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Vzemite si
čas za svoje
zdravje!

izbrano iz kataloga ugodnosti
OMEGA 3 1000 MG

Prehransko dopolnilo z omega 3
maščobnimi kislinami. DHK ima
vlogo pri delovanju možganov,
60 mehkih kapsul.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 6,04
cena s Kartico zvestobe

4,83 €
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POPUST:

20 %

AQUA MARIS STRONG

Pršilo za nos s prečiščeno hipertonično morsko vodo, ki pomaga odmašiti
nos pri prehladih, alergijah in gripi.
Brez konzervansov, 30 ml.
Medicinski pripomoček
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redna cena: 6,22 €
cena s Kartico zvestobe
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redna cena: 13,40 €
cena s Kartico zvestobe
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POPUST:

Medicinski pripomoček

Medicinski pripomoček

10,72 €

1

Na voljo 2 grelni blazinici s trakom za vrat ter
4 grelne blazinice s trakom in večfunkcijski obliži
za hrbet (2 obliža).

Primeren za uporabo
pri odraslih in otrocih,
starejših od 3 let, 200 ml.

Z medom, svežim matičnim mlečkom, pantotensko
kislino in vitaminom B6. Primerno tudi za otroke od
6. leta dalje, 10 plastenk po 15 ml.
redna cena: 13,93 €
cena s Kartico zvestobe

THERMO THERAPY

MALČEK ŠAMPON
PROTI UŠEM

MATIČNI MLEČEK

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

tic

3

Zagotavlja zaščito kože, visok odstotek vode, jojoba olja, vitamina B5 in E pa kožo pomirjajo, 50 ml.

€

redna cena: 14,26 €
cena s Kartico zvestobe

11,41 €

VLAŽILNA KREMA ZA OBČUTLJIVO KOŽO

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

2

POPUST:

15 %

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 1. 9. do 10. 10. 2022 oz. do prodaje zalog.

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

KIS JABOLČNI
EKOLOŠKI
SIMONIČ, 0,75 l
2,54 EUR

1,94 EUR

OMAKA
TABASCO,
350 ml

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

KIS
BALZAMIČNI
BELLA ROSA
6%, 0,5 l

9,79 EUR
OLJE BUČNO,
NERAFINIRANO,
PREMOŠA ,1 l
15,39 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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vrednosti izdelkov, ki
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računu
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zdravju!
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Včasih nam uspe skoraj nemogoče
Iz pogovora z županom: Sušno poletje in oskrba z vodo – Dela na odprtih projektih –
Gradnja kanalizacije – Vlaganje na področju družbenih dejavnosti – Pomoč družini v stiski

MAJA BERTONCELJ
ͰͰ Za nami je pestro poletje, ki ga je
zaznamovala tudi suša. Kakšno je bilo
stanje v Medvodah, kako je bilo z oskrbo z vodo?
Prav imate – pestro je bilo to poletje v
vseh pogledih. Večina je verjetno opazila
predvsem živahno dogajanje v sklopu festivalov in dogodkov v organizaciji naših
društev. No, tisti, ki smo malce bolj prisotni tudi v komunali, pa smo vse poletje
držali pesti, da nam uspe prebroditi sušo
brez resnejših omejitev, kot so jih poznali
po nekaterih drugih občinah. Najbolj na
tenko je šlo v Studenčicah, težave so bile
tudi na Osolniku, spodnjem delu Golega
Brda, zaradi izjemno nizke globine vode
tudi manjše težave na vrtini Knausova
smreka v Žlebah, celo vrtina na Čerenu,
za katero smo menili, da se kaj podobnega ne more nikoli pripetiti, je že kazala
znake pomanjkanja. Tokrat nam je očitno uspelo, a mislim, da če kdaj, potem se
sedaj resnično moramo zamisliti, kako
naprej. Jasno je, še tako neukemu opazovalcu, da se vreme in podnebje tudi pri
nas spreminjata. Odgovoriti je treba danes, kajti nikjer ni zagotovila, da se nam
podobno poletje ne more prav kmalu
ponoviti. Načrtovanje celostnih ukrepov,
s katerimi bomo krepili odpornost prav
vsakega izmed nas na te spremembe, bo
ključno. Začne se pri zbiranju deževnice
in nadaljuje vse do večjih zelenih zasaditev v skupnosti, sonaravnem urejanju vodotokov in varčni rabi pitne vode. Pa sem
se dotaknil samo enega področja – oskrbe
z vodo.
ͰͰ Kako so potekala dela na odprtih
projektih – vse po načrtih ali ne?
Kot vedno nekje da, nekje ne. Predvsem
se soočamo z izjemnimi pritiski na cene,
ki so presegli vse razumne meje. Praktično vsi koraki investicije, začenši s projektiranjem, so se podražili do mere, da jih
je včasih zelo težko že načrtovati, kaj šele
izpeljati. Si predstavljate, da denimo za
projektiranje prizidka k Zdravstvenemu
domu ni bila oddana niti ena ponudba.
Po drugi strani pa prav zato, ker vem, v
kakšni situaciji smo, in ker se veliko po-

Župan Nejc Smole je sprejel kolesarja Matjaža Hribljana (drugi z leve), ki je od 19. julija
kolesaril s ciljem, da v 13 dneh obišče vseh 212 slovenskih občin. Del poti od meje občine do
centra Medvod ga je spremljal s kolesom. / Foto: arhiv Občine Medvode
govarjam tudi s kolegi župani, vem tudi,
da naši ekipi včasih uspe skoraj nemogoče. Poglejte recimo dodatne enote vrtca, s
katerimi nismo reševali toliko Smlejcev,
kot omogočili vsem staršem širom Medvod, da so imeli kam pripeljati otroka, sicer bi ostali brez dveh enot oziroma od 30
do 40 otrok brez mesta v vrtcu. Investicija
je bila v teku do zadnjega dne, uporabno
dovoljenje smo denimo dobili na isti dan,
kot je bilo odprtje. Kako nam je uspelo?
Ker imamo v določenih segmentih res
dobre sodelavce, tako v hiši kot zunaj.
ͰͰ Kako kaže postavitvi brvi čez Savo,
kdaj naj bi bil projekt zaključen?
Vprašanje brvi čez Savo je pravno formalno rešeno – podpisan je dogovor. Vse
je pripravljeno za prestavitev plinovoda,
nato pa sledi še betoniranje temelja na
desni strani Save. Rok do konca leta bo
gotovo ujet, sama brv lepo napreduje, kar
je vidno tudi vsakomur, ki se sprehodi
tod mimo. Da pa bo projekt uradno odprt
v času po volitvah, mi je v resnici še bolj
všeč. Tako se bomo izognili kakšnemu od
zlobnih jezikov, ki jih sicer takrat, ko je
bilo treba vse pripravljati in izvajati, ni
bilo blizu, bodo pa verjetno v teh mesecih
nekoliko bolj glasni.
ͰͰ Zaključena so dela v Žejah. Gradnjo
kanalizacijskega omrežja nadaljujete
v tempu.
Drži. Dela v Žejah so zaključena. Hvala
vsem za potrpežljivost, sadove le-te in

investicije pa bodo krajani lahko koristili naslednja desetletja. Kot povsod
drugje, kjer smo že in se bodo še izvajale tako obsežne investicije. Ogromno
priprav, naporno gradbišče, a z nekaj
dobre volje in zavedanja, da gre za večanje kvalitete življenja, se kar da. Ostajajo nam še tri aglomeracije, ki jih je
zakonsko treba izgraditi – ena je Senica, kjer nam je uspelo po dolgih mukah
pred kratkim dobiti gradbeno dovoljenje. To pomeni, da se računa na začetek del v prihodnjem letu. Ne pozabimo,
da bomo tu skušali pridobiti še zajeten
delež evropskih sredstev še iz sklada za
okrevanje in razvoj. Prav tako pa že poteka intenzivno projektiranje na območju še preostanka Zbilj in aglomeracije
Smlednik, ki pa je največja še popolnoma neopremljena aglomeracija. Točne
napovedi so sila nehvaležne, ker smo
denimo že pri pridobivanju gradbenega
dovoljenja tako zelo odvisni od premnogih faktorjev. Bodo pa to investicije, ki
jih bo preprosto treba narediti. K temu
nas zavezuje zakonodaja.
ͰͰ Z novim šolskim letom ste odprli
prizidek k vrtcu v Valburgi, začela se
je gradnja nadzidka k OŠ Jela Janežiča. Na področju vzgoje in izobraževanja vas čakajo še novi veliki projekti
(šola Preska, vrtec Preska). Je že kaj
novega, kako napredujete s pripravo
dokumentacije za novo šolo?
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Veliko se je vložilo v družbene dejavnosti v zadnjih letih, resnično veliko. A kot
pri komunali je tudi tu to nikoli se končujoč krog. Najprej je na vrsti gradnja
nove Osnovne šole Preska. Priprava dokumentacije odlično napreduje, projekt
je praktično dokončno usklajen s šolo,
tako da nam ostaja glavni cilj čim hitrejša pridobitev gradbenega dovoljenja.
ͰͰ Kaj pa prizidek k zdravstvenemu
domu? Ponovno ste objavili javno naročilo.
Tako je. Tokrat verjamem, da bodo projektanti videli izziv v tem projektu in se
prijavili. V ta projekt močno verjamem
tudi zaradi izjemne prizadevnosti vodstva Zdravstvenega doma Medvode.
Veliko lažje je delati, če veš, da se gleda v isto smer in da je na drugi strani
nekdo, ki razume, kako pomemben je
ta projekt za razvoj, samozadostnost in
kvaliteto primarne zdravstvene oskrbe
v prihodnjih vsaj treh desetletjih.
ͰͰ Do konca mandata ni več veliko.
Kaj bo še zaključenega do takrat?
Srčno upam, da velika večina, če ne vsi
projekti, ki so trenutno na terenu odpr-

ti. Ne le zato, ker so do konca mandata
le še slabi trije meseci, pač pa preprosto
zato, ker sredi zime ni dobro imeti odprtih gradbišč.
ͰͰ Občina je organizirala odmevno
akcijo zbiranja pomoči za mlado družino, ki je ostala brez mamice. Kakšen
je bil odziv?

slogan Tedna mobilnosti – Stopimo
skupaj. V Medvodah se bo veliko dogajalo. Kaj bi ob tem sporočili občanom?
Verjetno gre za projekt, ki je vsaj delno
poznan večini občanov. Če ne drugače
po tem, da so zaprti deli centra Medvod. Veliko, res veliko je tudi dogajanja

»Soočamo se z izjemnimi pritiski na cene, ki so presegli vse
razumne meje. Praktično vsi koraki investicije, začenši s
projektiranjem, so se podražili do mere, da jih je včasih zelo
težko že načrtovati, kaj šele izpeljati. Po drugi strani pa prav
zato, ker vem, v kakšni situaciji smo, in ker se veliko pogovarjam
tudi s kolegi župani, vem tudi, da naši ekipi včasih uspe skoraj
nemogoče.«
Čudovit. V vseh pogledih. Toliko srčnosti, dobrote in pozitivne energije nisem
v lokalni skupnosti doživel še nikoli. Iskrena in iz srca hvala vsakomur, ki je
tako ali drugače priskočil na pomoč in
pokazal, da v času stiske ne poznamo
meja.
ͰͰ Ko je treba, torej še znamo stopiti skupaj. Na to opozarja tudi letošnji

v teh tednih na to temo. Vse informacije lahko dobijo tudi na spletni strani ali
na Facebook profilu Celostna prometna
strategija občine Medvode. Strašno pa
mi je simpatičen letošnji slogan. Tako
pri urejanju prometa kot povsod drugje
naj velja v čim večji možni meri. Pa naj
bo lepo ne glede na izzive zime, ki so
gotovo pred nami.

Oddajte predloge, čas se izteka
Sodeluj in glasuj!, participativni proračun Občine Medvode je v fazi tik pred zaključkom
zbiranja predlogov, ki se lahko uvrstijo na glasovanje in kasneje tudi uresničijo.
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode nadaljuje proces participativnega razdeljevanja proračunskih sredstev tudi v letih 2023 in 2024. V novem ciklu je na voljo kar 400 tisoč evrov za projekte v vrednosti do 25 tisoč evrov.
Delavnice, kjer ste lahko v živo ali na spletu izvedeli več o
samem participativnem proračunu in preverili, ali vaša ideja
ustreza merilom, so končane. Predloge na občini zbirajo še
vse do 16. septembra, odda pa jih lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Medvode, star/-a vsaj 15 let. Vse oddane
predloge projektov bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali
je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti Občine Medvode in ali je finančno ovrednoten med 3 in 25 tisoč
evrov. Če bo ustrezal vsem v pozivu navedenim kriterijem,
se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani
v naslednji fazi participativnega proračuna, in sicer z glasovanjem. Slednje bo med 5. in 11. decembrom. Matej Osolnik,
vodja projekta Sodeluj in glasuj!, je v začetku tedna pojasnil,
da je bil odziv na delavnice precej slabši kot lani ob prvem
participativnem proračunu, oddanih predlogov pa je za zdaj
nekaj manj kot trideset. »Lani je bila v zadnjih dneh oddana
polovica vseh predlogov, tako da bo očitno tudi letos podobno.

V prvem participativnem proračunu je bil izbran tudi projekt
Obnovitev igral na otroškem igrišču ob Osnovni šoli Pirniče. Je eden
izmed tistih, ki so bili izvedeni pred kratkim. / Foto: Tina Dokl
Časa za pripravo projektov so imeli občani več kot lani, saj
smo predloge začeli zbirati že 30. maja.«
Projekti, ki so bili na glasovanju izbrani za izvedbo v participativnem proračunu za lansko in letošnje leto, bodo dokončani do konca leta. Zaključenih jih je okrog polovica.
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Otroci že v novih prostorih
Pred začetkom novega šolskega leta so slovesno odprli novi prizidek k vrtcu
v Valburgi. V njem sta dve igralnici.
MAJA BERTONCELJ
Prizidek k enoti Vrtca Medvode Smlednik v Valburgi je največja pridobitev
ob začetku novega šolskega leta na
področju vzgoje in izobraževanja v občini Medvode. Nadomestil je stavbo, ki
je tam stala skoraj 110 let. Od leta 1979
je bil v njej prav tako vrtec. Rušenje so
začeli avgusta lani, gradnja je potekala
zadnje mesece.
»Občina je javno naročilo za gradnjo prizidka objavila konec leta 2021, pogodba
je bila podpisana februarja letos. Izvajalec Lesnina MG Oprema se je držal dogovora, da bomo dve novi igralnici začeli
uporabljati z začetkom novega šolskega
leta 2021/2022. Pogodbena vrednost del
je bila nekaj čez 822 tisoč evrov. Objekt
je v celoti dokončan, ni pa še dokončala
zasaditev in ozelenitev okolice. Opravili
bomo tudi to. Otrokom in zaposlenim,
vrtcu kot celoti, želim v tem novem prizidku obilo srečnih in veselih dni, staršem pa, da bodo z veseljem vozili otroke
v to novo občinsko pridobitev,« je 30. avgusta, na slovesnosti ob odprtju prizidka, povedal podžupan Medvod Ivo Rep. V

prizidku sta dva oddelka s sanitarijami
in avla z garderobo, zunaj pa je na voljo
velika terasa in otroško igrišče, na katerem bodo uredili še zasaditev novih
dreves in grmovnic ter položili travno
rušo. Objekt je zasnovan kot nizkoenergijski leseni objekt, z zeleno streho

Vrtec Medvode deluje na sedmih
lokacijah. S 1. septembrom so
sprejeli 689 otrok.
in arhitekturo, ki se navezuje na vrtec,
zgrajen leta 2012. Za nove prostore so že
prejeli tudi uporabno dovoljenje, otroci
so vanje prvič vstopili 1. septembra.
V Vrtcu Medvode so zadovoljni. Ravnateljica Romana Epih je ob tem povedala:
»Pridobili smo nove, sodobne in funkcionalne prostore. Vesela sem, da je gradnja zaključena pravočasno. Prizidek je
pripravljen na sprejem otrok. V vrtcu v
Valburgi jih bo sedaj skupaj 129. V novem
prizidku bosta dve starejši skupini, torej
otroci, ki so bili v vrtec tukaj vključeni že
prej. Lani, ko smo podrli stari vrtec, v to
enoto nismo sprejeli več nobenega otroka prve starosti, saj ni bilo prostora.« Po-

močnica ravnateljice in organizacijska
vodja enote Smlednik Nataša Rijavec je
poudarila, da se veselijo novih prostorov. »V zadnjih dneh je bilo veliko dela
z urejanjem novih igralnic. Smo dobra
ekipa, tako da ni bilo težav. Prostori so
sodobni, takšni, kot si jih lahko le želimo. Verjamem, da se bomo tako zaposleni kot otroci v njih dobro počutili.« V
Enoti Smlednik je po novem sedem oddelkov, zaposlenih je osemnajst.
Tudi z novo pridobitvijo pa v Vrtcu Medvode niso mogli sprejeti vseh otrok.
Delujejo na sedmih lokacijah in s 1.
septembrom so sprejeli 689 otrok. »Na
čakalni listi za vstop v Vrtec Medvode imamo še 69 otrok iz medvoške in
drugih občin. Dva oddelka bomo odprli
čez leto, saj imajo nekateri vstop kasneje kot s 1. septembrom,« je še pojasnila
Romana Epih. Slovesnost ob odprtju je
obogatil kulturni program, ki so ga pripravili otroci in vzgojiteljice.
V Vrtcu Medvode imajo načrte tudi za
naprej, na prvem mestu pa je nov vrtec v Preski na lokaciji sedanje osnovne
šole, ko se bo ta preselila na novo lokacijo.

Prizidek k vrtcu v Valburgi sta z rezanjem traku uradno odprla Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, in Ivo Rep, podžupan Občine
Medvode. / Foto: Tina Dokl
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Trajnostno povezani
Občina Medvode je pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti med najbolj
aktivnimi lokalnimi skupnostmi v državi. Tako je tudi letos.
MAJA BERTONCELJ
Evropski teden mobilnosti bo potekal
med 16. in 22. septembrom. Ljudi nagovarja, da bi bil promet prijetnejši z
manj izpušnimi plini in hrupa, ter nas
opozarja na skupnostno odgovornost do
čistejšega okolja in svojega zdravja. Dogajanje že drugo leto zapored razvrščajo
čez cel mesec, tako da lahko kot eni redkih v Evropi govorijo o izvajanju nekakšnega meseca trajnostne mobilnosti.

LETOŠNJI SLOGAN

Podnaslov letošnjega Tedna mobilnosti
je Trajnostno povezani. »Ko slehernik
prebere letošnji slogan, se mu morda
utrne misel, da je za povezovanje prepozno. Ko zagleda razpoke v posušenem
mulju izhlapele mlake v Hrašah. Ko
pogleda proti strehi svojega skromnega doma, kako jo odkriva vihar. Ko se
spominja nekdanje podobe Triglavskega ledenika. Ko pod ceno proda živino v
zakol, ker je ne more nahraniti zaradi
posušene letine. Ko pride do požara na
Krasu. Prepozno, prepozno, prepozno.
Pa vendar se ljudje takrat povežemo in
najdemo voljo ter sredstva, da te težave
omilimo. Zato se morda raje vprašajmo, zakaj se ne bi povezali že pred nastankom teh stanj?« razmišlja Gregor
Rozman, koordinator Evropskega tedna
mobilnosti v občini Medvode. Med številnimi dogodki, ki bodo ali že potekajo,
v ospredje postavlja Odprto ulico, Pešec,
reciklirano dnevno sobo, grafitarnico,
vožnje s kolesi, pohod med vodami, tematske sprehode, test hoje s koračnicami Godbe Medvode in videokonferenco
Prvi zeleni koraki.

ODPRTA ULICA IN PEŠEC

Občina se je pridružila pobudi Odprta
ulica in v ta namen so za motorna vozila za več kot mesec dni zaprli enosmerni odsek Ceste ob Sori od banke do pošte.

Do 30. septembra je na Cesti ob Sori na ogled fotografska razstava Petra Košenine o
pohodništvu Ladislava Vidmarja – Pešec. / Foto: Peter Košenina
Ulica je za trajnostno mobilnost odprta
od 29. avgusta do 30. septembra. Ves
ta čas je na ogled fotografska razstava
Petra Košenine o pohodništvu Ladislava Vidmarja – Pešec, ki bo svoj odmev
doživela tudi v potopisnih predavanjih,
izvedenih posebej za učence in občane.
»Razstava Pešec je razstava o poti Lada
Vidmarja od Atlantika do Lhase v Tibetu. Spomladi me je k sodelovanju povabil organizator dogodkov ob Evropskem
tednu mobilnosti Gregor Rozman z Občine Medvode. Namen razstave je predstaviti pešca Lada Vidmarja iz Žlebov, ki
vsako leto prepotuje več kot tisoč kilometrov. Skupaj jih je v 14 letih prehodil
krepko čez 15 tisoč in tako dokazal, da
se tudi peš lahko pride neverjetno daleč.
Z razstavo sem ga želel pokazati na poti.
Večina razstavljenih fotografij je Ladovih s preteklih potovanj, a na njih njega
skorajda ni, ker sebkov ne dela. Sem ter

tja kje vidimo njegovo senco na cesti ali
njegov odsev v cestnem ogledalu, zato
je na mojih fotografijah v prvem planu on. Vsak dan prehodi vsaj šestdeset
kilometrov, oprtan ima skoraj dvajset
kilogramov težak nahrbtnik, prespi
pa v šotoru nekje ob poti. Letos je svojo pot začel v začetku aprila na Siciliji,
jo prehodil po dolgem in počez, nato pa
jo proti domu ubral po sredini italijanskega škornja. Ne ob obali, kjer bi bila
pot lažja, ampak po sredini Apeninov
čez veliko število prelazov in dolin. Po
2600 prehojenih kilometrih se je domov
vrnil konec maja in zadnja dva dni sem
mu šel naproti. Prvi dan sem ga ujel pri
Tolminu, drugi dan pa v Selški dolini,«
je nekaj besed o razstavi povedal Peter
Košenina.
Dogodki, ki bodo potekali v Tednu mobilnosti, so v Sotočju objavljeni v koledarju prireditev.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022 - 16. DO 22. SEPTEMBER
MESEC TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MEDVODAH - SEPTEMBER 2022
TRAJNOSTNO POVEZANI. - www.medvode.si - www.facebook.com/CPSMedvode
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Investicija v Žejah končana, sledijo nove
Na občini intenzivno pripravljajo naslednje projekte gradnje fekalne kanalizacije.
Zaključeno je komunalno opremljanje Žej.
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode je v Žejah v zadnjem
letu izvedla dober milijon evrov vredno
investicijo gradnje komunalne infrastrukture. S tem so zaključili komunalno opremljanje tega dela naselja Zbilje,
ki so ga začeli leta 2019 z izgradnjo glavnih komunalnih vodov na relaciji krožišče Zbilje–Žeje–obrtna cona.
V drugi fazi so zgradili 1500 metrov fekalne kanalizacije s črpališčem, obnovili vodovod v dolžini 1200 metrov in
hišne priključke do posameznih objektov. Sočasno so ponudniki zgradili tudi
ostalo komunalno infrastrukturo: elektro omrežje, optiko in kabelsko televizijo. Kot so pojasnili na Občini Medvode,
sledi postopek pridobivanja uporabnega
dovoljenja. Potem bodo lastniki objektov prejeli odmere komunalnih prispevkov in projekte hišnih priključkov,
s katerimi bodo v sodelovanju z javnim
podjetjem VOKA Snaga lahko izvedli priklope na kanalizacijo.
Na Občini Medvode intenzivno pripravljajo naslednje projekte gradnje fekalne kanalizacije. »Za območje krajevne
skupnosti Senica smo prejeli gradbeno

Komunalno opremljanje Žej, dela naselja Zbilje, je končano. / Foto: Peter Košenina
dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture. Vložili bomo kandidaturo
za sofinanciranje gradnje z evropskimi
sredstvi. Nadaljujemo tudi v krajevni
skupnosti Zbilje, v delu, kjer kanalizacija še ni zgrajena. Idejni projekt je izdelan, v kratkem pa bomo začeli zbirati
služnostne pogodbe. Enako je idejni

NA KRATKO
• Na lokalni cesti Medvode–Vikrče potekajo dela na dveh gradbiščih. Vzpostavljeni sta dve polovični zapori, in sicer ena v Zgornjih in ena v Spodnjih Pirničah. Dela bodo zaključena v septembru. Na odseku med Zgornjimi Pirničami 18 in 59 trenutno poteka
obnova kanalizacije. Zaključek še teh del bo pomenilo konec izvedbe celovite obnove tako ceste kot komunalne infrastrukture,
s čimer bo zagotovljeno obratovanje infrastrukture z minimalnimi
možnostmi nastanka okvar in posledično kasnejših poseganj v
glavno cesto skozi Pirniče. V zaključku je tudi rekonstrukcija križišča Pr' Štefanc.
• Poteka asfaltiranje ceste na Osolniku, in sicer bo občina uredila
makadamski odsek od vrha naselja proti dolini v približni dolžini
650 metrov in širini 3,5 metra z ureditvijo ustrezne mulde ter vgradnjo vtočnih jaškov za odvajanje meteorne vode. Dela bodo zaključena predvidoma v oktobru. V času del bo vzpostavljena delna
zapora ceste z možnostjo uporabe ceste v dogovoru z izvajalcem.
Pogodbena vrednost del je dobrih 182 tisoč evrov.
• Občina Medvode je začela rekonstrukcijo ceste na Golem Brdu
med hišnimi številkami 10 in 14. Odsek bo izvajalec obnovil v dolžini dobrih 400 metrov in obstoječi širini. Urejena bo tudi asfaltna

projekt izdelan tudi za naselje Smlednik, za naselji Valburga in Hraše pa
sta idejna projekta v zaključni fazi. Ko
bo kanalizacija zgrajena v gosteje naseljenih krajih naše občine, bomo nadaljevali v preostalih naseljih, kjer je še
predvidena gradnja kanalizacije,« so še
povedali na Občini Medvode.

mulda in vgrajeni vtočni jaški za odvajanje meteorne vode. Pogodbena vrednost del je dobrih 104 tisoč evrov, zaključena bodo
predvidoma do konca oktobra. V času del bo vzpostavljena delna
zapora. Sledila bo še obnova ceste od Golega Brda 10 do križišča
pri znamenju.
• Gorenjska je prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila sistematično, povezano ter enotno. Projektu
so se pridružile nekatere sosednje občine, tudi Medvode. Postavitev novih prometnih znakov na terenu se bo predvidoma začela izvajati v septembru. Voznike in ostale udeležence v prometu
prosijo za strpnost. Koordinacijo projekta izvaja Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske.
• Občina Medvode je prek Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov občine Medvode v
letu 2022 podprla projekt Zveze prijateljev mladine Ljubljana Šiška za letovanje otrok iz materialno ogroženih družin. Letovanje so
omogočili petnajstim otrokom in mladim med 5. in 19. letom starosti. Občina sodeluje tudi z Rdečim križem Slovenije, Območnim
združenjem Ljubljana. Starejše občanke in občane so tudi letos
povabili na brezplačne enotedenske počitnice v Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič. Povabilu so se v spomladanskem
terminu odzvali trije občani, dva pa se bosta udeležila jesenskega
letovanja. M. B.
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Prvi razpis za obnovo stavb
Občina Medvode je 30. avgusta na spletni strani objavila Javni razpis za
sofinanciranje obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod v letu 2022.
MAJA BERTONCELJ
Razpis letos objavljajo prvič z namenom spodbujanja obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod v smislu
urejenosti zunanjega videza posameznih stavb in naselja.
Predmet razpisa je sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stavb v območju mestnega jedra, in sicer na naslovih Cesta komandanta Staneta 6 in od 8 do 39
ter Seškova cesta v celoti od številke 1 do 30. Razpis je odprt
še do vključno 16. septembra. Na voljo je 25 tisoč evrov. Občina Medvode bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih
točk in vrednosti investicije sofinancirala do največ 30 odstotkov vrednosti obnove. Večje število zbranih točk pomeni
višji odstotek sofinanciranja vrednosti investicije. Najvišji
znesek sofinanciranja je 10 tisoč evrov.
Občinski svet je Pravilnik o sofinanciranju obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod sprejel februarja letos.

Predmet razpisa je sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat
in oken stavb na naslovih Cesta komandanta Staneta 6 in od 8 do 39
ter Seškova cesta v celoti od številke 1 do 30. / Foto: Peter Košenina

Gradnja nadzidka se je začela
MAJA BERTONCELJ
Konec julija je bila podpisana pogodba
z izbranim ponudnikom gradbenih del,
Tipo investicijske gradnje iz Ljubljane,
za rekonstrukcijo in nadzidavo Osnovne šole s prilagojenim programom Jela
Janežiča v Škofji Loki.
Vrednost gradbene pogodbe je dobre
2,3 milijona evrov. Gradbena dela so se
začela pretekli mesec in bodo potekala
približno leto dni, tako da se bo septembra 2023 pouk začel že v razširjeni

in popolnoma prenovljeni šoli. Ustanoviteljice osnovne šole – občine Škofja
Loka, Gorenja vas - Poljane, Medvode,
Železniki in Žiri – so bile uspešne na
javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na katerem
so za projekt pridobile dobrih 765 tisoč
evrov nepovratnih sredstev. Preostala
sredstva bodo zagotovile občine ustanoviteljice v okviru lastnih proračunov,
pri čemer bo Občina Medvode prispevala nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Cilj

investicije je z nadzidkom za eno etažo povečati obstoječi objekt in pridobiti
dodatnih 770 m2 novih neto tlorisnih
površin, za namene izvajanja šolskih
dejavnosti rekonstruirati dodatnih 322
m2 prostorov, urediti ustrezen dostop
za funkcionalno ovirane osebe (dvigalo) in organizirati delo zavoda na eni
lokaciji.
Osnovno šolo Jela Janežiča v novem
šolskem letu po trenutnih podatkih
obiskuje 21 otrok iz medvoške občine.

Prijava škode

Obvestilo

Občinska komisija za ocenjevanje škode
na kmetijskih pridelkih zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic
suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah. Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na obrazcu
št. 2 v sprejemno pisarno Občine Medvode
v času uradnih ur, in sicer do vključno 16.
septembra 2022. Po prejemu vloge bo občinska komisija opravila terenske oglede in
do roka posredovala informacije državnim
institucijam. Prijava je hkrati tudi vloga za
finančne kompenzacije države. M. B.

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabnike obveščamo, da je zaradi
varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen oziroma začasen ukrep prekuhavanja pitne vode in da
je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati iz
naslednjih VVS in VS: VVS Žlebe - Seničica (Žlebe), VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na
javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem, in
VS Golo Brdo – Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na
spletnih straneh Občine Medvode (http://www.medvode.si/objave/31). Navodila, priporočila
in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov
so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://www.nijz.si/
sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-javnost). Občina Medvode
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Pot predaje vaškega vodovoda občini
Vodovod Golo Brdo – hrib, ki je bil leta 1980 zgrajen s prostovoljnim delom vaščanov,
je od maja letos v upravljanju in vzdrževanju Občine Medvode. Uporablja ga sto
štirideset gospodinjstev, okrog štiristo uporabnikov.
MAJA BERTONCELJ
O predaji sistema Občini Medvode se je dogovarjala – kot so jo
poimenovali – interdisciplinarna skupina, katere vodja je bil
Tomaž Ružič, člani pa Brigita Slapnik, dr. Matic Legiša, Matej
Gojčič in Jure Pokorn, kasneje sta se pridružili še Nada Vrščaj
in Andreja Pokorn. Kot je pojasnil Jure Pokorn, so v zadnjih
slabih dveh letih v sodelovanju z Občino Medvode opravili
veliko delo, naredili veliko prostovoljnih ur. »Glavno tlačno
železno cev je načel zob časa, kakor tudi vse ostale dele vodovodne infrastrukture, zato smo imeli veliko problemov s
popravili in prekomernimi vodnimi izgubami, drugi problem
pa je tudi vsako leto več uporabnikov našega vodovoda in s
tem povečana potrošnja vode. Zaradi vsega tega bi bilo treba
upravljanje, vzdrževanje in računovodske zadeve reorganizirati, jih obnoviti, posodobiti in prilagoditi času primerno,

črpalki, vgrajen je digitalni števec prečrpane vode iz zajetja v
vodohran, nameščeni sistem za analizo in pripravo vode, popolnoma nova je procesorsko vodena avtomatika v elektroomarici, vzpostavljena je bila telemetrija za daljinski nadzor
delovanja in kakovosti vode, zamenjani so vsi dotrajani železni pokrovi in stopnice v zajetju in vodohranu. Na vodohran
smo namestili malo sončno elektrarno za potrebe napajanja
telemetrije v bazenu, namestili digitalni števec pretečene
vode iz vodohrana v sistem, v letu 2021 kupili novo tlačno cev
in jo letos v maju vgradili in z njo povezali na novo črpališče
in vodohran. Z njeno vgradnjo in popravili na ventilih so vodne izgube zmanjšane na pričakovani minimum. Vse, kar je
bilo obnovljeno ali na novo vgrajeno, prispeva k veliko boljši
kontroli nad kvaliteto vode, manjši porabi električne energije
za črpanje vode in manjši tlačni obremenitvi kompletnega
črpalnega sistema, kar podaljša življenjsko dobo vodovoda in
vgrajenih naprav. S tem se je tudi možnost okužb z bakterijami zmanjšala na minimum, zakonsko pa se obdobno opravlja spremljanje kvalitete naše vode. Analizo opravlja Komunala Kranj. Zadnja analiza je iz začetka maja in vsi odvzeti
vzorci so bili skladni,« je Pokorn podrobneje predstavil dela.

PRENOS LASTNIŠTVA NA OBČINO

Obnovili so tudi črpališče. / Foto: Jure Pokorn
česar pa tedanjemu upravnemu in nadzornemu odboru ni
uspelo zagotoviti. Stanje vodovodne infrastrukture od črpališča, vodohrana do napeljave po naselju se je samo še slabšalo. Ker smo nekateri uporabniki uvideli, da je to treba spremeniti, smo ustanovili interdisciplinarno skupino, s čimer
se je pisno strinjala večina uporabnikov vodovoda na Golem
Brdu, in s tem smo dobili mandat za »pogajanja« o predaji
sistema Občini Medvode, kakor tudi za začetek njegove obnove,« je pojasnil Jure Pokorn.

NOVI VODOMERI, NOVI ČRPALKI ...

Za nadaljnje korake so se dogovarjali skupaj z Režijskim
obratom Občine Medvode. »Z denarjem od pobrane vodarine, finančno pomočjo občine in vzdrževalcem Komunalo
Kranj smo pri vseh uporabnikih namestili nove vodomere
na daljinsko odčitavanje, v celoti obnovili oz. vgradili novi

Novembra lani so z občino podpisali sporazum o prenosu lastništva, marca letos pa je bila opravljena še primopredaja
vse infrastrukture. »S tem smo izpolnili vse pogoje iz uredbe in odločbe, občina je lastnik in vzdrževalec, uporabniki pa
mesečno plačujemo porabo vode, kar je za večino bistveno
bolj ugodno kot plačilo enkrat letno, kot je bila to navada v
preteklih letih,« je še zaključil Pokorn in se še posebej zahvalil Tomažu Ružiču, da so skupaj »vodovod spravili v stanje,
ki nam ga marsikateri drugi vaški vodovod zavida. Brez njegovega znanja tudi o vodovodih bi bili po vsej verjetnosti danes šele na polovici zastavljene poti do obnove obstoječega
vodovoda in njegove predaje občini. Da dobra, neoporečna
pitna voda priteče do uporabnikov, ni samoumevno, za to se
je treba potruditi, in nam vsem skupaj na Golem Brdu – hrib
je to uspelo.«

TRI SISTEME UPRAVLJA REŽIJSKI OBRAT

V občini Medvode je oskrba prebivalcev s pitno vodo urejena
z javnimi in vaškimi vodovodnimi sistemi. Javne vodovodne
sisteme upravljata javni podjetji Komunala Kranj in Vodovod
Kanalizacija Snaga. Vaške vodovodne sisteme upravljajo društva in v enem primeru zavod, ki so jih ustanovili lastniki vaških vodovodnih sistemov, v treh primerih pa Režijski obrat
Občine Medvode, ker postopek predaje upravljavcu javnih
vodovodnih sistemov še ni dokončan. Poleg VVS Golo Brdo –
hrib sta to še VS Golo Brdo – Polana in VVS Žlebe – Seničica
(Žlebe). Za nekaj manjših sistemov in za vsa lastna zajetja
skrbijo lastniki sami.
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Medvoščan razvil ideji
Štirimesečno usposabljanje v okviru
projekta PONI LUR je uspešno zaključila
že peta skupina.
MAJA BERTONCELJ
V okviru projekta PONI LUR je konec julija svoje štirimesečno
usposabljanje s prejemom certifikatov uspešno zaključila že
peta skupina udeležencev. Tokrat so bili v ospredju izdelki in
storitve, namenjeni lepoti in modi, izobraževanju pa tudi zabavi. Eden izmed udeležencev je bil Vid Čarman iz Medvod.
Bil je edini moški predstavnik v tokratni skupini, razvil pa je
celo dve ideji. »Prva je izbirni predmet Elektronika z robotiko
v osnovnih šolah, ki ga je pilotno v lanskem šolskem letu že
uspešno izvedel na Osnovni šoli Polhov Gradec. Informacija, da je kar tretjina učencev, ki so v pilotnem šolskem letu
obiskovali izbirni predmet, za Božička dobila spajkalnik, mu
predstavlja pravo motivacijo za nadaljnje delo. Druga njegova
ideja pa je namenjena malce starejšim 'otrokom'. Gre namreč
za novo 'pivsko' družabno igro Shots & Ladders, s katero se
Vid trenutno poteguje za sredstva na platformi Kickstarter,«
so pojasnili na zaključku, ko sta udeležencem čestitala tudi
ljubljanski župan Zoran Janković in mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR. Slednja je ob tem izrazila zadovoljstvo, da
jim je uspelo zelo dobro izkoristiti program projekta in so v

Ena izmed dveh idej Vida Čarmana je namenjena malce starejšim
»otrokom«. Gre namreč za novo družabno igro Shots & Ladders.
/ Foto: Arhiv RRA LUR
štirih mesecih, ko so bili zaposleni na RRA LUR, izredno napredovali.
Do konca projekta bo priložnost dobilo še dvaindvajset posameznikov. Naslednja skupina je že začela delo, razpis za
zadnjo, sedmo skupino pa bo predvidoma objavljen konec letošnjega leta.

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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Veliko povpraševanja, malo mest
Ponudniki izobraževanj starejših, ki prinesejo digitalni bon '22, iz okolice Medvod so
zapolnili vsa prosta mesta. Povpraševanje je močno preseglo njihovo ponudbo.
ALJOŠA KAVČIČ
Brezplačna izobraževanja za povečanje digitalnih veščin, ki
prinesejo digitalni bon '22, so pritegnila ogromno ljudi. Žal
pa je bilo za njih razpisanih samo 5000 mest. Veliko premalo
glede na povpraševanje. Pozanimali smo se, ali ima kateri od
izvajalcev teh izobraževanj v okolici Medvod še odprto kakšno
prosto mesto. Takšnega, ki ga ima, žal nismo našli. Glede na
to, da je pred dnevi Slovenski regionalno razvojni sklad izvajalcem teh izobraževanj poslal poziv k začasni zaustavitvi aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj, se sprašujemo, ali bodo
izobraževanja sploh izpeljana do konca oziroma ali se bodo
sploh začela. Razlog za zaustavitev so nepravilnosti pri izvajanju pogodb, do katerih naj bi po besedah Službe Vlade RS za

Brezplačna izobraževanja za povečanje
digitalnih veščin starejših so pritegnila
ogromno ljudi. Žal pa je bilo zanje razpisanih
samo pet tisoč mest. Veliko premalo glede na
povpraševanje.
e-poštnih sporočil in več sto klicev po telefonu na dan. Tudi
na Ljudski univerzi Radovljica so beležili ogromno povpraševanja. Na dan, ko so začeli zbirati prijave, so prejeli kar
184 e-poštnih sporočil z uro 8:00 (ob tej uri so začeli zbirati
prijave). Skupaj pa so prejeli še precej več e-poštnih sporočil.
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TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV
VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
DINO PEŠUT: OČETOV SINKO

Dino Pešut (1990) je vodilni glas med hrvaškimi pisatelji, je tudi
dramaturg in pesnik. Luka živi tipično življenje svoje generacije.
Izobraženi so, a skoraj nihče ne opravlja dela, za katerega se je
šolal. Srečujejo se z nerešljivimi stanovanjskimi težavami. V pogovoru za Beletrino je Pešut ugotovil, da pripada prvi generaciji,
ki nima več ene od osnovnih pravic, ko odraste, to je pravice do
svojega bivališča, niti do najetega. Zaznamovani so z odnosi v
družini, med generacijami, med razredi, nekateri z istospolno
usmerjenostjo. Mladim več pomeni biološka ali izbrana družina? Strah pred ljubeznijo, tesnoba, sram so nepremagljive ovire
v Lukovem odnosu z očetom. Težke teme, ki avtorjevo generacijo postavljajo v brezizhodnost, nam povzročajo nelagodje, hkrati
pa je roman tako dovršeno in prepričljivo napisan, da ga beremo s hlastajočim užitkom. Sodobnosti ne poganja empatija, pač
pa strah, ki nas dela okrutne. (pripravila Tatjana Mavrič)

BART MOEYAERT: BRATJE

Bart Moeyaert je eden najuspešnejših belgijskih mladinskih
avtorjev. Leta 2019 je za svoje delo prejel prestižno spominsko
nagrado Astrid Lindgren. V mladinski knjigi Bratje spremljate s humorjem prežete kratke zgodbe, polne pustolovščin in
nagajivih potegavščin, ki opisujejo avtorjevo življenje med
šestimi brati. Knjiga je za različne starostne skupine bralcev, saj tudi odraslega popelje nazaj v njegovo otroštvo, ko se
spominja svojih klap in navihanih dogodivščin: »Nekakšna
vzmet v glavi me je spet vrgla pokonci, sedel sem in prislu-

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kaj bomo pa jedli
MOJCA FURLAN,
FOTO: PETER KOŠENINA
Oskrbovalna veriga s hrano povzroča
tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov na svetovni ravni. Največji delež
izhaja iz kmetijstva ter rabe in sprememb zemljišč. Za pridobivanje novih
kmetijskih površin za pridelavo krme
za živino nespametno krčimo velike
površine gozdov. Kmetijstvo vpliva tudi
na kakovost voda in tal. Sedanji način
proizvodnje hrane vodi v pospešeno
izginjanje biotske raznovrstnosti in v
propad habitatov, kar ogroža obstoj človeške civilizacije.
Vsakodnevne prehranske odločitve nas,
posameznikov, določajo ponudbo živil na trgovskih policah. Posamezniki
lahko odločilno pripomoremo k spremembam trenutnega načina oskrbe s
hrano in načina prehranjevanja. Zelo
pomembno je, da izbiramo hrano, ki je

škoval slehernemu zvoku s hodnika. Slišal sem, kako sta se
brata pred vrati zahihitala (…) Eden od bratov je rekel: Jutri
spet?« Avtor je za omenjeno knjigo leta 2001 prejel tudi nizozemsko nagrado Wouterje Pieterse Prijs za najboljše mladinsko delo leta. (pripravila Erika Poljanšek)

MARIJ ČUK: ČRNI OBROČ

Usodo Slovencev in slovenskega Narodnega doma, ki so ga zažgali 13. julija 1920, lahko spoznamo skozi roman Črni obroč, ki
ga je napisal Marij Čuk. V njem lahko spoznamo delček naše
polpretekle zgodovine in grozote, ki jih je povzročil fašizem. Požigu Narodnega doma je bil priča tudi v Trstu rojeni Boris Pahor, ki mu je bilo takrat skoraj sedem let. Črni obroč je roman
o požigu Narodnega doma, je pričevanje o uničenju središča
slovenskega kulturnega in poslovnega dogajanja v svetovljanskem mestu v Tržaškem zalivu, ki smo ga dokončno izgubili,
ko se je na njegovem kraškem robu vzpostavila železna zavesa,
meja med svobodnim svetom in totalitarnim Vzhodom. Marij
Čuk se je problematike požiga in zločina v Trstu, ki je v slovenski književnosti zanemarjena, saj je o njej pred tem pisal le Boris Pahor, lotil z romanom, ki nam ponuja vstop v usodo posameznika, njegovo psihologijo in čutenje. Odpirajo se vprašanja
nasilja zaradi nasilja samega, nasilja kot sredstva za doseganje
oblasti, nasilja nad drugačnostjo, kulturo drugačnosti, nad jezikom, zoper svobodo in enkratnost človekovega življenja, ki
človeka spremeni, mu spremeni tudi njegov pogled na svet in
na ljubezen. (pripravil Igor Podbrežnik)

zdravju, okolju in podnebju prijaznejša.
Povečanje deleža hrane rastlinskega izvora ter korenito zmanjšanje potrošnje
mesa in mlečnih izdelkov je eden izmed
najučinkovitejših in najpreprostejših
ukrepov, s katerim lahko vsak od nas
zmanjša svoj ogljični odtis in spodbudi
prehod v bolj trajnosten sistem oskrbe s
hrano. Ta naj bo iz lokalnega okolja, sezonska, pridelana na ekološki način ter
čim manj predelana in čim manj zapakirana. Hrana doma, v javnih zavodih
in drugje ne sme več postati odpadek.
Sodobne prehranske smernice v izogib
kroničnim nenalezljivim boleznim (bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen …) priporočajo usmeritev v hrano
rastlinskega izvora, predvsem stročnic,
žitaric in zelenjave, ter zmanjšanje potrošnje hrane živalskega izvora. Priporočila so občutno zmanjšanje uživanja
mesa in mlečnih izdelkov. Naša tradicija ni vsakodnevno konzumiranje velike
količine mesa in ostalih mesnih izdelkov, kar je bilo v navadi sedaj, v dobi
izobilja in prekomernega prehranjevanja. Škodljivo je zdravju posameznika,
družbe in okolju. Še posebej pa je kruto

do živali, ki zaradi velike porabe mesa
in vedno večjega števila ljudi živijo v
intenzivni reji, večina v neprimernih,
celo strahotnih okoljih, privezane, brez
možnosti gibanja, brez dnevne svetlobe, brez nastilja, od rojstva do smrti v
enem samem trpljenju.
Konec septembra lahko v Ljubljani obiščemo dve izobraževanji na temo Podnebna
kriza in prehranska draginja – kako rešiti
dve muhi na en mah. Prijave sprejemajo
na spletu. Na spletnih straneh slovenske
organizacije Umanotera vaš čaka tudi
krasna knjižica Babičina podnebna kuharica z recepti za podnebju prijaznejše
različice tradicionalnih slovenskih jedi.
Pa dober tek!
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Prvošolčke pričakali tudi s harmoniko
V občini Medvode je 1. septembra šolski prag prvič prestopilo 168 prvošolcev
v desetih oddelkih.
MAJA BERTONCELJ
Prvega septembra so se znova odprla
vrata štirih osnovnih in dveh podružničnih šol v medvoški občini. V šolskem
letu 2022/2023 jih bo obiskovalo 1651
učencev, kar je približno sto več kot pred
štirimi leti. Največ, kar 42 prvošolcev, so
pozdravili v Osnovni šoli (OŠ) Medvode,
enega manj v OŠ Pirniče, 33 v OŠ Simona
Jenka Smlednik in 30 v OŠ Preska. Dvajset prvošolcev imajo na POŠ Sora, dva pa
v kombiniranem oddelku POŠ Topol.

ŠPALIR IN HARMONIKA V PIRNIČAH

V Osnovno šolo Pirniče je prvič vkorakalo 41 prvošolcev. Dobrodošlico so jim zaželeli tudi
učenci višjih razredov. / Foto: Tina Dokl
brez posebnih ukrepov, vezanih na covid-19, in želimo si, da bi tako tudi ostalo. Kot zatrjujejo odgovorni, šol zaradi
morebitnega širjenja virusa ne bodo
zapirali, poudarek ostaja na samozaščitnih in preventivnih ukrepih. V zadnjih
dveh letih smo se nekako naučili živeti
s to boleznijo. Pomembno je, da prostore prezračimo z odpiranjem oken, da
so otroci čim več zunaj, na zraku, da za
prihod v šolo uporabljajo sredstva trajnostne mobilnosti: kolesa, skiroje, še
najbolje pa peš – in seveda, da prihajajo
v šolo zdravi,« še pravi Damijana Močnik - Božič.

DELA MED POČITNICAMI

Šole pa niti med počitnicami niso samevale, saj je bilo izvedenih več investicij. V OŠ Preska so izvedli nujna
vzdrževalna dela kot so beljenje prostorov, menjava radiatorjev in žaluzij
v nekaterih učilnicah, predvsem pa so
sodelovali pri načrtovanju nove šole na
novi lokaciji. Tudi v POŠ Sora so prebelili
učilnice in hodnike, prenovili del centralne kurjave in uredili okolico igrišča.
V POŠ Topol je bil dokončan tlak zunanjega igrišča in druga manjša vzdrževalna dela. OŠ Medvode je obnovila tri
učilnice na predmetni stopnji, kupila
nove stroje in v sklopu participativnega
proračuna pridobila novo učilnico na
prostem z dvema mizama za namizni

tenis. Na OŠ Pirniče so prenovili eno
učilnico in zamenjali dotrajane garderobne omarice za drugo triado. V okolici
šole so bili izvedeni kar trije projekti v
sklopu Sodeluj in glasuj!, in sicer širitev
kolesarnice, nova igrala na otroškem
igrišču in nova učilnica na prostem. V
OŠ Simona Jenka Smlednik so kupili
novo opremo v kemijski učilnici, uredili meteorno kanalizacijo do podzemnega rezervoarja in uredili razsvetljavo v
zgornji avli. Poteka tudi urejanje okolice kot del participativnega proračuna,
s katerim so že pridobili nove betonske
tribune na športnem igrišču.
Občina Medvode za manjša vzdrževalna
dela in investicije po šolah v proračunu
namenja 80 tisoč evrov.

ZBILJE 93, 1215 MEDVODE
GSM: 051 330 723
Lepo vabljeni!

VESNA MONIKA EINFALT S.P.

Na šolah so se potrudili, da bi bil še posebej za prvošolce to nepozaben dan.
»Počakali so pred šolo, predstavniki
učencev od 2. do 9. razreda so jim naredili špalir in prvošolčki so ob zvokih
harmonike vkorakali v šolo. V telovadnici so prisluhnili krajšemu kulturnemu programu z lutkovno predstavo,
ki so jo izvedle učiteljice same. Prvošolčki so se nato z učiteljicami odpravili v razrede, starši pa so imeli krajši
roditeljski sestanek z ravnateljico. Od
prvošolčkov se pričakuje, da so čim bolj
samostojni in vljudni, da znajo pozdraviti in se zahvaliti, šolsko znanje pa
bodo pridobili v šoli z vestnim učenjem.
Določene vrednote so za dobre medčloveške odnose in za razvoj otroka zelo
pomembne. Bom iskrena, nisem zagovornica permisivne vzgoje. To ni prava popotnica za otrokovo prihodnost,«
je pojasnila Damijana Božič - Močnik,
ravnateljica OŠ Pirniče. Veselijo se novih pridobitev v sklopu participativnega
proračuna, ki jih bodo lahko uporabljali
njihovi učenci. To so obnovljeno otroško
igrišče, učilnica na prostem in razširjena kolesarnica. Tako pirniške kot tudi
vse druge medvoške prvošolčke je obiskal tudi podžupan Medvod Ivo Rep in
jim zaželel uspešno in doživetij polno
obdobje šolanja. V spomin na prvi šolski
dan so prejeli tudi manjša darilca Občine Medvode, in sicer vrečke za copate
ali drugo opremo, ki jih bodo okrasili
oz. pobarvali z lastno domišljijo.
Na šolah si želijo, da bi bilo novo šolsko
leto čim bolj mirno. »Vanj smo vstopili
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Gozdni svet plesa in fantazije
Poletni tabor igre in plesa so v Sori pripravili drugič.
PETER KOŠENINA
Gozdno igrišče v Sori je bilo v drugem tednu avgusta prizorišče Poletnega tabora igre in plesa, ki so ga organizirale folkloristke KUD-a Oton Župančič iz Sore in člana sekcije Amulet iz
KUD-a Fofité iz Medvod.
Otroci so v gozdnem okolju vstopili v folklorni, dramski in fantazijski svet. Tridnevni poletni tabor so voditeljice iz Sore prvič
pripravile lani, a takrat zaradi omejitev, vezanih na covid-19, le
za manjše število udeležencev iz najmlajše folklorne skupine.
Letos je tabor trajal pet dni, udeležencev je bilo več kot trideset,
za obogatitev vsebine pa je poskrbela sekcija Amulet iz KUD-a Fofité. »Dopoldne je namenjeno predvsem plesu. Po kosilu
nas obiščeta Mito in Blaž. Z njima igramo družabne igre, barvamo fantazijske figurice in igramo igre vlog. Zelo je zanimivo
– malo starega sveta, združenega s fantazijskim novim svetom,« je dan na Poletnem taboru igre in plesa opisala ena od
voditeljic, Ana Barle iz KUD-a Oton Župančič Sora. Otroci so čas
med dejavnostmi tako lahko zapolnili z igranjem na igralih, ki
jih tam ne manjka. V popoldanskem delu sta jim Mito Ožbolt
in Blaž Slabe iz KUD-a Fofité predstavila fantazijske namizne
igre, na delavnici pa otroke učila barvanja figur, natisnjenih
s 3D-tiskalnikom. »Delavnic barvanja smo se s tako mladimi
otroki lotili prvič. Dali smo jim primerne barve, zdaj pa bomo
videli, kaj bo. Mislim, da okolje pomaga tako mladim otrokom,
saj lahko barvanju posvetijo toliko pozornosti, kot želijo. Vmes
skočijo na tobogan ali malo poplezajo in se vrnejo, ko spet zberejo dovolj pozornosti,« je dejal Blaž Slabe. Ko so bile figure pobarvane, so z njimi igrali fantazijske igre vlog.

Diatonična harmonika Ane Veber je na Poletnem taboru igre in plesa
privabila veliko otroške pozornosti. / Foto: Peter Košenina
Poletni tabor igre in plesa je bila le ena izmed popestritev dogajanja za otroke med počitnicami. Tradicionalno so potekali
oratoriji, ki so jih pripravile vse medvoške župnije in se jih
je znova udeležilo veliko otrok. Letošnji naslov je bil Za božjo
slavo, otroci pa so spoznavali življenje sv. Ignacija Lojolskega.
Hitro so bila znova zapolnjena tudi mesta poletnega počitniškega varstva v organizaciji Javnega zavoda Sotočje.

Olimpijada jim bo ostala v spominu
Na letošnji gasilski olimpijadi, ki je med 17. in 24. julijem potekala v Celju, so sodelovale tudi mladinke PGD Zbilje, ki so
v svoji kategoriji osvojile trinajsto mesto. Nanjo so se vestno
pripravljale dve leti pod vodstvom mentorjev Matica Hercega in
Ane Rokavec. Zbiljke so sicer na olimpijadi nastopile že pred
tremi leti, ko so osvojile naziv olimpijskih prvakinj. »Glede na
to, da smo bili pred tremi leti olimpijski prvaki, smo vedeli, v
kaj se spuščamo. Pripravljeni smo bili, da ponovno stopimo na
stopničke,« je povedal Matic Herceg. Žal so imele tokrat malce nesreče z opremo. »Boli nas, ker krivda za končni rezultat
ni toliko na naši strani kot na strani opreme, a nič zato, ekipa
namreč ve, da sodi višje. Ne nazadnje pa rezultat ni tisto, česar
se bomo spominjali, temveč so trenutki, ki smo jih doživeli na
tako velikem dogodku, tisti, ki bodo za vselej ostali v spominu,«
je poudaril Herceg in še dodal, da je ekipa dihala kot eno in bila
izredno povezana, na koncu pa jim je zmanjkalo nekaj športne
sreče. »Vseeno smo ponosni na to, kar smo naredili, saj smo
dali res vse od sebe,« je še povedal in sklenil, da so si po napornih pripravah in tekmovanju privoščili zaslužen počitek. Ob
vrnitvi so jim v domačem kraju pripravili bučen sprejem in jim
čestitali za njihov pogum, čas in dobro voljo. M. L.

Mladinke PGD Zbilje so se na gasilsko olimpijado vestno pripravljale
zadnji dve leti. / Foto: arhiv PGD Zbilje
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Milojka Drobne uporablja glino in ob odprtju je k temu povabila tudi
obiskovalce. / Foto: Maja Bertoncelj

Miro Rismondo je izdelal ledeno skulpturo, ki prav tako predstavlja
minljivost. / Foto: Maja Bertoncelj

Hiša na hribu povezuje
Še do 18. septembra si lahko ogledate razstavo Hiša na hribu, na kateri se prepletata
sodobna umetnost in tradicija.
MAJA BERTONCELJ
Razstava Hiša na hribu pri cerkvi svete
Marjete v Žlebeh je v zadnjih letih glavni projekt Zavoda CCC. Vrata je odprla že
osmič. Gre za umetniški projekt, ki želi
povezovati sodobno umetniško produkcijo s prostori tradicije, ruralnega ter
kulturne in naravne dediščine. Svoje
temelje ima v vaseh v okolici Medvod.
Dela na razstavi Hiša na hribu 2022 odražajo globoko povezanost sodelujočih
umetnikov z vsem zemeljskim, o čemer
v veliki meri pričajo povsem različni
načini uporabe naravnih materialov
v umetniških delih, kar pa jih hkrati
tudi združuje. Gonilna sila projekta in
zavoda je Zvonka T Simčič. Ob odprtju
razstave, ki je bilo 20. avgusta, je poudarila, da Hišo na hribu ustvarjajo s pomočjo veliko ljudi in da je veliko več kot
le predstavitev del umetnikov. »Je to, da
se med seboj povezujemo, spoznavamo,
kdo vse živi v tej okolici, poskušamo posredovati, kaj je to umetnost, kaj je prijateljstvo. Letos naša razstava temelji
na sočutju, dotiku in bližini.«
V Žlebeh je glavna razstava. V razstavnih prostorih lahko spoznate dela povabljenih umetnikov. To sta Milojka
Drobne in Jurij Kalan. Miro Rismondo
se je ob odprtju razstave predstavil z izdelovanjem ledene skulpture v živo – iz
ledene kocke, težke okrog 130 kilogramov. Na Hiši na hribu je na ta način sodeloval prvič. »Nastal bo zmaj. Ledena
kocka bo ostala na videz cela, v njej pa
bo na eni strani vklesano zmajevo krilo,

na drugi pa kot negativ zmajevo jajce.
Uporabil bom nekoliko drugačno tehniko,« je pojasnil pred začetkom izdelave.
V živo so nastajali tudi glineni izdelki
izpod rok Milojke Drobne. Oblikovala je
njene značilne skulpture, ki jih imenuje znak oziroma seme, tukaj so dobile
spontano ime duše. Na razstavi sodelujeta tudi umetnici Zvonka T Simčič in
Mojca Senegačnik, ki celotno razstavo
koordinirata. Razstavljajo še na dveh
lokacijah, in sicer na Katarini (Topolu),
kjer obiskovalce čakajo potovke, umetniški izdelki, ki jih lahko vzamete s seboj in prenesete na drugo lokacijo, in na
domačiji pr' Lenart na Belem, kjer je na
ogled Veliko gnezdo, ki so ga umetnice

Mateja Kavčič, Mihaela Ciuha in Alja
Piry izdelale v času svojega bivanja tam
na začetku poletja.
V kulturnem programu ob odprtju razstave sta se predstavili glasbeni zasedbi
Za srce mo, ki neguje tradicijo rezijanskega ljudskega duhovnega petja, duet
Žiga Murko in Blaž Grm, na didžeriduju
pa Zvonka T Simčič. Zbrane so nagovorili še podžupan Medvod Ivo Rep, Jure
Koželj, župnik Župnije Preska, in Jože
Duhovnik, v župniji predsednik gospodarskega sveta. Glavna razstava pri mežnariji ob cerkvi sv. Marjete v Žlebeh bo
na ogled vse do 18. septembra, in sicer
od srede do petka med 16.30 in 19. uro, ob
sobotah in nedeljah pa od 15. do 19. ure.
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Samov odsev za vse generacije
V KUD Pirniče so konec junija pripravili krstno slovensko izvedbo igre Samov odsev
avtorja Gillesa Abierja v režiji Petra Militareva. Igra o iskanju lastnega jaza.
IGOR KAVČIČ
Predstava Samov odsev – ali iniciacijska pripovedka, kot je zapisal režiser
Peter Militarev –, ki so jo konec pretekle gledališke sezone uprizorili na Odru
treh herojev v Pirničah, je namenjena
tako mladini kot odrasli publiki.
»Besedilo je napisal mladi francoski
avtor Gilles Abier, iz francoščine ga je
prevedla moja hči Irena Streckx, ki živi
v Laussani v Švici. Zanimivo je tako iz
gledališkega kot pedagoškega vidika,
odlikujeta ga tako kompleksna dramaturgija kot sodobna problematika
znotraj družine, med starši in otroki,«
poudari režiser Peter Militarev ter pove,
da se pripoved giblje med realnim in
irealnim. Predstava se ukvarja s problematiko izgubljene duše in iskanja
lastnega jaza.
Mali Sam babici spusti njeno ljubo papigo, in ko se pogleda v ogledalo, izgubi odsev. Babica ga potem povede na
domišljijsko potovanje, na katerem
Sam skozi različne preizkušnje (ciganka, preprodajalec z živalmi, baletka)
išče samega sebe. Zgodba govori o pro-

Utrinek iz premierne uprizoritve igre Samov odsev / Foto: Iztok Pipan
blematiki odsotnih staršev, med tem
ko je ljubezen babice do vnuka brezpogojna in mu na neki način pomaga
odrasti.
V igri nastopi izkušena igralska ekipa: Saša Čot, Bine Knapič, Lucia Rebolj,
Jaka Malnar, Nadja Strajnar - Zadnik,
Zlatka Trampuš, Dare Bogataj, Marcela
Firm, Mojca Firm, v množičnih prizorih pa člani ansambla OTH. »Na temo,

ki jo obravnava igra, želimo za učence zadnjih dveh razredov osnovnih šol
pripraviti tudi delavnice, poleg pedagoškega pristopa do besedila pa bomo
mladini predstavili tudi njegovo umestitev na gledališki oder,« je še povedal
Peter Militarev, ponosen na 90-letni
jubilej Odra treh herojev v Pirničah, ki
so ga v minuli sezoni proslavili s kar
šestimi gledališkimi premierami.

Potujoča knjižnica
MAJA BERTONCELJ
Potujoča knjižnica Ljubljana obratuje že
od leta 1974. Od leta 2008 je enota Mestne knjižnice Ljubljana. Bibliobus pripelje v deset občin, tudi v občino Medvode. Ima 47 postajališč.
»Splošna knjižnica na kolesih pripelje
knjižnično zbirko do bralcev samih, do
tistih, ki težje ali pa sploh ne morejo
sami obiskati knjižnice. Obiskujejo jo
različne skupine uporabnikov. V občini Medvode obiskujemo pet postajališč.
Pred DEOS Centrom starejših Medvode
smo dvakrat mesečno ob četrtkih od
14. ure do 14.45, nato nadaljujemo pot
v Smlednik (parkirišče pred OŠ), kjer
obratujemo od 14.50 do 16.30. Datume
obiskov postajališč pripravimo za celo
koledarsko leto vnaprej. Naslednji obi-

ski v Medvodah in Smledniku so 15. in
29. septembra, 13. in 27. oktobra, 10. in
24. novembra, 8. in 22. decembra ter
12. in 26. januarja. Trnovec (17.00–17.45)
in Soro (18.–19. ure) obiščemo enkrat
mesečno, in sicer ob četrtkih: 15. septembra, 13. oktobra, 10. novembra, 8.
decembra ter 12. januarja. Tudi Zbilje
(16.45–17.15, parkirišče pred trgovino)
obiščemo enkrat mesečno ob četrtkih:
29. septembra, 27. oktobra, 24. novembra, 22. decembra in 26. januarja,« pojasnjuje Neja Drevenšek, vodja Potujoče
knjižnice. Članstvo v njej je brezplačno,
če uporabniki obiskujejo le enoto Potujoče knjižnice. »Imamo 1154 aktivnih
članov, okrog 62 tisoč enot gradiva lastne knjižnične zbirke, od tega jih je v
samem avtobusu malo manj kot šest tisoč, ostalo lahko po predhodnem naro-

Potujoča knjižnica se dvakrat mesečno
ustavi tudi pred Centrom starejših Medvode.
/ Foto: arhiv Potujoče Knjižnice
čilu pripeljemo iz skladišča. Čas izposoje knjig je 75 dni,« še pove Drevenškova.
Za posebne želje po določenem gradivu poskrbijo po predhodnem naročilu
knjig na e-pošto: bibliobus@mklj.si.
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Vznemirljiva zelenjava
V Knjižnici Medvode si lahko še do
9. septembra ogledate razstavo slik in
vzorcev avtorice Liubov Kriuchkove,
ki živi v v Spodnjih Pirničah.
MAJA BERTONCELJ
Razstava je na ogled od 22. avgusta. Liubov Kriuchkova je
umetnica, ki jo najdemo pod umetniškim imenom Momalyu.
Njen namen je preko umetniških stvaritev svojo ljubezen do
narave vnašati na platna in na ta način v domove ljudi.
»Z veseljem delim in opozarjam na lepoto rastlin, ki jih gojimo. Navdih za kolekcijo, ki je na razstavi, so bile rastline
z zelenjavnega vrta. Čudovite graciozne oblike zelenjave, ki
smo jo vajeni, so obarvane z dekorativnega vidika. Poskušala
sem združiti dve svoji ustvarjalni smeri: slikanje cvetočih rastlin, ki jih vedno slikam v olju, in oblikovanje vzorcev, kjer
mi je še posebej všeč slog Heritage,« pravi Liubov Kriuchkova.
V zadnjih treh letih svojega življenja je prisluhnila sebi in se
odločila posvetiti slikarstvu. »Skozi svojo kariero na področju
oblikovanja pohištva in notranje opreme sem se vedno bolj
vračala k slikanju, nato za interierje strank. Slikanje je bilo
vedno moja osvoboditev in strast. Narava je stalni vir navdiha: barve, tekstura, svetloba, cvetovi in listi so ponavljajoče
se teme v mojih delih, dodaja. Poleg slikanja rada ustvarja

Liubov Kriuchkova je umetnica, ki jo najdemo pod umetniškim
imenom Momalyu. Svoja dela je prvič razstavila v Knjižnici Medvode.
/ Foto: arhiv Knjižnice Medvode
cvetlične vzorce za tekstil in dekoracijo doma, ki vsebujejo
tudi motive rastlin. Pri slikanju najraje uporablja olje na platnu, medtem ko za vzorce uporablja različne digitalne tehnike.
Liubov Kriuchkova je do pred kratkim z družino pet let živela na Tajskem, kjer jo je navdihnila svetla in sveža tropska narava, sončna svetloba na listih in cvetovih. Sedaj pa jo
navdušuje tudi narava Slovenije. Z možem in hčerkama živi
v Spodnjih Pirničah. Tako je na njenih slikah veliko sončne
topline in zelenja.

Godbeniki vabijo medse
Medvoški godbeniki imajo do konca leta
še kar nekaj nastopov.

Kjer vi vidite
likalno desko,
otroci vidijo desko
za surfanje.

MAJA BERTONCELJ
Z začetkom novega šolskega leta so začeli vaditi tudi glasbeniki Godbe Medvode. Vaje potekajo v sproščenem vzdušju
in niso namenjene samo igranju inštrumentov, ampak tudi
druženju in zabavi. Letos se je medvoški godbi pridružil tudi
nov dirigent Rok Škrlj, ki je v orkester prinesel svežo energijo.
Do konca letošnjega leta jih čaka še kar nekaj nastopov, vrhunec pa bo tradicionalni božično-novoletni koncert v Športni dvorani Medvode, na katerem se jim bo pridružila Eva
Boto. »Godbeniki ne igramo zgolj koračnic, velik del repertoarja predstavljajo moderne popularne in rokovske skladbe
ter priredbe filmske in klasične glasbe. V zadnjih letih se
pomlajujemo. Povprečna starost je 25 let, najmlajši član pa
jih ima 12. Vaje orkestra so ob ponedeljkih in četrtkih med
20. in 22. uro v medvoški podružnici Glasbene šole Franca
Šturma,« pravi Matej Morn, predsednik KD Godba Medvode.
Godbeniki si želijo novih članov, s katerimi bodo aktivno
ustvarjali v naslednjih letih. »Če igrate pihala, trobila ali tolkala in bi se nam radi pridružili, poiščite več informacij na
naši Facebook strani ali Instagramu,« je še zaključil Morn.

Nezgodno zavarovanje
Pazi name.

Vse bo v redu.
triglav.si
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Oznanjajo darove, ki jih imajo osebe z motnjami
v duševnem razvoju
Skupnost Barka je v Zbiljah že petindvajset let. Kot z zadovoljstvom ugotavlja vodja Barke
Blaž Brešan, tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju družba vedno bolj sprejema in
vključuje. V Zbiljah in v medvoški občini so lepo sprejeti že od samega začetka.
MAJA BERTONCELJ
Ob petindvajsetletnici Skupnosti Barka
v Sloveniji in v Zbiljah smo se pogovarjali z Blažem Brešanom, vodjo skupnosti, domačinom iz Zbilj.
ͰͰ Kaj je Barka, kako bi jo predstavili,
kaj je njeno poslanstvo?
Barka je skupnost, ki združuje osebe z
motnjami v duševnem razvoju in tiste,
ki naj bi bili brez nje. Je prostor veselja, praznovanja, tudi žalosti, težkih in
lepih trenutkov. Njeno poslanstvo je
oznanjati darove, ki jih imajo osebe z
motnjami v duševnem razvoju, hkrati
ob tem, ko delamo z njimi, pa spoznavati sami sebe, svoje talente in šibkosti,
ki jih imamo kot spremljevalci, prijatelji naših barkačev.
ͰͰ Od kdaj ste povezani z Barko?
Barko poznam že od otroštva. Spomnim
se prvih idej, da bi prišla Skupnost Barka v Zbilje. Moja mama je pomagala pri
gradbenih delih. Same priprave so se
začele že kar nekaj let prej, preden se je
kupila prva hiša. Barka temelji na katoliških temeljih in preden so se začele
konkretne aktivnosti, so potekala molitvena srečanja, ko so se ljudje med seboj povezovali in spoznavali, ali je ideja,
da bo Barka v Zbiljah, sploh dozorela.
Odločitev je bila dobro premišljena in
očitno je tudi nekdo od zgoraj pokazal
pot, kje naj bo Barka in kako naj pluje.
Ko se je vse pripravljalo za prvo hišo leta
1995, sem opazoval. Spomnim se našega Staneta, ki je bil zelo aktiven. Bil sem
še otrok, a začutil neko zelo prijetno
vzdušje, močno zaupanje, sproščenost,
občasno seveda tudi zaskrbljenost, saj
je bilo treba zbrati finančna sredstva.
Hkrati je bila vizija jasna, da bo tukaj
hiša, skupnost, da bodo osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko del kraja, del lokalne skupnosti. Še dobro se
spomnim, ko je Barka 10. februarja leta
1997 odprla svoja vrata. Moja mama je
imela nato srečanja z upravnim odborom, jaz pa sem šel na sprehod s Sta-

Blaž Brešan, vodja Skupnosti Barka / Foto: Peter Košenina
netom, Slavkom in Vladom, ki ga žal ni
več med nami. Vzdušje je bilo povezovalno in nisem imel občutka, da so kaj
drugačni. Lepo smo se ujeli in Stane še
danes pove, da se me spomni, ko sem
bil še majhen. Največji pobudnici, da je
Barka sploh tukaj, sta Manca Kastelic in
Marjana Mihelčič Bizjak. Idejo sta predstavili ljudem okrog sebe, da je zaživela. Kako je moja povezanost z Barko šla
naprej? V osnovni šoli je bilo te povezanosti več, potem je prišla srednja šola
in nato fakulteta, ko se je življenje bolj
osredotočilo okrog drugih stvari. Pred
devetimi leti sem nato opazil razpis za
asistenta v Barki. Prijavil sem se in bil
izbran. Prva leta na Barki sem pomagal predvsem v kuhinji. Skupaj z osebami smo pripravljali kosila. To je bil
lep začetek te moje nove poti skupaj z
Barko. Barka ima več dimenzij: ena je
skupnost, druga je strokovnost, tretja
pa duhovnost. Verjamem, da še nekdo

drug posreduje pri naših odločitvah, vodenju naših poti. Vodja skupnosti sem
od leta 2016, letos sem nastopil drugi
mandat.
ͰͰ Kako danes gledate na to smelo odločitev izpred četrt stoletja, tudi v luči
letošnjega dogajanja v Divači, ko so
prebivalci nasprotovali naselitvi oseb z
motnjami v duševnem razvoju v kraj?
Na vse skupaj gledam tudi kot sociolog
in nasprotovanje v Divači me preseneča. Preseneča me odklanjanje drugačnosti vseh vrst. Osebe z motnjami v duševnem razvoju nas sprejemajo takšne,
kot smo. Oni nas sprejmejo. Hudo je
gledati, ko te sprejetosti z druge strani
ni. Razumem, da je tudi v Zbiljah na začetku bilo težko. Bil je strah pred nečim
novim. Danes pa se mi zdi, da smo že
toliko ozaveščeni o osebah z motnjami
v duševnem razvoju, da predsodkov,
strahu ne bi smelo biti več. Me preseneča, da se to lahko dogaja šibkejšim.
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ͰͰ V Zbiljah in v celotni lokalni skupnosti ste lepo sprejeti, kar je pomembno. Na kakšne načine vse se
vključujete v lokalno okolje?
Lokalna skupnost je sprejela Barko in
s tem so se odprla vrata za različna
sodelovanja. Med nami je povezanost,
se poznamo, pomoč je vzajemna. Sodelujemo na številnih dogodkih. Zelo poznan v okolju je Stane, ki svoje talente
in darove predstavlja skozi fotografijo
in tudi razstavlja. Sodelujemo z gasilci,
z javnimi zavodi, tudi z dvema podjetjema, in sicer Clair in Sogefi Filtration.
Kolikor je v naših zmožnostih, se vključimo. Nekateri naši Barkači so tudi že
kar v letih in ne zmorejo več toliko, kot
so včasih. Vesel sem, da imajo za nas
marsikje odprta vrata. Pomembno je,
da se osebe z motnjami v duševnem
razvoju čutijo sprejete in hkrati, da so v
družbi, da imajo prijatelje. Tudi mi vsi
smo njihovi prijatelji, jim pomagamo
vzpostavljati nova prijateljstva izven
Barke, po drugi strani pa jih usmerjamo in smo tudi dosledni. Zavedamo se,
da nam lokalna skupnost veliko da, in
prav se mi zdi, da jim to tudi vračamo.
Skozi to smo odprli tudi svoje prostore.
To vse nas bogati. Svoja vrata smo odprli tudi beguncem iz Ukrajine. Trenutno je pri nas še ena družina: mama in
dva otroka.
ͰͰ Odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju se je sicer v tem času zelo
spremenil. Se strinjate?
Drži. Predsodkov je vedno manj. Se mi
pa zdi pomembno, da že otroci začutijo
njihovo bližino, so z njimi v stiku. To vidim pri svojih otrocih. Do barkačev nimajo prav nobenega predsodka in ovir.
V Sloveniji se je veliko naredilo na tem
področju. Ljudje se osebam z motnjami
v duševnem razvoju večinoma ne umikajo več, ampak k njim pristopijo. To je
pomembno.
ͰͰ Kaj bi si še želeli, da bi bilo drugače,
še bolje?
Da bi vse osebe z motnjami v duševnem razvoju imele možnost vključiti
se v lokalno okolje, v lokalne aktivnosti. Še vedno so primeri, ko ostajajo
doma, niso vključeni v družbo, kar potrebujejo. Pomembno jih je vključevati
že od malega. Da se vključijo v šolo, je
že prvi korak.
ͰͰ Kako je Barka rasla skozi leta?
Razlika od ene hiše do danes, ko imamo dve hiši in delavnico, je kar velika.
Spomnim se, ko so bili na začetku v

Blaž Brešan poudarja, da je pomembno, da se osebe z motnjami v duševnem razvoju čutijo
sprejete in hkrati da so v družbi, da imajo prijatelje. / Foto: Peter Košenina
hiši štirje: Stane, Slavko, Vlado in Bernarda. Kmalu zatem je prišla še Marjanca. Po desetih letih so se osebe vselile v drugo hišo, prav tako v Zbiljah,
leta 2012 so nam prijatelji iz Memmingena v Nemčiji postavili delavnice,
uporabljati smo jih začeli leto kasneje.
Na začetku je bilo vse na prostovoljni osnovi, na donacijah. Barka je bila
ena prvih koncesionarjev v Sloveniji. Z
novo hišo smo dobili razširjeno koncesijo. Večina spremljevalcev je sedaj
zaposlenih, imamo pa tudi prostovoljce, ki pridejo dnevno ali iz tujine in
so z nami. V Barko imamo vključenih
dvajset oseb, v dveh hišah jih živi deset, ostali hodijo dnevno v delavnice,
imamo nekaj rednih prostovoljcev in
osemnajst zaposlenih. Lahko bi sprejeli še več oseb, prostor imamo, ne pa
tudi dovoljenja s strani države. Zadnje
koncesije so bile razpisane leta 2009.
Od takrat širitve ni bilo nikjer. Barka je
v četrt stoletja zrasla, se tudi spremenila, njeno bistvo, poslanstvo pa ostaja
isto.
ͰͰ Kaj vse se dogaja v Barki, kako dan
preživljajo tisti, ki tu tudi stanujejo?
V osnovi je zelo podobno kot doma. Zjutraj vstajanje, kratka molitev, pogovor,
kako smo spali, zajtrk in odhod v delavnico. Poleg rednih delavnic so še druge
aktivnosti, od jahanja, plesne in likovne
delavnice, razne vadbe, pomoč pri pripravi kosil ... Popoldan pridejo nazaj v
hišo, sledi počitek, kakšen pohod, obisk,

odvisno od razpoloženj, nato večerja,
osebna nega in spanje.
ͰͰ Barka pluje – enkrat je morje mirno, drugič razburkano. Je tako tudi na
vaši Barki?
So obdobja, ko je mirno, in tudi, ko je
razburkano. Zelo nas je razburkal covid-19, ki je bil za nas velik izziv, predvsem v smislu, na kakšen način ob
vseh omejitvah biti skupnost, ostati
povezani. Pomembno pa je, da tudi če
je razburkano, se slej ko prej najde skupna pot za naprej.
ͰͰ Kakšni so vaši cilji, želje, vizija?
Želja je, da ostanemo Barka, ki temelji
na poslanstvu, ki ga imamo vsa leta.
Naš izziv je, kako danes biti Barka, prav
tako, kako vsakdan naših barkačev, ki
so z nami že 25 let, izpeljati v njihovi
starosti. Imamo dve hiši, ki nista prilagojeni za gibalno ovirane. Naša vizija je,
da bi eno hišo prodali in zgraditi novo,
prilagojeno gibalno oviranim. Ostati
želimo s krajem, s sokrajani, in ostati
povezani znotraj skupnosti, da gremo
naprej in hkrati ohranjamo poslanstvo,
darove oseb z motnjami v duševnem
razvoju.
ͰͰ Imate za konec še kakšno sporočilo
občankam in občanom?
Velika zahvala Zbiljcem in vsem, da
so Barko sprejeli pred 25-imi leti, kljub
strahu, kaj bo; da so imeli toliko poguma, da so odprli vrata. Hkrati tudi povabilo, dobrodošli pri nas, da nas pridete
pogledat in nas spoznate!
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V novem vozilu bo tudi dron
V PGD Preska Medvode so se razveselili nove pridobitve.
MAJA BERTONCELJ
V PGD Preska Medvode so imeli 26. avgusta gasilsko vajo in
predajo ključev za uporabo novega vozila PV-1. Pridobili so
tudi donacijo za brezplačno uporabo gasilskega drona za eno
leto, ki je sploh prvi v Gasilski Zvezi Medvode.
Novo vozilo je kombinirano vozilo Mercedes Vito s 4x4 pogonom, letnik 2019, kupljeno je bilo rabljeno. »To vozilo je menjava za sedanje poveljniško vozilo Opel Frontera, ki je staro dvajset let in je bilo prav tako pripeljano rabljeno od CPV
Domžale. Vrednost celotnega, opremljenega vozila je nekaj
manj kot 55 tisoč evrov. Finančna sredstva za nakup so iz
prispevkov naših občanov, članov in sponzorjev ter vrnjenega denarja s strani Gasilske zveze Slovenije od nakupa vozila GVC 16/15 izpred dveh let. Izredno racionalna investicija je
dokaz, da se z ustreznim planiranjem investicije lahko pride
do zelo uporabnega vozila, ki je bilo v društvu nujno potrebno. To novo poveljniško vozilo je prvotno namenjeno vodenju
gasilskih enot, v našem društvu pa bo namenjeno tudi manjšim tehničnim intervencijam (npr. odpiranju vrat) in temu
primerno je tudi opremljeno. Najbolj do izraza pride ob večjih
intervencijah, kot komandno vozilo za vodenje intervencij.
Kot tako je že bilo v uporabi na dveh dogodkih, obakrat ob
neurjih pretekli mesec,« je pojasnil Tomaž Plešec, predsednik
PGD Preska Medvode. V novem vozilu bo nameščen tudi dron.
»To je profesionalni dron DJI Mavic 2 EA, namenjen pregledu
območja intervencije. Ker ima tudi termo kamero, lahko z

Nova pridobitev v PGD Preska Medvode / Foto: Iztok Pipan, TV
Medvode
njim iščemo pogrešano osebo, poiščemo požar v naravi, ali je
pomoč pri vodenju požara, kjer lahko v živo prenašamo sliko
iz zraka nad požariščem. Dron smo dobili na uporabo od podjetja OneDrone, največjega trgovca z droni v Sloveniji, za kar
se jim lepo zahvaljujemo,« je še dodal Plešec.
Dron so že preskusili na rednih četrtkovih operativnih vajah.
Ob predaji ključev novega vozila pa so imeli vajo v Finžgarjevi ulici 16. Gre za večstanovanjski objekt, ki ima podzemno
garažo. Vaja je bila napovedana, vendar sodelujoči gasilci
načrta vaje niso poznali. Šlo je za goreče električno vozilo v
podzemni garaži, potrebna je bila evakuacija stanovalcev oz.
njihovo reševanje ter gašenje požara in odstranitev e-vozila
iz garaže. V društvu se stanovalcem zahvaljujejo za angažiranost in sodelovanje.

Spomin na ustreljene talce
Pri spomeniku pri golfskem igrišču v Smledniku je bila
22. avgusta tradicionalna spominska slovesnost ob 81.
obletnici streljanja talcev.
MAJA BERTONCELJ
Nemški okupator je na tem mestu ubil
pet slovenskih fantov, prve talce na območju Slovenije, mlade fante Franca Seška, Franca Poznika, Božidarja Repiča,
Antona Jegliča in Ivana Pregla. Na tem
mestu so dali svoje življenje.
Zveza združenja borcev za vrednote
NOB Medvode v spomin na ta tragični
dogodek leta 1941 vsako leto pripravi
kulturni program, ob spomeniku prižgejo sveče in položijo venec. Slavnostni
govornik je bil Vladimir Bertoncelj, nekdanji predsednik Zveze združenja borcev za vrednote NOB Medvode, ki vrsto
let skrbi za to, da žrtev teh petih slovenskih fantov ne tone v pozabo. Znova je

izrazil zaskrbljenost nad slabo udeležbo na takšnih dogodkih, hkrati pa se
je zahvalil vsem tistim, ki so si vzeli
čas in počastili spomin na dan pred 81
leti. »Lahko ponavljamo še in še. Kako
žalostno, da nekateri vse to pozabljajo,
tudi naši Medvoščani, Slovenci. Številke
22. 8. ne smeš nikdar pozabiti. To je ta
datum, ki je bil usoden. Vsi vemo, zakaj
smo se tukaj zbrali. Sprašujemo se, zakaj ni ljudi. To ni veselica, to ni družabno srečanje, to je spominsko srečanje.
Radi bi, da bi prav vsak Slovenec vedel,
kaj se je zgodilo tukaj od nekoga, ki je
prišel iz druge države in nam želel vzeti besedo, jezik. Prav bi bilo, da bi bili
tukaj prisotni mladi, tisti, ki nas bodo

K spomeniku pri golfskem igrišču v
Smledniku so v spomin na ustreljene talce
položili venec. / Foto: Maja Bertoncelj
nadomestili. Svoj čas so bili. To ne pelje
daleč. Domoznanstvo mora priti v šole,
da bodo mladi vedeli, kako je naša zemlja bogata in prepojena s krvjo,« je med
drugim poudaril.
Kulturni program je s pesmijo obogatil
pevski zbor Sončna jesen, z besedo pa
Aljaž Rezar.
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Dobrodošli v novih župnijah
V župniji Smlednik imajo novega župnika, v župnijah Sora in Preska pa nova
duhovna pomočnika.

Začetek avgusta je vsako leto čas, ko se
v Katoliški cerkvi na Slovenskem zgodijo kadrovske spremembe v župnijah.

se odločil, da bom popisal in povezal
vse slovenske cerkve s svetim Urhom
kot zavetnikom. Skupaj jih je okrog
dvajset. Te zamisli še nisem opustil.
Po naravi sem človek, ki v vsako novo

ji mi predstavlja dopolnitev mojega
običajnega dela. Trenutno pomagam
predvsem pri nedeljskih mašah. Hvaležen sem za to možnost, ker se mi zdi
zelo potrebno in pomembno, da koli-

David Jensterle / Foto: Jože Košnjek

Mag. Tone Česen / Foto: osebni arhiv

Peter Stele / Foto: osebni arhiv

Letos jih je bilo kar veliko, okrog 150. Tri
so se zgodile tudi v župnijah v občini
Medvode.
Za dušnega pastirja smledniške župnije je bil imenovan dosedanji župnik v Bistrici pri Tržiču in upravitelj
sosednje župnije Duplje David Jensterle, za duhovna pomočnika v župnijah
Sora in Preska pa mag. Anton Česen
in Peter Stele. Mag. Česen je direktor
Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu
nad Ljubljano, Peter Stele, rojen leta
1989 v Komendi, novo mašo pa je daroval julija leta 2017 v Komendi, pa je
prišel v Presko iz župnije Svetega Križa oziroma Žale v Ljubljani, kjer je bil
kaplan.
»Novince« v treh župnijah medvoške
občine smo vprašali, kako so jih sprejeli v novih župnijah in kaj pomenijo
zanje nove župnije v njihovem duhovniškem poslanstvu. David Jensterle je
bil v župniji Smlednik, katere zavetnik
je sveti Urh, lepo sprejet. »Smledniška
župnija zame ni čisto nova. Obiskal
sem jo, ko sem bil župnik v Velikem
Gabru. Ker je tamkajšnja farna cerkev posvečena temu svetniku, sem

okolje prihaja z odprtim srcem in do
župnij, ki jih zapuščam, ne gojim nostalgije, spomine nanje pa hranim v
srcu.« Mag. Toneta Česna sem vprašal, kako bo združeval zahtevno delo
direktorja Zavoda svetega Stanislava
z dolžnostmi duhovnega pomočnika.

kor časa bo mogoče, za občestvo, njim
blizu obhajamo evharistično daritev,«
je povedal mag. Tone Česen. »Župnija
Preska je zame novo okolje in je zato v
nekem smislu tudi nov začetek v mojem duhovniškem poklicu,« je povedal
novi duhovni pomočnik v župniji Peter Stele, rojen v Komendi. »Opravljam
vse naloge, ki jih mora opravljati duhovnik v svoji župniji. Za župljane pa
lahko rečem, da so verni in dobri po
srcu.«

JOŽE KOŠNJEK

Začetek avgusta je vsako leto
čas, ko se v Katoliški cerkvi na
Slovenskem zgodijo kadrovske
spremembe v župnijah. Letos jih
je bilo kar veliko, okrog 150. Tri
so se zgodile tudi v župnijah v
občini Medvode.
»V župnijah Sora in Katarina sem že
v preteklih letih občasno pomagal pri
pastoralni dejavnosti župnije, predvsem pri nadomeščanju župnika ali
prehodnih duhovnih pomočnikov. Župniji in občestvi sem torej že poznal
in ob mojem imenovanju nismo imeli
posebnega dogodka. Verniki v obeh župnijah so zelo prijetni in se čutim lepo
sprejetega. Pastoralna pomoč v župni-
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Po dveh letih spet – gare
Za največ smeha poskrbijo ekipe v kategoriji izvirnosti.
PETER KOŠENINA
Sekcija ljubiteljev starin KUD-a Fran
Saleški Finžgar Senica je po dveh letih
premora v soboto, 3. septembra, pripravila šesto Dirko z garami za VN Senice.
Odrasli so tekmovali v tekmi na čas in
izvirnosti, otroci pa v tekmi z vozički.
Gare, ročni voz na dveh kolesih, so bile
še pred nekaj desetletji na deželi obvezen pripomoček, danes pa jih mladi
skorajda ne poznajo več. Da nanje le ne
bi čisto pozabili, na Senici prirejajo zabavno prireditev Dirka z garami za VN
Senice. Proga je dolga štiristo metrov in
poteka od doma krajevne skupnosti do
vrtca in nazaj. Polovico poti gare potiska
en, drugo polovico pa drugi član ekipe.
V tekmi na čas šteje telesna pripravljenost, v kategoriji izvirnosti pa domišljija. Kategorija izvirnosti med gledalci
poskrbi za največ smeha. Letos so vsa
prva mesta pobrali domačini. »Štajerska pubeca«, brata Gašper in Miha Kolar, sta bila najhitrejša v dirki na čas,
»Ta užgana« Nejca Kuralt in Krajnik
pa v kategoriji izvirnosti. Na garah sta

Nejc Kuralt in Nejc Krajnik sta zmagala v kategoriji izvirnosti. Na garah sta imela žar in pekla
čevapčiče. / Foto: Tomi Križaj
imela zakurjen žar in v eno smer pekla
čevapčiče, v drugo pa jih delila gledalcem. David Poljanec je bil najhitrejši v
dirki otrok z vozički.
Dirki z garami je sledila veselica z ansamblom Vrhovi, za jedačo pa so poskr-

beli člani ekipe Masterchef Slovenija
Jure Galičič, Anita Ferlin in Miro Jurjevič. Pripravljali so hot doge s kranjsko
klobaso, kislim zeljem in ocvirki. Posebej dobro je bil sprejet Juretov datljev
sladoled, ki so ga obiskovalci razgrabili.

Semanji dan na Telečjem
MAJA BERTONCELJ
Turistično društvo Pirniče je zadnjo soboto v avgustu po dolgih letih znova priredilo Semanji dan na Telečjem. Pred domom krajanov Pirniče so se na stojnicah predstavljali lokalni
ponudniki domačih izdelkov. Poskrbljeno je bilo za hrano, pijačo in tudi za glasbo. Igrala je skupina Calypso.
»Semanji dan na Telečjem smo znova organizirali po šestih letih. Je semanji dan v pravem pomenu besede, kot
semenj, kar pomeni, da se predstavijo lokalni ponudniki
zdrave, domače hrane. Obiskovalcem so na voljo telečja
jetrca, telečja obara z vodnimi žličniki, ki jo je ob naši pomoči pripravila Gostilna Mihovec, carski praženec pripravljajo otroci, kot podmladek našega društva, na voljo so
Anjini domači štruklji ... Na tem koncu brega reke Save
smo lahko ponosni, da imamo veliko domačinov, kmetov,
ki spodbujajo samooskrbo, da znamo svojo lokalno zgodbo ponuditi kot zgodbo domačega, pristnega. To je dodana
vrednost. Domača hrana pridobiva vrednost, ne glede na
to, da vsi vemo, da je tisto, kar je dobro in zdravo, morda
tudi kakšen evro dražje. Poleg lokalnih ponudnikov domačih izdelkov se na stojnici predstavljajo tudi člani likovne

Semanji dan v pravem pomenu besede: stojnice z lokalnimi
ponudniki / Foto: Janez Strojan
sekcije KUD Pirniče s slikarsko razstavo in KUD JaReM s
Tončiko,« je povedala Cvetka Židan Valjavec, predsednica
Turističnega društva Pirniče, vesela, da so se lokalni ponudniki v tako velikem številu odzvali povabilu in da so
jim pri izvedbi dogodka pomagali tudi medvoški podjetniki in podjetja.
Semanji dan na Telečjem je letos največji dogodek Turističnega društva Pirniče.
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Festival v pravem ameriškem duhu
Prvi avgustovski konec tedna je na prireditvenem prostoru ob Zbiljskem jezeru
potekal tridnevni slovenski »kantri in BBQ festival« Wild West Fest (On Fire).
MAŠA LIKOSAR
Festival, ki ga organizira BBQ društvo
Slovenije, je letos že četrtič potekal ob
Zbiljskem jezeru. Gre za največji tovrstni festival v Sloveniji, katerega
osnovni namen je približevanje kantri
in BBQ kulture Slovencem ter promocija Slovenije v svetu. V treh dneh so
obiskovalcem ponudili razgibano ponudbo glasbenih, plesnih in kulinaričnih doživetij. Preizkusili so se lahko na
delavnicah kantri plesov v vrstah, ki so
jih vodili priznani učitelji plesa v Evropi, si ogledali demonstracijo priprave
pravega ameriškega BBQ-ja in se udeležili delavnic peke na žaru. Zanimiv
je bil konjeniški »western show«, ki ga
je vodilo Slovensko združenje Quarter
konja SIQHA. Poleg tega so lahko jahali
mehanskega bika, se udeležili jahanja
ameriških pasem konjev in se preizkusili v metanju lase ter podkve. Odvili
so se koncerti domačih in tujih kan-

Festival, ki ga organizira BBQ društvo Slovenije, je letos že četrtič potekal ob Zbiljskem
jezeru. / Foto: arhiv organizatorja
tri skupin, na ogled so bili postavljeni
ameriški avtomobili. Hkrati je potekalo
tudi mednarodno BBQ tekmovanje, ki

se ga je udeležilo dvanajst ekip, poleg
slovenskih še italijanske, avstrijske in
nemške.
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Športna dvorana Medvode
PRVI OBISK BREZPLAČEN
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www.joga-medvode.si ali 041 394 990
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Nenadzorovano razmnoževanje mačk
Da se nenadzorovano razmnoževanje mačk dogaja pri istih lastnikih, ugotavljajo
člani Društva Reks in Mila. Po drugi strani pa opažajo, da se je subtilnost ljudi do
živali zelo povečala.
MAJA BERTONCELJ
Letošnje poletje je bilo vroče in sušno,
česar nismo občutili samo ljudje, temveč tudi živali, še posebej prostoživeče.
Zanje vsak dan po svojih najboljših
močeh skrbijo člani medvoškega društva Reks in Mila. Njihov glavni cilj delovanja je zmanjševanje števila mačk,
preprečevanje bolezni in trpljenja živali.
»Kljub večji ozaveščenosti se letošnje
poletje za člane društva ni razlikovalo
od preteklih. Sto petdesetim mačkam
na hraniščih smo vsak večer zagotovili hrano in svežo vodo, prav tako tudi
skrbnikom z velikim številom mačk in
psov. Pomagali smo pri sterilizacijah
mnogih živali. Našli smo nove zanemarjene starejše živali ter jih umaknili na varno. S terena smo na novo

odpeljali okoli petdeset mačk, večino
mladičev, jih namestili, razglistili, razbolhali, zdravili, socializirali. Neodgovorno ravnanje opažamo pri istih lastnikih. Mačje mladiče v nove domove
oddajamo šele po dopolnjenem tretjem
mesecu starosti, in to le v domove, ki
jih osebno preverimo zaradi varnosti
živali. Pogosto se dogaja, da ljudje, ki
živijo ob cestah, kupijo mačke, nato pa
te žalostno končajo pod kolesi avtomobilov, ranjenih ne zdravijo, priskrbijo
si nove, ki življenje končajo na enak
način. Domove je zato treba preveriti.
Veseli nas, da občani pogosteje opazijo
stisko živali in jih odpeljejo v Zavetišče
Horjul. Nekaj zelo srčnih posameznikov se na društvo obrača z vprašanji,
kako pomagati živalim, kako je organizirana sterilizacija/kastracija mačk
in psov,« pojasnjujejo v društvu.

Glavni cilj Društva Reks in Mila je
zmanjševanje števila mačk, preprečevanje
bolezni in trpljenja živali.
/ Foto: Peter Košenina
Hvaležni so za posluh in dobro sodelovanje s strani Občine Medvode. »Želimo
dokazati, da z živalmi zmoremo odgovorno in primerno ravnati,« še pravijo.
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Jubilej kegljačev
Praznujejo šestdeset let kegljaškega kluba
in kegljišča Hidro.
MAJA BERTONCELJ
Obletnico so v Kegljaškem klubu Hidro obeležili v začetku
septembra.
Kegljaški klub Hidro je bil ustanovljen 18. decembra 1962 na
občnem zboru enaindvajsetih ustanovnih članov delavcev
hidroelektrarne Medvode. »S tem so uresničili željo po organiziranem rekreativnem kegljanju na novozgrajenem dvosteznem kegljišču. Kegljanje je v občini Medvode eden najuspešnejših ekipnih športov. V 60-letni zgodovini KK Hidro je
bilo kar nekaj mejnikov tako na športnem področju kot pri
posodabljanju kegljišča. Ekipa in njeni posamezniki so dosegli vrsto odmevnih rezultatov na državnem nivoju tako z
uvrstitvijo v 1. B državno ligo, uspešnim nastopanjem v njej,
kot ena najuspešnejših ekip v ljubljanski ligi. Vrsto odličnih
uvrstitev so dosegli tudi posamezniki. Velik doprinos k nadaljnjemu razvoju kegljaškega športa v Medvodah je omogočila dograditev štirih sodobnih stez leta 1977. Celovito prenovo
in posodobitev stez in vseh ostalih prostorov kegljišča smo
izvedli pred praznovanjem 40-letnice kluba v letu 2002. Da
smo obdržali 1.A kategorijo kegljišča in s tem možnost izvedbe vseh tekmovanj državnega ranga, smo v letu 2008 na stezah vgraditi montažne segmentne plošče z izredno odporno

Ob jubileju je Kegljaški klub Hidro podelil zahvale za sodelovanje in
pomoč pri delovanju kluba. Prejela jo je tudi Angelca Šetina. Podelila
sta ji jo Drago Polak (levo) in Tomaž Kernič. / Foto: Maja Bertoncelj
zgornjo površino. Enako prenovo smo v letu 2011 izvedli tudi
na dvosteznem kegljišču, ki je namenjeno predvsem rekreativcem in ljubiteljem kegljanja. V samostojni Sloveniji so
kegljači KK Hidro odigrali 538 tekem in pri tem zabeležili 265
zmag,« je v govoru med drugim poudaril Drago Polak, predsednik KK Hidro. Zbrane je v imenu Kegljaške zveze Slovenije
pozdravil predsednik Milan Kurelič. Čestital jim je za obletnico in jim zaželel, da nadaljujejo delo in se čim več posvetijo
tudi mladim.
Že kot mladostnik je leta 1978 na kegljišče Hidra začel hoditi Tomaž Kernič iz Stanežič. »Kegljanje je bilo v družini. Moj
oče Marijan je v Medvodah kegljal, ko so keglje še postavljali.
Bil sem v 4. razredu in včasih me je vzel s seboj in sem vrgel
kakšno kroglo. Oče je bil najprej v Kegljaškem društvu Medvode, od leta 1977 pa v Hidru. Kegljanje mi je poleg pohodništva
najbolj priljubljen šport. Ko si na stezi, si sam, nisi odvisen
od drugih dejavnikov. Štejejo znanje, koncentracija in trening.
Moj osebni rekord je 624 podrtih kegljev. Treniramo celo leto,
tudi poleti, razen ko je dopust. Cilj je obdržati se v 1. B ligi,« pravi Kernič. V letošnjem letu so bili v 1. B ligi zahod ekipno sedmi.

Največji uspeh je ekipa KK Hidro dosegla v
letu 1995, ko je bila prva v 2. državni ligi in
se uvrstila v 1. državno ligo. V zadnjih letih
prva ekipa nastopa v 1. B ligi, druga pa je ena
najuspešnejših ekip v ljubljanski ligi. V letu 2019
se je klubu pridružilo Kegljaško društvo Medvode
in vzpostavila se je še tretja ekipa Hidra, ki prav
tako nastopa v ljubljanski ligi.
Ob jubileju je Kegljaški klub Hidro podelil zahvale za sodelovanje in pomoč pri delovanju kluba, in sicer Savskim elektrarnam Ljubljana, Generali zavarovalnici, Občini Medvode,
Kegljaški zvezi Slovenije, Marku Bogataju za več kot trideset
let dela blagajnika in Angelci Šetina za več kot 25 let dela natakarice. Izdali so tudi bilten, v katerem je podrobneje predstavljena zgodovina kluba in uspehi članov.
Kulturni program ob praznovanju jubileja je popestril pevec
Tone Habjan ob harmonikarski spremljavi Nejca Jemca.
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Četrtič zapored
svetovni prvak
Andrej Žavbi je samo v
letošnji sezoni nanizal že
več kot trideset zmag.
MAJA BERTONCELJ

Andrej Žavbi na svetovnem prvenstvu s starimi kolesi v družbi Claudia Chiappucchija, nekdaj
zelo uspešnega profesionalnega kolesarja / Foto: Alenka Žavbi Kunaver
stni dirki osvojil bronasto medaljo, v
kronometru pa je bil četrti. V okviru
54. Radweltpokal – kolesarskega svetovnega pokala je v sprintu na letališki stezi v dolžini enega kilometra
znova zmagal. Bil je prepričljivo najhitrejši.
V letošnji sezoni je nanizal že izjemnih
več kot trideset zmag na dirkah doma
in v tujini. Oktobra gre na novo veliko
tekmovanje, in sicer na svetovno prvenstvo gravel, ki pretežno poteka po
makadamskih cestah. To bo zanj še ena
nova, zanimiva izkušnja.

Stan

Devetič Medvoški tek

VPIS V NOVO VADBENO
SEZONO 2022/2023:
Eufemija Štorga

MAJA BERTONCELJ

efi.storga@gmail.com

NOVO ! NOVO! ABC VADBA sreda, 19.15 - 20.15
NOVO! VADBA ZDRAVA HRBTENICA ponedeljek, 19. 10, torek 9.00
VADBA ZA MLADE (OKVIRNI TERMINI SRE 18.30-19.30
TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE:
Vadba otrok od 4 - 6 let ponedeljek, sreda 16.00 - 17.00
Vadba otrok 2,5 - 4 leta torek 16.00 - 17.00
Gimnastika 4 - 6 leta četrtek 15.30 - 16. 30
Rolanje (spomladi in poleti)
Atletika v Partizan Medvode torek 18.00 - 19.00
Športna dvorana Medvode ponedeljek 14.45 - 15.45, sreda 18.30 -19.30
Atletika v OŠ Simona Jenka Smlednik sreda 15.30 - 16.15
VADBA ZA STAREJŠE sreda 17.00 - 18.00, četrtek 9.00 - 10.00

ŠPORTNO DRUŠTVO EFI, ČELESNIKOVA ULICA 4, MEDVODE

V Športnem društvu Efi letos znova organizirajo Medvoški
tek.
Potekal bo v deveti izvedbi, in sicer 1. oktobra na tradicionalnem prizorišču pri Športni dvorani Medvode. Tekli
boste lahko na 5-, 10- in 20-kilometrski razdalji. Tudi letos bo z Vzajemkovim tekom poskrbljeno za otroke. Tradicionalna je tudi trasa teka. Krog je dolg pet kilometrov.
Od starta vodi do cerkve na Ladji, nato levo vzporedno z
železniško progo do prvega vzpona, mimo glasbene šole,
desno po Donovi cesti mimo lekarne, Mercator centra,
Štirih mačk, občine in Donita, nazaj po Donovi cesti do
vrha, levo do vrtca in v cilj. Ob 15.30 bo start Vzajemkovega teka za otroke, ob 16. uri pa teka na daljših razdaljah. Od 15.30 do 21. ure bodo ceste na trasi teka občasno
zaprte s popolno zaporo. Organizatorji prosijo za razumevanje.
Prijave že potekajo, in sicer na spletu, prijavili pa se boste
lahko tudi še na dan dogodka.

Servis koles

STAN SERVIS KOLES d.o.o.

Andrej Žavbi iz Zbilj nadaljuje kolesarske uspehe. Zmaguje tako doma kot v
tujini. Znova je svojo odlično pripravljenost pokazal tudi v avstrijskem St. Johannu, kjer so od 18. do 22. avgusta potekala tri velika tekmovanja, na katerih
je nastopil na petih dirkah.
Na svetovnem prvenstvu s starimi kolesi je na cestni dirki četrtič zapored
postal svetovni prvak, v kronometru je
bil drugi. Udeležba na prvenstvu, kjer
se dirka še na kovinskih kolesih s pedali z jermenčki, pri čemer je prepovedana uporaba karbona, je vsako leto
večja, najmočnejša pa prav v kategorijah od 50 let naprej. Nastopil je tudi
Italijan Claudio Chiappucchi, nekdaj
zelo uspešen profesionalni kolesar.
Med drugim je trikrat osvojil etapo na
Touru in zmagal dirko Milano–Sanremo. Na svetovnem prvenstvu master
je Žavbi, član ekipe TUŠ Team, na ce-

FITNES VADBA ZA VSE ŽENSKE IN MAMICE
JUTRANJA FUNKCIONALNA VADBA
torek in četrtek 6.10 - 7.10 NOVO!!
ponedeljek 8.30 - 9.30, 17.00 - 18-00, 18.00 -19.00
torek 19.00 - 20.00
sreda 8.30 - 9.30, 18.15 -19.15, 19.15 - 20.15
četrtek 19.30 - 20.30
V Športni dvorani Medvode.
KROŽNA VADBA-VISOKO INTENZIVNA
sreda 20.30 - 21.30
FITNES VADBA ZA VSE MOŠKE
četrtek 18.00 - 19.00 (Športna dvorana Medvode)
FUNKCIONALNA VADBA
torek 20.30-21.30 in četrtek 20.30-21.30 (PŠI)
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V gibanju s Timotejem (39)

TIMOTEJ BEČAN,
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

AKTIVNO V ŠOLSKE KLOPI – TAKO IN
DRUGAČE

Dopustov je v večini konec in mladostniki se vračajo nazaj v šolske klopi,
odrasli pa nazaj v službe. Vse to za prve
– poleg manj prostega časa – pomeni
predvsem spremembo v obliki velike
količine sedenja. Prepričan sem, da
čez počitnice nihče ni sedel tako dolgo,
kot bo sedaj v šoli. Enako velja tudi za
tiste, ki opravljajo sedeče delo. Aktivne
počitnice in dopuste bo torej zamenjalo pasivno sedenje. Sedenje je rak rana

sodobne družbe, saj v tolikšni meri res
predstavlja problem. Vse več ljudi ima
težave s hrbtenico, saj ravno sedenje
tako negativno vpliva na njen položaj.
Za zgornji problem obstaja več rešitev.
Prvi je gotovo vsaj sedenje v optimalnem
položaju. Za ohranjanje naravnih krivin
hrbtenice je potrebno sedeti vzravnano,
ne sključeno, kar je precej pogosta napaka. Delo za računalnikom nas kar sili v
to, še posebno v kakšnem pomembnem
trenutku, ko bi kar »zlezli« v ekran. Enako je s poslušanjem pri pouku, če in ko
snov za posameznika postane nezanimiva. Za tem, ko zagotovimo vsaj dovolj
dober položaj, sledi odpravljanje posledic
sedenja, ki so neizbežne. Upogibalke kolka se v primeru, da temu segmentu ne
posvetimo dovolj časa, lahko kronično
skrajšajo. Če se preveč, bodo z zakrčenostjo v pokončnem ali pa ležečem položaju
rotirale medenico naprej, to pa za sabo
potegne upogib hrbtenice. Zaradi tega
vretenca niso več v primernem položaju in nastopijo kronične bolečine, navadno v križnem delu. Ta problem lahko

v Medvodah v teniški dvorani
začetne in nadaljevalne skupine

zdrava rekreacija in dobra zabava

z rednostjo dokaj preprosto odpravimo.
Tukaj se pokaže pomembnost aktivnih
odmorov, ki so v šoli sicer redni, saj so
vezani na dolžino šolske ure. Vseeno pa
ne bi bilo popolnoma nič napačnega, da
bi tudi med šolsko uro prav vsi za pol
minute vstali in se na mestu malo pretegnili. V službi je drugače, saj je odmor
bolj proste narave, problem pa ravno ta,
da se človek hitro zasedi in v tem položaju vztraja še bistveno dlje. Pri aktivnih
odmorih je najbolj smiselno narediti
kakšen blag izpadni korak, počep in pa
preprosto kratek sprehod po hodniku.
Verjetno vas bodo nekateri sprva čudno
gledali, a verjemite, da vas bodo ob primerni razlagi na vprašanje »zakaj pa ti
to počneš?« začeli kar hitro posnemati.
Jasno, tisti glavni recept pa je redna telesna aktivnost, katere cilj je tudi preventiva pred negativnimi učinki sedenja. Zagotoviti je torej treba zadostno
stabilizacijo hrbtenice med sedenjem,
po drugi strani pa bodo zaradi večjega
pretoka kisika po telesu tudi vaši možgani delovali učinkoviteje.

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

ZIMSKA TENIŠKA ŠOLA
ODRASLIH
(OKTOBER-APRIL)
ŽE OD 45€/MESEC
Predstavitvena brezplačna treninga bosta:
21.9. ob 20.00
070 797 940 (Primož)
22.9. ob 20.00
V TENIŠKI DVORANI
(za Jedrom oz.
telovadnico Partizan)

Več informacij:
www.tenis-medvode.si

Brezplačne urice
urice bodo
bodo vv septembru
septembru –– obvezna
Brezplačne
obvezna prijava
prijava::

13.9.2022 ob
ob 18.30
18.30
13.9.2022
14.9.2022 ob
ob 18.30
18.30
14.9.2022
NA ZUNANJIH
ZUNANJIH IGRIŠČIH
IGRIŠČIH (za
(za
NA
Petrolom)
Petrolom)

Prijave
Prijave::
070
797
070 797 940
940 (Primož)
(Primož)
Več
informacij:
Več informacij:
www.tenis-medvode.si
www.tenis-medvode.si
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Zakaj popravilo vozila po
nesreči traja tako dolgo
Pogoji za popravilo vozila po prometni
nesreči in pravica do nadomestnega
vozila izhajajo predvsem iz našega
avtomobilskega zavarovanja, sporočajo
iz Sekcije pooblaščenih trgovcev in
serviserjev z motornimi vozili pri GZS.
Vsaka zavarovalnica odobri izvedbo servisnih storitev na
osnovi Eurotax normativov, ki v glavnem povzemajo normative proizvajalcev vozil. Pred sklenitvijo avtomobilskega
zavarovanja svetujemo, da zelo dobro preberete pogoje zavarovanja in se v primeru nejasnosti ali dilem posvetujete
s svojim zavarovalnim agentom. Čas uporabe nadomestnega vozila je namreč odvisen od števila delovnih ur, ki ga za
vsako vrsto popravila določi zavarovalnica. Žal pa zaradi
mnogih objektivnih razlogov popravilo vašega vozila ne
more vedno biti izvedeno v roku, ki je bil odmerjen s strani
zavarovalnice.
Tako se lahko hitro zgodi, da se popravilo vašega vozila zavleče za kar nekaj dni, »krivdo« pa lahko zgolj pripišemo dejavnikom izven vpliva tako stranke kot serviserja ali zavaro-

AVTO JAMNIK d.o.o.

Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode

valnice. Pri popravilu vozila je torej ključnega pomena vrsta
avtomobilskega zavarovanja. V brošuri Agencije za zavarovalni nadzor »Nova zavarovalniška pravila in varstvo potrošnika
– priročnik za potrošnike« lahko najdete uporabne napotke
glede sklepanja zavarovanj.
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SUVereno!
SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj
suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša
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Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje.
Električna mobilnost je šele začetek.
Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje.
Električna
šele
Hyundai jemobilnost
na poti, dajedo
letazačetek.
2045 postane podnebno nevtralno podjetje.
Električna mobilnost je šele začetek.
Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km.

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
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terenskim
vozilom
Hyundai
podelili priznanje
Najvišja
raven kakovosti
slovenskem
trgu.zalog.
Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.*
glede
pooblaščenih
vozil nekoliko
Hyundai.razlikuje
Pogoji garancije
podatkina
o specifični
porabi
goriva
in emisijah CO
na www.hyundai.si.
ste vjeraziskavi
QUDAL
2 so na
na WLPT cikel.prodajalcih
Doseg se lahko
glede nainrazmere
cesti, način
vožnje
in temperaturo.
Odvisen
jevoljo
tudi od
vrste pnevmatik, Kupci
s katerimi
opremljeno
vozilo.
(QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede
na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000
Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000
Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

GostečeGosteče
8, 4220Gosteče
8,
Škofja
4220Loka
Škofja
8, 4220
Loka
Škofja Loka
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.si
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
www.avto-lusina.si
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Slive (1)
MARJEŠKA PEHTA
Letos so pri nas doma slive zelo dobro obrodile, in ker strokovnjaki slive priporočajo v vsakodnevni prehrani, ker so vir
antioksidantov, vitaminov in mineralov, sem se odločila, da
vam napišem nekaj besed o tem zdravem sadežu.

SVEŽE SLIVE

Slive ščitijo srce. Sto gramov sliv vsebuje kar 157 mg kalija.
Kalij pomaga pri obvladovanju visokega krvnega tlaka ter
zmanjša tudi tveganje za kap. Slive ščitijo pred rakom – ker so
bogat vir antioksidantov, ki varujejo naš organizem pred škodljivimi oksidanti. Zmanjšajo tveganje za sladkorno bolezen
(diabetes). Slive imajo nizek glikemični indeks, kar pomeni,
da ne povzročijo hitrega dviga sladkorja v krvi. Poskrbijo za
zdrave kosti. V raziskavi, ki so jo opravili na Univerzi na Floridi, so primerjali skupino posameznikov, ki so uživali suhe
slive, in skupino, ki je uživala suha jabolka, obe skupini pa
sta jemali tudi dodatke kalcija in vitamina D. Prva skupina
je imela bistveno večjo mineralno gostoto kosti. Slive lajšajo
tudi težave s spominom pri staranju in Alzheimerjevi bolezni – zaradi vsebnosti številnih antioksidantov. Pomagajo pri
hujšanju. Slive so sladke, vendar imajo tudi nizko energijsko
vrednost, zato so pogosto vključene v različne shujševalne
programe. So za zdravo kri. Sveže in suhe slive naj bi pomagale povečati absorpcijo železa, zelo verjetno zaradi visoke
vsebnosti vitamina C. Znižujejo raven slabega holesterola in
povečujejo vrednost dobrega. Predvsem suhe slive. Vpliva verjetno prisotnost topnih vlaknin.

SUHE SLIVE

Tudi redno uživanje suhih sliv ima lahko pozitivne učinke na naše zdravje, pravijo raziskave. Suhe slive poskrbijo

Slive so letos bogato obrodile. / Foto: Peter Košenina
za občutek sitosti in tako pomagajo pri nadzorovanju teže,
sladkorne bolezni in s tem povezanih bolezni srca in ožilja,
pozitivno učinkujejo na prebavni trakt, preprečujejo zaprtje
in zmanjšajo možnost razvoja raka debelega črevesja. Med
drugim vsebujejo znatne količine sorbitola, kininske kisline,
klorogenske kisline, vitamina K, bakra in kalija. Sorbitol ima
odvajalni učinek (mehča blato) ter deluje kot osmotski diuretik (poveča izločanje vode iz telesa), kininska kislina zmanjšuje vnetno reakcijo in občutljivost kože za zunanje vplive,
vitamin K, v maščobah topni vitamin, pa predvsem vpliva na
strjevanje krvi. In čeprav so suhe slive sladke, ne povzročijo
velikega porasta glukoze v krvi.
V prihodnji številki pa sledita še meni najljubša recepta za
predelavo sliv tako v marmelado kot za »češpljeve knedle«, ki
jih pripravljam že zagotovo več kot štirideset let.

Gorelo tudi
v medvoški občini
PETER KOŠENINA
Občina Medvode je bila med poletno
sušo deležna še manj dežja kot ostali
deli najbolj prizadete zahodne polovice
države. Dne 21. julija popoldne, v času,
ko je na Krasu divjal največji požar v zgodovini Slovenije, je zagorelo tudi pri nas.
Po žetvi pšenice sta na polju pri Valburgi
na eni od njiv zagorela slama in strnišče.
Gasilci iz domačega PGD Smlednik, vseh
ostalih društev Gasilske zveze Medvode
in sedmih društev iz sosednjih občin ter
kmetje z več kot 15 traktorji s cisternami
so ogenj omejili in pogasili ter tako preprečili večjo škodo.
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Ivan Brdnik iz Rakovnika je praznoval devetdeset let. Je dolgoletni
gasilec, zato so ga na predvečer osebnega praznika obiskali člani
PGD Sora, Gasilska zveza Medvode pa mu je za dolgoletno delo v
gasilstvu podelila srebrno plaketo. P. K. / Foto: Peter Košenina

Medvoška zastava je bila znova na pohodu. Janez Mihovec jo je
junija odpeljal na Kilimandžaro, 5895 metrov visok vrh v Tanzaniji.
Pet dni gor in dva dni dol docela izčrpa človeka, je pojasnil. M. B.
/ Foto: osebni arhiv

Ivan Špenko iz Hraš je s prijateljem Marjanom Kraševcem medvoško
zastavo konec avgusta ponesel na Triglav. To je bil njegov že 53.
vzpon na najvišji slovenski vrh. M. B. / Foto: osebni arhiv

Mojca Senegačnik (levo) in Zvonka T Simčič sta predstavili Hišo na
hribu, umetniški projekt v Polhograjcih, ki je letos že osmič zapored
odprl svoja vrata. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

SMEH JE POL ZDRAVJA
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»Videti ste zelo živčni,« reče profesor študentu na izpitu. »Vas
sudoku_Sotocje_22_08
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo
je strah mojih vprašanj?«
nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih
REŠITEV
Študent: »Ne, strah me je mojih odgovorov.«
devetih kvadratov. Pripravil B. F.
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Oče policist kriči na sina: »Le kaj bo s tabo. Kadiš, piješ, mami
kradeš iz denarnice, pa si šele v petem razredu.«
»Oči, saj si rekel, da si tudi ti že kadil, ko si hodil v peti razred.«
»To je res, ampak jaz jih takrat imel sedemnajst.«
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Janez, oče štirih otrok, se je že nekaj tednov držal zase in je bil
bolj ali manj nejevoljen. Nekaj ga je žrlo, nakar ni več mogel
molčati in je ženi Marinki rekel: »Veš kaj, že nekaj časa me
muči dvom, da najmlajši Lukec ni moj!«
»Le kako moreš reči kaj takega. Pa ravno Lukec je tvoj!«
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Voda je naše ogledalo
Tanja Andrejašič Wechsler je Medvoščanka, ki se je pred skoraj tridesetimi leti
preselila v Združene države Amerike. Že od otroštva je tesno povezana z vodo. V
kampanjah ozavešča o pitni oziroma čisti vodi. Oblikovala je steklenico, s katero želi
prodreti v svet, tudi v Slovenijo.
MAJA BERTONCELJ
Tanja Andrejašič Wechsler je dobršen
del letošnjega poletja preživela v Sloveniji, po dolgih letih znova v Medvodah.
»Nazadnje sem bila tu pred okrog dvajsetimi leti. Sem se pa večinoma vsako
leto vračala v Slovenijo. Izjema je bilo le
obdobje covida-19. Tokrat sem prišla za
dlje kot običajno, in sicer za šest tednov.
Trenutno sem še sama, pridružila pa se
mi bosta tudi otroka, ki sta stara 16 in 13
let,« je ob sotočju Sore in Save pojasnila
v začetku avgusta.

PRI ENAINDVAJSETIH V NEZNANO

Kraji, kjer je preživela otroštvo in mladost, so ji ostali v lepem spominu. »Še
posebej zaradi čiste narave, ki je v Sloveniji za razliko od marsikje po svetu
povsod dostopna. Človek se počuti svobodnega. To se potem kaže tudi v naših
pogledih, kreativnosti, izumiteljstvu,
športu, zdravju ... Privlači me čista narava, bistra voda. Vidi se, da je zdrava.
V naravi začutiš srečo, življenje,« poudarja in dodaja, da nima občutka, da bi
se Medvode v vseh teh letih kaj veliko
spremenile. »To je dobro, saj se cel svet
spreminja. Velike spremembe največkrat niso dobre. Kar se tiče same urejenosti, pa lahko rečem, da so Medvode
lepo urejene.«
V New York je prvič odšla, ko je bila stara 21 let, leto kasneje se je tja preselila
za stalno in si ustvarila družino. Odšla
je v neznano. »Nikogar nisem poznala.
Še angleško nisem dobro znala. Rekla

V okolici Smlednika
vzamemo v najem kmetijske
površine.

Dobro plačilo. 069 917 507
Rogelj Luka, Zapoge 24, Vodice

Tanja Andrejašič Wechsler je dobršen del letošnjega poletja preživela v Sloveniji, po dolgih
letih znova v Medvodah. / Foto: Maja Bertoncelj
sem, da grem v New York, in sem šla.
Od tega je že 29 let. Bila sem tako radovedna in dolgo časa čutila, da je moja
naslednja faza življenja nekje drugje,
da mi na neki način ni bilo težko. Prvo
leto sem šla na poletno šolo. V Sloveniji
sem nato še diplomirala, potem pa se
za stalno preselila v Ameriko. Lahko
bi se izrazila, da je bilo na začetku kot
v puščavi. Nimaš nikogar, ne staršev,
starih staršev, prijateljev … Lahko sem
si to privoščila, ker sem bila fizično in
psihično močna. Ni mi žal za ta korak.
Niti enkrat nisem pomislila, da bi prišla nazaj,« pravi.

In zakaj Združene države Amerike, zakaj New York? »Čutila sem potrebo po
selitvi v veliko mesto, v katerem je veliko različnih kultur, kjer ljudje gledajo
z več različnih zornih kotov, kjer je večja izbira izobraževalnih možnosti … V
Sloveniji sem zaključila srednjo strojno
šolo in nato študij filozofije. Veliko ljudi
me je spraševalo in se čudilo, kako gre
to skupaj. Vedela sem, da je to vse, kar
potrebujem. Notranjega konflikta glede
izbire šolanja ni bilo. V Združenih državah Amerike sem nato zaključila še
magisterij iz medijev. V mojem delu se
vsa ta področja prepletajo. Če ne bi ime-

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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la znanj strojništva, ne bi znala narediti
steklenice, kot sem jo. Če ne bi bila filozof, ne bi imela koncepta, in če ne bi študirala medijev, ne bi izbrala steklenice
kot sredstva komunikacije,« je pojasnila.

POSLOVNA POT PREPLETENA Z VODO

Tanja Andrejašič Wechsler je v New
Yorku živeča podjetnica, oblikovalka
trajnostne steklenice I am water drop,
ki jo je oblikovala za namen ozaveščanja o pomenu čiste vode. Je tudi ustanoviteljica organizacije Our Humanity
Matters (Naša človečnost šteje), prek katere vodi neprofitno delo za ozaveščanje
o človeški povezanosti in spoštovanju
vode. »Steklenica je unikaten izdelek,
saj skozi svojo specifično ovalno oziroma osnovno kapljično obliko – prav takšno, kot je voda v naravi – ozavešča o
pomenu čiste vode, ki je izvir življenja.
V sebi nosi klic po spreminjanju načina
razmišljanja sodobne družbe o vodi kot
samoumevni dobrini na dosegu roke.
Njena realizacija je bila v zadnjih letih
središče mojega dela, tako v smislu izdelave kot povezovanja z ljudmi z istimi navdihi in težnjami. Steklenica je v
svoji brezhibnosti v bistvu kampanja,

učiteljica in sredstvo za komuniciranje.
Izdelali so jo nekateri najbolj spretni
steklarji,« pove.
Z vodo je imela stik v najbolj prvinski
obliki – živela je v neposredni bližini
reke Sore, kar jo je zaznamovalo »Trdim, da ne bi delala tega, kar delam, če
ne bi odraščala ob vodi.«

DVE RAZLIČNI STEKLENICI

Oblikovala je dve različni steklenici.
»Ena je za svet mode, za vsak dan, ko
gremo od doma, druga, ki je večja, pa
za hotele, za doma, za na mizo. Velika
steklenica je bila narejena pred enim letom, manjša bo v kratkem. Koncept je širok. Pogovarjamo se s partnerji,« še pove
in doda, da je deset odstotkov od prodaje
namenjenih zaščiti in čiščenju vode.
Steklenico je oblikovala sama, za zdaj
jo izdelujejo v Pragi. Razmišlja, da bi
kakšen model izdelali tudi v Sloveniji.
»Zdi se mi, da so ljudje v Sloveniji vse
bolj ozaveščeni o pomenu čiste vode.
Slovensko vodo bi bilo treba zaščititi –
sedaj, ko to še ni prepozno, da se je ne
prodaja tujcem. Ni samoumevno, da jo
imamo, da jo bomo kar vedno imeli.
Lahko bi vzpostavili koncept, ki bi bil

vzor celemu svetu. Moja steklenica bi
lahko bila kot medij razširjanja zavesti
o pomenu čiste vode in kot kampanja
proti uporabi plastike. V Ameriki je ni
več toliko kot pri vas,« je dejala.
Njena vizija je, da bi oblika njene steklenice prevzela svet, da bi jo uporabljale letalske družbe, avtomobilska
industrija, moda ... »Preko uveljavljanja
kampanje I am water drop trajnostni
hoteli in modna industrija sporočajo
svojim strankam, da se zavzemajo za
ohranitev čiste vode in da so zavezani
k zmanjšanju vodnega odtisa. Istočasno
svoje stranke navdihujejo, da naredijo
isto. Pogovori potekajo.«
Za konec še poudarja, da se moramo
zavedati, da je voda naše ogledalo: »Današnje ekološko stanje je za vse nas izziv. Voda nam kaže, kaj delamo narobe.
Upam, da se bomo skozi njeno spoznavanje, s čim vse jo onesnažujemo ..., veliko naučili o sebi in lahko naprej živeti
na višji duhovni ravni kot doslej. Razviti
bo treba nekaj novih odnosov do vode.
Zelo sem bila razočarana nad tem, kako
korporacije in ljudje z njo ravnajo, jo dojemajo kot nekaj samoumevnega, nanjo gledajo kot na blago.«

NOVI

PEUGEOT

308 SW
IZJEMEN

Tehnološko napredni i-Cockpit
Modularnost in izjemna prostornost
Bencin, dizel in priključni hibrid

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do
150 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0215 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev:
od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si
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Prireditve v septembru in oktobru 2022

javni zavod sotocje medvode

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete na portalu MojaObčina.si.
Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode.
Petek, 9. september 2022, 20.15–22.15 • Tržnica Medvode
2017 – BREZPLAČEN OGLED DOKUMENTARNEGA FILMA
Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, +386 (0)1 361 43 46
Sobota, 10. september 2022, 16.00–nedelja, 11. september 2022, 00.00
• Mladinski Center Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode
PEŠČENE PRAVLJICE
KUD Fofité, kud.fofite@gmail.com, +386 (0)40 842 432
Sobota, 10. september 2022, ob 13. uri
GRAJSKI LONEC IN ODPRTJE OKREPČEVALNICE STARI GRAD SMLEDNIK
TD Smlednik, turisticno.drustvo@smlednik.si
Nedelja, 11. september 2022, ob 19.30 • Tržnica Medvode
POLETJE MED VODAMI | TABU AKUSTIKA, PREDSKUPINA FED HORSES
Javni zavod Sotočje Medvode, info@visitmedvode.si, +386 (0)1 361 43 46
Ponedeljek, 12. september 2022, 10.00–petek, 23. september 2022,
10.00 • Tržnica Medvode, Medvoška cesta, 1215 Medvode
RECIKLIRANA DNEVNA SOBA – PARK(IRNI) TEDEN – ETM 2022 V
MEDVODAH
Občina Medvode
Ponedeljek, 12. september 2022, 17.00–petek, 30. september 2022,
16.00 • Knjižnica Medvode, Cesta Komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Sobota, 17. september 2022, ob 10.00 • Prireditveni prostor pri tržnici
Medvode
DAN ZA POLETAVCE IN NAJPOLETAVCE: GREMO NA VLAK (MUZIKAL ZA
OTROKE)
Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53
Sobota, 17. september 2022, 10.00–11.00 • Tržnica Medvode
MUZIKAL GREMO NA VLAK – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Sobota, 17. september 2022, ob 15.10 • Železniška postaja Medvode
Z VLAKOM V LJUBLJANO TER NAZAJ HITRO IN POCENI – ETM 2022 V
MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Sobota, 17. september 2022, 20.00–21.15 • KD Medvode
ABSURDANIJA, D. O. O.
KUD Fofité, kud.fofite@gmail.com, +386 (0)40 842 432
Nedelja, 18. september 2022, 8.00–13.00 • Tržnica Medvode
BOLŠJI SEJEM Z GARAŽNO RAZPRODAJO
Javni zavod Sotočje Medvode, jure@zavodsotocje.si
Nedelja, 18. september 2022, 11.00–15.00 • Dragočajna
SLOVENSKI DAN V DRAGOČAJNI
TD Dragočajna - Moše, Jure Žitnik

TEMINA: RAZSTAVA SLIK TINE NOVAK
Knjižnica Medvode, Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si,
+386 (0)1 361 30 53

Nedelja, 18. september 2022, 14.00–19.00 • Tržnica Medvode
POHOD MED VODAMI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode

Sreda, 14. september 2022, 20.00–21.00 • Galerija Sora, Sora 6

Ponedeljek, 19. september 2022, 8.00–9.00 • Tržnica Medvode
V DOBRO JUTRO S TELOVADBO – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10

KONCERT DUA BOGATAJ – JESENSKE SERENADE 2022
Javni zavod Sotočje Medvode, sabina@zavodsotocje.si, +386 (0)1 361 43 46
Četrtek, 15. september 2022, 17.00–19.00 • Osnovna šola, podružnica Topol
NA TRAJNOSTNEM OBISKU PRI JAKOBU ŠUBICU – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode
Petek, 16. september 2022, 00.00–četrtek, 22. september 2022, 00.00
• Železniška postaja Medvode
GRAFITARNICA MED VODAMI – POSLIKAVA PODHODA POD ŽELEZNIŠKO
POSTAJO – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode
Petek, 16. september 2022, 8.00–9.00 • Tržnica Medvode
V DOBRO JUTRO S TELOVADBO – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode
Petek, 16. september 2022, 9.00–13.00 • Tržnica Medvode
IZKLJUČNO VKLJUČENI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode
Petek, 16. september 2022, 17.00–18.30 • Tržnica Medvode
LJUBITELJSKA VOŽNJA S KOLESI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Petek, 16. september 2022, ob 21.00 • Mladinski Center Klub Jedro
HIP HOP PARTY: DRILL, LA BAGRA
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si, 01 362 62 20

Ponedeljek, 19. september 2022, 8.00–15.00 • Knjižnica Medvode,
KNJIGOFER (EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI)
Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53
Ponedeljek, 19. september 2022, 9.00–13.00 • Tržnica Medvode
IZKLJUČNO VKLJUČENI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Ponedeljek, 19. september 2022, 17.00–18.00 • Dom krajanov, Zgornje
Pirniče 6
VPIS ABONMAJEV V SEZONI 2022/2023
KUD Pirniče, 031 352 772
Ponedeljek, 19. september 2022, 17.00–19.00 • Tržnica Medvode
S KNJIGO NA SPREHODU – DOGODEK S TILKO JAMNIK – ETM 2022 V
MEDVODAH
Občina Medvode
Ponedeljek, 19. september 2022, 20.00–22.00 • Kulturni dom Medvode
PEŠ PO ŠKORNJU – POTOPISNO PREDAVANJE LADISLAVA VIDMARJA O
PEŠAČENJU PO ITALIJI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode
Torek, 20. september 2022, 8.00–09.00 • Tržnica Medvode
V DOBRO JUTRO S TELOVADBO – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10

PRIREDITVE 37
Torek, 20. september 2022, 9.00–13.00 • Tržnica Medvode
IZKLJUČNO VKLJUČENI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10

Četrtek, 22. september 2022, 17.00–18.00 • Dom krajanov
VPIS ABONMAJEV V SEZONI 2022/2023
KUD Pirniče, 031 352 772

Torek, 20. september 2022, ob 10.00 • Spletni dogodek
PRVI ZELENI KORAKI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10

Četrtek, 22. september 2022, 17.00–18.00 • Tržnica Medvode
KOLESARJENJE PO OBČINI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10

Torek, 20. september 2022, 17.00–18.00 • Dom krajanov
VPIS ABONMAJEV V SEZONI 2022/2023
KUD Pirniče, 031 352 772
Torek, 20. september 2022, 17.00–19.00 • Tržnica Medvode
DOBRE VOLJE NA SPREHOD – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Sreda, 21. september 2022, 7.30–11.30 • Tržnica Medvode
AKTIVNA STOJNICA: ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER (ZVC) –
ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode
Sreda, 21. september 2022, 8.00–9.00 • Tržnica Medvode
V DOBRO JUTRO S TELOVADBO – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Sreda, 21. september 2022, 9.00–13.00 • Tržnica Medvode
IZKLJUČNO VKLJUČENI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Sreda, 21. september 2022, 10.00–21.30 • KD Medvode
DAN ODPRTIH VRAT KULTURNEGA DOMA MEDVODE
Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, 01 3626220
Sreda, 21. september 2022, 17.00–18.00 • Dom krajanov
VPIS ABONMAJEV V SEZONI 2022/2023
KUD Pirniče, 031 352 772
Sreda, 21. september 2022, 17.00–19.00 • Knjižnica Medvode
POVEZANI S SREČO PREK VRVICE – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Sreda, 21. september 2022, ob 19.30 • Knjižnica Medvode
POTOPIS: S PETIMI OTROKI V AFRIKO
Knjižnica Medvode, Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53
Sreda, 21. september 2022, 20.00–21.00 • Kulturni dom Medvode
KONCERT MLADINSKE VOKALNE SKUPINE GLASBENE MATICE –
JESENSKE SERENADE 2022
Javni zavod Sotočje Medvode, Javni zavod Sotočje, sabina@zavodsotocje.
si, +386 (0)1 361 43 46

Četrtek, 22. september 2022, 18.00–19.00 • Tržnica Medvode
MEDVOŠKI TRIMČEK – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode
Petek, 23. september 2022, 17.00–18.00 • Dom krajanov
VPIS ABONMAJEV V SEZONI 2022/2023
KUD Pirniče, 031 352 772
Nedelja, 25. september 2022, 10.00–18.00 • Domačija pr' Lenart, Belo
SKUPNOSTNI PRT – DELAVNICA TISKANJA IN VEZENJA OB DNEVIH
EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Javni zavod Sotočje Medvode v sodelovanju z Zavodom CCC in Domačijo
Pr'Lenart
Sreda, 28. september 2022, 20.00–21.00 • Tržnica Medvode
KONCERT TOLKALNE SKUPINE SHERZER BRIGADE –
JESENSKE SERENADE 2022
Javni zavod Sotočje Medvode, sabina@zavodsotocje.si, +386 (0)1 361 43 46
Petek, 30. september 2022 ob 19.00 • Mladinski Center Klub Jedro,
POTOPISNO PREDAVANJE: AUSMA CIRULNIECE SLOVENSKA PLANINSKA POT
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si, 01 3626220
Sobota, 1. oktober 2022, 15.00–19.00 • Športna dvorana Medvode
9. MEDVOŠKI TEK
ŠD Efi, Efi Štorga
Torek, 4. oktober 2022, 19.00–20.00 • Plesni klub Impulz Medvode
ZAČETNI TEČAJ TREBUŠNEGA PLESA
Kud Baladi, baladi.kud@gmail.com
Torek, 4. oktober 2022, 19.30–petek, 21. oktober 2022, 17.00 • Knjižnica
Medvode
RAZSTAVA SLIK: TROPSKA NARAVA (LIUBOV KRIUCHKOVA)
Knjižnica Medvode, Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53
Sreda, 5. oktober 2022, ob 18.00 • Mladinski Center Klub Jedro
PODJETNIŠKA ŠOLA V MEDVODAH
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si, 01 3626220
Sreda, 5. oktober 2022, ob 19.30 • Knjižnica Medvode
POTOPISNO PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV KNJIGE: POKLON HIMALAJI
Knjižnica Medvode, Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 22. september 2022, 8.00–9.00 • Tržnica Medvode
V DOBRO JUTRO S TELOVADBO – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10

Petek, 7. oktober 2022, ob 21.00 • Mladinski Center Klub Jedro,
Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode
KONCERT SKUPINE IMSET
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si, 01 3626220

Četrtek, 22. september 2022, 9.00–11.00 • Krajevna skupnost Smlednik,
Smlednik 4b
NA KOLESARJENJE S SMLEDNIŠKIMI UPOKOJENCI –
ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10

Torek, 11. oktober 2022, 19.00–20.00 • Plesni klub Impulz Medvode,
Cesta Komandanta Staneta, 1215 Medvode
ZAČETNI TEČAJ TREBUŠNEGA PLESA
Kud Baladi, baladi.kud@gmail.com

Četrtek, 22. september 2022, 9.00–13.00 • Tržnica Medvode
IZKLJUČNO VKLJUČENI – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode, Gregor Rozman, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 10
Četrtek, 22. september 2022, 16.30–18.00 • Tržnica Medvode
TEST HOJE OB KORAČNICAH – ETM 2022 V MEDVODAH
Občina Medvode

Sreda, 12. oktober 2022, ob 18.00 • Mladinski center Klub Jedro
PODJETNIŠKA ŠOLA V MEDVODAH
Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si, 01 3626220
Sreda, 12. oktober 2022, 19.30–21.00 • Knjižnica Medvode
PRITAPKAJMO SI SREČO: PREDAVANJE O EFT-TEHNIKI IN PREDSTAVITEV
KNJIGE (PROF. NATAŠA IKOVIČ NOVAK)
Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

www.gorenjskiglas.si

Foto: Peter Košenina

38 NAGRADNA KRIŽANKA

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 23. septembra 2022 na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

OGLAS 39

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

40

KUPON ZA

10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V
V pONEDELjEK, 12. sEptEMbRA 2022.

PRODAJALNA ZADRUGA

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

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

ORGANIK

MOKA 400,

sAMO

7,5 kg

sPREJ PROtI
OsAM
FIORAND,

10 kg

10,26€

tRAVA OsOJA,

*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.

500 ml

1 kg

MOKA
850,
10 kg

-20%

10,95€

sAMO

13,50€

8,76€

7,29€

10,80€

AKcIjA

DOMAČE JEDI
V KOZARCIH
- GOstIšČE
DRAGA

59,75€
sAMO

AKcIjA

9,95€

6,97€
AKcIjA

AKcIjA

47,80€

-30%

1,84€

tEstENINE ZA PsE,
3 kg

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

-20%

5,55€

3,89€
AKcIjA

-20%

-30%

-10%

ROKAVICE
BOMEGA

POBIRALNIK sADJA
GARDENA

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

sAMO

52,90€

PLOšČA PRANA
sIVA 40x40

KIt AKRILNI
BELI tKK,
280ml

sAMO

LED sVEtILKA
s sENZORJEM
GIBANJA 21W
sVEtLOBA
tREH BARVNIH
tEMPERAtUR

sAMO

149,90€

ŽAGA
NAMIZNA
EL. VLN
1210-210t
1200W

1,69€

sAMO

14,90€

sAMO

1,79€

PIštOLA ZA PURPEN
PVC FOX 1

UGODEN NAKUP - pONUDbA VELjA OD tORKA 13. DO pEtKA 30. sEptEMbRA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG)

