega rojstva. Slovenski duhovnik, pisatelj in urednik je najbolj znan kot avtor
zgodovinskega romana Pod svobodnim soncem, ki je doživel
več kot štirideset ponatisov. Za občane Medvod je Finžgar
posebno zanimiv, ker je v letih od 1908 do 1918 služboval v
župniji Sora.
V tem
obdobjuobcila_PRINT.pdf
je do kraja
razvil svoj
literarni
RK_Oglas_185
x 131_primestna
1 4/14/2021
2:17:09 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

BREZPLAČNA OBJAVA

K

slog, v Sori je napisal zrela dela: Dekla Ančka, Veriga. Poleg
obveznosti v župniji in intenzivnega literarnega dela je pomagal, kjer je mogel. Bil je čas prve svetovne vojne, moški so
odhajali, on pa je prevzel delo županovega tajnika. Ko je šel v
vojno inženir, ki je vodil melioracijska dela na Sori, je vodenje
prevzel Finžgar. Pomagal je vedno in vsem, pisal je prošnje in
vloge na vse možne urade, da bi družine brez očetov dobile
pomoč. Navdihujoča knjiga o izjemnem človeku! (Pripravila:
Tatjana Mavrič)

SHARON CREECH: ZA DVE LUNI HODA
"Nič ne moreš, če ptice žalosti letajo nad tvojo glavo," se glasi skrivnostno sporočilo, ki ga je na svojem pragu dobila
Salamancina prijateljica Phoebe. "Lahko pa preprečiš, da se
ugnezdijo v tvojih laseh." Tudi tako, da se odpraviš na pot, za
popotnico pa si vzameš zgodbo. Tako kot Salamanca, ki s svojo babico in dedkom potuje po krajih, iz katerih ji je pošiljala
razglednice njena mama, potem ko je odšla od doma in jo
zapustila. Za vedno. Z njimi v zgodbah potujejo njeni prijatelji, njeni starši. V zgodbah, ki si jih pripovedujejo, se odstirajo pred nami življenja, ljudje in dogodki, med seboj povezani
na mnogo bolj prepleten način, kot je videti na prvi pogled.
Sharon Creech, ameriška pisateljica, dobitnica več prestižnih
nagrad za mladinsko književnost, se s svojim pisanjem dotakne srca. Vredno branja. V vseh letnih časih. (Pripravila:
Meta Potočnik)
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Izumiranje rastlin in živali
MOJCA FURLAN, FOTO: PETER KOŠENINA
Ali res potrebujemo drevesa s košatimi krošnjami, stara drevesa z dupli za
gnezdenje, odmrle štore in korenine, ki
so dom mnogim živalim in rastlinam?
Zakaj potrebujemo travnike s cvetočimi
rožami, nepokošeno travo, ki je skrivališče za živalske mladiče, žuželke,
dvoživke? Zakaj potrebujemo prst, ki ni
pognojena s strupi (četudi so ti dovoljeni), potočke in tako dragoceni močvirni
svet? Reke in morja brez plastike, odplak in druge odpadne nesnage?
Na Zemlji so se zgodile velike spremembe. Vpliv človeka na naravo je tako velik, da znanstveniki naš čas imenujejo
geološka doba antropocena, doba ljudi.
Nekaj številk: ljudje predstavljamo le
0,01 odstotka biomase vseh živih bitij.
Izgubili smo že 83 odstotkov sesalcev,
50 odstotkov vrst rastlin in 15 odstotkov
vrst rib. Še drugače: 60 odstotkov sesalcev predstavlja živina za zakol, 6 odstotkov ljudje, skupaj torej 66 odstotkov. Le

4 odstotke je divjih živali, prosto živečih
sesalcev v naravi. Še okoli leta 1970 je
živelo 30–40 odstotkov prostoživečih sesalcev. Statističnih podatkov je dovolj,
da verjamemo, da je čas za ukrepanje.
Zaradi večjega števila ljudi potrebujemo vedno več prostora, zato s požiganjem, izsekavanjem, zajezovanjem rek,
rudarjenjem, čezmernim lovom spreminjamo habitate in jih uničujemo.
Potrebujemo vedno več hrane. Gozdove
sekamo, da na poljih gojimo sojo za živali. Podnebne spremembe prinašajo
katastrofe, suše, vodne ujme in požare,
kjer umre več milijard živali in rastlin.
Krivolov in trgovina z deli nosorogov,
slonov, tigrov, goril, plavutmi morskih
psov, luskavci prinaša ogromne dobičke preprodajalcem, zelo malo pa domačinom in lovcem. Ne kupujmo izdelkov
iz živalskih delov. Sadimo avtohtone in
medonosne rastline, drevesa, grmovnice
in živo mejo, ohranimo travnike s cvetjem, prenašajmo žabice, varujmo dvoživke, nastavimo vodo za živali, hotele za

čmrlje in žuželke, ob košnji iz trave preženimo živali, ne motimo gozdnih živali
s hrupom in psi, vozimo uvidevno. Poseganje v naravno okolje virusom omogoča, da preskakujejo z ene vrste na drugo,
tudi na človeka. Narava nam sporoča, da
tako ne moremo nadaljevati. Neizpodbitno je, da se naš naravni svet spreminja.
Vendar smo ljudje od tega sveta še vedno
popolnoma odvisni, naj gre za vodo, hrano, zrak ... Na nas je, da te najbolj dragocene darove ubranimo pred uničenjem.
"Izguba biodiverzitete je izguba naravne
etike in estetike" je misel profesorja dr.
Toma Turka, slovenskega znanstvenika, iz njegovih navedb so tudi podatki
v članku.
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Spoznavali pomembnost varnostnega pasu
Projekt Pasavček tudi na Osnovni šoli Preska
MAJA BERTONCELJ
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru
Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, katerega osnovni namen je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripenjanje otrok med vožnjo. Poznamo ga pod sloganom Red je
vedno pas pripet.
Pridružili so se mu tudi na Osnovni šoli Preska – v letošnjem
šolskem letu s tremi oddelki, in sicer enim prvim dvema tretjima razredoma.
"Letošnje šolsko leto je popestrilo delo na daljavo in tako so
bile tudi aktivnosti projekta za pridružene razrede strnjene v
marec in april, ko so se učenci vrnili v šolske klopi. Najprej so
se spoznali z živaljo pasavec, sledili so ogledi kratkih filmov,
v katerih so lahko izvedeli marsikaj novega o otroških sedežih, možnostih poškodb med vožnjo ter predvsem o pravilni
uporabi varnostnega pasu v avtomobilu. Ob izdelavi avtomobilske obešanke, ki je bila namenjena vsakodnevnemu opominjanju, so se zabavali tudi s pesmijo. Pripet varnostni pas
ob vsaki vožnji pa je v šoli prinesel tudi simbolično nagrado
– štampiljko Pasavčka. Učenci so z navdušenjem spremljali
merjenje višine, saj jih je zanimala predvsem meja 150 centimetrov. Ko otrok doseže to višino, sme v avtomobilu sedeti

Šolske aktivnosti, povezane s projektom, je zaokrožil obisk policistk.
brez dodatnega otroškega sedeža," je pojasnila Manica Tušek,
učiteljica – druga strokovna delavka v 1. razredu, in nadaljevala: "Obisk dveh policistk je lepo zaokrožil šolske aktivnosti,
povezane s projektom. Ena izmed zanimivosti za učence je
bila, da so njihovi starši lahko kaznovani tudi z denarno kaznijo, če sami ali njihovi otroci v avtomobilu med vožnjo niso
pripeti. Otroci so z učiteljicami ugotavljali tudi, da morajo za
svojo varnost poskrbeti ne le v avtomobilu, ampak tudi ko
se znajdejo v vlogi pešca. Preizkusili so se na opazovalnem
sprehodu po šolski pešpoti, hkrati pa so začudeno ugotovili,
da je v vozilih med vožnjo še vedno zelo veliko voznikov, ki
niso pripeti."

energystep.com

SIDERA D.O.O., ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, LJUBLJANA

Izobraževalni dogodki z Antonom
Komatom
Občina Medvode želi s projektom Lokalno je zdravo povečati stopnjo lokalne prehranske samooskrbe na območju LAS Za mesto in
vas. Projekt vključuje tako pridelavo kot predelavo in potrošnjo lokalno pridelane hrane. "S povezovanjem lokalnih pridelovalcev in
predelovalcev želimo povečati pestrost in količino lokalno pridelane hrane ter tako vzpostavljamo boljše možnosti za to, da se lahko z lokalno hrano oskrbujejo tudi večji porabniki, kot so osnovne
šole in drugi javni zavodi v občini Medvode. V mesecu aprilu so
bili nosilci kmetijskih gospodarstev v občini Medvode povabljeni
k sodelovanju pri projektu. V mesecu maju in juniju bomo organizirali več izobraževalnih dogodkov skupaj z Antonom Komatom,"
sporočajo z Občine Medvode. Srečanji z Antonom Komatom na
temo Prehranska suverenost lokalne skupnosti bosta v četrtek, 20.
maja, ob 18. uri na Katarini v sadovnjaku pri Podružnični osnovni
šoli Topol in v četrtek, 3. junija, ob 18. uri v Smledniku ob vaškem
vrtu na Trgu sv. Urha. M. B.

IZOBRAŽEVANJE | 19

Izmenjava Erasmus+ tokrat na spletu
Izmenjava učencev Osnovne šole Medvode, ki naj bi v okviru projekta Erasmus+ odšli
v Bolgarijo in je bila predvidena za marec 2020, je zaradi epidemije odpadla, a so
ugotovili, da se lahko povežejo tudi na daljavo.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OŠ MEDVODE
V tednu od 12. do 16. aprila so se udeleženci iz partnerskih
držav (Bolgarija – tokratna gostiteljica, Italija, Poljska, Turčija
in Slovenija) v projektu Erasmus+ vsak dan od 12. do 15. ure
srečevali na spletu s pomočjo orodja Zoom. Pred enim letom
je namreč zaradi epidemije odpadlo načrtovano srečanje več
kot 50 učencev in 15 učiteljev v Bolgariji.

Vsak dan so na daljavo potekala triurna srečanja.
Kot je še povedala Čerujeva, se je navkljub dvomom, ob začetku srečanja je bilo prisotnega tudi nekaj strahu, na koncu vse
dobro izteklo: "Sodeč po vtisih učencev o srečanju na daljavo
smo se imeli odlično in se veliko naučili. Hvala vsem, ki ste
nam pomagali pri izpeljavi."

Učenke OŠ Medvode, ki so sodelovale v projektu, s koordinatorico
Andrejo Čeru
"Vendar nismo vrgli puške v koruzo in smo se dogovorili, da
'izmenjavo' izvedemo na daljavo. V vsakodnevnih triurnih
srečanjih smo na temah Znane in slavne osebnosti ter Običaji
in navade spoznali pisatelje, pesnike, športnike, pomembne
politike in druge osebnosti, ki so pustile pečat v zgodovini držav ali pa so še zdaj aktivne. Z zanimanjem smo poslušali in
si ogledali posnetke in nastope, ki so predstavili izročilo ter
navade in običaje sodelujočih dežel. Tako smo spoznali različne velikonočne tradicije, Henna Nights v Turčiji (obred poslikave rok s kano), kulinarične dobrote, zanimive predmete,
kulturno-zgodovinske značilnosti držav in partnerskih šol.
Reševali smo spletni kviz kahoot o poznavanju držav, risali
majice v programih Krita in Slikar ter jih opremili s citati,
slikami, simboli. Ustvarjali smo tipične bolgarske vzorce in
govorili angleško v skupinah, s pomočjo 'break-out' sob," je
pojasnila Andreja Čeru, koordinatorica šolskega projekta na
OŠ Medvode, ki je s pomočjo petih učiteljev in sodelovanjem
devetih učenk za partnerje pripravila tudi predstavitve o šoli
in Sloveniji. "Učenke so zaigrale kratko igro o tradiciji pustnih
šem in karnevalov s kurenti ter kot slavno osebnost predstavile smučarko Tino Maze. Za zanimive predmete iz Slovenije
so si izbrale ragljo, terilnik za orehe v obliki gobice in pašteto
Argeto – ki jo učenci naše šole obožujejo," pravi Čerujeva in kot
zanimivost dodaja, da udeleženci niso ostali niti brez zabavnega dela izmenjave: "Na daljavo se da izpeljati tudi disko popoldan, kar je gostiteljici Bolgariji nedvomno dobro uspelo."

Fizioterapija Fokus
Cesta komandanta Staneta 4a
1215 Medvode
E: info@fizioterapijafokus.si
T: 041 482 200
	
Manualna terapija in zdravilna

moč dotika
	
Bownova terapija
	
TECAR terapija
	
Laserska terapija
	Globinski udarni valovi (RSWT)
	
NORMATEC – presoterapija

Manualna terapija oziroma
zdravilna moč dotika
je pot do vašega zdravja
in dobrega počutja.
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Kulturni festival, ki bo raziskoval legende
Medvoški kulturni festival bo v prilagojeni obliki potekal od 21. do 28. maja.
MAJA BERTONCELJ
Lani Medvoškega kulturnega festivala
ni bilo, saj so ga zaradi epidemije covida-19 in ukrepov morali odpovedati, kot
trenutno kaže, pa letos bo, in sicer od 21.
do 28. maja v centru Medvod.
"V tem letu smo se zaradi epidemije odločili za prilagojen program, ki upošteva
vladne odloke in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Festival
se osredotoča na izobraževalne vsebine,
izvedene na prostem. V dopoldanskem
času ga bodo obiskali šolarji in predšolski otroci, v popoldanskem času pa
zaključene najavljene skupine," napoveduje Sabina Spanjol, koordinatorka
in organizatorka kulturnega programa
v Javnem zavodu Sotočje Medvode, ki je
glavni organizator festivala. Na njem
bodo sodelovali še Zavod za gozdove
Slovenije, TD Žlebe - Marjeta, Knjižnica Medvode, prostovoljci ESE/MOVIT in
drugi.
Slogan festivala je Legende med vodami. "Slogan že v samem pomenu besedne zveze pove, da letos raziskujemo legende na območju občine Medvode. V ta
namen smo v mestnem jedru pripravili
začasno krožno pot s šestimi postajami,
kjer bodo udeleženci spoznali različne pomene besede legenda. Prisluhnili bodo roparskim vitezom, si ogledali
razstavo divjih živali, raziskovali, kdo je
medvoška legenda, in slišali, kje in kdaj
so legende nastale," še pravi Spanjolova.
Programske postaje bodo stale na naslednjih lokacijah: Zgodovinska ča-

Festival se osredotoča na izobraževalne vsebine, izvedene na prostem. V dopoldanskem
času ga bodo obiskali šolarji in predšolski otroci, v popoldanskem pa zaključene najavljene
skupine. / Foto: JZ Sotočje
sovnica (ploščad ob tržnici), Živalske
legende (Galerija na prostem), Obrazi
sotočja (za Knjižnico Medvode), Domoznanska zbirka (terasa Knjižnice
Medvode), Roparski vitezi (ploščad pri
tržnici Medvode) in Legende prihodnosti in preteklosti (del peščenega parkirišča pri stavbi režijskega obrata). "Prijavljenih je že več kot štiristo otrok, ki
bodo na krožni poti v mestnem jedru
obiskali omenjenih šest tematskih postaj in raziskovali različne pomene besede legenda," je z zanimanjem za zdaj
zadovoljna Spanjolova. Prvi dan festivala, (21. maja) načrtujejo tudi odprtje
razstave Pustimo jim živeti (predviden
govornik je Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije), za zaključek (28. maja)
pa ob morebitnem dodatnem sprošča-

nju ukrepov tudi koncert keltske glasbe
s skupino Noreia. Prijave za zaključene
skupine za voden sprehod po poti letošnjega Medvoškega kulturnega festivala v popoldanskih urah sprejemajo na
e-poštni naslov kultura@zavodsotocje.
si. "Kljub nepredvidljivi koronasituaciji, ki se je v zadnjem letu vpela v naše
vsakdanje življenje, nam je za vas uspelo pripraviti nekaj poučnih in zabavnih
programskih vsebin in dogodkov, ki vas
bodo zvabili v svet kulture ter umetnosti in vas navdušili nad nešteto možnostmi, ki jih ponuja prihodnost. Mogoče pa bodo čez tisoč let naši zanamci
svojim otrokom pripovedovali legendo,
v kateri bo glavno vlogo nosil prav kdo
od nas. Pridružite se našemu popotovanju," vabi Sabina Spanjol.

Strategija kulture v javni obravnavi
Občina Medvode je dala v javno obravnavo osnutek dokumenta Strategija razvoja kulture
v občini Medvode 2021–2024. "Ker je kultura pravzaprav edino področje, s katerim tako
države kot regije ohranjajo in razvijajo lastno identiteto, se predstavljajo svetu in sebi z
lastno ustvarjalnostjo in prepoznavnostjo ter gradijo nove elemente kulturne dediščine za
prihodnje rodove, je vključevanje civilne družbe v pripravo dokumentov za uresničevanje
javnega interesa za kulturo še toliko pomembnejše. Vabimo vas, da osnutek preberete in
nam na naslov obcina@medvode.si posredujete svoje pripombe, stališča in predvsem
konkretne predloge, ki bi izboljšali dokument," sporočajo z Občine Medvode. Rok za oddajo predlogov je 25. maj. M. B.

Biološko zobozdravstvo
in celostna obravnava
V Centru Hočevar, ki se nahaja v Retečah, sledijo konceptu biološkega
zobozdravstva s poudarkom na celostni obravnavi človeka. Urejen
ambient z naravnimi materiali še dodatno pomirjujoče deluje na pacienta.
O prednostih tovrstne obravnave na vaše zdravje smo se pogovarjali
z vodjo centra Gregorjem Hočevarjem, dr. dent. med., Specialist in
Biological Dentistry and Ceramic Implants (ISMI Germany, IAOCI USA).
Kaj pravzaprav pomeni biološko
zobozdravstvo in v čem se razlikuje od
klasičnega?
Biološko zobozdravstvo pomeni zobozdrav
stvo, pri katerem je na prvem mestu naraven,
človeškemu organizmu prijazen pristop. Naša
prednost oziroma razlika v pristopu je celovit
pogled na delovanje človeškega organizma.
Zavedamo se, da se procesi, ki se dogajajo
v ustih, odražajo v celem telesu. In obra
tno – procesi, ki se dogajajo v telesu, se lah
ko odražajo v slabem stanju zobovja. Ko se
ukvarjamo z zobmi, vedno upoštevamo vpliv
bolezenskega stanja in naših posegov na
zdravje celotnega telesa. Zato je popolnoma
razumljivo, da izbiramo zgolj rešitve, orodja
in materiale, ki so organizmu prijazni oziroma
drugače povedano “biološki”.

Center Hočevar v Retečah

Kot strokovnjaki za biološko zobozdravstvo in
keramične implantate pri svojem delu upora
bljamo biokompatibilne materiale ter zdravi
mo po načelu minimalno invazivnega pristopa.
Omenili ste vpliv zob in obzobnih tkiv na
zdravje pacienta.
Zobje, obremenjeni z različnimi kovinskimi
materiali, z živim srebrom, nadalje odmrli
zobje, skrita vnetja v kosti, vnetja obzobnih
tkiv predstavljajo določene obremenitve, ki
lahko slabijo imunski sistem. V sklopu biolo
škega zobozdravstva skušamo pri pacientih
vzpostaviti zdravo ustno votlino z zdravimi
zobmi in zdravimi obzobnimi tkivi. Zdrava
usta namreč izžarevajo zdravo osebnost. Če
poudarim, naš cilj je pri pacientu ohraniti
zdrave in žive zobe.
Stanje v ustih lahko vpliva na celotno
telo in obratno, zato v Centru Hočevar
še posebno pred večjimi posegi opravite
imunološki pregled pacienta. Kako to
poteka in kaj temu sledi?
Raziskave v zadnjih desetih letih so pokaza
le, da pomanjkanje vitaminov, mineralov in
mikroelementov lahko pusti posledice tudi v
ustih. Se pravi na kosti, ki se tanjša, in na dlesni,
ki lahko postane bolj dovzetna za vnetja. Posle
dično pride tudi do večjega pojava kariesa.
Zato se v našem centru ne osredotočamo
samo na ustno votlino, ampak merimo vre
dnosti vitamina D ter s posebno napravo
opravimo spektrofotometrično merjenje
elementov v kožnem tkivu. Zelo je pomemb
na vsebnost vitamina D pa tudi ostalih vita
minov, mineralov in mikroelementov. Na ta
način hitro in neboleče pridemo do infor
macij o zdravju pacienta. Naši strokovnjaki
pacientom razložijo izvide in predlagajo pri
lagojene ukrepe. Pri veliko pacientih je treba
nadomestiti primanjkljaj določenih elemen
tov s sistematičnim pristopom. V ta namen
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Gregor Hočevar, dr. dent. med.
ponujamo kvalitetne biološke nadomestke
priznanega nemškega proizvajalca.
V sodobnem svetu smo vsi zelo obremenje
ni, stres je naša stalnica; prehrana ni optimal
na, premalo spimo, okolje je onesnaženo v
smislu elektromagnetnega sevanja, težkih
kovin, glifosatov ipd.; zaloge pomembnih
elementov pa se zmanjšajo tudi po boleznih,
denimo po prebolelem covidu-19..
Kako v Centru Hočevar poteka obravnava
pacienta pri večjih posegih?
Večji posegi so za paciente tako fizično kot
psihično velika obremenitev. Kot omenjeno,
pri nas velja načelo celostne obravnave paci
enta. Slednjemu se maksimalno posvetimo in
si zanj vzamemo veliko več časa, kot je to obi
čajna praksa. K boljšemu počutju pripomore
tudi strokovno osebje, vrhunska oprema in
stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.
Velik poudarek je na predoperacijski pripravi
z vitaminsko infuzijo. Ob posegih uporablja
mo matične celice in rastne faktorje, ki jih po
posebnem postopku pridobimo iz pacientove
lastne krvi, kar pripomore k hitrejši in boljši re
generaciji. Pooperativna obravnava zajema hla
jenje s posebno masko, ki jo pacient dobi tudi
za domov, ter Bemer in kranisokralno terapijo
za podporo regeneraciji. S takšnim pristopom
pacient od nas odide zadovoljen in brez preko
mernih bolečin, značilnih za večje posege.
Kako skrbite za varnost v smislu
omejevanja širjenja covida-19?
V našem centru veliko pozornost namenja
mo zaščiti pred korono. Skrbimo za časov
nico naročil, v čakalnici pa je zagotovljena
razdalja. Prav tako na vhodu merimo telesno
temperaturo naših obiskovalcev. Velik po
men dajemo zračenju prostorov, nameščeno
imamo rekuperacijo s posebnimi filtri, 24 ur
na dan pa s posebno napravo zagotavljamo
sterilizacijo z dezinfekcijo.

Zaradi povečanega obsega
dela v svojo ekipo vabimo
zobozdravnika/ico in zobnega
asistenta/tko. Več informacij
na spletni strani.

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka l T: 08 200 5358 M: 040 557 257 l www.centerhocevar.com
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Tiha dražba
umetnin
Organizira jo društvo
Barka, poteka pa na spletu
od 12. maja do 2. junija.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA

Povezava do kataloga dražbe Artists for Artists 2021 – Jaz in ti ustvarjava zate je dostopna na
spletni strani Skupnosti Barka.

Gre za tiho dražbo umetnin Artists for Artists 2021, ki jo bienalno organizirajo od
leta 2017. Takrat je potekala prvič, drugič
dve leti kasneje. Letošnja je tako tretja.
K sodelovanju so povabili umetnike, ki
želijo pomagati odraslim z motnjo v duševnem razvoju razvijati svoje umetniške darove in se udeleževati umetniških
delavnic in art terapije. Svoje umetnine
podarjajo ali v celoti ali pa v želenem
deležu od prodaje. "Bienalna tiha dražba
umetniških del Artists for Artists (Umetniki za umetnike) je plod dolgoletnega
prijateljstva med galeristko Marijo Šikoronjo, Alexandro Liechtenstein, slikarko
Franzisko Steinhart in slikarko Evgenijo
Jarc z Društvom Barka. Začela se je leta
2017 in od takrat jo izvajamo bienalno.
Leta 2019 smo tiho dražbo organizirali z
namenom pridobitve ateljeja za uporabnike Društva Barka, ki imajo velik umetniški potencial. Za izvedbo dražbe smo
pridobili dela veliko znanih umetnikov.
Zbrali smo okrog 20 tisoč evrov, ki smo

ÈEPRAV SMO "PASJI", NEGO IZVAJAMO TUDI NA MAÈKAH!

PASJISALONBEVSK.COM
041 571 253
ZGORNJE PIRNIÈE 100A

ROZMAN JANEZ S.P. MIZARSKI SSERVIS, ZG. PIRNIČE 100 A, MEDVODE

SVOJA VRATA ZA VAS ODPIRA

BREZPLAČNA OBJAVA

jih namenili ureditvi umetniškega ateljeja po vzoru "Atelier de la Tour" v Treffnu na Koroškem. Mednarodna praksa
in raziskave so pokazale, da art terapija
in umetniško ustvarjanje pri osebah z
motnjo v duševnem razvoju preprečuje
anksioznost, povečuje socialno vključenost, osebi daje občutek pripadnosti,
preprečuje občutek osamljenosti, spodbuja domišljijo in kreativnost ter vpliva na razvoj oziroma vzdrževanje finomotoričnih spretnosti," so pojasnili v
Društvu Barka. Zaradi epidemije dražba
izdelkov ustvarjalcev Društva Barka, VIZ
Frana Milčinskega Smlednik, Centra
Korak, Kranj, VDC Postojna in ostalih
umetnikov, ki so velikodušno darovali
svoje umetnine, poteka na spletu. Začela se je v sredo, 12. maja, ob tem je potekalo spletno odprtje, zaključila se bo
2. junija ob 12. uri. Povezava do kataloga
dražbe Artists for Artists 2021 – Jaz in ti
ustvarjava zate je dostopna na spletni
strani Skupnosti Barka. Pod zavihkom
Artists for Artists 2021 se vam bo pokazal nabor umetniških del. Ko izberete
umetniško delo, ki vam je všeč, kliknete

nanj in prikazali se vam bodo podatki
– naslov umetniškega dela, podatki o
avtorju, izklicna cena, trenutna najvišja
ponudba. Določite svojo želeno ponudbo in jo vpišete v okence. Odpre se vam
novo okno, kamor vpišete svoje podatke, ki ne bodo nikjer javno objavljeni. Če
bo nekdo za umetniško delo podal višjo
ponudbo kot vi, boste o tem obveščeni
po e-pošti, v tem primeru lahko ponudbo podate ponovno.
"Naša želja za letošnjo dražbo je bila
vključiti še širši spekter amaterskih in
profesionalnih umetnikov. K sodelovanju smo povabili raznolike organizacije,
ki vključujejo ranljive skupine ljudi, in
veseli smo, da nam je uspelo zbrati čudovit nabor umetnin. Zbrana sredstva
bomo namenili sofinanciranju umetniških delavnic in art terapije, ki se bo izvajala v našem ateljeju. Iskreno upamo,
da bo tudi vas naš projekt navdušil in
spodbudil k aktivnemu sodelovanju pri
nakupu enega ali več umetniških del ali
pa morda navdihnil, da kako drugače
podprete projekt," še pravijo v Društvu
Barka.
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Uradne objave Občine Medvode
številka 4, 14. maja 2021

VSEBINA
1. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 21., 25. in 27. člena Uredbe o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in 16. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in
55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na
15. seji dne 10. marca 2021 sprejel

ODLOK

O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OBMOČJU
OBČINE MEDVODE
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne
občine Medvode.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo:
• stroške obstoječe komunalne opreme,
•p
 reračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
• merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem
površine objekta (Dto),
• faktor namembnosti objekta (Fn),
• računski faktor površine (Fp),
• prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega
prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja
za naslednjo komunalno opremo:
• omrežje cest,
• omrežje vodovoda,
• omrežje kanalizacije,
• ravnanje z odpadki,
• javne površine.

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določa predpis, ki ureja urejanje prostora, in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun
komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
4. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Obstoječa komunalna
oprema

Stroški obstoječe komunalne
opreme (EUR)

omrežje cest

66.731.995

omrežje vodovoda

29.023.026

omrežje kanalizacije

31.453.363

ravnanje z odpadki

3.483.057

javne površine

3.249.344

5. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme
na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, znašajo:
Obstoječa komunalna
oprema
omrežje cest

Cpo (EUR/m2)

Cto (EUR/m2)

12,05

28,99

omrežje vodovoda

5,80

13,78

omrežje kanalizacije

11,61

28,97

ravnanje z odpadki

0,63

1,51

javne površine

0,86

1,97

6. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem
površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem
površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,3 : 0,7.
7. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov,
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst
objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
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CC-SI - klasifikacijska
raven področja

STAVBE

CC-SI - klasifikacijska raven
razreda

Fn

Cto(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta

1121

Dvostanovanjske
stavbe

1,3

Fn

faktor namembnosti objekta glede na njegov
namen uporabe

1122

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,3

psz(i)

prispevna stopnja zavezanca za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme (%)

1211

Gostinske stavbe

1,1

i

123

Trgovske stavbe in
stavbe za storitvene
dejavnosti

1,3

posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme

KPobstoječa(i)

znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme

Nestanovanjske
kmetijske stavbe

0,7

KPobstoječa

znesek komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu

1271

Ostale vrste stavb

1,0

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

0,5

DRUGI GRADBENI POSEGI

1,0

8. člen
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov
CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša 1,5.
9. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme je:
Obstoječa komunalna oprema

psz (%)

omrežje cest

0,9100 (91,00 %)

omrežje vodovoda

0,6426 (39,50 %)

omrežje kanalizacije

0,6984 (69,84 %)

ravnanje z odpadki

0,5500 (55,00 %)

javne površine

1,0000 (100,00 %)
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
AGP

površina gradbene parcele stavbe

ASTAVBA

BTP stavbe

AGIO

površina gradbenega inženirskega objekt

Dpo

delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo

Dto

delež površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opreme

Cpo(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na m2 gradbene parcele stavbe

(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se
odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi
zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni
prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo
ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva
površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in
računskega faktorja površine iz 8. člena tega odloka.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na
podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih
evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je
dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne
površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša
površina.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata
tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:
pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih
objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način
še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo po uradni dolžnosti potem, ko je komunalni
prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero
mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za
izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom,
ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na
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zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina,
določena na način iz prvega odstavka tega člena.

prispevek, pri čemer morajo imeti objekti, ki se odstranijo, enako
klasifikacijo vrste objekta (CC-SI) kot objekti, za katere se odmerja
komunalni prispevek.

12. člen
(obročno plačilo komunalnega prispevka)

(3) Ostala pretekla vlaganja so že upoštevana pri določitvi prispevne stopnje in se pri izračunu komunalnega prispevka ne upoštevajo.

Komunalni prispevek, ki se odmeri po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti, se na podlagi vloge o obročnem odplačilu
zavezanca lahko plača v 24 obrokih, ki morajo biti plačani v roku
24 mesecev.

(4) O upoštevanju predloženih dokazil iz prvega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)

15. člen
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)

(1) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo neprofitnih stanovanj in za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je Občina Medvode in so namenjene za
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Medvode.

(2) Plačila komunalnega prispevka se oprosti za gradnjo:
• gasilskih domov (ki spadajo v CC-SI: 1274) v višini 100 %
• industrijskih in skladiščnih stavb (CC-SI: 125) v višini 10 %
• nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI: 1271) v višini 50 %
(3) Plačilo komunalnega prispevka za izboljšanje komunalne
opremljenosti (kanalizacija odpadnih voda) za obstoječe objekte,
ki se na novo priključujejo na novozgrajeno komunalno opremo,
se oprosti v višini 50 %.
IV. PRETEKLA VLAGANJA
14. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo se v celoti upoštevajo pretekla vlaganja v primeru odstranitve in gradnje novega objekta. V tem primeru se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo smiselno
uporabijo določbe 3. odstavka 10. člena tega odloka.
(2) Pretekla vlaganja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo za
objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj iste gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni

16. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo
tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Medvode (Uradni list RS, št. 69/18).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 354-285/2020-6
Datum: 10. 3. 2021
Občine Medvode
Župan 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.

Datum: 26. 2. 2021

LETNO POROČILO O SPREMLJANJU ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE IZ VAŠKIH
VODOVODNIH SISTEMOV ZA LETO 2020
V Občini Medvode je oskrba prebivalcev s pitno vodo urejena z javnimi
vodovodnimi sistemi in z vaškimi vodovodnimi sistemi (VVS). Javne
vodovodne sisteme upravlja podjetje Komunala Kranj, d. o. o., in pokrivajo predvsem ravninski del občine, del naselja Žlebe, naselje Belo,
območje Osolnika in območje Katarine. Poročilo o ustreznosti pitne
vode v javnih vodovodnih sistemih za leto 2020 je bilo posredovano
uporabnikom po pošti v mesecu marcu, v nadaljevanju pa objavljamo
poročilo o ustreznosti pitne vode v vaških vodovodnih sistemih.
VVS upravljajo vaški vodovodni odbori, društva, v enem primeru tudi
zavod oziroma njihovi gospodarji in pokrivajo predvsem hriboviti
del občine. Občina je za izvajanje notranjega nadzora in spremljanje
stanja VVS tudi v letu 2020 sklenila letno pogodbo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, ki je preko celega leta izvajal
odvzem vzorcev pitne vode, analiziranje teh vzorcev v laboratoriju, pri-

pravo poročil o ugotovitvah analiz in glede na ugotovitve izvajal tudi
potrebne dezinfekcije posameznih delov ali celotnih VVS. Za nekaj
manjših VVS, za katere Občini Medvode ni treba poskrbeti za izvajanje notranjega nadzora, in za vsa lastna zajetja skrbijo lastniki sami.
Zanje nimamo podatkov o ustreznosti pitne vode, s katero se oskrbujejo njihovi lastniki in drugi uporabniki. Na nekaterih VVS se je izvajal
tudi državni nadzor oziroma monitoring pitne vode RS. Vsa poročila
o ugotovitvah analiz so objavljena na spletni strani Občine Medvode
(http://www.medvode.si/objave/31).
VVS Golo Brdo – hrib
Na ta VVS so priključeni objekti iz naselij Golo Brdo, Seničica in Žlebe. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega nadzora in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 10 vzorcev
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vode. Od tega je bilo 6 vzorcev neskladnih. Pri vseh se je ugotovila
neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij. Uveden je bil začasen ukrep prekuhavanja vode.

se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega nadzora je
bilo odvzetih skupaj 7 vzorcev vode. Od teh se je pri 2 vzorcih ugotovila
neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij.

VS Golo Brdo – Polana
Na ta VVS so priključeni objekti iz spodnjega dela naselja Golo Brdo. Voda
se pripravlja s filtriranjem preko treh različnih filtrov (peščeni filter, filter s
filtrirnimi vložki, svečasti filter) in z natrijevim hipokloritom. V okviru notranjega nadzora in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 13 vzorcev
vode. Od teh sta bila 2 vzorca neskladna. Od teh se je pri 1 vzorcu ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij, pri 1 vzorcu pa zaradi
prevelike motnosti, prevelikega števila prisotnih kolonij pri 22 ºC in prisotnih bakterij clostridium perfringens. Stalen ukrep prekuhavanja vode bo
preklican po sprejetem sklepu upravljavca VS, ko bo izkazana uspešna
sanacija vodovodnih objektov (zbiralnika s črpališčem in vodohrana) in
ustrezno delovanje vgrajenih naprav za pripravo vode.

VVS Žlebe – Žlebe in VVS Žlebe – Štrekel (bivši VVS Petrina)
Na ta dva VVS so priključeni objekti iz zgornjega in spodnjega dela
naselja Žlebe. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru
notranjega nadzora so bili odvzeti skupaj 4 vzorci vode. Od teh se je
pri vseh vzorcih ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih
bakterij.

VVS Mamovec – Tehovec
Na ta VVS so priključeni objekti iz naselja Tehovec. Voda se pripravlja
z natrijevim hipokloritom. V okviru notranjega nadzora so bili odvzeti
4 vzorci vode. Od teh je bil 1 vzorec neskladen. Pri tem vzorcu se je
ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij, prisotnih
enterokokov, prisotnih bakterij escherichia coli in prevelikega števila
prisotnih kolonij pri 22 ºC. Po preverjanju razloga je bila ugotovljena
napaka pri pripravi vode in ta v nadaljevanju tudi odpravljena. Uveden
je bil začasen ukrep prekuhavanja vode.
VVS Trnovec – Govejek
Na ta VVS so priključeni objekti iz naselja Trnovec. Voda se kemijsko
ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega in državnega nadzora
je bilo odvzetih skupaj 12 vzorcev vode. Od tega so bili 3 vzorci neskladni. Od teh se je pri 1 vzorcu ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij, pri 2 vzorcih pa zaradi prisotnih koliformnih
bakterij in bakterij escherichia coli. Uveden in kasneje preklican je bil
začasen ukrep prekuhavanja vode.
VVS Žlebe – Jetrbenk
Na ta VVS so priključeni objekti iz osrednjega dela naselja Žlebe. Voda
se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 10 vzorcev vode. Od tega je bilo 7
vzorcev neskladnih. Od teh se je pri vseh vzorcih ugotovila neskladnost
zaradi prisotnih koliformnih bakterij in pri 6 vzorcih še zaradi prisotnosti
bakterij escherichia coli. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja vode.
VVS Žlebe – Seničica (Seničica)
Na ta VVS so priključeni objekti iz naselja Seničica. Voda se od začetka
septembra 2020 naprej pripravlja s filtriranjem preko peščenega filtra,
preko UV-žarnice in po potrebi z dezinfekcijskim sredstvom Sanosil.
V okviru notranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 16
vzorcev vode. Od tega je bilo 7 vzorcev neskladnih. Od teh se je pri 6
vzorcih ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij, pri
3 vzorcih še zaradi prisotnih bakterij escherichia coli, pri 1 vzorcu pa
še zaradi prisotnih enterokokov. Pri 1 vzorcu se je neskladnost ugotovila zaradi prevelikega števila prisotnih kolonij pri 22 ºC. Stalen ukrep
prekuhavanja vode bo preklican po sprejetem sklepu upravljavca VVS,
ko bo izkazano ustrezno delovanje vgrajenih naprav za pripravo vode.
VVS Žlebe – Seničica (Žlebe)
Na ta VVS so priključeni objekti iz spodnjega dela naselja Žlebe. Voda
se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega nadzora
so bili odvzeti skupaj 3 vzorci vode. Od tega so bili vsi vzorci neskladni. Od teh se je pri 3 vzorcih ugotovila neskladnost zaradi prisotnih
koliformnih bakterij, pri 2 vzorcih še zaradi prisotnih bakterij escherichia coli in pri 1 vzorcu še zaradi prisotnih enterokokov. V veljavi je
stalen ukrep prekuhavanja vode.
VVS Preska
Na ta VVS so priključeni objekti iz zgornjega dela naselja Preska (na Preški cesti, na Bergantovi cesti, na Kurirski cesti in na Cesti v Žlebe). Voda

VVS Vaše
Na ta VVS so priključeni še zadnji objekti iz zgornjega dela naselja
Vaše. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor
na tem VVS izvajajo uporabniki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti pitne vode iz tega VVS. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja
vode. V tem delu naselja je v gradnji nova kanalizacija in nov vodovod. Z dokončanjem novega vodovoda bodo tako tudi ti objekti prevezani na javni vodovodni sistem.
VVS Sora
Na ta VVS sta priključena 2 objekta iz naselja Sora. Voda se kemijsko
ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor na tem VVS izvajajo uporabniki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti pitne vode iz tega
VVS. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja vode. V tem delu naselja
je v gradnji nova kanalizacija in nov vodovod. Z dokončanjem novega
vodovoda bosta tako tudi ta objekta prevezana na javni vodovodni
sistem.
Lastna zajetja
Lastna zajetja ima več objektov iz naselij Golo Brdo, Seničica, Setnica,
Studenčice, Trnovec, Žlebe in Sora. Voda se kemijsko ali mehansko ne
obdeluje. Notranji nadzor izvajajo uporabniki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti pitne vode iz teh lastnih zajetij.
Stalno obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih
sistemov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen oziroma
začasen ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati:
VVS Golo Brdo – hrib
VVS Mamovec - Tehovec
VVS Žlebe – Jetrbenk
VVS Žlebe – Seničica (Seničica)
VVS Žlebe – Seničica (Žlebe)
VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
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).

Eko društvo Trnovec, Eko društvo Vodovod Seničica,
Zavod Vodovod Preska,
Vodovodni odbori VVS
in Občina Medvode

Rokodelski
izdelek
s humanitarno
noto
MAJA BERTONCELJ
FOTO: JANEZ STROJAN
Rozalija Strojan, članica Društva upokojencev Pirniče, je izdelala rokodelski
izdelek s humanitarno noto, ki so ga
nato v društvu podarili Majdi Repše, ki
že več let sodeluje v projektu Starejši za
starejše.
"Komisija zveze za tehnično kulturo pri
Zvezi društev upokojencev Slovenije je
pripravila projekt s humanitarno noto.
Združuje delovanje rokodelske skupine
pri zvezi in projekt Starejši za starejše.
Pripravili so set, ki vsebuje kuhinjsko
krpo in manjšo brisačo. Kot rokodelka
sem oba izdelka primerno okrasila z vezenjem. Vezenje in vzorec sem morala
prilagoditi vrsti materiala. Na kuhinjski
krpi sem lahko izbrala vezenje s križci,
ker je bilo mogoče šteti niti, za vzorec

Kuhinjsko krpo in manjšo brisačo je Rozalija Strojan okrasila z vezenjem. Podarili so ju
Majdi Repše.
sem izbrala simetrično obliko, da ga
lahko vidimo v celoti z vseh strani. Brisača je iz frotirja, kjer zaradi strukture
niti ni mogoče vesti po narisku. Izbrala
sem marjetični vzorec, katerega obrobe lepo dopolnjuje bele niti. Znak Zveze društev upokojencev Slovenije sem
naredila s stebelnim vbodom, tudi brez
nariska na podlago. Čas izdelave je zelo
relativen, ker sem se precej časa ukvarjala z idejo o vzorcih in primernem vezu
glede na vrsto tkanine. Za vsakega od

izdelkov sem porabila od deset do petnajst ur," je pojasnila Rozalija Strojan.
V Društvu upokojencev Pirniče so izdelek Majdi Repše podarili 8. marca. Pri
srečanju in predaji so bili prisotni tudi
prostovoljka Julija Zadravec, ki jo obiskuje, Irena Stanič, koordinatorka projekta v pirniškem društvu upokojencev,
in seveda izdelovalka in rokodelka Rozalija Strojan. Celoten postopek izdelave
in tudi srečanje je v trajen spomin s fotoaparatom zabeležil Janez Strojan.

Spomladanska 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.
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Odprt za sodelovanje tudi v domači občini
Rock Finale, doma iz Preske, je krajinski arhitekt, kmalu z nazivom doktorja
znanosti. Svojega vrta nima, z veseljem pa pri prostorskem urejanju in vrtovih
pomaga drugim. Zaposlen je v šolstvu, kjer svoje znanje in izkušnje predaja mladim.
Okoljsko naravnano raziskavo za doktorsko disertacijo je uspešno izvedel tudi med
četrtošolci na OŠ Preska. Za občino Medvode pravi, da je že zelena občina, a so za
izboljšave še poti.
SUZANA P. KOVAČIČ
Zakaj ste se odločili za študij krajinske arhitekture?
Leta 1995 sem bil sprejet na štiri fakultete in na vseh sem bil na sprejemnih
izpitih med prvimi petimi najboljšimi
kandidati. Izbiral sem med klasično arhitekturo, likovno pedagogiko, modnim
oblikovanjem in krajinsko arhitekturo.
Pretehtal sem in izbral krajinsko arhitekturo, ki je neko logično nadaljevanje
srednje šole, ker sem po osnovni izobrazbi aranžerski tehnik – od opremljanja notranjih prostorov in sejemskih
postavitev sem se torej usmeril v eksterier, veliko večji zunanji prostor. V študiju sem užival, pol leta sem bil tudi na
izmenjavi na Švedskem, kjer sem začel
pisati diplomsko nalogo na temo sanacije odlagališč odpadkov in jo zaključil
v Ljubljani iz sanacije odlagališča na
Ljubljanskem barju.

Rock Finale / Foto: Tina Dokl

Nikoli pa nisem mogel iz svoje kože, da
ne bi bil zraven še pedagog. Že od srednje
šole, od leta 1993 naprej, sem vsa poletja
na letovanjih delal z otroki, najprej kot
animator na jezikovnih tečajih z likovnimi, fotografskimi in video delavnicami
ter zaključil kot pomočnik organizatorja
letovanj. Leta 2017 sem zaključil pedagoško andragoško izobrazbo in leta 2018
opravil še strokovni izpit, tako da sem
se dejansko s to veliko željo vrnil nazaj v
šolo. Štiri leta sem učil na Biotehniškem
centru Naklo dijake več smeri (bodoče
vrtnarje, cvetličarje in hortikulturne tehnike) ter študente tamkajšnje višje šole
(bodoče inženirje hortikulture). Po vsej
verjetnosti se na povabilo oktobra vračam kot predavatelj na višjo šolo BC Naklo. Trenutno pa sem zaposlen na svoji
srednji šoli (Srednja trgovska šola Ljubljana), kjer poučujem aranžerske tehnike.
Na poklicni poti pa niste samo poučevali ...

V Semenarni Ljubljana sem bil vodja maloprodaje leto in pol in kjer, vsaj
upam tako, sem prav tako pustil svoj
pečat predvsem z urejanjem obstoječih
trgovin ter iskanjem novih lokacij trgovin. Svojo profesionalno krajinarsko pot
pa sem začel v Merkurju v Vižmarjah
kot vodja vrtnega centra. Spomnim se,
da smo takrat v ponudbo začeli dodajati
ureditev vrtov.
Kakšna je vaša izkušnja, koliko Slovenci zaupamo zasnovo vrtov strokovnjakom?
Ne ravno. Slovenci smo zelo specifični.
Če se na kaj spoznamo, se spoznamo na
vrt, tudi ko se ne. Dostikrat se zgodi, da
me ljudje pokličejo, ker potrebujejo idejo za vrt. Ko povem okvirno ceno (ki ni
visoka), se premislijo in rečejo, da bodo
kar sami naredili. Opozorim jih na morebitne "napake", ki pa jih, iskreno, potem zelo nerad popravljam.
Kaj je v osnovi vaše delo krajinskega
arhitekta na terenu?
Najprej temu rečem psihiatrija (smeh),
kar pomeni, da moram uskladiti želje
cele družine in nekaj najtežjega je uskladiti želje moža in žene. (smeh) Mož bi
denimo rad ravnino, da spusti kosilnico
čez, žena pa bi imela čim več grmičevja, jagodičevja, uporabnih rastlin. To je
že evolucijsko povezano, ker je moški,
ko je šel lovit, moral imeti čistino pred
seboj, da je videl svoj plen. Ženske nabiralke so se seveda rade spustile v grmičke. Vedno so kompromisi in iz tega
nastanejo zelo kvalitetni projekti.
Pred leti sem imel projekt na Igu pri
Ljubljani pri zakoncih, profesorici matematike in inženirju računalništva,
kjer je vrt sestavljen iz krogov in delov
krožnice. Se pa tu vedno pokaže moja
strast do rastlin, do tega, da ljudem
predstavim dobre kombinacije, da jim
razložim, katere rastline ustrezajo določeni legi, kaj bo kdaj cvetelo ...
Koliko poudarka dajete avtohtonim
sortam?

POGOVOR | 29
Pri meni imajo prednost avtohtone sorte rastlin, užitne rastline in dišavnice. V
zasaditev okrasnega vrta včasih kombiniram tudi kakšno zelenjavo. Izogibam
pa se tujerodnih vrst, ki so lahko čez čas
potencialno invazivne.
Ste aktivni na tem področju tudi v
domači občini?
Poskušam biti, ampak sem mogoče v
občini premalo poznan ali premalo uslišan. Sem pa izjemno kritičen, sploh kar
se tiče na primer obrezovanj drevja. Na
Bonovcu pri Plečnikovi kapelici so bile
tri lipe in nekaj smrek, in ko je ena lipa
med neurjem padla, so iz varnostnih razlogov požagali še ostali dve. Kapelico so
krasno obnovili in okolico lepo uredili,
posadili pa so na novo le dve lipi, kljub
temu da sem apeliral in poskušal, da bi
po Plečnikovih načrtih naredili brezov
gaj, kot je že bil v osnovi, ko je bila kapelica zgrajena. Posluha za to ni bilo.
Kaj pa lahko pohvalite v občini?
Ureja se zares veliko. Krožišče v Medvodah je bilo prenovljeno, pa tržnica z okolico, v smeri Ljubljane se je uredila kolesarska pot čez Bonovec, kjer si sam želim
še drevored. Pozdravljam nove zasaditve
z drevnino in trajnicami, ki so za začetno
investicijo sicer nekaj višji strošek, dolgoročno vzdrževanje pa cenejše. Pohvala
občini, ker se je tega lotila premišljeno. Za
primer ureditve Plečnikove kapelice, kar
sem že navedel v svoji kritiki, pa se mi
zdi, da krajinska stroka ni dovolj poznana ali slišana. Če bi malo bolj sodelovali,
bi bilo še boljše. Lahko bi zeleno uredili
tudi nadstrešnice avtobusnih postajališč
po zgledu ljubljanskega LPP v občini Ljubljana, ki niso samo estetske, ampak tudi
funkcionalne (ob hudih nalivih zadržujejo vodo ...). Tudi občinsko knjižnico, ki
ima ravno streho, bi lahko ozelenili.
Na mostu v Medvodah so na primer
vsako leto obešanke z balkonskim cvetjem, kar je čudovito. Za spodbudo pa
bi Občina Medvode lahko prispevala še
nekaj dodatnih sredstev za ocvetličenje
stanovanjskih hiš.
Več pozornosti bi morali dati, in to ne le
v občini Medvode, zasaditvam okrog vrtcev. Po možnosti naj bo to sadno drevje,
kot so jablane in hruške avtohtonih sort;
te tudi nimajo koščic. Medtem ko za otroke privlačne barve plodov v oranžno-rumeno-rdeči večinoma odsvetujem. Ribez
je že v redu, medtem ko imajo maline in
robide trnje in še razrastejo se preveč.
Vrniva se k zanimivi vsebini vaše
diplomske naloge. Ozelenitvi zaprtih
odlagališč odpadkov.

Vedno so kompromisi in iz tega nastanejo zelo kvalitetni projekti. Na sliki vrt, sestavljen iz
krogov in delov krožnice. / Foto: osebni arhiv
Odpadki so naš vsakdan. Trend je v reciklaži in posledično manj odlaganja
odpadkov. Odlagališča, taka, kot so, so
bila planirana izven naselij. Naselja so
se širila in so zdaj v bližini odlagališč
ali jih celo obkrožajo. Še petdeset let po
zaprtju odlagališča se sprošča metan,
ki se sicer koristno zajema in uporablja
za ogrevanje, a ima v okolju neprijeten
vonj, ki ga lahko omilimo z ustreznimi
zelenimi nasadi.
Odlagališča, ki jih zaprejo, dobivajo
nov sekundaren namen. Največkrat po
svetu na teh lokacijah delajo igrišča za
golf, takoj zatem parkovne površine.
Vsebina moje diplomske naloge je bil
projekt igrišča za golf čez celotno zaprto
odlagališče odpadkov na Ljubljanskem
barju. Del tega – z devetimi luknjami za
golf – je bilo realiziranega in je videti
odlično, drugi del pa po vsej verjetnosti
ne bo, ker je območje predvideno kot
odlagališče gradbenih odpadkov za primer naravne nesreče – potresa.
Vaša doktorska disertacija se navezuje na diplomsko delo. Tema je spodbujanje okolje ozaveščenosti z likovno
umetnostjo ...
Odločil sem se uvajati inovativni pristop poučevanja z likovno umetnostjo
v osnovni šoli (OŠ), raziskavo sem delal
med četrtošolci, deloma tudi na OŠ Preska. Skupaj je sodelovalo 153 učencev in
šest učiteljic. Interdisciplinarno in medpredmetno smo povezovali naravoslovje
z likovno umetnostjo, dodajali smo še
angleščino, geografijo, slovenščino, do-

mače branje iz tega področja (eko bralno
značko), ogledali smo si animirana filma s področja onesnaževanja, spoznavali smo različne odpadke in kaj se da iz
njih narediti. Zanimala me je predvsem
reciklaža in koliko so učenci okoljsko
ozaveščeni. Lahko rečem, da gre za kompleksno doktorsko disertacijo, v kateri
pa se je izkazalo, da je pristop poučevanja eden glavnih elementov, kako današnjo mladino spodbuditi, da jih te stvari
še bolj zanimajo. Rezultati eksperimentalne skupine, ki je po mojem pristopu
poučevanja pridobivala znanje, so bili za
75 odstotkov boljši kot tiste, ki je znanje
pridobivala na klasičen ex-katedra način. Upam, da bo tak način poučevanja,
ki je hkrati projektno in problemsko zasnovan, zaživel.
Moram pa reči, da je v osnovi naša mladina že izjemno okoljsko ozaveščena, a
kljub temu ni nujno, da je posameznikov odnos do okolja dober. Večina otrok,
ki so šli čez učni proces pri meni, je postala okoljsko bolj občutljivih. To je tista
pika na i, ki jo želim doseči.
Če skleneva, veliko dela in izzivov je
še pred vami.
Vedno sem odprt za sodelovanje, tudi
v domači občini. Kot vem, so načrti za
gradnjo nove OŠ Preska in me zelo zanima, kaj poleg arhitekturnih rešitev
bodo še predvideli, koliko bo "zelenega".
Po strokovni plati z veseljem prispevam
svoj del. Želja na strokovnih področjih
je vedno veliko, se pa vsega lotevam s
strastjo.
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Godbeniki nadaljevali tradicijo
Arhivski zapisi o prvomajskih nastopih segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja.
PETER KOŠENINA
Prvi maj, praznik dela, si brez godbene budnice težko predstavljamo. Godba Medvode je kljub omejitvam zaradi epidemije
koronavirusa nadaljevala tradicijo in občane budila na štirinajstih lokacijah.
Začeli so ob šesti uri pred godbenim domom, nato pa nadaljevali na Svetju, v centru Medvod, Preski, Vašah, Goričanah,
Sori, Dragi v škofjeloški občini, na Senici, pred domom starejših občanov v Medvodah, v Pirničah in na smledniškem
Starem gradu. Budnico so zaključili po poldnevu v Trnovcu
in na Topolu. Tradicija budnic je že zelo stara, saj je v godbenem arhivu najti zapise o prvomajskih nastopih na Šmarni
gori, Katarini, Osolniku, Jeterbenku in drugod že v 30. letih
prejšnjega stoletja. Ker je bilo druženje večjega števila oseb
prepovedano, so pred nastopom godbeniki vadili sami doma,
nekajkrat pa so se povezali na spletu. "Na koncu, ko so ukrepi to že dovoljevali, smo se dobili na sekcijskih vajah, da ne
bi presegli dovoljenega števila ljudi v prostoru. Tudi budnico
smo izvedli skladno z ukrepi, nastopili smo v okrnjeni zasedbi, ohranjali smo priporočeno medsebojno razdaljo, tisti, ki
smo jih lahko, smo tudi nosili maske," je po končani budnici
dejala Saša Istenič, bobnarka v Godbi Medvode. V primerjavi
s prejšnjimi leti so imeli že zjutraj precej poslušalcev. "Ker je

www.lekarnaljubljana.si

Praznovanje prvega maja se je tudi letos začelo z budnico Godbe
Medvode.
bila to po zelo dolgem času verjetno prva glasbena prireditev
v občini, so bili odzivi res dobri. Ne le z aplavzom, ljudje so
nas nagradili tudi s pogostitvami in z vabilom za prihodnje
leto," je še dejala Isteničeva.
Prvomajskih tradicij so se držali tudi v Goričanah in Sori, kjer
so postavili visoka mlaja. Goričanci so si pomagali z mehanizacijo, Sorci pa so svoj mlaj postavili na roke.

Veljavnost od 22. 4. do 7. 6. 2021

v mesec
ljubezni!

izbrano iz kataloga ugodnosti
PAPERMINTS PRŠILO

MANDLJEVO OLJE MALČEK
Za vsakodnevno nego dojenčka,
150 ml.

MAGNEZIJ 300 MG

Osvežilno pršilo za usta z
okusom mentola, s sladili, 12 ml.
redna cena: 2,63 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 6,22 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 3,53 €
cena s Kartico zvestobe

2,10 €

1

POPUST:

20 %

4,98 €

1

POPUST:

20 %

20 šumečih tablet
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

2,82 €

1

POPUST:

20 %

MEDZOBNE ŠČETKE
SILVERCARE

STOP PRŠILO PROTI
KOMARJEM IN KLOPOM

PINCETA ZA KLOPE
VITRY

redna cena: 4,80 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 8,56 €
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 12,15 €
cena s Kartico zvestobe

6 kosov v pakiranju
Medicinski pripomoček.

3,84 €

1

POPUST:

20 %

100 ml
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo
vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

6,85 €

1

POPUST:

20 %

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

Izdelana iz nerjavnega
jekla, 1 kos.

9,72 €
na brezplačno telefonsko številko

080 71 17!

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana)
in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe,
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 22. 4. do 7. 6. 2021 oz. do prodaje zalog.

1

POPUST:

20 %
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S starodobniki po občini
Panoramsko vožnjo so vsi prevozili brez tehničnih težav.
PETER KOŠENINA
Medvoški ljubitelji starodobnikov so prvega maja končno prišli
na svoj račun. Na praznično jutro se jih je v centru Medvod
zbralo šestnajst in odpravili so se na prvo panoramsko vožnjo
po občini.
Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred tridesetimi ali
več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi
svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za
vsakodnevne prevoze, pravijo na Agenciji RS za varnost prometa. Pobudnik panoramske vožnje je bil ljubitelj starih vozil
Bojan Rogelj iz Vaš. "Epidemija nas je vse zaprla v domove,
tako da ni bilo organiziranih srečanj starodobnikov, ki sem
se jih redno udeleževal. Ker poznam precej lastnikov starodobnih vozil, sem se na neformalno panoramsko vožnjo odločil povabiti vse lastnike starodobnih vozil iz občine Medvode. Na prvomajsko jutro smo želeli namesto Godbe Medvode
malo predramiti prebivalce," pravi Rogelj, ki v času pošiljanja
vabil ni vedel, da budnica godbenikov kljub omejitvam bo.
Na parkirišču pred Blagovnim centrom v Medvodah se jih je
zbralo 16, precej več, kot jih je pričakoval, po medsebojnih pogovorih pa so prišli do zaključka, da je v Medvodah okrog trideset lastnikov starodobnikov. S panoramsko vožnjo so brez

Prvega maja so se s starodobniki zapeljali po občini.
tehničnih težav opravili štirje "fički" Zastava 750, Alfa Romeo
33, dva VW "hrošča" 1200, VW Transporter, Fiat 128 Sport, Volvo
740, Opel Kadett City, Peugeot 104, Peugeot 204 ter kabrioleta
Triumph Spitfire 1500 in Peugeot 504, ki sta bila najbolj atraktivna. Najstarejši je bil Rogljev "fičko" iz leta 1969.
Odziv lastnikov na prvo panoramsko vožnjo je bil zelo dober,
zato so se že dogovorili, da jih bodo nadaljevali.

S T O R I T V E

NOSILCI
ZA KOLO

NASLEDNJI POSTANEK:
S KOLESOM NA LEPŠE

- 40 %
VČLANI SE!

PRIPOROČA

Ponudba velja od 1.4.2021 do 31.8.2021 za vse nosilce iz marketinške skupine 966.

peugeot.si

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

PEUGEOT-SLO-MAR21-IZDELKI-ZA-CLANE-MP_NOSILCI-ZA-KOLESA-A5_PAUSE_nve_v3.indd 1
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Vandali nad drevesa
V občini opažajo vse več primerov vandalizma. Nekateri očitno uničujejo vse, kar jim
pride pod roke. Znesli so se celo nad drevesi na sotočju v centru Medvod. Dejanje je
ostro obsodil tudi župan Nejc Smole in se
vprašal, komu so drevesa v napoto in kaj
so mu hudega storila, da svoje frustracije
izživlja na njih. Poudaril je, da moramo kot
skupnost jasno in glasno povedati, da tovrstna dejanja niso nekaj, kar sprejemamo.
M. B. / Foto: Občina Medvode

Srečali so se mladi Medvoščani
MAJA BERTONCELJ
Javni zavod Sotočje Medvode je konec
marca v mladinskem centru Klub Jedro organiziral srečanje mladih Medvoščanov. Zaradi epidemije covida-19
in ukrepov je potekalo v zaprtem krogu,
udeležili pa so se ga vsi glavni deležniki
lokalnega mladinskega delovanja.
"To pomeni, da so bili prisotni predstavnika mladinskega centra oziroma
Javnega zavoda Sotočje, predsednica
strokovnega sveta za mladino Javnega
zavoda Sotočje, predstavnik Društva tabornikov Rod dveh rek Medvode, predstavnica medvoške podružnice oziroma
stega Skavtov, predstavnica novonastajajočega drušva, v katerem želijo zagnati doživljajsko igrišče v Medvodah,
kjer bi mladi delovali kot animatorji,
ter predstavnika neformalne skupine
mladih, ki pišeta magistrsko nalogo

s področja lokalne mladine. Prišlo je
do dogovora za organizacijo in izvedbo
skupnega dogodka v jesenskem času z
rdečo nitjo predstavitve in promocije
mladinskih dejavnosti v občini Medvode. Upamo seveda, da bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Pogovor je
tekel tudi o problematiki in izzivih sodobnega informiranja lokalne mladine
in pomanjkanja participacije mladih v
Medvodah, saj opažamo določeno mero
apatičnosti pri mladih, zlasti od pojava
epidemije dalje," je pojasnil Rok Tomšič,
vodja mladinskih programov v Javnem
zavodu Sotočje.
Udeleženci so se dogovorili za redno sestajanje in si izmenjali informacije o
možnostih sodelovanja med društvi in
z Javnim zavodom Sotočje ter spregovorili o predlogih za izboljšavo oziroma
nadgradnjo mladinskih vsebin, ki se izvajajo v mladinskem centru.

Ponovno Babi servis
MAJA BERTONCELJ

SMONCA_SOTOCJE_185x86mm.pdf 1 4. 05. 2021

Babi servis, občasno varstvo otrok na njihovih domovih s strani mlajših upokojenk, se v občini Medvode s strani Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
ponovno izvaja. Ker pa aktivnost ni več
sofinancirana s strani evropske unije in
države, bodo morali starši za varstvo od09:11:03

šteti štiri evre na uro, ne glede na število
otrok v družini, kar predstavlja trideset
odstotkov cene, razliko pa bo doplačala
Občina Medvode. V primeru, da družina,
ki bi želela Babi servis, dobiva denarno
socialno pomoč, bo strošek varstva pokrila Občina Medvode v celoti. Za Babi
servis pokličete 040 842 776 ali se prijavite na spletni strani www.zmsk.si.

napolITANSKE PICE
ROLCE &SOLATE

C

pon - cet
12:00 - 21:00
pet - sob
12:00 - 22:00
nedelja
11:00 - 17:00

M

Y

CM

CY

CMY

K

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

MY

SMONCA_PICERIJA

DOSTAVA

&

OSEBNI PREVZEM

šMONCA

WWW.SMONCA.SI

PODRECA 55, 4211 MAVCICE

040 79-10-15

OB OSEBNEM PREVZEMU,
VAM NUDIMO
POPUST NA
CELOTNO NAROCILO!

10%

DOMAČI KRAJI | 33

Na Goljeku so dvignili
slovensko zastavo
Želja je, da dogodek, ki je potekal ob
dnevu upora proti okupatorju, postane
tradicionalen.
MAJA BERTONCELJ
Slovenija je 27. aprila praznovala dan upora proti okupatorju.
Letos je bila tudi osemdeseta obletnica ustanovitve Osvobodilne fronte. Praznik so pod okriljem medvoške borčevske organizacije obeležili tudi na Goljeku, 809 metrov visokem vrhu
vzhodno od Polhograjske Grmade. Tam so še vidni ostanki
meje med nemško in italijansko okupacijsko cono. Visoko so
dvignili slovensko zastavo.
"Letos mineva osemdeset let od takrat, ko so se tisti, ki jih
večinoma ni več med nami, uprli okupatorju. Nemški nacistični okupator in fašistična Italija sta zasedla te naše prečudovite kraje. Težko je razumeti, da je to resnica, a se je
zgodilo. Iz Škofje Loke so najprej prišli sem Italijani, nato so
jim sledili še Nemci. Poiskali so si bivalne prostore, pogledali,
ali je kaj za pojesti, za popiti ... Mislili so, da se bodo tukaj
kar udomačili, a to enostavno ni šlo, ker so se Slovenci temu
uprli. Imamo pa danes žal tudi takšne, ki tega nočejo slišati,
ne spoštujejo slovenskega jezika, slovenske zemlje. To je na
današnji dan žalostno," je pojasnil Vladimir Bertoncelj, predsednik ZB za vrednote NOB Medvode.
Večino območja medvoške občine je pripadlo nemškemu rajhu. Vzdolž meje je bila postavljena žičnata ograja. "Nahajamo
se na takratni okupacijski meji med Italijo in Nemčijo. Vidite štiri stebre, narazen so šest metrov in pol, ki so jih morali

Na vrhu Goljeka je 27. aprila, na dan upora proti okupatorju,
zaplapolala slovenska zastava.

27

27

let tradicije

let tradicije

Na Goljeku so še vidni ostanki meje med nemško
in italijansko okupacijsko cono. Z vrha je lep
razgled, ki pa je bil včasih še bolj mogočen.
Goljek je bil namreč precej manj poraščen kot
danes.
zgradili mladi fantje," je na Goljeku dejal Bertoncelj. Na enem
izmed teh je zaplapolala slovenska zastava. Dvignil jo je Vladimir Marjetič. "Ideja je zorela kar nekaj let. Lani smo postavili
simboličen drog in dvignili zastavo z upanjem, da bo to postala
tradicija." Letos so prinesli večji in višji drog, da se tradicija nadaljuje. Na tem območju se je od jeseni 1942 do jeseni 1943 nahajalo tako politično kot vojaško vodstvo partizanske vojske.
Bertoncelj se še spominja teh dogodkov, tudi velike ofenzive v
Belški grapi marca 1943: "Spomnim se, kako je to področje gorelo, kako je padel Dolomitski odred. S topom so streljali, naredili
veliko škode, veliko je bilo tudi mrtvih. Tukaj se je končala tudi
tako imenovana Dolomitska republika. Starša sta me pripeljala pogledat, kaj se dogaja, ker se je dim širil naokrog, poleg
tega so bili sorodniki v partizanih. Zaradi vsega tega sem tudi
čustveno vezan na vse te dogodke."
Z Goljeka je sicer lep razgled naokrog, ki pa je bil včasih še bolj
mogočen. Kot je pojasnil Marjetič, je bil Goljek precej manj
poraščen kot danes, zato tudi nosi takšno ime.

Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno
storitev.
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
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Pomladna
dragulja
Polhograjcev
Nova rastišča Blagajevega
in dišečega volčina tam,
kjer jih prej ni bilo
PETER KOŠENINA
Po dolgi, brezbarvni zimi, ko narava spi,
prvo pomladno cvetje privabi nasmeh
na obraz še tako kamniti duši. Cvetenje
se začne v dolinah in nadaljuje v višje
ležeče predele. V marcu in aprilu v Polhograjcih zacvetita zaščitena Blagajev
in dišeči volčin.
Rod volčinov sestavlja sedemdeset vrst
listopadnih in zimzelenih grmov iz
Evrope, Azije in severne Afrike. Latinsko
ime Daphne je dobil po grški boginji, ki je
bežala pred pozornostjo boga Apolona in
se zato spremenila v lovor, katerega listi
so zelo podobni listom nekaterih vrst zi-

Pomembnosti Blagajevega volčina so se zavedali že pred 120 leti, ko so ga zaščitili.
mzelenih volčinov. V Sloveniji jih uspeva
šest: alpski (D. alpina), lovorolistni (D.
laureola), navadni (D. mezereum), progasti (D. striata), dišeči (D. cneorum) in Blagajev volčin (D. blagayana). Vsi volčini so
strupeni, zato trganje ni priporočljivo.

SLAVO KRANJSKE PONESEL PO EVROPI
Zgodba Blagajevega volčina je nekaj posebnega. Ime je dobil po Rihardu Ursiniju grofu Blagayju, je bil v 19. stoletju

fevdalni lastnik Polhograjskega gospostva. Eden od domačih kmetov s Polhograjske Gore, Sv. Lovrenca, mu je 22.
maja 1837 prinesel vejico cvetoče rastline. Grof Blagay je bil navdušen botanik,
a rastline ni poznal, zato jo je že naslednji dan poslal Henriku Freyerju, kustosu Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani. Ta ni verjel, da gre za že poznani
alpski volčin, s preverjanjem pri drugih
botanikih pa se je prepričal, da ta vrsta

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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zares še ni bila nikjer opisana. Sto posušenih primerkov rastline je poslal v herbarijsko zbirko Flora Germanica exiccata
v nemški Leipzig in po njeni zaslugi je Blagajev volčin ime
Kranjske ponesel po vsej botanični Evropi. Že naslednje leto
se je v Polhovem Gradcu ustavil saški kralj Friderik Avgust
II. Ker je bil tudi sam botanik in zaščitnik te vede, si je novo
rastlino želel ogledati osebno. Blagajev volčin od takrat dalje
nosi tudi ime kraljeva roža. Raste tudi drugod po Balkanu,
nedolgo nazaj pa so v Italiji odkrili njegovo najbolj zahodno
rastišče. Pri nas je zaščiten že več kot 120 let, saj so ga skupaj
s planiko zaščitili že daljnega leta 1898.

PRESENETLJIVA NOVA RASTIŠČA
Tako Blagajev kot dišeči volčin rasteta tudi na medvoški strani Polhograjcev. Njuna rastišča so predvsem na območju Polhograjske Grmade in v njeni okolici. Člani PD Medvode opažajo, da sta se obe rastlini v zadnjih letih pojavili tudi tam, kjer
ju prej ni bilo. "Včasih so volčini več rasli po planinah, a so
tam rastišča sčasoma preminila. En razlog za njihov konec
so bili ljudje, ki so rastline preveč trgali, drugi pa to, da planin niso več kosili, zato se rastje ni obnavljalo, nepokošena
suha trava pa je zadušila vse drugo rastlinje. V zadnjem času
smo pozitivno presenečeni, da so se rastišča začela pojavljati
tam, kjer jih prej ni bilo. Sklepamo, da so se zaradi množičnega obiska Polhograjcev v času koronakrize gamsi umaknili,
hkrati pa je za nami nekaj milih zim z obilico hrane, zato
se je podrast lahko obnovila," pravi Miro Plešec iz PD Medvode. Pred desetletji so člani medvoškega Planinskega društva
"stražili" vrhove Grmade, Sv. Lovrenca in Gontarske planine
ter ljudi opozarjali na to, naj rože pustijo pri miru, pa so kljub

Cvetovi dišečega volčina so vijolične barve in polovico manjši od
cvetov Blagajevega volčina.
temu naleteli na take, ki niso trgali le cvetja, ampak cele rastline s koreninami vred. Ob poteh so postavili informativne
table, ki še danes opozarjajo na prisotnost zaščitenih rastlin
in njihovo ranljivost. Sčasoma so se stvari premaknile v pravo smer. "Veliko rastišč je tik ob poti, vendar ljudje rož ne
trgajo več. Navade so se spremenile za sto odstotkov. Hvala
bogu, da imajo ljudje pravi odnos do narave in naj tako tudi
ostane," pove Plešec.
Rastišča Blagajevega in dišečega volčina niso označena, zato
tistim, ki bi ju radi videli v živo, to predstavlja izziv. Tisti, ki
bo imel dovolj veliko željo, ju bo že našel.			

Podari "flanco", izmenjava poteka
V Društvu za ustno zgodovino so se tudi letos potrudili in organizirali Flancanje, ki pa poteka na drugačen način. Slogan letošnje
akcije je "Podari flanco!". Sadike si lahko od 10. do 16. maja izmenjate na stojnicah. Osrednja točka izmenjave je stojnica pred
kulturnim domom v Smledniku. Poleg nje je na ogled razstava fotografij o zgodovini Flancanja, na voljo so brošure, z otroki se lahko
lotite kviza, ki vas bo z ugankami popeljal po Vaškem vrtu ... Izmenjava ne poteka le v Smledniku. Na promocijskih točkah v Hrašah,
Valburgi, Mošah, Dragočajni in Smledniku lahko dobite domače
sadike, in če imate kakšno lastno preveč, jo lahko tam tudi pustite.

NOVA 3D
AVTOOPTIKA

20% POPUST

KUPON ZA
NA POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV
Promocijska točka je tudi v Hrašah. / Foto: Andreja Burja Čerin
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Več kot desetletje so že ekološka kmetija
Ko veste, kaj jeste!, je slogan Ekološke kmetije pr' Črnet. V prvi vrsti so poznani
po mlevskih in pekarskih izdelkih. Usmerjeni so tudi v živinorejo.
MAJA BERTONCELJ
V kraju Verje je že vrsto let Kmetija pr' Črnet. Pred leti so se odločili za ekološko kmetovanje. Ob našem obisku jim kljub deževnemu dnevu dela ni manjkalo, najbolj živahno pa je bilo v
manjši pekarni, kjer je Lea Čebašek pekla različne vrste kruha
iz doma pridelane ekološke moke. "Treba je ohranjati tradicijo,
se zavzemati za zdravo, ekološko pridelano hrano. Mislim, da
je temu treba dati večji poudarek. Kruh pečem tri- ali štirikrat
tedensko, včasih tudi večkrat, odvisno od naročil. To mi je v veselje. Naučim me je gospod, ki je dolgo delal v pekarni. Najraje
imam pirinega polnovrednega," je ob tem povedala Lea. Njen
oče Štefan Čebašek, gospodar na kmetiji, je predstavil vse, s
čimer se ukvarjajo.

V KRAJU ŽE VEČ KOT TRISTO LET
Danes Ekološka Kmetija pr' Črnet ima v kraju dolgoletno tradicijo. "Naša kmetija na tem območju obstaja vsaj tristo let, kar dokazuje tudi letnica na tramu, na katerega smo naleteli med rekonstrukcijo podov v hiši. Rod še raziskujemo. Predpostavljam,
da sem peta, šesta generacija gospodarjev na kmetiji. Vem pa,

Štefan Čebašek je tudi v vlogi mlinarja.

da so že moji predniki kmetovali na okolju, živalim in posledično človeku prijazen način. Nikoli nismo bili intenzivni, nismo
uporabljali zgornjih ali srednjih normativov za uporabo kemikalij, torej mineralnih gnojil ali škropil. Usmeritev v ekološki
način kmetovanja nam tako ni predstavljal večjega problema,
sploh kar se tiče pridelkov. Res pa je, da je bil ob prehodu opazen padec. Nekako po prehodnem triletnem obdobju se zemlja
prilagodi in je pravo veselje, ko je čas pobiranja pridelkov, žetve
... Treba pa je seveda kolobariti, za setev uporabljati prava, najbolj zdrava semena ... Imamo čistilec, ki izloči tista semena, ki
niso primerna za setev in gredo za krmo živini. Eden največjih
problemov ekološkega kmetovanja so pleveli. Imamo specialno
česalo za njihovo mehansko zatiranje, kljub temu pa je še vedno
tudi nekaj ročnega dela. Plevel ščavje, po domače mu rečemo
drist, je zelo trdovraten, ima globoke korenine in ga je treba odstranjevati tudi ročno. Ker ni kemikalij, so drug problem ekološkega kmetovanja insekti v skladiščenem žitu, tako da je treba
biti pozoren tudi na to in se posluževati čiščenja, prevetravanja,
vzdrževanja temperature, za kar imamo tudi manjšo hladilnico," je v uvodu pojasnil Štefan Čebašek.
Ob prehodu na ekološko kmetovanje je bilo potrebnega veliko
učenja. "V ekološko predelavo smo vključeni od leta 2005, od
leta 2010 pa imamo registrirano ekološko predelavo mlevskih
in pekarskih izdelkov, čajev in olj. Drži, da se učimo celo življenje. Največ znanja sem pridobil z izmenjavo izkušenj.
Na ta način sem začel ekološko kmetovati. Povezal sem se
s kmeti z dolgoletnimi izkušnjami. Nekateri so začeli že več
kot deset let pred nami. Poleg prenosa in izmenjave znanja je
tu še literatura, vsako leto izveš kaj novega ..." je povedal, na
vprašanje, zakaj so se odločili za ekološko kmetovanje, pa odgovoril: "Bili so trendi vključevanja v integrirano predelavo, ki
pa ni nič drugega kot kontrolirano škropljenje. Za vključitev
takrat ni bilo več kvote, mesta, kar mi še danes ni logično, in
smo rekli, da gremo v ekološko. Normativa nam ni bilo težko
izpolniti, saj kmetujemo kot včasih, kar pomeni, da kolobarimo in ne uporabljamo kemije. Birokracije pa je res ogromno,
preveč. Lahko bi rekel, da kmetujemo pol v pisarni, pol pa na
polju. Od obljub, da bo birokracije manj, vedno znova ni nič."

POLJEDELSTVO IN ŽIVINOREJA

Lea Čebašek med peko kruha in žemljic

Kmetija v osnovi ni velika, usmerjena pa je v poljedelstvo (pridelava žit) in živinorejo. "Imamo pet hektarjev svojih zemljišč
in pet hektarjev gozda, v najemu pa še skoraj dvajset hektarjev
zemlje. Toliko je skupaj obdelujemo, od tega je šest hektarjev
travnikov, na katerih se pase živina. Kmetija je dovolj velika,
da jo obvladuje družinska ekipa. Če si inovativen, seješ tisto,
kar potrošnik potrebuje, prilagajaš izdelke, pridelkom dodajaš dodano vrednost, zadošča za preživetje. V povprečju imamo med 25 in 35 glav živine, vključno s teleti," pove Čebašek,
ki na kmetiji opravlja več vlog: "Sem sejalec, voznik kombajna, mlinar, včasih tudi pek, hčerka Lea pa peče, pakira izdelke,
jih razvaža in pomaga ob večjih akcijah." Na Ekološki kmetiji pr' Črnet imajo mlevske izdelke, ki obsegajo celotno paleto,
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od osnovne pšenice, ekološke pire, rži, ječmena,
ovsa, ajde, prosa, lana, rička, konoplje, kamuta,
letos bodo imeli tudi pegasti badelj. "Žita predelujemo v našem mlinu na kamen v moke (črne,
polnovredne), kaše in zdrobe. V programu imamo
tudi pšenično belo, mehko in krušno moko. Imamo laneno, ričkovo, konoplino olje, letos se bo pridružilo še sončnično. Imamo tudi meso (teletino
in junjetinjo) najboljših mesnih pasem Angus in
Limuzin, kar postavlja kvaliteto na prvo mesto. Za
zakol, razsek in pakiranje imamo za zdaj še zunanjega izvajalca, načrtujemo pa tudi to urediti
v sklopu naše dopolnilne dejavnosti," je še dejal
Čebašek.

ŽELJA PRODAJA IZDELKOV LOKALNIM
JAVNIM ZAVODOM

STORITVE:
Odvoz zelenega
odreza
Košnja trate

Prekopavanje-frezanje
vrtičkov
Dostava BIO hlevskega
gnoja

ČEBAŠEK ŠTEFAN ST., VERJE 50, MEDVODE

S povpraševanjem po njihovih izdelkih so za zdaj
zadovoljni. "Da bi se prodajalo samo, ne gre. V času
epidemije covida-19 opažamo, da se gospodinje več
odločajo za peko in prihajajo po moko. Letno skupaj pridelamo okrog 15 ton žit. Po čiščenju, predelavi, mletju ostane okrog 65 odstotkov. Prodajamo
na tržnicah v Medvodah, Stražišču, Mavčičah, preko organizirane spletne prodaje zabojčkov ter na
domu. Večino pridelanega prodamo. Moti nas le
to, da skoraj nič ne prodamo medvoškim javnim
zavodom. Namesto da bi jim prodali vedno več, je
v zadnjih letih ravno obratno. Če bi bilo drugače,
bi posejali več žit, ki bi bila potrebna za njihovo
oskrbo. Ne rečem, da bi zadostili vsem potrebam, v
velikem deležu pa. Upam, da se bo to spremenilo,
še posebej sedaj, ko preko občine poteka akcija, ki
naj bi imela za cilj prav povečanje deleža lokalne
hrane v vrtcu, šolah ... Ob tem pa velja poudariti, da lokalno dobesedno pomeni lokalno, torej
iz medvoške ali sosednjih občin, ne na primer iz
Prekmurja. Upamo, da bomo lahko proizvodnjo
povečali, in sicer na račun zmanjšanja travinje. Z
veseljem se bomo prilagodili. Ne nazadnje delamo
za prodajo in preživetje ter tudi zato, ker nam je v
veselje, ker vemo, da bodo otroci dobili res kvalitetno hrano. Lokalna skupnost mora vlagati v razvoj
dopolnilnih dejavnosti, vzpostaviti verigo javni zavodi – kmetije in potem smo nekaj naredili znotraj
občine na področju samooskrbe, zdrave prehrane.
Ni treba veliko, potreben je le miselni preskok. Če
bo župan to izpeljal, mislim, da bo to eden boljših
izvedenih projektov v njegovem mandatu. Upamo,
da bo znova več posluha tudi za postavitev muzeja na prostem skansen. Sedanjim in bodočim
rodovom je treba pokazati delo na kmetiji včasih
in danes. Za enkrat imam še energijo za izpeljavo
takšnega projekta, brez podpore lokalnega vodstva
pa ne bo šlo," poudarja Čebašek.
Slogan Ekološke kmetije pr' Črnet je 'Ko veste, kaj
jeste!'. "Je preprost, z njim pa želimo povedati,
da stojimo za kvaliteto izdelkov. Beseda domače
ima pri nas tisti pravi pomen, saj prihaja hrana
z domačije, kjer gospodar s svojim imenom stoji
za kvaliteto izdelkov," je zaključil.
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Eno boljših let za maloprodajo
Kmetijska zadruga Medvode je tudi preteklo leto poslovala pozitivno.
MAJA BERTONCELJ
V Kmetijski zadrugi Medvode so predstavili poročilo o poslovanju za leto 2020
ter plan poslovanja za letošnje leto. Občnega zbora še ni bilo.
"Poročilo in plan sta obravnavala in
sprejela tako upravni kot nadzorni odbor. Čakamo na ugodnejše razmere, da
bomo lahko sklicali občni zbor," je pojasnil Janez Šušteršič, predsednik Kmetijske zadruge Medvode, in poudaril, da
so rezultati za preteklo leto pozitivni:
"Izplačali smo tudi superrabat tistim,
ki so sodelovali z zadrugo. Poslovanje je
solidno, še posebej glede na razmere, ki
so. Velike težave so predstavljale nizke
cene pri odkupu živine, je pa bil na drugi strani v maloprodaji skupni promet
in zaslužek nad pričakovanji. Poslovno leto 2020 je bilo za maloprodajo eno
boljših v zadnjem desetletju, ne glede
na to, da smo imeli Železnino zaprto več
kot štiri mesece. Promet je bil v primerjavi z letom prej večji za kar 17 odstotkov, in sicer je znašal 5.734.096 evrov.
Prodajalne so ustvarile zaslužek v višini
1.140.620 evrov, kar je 27 odstotkov več
kot leto prej." Nove naložbe v preteklih
letih v Medvodah so se tako izkazale kot
dobre. "Zadruga je umeščena v ta prostor in zanj deluje. Osnovni namen ni
bil ekonomski učinek. Potrebno se nam
je zdelo, da Železnino obdržimo. Upravičuje svoj obstoj. V trgovini se delež
lokalne hrane povečuje in načrtujemo
povečanje prostora, ki je namenjen lokalnim izdelkom. Ponujamo jih v vseh
svojih trgovinah," še pravi Šušteršič.
Poslovanje je predstavil Milan Sobočan,
direktor Kmetijske zadruge Medvode:
"Kljub epidemiji, organizacijsko pred-

Nagrajenci nagradne križanke, ki je
bila objavljena v reviji Sotočje 9. aprila 2021 z geslom VRTIČEK NA VISOKI
REDI, so: 1. nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, prejme
Vesna Lopatič iz Medvod, 2. in 3.
nagrado, knjigo Zdravje in jaz – Prijatelja, prejmeta Marija Stojčevski in
Sofija Goljevšček iz Medvod. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Prodajalna Medvode je največja prodajalna Kmetijske zadruge Medvode in glede na izbiro
artiklov, način dela ter urejenost tudi njihova najboljša. / Foto: Peter Košenina
vsem pa stroškovno zahtevnemu letu
2020, ga je zadruga zaključila pozitivno. Skupne prihodke smo realizirali
v višini 13.374.248 evrov, kar je malenkost manj kot v letu 2019, in poslovno
leto zaključili z dobičkom v višini 18.717
evrov. Izplačali smo superrabat v višini
28 tisoč evrov in nagrado zaposlenim. V
letu 2020 smo investirali v višini 102.799
evrov, izključno iz lastnih sredstev. Zadolženost podjetja zmanjšujemo. Tudi v
prihodnje si želimo zmanjšati stroške,
povečati zaslužek, zmanjšati zadolženost in izboljšati likvidnost, predvsem
pa, da se uredijo razmere na trgu živine, torej izboljša odkupna cena ter konča epidemija." Leto 2020 so zaključili z
obnovo prostora za fitnes v objektu Železnine, ki so ga oddali v najem.
Za letošnje leto v maloprodaji (trgovinah) načrtujejo promet v višini 5.404.000

evrov, kar je šest odstotkov manj kot lani,
in zaslužek v višini 1.059.200 evrov, kar
je sedem odstotkov manj kot leta 2020.
Razlog je v izrednem dvigu prometa v
lanskem letu (na roke jim je šlo tudi ugodno vreme in razmere v času epidemije) in je težko pričakovati še eno takšno
leto. Načrtujejo investicije na lokacijah
Medvode in Brod v višini 40 tisoč evrov,
v kar pa niso všteta potrebna sredstva
komunalne ureditve stavbnih zemljišč.
"Lani smo začeli pridobivati soglasja za
gradbeno dokumentacijo za komunalno
ureditev stavbnega zemljišča v Pirničah.
Gre za okrog hektar veliko zemljišče nasproti Straže, ki smo ga urbanizirali in
ga nameravamo nameniti stanovanjski
gradnji. Postopki tečejo počasi. Sredstva,
ki bi jih dobili s prodajo, bi vložili v naložbe, ki jih imamo v načrtu," je zaključil
Šušteršič.

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
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Imamo olimpijske sanje – tudi v Medvodah
Slovenska bakla je v Medvodah potovala s šestimi olimpijci, paraolimpijcem,
kolesarkami, rolkarji, tekači ... Na poti do Tokia bo obiskala vse slovenske občine.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Slovenska bakla je simbol
povezovanja. Z njenim
popotovanjem po Sloveniji
bo s prebujeno jekleno voljo
in opolnomočena s pozitivno
energijo vseh nosilcev bakle in
njenih navijačev navdihovala
olimpijsko reprezentanco
Slovenije za Tokio.
Litiji. Osnovno poslanstvo olimpijske
bakle je povezovanje. Mislim, da nam je
danes to kar uspelo, glede na to, da smo
privabili šest medvoških olimpijcev, paraolimpijca, več kot osemdeset udeležencev. Olimpijske igre so cilj številnih
športnikov. Tudi na majicah nam piše
Imamo olimpijske sanje, kar je letošnji
slogan," je povedala Ines Iskra iz Javnega zavoda Sotočje.
Medvoški olimpijci so ob bakli obujali
spomine. "Da je slovenska bakla prišla
v Medvode, je velik dogodek. Lepo je, da
potuje po vseh občinah. Na plano so pri-

Slovensko baklo so nosili tudi medvoški olimpijci (na čelu Eufemija Štorga, ki je baklo
predala mladi medvoški cestni kolesaki Piji Galof).
šli predvsem spomini iz Sarajeva," je pojasnil Jani Kršinar, ki je v smučarskem
teku nastopil na dvojnih olimpijskih
igrah. Kar na štirih pa je že bil Izidor Šušteršič, trikrat kot tekmovalec v deskanju na snegu, enkrat kot trener: "Spomini so sedaj dosti bolj živi, kot so bili
takrat, ko sem se boril za uvrstitve, za
mesta. Čustva so bila drugačna. Olimpijske igre so cilj vsakega športnika.
Verjamem, da večino ta želja žene naprej. Bakla je danes prvič v Medvodah.
Super dogodek. Škoda le, da je slabo vreme in da ne more biti več otrok. Doživel
sem sanje olimpijskih iger in zame bi
bilo najlepše gledati, če bi otroci nosili to baklo." Šušteršiču se sicer obetajo
še pete olimpijske igre – druge v vlogi
trenerja. Upa le, da zimske olimpijske
igre prihodnje leto bodo. Tudi atletinja
Alenka Bikar je bila v vlogi tekmovalke
na treh olimpijskih igrah: "Spomini so
lepi, najlepši na tiste prve v Atlanti. Ob
takšnih priložnostih so spomini vračajo, podoživljaš lepe trenutke. Na vseh
treh olimpijskih igrah sem sodelovala
na odprtju in to je nekaj res nepozabnega, lepo doživetje. Doma imam na ene
igre tudi spominček v obliki olimpijske
bakle. Danes smo dobili zapestnico Jeklena volja. Slednje nam nikoli ne sme
zmanjkati. V boju z zdravstvenimi teža-

vami jo potrebujem še toliko bolj." Baklo
so nosili tudi mladi športniki, za katere
so olimpijske igre še sanje. "Želja je, da
bi v prihodnosti tekmovala na olimpijskih igrah. Je dobra motivacija za naprej. Letos smo imeli šele eno tekmo, v
nedeljo bo druga, upam, da jih bo nato
kaj več. Sicer pa septembra svetovno in
evropsko prvenstvo," je dejala cestna
kolesarka Pija Galof.
Poletne olimpijske igre bodo v Tokiu
od 23. julija do 8. avgusta. "Olimpijcem
želim veliko vztrajnosti, sreče in predvsem, da bodo uživali. Treba je uživati,
četudi je v ospredju boj za najvišja mesta," razmišlja Bikarjeva.

Stan

STAN SERVIS KOLES d.o.o.

Z rojstvom Slovenske bakle na Ravnah
na Koroškem se je 22. aprila začelo njeno potovanje do Tokia. Obiskala bo vseh
212 slovenskih občin in se povezala z zamejskimi kraji v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter Hrvaškem. Prvi del poti bo
z vrnitvijo na Koroško sklenila 23. julija.
Pretekli petek, 7. maja, se je ustavila v
Medvodah, kjer je ob tem v organizaciji
Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ
in Javnega zavoda Sotočje Medvode potekal krajši program. Uvodni nagovor
je imel Ivo Rep, podžupan Občine Medvode, nato pa so baklo na krožno traso
v centru Medvod popeljali v spremstvu
konjenikov, tekačev, kolesark, rolkarjev, šestih nekdanjih olimpijcev (Eufemija Štorga, Alenka Bikar, Izidor Šušteršič, Jani Kršinar, Sašo Jereb, Aljaž Sedej)
in enega paraolimpijca (Ivan Kosec), državnih prvakov, aktivnih rekreativcev ...
"Zelo smo veseli, da smo tudi Medvode
del te vseslovenske zgodbe. Smo sedemnajsti na vrsti. Bakla je k nam prišla iz
Brezovice in potuje naprej v Šmartno ob

Servis koles
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Kolesaril eno uro in izboljšal svetovni rekord
Andrej Žavbi je v svoji starostni kategoriji postavil svetovni rekord v vožnji na eno uro
na velodromu. "Ob prestavitvah in odpovedi dirk sem potreboval nov cilj," pravi.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: ALENKA ŽAVBI KUNAVER
"V zimskih mesecih so začeli odpovedovati tekmovanja v ciklokrosu in se mi je
zdelo, da se bo to nadaljevalo, da bo tudi
spomladi manj dirk. Potreboval sem
izziv, nov cilj. Ni bilo drugega, kot da
sem znova začel razmišljati o tem, da
bi izboljšal svoj svetovni rekord v vožnji
na eno uro na velodromu, ki sem ga postavil lani v Varšavi na Poljskem. Poleg
tega sem imel že takrat občutek, da bi
lahko kolesaril vsaj s povprečno hitrostjo 46 kilometrov na uro," pravi Andrej
Žavbi iz Zbilj, eden boljših slovenskih
amaterskih kolesarjev. Na velodromu v
Češči vasi pri Novem mestu je 29. aprila
v eni uri prekolesaril 46.255 metrov, kar
je nov svetovni rekord v kategoriji od 60
do 64 let. Lanskega je izboljšal za skoraj
pol kilometra.
Kot je pojasnil, se je posebej za ta cilj
pripravljal en mesec, sicer pa si skorajda ne predstavlja dneva, da ne bi bil
na kolesu. Letos ima okrog šest tisoč
kilometrov, od tega polovico na trenažerju. "Nekajkrat sem bil na velodromu,
veliko treningov je bilo na trenažerju.
Dirkal sem na t. i. swiftu – tudi na tekmovanjih (bil sem najboljši Slovenec na
virtualni dirki Po Sloveniji), iskal optimalni položaj na kolesu za kronometer,
saj je zelo pomembno, da se ga navadiš.
Vmes je bil velodrom zaradi situacije s
covidom-19 tudi zaprt, tako da nisem bil
povsem prepričan, ali bom izziv sploh
lahko izpeljal," pove. Njegov osnovni cilj
je bil kolesariti hitreje kot lani. "Skoraj
prepričan sem bil, da bo šlo več kot 46
kilometrov. Za trening je bila že razdalja
46,7 kilometra, tako da sem imel v mislih 47, če bi se vse izšlo. Ko je šlo zares,
sem imel v zadnji tretjini kar krizo, tako
da sem lahko z doseženim zelo zadovoljen. Idealna temperatura bi bila 20 stopinj, po moji oceni jih je bilo nekaj več,
treniral sem pri precej nižjih temperaturah, tako da tega nisem bil vajen. Poleg prehitrega začetka je bilo to po moji
oceni usodno za še boljši dosežek. Če
povzamem, sem z doseženim le delno
zadovoljen," razmišlja. Kroženje je mor-

da videti enostavno, a Žavbi poudarja,
da je kar kompleksno: "Pri rekordu se je
treba voziti čim bližje notranji črni črti,
ki pomeni krog, dolg 250 metrov. Če si
malo višje, izgubiš metre, čas, v 180 do
185 krogih se to sešteva. Zato je potrebnega veliko treninga na velodromu."

V eni uri je na velodromu
prekolesaril 46.255 metrov,
kar je nov svetovni rekord v
kategoriji od 60 do 64 let.
Rekord mu po eni strani pomeni veliko, po drugi spet ne: "Nikoli nisem bil
izrazit kolesar v vožnji na čas. Zadnjih
pet let sem veliko treniral, da bi bil tudi
v tem boljši. Prišel sem na nivo, s katerim sem zadovoljen, predispozicije
pa imam bolj za sprinterja. Nisem tipičen kolesar za kronometer, mi je pa
uspelo narediti velik napredek. To mi
veliko pomeni. Sicer pa je ta dosežek
predvsem za mojo dušo." Letos se je
udeležil ene dirke, in sicer v Italiji, na
kateri je zmagal v svoji kategoriji. O letošnjih nadaljnjih ciljih pravi: "Glede na
situacijo jih bo treba sproti prilagajati.

Bomo videli, koliko dirk sploh bo. Za
ta mesec so jih pri nas že odpovedali.
V bližnji prihodnosti je cilj nastop in
čim boljša uvrstitev na Maratonu Franja, nato državno prvenstvo in dirke v
tujini, predvsem v Italiji in Avstriji. V
mislih imam tudi svetovna prvenstva."
Kaj pa izboljševanje svetovnega rekorda v tretje? "Po koncu enournega kolesarjenja v krogih sem rekel, da ni možnosti, da bi se še kdaj lotil tega. Sedaj
razmišljam že drugače, da bi morebiti
v primeru pogojev in vse podpore šel še
enkrat. Imam občutek, da bi lahko šel
hitreje. Sicer pa sem tudi tokrat imel
dobro podporo, predvsem družine na
čelu z ženo Alenko," odgovarja. Svetovni
rekorder je v svoji starostni kategoriji,
letvica absolutnega svetovnega rekorda pa je postavljena še precej višje. "Sir
Bradley Wiggins, zmagovalec Dirke po
Franciji in svetovni prvak, je na primer
na olimpijskem velodromu v Londonu prevozil 54,526 kilometra," je Žavbi
predstavil izjemen dosežek.
Ostaja član ekipe Tuš Team, trenira pa
pod vodstvom Marka Polanca, znanega
kolesarskega trenerja in očeta našega
profesionalnega kolesarja Jana Polanca.

Andrej Žavbi med postavljanjem novega svetovnega rekorda.

Na Senici članice Šole zdravja med tednom začnejo telovaditi vsako jutro ob 8. uri.

Nova skupina Šole zdravja na Senici
PETER KOŠENINA
Jutranja telovadba, ki jo članice društva
Šola zdravja v Preski in Medvodah izvajajo že pet oziroma štiri leta, je v aprilu zaživela tudi na Senici. Med tednom
na igrišču ob domu Krajevne skupnosti
vsako jutro začnejo telovaditi ob 8. uri.
Jutranje razgibavanje izboljšuje fizično
in psihično stanje posameznika. "V naših
letih se moramo že zjutraj nadihati svežega zraka, da ne bomo postale dementne, da ne bomo odvisne od drugih in da
bomo čim bolj podaljšale svoj čas samostojnosti. Zato želimo, da bi na telovadbo
prihajalo čim več žensk. Trenutno se jih

telovadbe udeležuje petnajst, mislim pa,
da bi se v prihodnje skupina lahko povečala na dvajset. V Medvodah in Preski sta
močni skupini z več kot tridesetimi člani.
Ljudje začutijo, da jutranjo telovadbo potrebujejo," pravi Marija Rožič iz Medvod,
ki na Senici pomaga pri ustanavljanju
skupine. Zelo pomembna je zaobljuba,
da boš telovadil vsak dan in da tega ne
boš počel doma, ker tam hitro najdeš kak
drug opravek, ki te od telovadbe odvrne.
Jutranja telovadba je tudi dober način za
sklepanje novih prijateljstev ali utrjevanje starih.
Telovadbo vodi voditeljica, ostale udeleženke pa vaje ponavljajo za njo. Tre-

Bron s svetovnega prvenstva
MAJA BERTONCELJ
Slovenska rekorderja atleta Anita Horvat in Žan Rudolf sta 1. maja na svetovnem prvenstvu štafet v poljski Šleziji v
teku mešanih štafet na 2 × 2 × 400 metrov osvojila bronasto medaljo (3:41,95).
Zmagala je Poljska pred Kenijo. Po vrnitvi v domovino jima je Atletska zveza
Slovenije pripravila sprejem in ob tem
podelila nagrado. Vsak je prejel dva tisoč
evrov. "Vedel sem, da lahko tudi tekači
na osemsto metrov dobro nastopimo
v štafeti, kot je bila na tem svetovnem
prvenstvu. Verjel sem, da lahko osvojiva medaljo, in to nama je uspelo. To je
dobra popotnica za olimpijsko sezono,"
je povedal Žan Rudolf, ki živi v Hrašah.
Norme za nastop na olimpijskih igrah
še nima. Je zelo visoka, izboljšati bi moral svoj državni rekord. Če je ne bo dosegel, upa, da bo na vrhunec sezone prišel
na podlagi točk na svetovni lestvici, na

nutno se za vodenje skupine na Senici
pripravljajo tri članice. "Odločili smo se,
da bi morali imeti vsaj tri voditeljice,
ker se včasih najde kakšna stvar, zaradi
katere se telovadbe ne moreš udeležiti,
zato je ena voditeljica premalo. Sama
bi rada videla, da bi nas bilo še več, da
bi lahko telovadbo na primer vsak dan
vodila druga," pravi Boža Mubi, ena od
treh bodočih voditeljic.
Društvo Šola zdravja jutranjo telovadbo
izvaja po programu Tisoč gibov, ki ga je
izdelal dr. Nikolaj Grišin, prvič pa jo je
izpeljal leta 2006 v Celju. Danes v Sloveniji deluje že več kot 230 skupin z več kot
4500 udeleženci.

Sofinanciranje letnega
programa športa
Občinski svet Občine Medvode je na 16. seji
21. aprila sprejel Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63 22.
aprila 2021, in Letni program športa v Občini
Medvode za leto 2021, na podlagi katerih bo
predvidoma v petek, 14. maja, v Uradnem
listu RS in na spletni strani občine (www.
medvode.si) objavljen Javni razpis za izbiro
in sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Medvode v letu 2021. M. B.

Žan Rudolf je z Anito Horvat na svetovnem
prvenstvu štafet osvojil bronasto medaljo.
/ Foto: AZS
kateri je še na želenih mestih. Naslednja tekma ga čaka v začetku junija na
Švedskem, zatem pa ga bomo videli na
državnem prvenstvu.

Košarkarji v boju za
obstanek v drugi ligi
Ekipe v drugi slovenski košarkarski ligi so
končale redni del prvenstva. Ekipa Brinox
Medvode se v nadaljevanju bori za obstanek, ki si ga bo skušala zagotoviti v skupaj
šestih kolih. Prvo kolo so že odigrali. Zadnje bo 2. junija. M. B.
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V gibanju s Timotejem (25)

TIMOTEJ BEČAN,
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

VIRTUALNE TEKME
Ljudje smo po naravi družabna bitja,
obenem pa tudi tekmovalna. Vse to izhaja iz evolucije, saj si za preživetje tako
ali drugače pomagamo, obenem pa se
radi primerjamo in tekmujemo z drugimi na različnih področjih. Zadnjič sem
na Šmarni gori popoldan srečal kopico
poznanih ljudi in z vsakim spregovoril
kakšno besedo. Celo nekateri, ki jih nisem poznal, so se želeli kar pogovarjati,

spraševali so različne stvari. Dejstvo je,
da nam trenutno manjka socialne interakcije oziroma jo imamo le znotraj kroga družine. Kot tekmovalec sem tekaške
prireditve v prvi vrsti vedno jemal resno,
saj sem si želel pokazati plod svojega
dela, pa vendar, večina pride tja se družit
z ostalimi. Prej smo vsi malo nervozni,
vmes malo trpimo, na koncu pa se vse
poplača s prijetnim s tekaškimi kolegi,
pri čemer po navadi ne manjka smeha.
Lani je vse to odpadalo kot po tekočem
traku, ena tekma za drugo, organizatorji
pa so se znašli v smeri t. i. virtualnih tekem. Tekač z uro posname traso, jo naloži na družbeno omrežje in algoritmi mu
zaznajo start in cilj, iz česar dobi rezultat. Na začetku je bila to prava revolucija,
saj je zadeva dobro funkcionirala, uporabile pa so se jo tudi največje tekaške prireditve na svetu. Vseeno pa je sčasoma
evforija splahnela, saj ni tistega pravega
tekmovalnega naboja, ni borbe "mož na
moža". Vsak teče sam, celo uro starta si
lahko prilagodi, ob tem pa nima nobe-

nega, ki bi ga lovil ali pa pred njim bežal. Tudi sam sem si izmislil več lastnih
projektov, ki sem jih izpeljal, vendar to
ni enako. Pred kratkim smo imeli gorski tekači državno prvenstvo gor-dol in
po pol leta sem znova okusil tisti pravi
tekmovalni ritem, pa vendar mi je bilo
najljubše izmed vsega tokrat ravno druženje po tekmi. Situacija trenutno ni
rožnata, saj mora vsaka prireditev predstavljati najvišji rang tekmovanja, torej
državno prvenstvo, ob tem pa morajo
biti vsi udeleženci registrirani v klubih,
kar pred tem ni bilo potrebno.
Tudi letos nam je že odpadlo evropsko prvenstvo, zato sem še bolj skeptičen glede
odobritve ostalih popolnoma rekreativnih prireditev. Vseeno upanje ostaja, saj
je veliko organizatorjev zagrizenih, da
priborijo motivacijo ljudem, da so športno dejavni. Nekaj podobnega je izjavil
tudi naš trenutno najboljši maratonec, ki
ravno lovi visoko postavljeno olimpijsko
normo, Primož Kobe, saj pri svojih tekačih vidi željo po tekmah. Slednje spodbudijo tudi naš trening in vse skupaj se ujame v en krog vzrokov in posledic. Ljudje
vse to potrebujemo, za dušo, druženje in
posledično dobro počutje.

NOVI

RENAULT EXPRESS VAN

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

139 €
AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

že za
/mesec +DDV*
5 let podaljšanega jamstva za 99 € + DDV**

Renault Pro+, vaš zaveznik po meri
OMEJENA

SERIJA

*Informativni izračun za finančni lizing je narejen na dan 14. 4. 2021 za Renault Express Van Furgon Blue dCi 75. Priporočena maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in
brez DDV znaša 11.020,00 €. Izračun je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva polog v višini 1.347,10 €. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek
za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. **V okviru akcije se stranka lahko odloči za podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000
km, karkoli nastopi prej) po ceni 99€ brez DDV. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Renault Financiranja. Ponudba velja do 30. 6. 2021. Slika je simbolna. Več informacij o
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
ponudbi, nakupu in pogojih nakupa
je na voljo na renault.si. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Renault priporoča

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

www.renault.si

Renault priporoča

avtohiša in njeno uradno
trgovecime
v Kranju
Vaš trgovec v Vaš
KRANJU
AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj
naslov trgovca AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj

Ljubljanska c. 22,
tel.: 04
20 22,
15 Kranj,
223 04 2015 223
Ljubljanska
cesta

renault.si

prodaja in odkup
rabljenih vozil

Servis klimatskih naprav

Alkohol v krvi
Koliko časa je treba
počakati, da sedete za volan
V zadnjih letih se delež prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani
udeleženci prometnih nesreč, ni bistveno spremenil in ostaja približno na desetih odstotkih.
Kako bo alkohol vplival na vas, je odvisno od spola, starosti, teže, hrane, itd.
Mnogi vozniki na žalost ne čakajo streznitve in opiti sedejo za volan. Marsik-

vozila z garancijo
AVTO JAMNIK d.o.o.

Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

zavarovanje vozil

do tudi misli, da je dovolj, da počaka pol
ure in je že pripravljen na vožnjo. To na
žalost ni točno, raziskave policije kažejo, da je veliko voznikov kaznovana v
jutranjih in tudi v dopoldanskih urah,
kar kaže, da je po nočnem pijančevanju alkohol še dolgo prisoten v telesu.
V povprečju se 0,07 miligrama v litru
izdihanega zraka (0,15 grama alkohola
na kilogram krvi) razgrajuje eno uro. Če
ste imeli opolnoči dva grama alkohola
na kilogram krvi, boste zjutraj ob 7. uri
na poti v službo imeli še vedno en gram
alkohola na kilogram krvi, dopoldne pa
še vedno nad 0,5 grama, kar pomeni, da
boste še vedno nevarni v prometu.

Gorenjska c. 12,
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com

ORSEY, d.o.o., Hafnerjevo nas. 29, Škofja Loka

NA KOLESIH | 43

Britanska organizacija za varnost v prometu Road respect je izdala priporočilo,
koliko časa bi po zaužitju alkohola morali počakati, preden sedete za volan,
oziroma kako dolgo ostane alkohol v
telesu: vino (13,5 volumskega odstotka
alkohola): ena pijača – tri ure in pol, dve
pijači – sedem ur, tri pijače – deset ur
in pol; žgane pijače (40 volumskih odstotkov): eno šilce – eno uro in pol, dve
šilci – tri ure, tri šilca – štiri ure in pol;
pivo (5 volumskih odstotkov alkohola):
eno pivo dve uri in pol, dve pivi pet ur,
tri piva sedem ur in pol.
Skratka, z alkoholom bodite pazljivi, še
bolj z oceno, kdaj ste sposobni voziti.

AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
ELEKTRIČNIH
ELEKTRIČNIH
ELEKTRIČNIH
VOZIL
VOZIL
VOZIL

Preverite današnjo ponudbo na www.hyundai-TOP20.si

GostečeGosteče
8, 4220Gosteče
8,
Škofja
4220Loka
Škofja
8, 4220
Loka
Škofja Loka

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.:
040
000
000
Tel.:
04/50
Tel.:
22
04/50
000
Tel.:
22 04/50
000 22 000

E-mail: E-mail:
prodaja@avto-lusina.si
prodaja@avto-lusina.si
E-mail: prodaja@avto-lusina
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
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Jedi iz lokalnega okolja (2)
MARJEŠKA PEHTA
V aprilski številki je bil prvi del članka o
jedeh iz lokalnega okolja. Tokrat sledita
recepta. Sta preizkušena in zelo okusna,
avtorica obeh je Maja Jekler, ki skupaj z
Juretom Galičičem kuha in ustvarja dobrote v Ljubiteljski kuhariji.

ČEBULNA PITA S PIRO IN SLANINO
Za testo potrebujemo: 200 g pirine moke
(100 g polnozrnate pirine, 100 g bele pirine), 100 g masla, 100 g kisle smetane in
pol žličke soli. Vse sestavine zmešamo
in gnetemo, dokler ne dobimo enotnega
testa. Za približno dve uri ga damo počivat v hladilnik, nato ga razvaljamo v
krog premera približno 30 cm oziroma
toliko, da ga lahko položimo v okrogel
pekač premera 26 cm in nam nekaj testa še ostane za rob pite. Testo preložimo v pekač in višek z vilicami pritisnemo ob rob. Pekač postavimo še malo v
hladilnik, medtem pa nastavimo pečico
na 200 °C. Ko se segreje, vzamemo pekač s testom iz hladilnika, nanj položimo papir za peko, ga obtežimo s suhim fižolom in pečemo 15 minut. Pekač
vzamemo iz pečice, odstranimo fižol in
papir ter ga vrnemo v pečico še za 10
minut. Ko ga vzamemo iz pečice drugič,
pustimo, da se ohladi, potem pa dodamo nadev. Za nadev potrebujemo: 500

g čebule, 150 g slanine ali pancete, 70 g
pirinih celih zrn, 150 g kisle smetane, 3
jajca, sol in poper po okusu ter maslo
za praženje čebule (okrog 40 g). V ponvi
raztopimo maslo ter dodamo na tanke
četrtinke narezano čebulo in na kocke
narezano slanino. Pražimo, dokler se
čebula ne omehča, odstavimo z ognja
in počakamo, da se ohladi. Začinimo s
soljo in poprom. Medtem ko se čebula
praži, pristavimo posodo z vodo za piro.
Vodo solimo, ko zavre, vanjo stresemo
pirina zrna. Kuhamo 15–20 minut, potem pa piro odcedimo in počakamo, da
se malo ohladi. Ko se čebula praži in
pira kuha, v skledi zmešamo jajca in
kislo smetano. Temperaturo pečice znižamo na 180 °C. Čebulo, slanino in piro
zmešamo skupaj in mešanico naložimo
na predhodno pečeno testo za pito. Vse
skupaj prelijemo z mešanico jajc in kisle smetane in pečemo približno 40 minut, dokler pita ne dobi lepe, zlato rjave
barve.

PIRIN »ŠMORN« Z JABOLČNO ČEŽANO
IN MASLENO KARAMELO
Za "šmorn" potrebujemo: 200 g pirine
polnozrnate moke (polovico lahko nadomestimo z belo pirino moko), 3 jajca,
2 dl mleka, pol pecilnega praška, en vaniljev sladkor, ščep soli, sladkor v prahu in cimet. V skledi zmešamo moko,

jajca, pecilni prašek in vaniljev sladkor.
Dodamo ščep soli in zmešamo. Masi
med mešanjem postopoma dodajamo
mleko.
V ponvi segrejemo olje in vanjo nalijemo za prst visoko maso za "šmorn". Na
srednjem ognju počakamo, da se lepo
zapeče, potem pa z lopatico razkosamo
"šmorn" na večje krpice. Obrnemo jih in
počakamo, da se še malo zapečejo, nato
jih razkosamo na še manjše delčke. Potresemo s sladkorjem v prahu in cimetom ter pražimo še kakšno minuto ali
dve, da se sladkor stopi. Za jabolčno čežano potrebujemo 4 jabolka in sladkor
po okusu. Jabolka olupimo, odstranimo
peščišče, narežemo na manjše koščke
in jih damo v kozico. Zalijemo s toliko
vode, da so vsa pokrita. Dodamo sladkor ter kuhamo na srednji temperaturi,
dokler se jabolka ne omehčajo. Dobro
jih pretlačimo. Za masleno karamelo potrebujemo: 150 g sladkorja, 100 ml
sladke smetane, 75 g masla in ščep soli.
V večjo posodo stresemo sladkor in ga
enakomerno razporedimo. Na ognju ga
stopimo. Sladkorja med topljenjem ne
mešamo, posodo le malo potresemo, če
se sladkor ne topi enakomerno. V drugi
posodi segrejemo smetano do vrelišča.
Ko je sladkor stopljen, vanj vlijemo vročo
smetano. Takoj ko bomo smetano vlili,
bo nastala burna reakcija, zato moramo
biti zelo previdni, da se ne opečemo. Ko
se mehurčki poležejo, mešanico zmešamo v gladko zmes in ugasnemo ogenj.
Dodamo na kocke narezano maslo in
mešamo, dokler se ne stopi.

RAZGLED

Preventiva boljša od
kurative
PETER KOŠENINA
Zgornji naslov drži pri vseh vidikih življenja. V aprilu smo na železniški progi med
Medvodami in Škofjo Loko opazili veliko
delavcev in delovnih strojev. Ni šlo za rekonstrukcijo proge, kakršna poteka med
Kranjem in Lescami, pač pa za preventivno vzdrževanje. Delavci Slovenskih
železnic so menjali železniške pragove,
lepo pa je bilo videti, da delo z uporabo
strojev ni več tako fizično zahtevno, kot
je bilo nekoč. Stroj brez napora izvleče
stari prag, vstavi novega in proga bo
obremenitve železniškega prometa spet
lahko varno prenašala.
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Bojan Rogelj iz Vaš je svojega fička prejel za darilo ob okrogli
obletnici, letos pa je prvič organiziral prvomajsko panoramsko vožnjo
medvoških ljubiteljev starodobnikov. P. K. / Foto: Peter Košenina

Slovensko baklo so v Medvodah spremljali celo konji – pravzaprav
konja iz konjeniškega centra Lava iz Žlebov. V ospredju Katja Močnik,
inštruktorica jahanja. M. B. / Foto: Tina Dokl

Takoj po domačem šovu Sanjski moški lahko spremljamo
komentatorsko oddajo Vrtnice in vino, v kateri sta se dobro znašla
tudi Luka Bračun in Maruša Prelovšek. Sicer par živi v Ljubljani, a
večina Luko Bračuna v Medvodah pozna po njegovi delovni vlogi –
kot poštarja. Sam pravi, da je poštar v Medvodah pet let in se zato
včasih tudi počuti že kar kot domačin. A. B. / Foto: Pop TV

Poveljnik medvoške Civilne zaščite Franc Jarc je predal štiri znake
Civilne zaščite. Bronasti znak so prejeli župan Nejc Smole, članica
štaba za področje prve pomoči Blanka Trampuš in Krajevna
organizacija Rdečega križa Medvode. Srebrni znak Civilne zaščite
pa je prejel Gregor Gomboši, član Občinskega štaba Civilne zaščite,
zadolžen za načrtovanje. M. B. / Foto: arhiv Občine Medvode
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Oče: "Mihec, dam ti deset evrov, če boš vadil igranje trobente."
Mihec: ''Ne bo šlo. Soseda mi jih je ponudila dvajset, če ne bom
igral!''
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno
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število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih
kvadratov. Pripravil B. F.
2 9

4 7

2 8

9 6

3

1 6

1

4 8

5 8
5

4 6
sudoku_so_21__05
NALOGA

7
8

2

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

1 3

REŠITEV

8

Je rekel mali Gorenjec: "Mami, kje je dunajski zrezek?"
Mama: "Na 'talarju' ga imaš, samo limono dvigni."
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KDO DA VEČ

GORENJSKI ZREZEK

2

1 3

ZAMUDIL BO
Objet par spokojno leži v postelji, ko zazvoni mobitel. Ženska se
oglasi, posluša in nato reče: "V redu. Adijo."
On vpraša: "Kdo pa je bil?"
"Ah, samo moj mož. Pravi, da pri tebi igra karte in da bo bolj pozen."
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Rjavolaska reče svojemu malemu sinu: "Ne plavaj daleč, da te ne
bo zgrabil krč!"
To sliši blondinka in reče svojemu sinčku: "Ne plavaj daleč, tam
so sami krči!"
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NAJ NE PLAVA DALEČ

SUDOKU

Foto: Peter Košenina

46 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 4. junija 2021, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Akcija
31. maja
2021,
odštet
predstavlja
18,03
% popusta.
Akcija
trajatraja
do 3do
1. maja
2021,
odštet
DDVDDV
predstavlja
18,03
% popusta.
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Kuhinje
Kuhinje
Alples
Alples
brez
brez
DDV
DDV
Opremljamo s srcem.
Opremljamo s srcem.

... ko stanovanje
postane dom.
... ko stanovanje
postane dom.

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

www.prevc.si
www.prevc.si

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

Sončna o o
z dioptrijo
119,00 €
* organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl
premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava,
sivo-zelena) + UV zaščita. Popusti se ne seštevajo!
Akcija traja od 20. aprila 2021 do razprodaje zalog.

www.optikamali.si
LJUBLJANA: Cankarjeva c. 7, 01 425 15 33 • MEDVODE: Medvoška c. 3, 01 361 78 36

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA

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

10% POPUstA*
NA cELOtEN NAKUp V
V pONEDELjEK, 17. MAjA 2021.

PRODAJALNA ZADRUGA

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

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

SAMO

ZALIVALKA, 10l

3,62€

SAMO

SVEČA LINA

9,85€

SAMO

3,17€

SAMO

9,50€

OKRAsNA tRAVA
PIKA, 250 g
INDIJANČKI
10 kos

OKRAsNA tRAVA
TIVOLI ali OSJA
1 kg

SAMO

BIOKILL BREZ
PRŠILKE
500 ml

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

3,35€

5,98€

4,19€
AKcIjA

GNOJILO VRT
3 litri

12,84€

9,63€

699€

SAMO

+

DAR
IL

AKcIjA -25%

-30%

SAMO

O

6,99€
ASEF GNOJILO
ZA CVETJE
2 litra

-100€

ROBOTSKA KOSILNICA GARDENA
SILENO CITY 400

POVRNEMO 100€

Kupnino delno povrne Gardena do 15. junija

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

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

SET ZA
ZALIVANJE
PAPILLON

SAMO

32,90€

RAZREČILO
NITRO 900
1 liter

4 delni
SAMO

2,09€

SAMO

4,49€

za kos

za kpl

BRUSILNIK
KOTNI 900W
125 ISKRA

SAMO

TRGOVINA
POSLUJE
od 7.00 do 19.00 ure

4+1

GRAT

KIT AKRILNI BEL
300 ml

IS

12,59€
za kos

GAŠENO
APNO IGM
23 kg

UGODEN NAKUP - pONUDBA VELjA OD tORKA 18. DO pONEDELjKA 31. MAjA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

