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Potrjena analiza velike vaje Potres 2017
Če bi res prišlo do take velike nesreče, bi občina seveda potrebovala zunanjo pomoč.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA
Sredi maja je na območju občine Medvode potekala dvodnevna vaja sil za zaščito, reševanje in pomoč z naslovom Potres
2017. Občino je za vajo stresel potres z jakostjo med sedmo in
osmo stopnjo po evropski potresni lestvici. Na njej je bilo prvi
dan 37 dogodkov in 341 sodelujočih, drugi dan pa 33 dogodkov
in 298 sodelujočih. Številke potrjujejo, da je šlo za izredno veliko in zahtevno vajo. Analiza vaje je bila s strani občinskega
štaba civilne zaščite sprejeta in potrjena 11. septembra. Pod
njo je podpisan Nejc Smole, župan in poveljnik civilne zaščite,
ki ugotavlja tudi, da je njihova glavna naloga zagotoviti reakcijo v prvih 48 urah, preden bi prišla zunanja pomoč. Ugotavlja, da sistem zaščite in reševanja v občini deluje.
Kot je med drugim zapisano v analizi, Občinski štab civilne
zaščite meni, glede na izvedene postopke v vaji, da so splošni koncepti zaščite, reševanja in pomoči v Občini Medvode,
glede na vrsto in obseg posledic naravne nesreče potresa,
ustrezni glede na lokalne zmožnosti Občine Medvode in
Civilne zaščite (CZ) občine Medvode. "Neizpodbitno dejstvo
je, da če pride do tako velike nesreče, bi Občina Medvode
potrebovala zunanjo pomoč, predvsem v reševalnih enotah,
enotah za izkopavanje iz ruševin, začasnih stacionarjih, dekontaminaciji ..." so ugotovili. Vaja je pokazala na tisto, kar
je dobro urejeno, in teh stvari je bilo veliko, pa tudi na pomanjkljivosti. Na podlagi analize so načrtovane izboljšave,
med katerimi so: izvedba večjega števila vaj na vseh nivojih,
izobraževanja in usposabljanja, posodobitev osebne zaščitne
opreme in skupne zaščitno-reševalne opreme pripadnikov
in enot, Izboljšati je treba interventno ocenjevanje poškodovanih stavb, da se lahko kvalitetnejše načrtujeta posredovanje in reševanje, izvajati je treba periodične preglede skupne

Dvodnevna vaja Potres 2017 je potekala sredi maja.
reševalne opreme in posodabljati vozni park gasilskih enot,
pri čemer bodo kupovali vozila, ki bodo zagotavljala široko
paleto opreme za opravljanje tudi drugih nalog (tehnično
reševanje, nevarne snovi, reševanje iz višin in globin v urbanem okolju, prva pomoč ...).
Ugotovljeno je bilo tudi, da Občina Medvode oz. Režijski
obrat ali CZ nimajo primernih tovornih ali kombi vozil z
večjo nosilnostjo, ki bi zagotavljala logistične kapacitete.
Zato je tudi v ta namen občina Režijskemu obratu že zagotovila primerno tovorno vozilo, ki ga sicer uporablja za
vsakodnevne potrebe, v primeru nesreče ali preventivnega
delovanja pa je 24 ur dnevno na voljo sistemu zaščite in
reševanja.

Na ekoloških otokih ne bo več rumenih zabojnikov
MAJA BERTONCELJ
Snaga občane Medvod obvešča, da na ekoloških otokih na območju občine Medvode postopoma odstranjujejo rumene zabojnike, namenjene zbiranju embalaže.
"Pred leti je vsako gospodinjstvo prejelo
svoj hišni rumeni zabojnik, ki omogoča ločevanje odpadkov v gospodinjstvih.

Vsako podjetje, ki pri svojem delu proizvaja odpadke, je dolžno zagotoviti tudi
zbiranje in odvoz s svojega naslova. K
odločitvi za odstranitev rumenih zabojnikov so prispevale tudi kršitve, zaznane na
terenu. Že nekaj časa namreč prejemamo povečano število klicev in opozoril s
terena zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg ekoloških otokov. Pojavlja

se nečistoča in kopičenje odpadkov poleg
teh zabojnikov. Po odstranitvi rumenih
zabojnikov bomo te nadomestili z dodatnimi modrimi zabojniki, namenjenimi
zbiranju odpadnega papirja," pojasnjujejo in sporočajo, da če še nimate svojega
zabojnika za embalažo, pokličite Snago in
vam ga bodo dostavili. Zabojniki za embalažo so za vsa gospodinjstva brezplačni.
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Cestišče se
je spremenilo
v igrišče
Medvode v tednu
mobilnosti
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode se je drugo leto zapored vključila v projekt Teden mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra.
V tem času je bil za ves motorni promet
zaprt center Medvod, del Medvoške ceste od začetka mostu čez Soro do prvega
izvoza za parkirišče pri Mercatorju, ki
se je spremenila v zbirališče, čitalnico
in predvsem igrišče. Največ dogajanja
je bilo zadnja dva dneva, ko so zaprto
cesto zavzeli otroci iz vrtca in osnovnošolci in se udeležili dogodka Ko cestišče
postane igrišče.
Teden mobilnosti se je končal v petek,
22. septembra, na mednarodni dan brez
avtomobila. "Na začetku tedna nam je
nekoliko ponagajalo vreme, ki ni bilo
naklonjeno trajnostni mobilnosti. Po
programu se je največ dogajalo zadnja
dva dneva, nekaj dogodkov je bilo tudi
že prej. Včeraj so cesto po 12. uri zavzeli
osnovnošolci iz OŠ Preska in OŠ Pirniče, člani DU Pirniče so pekli palačinke,
vozil je kabriobus. Štiri brezplačne vožnje po občini s turističnim vodnikom
so bile dobro zasedene. Z delom pa so
začeli tudi grafitarji iz Šiške iz skupine
Klan 1107. V duhu tedna mobilnosti so z
grafiti popisali podvoz na Medvoški cesti. Danes smo že zjutraj ob osmih začeli s telovadbo Šole zdravja, nato smo odigrali košarko, na zaprtem odseku ceste
je namreč tudi koš, del občinske uprave
se je s kolesi podal po občini, pestro dogajanje pa se je nadaljevalo tudi v centru. Prišli so otroci iz Vrtca Medvode in
nato še iz OŠ Medvode. S palačinkami
so jih oskrbeli člani DU Medvode. V Tednu mobilnosti so tudi na drugih lokacijah potekali številni dogodki. Aktivno
se je vključila tudi Knjižnica Medvode,
popust za prevoz so ponudile Slovenske
železnice, brezplačno se lahko peljete z
avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa, v TIC Medvode si prav tako brezplačno lahko izposodite kolo ...," je na
zadnji dan dogajanja povedal Gregor

Cesto so namesto pločevine zavzeli otroci in se brezskrbno gibali.
Rozman iz Občine Medvode, letošnji koordinator Tedna mobilnosti. Ker zgledi
vlečejo, so aktivno ne samo organizacijsko k tednu mobilnosti pristopili tudi v
občinski upravi na čelu z županom. Na
dan brez avtomobila so se ob 8. uri pridružili telovadbi Šole zdravja, nadaljevali pa s kolesarjenjem po ravninskem
delu občine. Poleg ogleda lokacij načrtovanih projektov in tistih v izvajanju
je župan, ki je tudi licenciran turistični
vodič, predstavil znamenitosti občine.
Rozman je še dejal, da se je tudi letos
izkazalo kot dobro, da je bil za cel teden zaprt del centra Medvod, čeprav v
tem času razen informativnih stojnic
ni bilo drugega dogajanja: "Ljudje so videli, kako je, če je ulica namenjena le
pešcem in kolesarjem, kar je po mojem
osebnem mnenju promet prihodnosti v
središčih mest, tudi v Medvodah. Odzivi ljudi so pozitivni." Lepo je bilo videti
razigranost otrok na zaprtem odseku
ceste. "Z veseljem smo se vključili v Teden mobilnosti, ki je zagotovo pomemben projekt. Vemo, da se preveč vozimo
z avtomobili in avtobusi, res pa je, da se
vsakič ne da iti peš ali s kolesom. Tudi
v vrtcu spodbujamo, da bi se otroci in
starši čim več gibali. Imamo tudi špor-

tnega pedagoga. Danes smo predstavili, na kakšne različne načine se lahko
gibamo," je povedala Mateja Henigman,
športna pedagoginja v Vrtcu Medvode,
in dodala, da smo otrokom največji
zgled prav starši, in če je v družini veliko gibanja, hoje peš, vožnje s kolesom,
bodo tak način za svojega vzeli tudi
otroci.
Podobno je pri osnovnošolcih. Rok Križaj, učitelj športa na OŠ Medvode, pravi:
"Kot športni pedagog skušam otroke čim
bolj motivirati, da bi se čim bolj zdravo
udejstvovali. To pomeni, da bi čim več
hodili v šolo peš, s kolesom. Tudi sam
si prizadevam, da bi v šoli ponovno zaživela večja kolesarnica. Veseli me, da
gre tudi občina v tej smeri. Ko gledam
infrastrukturo po občini Medvode, vidim, da je ob cestah vse več pločnikov,
in tam, kjer bodo pločniki tudi v prihodnosti, pričakujem, da bodo otroci, ki so
doma blizu šole, vedno hodili peš v šolo
ali pa s kolesom, rolerji. Javni prevoz bi
uporabljali le še tam, kjer pločnikov ne
bi bilo."
V Tednu mobilnosti pa ni bilo načrtovanega odprtja prenovljenega dela Medvoške ceste, saj so se dela zaradi slabega
vremena zamaknila.

Svetniki tudi o rebalansu proračuna
MAJA BERTONCELJ
V sredo, 11. septembra, je bila 24. seja občinskega sveta Občine Medvode. Na dnevnem
redu so bile med drugim tudi naslednje točke: rebalans proračuna, kadrovska točka, vezana na Zdravstveni dom Medvode, ki je še vedno brez direktorja, volitve v Državni svet,
obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitve oskrbe s pitno vodo, seznanitev z mnenjem o kandidatu za ravnatelja OŠ Simona Jenka Smlednik, osnutek o sofinanciranju kulturnih dejavnosti pa tudi predlog sklepa o višini parkirnine na javnih parkirnih površinah
v Občini Medvode. Več o seji v novembrski številki Sotočja, saj je potekala po zaključku
naše redakcije.
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Kanalizacija bo zgrajena tudi v Sori
Iz pogovora z županom: Aktivnosti na področju kohezije – Projekti, ki bodo
zaznamovali jesen – Rebalans proračuna – Želje za zadnje leto mandata
MAJA BERTONCELJ
Tema septembrskega pogovora je
bil projekt kohezije, ki bo sofinanciran s strani Evrope in tudi države. Kaj
je novega od takrat?
"V delu, ki je v pristojnosti občine, poteka intenzivno pridobivanje še zadnje
dokumentacije, v delu, ki je odgovornost drugih, pa trenutno še čakamo
podpis pogodbe z izvajalci, pogodbo o
sofinanciranju s strani države, potem
pa se bodo dela počasi začela. Imeli smo
že posvet s člani svetov krajevnih skupnosti, na katerem pa je bila žal slaba
udeležba. Povabili smo člane svetov krajevnih skupnosti, prisotnih pa jih je bilo
le nekaj. Pričakoval bi večje zanimanje,
saj gre za izredno velik in za krajane pomemben projekt. Njegova predstavitev
po krajih bo sledila, ko bomo dobili še
zadnje informacije s strani države, tako
da bomo imeli čim bolj popolne podatke."
Objavili ste javno naročilo za gradnjo kanalizacije v naselju Sora.
"V Sori ostaja še nekaj krakov, kjer kanalizacija ni zgrajena, natančneje štirje. Dva krajša bomo gradili že letos,
sredstva za to, gre za okrog 150 tisoč
evrov, smo uspešno pridobili iz tretjih
virov, konkretno iz sredstev Javnega
holdinga Ljubljana. Če delimo skupne
izzive in težave, je prav, da skupaj delimo tudi razvoj. V Sori bosta potem brez
kanalizacije ostala še dva odseka, eden
krajši in trasa od Jezerška proti podjetju Prima Filtri, kjer je bilo nekaj težav
s pripravo projektov, zaradi zemljišč.
Nismo dobili enotne trase pločnika, ki
ga želimo zgraditi hkrati s kanalizacijo.
Upamo, da bomo dela na tem kraku začeli spomladi."
Zaključujejo se nekatera večja gradbišča po občini.
"Gradbena dela na krožišču na Senici so
končana in promet tam poteka že nekaj
časa, v smeri iz in proti Senici je nekaj
sprememb pri prometnem režimu. Cesta iz krožišča proti Senici je sedaj enosmerna. Pohvalil bi izvajalca in krajevno skupnost ter vse v občinski upravi,

Med prijetnejšimi dogodki na urniku župana Nejca Smoleta je bil sprejem za bronasta Blaža
Cofa in Žana Jakšeta.
ki so delali na tem projektu. Zaključuje
se tudi obnova Medvoške ceste, nadaljujejo pa se dela na projektu mosta čez
Ločnico v Sori. Odprtih je tudi še nekaj
drugih gradbišč po občini."
Kaj bo zaznamovalo jesen?
"Priprava na začetek kohezije, prejemanje zadnjih mnenj, vezanih na občinski
prostorski načrt, zaključevanje investicij, kot je most v Sori, kandidiranje
na različnih državnih razpisih tako za
trajnostno mobilnost kot za energetsko
učinkovitost. Očitno pa tudi kadrovske
težave v javnih zavodih, predvsem v
Zdravstvenem domu Medvode. Že četrti razpis za direktorja je bil neuspešen.
Z izrednim naporom je bila najdena
vršilka dolžnosti. Za ta javni zavod me
resno skrbi, če v bližnji prihodnosti ne
bodo dobili stabilnega vodstva, saj potem tudi rezultati in obeti za naprej
niso najlepši. In tega se morajo v prvi
vrsti zavedati zaposleni v tem javnem
zavodu. Kar se tiče Javnega zavoda Sotočje, posluje, videli pa bomo, kakšen
bo rezultat na koncu leta. Jasno je, da v
Medvodah odgovornih, ki imajo negativen rezultat, ne podpiramo. Razpisa sta
bila tudi za dva ravnatelja osnovnih šol
in tako za OŠ Simona Jenka Smlednik
kot za OŠ Pirniče sta se prijavila le dosedanji ravnatelj in ravnateljica."

Novost za občane bo nov parkirni
režim s parkirnino.
"Pred časom je bil sprejet sklep o določitvi parkirišč, v novem letu pa bo začela
veljati tudi parkirnina. Več ali manj je
povsod, kjer so storitvene dejavnosti, za
dve uri omogočeno brezplačno parkiranje, tisti, ki pa parkirajo za osem ur,
bodo imeli možnost ali plačati dnevno
parkirnino ali pa na občini po sprejemljivi ceni kupiti mesečno kartico, ki bo
veljala za vsa parkirišča v občini, seveda za tista, ki so v občinski lasti. Drugih
s temi spremembami ne urejamo, saj
niso v naši pristojnosti."
Na oktobrsko sejo še niste uvrstili
Občinskega prostorskega načrta. Kako
kaže?
"Občinski prostorski načrt ni več v moči
občine, ampak je že tri tedne na Ministrstvu za okolje in prostor. Čakamo
samo še pozitivna soglasja, potem bo na
dnevnem redu občinskega sveta."
Ste pa na sejo uvrstili rebalans proračuna. Kaj prinaša?
"Prinaša predvsem to, kar je praksa že
tretje leto, torej da v drugi polovici leta
naredimo poračun za nazaj, vidimo, katere projekte nam je uspelo izpeljati hitreje, kot smo načrtovali, in zanje skušamo zagotoviti sredstva. Krožišče na
Senici smo v celoti zgradili letos, čeprav
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je bil načrtovan kot dvoletni projekt,
zato na tej postavki povečujemo sredstva, zmanjšujejo se na tržnici, ker
zaradi sanacije struge Sore na sotočju
še nimamo gradbenega dovoljenja,
zvišujejo se sredstva za športni park
Pirniče, ker je bil zgrajen v enem, in
ne v dveh letih. Dodaja se proračunska
postavka ureditve Aljaževe hiše. Tudi
njeno notranjost želimo urediti tako,
da bo zadoščeno zahtevam stroke in
spomeniškega varstva. Zelo malo je v
rebalansu novih projektov, ker to tudi
ni njegov namen. Na splošno se seveda zelo močno znižuje skupni znesek
na odhodkovni strani, ker se je projekt
kohezije zamaknil. Po drugi strani pa
imamo višje prihodke na kar nekaj
postavkah, kar pa je tudi pozitivni
znak okrevanja klime v naši občini."
Znana je analiza vaje civilne zaščite. Kakšen je komentar župana
kot poveljnika civilne zaščite?
"Vaja je bila več kot dobrodošla in se je
izkazala kot odlična, čeprav je bila organizacijsko zelo zahtevna z izjemno
veliko sodelujočimi. Predvsem nam
je pokazala nekaj točk, na katerih bo
treba še delati, kar je bil tudi njen cilj.
Pokazala je, da se delo, ki smo ga v
zadnjih dveh letih vložili v civilno zaščito, že obrestuje. Nekatere stvari so
veliko bolj jasno postavljene, veliko
bolj razumljive tudi tistim, ki nismo iz
te stroke. Po drugi strani se je izkazalo, da bo v prihodnosti treba kar nekaj
sredstev nameniti v opremo, sploh če
želimo imeti lokalno odzivno in usposobljeno civilno zaščito. Nekaj je bilo
seveda tudi opažanj, ki niso bila najboljša. Treba bo izboljšati komunikacijo, več delati na izobraževanju ..."
Pretekli mesec je zaživela podaljšana linija Ljubljanskega potniškega
prometa številka 15 do Sore. Imate že
kakšne podatke glede števila potnikov?
"Podatkov še ni. Izredno sem hvaležen
vsem staršem na tej trasi, ki so s toliko
naklonjenosti in razumevanja sprejeli
ta novi režim prevoza osnovnošolskih
otrok. Vse pa pozivam, da podaljšano
linijo uporabljajo in s tem upravičijo
njeno vzpostavitev. Po okrog pol leta
bodo sledile prve analize števila uporabnikov."
Občina se je letos drugo leto zapored priključila Tednu mobilnosti.
Kako ste zadovoljni?
"Pohvaliti moram vse, ki so delali na
tem projektu. Na žalost je bilo vreme

zelo nenaklonjeno trajnostni mobilnosti. Z zaporo centra Medvod nadaljujemo svojo vizijo o trajnostnem razvoju, da se v prvi plan postavijo pešci in
kolesarji. Hvaležen sem tudi šolam in
vrtcu, ki so dopoldne na različne delavnice pripeljali otroke. Knjižnica Medvode, Javni zavod Sotočje in predvsem občinska uprava pa so se tudi zelo močno
angažirali. Gre za korak za korakom.
Mislim pa, da gremo v pravo smer."
Center Medvod ste za motorni promet zaprli za en teden. Se še razmišlja v smeri, da bi bil zaprt za stalno?
"Z izgradnjo tržnice mislim, da se bo to
izkazalo kot nuja. Do takrat pa bomo
center vse večkrat zapirali za različne
prireditve. Pred nami je že zaključevanje načrta prireditev Veselega decembra, ki bo letos precej bolj bogat,
vsebinsko napolnjen. Verjamem, da se
bo izkazalo, da je zapiranje ob takšnih
dogodkih tudi zelo upravičeno."
Tudi z različnimi dogodki v Medvode privabljate ljudi od drugod.
Kako ste zadovoljni z letošnjo turistično sezono?
"Trend gre v pozitivno smer, tako glede enodnevnih gostov kot tudi števila
nočitev. Priznam, da to ni ravno velika zasluga občine, temveč predvsem
splošnega trenda povečevanja turističnega obiska Slovenije in dejstva,
da zasebni ponudniki vse bolj ugotavljajo, da se da tudi v Medvodah ponuditi dovolj stvari, da turisti pridejo.
Zelo pozitiven učinek je prinesla selitev Turistično informacijskega centra
na železniško postajo. Treba pa bo razmišljati in poiskati zasebno iniciativo
za gradnjo objekta, hotela, v katerem
bi lahko nastanili cel avtobus gostov."
V mandatu vam je ostalo še eno
leto. Kaj si še želite uresničiti?
"Želim si, da bi stekli vsi projekti, ki
smo jih pripravili, in da bi zaključili nekatere, ki že potekajo. Moja velika želja je, da bi v naslednjem letu
zgradili še tržnico. Na splošno pa bo
to izredno zahtevno leto zaradi začetka kohezije in posledično zahtevnega
finančnega stanja. Sem pa vesel, da
imam možnost sodelovanja s tako dobrim občinskim svetom, kot je v tem
mandatu. Brez razumevanja in podpore na njihovi strani bi bilo nemogoče izpeljati vse projekte, ki smo jih
že in jih še bomo uspešno zaključili,
preden občani v prihodnjem letu odločajo, koga in kakšen nadaljnji razvoj
občine si želijo."

NA KRATKO IZ OBČINE

MAJA BERTONCELJ
g Občina Medvode in Krajevna skupnost
Seničica - Golo Brdo sta pristopili k rekonstrukciji makadamske ceste na Golem
Brdu od hišne številke 102 do 108 v dolžini okrog 170 metrov. Kot pojasnjujejo, gre
za eno izmed prioritetnih investicij, ki jih
je predlagala Krajevna skupnost Seničica - Golo Brdo, pri izvedbi pa sodelujejo
tudi člani gradbenega odbora. Načrtovana
dela obsegajo izdelavo podpornega zidu,
izvedbo odvodnjavanja (meteorna kanalizacija) ter asfaltiranje vozišča. Iz tega
razloga se na omenjenem odseku v času
del predvideva popolna zapora ceste. Načrtovan zaključek rekonstrukcije ceste je
v roku enega meseca od začetka gradbenih del, če bodo ta potekala po načrtih.
Natančni datumi popolnih zapor bodo
objavljeni na informacijski tabli neposredno pred uvozom na omenjeno cesto. Za
najugodnejšega izvajalca del je bila izbrana Gorenjska gradbena družba. Vrednost
pogodbenih del je nekaj manj kot 40 tisoč
evrov. Polovico prispeva Krajevna skupnost Seničica - Golo Brdo, preostanek pa
Občina Medvode.
g Občina Medvode je rekonstruirala krajši
odsek javne poti JP752051 ("Drnovec") v
naselju Trnovec. Kot pojasnjujejo, je odsek
ceste na razdalji 80 metrov plazel, zato je
bila sanacija nujna. Občinski koncesionar
Gorenjska gradbena družba je v okviru rednega vzdrževanja cesto saniral, zgradil tri
nove prepuste, drenažo ob zgornjem robu
ceste in preplastil cestišče. Vrednost investicije je okrog 18 tisoč evrov.

OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih
vodovodnih sistemov (VS) uporabnike
pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi
v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne
vode in je zato treba do nadaljnjega vodo
za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati: VVS Mamovec - Tehovec,
VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica,
VVS Vaše, VVS Sora, VS Studenčice, VS
Golo Brdo - Polana. Poročila so dostopna
na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si. Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo
s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
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Tri občinska stanovanja menjajo najemnika
Občina Medvode je po sedmih letih objavila razpis za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem. V lasti jih ima petnajst, tri menjajo najemnike.
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode ima v lasti petnajst neprofitnih stanovanj
in ta številka se že dlje časa ne spreminja. Prihaja pa letošnjo
jesen do spremembe treh najemnikov. Občina stanovanja dodeljuje glede na prednostno listo.
Po sedmih letih so letos objavili javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in ta je bil podlaga za oblikovanje
prednostne liste. Na njej je 17 imen, objavljena pa je bila v septembrski številki Sotočja. Razpoložljiva stanovanja se bodo po
tej prednostni listi dodeljevala postopoma v letih 2017, 2018 in
2019, po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.
Prva tri, edina, ki so bila prosta, že menjajo najemodajalce. Župan je prve ključe občinskega stanovanja na Škofjeloški cesti
izročil sredi septembra. Dobila jih je mlada študentska družina
z dvema otrokoma. Občina je po izpraznitvi prejšnje najemnice čez poletje stanovanje, ki je skupaj s kletjo veliko šestdeset
kvadratnih metrov, tudi temeljito obnovila. "Obnova je bila
nujno potrebna. Stala je približno 22 tisoč evrov. Vedno smo
zadovoljni, če lahko nekomu zagotovimo boljše stanovanjske
pogoje. V prihodnosti bi si seveda želeli še kakšno neprofitno
stanovanje več, saj potrebe so," je pojasnila Sonja Rifel, vodja
oddelka za splošne, premoženjskopravne in družbene zadeve
na Občini Medvode. Več občinskih stanovanj bi si želel tudi župan Nejc Smole: "Petnajst stanovanj za 16 tisoč prebivalcev je
zagotovo premalo. Že nekaj časa jih ne kupujemo, tudi zato,
ker novogradenj, katerih cena bi bila še sprejemljiva za nakup,
v Medvodah praktično ni."
Ostali stanovanji, ki menjata najemnike, sta v Sori in Medvodah. S tem bodo rešene stanovanjske stiske treh prosilcev,
treh družin, ki so na prednostni listi uvrščene na 2., 4. in 5.
mesto. "Stanovanje ni tako zelo veliko, in če je več kot štiri-

Župan je ključe obnovljenega občinskega stanovanja na Škofjeloški
predal mladi študentski družini.
članska družina, je že prostorska stiska. En prosilec tako ni
želel sprejeti ponujenega stanovanja, eden pa je bil naknadno
z odločbo zavrnjen. Pred končno odločitvijo o dodelitvi smo
opravili še enkrat ogled dejanskih stanovanjskih razmer in
ugotovili določena odstopanja," je Riflova pojasnila, zakaj stanovanja niso dodelili prvim trem na prednostni listi.
Neprofitno stanovanje oddajo za nedoločen čas. "Zakonodaja
določa, da občina oziroma lastnik stanovanja vsakih pet let
preverja upravičenost do neprofitne najemnine," je še povedala Riflova.

Upravljanje pokopališč prevzela občina
MAJA BERTONCELJ
Na podlagi Odloka o pokopališkem
redu v Občini Medvode, ki je v veljavi
od maja letos, je upravljanje in urejanje vseh pokopališč v občini (Pirniče,
Smlednik, Preska, Sora in Topol) prevzel Režijski obrat Občine Medvode. Da
je "pokopališka dejavnost" v pristojnosti
občin, narekuje tudi nova zakonodaja.
Krajevne skupnosti, ki so doslej upravljale pokopališča, so Režijskemu
obratu že predale vse evidence. Režijski obrat tako po novem skrbi za vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških

objektov, obratovanje mrliških vežic,
izvajanje investicij in investicijskega
vzdrževanja, oddajo grobov v najem in
vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v
zvezi s posegi na območju pokopališč.
Junija je občinski svet sprejel tudi cenik
pokopaliških storitev. Cene so sedaj za
razliko od prej enotne za vsa pokopališča v občini.
Zaradi nove ureditve katastra pokopališč in s tem povezanega številčenja in
označevanja grobov bodo vsi najemniki
grobov prejeli v podpis nove najemne
pogodbe. Na Občini Medvode vas prosijo, da po prejemu računa za leto 2017

in najemne pogodbe preverite pravilnost podatkov, morebitne spremembe
ali dopolnitve pa takoj sporočite. Najemniki grobov boste plačilne naloge za
plačilo grobnin za leto 2017 začeli prejemati postopoma najkasneje do konca
novembra.
Vsa vprašanja v zvezi s pokopališči, grobovi, pogrebi in prekopi lahko naslovite
na naslov: Režijski obrat Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, na elektronsko pošto obcina@medvode.si ali na telefon 01 361
95 42 (Katarina Blažič, vodja Režijskega
obrata).
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Sodobno vozilo za pirniške gasilce
Z nakupom gasilskega vozila za PGD Zg. Pirniče se je zaključil prvi krog nakupa
gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva v občini.
MAJA BERTONCELJ
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče ima novo gasilsko vozilo GVC-16/25,
ki je najbolj sodobno v občini. Nadomestilo je dosedanjega, starega več kot četrt stoletja. Ključe so uradno prevzeli na
slovesnosti 9. septembra. Začela se je z
gasilsko parado, na kateri je sodelovalo
125 gasilcev, na čelu katerih je bila Godba
Medvode, po prevzemu vozila pa je sledila
še gasilska veselica z Natalijo Verboten.
Občina Medvode in PGD Zgornje Pirniče
sta lani skupaj pristopila k nakupu novega gasilskega vozila. Po javnem razpisu je bilo za izvajalca del v vrednosti
274.582,96 evra izbrano podjetje Gasilska
vozila Pušnik. Občina Medvode financira
večinski del nakupa. Novo gasilsko vozilo je izdelano na podvozju MAN s pogonom 4x4, tipizirano pa je po tipizaciji
Gasilske zveze Slovenije kot GVC 16/25, ki
se uporablja za gašenje in reševanje ob
požarih ter drugih tehničnih nesrečah,
saj je dodatno opremljeno z raznovrstno
opremo. Namenjeno je večjim gasilskim
enotam, v vozilu pa je prostora za voznika in sedem gasilcev. Vozilo je v osnovi
namenjeno in opremljeno za posredovanje ob vseh vrstah nesreč, prevaža 2500
litrov vode, dodatno pa ima vgrajeno
opremo za tehnično posredovanje, posredovanje na vodi, reševanje z višin in
globin, defibrilator ter osnovno opremo
za omejevanje razlitja ogljikovodikov. "To

Vozilo sta krstila botra Matej Meznarič in Jure Ažman.
vozilo bo zamenjalo naše več kot petindvajset let staro vozilo. Je najsodobnejše
v naši občini. Danes je vse več tehničnih
nesreč in to vozilo je zanje dobro opremljeno. Z njim smo dobili še večji zagon
pri razvoju društva in širjenju gasilstva v
Zg. Pirničah in v Verju," je povedal Janez
Kajzar, predsednik PGD Zg. Pirniče, katerega začetki segajo v leto 1901, danes pa
šteje 198 članov, od tega 82 operativnih
gasilcev, ostalo so veterani, mladina in
podporni člani. Vozilo je društvu uradno
predal v uporabo medvoški župan Nejc
Smole. Občina je zanj prispevala večji delež sredstev, s šampanjcem sta ga krstila botra Matej Meznarič in Jure Ažman,

Vozilo ima sodobno opremo in je primerno tudi za tehnične intervencije, ki jih je vedno več.
V njem je med drugim tudi defibrilator.

blagoslovil pa ga je pirniški župnik msg.
dr. Blež Jezeršek. Vozni park pirniških
gasilcev obsega štiri vozila, poleg novega
še TAM 190, terensko vozilo Land Rover
Defender iz leta 1994 in kombinirano vozilo Mercedez Sprinter iz leta 1996. Imajo
tudi motorni čoln in orodno prikolico.
Njihova velika želja za prihodnost je nov
gasilski dom.
S prevzemom vozila se je zaključil prvi
krog nakupa gasilskih vozil za vseh šest
prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski
zvezi Medvode. "Vsa vozila so se kupovala
v skladu s predpisi in sklepi organov v GZ
Medvode ter v dogovoru z občino, ki je v
največji meri nakupe financirala. Danes
novo vozilo menja starega. Tako je bilo
tudi v preteklosti in bo v prihodnje, zato je
dejstvo, da se mora začeti tudi drugi krog
nakupa vozil. Medvoški gasilci se zavedamo, da največje breme financiranja nosi
in pade na občino. Država in naša krovna organizacija tukaj pomagata premalo.
Še več, tudi status prostovoljnega gasilca,
kljub obljubam, ni urejen. Danes je velik
dan za gasilke in gasilce PGD Zg. Pirniče. Prevzem novega vozila pomeni veliko pridobitev za kraj in celotno požarno
varnost v občini Medvode. Gasilska zveza
Medvode je prispevala ob nakupu vozila
sredstva za nakup dveh izolirnih dihalnih aparatov," je ob tem dogodku povedal
Miha Šušteršič, predsednik Gasilske zveze Medvode.
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Številka: 410-259/2017
Datum: 28. september 2017
Občinska uprava Občine Medvode izdaja na podlagi 6. člena Pravilnika
o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številke 29/06, 56/10, 67/10 – popr. in 94/13), po pooblastilu župana Občine Medvode, številka 020-3/2015-2, z dne 21. 10. 2015, v zadevi
dodelitev nagrad študentom Občine Medvode, naslednji

JAVNI POZIV

k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom
Občine Medvode v letu 2017
1. Predmet poziva
Nagrade se podeljujejo študentom dodiplomskih študijskih programov
prve stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni študij) ter podiplomskih študijskih programov druge (magistrski in enoviti magistrski
študij) in tretje stopnje (doktorski študij), ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Medvode.
Nagrade se podeljujejo tudi študentom prejšnjih dodiplomskih programov na najmanj visokošolskem študiju, dodiplomskim diplomantom
in študentom, ki pridobijo strokovni naslov po programu za pridobitev
specializacije ali znanstveni naslov po programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti.
2. Pogoji za pridobitev nagrade
– v študijskem letu 2016/17 opravljen letnik dodiplomskega študija,
pridobljena diploma ali pridobljen naslov po specialističnem, magistrskem ali doktorskem študiju;
– š tudent, ki kandidira za nagrado za opravljen letnik, mora biti v študijskem letu 2016/17 prvič vpisan v letnik, za katerega uveljavlja pravico
do nagrade, imeti mora opravljene vse obveznosti po programu (izpite,
vaje, seminarske naloge) za ta letnik ter povprečno oceno vseh izpitov
najmanj 8;
– študent dodiplomskega študija ob izpolnitvi vseh obveznosti za letnik
in ob pridobitvi diplome ne sme dopolniti 30 let, študent podiplomskega študija pa ob pridobitvi naslova ne sme dopolniti 35 let.
3. Način in rok za prijavo
Vlogo je treba vložiti na naslovu Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, v poslovnem času občine, do vključno ponedeljka, 30. 10. 2017, oziroma mora biti do tega roka za prijavo vloga
najkasneje oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj –
prijava na javni poziv – študenti!«
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in ima priložene vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji, ki je
sestavni del tega poziva.
Nepopolne vloge, vloge, oddane po izteku roka, in vloge, ki jih ne bo
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Občinska uprava
bo za dopolnitev vlog pozvala le tiste kandidate, pri katerih iz predloženih dokumentov ne bo mogoče ugotoviti upravičenosti do nagrade.
Dodatno za študente, ki študirajo v tujini:
Študenti na dodiplomskem študiju, ki se izobražujejo na izobraževalnih
institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije in uveljavljajo pravico
do nagrade za opravljen letnik, morajo vlogi priložiti dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega
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programa, ki ga pridobijo s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v
Republiki Sloveniji.
Študenti na podiplomskem študiju, ki so pridobili naslov na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije, morajo
vlogi priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na
podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki
Sloveniji.
V primeru, da študent mnenja pristojnega organa do roka za prijavo ne
pridobi, se njegova vloga šteje kot popolna le, če priloži dokazilo pristojnega organa, da je do vključno 30. oktobra 2017 oddal vlogo za
vrednotenje izobraževanja. V roku 30 dni od izdaje mnenja pristojnega
organa mora študent vlogo za dodelitev nagrade študentu dopolniti s
kopijo izdanega mnenja. Če študent mnenja občinski upravi ne predloži v 30 dneh od njegove izdaje, se njegova vloga za dodelitev nagrade
zavrže.
4. Zahtevana dokumentacija
Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku na spletnem mestu www.medvode.si ali v Oddelku za splošne, premoženjsko
pravne in družbene zadeve Občine Medvode v času uradnih ur občine.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
tega javnega poziva, je 25.000,00 evrov. Sredstva se krijejo iz proračunske postavke 8.1.1.13 Nagrade študentom.
6. Višina posamezne nagrade v letu 2017:
– za doktorat znanosti (raven 8/2) 1.318,21 evra;
– z a magisterij znanosti ali specializacijo po prejšnjih univerzitetnih
programih (raven 8/1) 1.015,01 evra;
– z a magisterij stroke, specializacijo po prejšnjih visokošolskih in
diplomo na prejšnjih univerzitetnih programih (raven 7) 753,40 evra;
– z a magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju (raven 7)
861,91 evra;
– z a diplomo na visokošolskih in univerzitetnih programih (raven 6/2)
501,93 evra;
– za opravljen letnik dodiplomskega študija 252,48 evra.
Višina nagrade ne vključuje akontacije dohodnine v višini 25 %,
ki jo krije občina.
Vrstni red dodeljevanja nagrad vse do porabe proračunskih sredstev
je enak vrstnemu redu po alinejah te točke.
V primeru, da je vlog več kot razpoložljivih sredstev, se upošteva
datum in ura prejema popolne vloge. Za nagrado za opravljen letnik
se prednostno upošteva višja povprečna ocena vseh obveznosti študenta.
7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi vloge
Občina bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestila najkasneje do
15. decembra 2017.
8. Kontaktne osebe:
– Tatjana Komac; tatjana.komac@medvode.si; 01/361-95-25;
– Gregor Rozman; gregor.rozman@medvode.si; 01/361-95-21;
– Teja Zajec; teja.zajec@medvode.si; 01/361-95-41.
Pripravila:
Tatjana Komac,
višja svetovalka

Silvana Markič,
direktorica občinske uprave

… je cikel pogovorov z gosti iz lokalnega in širšega okolja o temah, ki se dotikajo nas vseh. Kot gostitelj in moderator pogovorov želim
nekajkrat na leto v neformalnem vzdušju predstaviti teme in ljudi, ki s svojim delom, izkušnjami in držo zaznamujejo in sooblikujejo
naš čas in prostor. Mesec oktober je mesec osveščanja o raku dojk. Na prvi pogovorni večer sem v goste povabil predstavnice Združenja Europa Donna, s katerimi bom spregovoril o temi, ki je aktualna za mlade in stare, ženske in tudi moške. Pridružite se nam na
sproščenem klepetu z gosti in jih povprašajte vse, kar vas zanima o tej bolezni, spopadanju z njo in preventivnimi ukrepi.
Vabljeni, da se nam pridružite v sredo, 25. oktobra 2017, ob 19.30, v prostorih Knjižnice Medvode.
Veselim se srečanja z vami, Nejc Smole župan občine Medvode

www.medvode.si
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
FERRANTE, ELENA: O NOVEM PRIIMKU (MLADOST)
Druga knjiga iz neapeljskega cikla je nadaljevanje pripovedi o
prijateljstvu Lile in Elene. Zgodba se v prvem delu (Genialna
prijateljica) začne, ko Lilin sin pokliče Eleno in jo obvesti, da
je mama pogrešana. Zato se Elena sooči z zelo iskrenimi spomini na njuno življenje. Po tem, ko se v prvem delu vihrava
in genialna Lila poroči, v drugem izvemo, da se je znašla v
nesrečnem, nasilnem zakonu. Živi bogato življenje zdolgočasene gospodinje, Elena pa obupuje nad svojim šolanjem,
ker se ji zdi, da lepše (in tudi bogatejše) prihodnosti zanjo ni.
Vse bolj se zaveda razkoraka med svojim in Lilinim socialnim
statusom in videzom. Glede na dogodke, ki jima jih prinaša
življenje, se zbližujeta in oddaljujeta, čutita ljubosumje ali pa
iskreno skrb druge za drugo. Ker ju spremljamo že od malih
nog, ko ju je združila punčka, držimo pesti za srečo obeh.

zgodbo njene neprilagojene mame Magdalene. Ta na smrtni
postelji premleva svoje neuspelo življenje. Magdalena je bila
drugačna od svoje verne družine, in ko zanosi, ostali tega ne
morejo sprejeti. Hčerka Bibi je, vsaj na videz, ne potrebuje,
saj večino časa živi pri babici in dedku, ki ju ima za svoja
starša. Ko se pojavijo konflikti tudi z babico Sofijo, se Bibi odseli in spozna moža, ki ji omogoči, da odloži vsaj nekaj kosov
družinske prtljage. Spoznamo tudi zgodbo babice Sofije, ki je
prebrodila drugo svetovno vojno in za družino težke povojne
čase. Sedaj je stara, manično prazni hišo, na hčerin pogreb
noče ali ne more. Tudi moža nima več, sin je umrl v sumljivi
prometni nesreči. Potovanje po usodi štirih generacij žensk
spet zaključimo z Bibi, ki med čakanjem moža premišljuje o
srečanju z očetom Angelom.

PREBERITE TUDI:
LIKAR BAJŽELJ, MIRANA: BABUŠKIN KOVČEK
Ko odpremo igračo babuško (ali matrjoško), v njej najdemo še
eno. In še eno, ki vsebuje še eno. Podobno je tudi pri družinah,
ko vsaka generacija s sabo nosi prtljago prejšnje. In ta prejšnje …
Roman je razdeljen na več delov, ki bi jih lahko brali pomešano. Na začetku spoznamo Bibi, ki preživlja težke trenutke, ker
njena hčerka Mija odhaja na študij v tujino. Njeno tesnobo
in občutja ob izgubi lažje razumemo, ko začnemo spoznavati

SCHROFF, LAURA in TRESNIOWSKI, ALEX: Nevidna nit
OMAR, QAIS AKBAR: Utrdba z devetimi stolpi
DICKER, JOËL: Knjiga o Baltimorskih
CAPUS, ALEX: Popotovanja v soju zvezd
NOVIK, NAOMI: Izruvana
ŠVAJNCER, JANEZ J.: Vojni muzej Logatec: zakladi zgodovine
PALACIO, R. J.: Julianova zgodba
BOYNE, JOHN: Deček na vrhu gore

Kotiček za trajnostni razvoj

MOJCA FURLAN
Ob svetovnem dnevu živali razmišljamo o
živalih, o biotski raznovrstnosti, o ogroženih in izumirajočih vrstah, o odnosu ljudi
do živali in narave. Če verjamemo velikim
mislecem, potem pritrdimo globokim
besedam Mahatme Gandija in drugih, ki
pravijo, da preko odnosa do živali prepoznamo razvitost neke skupnosti in moralno držo ljudi.
Človek nekatere živali obožuje in vzorno
skrbi zanje, druge je, tretje zanemarja, četrte pa celo ubija za zabavo. Naša zavetišča
so polna zapuščenih živali. Svet se bo spremenil na bolje, ko bo človek razvil empati-

jo do drugih bitij, ki tudi čutijo, se zavedajo,
so del mreže, iz katere je stkano življenje
na Zemlji. Tudi ježki so ogroženi zaradi
izgube naravnega okolja in pomanjkanja
hrane. Napovedujejo, da bo Evropski jež
izginil že do leta 2030. Bivališča izgubljajo
zaradi novih obdelovalnih površin, uporabe gnojil in strupov, zaradi gradnje cest,
naselij, asfaltiranja, tlakovanja dvorišč.
Veliko živali svoje življenje konča pod kolesi avtomobilov. Zaradi suše in uporabe
kemičnih sredstev v kmetijstvu nimajo
dovolj hrane. Jež je zaščiten. Zavarovane
vrste živali je prepovedano poškodovati,
vznemirjati, loviti ali zadrževati.
Mladiči morajo do hladnih noči, ko bo 5
stopinj Celzija, tehtati najmanj 700 gramov. Biti morajo večji od dlani odraslega
človeka. Od 1. oktobra dalje lahko male
ježke odlovimo. Omogočimo jim preživetje v času zime v zavetišču za ježke v Muti.
Če se povežemo s strokovnjaki, jih lahko
po njihovih navodilih prezimimo tudi
sami doma, v suhem prostoru.
Še nekaj časa imamo, da jim zvečer v
miren in suh kotiček nastavimo nizko

posodico s svežo vodo, mačje brikete in
mačjo mokro hrano (ne okus ribe), suho
sadje, zdrobljene oreščke, mehko in sladko koščičasto sadje, mokarje, trdo kuhani
rumenjak. Jabolk in paradižnika nimajo
radi. Mleka ne dajemo.
Lahko pripravimo lesen izoliran zabojnik.
Postavimo ga v mirno in varno okolje,
najbolje v zemljo. Prekrijemo ga s polivinilom, nato z listjem, s slamo, vejami.
Vanj namestimo stare bombažne in volnene krpe, lahko mah. Tervola ne uporabljamo.
Strpna vožnja lahko živali reši življenje.
Ježka lahko smrtno poškodujemo tudi pri
košnji, pri odvozu komposta, ob kurjenju
suhih vej in kresov.
Jež, ki ga vidimo podnevi, je verjetno zelo
lačen ali bolan. V čisto škatlo napravimo
luknje za zrak, na dno položimo čisto brisačo. Ježka primemo s tkanino in ga odpeljemo v Ambulanto za ptice, glodalce in
plazilce (01 477 92 51 do 15. ure) ali na Veterinarsko fakulteto: 01 477 91 00, dežurna
služba 090 60 22. Ohranimo živali, ki so
del našega življenja, tudi za naše vnuke.
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Plesali za nove čevel'ce
Foklora ima v Sori dolgoletno tradicijo. Volje in znanja jim ne manjka, aktivnosti pa
so odvisne tudi od denarja. Njihovi plesni čevlji so postali pretesni in zbirajo za nove.
MAJA BERTONCELJ
Za nove čevel'ce na Dunaju plešem. Tak
je bil naslov prireditve, ki so jo v KUD
Oton Župančič Sora pripravili 7. oktobra.
Na njej so zbirali prostovoljne prispevke
v prvi vrsti za novo obutev in mednarodno tekmovanje na Dunaju. Njihova
najstarejša skupina je bila izbrana, da
tekmuje na 16. mednarodnem festivalu
folklore Zvezde Dunaja 2017, kamor gredo konec oktobra.
Na foklornem večeru v Kulturnem
domu Sora so se prav najstarejši sorški
folklorniki predstavili kot prvi, s točko, s katero bodo tekmovali na Dunaju, pa so tudi zaključili večer. Vodi jih
Urška Rožanc. Dvorana je bila polna
skoraj do zadnjega sedeža. Kot drugi se
je obiskovalcem predstavil podmladek
orgličarjev. Skupino sestavljajo tudi
aktivni folkloristi, vodita pa jih Zdenka
Bergant in Marjan Urbanija. Sledil je
še nastop mlajše in najmlajše otroške

V KUD Oton Župančič Sora
delujejo kar tri folklorne
skupine, ki združujejo več kot
petdeset aktivnih folklornikov.
Zlasti v preteklih letih je sorška
folklora dosegla pravi presežek,
prejela je kar nekaj priznanj in
postala prepoznavnejša. Aktivni
so že 44. leto.

V Sori delujejo tri folklorne skupine. Najstarejša (na sliki) se konec meseca odpravlja na
tekmovanje na Dunaj.
folklorne skupine. Slednjo vodita Ana
Barle in Lea Onufrija, mlajšo pa Alenka
Perme.
Prostovoljne prispevke in donacije, ki
jih še vedno zbirajo (nakažete jih lahko na račun društva z namenom Folklora), bodo najprej namenili za nakup
novih plesnih čevljev, kar predstavlja
kar velik strošek. "Za nas ni običajno,
da bi prosili za finančno pomoč, tokrat pa plesalci čevlje res potrebujejo.
Brez njih naša aktivnost preprosto ne
more popolno zaživeti. Čeprav je naša
ljubezen do folklore močna in jo tudi
v pomanjkanju zmoremo ohranjati, si

želimo, da motivacije za izboljšave ne
bi zmanjkalo. Žal pa te niso največkrat
odvisne od dobre volje, pač pa finančnih zmožnosti," pravi Urška Rožanc, ki
bo mladinsko skupino sorških folkloristov, ki šteje osemnajst plesalcev in
harmonikarico, 30. oktobra popeljala
na tekmovanje na Dunaj, ki se ga bodo
udeležile skupine iz celega sveta. Predstavili se bodo v oblačilih iz časa Frana
Saleškega Finžgarja s plesi iz lokalnega
okolja.
Kako se bodo imeli, bomo lahko izvedeli
na zahvalni prireditvi Dunaj po Dunaju,
ki jo načrtujejo za 9. decembra.

Slike v ulični galeriji
IGOR KAVČIČ

Majo Bojanić smo pred dnevi zmotili sredi dela.

Med udeleženkami 6. Mednarodnega festivala likovnih umetnosti,
ki v oktobru poteka v Kranju, je tudi študentka drugega letnika kiparstva ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Maja
Bojanić iz Moš. Bila je izbrana umetnica na razpisu za razstavljanje
v Mergentalerjevi ulični galeriji, ki deluje v okviru Layerjeve hiše in
podjetja Tam tam. Na dano festivalsko temo Simbol, znak, barva je
kurator Matic Ferlan izbral njen likovni koncept, ki temelji na apropriaciji (prevzemanju). V triptih je uvrstila motive Groharjevega Sejalca, Delacroixove slike Svoboda vodi ljudstvo in Gauginovega dela
Kdo smo, od kod prihajamo in kam gremo? ter jih na treh velikih
"platnih" predstavila v svoji likovni govorici.
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Prva razstava podmladka pirniške likovne sekcije
Devet deklet je risalo pod mentorstvom Toneta Umka. Konec meseca bo odprtje
razstave keramičnih unikatnih izdelkov, delo starejših članic likovne sekcije.
MAJA BERTONCELJ
V KUD Pirniče imajo zelo aktivno likovno sekcijo. "Imamo dvajset odraslih
članov, deset mladih likovnikov in še
nekaj mlajših otrok. Smo medgeneracijska likovna sekcija, ki združuje člane,
stare od sedem pa do 85 let, kolikor jih
šteje naša najstarejša članica Vera Arhar. Stara je toliko kot naše kulturno
društvo," je nekaj besed o likovni sekciji KUD Pirniče povedala članica Sonja
Pust.
V sekciji so še posebej ponosni na njihov podmladek, ki se v avli doma krajanov v Pirničah predstavlja na svoji prvi
razstavi otroških risb. Odprtje je bilo 29.
septembra, na ogled pa bo do 22. oktobra. "Za naše društvo ste velika pridobitev. Vas vidimo kot tiste, ki boste nadaljevale in razvijale delo likovne sekcije

in društva. Pokazale ste velik talent in
veliko ljubezen do risanja ter se med seboj družile," je devet deklet, ki so risale
pod mentorstvom Toneta Umka, člana
likovne sekcije KUD Pirniče, nagovorila
Pustova. Razstavo so poimenovale Moj
svinčnik drsi, pa en-dva risbo naredi.
"Prišla sem, ker bi se rada naučila bolje risati in spoznati različne tehnike,
enostavno zato, ker mi je risanje všeč,"
je dejala Nika Kek. Taja Malnar je povedala, da so risali različne stvari, od jajc,
kock do ljudi, se učili senčenja ... Marcela Firm je dodala, da so risali tudi stole,
kost, prste, roke in da ni bilo tako težko:
"Zelo pomembno je senčenje. Ponosne
smo, da imamo prvo razstavo." Najmlajša je bila Anai Rebolj: "Mami mi je
svetovala, naj se priključim likovni sekciji, ker lepo rišem. Veliko sem se naučila, tudi biti bolj natančna." Razstavljajo

»Danes je velik dan za našo likovno sekcijo. Zasejali smo
seme, iz katerega bo mogoče v prihodnosti zraslo mogočno
drevo. Zalivajmo ga, da ne usahne že na samem začetku, pa
nam verjetno enkrat ne bo žal.«

Podmladek likovne sekcije KUD Pirniče z mentorjem Tonetom Umkom na prvi razstavi

še Neža Božič, Pija Božič, Medeja Firm,
Hana Kek in Eva Rebolj.
Mentor Tone Umek je ponosen prav
na vsa dekleta. "Z risanjem smo začeli
8. februarja, najprej s kuhanimi jajci,
nadaljevali s prsti ... Okroglo je osnova.
Devet deklet je skupaj od takrat naredilo
okrog šeststo risb, za razstavo je vsaka
sama izbrala po dve, nekaj sem jih izbral jaz, nekaj pa še vse skupaj. Vse so
zelo pridne in imamo se lepo. Talent
imajo že v sebi, dal sem jim samo potrebno spodbudo, da so to, kar čutijo v
sebi, narisale na list papirja. Ta dekleta
znajo narisati, kar hočejo. Moje načelo je, da vse, kar otrok nariše, v osnovi
nariše prav. Z risanjem bomo nadaljevali. Vse te predmete bomo sedaj umestili v prostor, začeli bomo s perspektivo, počasi bomo začeli ustvarjati tudi s
tempera barvicami," je povedal Umek.
Zbrane je nagovoril tudi Andrej Militarev, vodja likovne sekcije KUD Pirniče:
"Danes je velik dan za našo likovno sekcijo. Zasejali smo seme, iz katerega bo
mogoče v prihodnosti zraslo mogočno
drevo. Zalivajmo ga, da ne usahne že na
samem začetku, pa nam verjetno enkrat ne bo žal. Pohvalo vsakemu listku
tega drevesa kot tudi njegovi korenini
Tonetu Umeku."
V likovni sekciji so dekletom za spodbudo z najboljšimi željami podarili prvo
platno. "Skupaj smo risali in slikali 10.
septembra na ex temporu in takrat ste
hodile k nam in spraševale, kdaj bomo
pa me slikale z barvami na platno. Platno sedaj imate, potrebne bodo le še
barve, čopiči in delo, slikarji pravimo
kilometrina," je zaključila Pustova in vse
povabila na odprtje razstave keramičnih
unikatnih izdelkov, ki bo v Domu krajanov Pirniče 25. oktobra. Pripravljajo jo
članice likovne sekcije KUD Pirniče.
Likovna sekcija je 10. septembra organizirala likovni ex tempore z naslovom
Jesen tako in drugače. Otroci so risali
s svinčnikom in tušem, odrasli pa so
slikali z akrilnimi barvami. Dekleta so
poleg slikanja uprizorila tudi plesni in
glasbeni nastop z lastnimi instrumenti,
za dodatno popestritev pa so poskrbeli
člani skupine Strune.
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Od doma do doma po Sloveniji
Medvoščan Matevž Jekler je svoje fotografije prvič predstavil na samostojni razstavi.
MAJA BERTONCELJ
Odprtje razstave je bilo 27. septembra v
Knjižnici Medvode, na ogled pa je bila
do 12. oktobra. Njen naslov je bil Od
doma do doma po Sloveniji. Matevž Jeklar je z družino prepotoval veliko slovenskih krajev in na vsakem od izletov
je nastalo precej lepih fotografij. Izmed
vseh je izluščil svoje najljubše in jih postavil na ogled obiskovalcem knjižnice.
Razstavo je začel in zaključil s posnetki
iz domačega kraja, Medvod, vmes pa je
nanizal nekaj fotografij z Bleda, Bohinja, Uskovnice, Sorice, Velike planine in
ostalih krajev, ki jih je obiskal.
"Razstavil sem 24 fotografij, ki so nastale lani in letos. Razstava je vodena
z napisi, ki v celoti tvorijo zgodbico, ki
se povezuje. Prva in zadnja fotografija
je posneta z domačega balkona proti
Šmarni gori, vmes pa so fotografije s
slovenskih krajev, večinoma z Gorenjskega, najdlje je iz Goriških brd. Če bi
že moral izbrati meni najljubšo, bi izbral eno iz Radenskega polja v bližini
Grosuplja," je povedal Matevž Jekler. Za

Matevž Jekler, desno spodaj fotografija, ki je nastala na Radenskem polju.
fotografijo ga je že v mladih letih navdušil oče, od soseda Hinka je pri dobrih
desetih letih dobil svoj prvi fotoaparat
Zenit, ki je še danes pri njem in čaka,
da naredi še kakšen posnetek. Po več
letih premora se je v novonastalem
KUD-u Medvode priključil fotosekciji,
ki jo je kmalu prevzel mentor Boris Primožič, ki je z njimi še danes, čeprav so

iz KUD-a Medvode prešli v KUD Fofité.
Jekler se bo že ta mesec znova predstavil v Knjižnici Medvode na razstavi z
naslovom Medvode članov FotoseXcije
KUD Fofité. Razstavo v črno-beli tehniki so pripravili še Boris Primožič, Greta
Skvarča, Irena Krasnik in Irena Marsich. Odprtje bo 18. oktobra, na ogled pa
bo do 3. novembra.

Zaključek za
poletne bralce
Številni projekti in
dogodki v Knjižnici
Medvode potekajo tudi
v tem šolskem letu.
MAJA BERTONCELJ
V Knjižnici Medvode se veliko dogaja.
V septembru so zaključili s projektom
poletne bralne značke in Poletavce in
NajPoletavce povabili na zaključno prireditev.
Letos je bralo 66 Poletavcev in osem
NajPoletavcev. Na zaključku jih je Rok
Terkaj - Trkaj popeljal v svet rim in hip-hop kulture. Vsi poletni bralci so dobili
priznanje in majico, v žrebanju pa so
podelili tudi številne lepe nagrade, za
kar se v knjižnici zahvaljujejo vsem do-

Letošnji poletni bralci s Trkajem / Foto: arhiv Knjižnice Medvode
natorjem. Knjižničarji Knjižnice Medvode in Mestne knjižnice Ljubljana, ki je
nosilka projekta, otroke in mladino vabijo, da se jim prihodnje poletje znova
pridružijo pri branju: "Tako boste ugotovili, kako zabavno je branje, kadar je izbira povsem prosta." Do takrat pa lahko
sodelujete v številnih projektih, ki potekajo skozi leto: Medvodko bere, Beremo

na Sotočju (bralna značka za odrasle),
Medvodkove igralne urice, Pravljične
urice z ustvarjalnimi delavnicami, Knjižni večeri, Bibliopedagoške ure, Rastem
s knjigo, Izobraževalno-ustvarjalne delavnice z Društvom Reks in Mila, pripravljajo pa tudi Knjižne uganke. Poleg
tega je v knjižnici veliko različnih prireditev, od razstav do predavanj.
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Pot prinesla prvo nagrado
Na ekstemporu v Sori je strokovna komisija ocenjevala dela devetnajstih slikarjev.
PETER KOŠENINA
Sorški ekstempore je v medvoškem slikarskem prostoru že dolgo stalnica. Letošnji je bil triindvajseti, od prvega pa je minilo že
32 let. Slikarji so tokrat ustvarjali na temo Spomin na Soro.
Na žigosanje je platna prineslo 23 slikarjev, po tednu dni pa
jih je svoje delo oddalo 19. Ustvarjali so v različnih slikarskih
tehnikah. »Tema je bila določena, ampak je še vedno dopuščala široko razgledovanje po Sori in njeni okolici ter poseganje v dimenzijo časa. Mnogi so obudili zgodovinski spomin
in z njim povezane družbene ali povsem intimne dogodke in
prizore. Ubrali so različna interpretativna pota, uporabljali
različne tehnike in načine, kajti dovoljeno je bilo vse,« je ob
zaključku ekstempora dejala Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, ki v Sori vsako leto
ocenjuje dela slikarjev.
Kot vsako leto so nagradili tri najboljše slikarje. Tretjo nagrado je prejel Lojze Tarfila iz Železnikov, drugo Tone Gaber
z Ladje, prvo pa njegov sosed Mirko Mihovec. Sliko starejšega
para na poti proti Sori je poimenoval Pot. »Tudi Mirko Mihovec je prehodil pot. Avtor je iluzivno poglobljeno odprl pogled
proti Sori, kjer dominira cerkev v ozadju. V ta prostor je povabil ženski in moški lik, za katera smo enotnega mnenja,

Strokovna komisija je nagradila deli slikarjev z Ladje. Finžgar Toneta
Gabra je prejel drugo, Pot Mirka Mihovca pa prvo nagrado.
da gre za portretno in avtoportretno podobo. Ta pot ima za
avtorja poseben in oseben pomen,« je Stibilj Šajnova opisala Mihovčevo sliko. Strokovna komisija je ob treh nagradah
podelila tudi tri pohvale. Pohvalili so dela Braneta Praznika,
Janeza Ranta in Katarine Potrebuješ.

Zanimivi predavanji v knjižnici
V Knjižnici Medvode bodo v tem mesecu med drugim gostili dva zanimiva gosta, ki sta poznana širši javnosti. V torek, 17. oktobra, vas
ob 19.30 vabijo na predavanje in pogovor s p. dr. Karlom Gržanom,
srčnim duhovnikom, pronicljivim mislecem in čutečim spremljevalcem. Veliko potuje po Sloveniji in predava o medčloveških odnosih,
odpuščanju in o tem, kako ljubiti človeka v njegovi resničnosti. Na
predavanju bo predstavil tudi svojo knjigo Vstanimo, v suženjstvo
zakleti! Teden kasneje, 24. oktobra, pa se bo ob 19.30 začelo predavanje in predstavitev knjige svobodnega umetnika Marka Pogačnika
z naslovom Vesolje človeškega telesa.

www.mammamia-muzikal.si

MEDVODE

Slike naprodaj za Barko

Stičišča poti po občini Medvode
Včeraj, 12. oktobra, je bilo v Kavarni Sotočje v Kulturnem domu
Medvode odprtje nove fotografske razstave Foto trio: Stičišča poti
v občini Medvode. Javni natečaj je Javni zavod Sotočje objavil julija, namenjen pa je bil vsem ljubiteljem fotografiranja. Odprtju razstave je sledil prvi kulturni klepet v novi sezoni.

ŠPORTNA DVORANA
PROSPOT D.O.O., RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

Skupnost Barka je skupaj s slikarko princeso Marie Liechtenstein
pripravila prodajno razstavo njenih slik. Odprtje je bilo 2. oktobra
v prostorih Barbove Palače v Ljubljani (Gosposka ulica 3 – nasproti
univerze). Program je popestril glasbenik Janez Dovč. Razstava je
na ogled vsak dan do 3. novembra med 10. in 18. uro.

5. 11. OB 18:00
S PRAVOČASNIM NAKUPOM VSTOPNIC
ODER!
SI ZAGOTOVITE NAJBOLJŠI POGLED NA
VSTOPNICE: EVENTIM.SI, POŠTA, PETROL, OMV, TIC

90,5 x 131 jurij oglas.indd 1
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Dišalo iz
grajskih loncev
Program prireditve na
Starem gradu je vsako
leto bolj pester.
MAJA BERTONCELJ
Grajski lonec je prireditev Turističnega
društva Smlednik, ki je letos potekala
9. septembra. Organizatorjem je malce
ponagajalo nestanovitno vreme, kljub
temu pa se je zbralo lepo število obiskovalcev.
"Že petič kuhamo Grajski lonec. Receptura je vsako leto ista, za vse enaka in
tudi količine so za vse enake. Pred petimi
leti sva recept sestavila z Janezom Koscem, izhaja pa iz sestavin, ki so bile na
voljo okrog leta 1550. Ni bilo krompirja,
moke ... Za zgostitev se uporablja ajdova
kaša. Ekipe so že utečene, iz leta v leto
je bolje. Pripravili smo tudi kviz na temo
Smlednika, iskali bomo grajski zaklad,
sestavljali sestavljanko velikanko, Miro
Rismondo pa za gradom iz lesa izdeluje zmaja mladiča, tako da ga bo odslej
imel tudi naš grad. Prireditvi vsako leto
dodamo kaj novega, tako da je čim bolj
zanimiva," je povedal Marjan Mali, predsednik TD Smlednik. Grajski lonec so
tradicionalno kuhale ekipe treh društev,
ki delujejo v KS Smlednik, in sicer TD
Smlednik, TD Dragočajna - Moše in TD
Hraše. S pripravami so začeli ob desetih
dopoldne, grajski lonec pa je bil pripravljen za postrežbo okrog dveh. Od vseh
je bil okusen, zmagovalca pa so določili
obiskovalci. Letos je bila to domača ekipa
TD Smlednik.

Grajski lonec so kuhale tri ekipe, zmagovalna je bila domača TD Smlednik.

Miro Rismondo je izdeloval leseno skulpturo zmajevega mladiča. Uporabil je cel hrast,
sestavljen iz sedmih kosov. Zanj je potreboval skoraj cel teden. Na sliki med delom tretji dan.
Grajski lonec je največja prireditev
smleškega turističnega društva, ki
jo bodo prihodnje leto še obogatili. V
Smledniku bodo namreč praznovali
devetsto let kraja. "Leto praznovanja se

bo začelo že spomladi, vanj bodo vključena vsa društva v kraju. Izdali bomo
tudi zbornik. Naš grajski lonec pa bo
prihodnje leto še bolj pester," je pojasnil Mali.

Donova cesta 4, MEDVODE

MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

GSM 051 306 250
http://hisnadela.amf.si
e pošta: b.ursic@amf.si
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Kostanjeva nedelja
MAJA BERTONCELJ
Kostanjeva nedelja na Katarini je tradicionalna prireditev z
dolgoletno tradicijo, ki poteka v organizaciji tamkajšnjega
Turističnega društva Katarina. Pečen kostanj, dodatna ponudba in lepo vreme so bili letos razlogi za dober obisk.
"Z obiskom smo letos res zelo zadovoljni. Prireditev smo obogatili z dodatno ponudbo, tako da je stojnic več kot pretekla
leta. Načrtovali smo tudi Pohod po poti suhih hrušk, a so se
ljudje odločili, da bi pot raje prehodili kar sami. Veliko je zanimanja za ogled prikaza uporabe defibrilatorja. Lani smo začeli s tekmovanjem v kuhanju krompirjevega golaža, v katerem
se znova merita dve ekipi: TD Katarina in TD Žlebe Marjeta.
Ljudje so ocenjevali in zmagala je kuharska ekipa domačega
društva. Dober pa je bil krompirjev golaž obeh ekip, saj ga je

Kostanjeva nedelja na Katarini je bila letos zelo dobro obiskana.
hitro zmanjkalo. Iz ostankov in gob sta združeni ekipi nato
skuhali še gobovo juho," je povedala Martina Brecelj, predsednica TD Katarina.

Obnovili
razpelo
MAJA BERTONCELJ, FOTO: JAKA FÜRST
V vasi Belo so obnovili razpelo, križ s podobo Kristusa. Kot je pojasnil Vladimir
Bertoncelj, gre za razpelo lesene izvedbe, katerega avtor prihaja iz Polhograjcev. Križ je sprva stal na desni strani,
potem pa so ga zaradi prevelike izpostavljenosti soncu prestavili na levo stran.
Leta so naredila svoje in razpelo je bilo
potrebno obnove. To delo so zaupali očetu in sinu, Tonetu in Petru Gabru. Obnovljen je tudi podstavek, poleg tega so
uredili še okolico.

Družba LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko
kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja
avtomobilske industrije. Odlikuje nas 70-letna tradicija na
področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in
ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo
proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni
odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev,
vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in
procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti.

Razpisujemo več prostih delovnih mest v proizvodnji:

POSLUŽEVALEC STROJA in LIVAR
DELO BO OBSEGALO:
Poznavanje osnovnih pravil zagona in delovanja strojev,
osnovno posluževanje različnih strojev v proizvodnji,
osnovno poznavanje tehnologije dela,
nadzor in spremljanje procesov,
poznavanje, razumevanje in izpolnjevanje dokumentacije na delovnem mestu,
skrb za čisto in urejeno delovno mesto – 5S in izvajanje samovzdrževanja,
upoštevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in ekologije.
OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
Ustrezno izobrazbo III., IV. ali V. stopnje,
delo v izmenah (treh ali štirih),
timsko delo,
natančnost,
vestnost in zanesljivost pri delu.
NUDIMO VAM:
Dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov,
možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere,
delo za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Kandidate iščemo za Obrat Ljubljana.
Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 31.10.2017, preko naše spletne strani
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na željen razpis).
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V Zbiljah skoraj osemsto mladih gasilcev
V medvoški občini je prvič potekalo regijsko tekmovanje gasilske mladine.
MAJA BERTONCELJ
V občini Medvode je 30. septembra prvič
potekalo regijsko tekmovanje gasilske
mladine. Več kot osemsto mladih gasilk
in gasilcev se je v kategorijah pionirk,
pinorjev, mladink in mladincev za vstopnice za državno tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah merilo na Zbiljski
dobravi. Pohvale za organizacijo in uspehi tudi enot iz Gasilske zveze Medvode.

NAPREJ TRI MEDVOŠKE EKIPE
Regijskega gasilskega tekmovanja
gasilske mladine Regije Ljubljana 1
za pokal Matevža Haceta se je skupaj
udeležilo skoraj 80 enot, od tega iz GZ
Medvode devet, kar pomeni devetdeset
mladih gasilcev, od tega štiri enote pionirk in pionirjev in pet enot mladink
in mladincev. Na državno tekmovanje,

Na orientaciji
V soboto, 16. septembra, je v Gorici pri
Slivnici potekalo državno tekmovanje v gasilski orientaciji. Sodelovalo je 184 ekip v
šestih kategorijah. Pionirji PGD Smlednik v
postavi Bor Štagoj, Nika Perhavec, Andraž
Grandovec ter spremljevalec ekipe Žiga
Jeraj so dosegli 25. mesto. Za trud in čas
priprav se društvo zahvaljuje mentorjema
Marku Debeljaku in Pavletu Bonču ter učiteljici Erni Krušnik.

Mladi gasilke in gasilci so tekmovali za vstopnice za državno tekmovanje, ki bo
prihodnje leto.
ki bo prihodnje leto, so se uvrstile pionirke PGD Zbilje, ki so osvojile prvo mesto, pionirji PGD Sora, ki so bili tretji,
in mladinke PGD Zbilje, ki so bile prav
tako tretje. Regijsko tekmovanje je bilo
za Gasilsko zvezo Medvode velik dogodek. "Medvoška občina in Gasilska zveza Medvode v sodelovanju s PGD Zbilje
prvič organizira regijsko tekmovanje.
Regijo Ljubljana 1 sestavlja deset zvez,
kar pomeni, da je danes v vsaki kategoriji imelo možnost nastopa trideset
ekip. Znanje je tako kot vselej na visokem nivoju. V Medvodah smo poznani
po dobrih rezultatih na tekmovanjih
gasilske mladine. Z mladino se v Medvodah dela dobro. Vaja je letos mokra,
kar je najbolj atraktivno. Najboljše tri
ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile
na državno tekmovanje, kjer se bodo
mladinci borili za vstopnice za gasilsko
olimpijado," je povedal Miha Šušteršič,
predsednik GZ Medvode, in dodal, da se
je prizorišče izkazalo kot odlično, prav
tako so predstavniki ostalih zvez pohvalili organizacijo, s katero pa je bilo
veliko dela. "To je pomemben dogodek
tudi za PGD Zbilje, ki je v vlogi soorganizatorja. Na njem v vlogi prostovoljcev
dela okrog štirideset članov društva," je
dejal Anže Šilar, poveljnik PGD Zbilje in
pomočnik poveljnika GZ Medvode za
tekmovanja. "Letos je regijsko tekmovanje potekalo za pokal Matevža Ha-

ceta in je bila vaja mokra. Pri njej zelo
hitro pride do kakšne napake, ker je
prisotna še voda. Vem, da so ekipe delale, da so dobro pripravljene, potrebno
pa je tudi še nekaj sreče. V juniju smo
imeli že občinsko tekmovanje in po tri
ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile
na regijskega. Otroci so tako vadili že
pred poletjem in sedaj pred današnjim
tekmovanjem," je še pojasnil Šilar. Pionirke in pionirji so morali pokazati
znanje pri vaji z vedrovko, štafeti s prenosom vode in razvrščanjem, mladinske in mladinci pa so imeli vajo s hidrantom, razvrščanje in teoretični test.

ČLANI IN STAREJŠI GASILCI
TEKMOVALI V LJUBLJANI
Dan po tekmovanju gasilske mladine
so se na regijskem tekmovanju pomerili še člani in starejši gasilci. Potekalo
je na Griču v Ljubljani. Iz Gasilske zveze Medvode se ga je udeležilo šest enot,
od tega štiri enote članov in članic in
dve enoti starejših gasilcev. Mesto so si
priborili na občinskem tekmovanju teden prej v Polju pri Vodicah. Na državno
tekmovanje so se uvrstili starejši gasilci PGD Smlednik, ki so v seštevku vaje s
hidrantom in vaje raznoterosti osvojili
prvo mesto, in članice A PGD Zbilje, ki so
bile v seštevku taktične mokre vaje, vaje
razvrščanja in teoretičnega testa druge.
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Starejši gasilci na izletu v Prekmurju
MAJA BERTONCELJ
Tako kot vsako leto so bili tudi letos veterani Gasilske zveze Medvode na izletu.
Odpravili so se proti Prekmurju, izleta
pa se je udeležilo štirideset veteranov,
dve veteranki in dva spremljevalca, kar
je največ doslej.
"Zgodaj zjutraj smo krenili izpred gasilskega doma v Sori, nato pa pobrali
še veterane PGD Preska, PGD Zg. Pirniče, PGD Sp. Pirniče-Vikrče-Zavrh, PGD
Smlednik in PGD Zbilje in se mimo Ljubljane zapeljali proti Prekmurju z vmesnim postankom na Trojanah, kjer smo
se posladkali z znamenitimi trojanskimi krofi. Pot smo nadaljevali mimo
Maribora do Moravskih Toplic, kjer so
nam v znamenitem gostišču postregli
z izvrstnim prekmurskim bogračem.
Dobro okrepčani smo obiskali PGD Moravske Toplice in bili odlično sprejeti.
Ob domači postrežbi so nam predstavili
delovanje društva z bogato zgodovino.
Sledil je ogled prostorov in opreme z

malim muzejem. V opoldanskih urah
smo obiskali Bogojino z znamenito
Plečnikovo cerkvijo, ki je znana po tem,
da je stara cerkev vključena v novo. Ni
šlo brez obiskati otoka ljubezni pri Ižakovcih. Tu so nas pričakali prijazni domačini "büjraši", ogledali smo si muzej,

plavajoči mlin in se z "brodom" popeljali
preko Mure in nazaj s pomočjo naravne
energije. Pot smo nadaljevali do kmečkega turizma blizu Slovenskih Konjic,
kjer smo se okrepčali, in se proti večeru
vrnili domov," je letošnji izlet predstavil
Igor Sešek.

AKCIJSKE
CENE

ZIMSKIH
AVTOPLAŠČEV
205/55R16:
SAVA ESKIMO S3+ 91T...................... 50,92 €
SAVA ESKIMO HP 2 91H.................... 59,05 €
KLEBER KRISALP HP3 91H............... 65,88 €
FULDA MULTICONTROL 94V.......... 65,42 €

195/65R15:
SAVA ESKIMO S3+ 91T........................... 43,00 €
KLEBER KRISALP HP3 91T..................... 47,95 €
PIRELLI CINCURATO WINTER 91T...... 55,33 €
NOKIAN WR D4 91T................................ 42,00 €
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 91T. 56,70 €
CONTINENTAL TS860 91T..................... 56,22 €

E-pošta: info@lustrek.si, T: 01 36 17 500

PIRELLI CINCURATO WINTER 91H. 78,64 €
NOKIAN WR D4 91H.......................... 57,95 €
DUNLOP WINTER SPORT 5 91H..... 85,55 €
GOODYEAR UG9 91H........................ 82,44 €
MICHELIN ALPIN 5 91H.................... 82,94 €
CONTINENTAL TS860 FR 91H......... 87,51 €

Ostalo ugodno ponudbo
pnevmatik najdete na naši spletni
strani www.avtoservis-lustrek.si
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Priznanje kmetijski zadrugi in zadružniku
Priznanje Zadružne zveze Slovenije sta prejela tudi zadružnik Marko Bečan
s Seničice in Kmetijska zadruga Medvode.
CVETO ZAPLOTNIK
Zadružna zveza Slovenije vsako leto že po tradiciji ob dnevu zadružnikov na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji
Radgoni podeli priznanja zaslužnim zadružnikom, zadrugam in organizacijam, ki uspešno sodelujejo z zadružnim
poslovnim sistemom. Letos je podelila dve priznanji za trajen prispevek k razvoju zadružništva, osemnajst letnih priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in štiri priznanja
ob posebni priložnosti. Na predlog Kmetijske zadruge Medvode je letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva
prejel tudi Marko Bečan iz Seničice, gospodar na družinski
kmetiji, na kateri se ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka.
Obdelujejo 45 hektarjev zemljišč in v sodobnem hlevu redijo
okrog 110 glav goved. Marko je oče štirih otrok, ob delu na
kmetiji najde čas tudi za kulturno udejstvovanje v domačem
kraju in širše, že vrsto let pa je aktiven tudi v organih upravljanja Kmetijske zadruge Medvode, in sicer kot član upravnega odbora in kot predsednik strokovnega odbora za mleko.
Kmetijska zadruga Medvode je prejela priznanje ob sedemdesetletnici obstoja. V svoji zgodovini se je večkrat preobli-

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, in nagrajenec
Marko Bečan (desno) / Foto: arhiv ZZS

Sp. Pirniče 42, 1215 Medvode
www.okolica-bilban.si
info@okolica-bilban.si
GSM: 031/230-347 – Primož
041/506-584 – Vinko

Vzgoja ter prodaja vseh vrst okrasnih rastlin
Urejanje vrtov
Urejanje dvorišč z možnostjo asfaltiranja
ali polaganja tlakovcev
Montaža ter prodaja vseh vrst vrtnih ograj
ter vrat na daljinski pogon
Strojne storitve z gradbeno mehanizacijo

AKCIJSKA PRODAJA SADIK ZA ŽIVO MEJO
MAČEHE PO 35 CENTOV

V imenu KZ Medvode je priznanje prejel direktor Milan Sobočan
(desno), priznanje je podelil Peter Vrisk. / Foto: arhiv ZZS

PESTRA IZBIRA
JESENSKIH LEPOTIC
Sprejemamo naročila za aranžmaje
in šopke za prvi november
(s predložitvijo tega oglasa vam
priznamo 10% popust.)

PRIMOŽ BILBAN s.p.

(mačehe, resje, krizanteme, trajnice …)

kovala, a je svojo dejavnost ohranila do danes. Združuje 250
članov, zaposluje 28 ljudi in na leto ustvari 11 milijonov evrov
prihodkov, večino z odkupom mleka, živine in pridelkov ter
s prodajo kmetijskega reprodukcijskega materiala. V štirih
zadružnih prodajalnah ponuja tudi dobrote s kmetij. V prihodnje načrtuje povečanje odkupa mleka in drugih pridelkov in
krepitev sodelovanja s sosednjimi zadrugami.
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Prvič po Pirniški učni poti
Pohodniki si na njej ogledajo zgodovinske, družabne ali naravne posebnosti kraja.
PETER KOŠENINA
Pirniško turistično društvo je sredi septembra pripravilo prvi
pohod po Pirniški učni poti. Sestavlja jo sedem točk, ki imajo
za kraj zgodovinski, družabni ali kak drug pomen. V prihodnje bi želeli pohod po poti pripraviti večkrat letno, vsebino
pa bi lahko prilagajali profilu udeležencev.
Močno deževje, ki je zaznamovalo letošnji september, Pirničanov ni odvrnilo od pohoda, saj se ga je udeležilo več kot
trideset. Na poti jih je spremljal medvoški lovski pevski zbor,
ki je postanek na vsaki točki popestril s pesmijo. Pirniško
učno pot sestavlja sedem postaj, in sicer rojstna hiša Franca
Rozmana - Staneta, rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu, plezališče Turnc pod šmarnogorsko Grmado, brv čez Savo med
Vikrčami in Mednom, počitniška hiša skladatelja, pesnika in
pisatelja Janeza Bitenca, topli izvir Straža ter Zvergle, pirniško vaško perišče. Pirniška učna pot obstaja že dolgo, o njej
so v društvu izdali zloženko, letošnji pohod pa je bil prvi. »Pot
bi radi razširili še na Verje, v prihodnje pa bi take pohode radi
organizirali vsaj štirikrat na leto. Lahko bi pripravili tematske pohode, na primer za otroke, ko bi se več dogajalo pri
vikendu Janeza Bitenca, ali za mladino pri plezališču Turnc.
Ni nujno, da bi vsakič šli po celi poti,« pravi predsednica Tu-

Prvi pohod po Pirniški učni poti je vodila članica turističnega društva
Anica Boštjančič, prva postaja na njej pa je rojstna hiša Franca
Rozmana - Staneta.
rističnega društva Pirniče Marjeta Lukežič. Pirničani veliko
dajo na povezovanje, zato pri Pirniški učni poti sodelujejo tudi
druga društva, ne le turistično.

Kdaj so vgradne omare Alples
najboljša rešitev?

Akcija velja za gotovino do 31. 10 .

	kadar imamo dovolj prostora
za garderobno sobo
	kadar imamo premalo prostora
in želimo 100% izkoristek
	kadar imamo prostor
nepravilnih oblik in serijsko izdelano
pohištvo ne pride v poštev

DNE
VGRAARE
OM

-50%
do
samotobra
31. ok

–50 %
na ku
hin
Alple je
s

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.
Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana
BTC,Prevc,
Šmartinska
152,
10 19 00
Salon
Žabnica,
tel.Hala
04 502
T: 01 541 18 20
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
www.prevc.si www.prevc.si
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Voda – od mita do arhitekture
Teden kulturne dediščine so s številnimi dogodki obeležili tudi v Medvodah.
Prihodnji teden svoja vrata odpira idejni ali kulturni inkubator.
MAJA BERTONCELJ
Voda – od mita do arhitekture je bil naslov letošnjih Dnevov
evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, ki
je potekal od 23. do 30. septembra. Posvečen je bil dediščini
vodnega gospodarstva, dediščini njenega upravljanja – dediščini njunih medsebojnih interakcij. Dnevi evropske kulturne dediščine so združevali prireditelje iz dvanajstih slovenskih regij in tudi iz sosednjih držav. Organizatorji so javnosti
predstavili različne, vseskozi spreminjajoče se koncepte in
poglede na vodo in dediščino danes. Kar nekaj prireditev je
bilo tudi v občini Medvode.
Na Zgornji Senici je 24. septembra potekala prireditev Ob bistrem potoku je mlin (organizator KUD Sejalec umetnosti),
na kateri so se obiskovalci lahko "zapeljali" v dediščino starih
iger in igrač. V Knjižnici Medvode ste 26. septembra lahko prisluhnili predavanju na temo hidroelektrarna v Medvodah od
začetka do danes. Mitja Dušak, vodja službe za obratovanje v
Savskih elektrarnah Ljubljana, je predstavil Hidroelektrarno
Medvode ‒ od načrtov in prve ideje v začetku dvajsetega stoletja, da bi izrabljali moč gorenjskih rek za proizvodnjo električne energije, do njene gradnje in delovanja od leta 1953.
Večkrat je bila posodobljena, zadnjič v letih 2003 in 2004.
Poudaril je tudi pomen elektrarne in vlogo obnovljivih virov
energije. V Teden kulturne dediščine so se vključili tudi učenci prve triade OŠ Simona Jenka Smlednik. Spoznavali so zgodovino in pomen voda v okolici šole. Na domačiji Pr' Lenart
na Belem je bil 29. septembra dogodek Povem ti zgodbo. Dva
dogodka je pripravil Javni zavod Sotočje Medvode. 29. septembra je bil ob Zbiljskem jezeru performans, imenovan Dipol.
Plesno-gibalni dogodek je obiskovalce popeljal v preteklost in
prihodnost sožitja človeka in narave. Dan kasneje pa je bilo
kot prizorišče prvič kopališče Sora v Goričanah. Dotik vode
je vseboval razstavo vizualnih inštalacij ob glasbeni kopeli. Z
inovativnimi pristopi postavitve scenografije na prostem in
likovnimi instalacijami je popeljal gledalca v svet sožitja narave in človeka. To je bil precej drugačen dogodek, s katerim
so v Medvodah zaključili Teden evropske kulturne dediščine.

Prvi dogodek ob kopališču Sora v Goričanah. Del je bil tudi
povezovanje videa vizualne umetnice Zvonke Simčič z okoljem in
kontekstom, v katerem se pojavlja.
V Javnem zavodu Sotočje Medvode so s podporo Občine Medvode in avtorji ter avtorskimi deli umetnikov, ustvarjalcev,
igralcev in plesalcev, vseh iz občine Medvode, k organizaciji
pristopili, da skupaj odprejo raziskovalno tematiko, ki bo v
lokalnem okolju povezala vrtec, šole, društva, umetnike, posameznike in organizacije in maja prihodnje leto predstavila
čudovite produkte na temo vodnjakov, vodnih virov in vode v
Medvodah. Odprli so torej novo letno raziskovalno tematiko.
"Sledi odprtje novega Idejnega inkubatorja ali tako imenovanega Kulturnega inkubatorja, ki bo svoje prostore dobil v Kulturnem domu Medvode. Vabimo vas, da se nam pridružite,
da poveste na glas svoje mnenje, nam razkrijete svojo idejo
in jo skupaj realiziramo tekom šolskega leta.
Produkte in prototipe bomo maja razstavili ob zaključku raziskovalnega leta," je pojasnila Sabina Spanjol iz Javnega zavoda Sotočje.
Idejni laboratorij ali kulturni inkubator odpira svoja vrata v
Kulturnem domu Medvode 18. oktobra ob 18. uri, kjer se jim
lahko pridružite na prvi predstavitveni (brezplačni) ustvarjalni delavnici.

Dan odprtih vrat
V PGD Preska - Medvode bodo imeli 29. oktobra dan odprtih vrat s prikazom tehnike
in gasilcev. Potekal bo od 9. do 13. ure.
Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Sotočju dne 8. 9. 2017 z geslom MEDVODE V TEDNU MOBILNOSTI, prejmejo knjigo
Gobe. To so: Janko Erjavec iz Medvod, Helena Dermota iz Medvod in Sebastjan Jeraj iz
Smednika. Nagrajencem iskreno čestitamo.
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Zaradi dežja dirkali mesec pozneje
Letošnjo dirko z garami si je ogledalo veliko ljudi, tekmovalcev pa bi si želeli več.
PETER KOŠENINA
Na Senici so tudi letos pripravili dirko z garami. Četrto izvedbo so bili zaradi septembrskega dežja prisiljeni prestaviti v
oktober, kar je bilo opaziti predvsem pri številu prijavljenih
ekip. Gledalcev to ni motilo, saj so se ob progi vseeno dobro
zabavali.
S štiristo metrov dolgo progo od seniškega doma krajevne
skupnosti do vrtca in nazaj se je letos spopadlo šest dvočlanskih ekip, v kategoriji otrok pa jih je nastopilo pet. Tako kot
vsako leto, so tudi letos nastopajoči pokazali veliko mero izvirnosti, saj dirke z garami niso le dirke na čas, pač pa predvsem zabava. Prvo mesto v dirki sta osvojila Luka Kopač iz
Vikrč in Tim Rant iz Zgornjih Pirnič, v kategoriji izvirnosti pa
sta prvo nagrado občinstva prejeli sestri Eva in Tina Bečan s
Seničice. "Dirka je bila delno uspešna, saj so si jo ljudje prišli
ogledat, tako kot lani pa se je nanjo prijavilo premalo tekmovalcev. Ljudje radi pridejo pogledat, mi pa bi radi, da jih
tekmuje ali vsaj nastopa več. Tako kot ostalim prireditvam
ob koncu poletja je tudi nam ponagajalo vreme. Danes je sicer

Na Senici so četrtič dirkali z garami.
lep in sončen dan, kot vsakič doslej, a smo kljub temu morali
postaviti šotor, pod katerim se bo zabava lahko nadaljevala,"
je po dirki dejal Marjan Ulanec, glavni organizator vsakoletnih dirk z garami, ki poteka pod okriljem Sekcije Društvo
ljubiteljev starin Gare KUD Fran Saleški Finžgar Senica.
Letošnje dirke so bile nekaj posebnega, ker so najboljši prejeli
spodobne denarne nagrade, kar se na podobnih dogodkih dogaja zelo redko. Dirka z garami bo tudi prihodnje leto, le da v
običajnem, poletnem terminu.

V kategoriji izvirnosti sta prvo nagrado občinstva prejeli sestri Eva in
Tina Bečan, ki jima je družbo na garah delala koza.

ZIDARSTVO JENKO

Brezplačno svetovanje
Ob Evropskem dnevu civilnega prava, 26. oktobra, bodo notarske
pisarne po Sloveniji v času uradnih ur (od 9. do 12. ure in od 13.
do 16. ure) odprle svoja vrata in nudile brezplačno svetovanje in
nasvete v vseh zadevah, kjer prebivalci občine potrebujejo notarske storitve. Prav tako bodo notarji na voljo, da ljudem obrazložijo,
kako jim lahko notarji pomagajo pri varovanju njihovega premoženja. Temeljni namen dneva civilnega prava je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da bi le-to postalo dosegljivo
vsem državljanom. Občane zato vabijo, da se ob tem dnevu oglasijo v notarskih pisarnah.

JENKO JANEZ, ZIDARSTVO IN FASADERSTVO S.P., SMLEDNIK 40, SMLEDNIK

MAJA BERTONCELJ

- NOVOGRADNJE
- FASADE
- ADAPTACIJE
-	ZUNAJE UREDITVE

(oporni zidovi, polaganje tlakovcev, ograje ...)

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO JENKO, s.p.
Smlednik 40, Smlednik, 041 661 031, 01 362 81 49
info@zidarstvo-jenko.si
www.zidarstvo-jenko.si
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Gostili mojstre peke na ameriških žarih
Prvega tekmovanja v peki in dimljenju na žaru ob Zbiljskem jezeru se je udeležilo
kar 28 ekip, od tega 22 iz tujih držav.

Aleš Omejc iz Studenčic je predsednik spomladi ustanovljenega
slovenskega društva za peko in dimljenje na žaru.

Rovi pod starim Kranjem

za otroke

20. - 23. in 27. - 29. 10.

OVitek

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

PRIHAJA
ČAS KOLIN
GOVEJA OKROGLA ČREVA:
40/43, 43/46

SVINJSKA TENKA ČREVA:

OVitek

30/32, 32/34, 34/36, +40

RITNIKI 1,5 M
DANKE
GOVEJA RAVNA ZA SALAME:
ø 55-66, ø 60-65

UMETNI OVITKI ZA SALAME:
ø 50, 55, 60, 65

OVitek

Ovitek, d. o. o. , Zabrv 16, 1292 Ig
Telefon: 01/286 46 52
GSM: 041 656 100, 031 640 099

Prisotni smo vsak delovnik od 9. do 13. ure,
od 9. 11. 2016 do 25. 1. 2017 tudi ob sredah med
16. in 18. uro ter ob sobotah med 8.30 in 9.30.

Za nakup nad 100 EUR nudimo 5% popust

V ameriških žarih se meso peče s procesom dimljenja na nizkih
temperaturah, piščanec denimo štiri ure, goveje prsi pa tudi 18 ur.
ANA ŠUBIC, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Ob Zbiljskem jezeru je tretji konec tedna v septembru dišalo z
ameriških žarov, saj je tam potekalo tekmovanje v peki na žarih "smokerjih", torej na tradicionalen ameriški način s procesom dimljenja. Gre za prvo slovensko tekmovanje pod okriljem
KCBS – Kansas City Barbeque Society. V Zbiljah se je zbralo kar
28 ekip: šest slovenskih in ostale iz tujih držav, večinoma evropskih, ena pa tudi iz ZDA. "Gre za tekmovanje v počasni pripravi
hrane na nizkih temperaturah, ki se gibajo od 90 do 110 stopinj.
Meso ni na direktnem ognju, ampak se peče preko dimljenja,"
je pojasnil Aleš Omejc iz Studenčic, predsednik spomladi ustanovljenega slovenskega društva za peko in dimljenje na žaru.
Pečenje na ameriških žarih je povsem drugačno od tistega, ki
smo ga vajeni pri nas. Najkrajši čas priprave je namreč štiri ali
pet ur, kolikor jih denimo terja piščančje meso, najdlje pa se pečejo goveje prsi – tudi do 18 ali 19 ur. Ker so tekmovalci morali jedi
pred tridesetčlansko mednarodno žirijo prinašati v nedeljo po 12.
uri, so bili torej tudi ponoči budni, da je bilo meso pravočasno
v "smokerju" in da so spremljali postopek pečenja. Pripraviti so
morali štiri različne vrste mesa in dodatno še kranjsko klobaso,
s čimer prej niso bili seznanjeni, a so pokazali precej izvirnosti.
Skupni zmagovalec je postala italijanska ekipa BrigBoys BBQ
Team. Od slovenskih ekip se je najbolje odrezala posavsko-gorenjska ekipa Špena na šestnajstem mestu, ki je dobila tudi povabilo na svetovno prvenstvo v Ameriki, kjer se zbere tisoč ekip
s celega sveta. Za posebno senzacijo je poskrbela štajerska ekipa
Jailhouse BBQ, ki je pripravila druga najboljša rebra. Tekmovalcev iz medvoške občine ni bilo, je bil pa v eni od ekip nekdanji
ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph Mussomeli.
Organizatorji so bili z odzivom ekip zelo zadovoljni, še zlasti ob
dejstvu, da je takšno tekmovanje istočasno potekalo tudi na Nizozemskem. Prihodnje leto se nadejajo še večjega števila tekmovalcev pa tudi boljšega vremena, ki jim tokrat ni bilo naklonjeno.
Dvodnevno tekmovanje je sicer dodobra napolnilo prenočitvene
zmogljivosti v Medvodah in okolici, saj so številne tuje tekmovalce in sodnike spremljali tudi družinski člani.
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Da ne bi pozabili na zdravo hrano
Prikaz starih opravil je bil namenjen ozaveščanju ljudi, kaj je zdrava hrana.
PETER KOŠENINA
Modernizacija življenja ima pozitiven in negativen vpliv na
naša življenja. Izgubljamo stik s svetom, ki se je še pred nekaj
desetletji zdel samoumeven. Da vse le ne bi šlo v pozabo, na
Verju vsako leto pripravijo prikaz starih kmečkih opravil.
Letošnjega so pod Črnetovim toplarjem na Verju pripravili v
nedeljo, 1. oktobra, prikazali pa so mlatenje, retanje in "pajklanje" fižola ter ličkanje in "rofkanje" koruze. Ob tem so članice in člani Turističnega društva Pirniče zapeli in zaigrali
nekaj ljudskih pesmi, ki so našim prednikom krajšale čas,
obiskovalcem pa ponudili veliko domačih dobrot. Kar so prikazali pod Črnetovim toplarjem, je bilo včasih na kmetijah
vsakoletno opravilo. "Včasih je bil fižol hrana revežev, danes
pa ugotavljajo, da je to zdrava hrana. Soočamo se s tem, da
ljudje mislijo, da hrana raste v blagovnicah in velecentrih,
ne zavedajo pa se vrednosti domače, lokalno pridelane hrane. Namen tega dogodka je prikazati stara opravila in običaje, pa tudi ozaveščati ljudi o tem, kaj sploh zdrava hrana je,"
pravi Štefan Čebašek, Črnetov z Verja, ki je posadil fižol in
koruzo, uporabljena na prikazu. Pozabljamo, da fižol vsebuje
velik delež rastlinskih beljakovin, ki jih lažje prebavimo kot
beljakovine živalskega izvora in z njim lahko v svoji prehrani

Na Verju so pod Črnetovim toplarjem prikazali jesenska opravila,
povezana s spravilom fižola in koruze.
nadomestimo meso. Fižol ni zdrav le za ljudi, pač pa tudi za
zemljo, v katero ga posejemo, saj vanjo izloča dušik, zato se
njena kakovost izboljša.
Podoben učinek na zemljo ima tudi ajda. Spravilo te in lanu
bodo v Pirničah prikazali prihodnjo jesen.
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Kozolec krasijo dnevni metulji Slovenije
V galeriji na prostem pod kozolcem v Žlebeh so odprli novo razstavo.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: TOMI LOMBAR

Odprtju razstave je sledil glasbeni večer v okviru Jesenskih serenad, na katerih je nastopila
etno skupina Nojek.

CENTER ZBILJE
(ZORMAN)

UROŠ KRAŠEVEC S.P., TOMAŽINI 9, ROB

V Žlebeh, v galeriji na prostem pod kozolcem, je bilo 21. septembra odprtje nove
razstave fotografij. Tokrat so prišli na vrsto metulji. Gre za tretjo razstavo v obnovljenem kozolcu. Po fotografijah Matevža
Lenarčiča in razglednicah iz občine Medvode si boste lahko do spomladi ogledali
razstavo dnevnih metuljev Slovenije avtorja Stanislava Čicerova. Po upokojitvi
je svojo zbirateljsko strast preusmeril v
fotografiranje in preučevanje metuljev,
nad katerimi se je navdušil že v osnovni
šoli. V Sloveniji jih uradno živi 181 vrst. V
Žlebeh se predstavlja z več kot petdesetimi
fotografijami. "Na vsaki izmed štirinajstih
tabel so po štiri fotografije. Po potopisni
razstavi in razstavi kulturne dediščine
imamo razstavo, vezano na naravo," pravi
Lado Vidmar, predsednik TD Žlebe - Marjeta. Odprtje naslednje razstave v Galeriji
pod kozolcem je načrtovano za pomlad.

OKTOBRA, NOVEMBRA IN DECEMBRA

SVINJSKE POLOVICE IN
KMEČKI PAKET

Foto: Franci Rozman

Foto: Franci Rozman

(ozimnica govejega mesa)

DOMAČA
OREHOVA
POTICA
Obiščite nas in se prepričajte!
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S samostojno
razstavo v Italiji
Zoran Lesjak je razstavljal
v rojstnem mestu enega
največjih renesančnih
slikarjev.
MAJA BERTONCELJ
Zoran Lesjak je v kulturnih krogih v
Medvodah dobro poznano ime, naslednje leto bo dvajset let, odkar so s prijatelji ustanovili društvo Mladinski kulturni center, kjer je v različnih oblikah
javnih zavodov deloval na področju likovne umetnosti, v zadnjem obdobju pa
je več aktiven zunaj občine.
Svoje umetniško ustvarjanje v Medvodah
izvaja v okviru Kulturno umetniškega društva Veselih umetnikov, kjer pa je produkcija sorazmerna finančnim sredstvom.
V zadnjem obdobju je bil veliko aktiven v
tujini. "Trenutno sta se ravno zaključili dve
razstavi v Italiji. Sodeloval sem na skupinski razstavi v mestu Citerna v Umbriji,
svojo samostojno razstavo pa sem imel v
Sansepolcru v Toskani, obe v okviru festivala Riprendiamoci il futuro – EcoFestival
2017, kamor so me povabili organizatorji
festivala," je povedal Zoran Lesjak in nekaj
besed najprej namenil skupinski razstavi
z naslovom Bitta Generation v Citerni: "Je
plod mednarodnih projektov z okoljsko
noto in medkulturnim učenjem, kjer smo
ustvarjali na temo ekologije. Na izredno
odmevni razstavi je bilo udeleženih več
kot sto avtorjev iz cele Evrope in razstavili
smo preko tristo likovnih del, predvsem
slike, risbe, ilustracije, stripe ter video in
animacijo. Poleg mene so sodelovale tudi
Urška Đukić, Sara Badovinac in Katja Škorič, vse članice Društva Veselih umetnikov.
Projekti so bili izvedeni v Vastu (Italija),
Banjaluki (Bosna in Hercegovina) in Pančevu (Srbija). V Vastu je problem z nafto,
ki jo želijo črpati iz jadranskega morja, v
Banjaluki se je moral park umakniti trgovskemu centru, Pančevo pa je tretje najbolj
onesnaženo mesto na svetu. V okviru projektov sta bili izdani tudi dve knjigi Bitta
Genaration in Bitta Re-Genaration, vsaka
vsebuje DVD z animacijami in video deli.
Predstavitev le-teh smo imeli tudi v Galeriji Jedro."
Odmevna je bila tudi njegova samostojna
razstava. "Na ogled je bila v Teatro della
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Utrinek z njegove samostojne razstave v Sansepolcru. Razstavni prostor je pred tem opravljal
funkcijo cerkve. / Foto: osebni arhiv
Misericordia v Sansepolcru. To je rojstno
mesto enega največjih renesančnih slikarjev Piera della Francesce. Zanimivo je,
da je razstavni prostor pred tem opravljal
funkcijo cerkve, tako da so v njem še vedno oltarji in sem prvič imel priložnost
sliko postaviti v oltar. Slike so bile razen
dveh čisto sveže, slika na oltarju je bila
celo narejena na samem razstavnem
prostoru," je pojasnil in še dodal, da je
omega3 122x131.pdf
1
10/10/2017
do razstave prišlo na podlagi večletnega

sodelovanja z italijanskimi kolegi. Med
drugim so v Galeriji Jedro gostili tudi razstavo Franca Sacchettija.
Zoran Lesjak ima načrte tudi že za naprej.
Trenutno se dogovarja za postavitev razstave v Anghariju v Italiji, proti koncu leta
pa načrtujemo letošnjo pregledno skupinsko razstavo kulturno umetniškega društva Veselih umetnikov. Poleg tega nadaljuje delo v filmskem in reklamnem svetu,
11:23
s katerim se ukvarja zadnjih enajst let.

28 | ZDRAVJE

Rožnate pletenine prvič na drevesih v Medvodah
V mesecu ozaveščanja o raku dojk so se ovijanju dreves v rožnate pletenine, aktivnosti
združenja Europa Donna, prvič pridružili tudi v Medvodah.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA
Rožnati oktober je mesec ozaveščanja o raku dojk. Združenje
Europa Donna Slovenija ob tem pripravlja številne aktivnosti. Ena izmed njih so rožnate pletenine, s katerimi že tretje
leto v oktobru ovijajo drevesa v parkih in mimoidoče tudi na
ta način opozarjajo na pomen zdravega načina življenja kot
preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja
raka dojk.
Akciji so se letos prvič pridružili tudi v Medvodah in 9. oktobra v pletenine ovili drevesi pred vhodom v stavbo Občine
Medvode. Drevesa so ovile predstavnice združevanja Europa Donna v sodelovanju z županom Nejcem Smoletom. Kot
pravijo v Slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna, z rožnatimi pleteninami povezujejo ozaveščanje
z ustvarjalnostjo ter povezovanjem številnih članic Europe
Donne, različnih organizacij ter ustvarjalnih posameznikov,
ki skupaj povezujejo "rožnate niti za zdravje", iz več kot šestdesetih občin po Sloveniji. V letošnjo akcijo ovijanja dreves je

V rožnato so oblekli drevesi pred občinsko stavbo.
vključenih več kot šestdeset krajev po Sloveniji. Ustvarjalnost
neposredno povezujejo s skrbjo zase in svoje zdravje ter spodbujajo medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje.

Program Svit rešuje življenja
Podatki za prvo polletje kažejo, da je bila odzivnost povabljenih občanov Medvod
68,56-odstotna, kar je nad državnim povprečjem. Odziv boljši med ženskami.
MAJA BERTONCELJ
Svit je državni program presajanja in zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.
Je brezplačen, vanj so vabljeni vsi prebivalci Slovenije med
50. in 74. letom starosti, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Namenjen je ljudem, ki ne kažejo nobenih
bolezenskih znakov. Namen programa je zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti za rakom debelega črevesa in danke, kar

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA
MARN MEDICA, BOGATAJEVA 17, MEDVODE
PRVI PREGLED BREZPLAČEN
ČIŠČENJE ZOBNIH OBLOG -50 %.
031 288 770
zrcalo.zdravja@gmail.com

Vesna Rebolj – Preksavec, dr.dent.med.

lahko dosežemo s pravočasnim odkrivanjem predrakavih
sprememb ali začetne stopnje raka.
Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Ljubljana, so posredovali polletno poročilo o delovanju programa za obdobje
od 1. januarja do 30. junija letos. V program je bilo povabljenih
157.645 oseb in 157.070 osebam je bilo vabilo vročeno. Izjavo o
sodelovanju je vrnilo 98.046 oseb, kar pomeni 62,42 odstotka.
Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z odstranjenimi polipi ali brez, rak
debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 5921 (6,04 odstotka) oseb. V programu ni
želelo sodelovati 171 oseb (0,11 odstotka). Komplet testerjev za
odvzem dveh vzorcev blata na prikrito krvavitev blata je bil poslan 92.013 osebam. Za analizo primerne vzorce je do 30. junija
vrnilo 89.089 (96,21 odstotka) oseb. Med analiziranimi osebami
je imelo 83.300 (93,50 odstotka) oseb negativen izvid, 5789 (6,50
odstotka) pa pozitivnega. Presejane je bilo 59,22 odstotka povabljene populacije. V Medvodah je bila odzivnost vabljenih oseb
68,56-odstotna, med moškimi 64,17-odstotna, med ženskami
pa 72,48-odstotna. Odzivnost je nad povprečjem zdravstvene
regije Ljubljana, ki je 63,99-odstotna.
Vsi, ki delajo na programu Svit, si želijo, da bi bila udeležba
čim večja, saj, kot poudarjajo, to pomeni več pravočasno odkritih sprememb in posledično več rešenih življenj. Svitova
kontaktna točka je tudi v Zdravstvenem domu Medvode.
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Domov sta prinesla tri bronaste medalje
Blaž Cof iz Spodnjih Pirnič in Žan Jakše iz Vikrč sta se izkazala na svetovnem
prvenstvu v slalomu in sprintu na divjih vodah.
MAJA BERTONCELJ
Slovenci so se s svetovnega prvenstva v
slalomu in sprintu na divjih vodah, ki je
potekalo v Pauju v Franciji, vrnili s kar
osmimi odličji. Tri od njih sta osvojila
občana Medvod 26-letni Blaž Cof in 21-letni Žan Jakše. Gre za velik uspeh, za kar
so jima na sprejemu na občini čestitali
tudi medvoški župan Nejc Smole, predsednik KS Pirniče Boštjan Kobe in predstavniki Javnega zavoda Sotočje. Precej
večji sprejem pa je bil v Kajak kanu klubu Tacen, katerega člana sta, prav tako
kot zlat s prvenstva Benjamin Savšek.
Blaž Cof je v Franciji osvojil kar dve medalji. Tretji je bil v sprintu v spustu med
kanuisti, prav tako tretji pa še z ekipo,
skupaj s Simeonom Hočevarjem in Luko
Žgajnarjem. "Medalji mi veliko pomenita, ena med njima je tudi posamična.
Na prvenstvo nisem odšel z velikimi
pričakovanji. Treniral sem sicer celo
poletje in se dobro pripravil, vedel pa
sem, da je to slalomska proga, ki je bolj
zahtevna in je lahko vsaka napaka usodna. Nisem se obremenjeval z medaljo,
osredotočil sem se raje na vožnjo. Že na
treningih mi je šlo dobro, prav tako v
kvalifikacijah. V finalu sem se zbral in

osvojil medaljo. Mislim, da sem bero
medalj sedaj povečal na štiriindvajset,
če upoštevam samo svetovna in evropska prvenstva v mladinskih in članskih
kategorijah. Prevladujejo članske," je
povedal Blaž Cof, ki poleg spusta trenira tudi slalom. "Še naprej se bom trudil
v obeh disciplinah. Treba je priti skozi
sito izbirnih tekem," je odločen, kljub
temu da bo časa manj, kot ga je bilo. Redno se je zaposlil. "Ob štirih ponoči smo
se vrnili s svetovnega prvenstva, ob sedmih sem bil že v službi. Všeč mi je, ker
imam v redu delovni čas, tako da popoldne lahko nemoteno treniram. Na dan
še vedno naredim dva ali celo tri treninge, če grem že pred službo. Sem več kot
zadovoljen in lahko usklajujem oboje,"
pravi. Vesla naprej, želi se uvrstiti tako
v ekipo za spust kot za slalom. Podporo
ima tudi doma, kar mu veliko pomeni.
"Naslednje leto upam na evropsko in
svetovno prvenstvo v spustu in slalomu. Izbor bo spomladi. Sezone je sedaj
konec. Priprave pozimi načrtujem tudi
v Pauju v Franciji za okrog deset dni, da
bi šel kam dlje, pa si ne bom mogel privoščiti," je pogled usmeril proti zimi, na
koncu pa nekaj besed dodal še o Žanu
Jakšetu: "Že celo sezono, že od izbirnih

Žan Jakše (levo) in Blaž Cof sta na sprejemu na občini skupaj zarezala v torto.

tekem je pokazal neverjetno pripravljenost. Nanj gre računati. Je kandidat
za nastop na naslednjih olimpijskih
igrah."
Žan Jakše je bil za razliko od Cofa debitant na članskem svetovnem prvenstvu. Bronasto medaljo je osvojil kot
član slalomske kajakaške ekipe, v kateri sta bila še Peter Kauzer in Martin
Srabotnik. To je bila ekipna kajakaška
medalja za Slovenijo po dvanajstih letih. "Ta medalja je zagotovo nekaj posebnega, sploh ker je prva za Slovenijo
po dvanajstih letih. Nekaj posebnega je
biti zraven ob takšnem uspehu. Dobro
smo se ujeli. Letos sem osvojil še bronasto medaljo med posamezniki na
evropskem prvenstvu mlajših članov
in srebrni medalji v ekipnih vožnjah
na svetovnem in evropskem prvenstvu
mlajših članov," pravi Žan Jakše. Letos
je naredil korak naprej in se uvrstil v
člansko reprezentanco. V Medvodah je
manj znan kot Blaž, ki je bil že večkrat
medvoški športnik leta. Z veslanjem na
divjih vodah se ukvarja dvanajst let, poleg tega je študent mehatronike, tako
da se bo sedaj posvetil študiju. V letošnji
sezoni si je med odmevnejšimi rezultati priveslal tudi zmago na ekshibicijski
tekmi na Ljubljanici. "To je bila tekma
pred evropskim prvenstvom mlajših
članov, ki je bilo v Tacnu. Dobro sem bil
pripravljen. Zmaga je bila še dodatna
motivacija," je dejal Jakše. Na prvenstvu
v Franciji je bil izmed trojice kajakašev,
ki so osvojili medaljo, najmlajši. Martin
Srabotnik je leto starejši, najbolj izkušen pa je seveda Peter Kauzer. "Mislim,
da je kar zadovoljen z nama. Vsakič, ko
ga gledaš, se lahko kaj novega naučiš.
Ima izjemen občutek za veslanje. Užitek
ga je pogledati," pravi. Po enomesečnem
"počitku" bo začel s pripravami na novo
sezono. Če bo šlo vse po načrtu, gredo
tudi v Avstralijo.
Pogled je že usmeril tudi proti letu 2018:
"Načrti za sezono 2018 ostajajo podobni.
Želim si uvrstitve v reprezentanco, tako
člansko kot za mlajše člane, nastopiti
na velikih tekmovanjih. Naslednje leto
je člansko svetovno prvenstvo v Brazliji
in upam, da bom tekmoval tam."
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Prva svečka skupine Šole zdravja v Preski
MAJA BERTONCELJ
Eno leto je, odkar deluje skupina Šole zdravja v Preski. Gre za
brezplačno jutranjo telovadbo na javnih površinah na prostem, ki poteka pol ure, v tem času pa se izvajajo vaje za celo
telo.
"Vesele smo, da se je telovadba tako lepo prijela. Aprila smo
pomagale pri ustanovitvi še ene skupine v centru Medvod,
pripravlja pa se že tretja skupina na Svetju. V obeh že delujočih skupinah je osem usposobljenih vaditeljic, tako da bi lahko, kjerkoli bi se pojavilo zanimanje za telovadbo, pomagale
pri ustanovitvi nove skupine. Ker iz dosedanjih izkušenj vidimo, da je tovrstna telovadba nedvomno koristna za zdravje in
dobro počutje starejše populacije, si želimo, da bi se razširila
na še več lokacij, čim bliže ljudem. Vesele smo, da je našemu
delovanju naklonjen tudi župan. Prvo leto našega delovanja
je bilo v vseh pogledih pestro. Poleg vsakodnevne telovadbe in
druženja smo se udeleževale tudi drugih dogodkov na občinskem nivoju. Povabljene smo bile na zaključek šolskega leta v
Osnovno šolo Preska, kot prostovoljke sodelovale na festivalu
Medvode v gibanju in tudi pri akciji varna pot v šolo v prvih
dneh pouka. Zato smo bile povabljene tudi na 'zajtrk pri županu'," je povedala Stanka Kozel, vodja skupine v Preski.
Na obisku pri županu so se dogovorili, da bodo prvo obletnico
delovanja skupine obeležili s skupno vadbo obeh skupin in
občinske uprave z županom na čelu. Vadbo so izvedli v Te-

Skupini Šole zdravja iz Preske in Medvod sta v Tednu mobilnosti
eno jutro telovadili skupaj, pridružili pa so se jim tudi zaposleni v
občinski upravi na čelu z županom.
dnu mobilnosti na Medvoški cesti. "Telovadkam", ki obiskujejo skupini v Preski in Medvodah, pozitivne energije in volje
ne manjka in še snujejo nove načrte. Kadakoli se jim lahko
tudi pridružite. Telovadba se vsak dan od ponedeljka do petka
začne ob 8. uri in v Preski poteka za vrtcem, v Medvodah pa
ob Moto klubu.

NOVI
PEUGEOT 308
NAPREDNOST JE PREDNOST

5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 €
KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK
peugeot.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 308 Active (1,2 PureTech 110); maloprodajna cena z DDV je 16.690 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 193 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je
pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 03.10.2017 znaša 10,4% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3
mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 11.683 EUR; skupni znesek za plačilo 20.840 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje
in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0086 do 0,1446 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187 g/km. Število delcev: od
0,01 do 7,06. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Skoraj šeststo miniolimpijcev zmagovalcev
V Evropskem tednu športa je v Športni dvorani Medvode potekala Miniolimpijada.
MAJA BERTONCELJ

Otroke je pri gibalnih izzivih
spodbujala tudi ambasadorka
Miniolimpijade – nekdanja
plavalka Anja Čarman
Cekič, trikratna udeleženka
olimpijskih iger.

Otroci so premagovali različne gibalne izzive.

Če si sam ali v družbi
Če si sam ali v družbi

vabljen na topel čaj,
vabljen na topel čaj,

dobro vročo čokolado,
dobro vročo čokolado,

ali
vinov v
alikuhano
kuhano vino

JANA URŠIČ S.P., PLANINA 7, KRANJ

kjer je nekaj let živela tudi ona, preden
se je preselila v sosednjo občino na Godešič, sedaj pa z možem živi v Kranju in
je mama dveh otrok. Otroci so na miniolimpijadi zares uživali, zmagovalci
pa so bili vsi. "Držimo se načela, da je
važno sodelovati, in ne zmagati," je še
dodala Iskra. Morda pa bo med njimi
čez leta tudi kakšen pravi olimpijec.
Na miniolimpijadi se je predstavilo
tudi deset športnih društev in klubov
iz medvoške občine. Pri organizaciji je
sodelovala tudi Športna zveza Medvode.
"Zelo sem zadovoljen, da so se društva
odzvala v tako velikem številu in da tudi
aktivno sodelujejo, kar pomeni, da bodo
otroci seznanjeni s kar nekaj športi, s
katerimi se lahko ukvarjajo v naši občini. Želimo jih navdušiti za šport, za gibanje, jim predstaviti, kaj pomeni olimpijada. Mislim, da lahko vsak najde kaj
zase," pa je povedal Klemen Svoljšak,
sekretar Športne zveze Medvode.
Športna ponudba v Medvodah je pestra
in raznolika. "V Medvodah je registriranih več kot 65 različnih športnih društev in klubov. Samo v športni dvorani
je na izbiro več kot dvajset športnih zvrsti. Ponudba športa v Medvodah je dobra," je zaključila Iskra.

Dragočajna

Dragočajna

Stan

STAN SERVIS KOLES d.o.o.

Olimpijski komite Slovenije, Športna
zveza Medvode in Javni zavod Sotočje so
25. septembra v Športni dvorani Medvode organizirali vseslovenski projekt
Miniolimpijada. Začela se je z uradnim
protokolom z olimpijsko zastavo in baklo, zaprisego, nadaljevala pa v veliki
in mali dvorani z različnimi gibalnimi
izzivi. Uradno jo je odprla podžupanja
Medvod Darinka Verovšek,
"Osnovni namen Miniolimpijade je promocija olimpijskih vrednot, spodbujanje
otrok k redni športni aktivnosti oziroma
k aktivnemu življenju. Menimo, da je to
najboljša popotnica za življenje," je povedala Ines Iskra iz Javnega zavoda Sotočje. Sodelovalo je 234 učenk in učencev
iz OŠ Medvode, 198 iz OŠ Preska in 144
otrok iz Vrtca Medvode, iz enote Ostržek
in Smlednika. "Veliko je vprašanj, zakaj
ne sodelujejo še ostale šole. Razlog je v
tem, da smo prostorsko omejeni. Bomo
pa 1. junija prihodnje leto v sklopu festivala Medvode v gibanju organizirali miniolimpijado na prostem. Naša želja je,
da bi jo izvedli na nogometnem igrišču
v Medvodah in k sodelovanju povabili
prav vse osnovne šole," je pojasnila Iskra.
Miniolimpijada je temeljila na gibalnih izzivih. Osnovnošolci so jih morali
premagati osem, vrtčevski otroci pa pet.
Pri tem sta jih spodbujala tudi maskota olimpijskega komiteja lisjak Foksi in
ambasadorka – nekdanja plavalka Anja
Čarman Cekič, trikratna udeleženka
olimpijskih iger, dvakratna evropska
prvakinja in dvakratna evropska podprvakinja. "Otroci so mi povedali, da so
se tega dogodka zelo veselili, da kakšen
niti spati ni mogel. Mislim, da jim veliko pomeni, da lahko poskusijo različne igre, športe. Vidim, da zelo uživajo,"
je dejala Anja, ki je malce tudi Medvoščanka. Njena mami prihaja iz Žlebov,

Servis koles
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Rekorden šesti
Medvoški tek
Na pet, deset in dvajset
kilometrov je teklo tristo
trideset tekačev, na
Vzajemkovem teku pa še
več kot sto otrok.
MAJA BERTONCELJ
Zadnjo septembrsko soboto je tradicionalno potekal Medvoški tek. Letošnji je
bil šesti po vrsti in po številu udeležencev rekorden. Na startu je bilo 330 tekačev iz vse Slovenije, tudi veliko domačinov, ki so znova posegli po najvišjih
mestih tako v absolutni konkurenci kot
po starostnih kategorijah.
V Medvode je prišel tudi Rok Puhar (Silux Sport) iz Šenčurja, letos najboljši
slovenski maratonec, ki je nastopil tudi
na svetovnem prvenstvu v Londonu.
Tekmo je vzel kot dober trening za Ljubljanski maraton. Na 20-kilometrski
razdalji, kar pomeni štirje krogi po pet
kilometrov, je bil razred zase in zmagal
s časom 1;05:44. Za njim je kot drugi v
cilj pritekel domačin Jure Gaber (Novak
M, 1;09:44). Med ženskami je bila na 20

Tekači so se skupaj podali na progo. Krog je bil dolg pet kilometrov. Pretekli so enega,
dva ali štiri.
km najhitrejša Karmen Vavkman (Cekinčice, 1;26:58). Na deset kilometrov
sta bila absolutna zmagovalca Miroslav Nikolič (Intersport, 33:00) in Neja
Kršinar s Topola (KGT Papež, 39:36),
na pet kilometrov pa Bashir Rezai (TK
Šmarnogorska naveza, 16:21), tretji je
bil Pirničan Matic Plaznik (Servis CNC,
16:38) in Tina Kozjek iz Valburge (TK
Šmarnogorska naveza, 19:23), tretja je
bila Jana Omejc (ŠD Efi, 22:09).
"Lepo vreme, dobra tekaška prireditev,
dobra pogostitev je tisto, kar tekače privablja na naš tek. Proga je srednje težka,
a jo imajo tekači radi. Veliko si jih naš

Med navijači je bila tudi organizatorka Eufemija Štorga.

tek izbere v sklopu priprav na Ljubljanski maraton. Vesela sem, da na tek pride
tudi veliko občanov Medvod. Samo Trm
trmastih iz našega društva je teklo več
kot trideset in bili so tudi zelo uspešni.
To je največji dogodek za društvo in nanj
smo vsi zelo ponosni. Zahvala pa gre
tudi vsem sponzorjem, brez katerih takšne prireditve ne bi bilo, pa tudi vsem
občanom, ki ob progi spodbujajo tekače,"
je povedala Eufemija Štorga, predsednica ŠD Efi, ki je organizator teka.
Medvoški tek bo znova prihodnje leto:
"Se vidimo 29. septembra 2018," je še dodala Štorga.

Neja Kršinar (levo) je zmagala na 10 km, Tina Kozjek pa na 5 km.

Gorski tekači v Smledniku
MAJA BERTONCELJ
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za
osnovne in srednje šole je polnoletno.
Septembra je tradicionalno na Smledniškem gradu in v njegovi okolici potekala

osemnajsta izvedba tega tekmovanja. Organizatorja sta Zavod za šport RS Planica
in Osnovna šola Simona Jenka Smlednik
v sodelovanju s Turističnim društvom
Smlednik in Združenjem za gorske teke
pri Atletski zvezi Slovenije. Nastopilo je

več kot sto osemdeset tekačev, največ v
osnovnošolskih kategorijah. Med osnovnošolci Medvoščanov ni bilo na stopničkah, med starejšimi dijaki pa je bil drugi
Tilen Hren, med starejšimi dijakinjami
pa tretja Lucija Šušteršič.
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AVTOELEKTRIKA
IN AVTOMEHANIKA

www.avto-stekla.si

Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

AVTO JAMNIK d.o.o.

Servis klimatskih naprav
Zbiljska cesta 5, Medvode

Kar tri nagrade
Hyundai je veliki zmagovalec letošnjega avtomobilskega
natečaja Automotive Brand Contest.
Prejel je kar tri glavne nagrade, vključno s prestižno nagrado za najboljšo avtomobilsko znamko leta. Hyundai i30
nove generacije pa je prejemnik nagrade za najboljši notranji in najboljši zunanji dizajn.
Neodvisno žirijo natečaja so prepričali
Hyundaijevi visokokakovostni izdelki,
osredotočenost na stranke in ugled blagovne znamke. Prejeta nagrada za naj-

boljšo avtomobilsko znamko leta in še
dveh glavnih nagrad za oblikovanje so
dokaz o napredku Hyundaia v Evropi.
Po februarski nagradi IF Design Award
in aprilski Red Dot Design Award je nagrada Automotive Brand Contest še ena
izmed cenjenih oblikovalskih nagrad
za i30 nove generacije. Prav vse prejete
nagrade so priznanje Hyundaijevem razvoju, oblikovanju in izdelavi ključnih

evropskih modelov v Evropi. Automotive Brand Contest Award je neodvisna
mednarodna nagrada za avtomobilske blagovne znamke, organizirana s
strani nemškega sveta za oblikovanje.
Šestčlanska žirija je sestavljena iz predstavnikov univerz in medijev. Podelitev
nagrad letošnjim nagrajencem bo potekala septembra na Avtomobilskem salonu v Frankfurtu.
Hyubdai i20, Tucson in i30 so trije Hyundaijevi modeli, ki so v zadnjih večjih
raziskavah na nemškem trgu dosegli
vrhunske rezultate. Tucson in i20 sta se
uvrstila na sam vrh nemškega Auto testaa 2017. Kupci i30 so najbolj navdušeni
nad njegovo zanesljivostjo, privlačnostjo
in nizkimi stroški vzdrževanja.
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Še bolj duster kot kdajkoli
Nova oblika, nova oprema, temeljito prenovljena notranjost ...
Ikonični model znamke Dacia je prenovljen, a ohranja vse
glavne odlike: prostornost, terenske zmožnosti in še vedno
neprekosljivo ceno. Dacia je tesno povezana s skupnostjo svojih kupcev, zato je razkritje novega modela Dacia Duster na
mednarodni avtomobilski razstavi v Frankfurtu spremljalo
okrog 30 kupcev in privržencev znamke.
Glavne značilnosti so: popolnoma na novo oblikovana, moderna in čvrsta zunanjost, na novo oblikovana udobna, ergonomična in kakovostno izdelana notranjost, nova oprema
za prijetnejše in bolj enostavne vsakdanje vožnje, povečana
udobje in prijetnost vožnje, prijetnejša vožnja s štirikolesnim
pogonom ob enakih terenskih zmožnostih, s katerimi se novi
duster uvršča v vrh ponudbe na trgu, še vedno cenovno izredno dosegljiv.
"Novi duster ima še bolj izrazit značaj športnega terenca s
povsem novo krepko zunanjo podobo. Prenovljena notranjost
je izrazito podrejena udobju, zaznavni kakovosti in ergonomiji. Nova je oprema, na primer sistem kamere z več pogledi,
ki olajša vožnjo po terenu. Novi duster ostaja cenovno izjemno dosegljiv, zato ima vse odlike, da bo še naprej privlačen
za kupce in nadaljeval zgodbo o uspehu," pravi François Mariotte, komercialni direktor znamke Dacia.
Čvrsta in izrazito odločna zunanja podoba novega dusterja
poudarja njegov značaj športnega terenca.

Čeprav je na videz bolj mišičast, je novi duster še vedno
kompakten avtomobil. Izrazno oblikovani prednja in zadnja
stran poskrbita za poudarjen vtis širine in stabilnosti. Novi
duster ima bolj čvrst stas tudi zahvaljujoč bolj vodoravnim
in mišičastim glavnim linijam. Nova strešna nosilca iz aluminija in obilnejši zaščitni oblogi pod prednjim in zadnjim
odbijačem prispevajo k izrazito pustolovskemu videzu vovega dusterja. Nova 17-palčna platišča poskrbijo za bolj od-

STATISTIČNO
NEVERJETNA PONUDBA

NISSAN X-TRAIL
• PRIHRANEK DO 7.000 EUR*
• 7 LET JAMSTVA**

DO

RAZPRODAJE

ZALOG

NOVA NISSAN MICRA
• PRIHRANEK DO 2.300 EUR***
• 3 LETA VZDRŽEVANJA**** IN 5 LET JAMSTVA*****
• OBVEZNO IN OSNOVNO KASKO ZAVAROVANJE******

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES

Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890

Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–3,2l/100 km. Emisije CO2: 162–85 g/km. 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.
*Oglaševani prihranek 7.000 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije
ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Akcija traja do razprodaje zalog. ***Oglaševani prihranek 2.300 € velja za omejeno količino vozil nova Nissan Micra z opremo Tekna iz zaloge. ****3 leta brezplačnega
vzdrževanja ali do 60.000 km za bencinske motorje oz. do 90.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in z Nissan Financiranjem. *****Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila nova Nissan Micra z Nissan
Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz do 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ******Obvezno in osnovno kasko zavarovanje velja za prvo leto. Akcija traja do razprodaje zalog.
Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.
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ločno podobo tudi s strani. Začenši s
praznim listom papirja so oblikovalci
notranjost novega dusterja zasnovali
kot moderen, udoben in zelo funkcionalen prostor.
V celoti preoblikovana armaturna
plošča poskrbi za bolj ergonomično
in plemenitejšo notranjost. Sedeži so
bili celovito predelani v prid udobja in
opore telesa. Materiali, obdelava, stiki
površin in sestavnih delov so bili predmet posebne skrbnosti. Kakovost je v
prostoru za potnike zaznati že na prvi
pogled! Domiselna mesta za odlaganje
in shranjevanje prinašajo povečanje
skupne prostornine za drobnarije.
Novi duster v ponudbo znamke Dacia
prinaša tudi še nikdar doslej ponujeno
opremo, ki pa jo njeni kupci nestrpno
pričakujejo: sistem kamere z več pogledi, opozorilnik za mrtve kote, varnostni
zavesi, samodejno klimatsko napravo,
kartico za prostoročno odklepanje in
zagon ter samodejni vklop žarometov.
S prenovo svojega ikoničnega modela
Dacia namerava nadaljevati zgodbo o
uspehu in dosegati nove prodajne rekorde. V prvem polletju 2017 je s prodajo
več kot 332.800 vozil Dacia dosegla skoraj 12-odstotno rast.

Nagradi za oblikovanje
Peugeot je prejel nagradi za inovativni rešitvi.
MIROSLAV CVJETIČANIN
Podelitev nagrad Red Dot Product Design je potekala v nemškem mestu Essen. Peugeot je prejel nagrado za dve
inovativni rešitvi: prvo nagrado za zunanje in notranje oblikovanje novega
SUV 3008 ter nagrado za električni skiro
e-Kick, ki ga je Peugeot razvil skupaj z
družbo Micro. Nagrade Red Dot Product
Design Award so v svetu oblikovanja pomembna referenca. Podeljuje jih žirija,
ki jo sestavlja 39 mednarodnih strokovnjakov, oblikovalcev, arhitektov in predavateljev, ki je izbralo najboljše izdelke
leta med 5500 projekti iz 54 držav.
Novi SUV PEUGEOT 3008 je navdušil s
stilom zunanjosti ter prav tako z oblikovanjem notranjosti. Peugeot i-cockpit
najnovejše generacije prinaša povsem
na novo zastavljeno vozniško mesto.
Kompakten volan, visoko umeščen po
meri nastavljiv prikazovalnik ter zaslon
na dotik, pod katerim so umeščene kla-

virske tipke, poskrbijo za še intenzivnejše doživetje vožnje. Od začetka prodaje v
Evropi je novi 3008 naročilo že več kot
150.000 kupcev. Kar 83 odstotkov se jih
je odločilo za stopnje opreme Allure, GT
Line in GT.
Z električnim skirojem e-Kick je mogoče narediti še zadnje kilometre poti po
mestu, potem ko smo parkirali vozilo.
Skiro je po zaslugi "vodila", ki olajša njegovo večnamensko uporabo, mogoče
zložiti v nekaj sekundah.
Znamka Peugeot je že četrtič prejela nagrado Red Dot Product Design Award.
Pred novim 3008 so jo namreč prejeli tudi Traveller 2016), 308 SW (2014) in
RCZ (2010). To je skupno že 37. nagrada
za novi 3008, ki je med drugim osvojil
tudi prestižni naziv Car of the Year 2017
(evropski avto leta 2017). Novi PEUGEOT
3008 bo od 3. julija razstavljen v muzeju
Red Dot Design v Essnu (Nemčija), skiro
e-Kick pa bo sodeloval na razstavi Design on stage (oblikovanje na odru).

peugeot.si

PEUGEOT SUV

SUVERENO
NAJBOLJŠA
IZBIRA

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 Active (1,6 BlueHDi 120) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim SUV bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot
– SUV BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 22.990 EUR; mesečni obrok je 249 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV
je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.08.2017 znaša 8,2% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,2%; financirana vrednost 16.093 EUR; skupni znesek za plačilo
27.515 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice.
Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187 g/km. Število delcev: od 0,01
do 21,08. 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.

SUV PEUGEOT 2008 & 3008

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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Osem krogov
in pol
V Medvodah je bil
predvajan film Gregorja
Kresala. Znova se je odločil
za študij in magistriral na
filmski akademiji slovitega
hollywoodskega režiserja
Davida Lyncha.
MAJA BERTONCELJ
Znani slovenski alpinist Gregor Kresal je
bil 21. septembra gost v Medvodah, v kraju, kjer je živel deset let in kamor se še vedno pogosto vrača. Pot ga je iz alpinizma
zanesla v film in fotografijo. Tokrat se je v
Kulturnem domu Medvode prvič predvajala projekcija filma Osem krogov in pol,
ki je njegov magistrski projekt, nastal na
filmski akademiji slovitega hollywoodskega režiserja Davida Lyncha.
Kresal je po resničnih dogodkih posnel
unikatno psihološko dramo o gorah, ki temelji na tragični zgodbi slovenskega osvajanja pakistanske gore Muztagh Tower
(7273 m) leta 2008. Osem krogov in pol je
film, posvečen spominu na vrhunskega
slovenskega alpinista Pavleta Kozjeka. Ni
običajen film o gorah, temveč srhljivo popotovanje v um in zavest človeka, ki se mu
svet obrne na glavo. S Kozjekom sta bila
takrat v odpravi tudi Dejan Miškovič, ki so
ga rešili z gore, in Gregor Kresal, ki se je zaradi bolezni predčasno vrnil domov. Kratki film Osem krogov in pol je del obširne

Gregor Kresal med snemanjem filma Osem krogov in pol (drugi z leve) / Foto: arhiv filma
zgodbe, ki je še v razvoju, za številne Kresalove prijatelje, ki jih je izgubil v gorah. Po
projekciji 32 minut dolgega filma je sledil
zanimiv pogovor z Gregorjem Kresalom,
nato pa smo si ogledali še dokumentarni
film "iz zakulisja", dolg 25 minut, ki govori
o nastajanju Osmih krogov in pol in gledalcu razkrije vse tisto, o čemer se morda
sprašuje med gledanjem samega filma.
Slovenska premiera filma je bila letos
spomladi. Posnet je bil med aprilom in
oktobrom 2015 v Iowi (ZDA), v pogorju Mt.
Blanca v Franciji ter v Alpah v Sloveniji, na
pobočjih Mangarta in pod slapom Boka.
Film je v angleščini, angleško govoreč je
tudi glavni igralec Joey v vlogi Gregorja
Kresala. Med njima na zunaj velike podobnosti ni. Kresal pove zanimivost pri
samem izboru igralca: "Pri nizkoproračunskih filmih so vedno težave. Mesece
vnaprej sem bil dogovorjen z igralcem, ki
mi je bil zelo podoben. Na koncu se je izkazalo, da ne bo mogel nastopiti in vstopil je

V Medvodah se je z njim o njegovi plezalni in filmski poti pogovarjal Matej Ulčar.

Joey, ki je za dve glavi večji od mene. Bil je
vrhunski športnik, praktično edini ameriški igralec, ki je bil pripravljen priti za nič
honorarja snemat v Iowo in potem prileteti v Evropo in tukaj delati za burek in coca-colo. Prav veliko možnosti pri tem izboru
nisem imel. Naredil je izvrstno delo. Prvič
sva bila "v živo" na vezi preko skypa, videl
sem ga do pasu, nisem si predstavljal, da
je tako zelo velik. Ko je stopil z letala, pa
sem si rekel, da tale Joey mi pa ni ravno
podoben." Kot že omenjeno, gre za nizkoproračunski film. Kresal je režiser in
scenarist, za fotografijo je poskrbel Rožle
Bregar, za ton Gašper Loborec, igrajo pa
Joey Maida, Ana Roza Cimperman, Miha
Avguštin, Nejc Zajec, Patrick Bosold, Steve
Kennevan in Ananka Kahlmeyer. Zanimiv
je tudi izbor naslova filma Osem krogov
in pol. Celo zgodbo je postavil precej blizu
Dantejevi Božanski komediji. "Začutil sem,
da bi se lahko z naslovom filma približal
tej zgodbi. Osem in pol predvsem zato, da
bi dal ljudem vedeti, da sem po sreči, po
nekem takšnem ali drugačnem naključju
bil sposoben izskočiti iz norega vlaka te
zgodbe, ki mi je pobrala veliko prijateljev,
preden bi sam padel v neko popolno dno,"
je še pojasnil. Odprava na Muztagh Tower
je bila popolna, za priprave so imeli dovolj
finančnih sredstev, kot je dejal, fizično še
nikoli ni bil tako dobro pripravljen, a je
spremenila vse, Kresalu tudi način življenja. V njem so se bili notranji boji, ki so
pripeljali do konca njegove plezalne kariere, pa tudi do filma Osem krogov in pol.
Kot pravi, bo tudi v prihodnje z gorami
ostal povezan prek filma. Dela lahko
kot režiser ali direktor fotografije. Po tej
usodni odpravi je zaključil s plezanjem
v Himalaji, v visokih gorstvih, ne pa tudi
nasploh. Plezanje ima še vedno rad.
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Copatki za porodnišnico
Članice sekcije za oživljanje starih šeg in navad KUD JaReM so od maja pletle copatke
za novorojenčke in jih podarile ljubljanski porodnišnici.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Dogodek je v Aljaževi domačiji potekal
6. oktobra, prav na dan, ko je Porodnišnica Ljubljana praznovala trideset let.
Večer je začel dramski igralec Pavle Ravnohrib s poezijo Toneta Pavčka, nato pa
je sledila predaja 140 copatk.
"Pa se je začelo, smo rekli v soboto, 13.
maja, ko so članice Sekcije za oživljanje
starih šeg in navad pod Aljaževo trto
krepko poprijele za igle in kvačke in
se spustile v boj za osvojitev zastavljenega cilja, splesti sto parov copatk za
novorojenčke ljubljanske porodnišnice,
ki danes praznuje svojo 30-letnico. So
se uštele in jih spletle 140," je povedal
Roman Veras, predsednik KUD JaReM.
Marija Podvez, predsednica sekcije, je
pojasnila, da babice že od nekdaj pletejo
za svoje vnuke in da so se tudi one odločile, da bodo pletle copatke za otroke, ki
se rodijo v ljubljanski porodnišnici. "Ker
se zavedamo, da brez korenin ni živeti,
ni bilo težko navdušiti članic za to akcijo. Delo je potekalo od pomladi. Pletle in
napletale smo z iglami in besedami in
kvačkale tako ali drugače. Imele smo se
lepo, kar dokazuje tudi rezultat. Nismo
se ustavile pri sto parih copatk, imamo
jih kar 140. Trdno smo prepričane, da
bomo vse lahko oddali. Dojenčkom želimo mnogo srečnih dni, porodnišnici pa

Marija Podvez (v sredini) je copatke predala predstavnicama Porodnišnice Ljubljana.
še na mnogo let uspešnega dela," je dodala Podvezova. Copatke je pletlo osem
članic, delo pa ni potekalo le ob sobotah dopoldne, temveč so bile pridne tudi
doma. Za en par copatk izkušena pletilka ali kvačkarica porabi okrog tri ure.
Copatke sta prevzeli predstavnici porodnišnice. Tanja Grošelj, diplomirana
babica, se je društvu in članicam sekcije zahvalila za ves trud: "Naši novorojenčki in njihovi starši bodo tega dari-

la zelo veseli. V ponedeljek jih bomo z
veseljem začeli deliti. V tridesetih letih
se je v naši porodnišnici rodilo okrog
187 tisoč novorojenčkov, okrog šest tisoč jih imamo na leto. Kakšen dan jih
je malo manj, kakšen dan pa več. Prišli smo tudi do številke trideset na dan,
najmanjše število na dan pa je okrog
dvanajst porodov."
Če upoštevamo statistiko, bo copatkov
zmanjkalo v dobrem tednu.

Gurmansko doživetje v zraku
MAJA BERTONCELJ

Darko Klemen in Luka Jezeršek v "lebdeči" restavraciji / Foto: arhiv
Jezeršek catering

Popularizacijo kulinarike vedno bolj spremljajo nenavadne ideje.
Ena izmed takšnih je zagotovo svetovna turistična atrakcija Dinner in the Sky, nepozabno gurmansko doživetje v zraku, ki se je
letos 50 metrov nad Ljubljano med 23. in 27. septembrom zvrstilo
že tretje leto zapored. V "lebdeči" restavraciji so se večkrat dnevno
zvrstili nizi različnih dogodkov, kjer so gostom ponudili jesensko
obarvan meni Okusi Ljubljane s poudarkom na kakovostnih sestavinah in lokalnih ponudnikih. Darko Klemen, MasterChef Slovenije
2016, je kot gostujoči chef vseh pet dni zaradi strahu pred višino
trepetal visoko nad tlemi. Kljub nekoliko slabšemu vremenu je letošnji Dinner in the Sky v nebo dvignil več kot 800 gostov. Luka
Jezeršek pa je tudi letos s svojo ekipo Jezeršek catering iz Sore skrbel, da je vse teklo kot po maslu.
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Kako dobro poznamo
svojo deželo?

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Divji kostanj
MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta je tokrat izbrala divji
kostanj in svetuje nekaj receptov. Kot
pravi, v maju nabiramo cvetove, v marcu in aprilu lubje iz pet let starih vej,
prav tako se takrat nabirajo listi kostanja, v jesenskih mesecih septembra in
oktobra pa se nabirajo zreli plodovi.

Prejšnja leta, še bolj pa letos, so se obrnili turistični tokovi. Tudi v naši deželici
so znana turistična središča prepolna, pa
se marsikateri tuji gost ozira po okolici
teh bolj znamenitih in zato "zadrenjanih"
točk, po kakem mirnejšem, pa vendar
zanimivem kraju. In tako se znajde gost
pred vprašanjem, kam na krajši izlet v
bližini prenapolnjene Ljubljane. In vprašanje "Imate še kaj zanimivega?" bi nas
moralo zaskrbeti in narediti ustvarjalneše, nas včasih postaviti tudi v vlogo reševalca kulturne dediščine. Na sliki je nazoren primer našega klavrnega odnosa do
tehniške kulturno-zgodovinske dediščine
na Brezovici pod Sv. Jakobom. Napravo
na sliki jemlje "hudič", pa bi iz nje lahko
napravili pravcato turistično atrakcijo, ko
bi jo oživili, jo usposobili za pogon. Če bi
jo preselili na primernejše mesto, pa bi
s svojim pogonom lahko vrtela otroška
igrala, seveda z restavriranjem celote.
Kaj je sploh ta naprava in kako jo imenujemo?
Odgovore pošljite do konca oktobra na
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4,
4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". En
pravilen odgovor bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili.

V septembrski številki sem vas spraševal, kje je bila posneta zgornja fotografija. Odgovor je v Žlebeh pod cerkvijo
sv. Marjete. Žreb je določil, da nagrado
dobi Danica Polajžar iz Žleb. Poslali vam
jo bomo po pošti.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

MAZILO IZ DIVJEGA KOSTANJA
"Je odlično sredstvo pri težavah z razširjenimi venami, vnetju ven, krčnimi
žilami. Dobro deluje tudi pri ozeblinah,
revmi in protinu. Pomaga pri pekočih
nogah. Noge vedno mažemo v smeri
proti srcu (od spodaj navzgor)," pravi.
Priprava kostanjevega mazila:
1. Sveže plodove divjega kostanja drobno narežemo. Pest narezanega kostanja
rahlo popražimo v 20 dag sala. Po nekaj
minutah, ko kostanj rahlo zarumeni (kot
list čebule pri praženju), ga odstavimo in
pustimo čez noč. Zjutraj rahlo segrejemo,
da se mast stopi, nato tekočo mast precedimo skozi gazo v pripravljene lončke.
Hranimo na hladnem (v hladilniku).
2. Divji kostanj naribamo in posušimo.
Suhega zdrobimo v prah. 10 dag kostanjevega prahu prepražimo na 20 dag sala.
Nadaljujemo kot pri prejšnjem postopku.
Zelo pomembno: Salo lahko nadomestimo s kokosovo maščobo ali oljčnim
oljem. Pri tem moramo, če hočemo dobiti trdnejšo strukturo mazila, dodati še
nekaj čebeljega voska. Če vzamemo 250
g kokosove maščobe, 250 g oljčnega olja
in dve dobri pesti naribanega svežega
divjega kostanja, potrebujemo 76 g čebeljega voska. Postopek priprave mazila
je enak kot s salom.

BLAZINA
Štiri do pet pesti posušenih plodov divjega kostanja zašijemo v bombažno
vrečko. Damo si jo v posteljo k nogam.
Zelo dobro prežene krče in bolečine v
nogah. Za močnejše delovanje lahko
dodamo tudi malo posušene orlove
praproti.

TINKTURA
Steklenico ali kozarec narahlo napolnimo s svežim cvetjem divjega kostanja in prelijemo z domačim žganjem.
Pustimo tri tedne na soncu ali pri štedilniku in nato precedimo. Hranimo v
temnih steklenicah na hladnem mestu. Izredno dobra pomoč za masaže
pri revmi, ledvenem useku, protinu
in pri obolenjih živcev. 10 do 15 kapljic
tega pripravka lahko uživamo ob želodčnih krčih.
Drugi način pa je, da sveže plodove divjega kostanja drobno narežemo ali na
grobo naribamo, z njim do polovice napolnimo litrsko steklenico in zalijemo
z močnim žganjem. Pustimo na sobni
temperaturi 3 tedne. Nato precedimo
in shranimo v temnih steklenicah na
hladnem mestu. S to tinkturo masiramo boleča mesta pri revmi, noge pri izrazito razširjenih venah (krčnih žilah).

OLJE
Na grobo naribamo plodove divjega kostanja in z njimi do polovice napolnimo steklenico ali kozarec in zalijemo s
hladno stiskanim kvalitetnim oljčnim
oljem. Pustimo na sobni temperaturi
4–5 tednov. Nato precedimo in shranimo v temnih steklenicah na hladnem
mestu. Uporabljamo za masažo nog
pri razširjenih venah (krčnih žilah). Ta
pripravek mnogim bolj ustreza, ker ne
izsuši kože, tako kot pripravki, pripravljeni z žganjem.

ktv

kabelska televizija medvode

cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode
telefon: 01 36 19 580, telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info @ tv-m.si, http://www.tv-m.si
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Kabelska televizija Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, Medvode

SLIKOVNA UGANKA

www.gorenjskiglas.si

Foto: Peter Košenina
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Nagrade: tri knjižne nagrade
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 30. oktobra 2017, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.
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Prireditve v oktobru in novembru 2017

ˆ

javni zavod sotocje medvode

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode.
Za objavo v: redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 10. 11. in 8. 12. 2017, ter objavo na spletni strani www.zavodsotocje.si,
www.medvode.info, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. T: 36 14 346
G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info W: www.medvode.info. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Petek, 13. 10. 2017

Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

Petek, 20. 10. 2017

Kulturni dom Pirniče, od 18. do 19. ure

PREDAVANJE IZ CIKLA DOPOLNIMO SPOZNANJA

VPIS V ODRASLI ABONMA ZA SEZONO 2017/2018

Župnija Preska, T: 051 303 164

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Torek, 17. 10. 2017

Zbor izletnikov na postaji pred šparom, ob 7. uri

Petek, 20. 10. 2017

Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

Izlet DU Medvode: VELENJE–HUDA LUKNJA–MISLINJA-MUTA

AGATA CHRISTIE: MIŠELOVKA – kriminalka za abonma OTH in IZVEN

DU Medvode, T: 01 36 12 303 in 041 477 902

KUD Pirniče, Predprodaja vstopnic v TIC Medvode; T: 36 14 346
ali 041 378 050

Torek, 17. 10. 2017

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Torek, 17. 10. 2017

Knjižnica Medvode, ob 19.30

Sobota, 21. 10. 2017

Domačija Robež

NORDIJSKA HOJA IN TEKMOVANJE V ZABIJANJU ŽEBLJA V KNALO
Domačija Robež, T: 064 259 991
Kulturni dom Pirniče, od 15.30 do 16.30

PATER DR. KAREL GRŽAN: VSTANIMO, V SUŽENJSTVO ZAKLETI!
(predavanje in pogovor o knjigi)

Sobota, 21. 10. 2017

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

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Sreda, 18. 10. 2017

Knjižnica Medvode, ob 19.30

VPIS V OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2017/2018

Sobota, 21. 10. 2017

Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE FOTOSEKCIJE KUD FOFITE

ŠIVILJA IN ŠKARJICE – abonma OTEHAJČEK in IZVEN

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

KUD Pirniče, Predprodaja vstopnic v TIC Medvode; T: 36 14 346 ali 041 378 050

Četrtek, 19. 10. 2017

Knjižnica Medvode, ob 18. uri

Sobota, 21. 10. 2017

Cerkev sv. Janeza Krstnika Preska, ob 19. uri

KNJIŽNI VEČER z mag. Tilko Jamnik, promotorko branja

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV

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

Župnija Preska, T: 051 303 164

O!
V
NO

Erotična trgovina
NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

KREMA ZA MOŠKE POWERECT
Ne glede na to v katerem življenskem obdobju ste, vam krema
Powerect omogoča moč, da se dokažete, kadarkoli in kjerkoli
želite. Krema za moške povečuje erektilno sposobnost in
trdnost penisa ter vitalnost za dober spolni odnos.
Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE
NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI
INFORMACIJE IN NAROČILA

031 399 322

www.venera-shop.si
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Sobota, 21. 10. 2017

Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

MEDVOŠKI KULTURNI DAN DOTIK BESEDE
Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si
Torek, 24. 10. 2017
Seniorski odsek: TRDINOV VRH 1178 m (3 ure hoje)
PD Medvode, prijave na tel.: 01 36 12 303, E: pdmedvode@pzs.si
Torek, 24. 10. 2017

Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

DOGODEK V DVORANI VALENTINA OBLAKA
Župnija Preska, T: 051 303 164
Domačija Robež

Sobota, 28. 10. 2017

ROBEŽTLON 5 KM/10 KM
Domačija Robež, T: 064 259 991

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Torek, 24. 10. 2017

Petek, 27. 10. 2017

Knjižnica Medvode, ob 19.30

NOVEMBER
Petek, 3. 11. 2017

Aljaževa domačija, ob 18. uri

M. POGAČNIK: PREDAVANJE KAJ SE GODI Z ZEMLJO IN KAJ S ČLOVEKOM IN
PREDSTAVITEV KNJIGE VESOLJE ČLOVEŠKEGA TELESA

JANKO IN METKA, premiera lutkovne predstave

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

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

Sreda, 25. 10. 2017

Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

KUD Pirniče, T: 031 352 772
Sreda, 25. 10. 2017

VEČER Z ORGLICAMI
KUD OŽ Sora – sekcija ustne harmonike, T: 041 934 034
Nedelja, 5. 11. 2017

Knjižnica Medvode, ob 19.30

FILMSKI VEČER: DVAJSET DNI BREZ VOJNE (režija: Aleksej German)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Četrtek, 26. 10. 2017

Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

Sobota, 4. 11. 2017

ODPRTJE RAZSTAVE KERAMIKE (dekorativni in uporabni izdelki članic
likovne sekcije) odprtje ob 18. uri, drugače vsak dan med 17. in 19. uro

Klub Jedro, ob 18. uri

POGOVOR Z BASKOVSKIM PISATELJEM JUANOM KRUZOM IGERABIDEJEM in
ODPRTJE RAZSTAVE PET LET BRALNOMOTIVACIJSKEGA PROJEKTA LEO, LEO
Založba Malinc v sodelovanju z JZ Sotočje, T: 01 36 16 699,
E: info@malinc.si

Športna dvorana Sotočje Medvode, ob 18. uri

MUZIKAL MAMMA MIA
Prospot, d. o. o., Prodaja vstopnic v TIC Medvode, T: 36 14 346
ali 041 378 050
Torek, 7. 11. 2017

OŠ Medvode, ob 17. uri

DELAVNICA ZA MENTORICE IN MENTORJE BRANJA,
KI SODELUJEJO V PROJEKTU LEO, LEO
Založba Malinc, T: 01 36 16 699, E: info@malinc.si

Že....drrrrsiiii?

ZIMSKE GUME!
MOŽNOST NAKUPA NA OBROKE!

100

ČREŠNIK, D.O.O., SPODNJA SENICA 20, MEDVODE

95
75

By

25

NAJUGODNEJŠA
PONUDBA
PNEVMATIK
V REGIJI!

5
0
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Cvetličarna

Vabljeni tudi ob sobotah in nedeljah.

OKREPČEVALNICA STAN D.O.O.

Več informacij na telefonu (01) 36 14 500 in spletni strani www.flora.si

OKREPČEVALNICA STAN, ZBILJSKA CESTA 8, MEDVODE I 01/361 19 15
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www.gostisce-jezero.si

logar.gregor@gmail.com

NOVOLETNE ZABAVE ...
Do 200 oseb v enem prostoru ...
ŽIVA GLASBA PO POTREBI VSAK DAN ...

Nudimo vam: vsakodnevna kosila jedi po naročilu
domače slovenske jedi ribje jedi

prenočišča s pogledom na jezero

Organiziramo:

ohceti

razna praznovanja

RUGELJ IN LOGAR, D.O.O., ZBILJE 30, MEDVODE

Odprto: od 11. do 22. ure,
nedelja in prazniki od 11. do 20. ure, ponedeljek zaprto

KUPON ZA

10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK,

16. OKTOBRA 2017.

*10% popust velja ob enkratnem nakupu v prodajalni. 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 in naftni derivati. Predviden
je za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za
pravne osebe ter samostojne podjetnike.

PRODAJALNA MEDVODE,
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300
GSM: 031-810-384, 051-649-640

UGODEN NAKUP
PONUDBA VELJA OD TORKA 17. DO PETKA 21. OKTOBRA (OZ. DO RAZPRODAJE ZALOG)
BIOGRENA, 25kg
-20%

BRIKETI ZA MUCE
S PIŠČANCEM

24,98€

300g + 100g GRATIS

19,98€

+

AKCIJA

GRATI

S

BIOGRENA, 10kg

SAMO

1,42€

SAMO

9,90€

12,58€

10,06€
AKCIJA

ZIMSKA
POKRIVALKA
ZA RASTLINE
1,6m x 10m

-30%

SVEČA LORD, 9kom
KOCKE ZA
PRIŽIGANJE
48kos

SAMO

0,80€

3,98€

3,18€

3,98€

AKCIJA

2,79€

PESEK PRODNIK BEL, 10kg

AKCIJA

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

-20%

-20%

8,98€

7,19€
AKCIJA

-20%

MAČEHE, PLATO = 18kom

HOMEOGARDEN
MIŠI IN PODGANE
STOP, 400g

NAGROBNI ARANŽMAJI

Velika izbira unikatnih nagrobnih aranžmajev, ki so jih
izdelale naše cvetličarke iz suhega in svežega cvetja.
Slike so simbolične.

NOVO V ZADRUGI
DOMAČI PRIDELKI V ZADRUGI
- MLEČNI IZDELKI
- MESNINE ŽUNAR
- AELITA (zeliščni čaji, kapljice, mazila…)
- VLOŽENA ZELENJAVA KMETIJE OSTANEK
- OKUSI SIVKE IZ DIVAČE
(zeliščna mila, kraški liker, sivkin čaj, dišavne vrečke…)
- KRUH
Prodajalna Medvode ob četrtkih: kmetija Jožefovc

KRUH

Prodajalna Medvode ob
petkih - kmetija Rozman

KRPANOVA KAVA
100% arabica s
certifikatom ORGANIC.

