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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
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Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

TUNA RIO MARE  
80 g x 4     4,65 EUR

SIR JOŠT  
LJUBLJANSKE  
MLEKARNE
1kg     
6,32 EUR  

MEHČALCI BOHOR  
Hapiness, Fresh, Azure, 

Classic  1900 ml        
                         4,10 EUR

PRALNI PRAŠEK  
DUEL SUNRISE  
3 kg + 500 g GRATIS 
4,49 EUR

PIVO KOZEL  
SVETLO PREMIUM  
6 x 0,5 l ploč., 5+1 GRATIS 
             5,79 EUR

VINO JANŽEVEC  
V KARTONU 1 l, 5+1 GRATIS 

12,55 EUR

080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE
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KOLOFON
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547)  
je pri lo ga Go renj ske ga gla sa  
za ob či no Med vo de. 

Pri lo go pri prav lja: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca pri lo ge:  
Maja Bertoncelj  
(maja.bertoncelj@g-glas.si) 

Oglas no tr že nje:  
Robert Aleksić, te le fon: 040/508 891  
E-pošta: robert.aleksic@g-glas.si 

De lo v ni čas:  
ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. 
ure, so bo te, ne de lje in pra z ni ki za pr to 

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 1 je pri lo ga  
4. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
15. januarja 2021. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 12. februarja 2021.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  

Lokalna novica 
je kraljica
XXII - ISSN 1580-0547
Januar 2021

Številka 1Priloga Gorenjskega glasa o občini Medvode

Na naslovnici: Deni Kragelj iz 
Smlednika / Foto: Peter Košenina

IZ VSEBINE

STRANI 4 IN 5

Tudi letošnje leto bo polno 
investicij

STRAN 7

Potreba po še eni lekarni

STRAN 8

V boju proti covidu-19 hitro 
testiranje in cepljenje

STRAN 14

Pogum izpred tridesetih let

STRAN 18

Likovniki na temo Ko 
zaigrajo ljudski … 

STRAN 29

Medvoški gostinci v času 
epidemije

STRANI 30 IN 31

Njene terapevtske pravljice 
potujejo po svetu

STRAN 32

Prvi primer analize odplak v 
domovih

STRAN 34

Smreka in piškoti za 
praznično vzdušje

STRAN 37

Medvoščanka je slovenska 
športnica leta

STRANI 40 IN 41

Odlična sezona, v kateri je 
postala tudi mama



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ

 Situacija v zvezi s covidom-19 se oči-
tno še ne umirja. Kakšne so trenutne 
aktivnosti v medvoški občini?
Vse aktivnosti, ki smo jih vzpostavili 
v preteklosti, se izvajajo še naprej. Ak-
tiven je štab Civilne zaščite Medvode, 
tedensko potekajo koordinacije, zago-
tavljamo brezplačna kosila za učence 
in dijake, ki so do tega upravičeni in so 
zanje zaprosili, prav tako tudi za starej-
še in socialno ogrožene, nadaljuje se in-
terventna oskrba občanov, ki so imajo 
covid-19 ali so v samoizolaciji. 

 Brezplačno hitro testiranje je mogo-
če tudi v Medvodah. 
Prvič je bila ta možnost občanom dana 
konec decembra na tržnici. Odziv je bil 
zelo dober. Ko je država ponudila mo-
žnost, da hitro testiranje začnejo izva-
jati tudi zdravstveni domovi oziroma 
občine, smo se z Zdravstvenim domom 
Medvode za to dogovorili. V ta namen 
smo vzpostavili točko za testiranja v 
preddverju Kulturnega doma Medvode. 
Testov je na začetku celo zmanjkalo. Ko-
liko časa bo še možnost hitrega testira-
nja v Medvodah, je težko odgovoriti, ker 
se ukrepi hitro spreminjajo. Želimo si, 
da bi bila na voljo ves čas, dokler bo epi-
demija v takšnem razmahu. Ne smemo 
zanemariti dejstva, da je število okuže-
nih v Medvodah znova naraslo. 

 Kako pa je s hitrim testiranjem za-
poslenih v javnih zavodih?
Že konec novembra smo v občinski 
upravi začeli izvajati redno hitro testi-
ranje zaposlenih. Presodili smo, da je 
to minimalen poseg za maksimalno 
varnost, ki jo lahko zagotovimo. Vesel 
sem, da so se vsi zaposleni za testiranje 
odločili. Zdravstveni dom Medvode je 
hitro testiranje izvedel tudi že za Knji-
žnico Medvode, Javni zavod Sotočje in 
VIZ Frana Milčinskega Smlednik. V do-
govoru smo za morebitno izvedbo hitre-
ga testiranja tudi za druge javne zavode. 
Na drugi strani pa me tako žalosti, da se 
po pridobljenih informacijah kar polo-
vica zaposlenih v šolstvu in v predšolski 

vzgoji ne želi testirati. Mnenje o tem naj 
si ustvari vsakdo sam.

 Decembra je bilo veliko okužb v 
DEOS Centru starejših Medvode. Zu-
nanje rdeče cone vam vendarle ni bilo 
treba vzpostaviti?
Vodstvo Centra se za zunanjo rdečo cono 
ni odločilo. Imeli smo vse pripravljeno, 
in sicer v Športni dvorani Medvode. De-
cember je bil zagotovo najhujši, kar ga 
pomnimo. Rad bi poudaril, da zunanja 
javnost ni imela občutka, kako resna je 
bila situacija in kako zelo veliko delo so 
opravljali vsi, ki so tam delali: od zapo-
slenih do prostovoljcev. Stanje se je se-
daj na srečo že umirilo. Imajo še nekaj 
okuženih, zelo razveseljivo pa je, da jim 
je uspelo cepiti že praktično vse stano-
valce, ki okužbe še niso preboleli. 

 Medvoška solidarnost je bila opaže-
na tudi v Evropi.
Predsednica Evropske komisije nas je 
v enem izmed sporočil na družbenem 
omrežju s kratkim filmom omenila 
kot primer dobre prakse, solidarnosti 
v smislu izvajanja nakupov, dostave za 
občane. To je velika čast, po drugi strani 
pa tudi priznanje vsem, ki jim je v tej 
krizi uspelo misliti širše kot le nase.

 Kakšen je bil zadnji mesec v letu 
2020 v občinski upravi?
To je bil mesec velikih skrbi, povezanih 
z epidemijo in stanjem v centru starej-
ših, po drugi strani pa čudovit mesec, ko 
so se tudi mnogi Medvoščani, predvsem 
otroci in družine, odzvali in pomagali 
okrasiti veliko smrečico pred centrom 
starejših. Postavili smo jo z namenom, 
da bi stanovalcem in zaposlenim priča-
rali vsaj nekaj prazničnega vzdušja in 
da so videli, da smo v mislih z njimi. 
Konec leta smo zaključili zelo delovno. 
Veseli smo, da nam je uspelo izpeljati 
večino projektov in tudi finančno stanje 
na koncu leta je boljše, kot smo predvi-
devali še na polovici.

 Kakšna je zaključna bilanca leta?
Če gledamo samo finančno, govorimo o 
dveh milijonih in pol prenosa sredstev, 
kar je druga največja vsota v zadnjih le-
tih. To je dobro in je posledica zamika 
kohezije oziroma zadržanja teh sred-
stev, po drugi strani pa tudi večjih pri-
livov, kot smo načrtovali. Pazljivo smo 
postopali tudi na odhodkovni strani. V 
oktobru smo ustavili izvajanje nenujnih 
del. Gledano na splošno je bilo leto 2020 
investicijsko zelo bogato. Izpeljanih je 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Tudi letošnje leto bo polno investicij
Iz pogovora z županom: Hitro testiranje na covid-19 – Bilanca leta 2020 in pogled  
v leto 2021 – Obeta se gradnja kanalizacije tudi na Senici – Možnosti za še eno  
lekarno v Medvodah

Župan Nejc Smole med nagovorom na osrednji občinski slovesnosti v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti. Praznovanje je potekalo virtualno. / Foto: Televizija Medvode
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bilo veliko projektov, več, kot smo upa-
li. Napredek je bil tudi pri pridobivanju 
dokumentacije. Pridobili smo gradbeno 
dovoljenje za prizidek k osnovnima šo-
lama v Preski in Smledniku ter še kar 
nekaj drugih projektov. V teku so dopol-
nitve gradbenih dovoljenj za preosta-
nek kohezije. Vse to je bilo možno dose-
či pri projektih, kjer sta vladala soglasje 
in želja, da se stvari premaknejo naprej.

 Država je potrdila predlog zakona o 
finančni razbremenitvi občin. Kaj pri-
naša Medvodam?
Največja dodana vrednost je zagotovo 
povečanje povprečnine. Druge razbreme-
nitve bodo na proračun delno vplivale že 
letos, delno pa potem še prihodnje leto. 

 Kateri projekti so trenutno še v 
teku?
Projekt C0. Gledano v celoti, je rok za-
ključka del podaljšan do konca letošnje-
ga leta. Verjamemo, da ga bo Mestni 
občini Ljubljana uspelo izpeljati. Kar se 
tiče Medvod, je razen črpališča na Verju 
projekt zaključen. Potekala pa bodo še 
nekatera dodatna dela. Pripravljeni so 
že novi projekti za rekonstrukcijo dela 
glavne ceste skozi Pirniče. V teku je še 
projekt rekonstrukcije ceste Goričane–
Rakovnik. Prva faza je bila zaključena, 
druga je narejena delno. Sklenili smo, 
da nima smisla hiteti v teh zimskih 
mesecih in polagati finega asfalta, tako 
da bomo dela zaključili spomladi.

 Objavili ste javno naročilo za izdela-
vo projektne dokumentacije za izgra-
dnjo kanalizacije in obnovo vodovoda 
za naselji Zgornja in Spodnja Senica. 
Se vendarle obeta kanalizacija tudi v 
tem delu Medvod? 
Z Javnim holdingom Ljubljana nam je 
uspelo doseči dogovor, da bodo financi-
rali že projektno dokumentacijo za pro-
jektiranje fekalne kanalizacije v naseljih 
Spodnja Senica, Zgornja Senica in delu 
Ladje. To je velik premik naprej. Letos se 
bomo posvetili kvalitetni pripravi doku-
mentacije, kjer se bo le dalo v skladu s 
predlogi občanov. Kanalizacija je v veči-
ni zamišljena kot gravitacijska in se bo 
skozi Ladjo zlivala v kolektor v Papirnici 
Goričane. Začetek gradnje načrtujemo 
prihodnje leto. Kar se tiče korakov naprej 
na področju kanalizacije v občini, bomo 
letos izvedli sekundarno kanalizacijo v 
Žejah, nadaljevali pa tudi projektiranje 
kanalizacije v Zbiljah proti Smledniku. 

 Decembra je bila seja občinskega 
sveta. Največ besed je bilo okrog po-
delitve koncesije za lekarniško de-
javnost. Kakšen je vaš pogled, kdaj bi 

Medvode lahko dobile še eno lekarno?
Razprava je bila zelo konstruktivna. 
Moj pogled je morda nekoliko drugačen 
od nekaterih članov občinskega sve-
ta. Menim, da bi novo lekarno nujno 
potrebovali v načrtovanem prizidku k 
zdravstvenemu domu in da je treba vse 
podrediti temu. Prednost dajem lokaci-
ji pred koncesijo. Stališče, ki se zdi, da 
se oblikuje, pa je najprej koncesija. Po 
mojem mnenju to zmanjšuje samo po-
gajalsko moč glede možnosti pridobitve 
najemnika za lekarniško dejavnost v 
prizidku. Vsekakor bomo sledili odlo-
čitvam občinskega sveta. Dejstvo pa je, 
da je podelitev koncesije verjetno edina 
realna možnost za novo lekarno. 

 Kako daleč oz. blizu je začetek gra-
dnje prizidka k zdravstvenemu domu?
Z vodstvom Zdravstvenega doma Med-
vode usklajujemo potrebe po novih 
prostorih. Letos želimo pripraviti vso 
potrebno dokumentacijo in pridobiti 
gradbeno dovoljenje. S prizidkom bi pri-
dobili skoraj tisoč kvadratnih metrov 
novih prostorov.

 Ljubljana ni bila izbrana za evropsko 
prestolnico kulture. Kaj to pomeni za 
projekte, ki so bili v kandidaturo vklju-
čeni na območju medvoške občine?
Gre za projekt EPK Vas Medvode. Pripra-
va nanj je bila velik preboj naprej, ki ga 
v vsakem primeru moramo ohraniti. 
Šli bomo korak po koraku. Jih bo pa več, 
kot bi jih bilo sicer. Držali se bomo ideje, 
ki jo imamo. Projekt eko vasi na sotočju 
je kvaliteten in naslavlja problematiko, 
ki je zanimiva tudi za Evropsko unijo. 
Pripravili ga bomo do te mere, da bomo 
z njim lahko kandidirali na razpisih, ko 
se bodo ti pojavili. 

 Sta proračuna za letošnje in priho-
dnje leto že pripravljena?
Občinska uprava je proračuna v osnut-
ku že pripravila. V teh dneh bosta naj-
prej predstavljena vsem svetniškim 
skupinam. Želja seveda je, da bi ju spre-
jeli s čim večjim konsenzom. Sredstva 
pa, tako kot vsako leto, ne dohitevajo 
vseh potreb, ki jih imamo.

 Bodo v okviru participativnega pro-
računa vključeni tudi občani, kakor 
ste napovedovali?
Tako je. Gre za popolno novost v naši ob-
čini, ki pa se je drzno lotevamo že v letih 
2021 in 2022, ko smo se odločili, da par-
ticipativni proračun apliciramo na celo-
tno območje občine. Trenutno je predlog, 
da se že letos na ta način razdeli sto tisoč 
evrov, v prihodnjem letu pa dvesto tisoč 
evrov. Večina teh sredstev bo na naslov 

krajevnih skupnosti prišla na novo. Naj-
prej bodo imeli krajani možnost predla-
gati projekte, sledil bo njihov pregled, če 
so ti sploh izvedljivi, nato pa bo glasova-
nje. To bodo seveda manjši projekti, ki 
pa so lahko tudi zelo inovativni.

 Glede na osnutek proračuna verjetno 
že lahko poveste, kakšno leto se obeta?
Investicijsko se znova obeta bogato leto, 
a to je smisel našega dela. Obetajo se 
precejšnja vlaganja na področju pred-
šolske in šolske vzgoje, investicije v 
ceste, urejanje pokopališč, kolesarska 
povezava, brv čez Savo, gradnja kanali-
zacije … Pripravljenih je veliko projek-
tov, zeleno luč zanje pa mora seveda 
dati občinski svet. 

 Nekaj projektov, o katerih so bile 
razprave, še ni dobilo epiloga. Eden 
takšnih je pločnik na Seničici (v smeri 
Golega Brda). Kako kaže?
Kolikor vem, se je ustavilo pri soglasjih 
za odkup zemljišč. Moje stališče je, da je 
najprej potrebno soglasje, potem pa se 
naroči projekt. Večkrat pa je na terenu 
obratno, da ljudje želijo videti projekt, 
potem pa se odločajo. Če bo realna mo-
žnost izgradnje, bomo šli v njegovo pri-
pravo. Sredstva za takšne namene so na 
postavki priprava dokumentacije. 

 Kako poteka urejanje statusa vaških 
vodovodov in kolikšen je delež gospo-
dinjstev v občini, ki se oskrbujejo iz 
vaških vodovodov?
Odbore vaških vodovodov smo infor-
mirali o zahtevah, ki so dane s strani 
države. Nekaj se jih je odločilo, da bodo 
registrirali pravne osebe, česar smo na 
občini zelo veseli, nekaj pa je vaške vo-
dovode predalo v upravljanje nam. Za 
upravljavca je določen Režijski obrat. 
Počasi bomo šli v odpravljanje inšpek-
cijskih odločb, ki jih skoraj vsak vaški 
vodovod ima. Šele ko bo vse urejeno, 
lahko predamo vodovod naprej v upra-
vljanje javnemu podjetju, prej namreč 
teh vodovodov nihče noče prevzeti. Na 
vaške vodovode je sicer vezanih okrog 
osem odstotkov gospodinjstev v občini.

 Za konec še vprašanje o zimski se-
zoni. Kako ste zadovoljni z izvajanjem 
zimske službe?
Večinoma smo zadovoljni, vedno pa se 
kje pojavijo težave. Največ klicev med 
zadnjimi sneženji je bilo iz Polhograj-
cev, kjer smo z izvajalci opravili tudi po-
govore, da bo v prihodnje bolje. Kar pa 
se mi zdi pozitivno, je to, da izvajanje 
zimske službe v vse večji meri ponovno 
izvajajo lokalni izvajalci. V letošnji sezo-
ni jih je kar dvanajst. 
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Medvoški občinski svetniki so imeli 16. 
decembra 13. redno sejo, ki je bila na 
daljavo, z uporabo spletnega orodja Te-
ams. 
Na dnevnem redu so imeli dve kadro-
vski točki. Za predstavnico ustanovitelja 
v Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode 
so imenovali Vanjo Ločniškar, za sodni-
ke porotnike Okrožnega sodišča v Lju-
bljani pa predlagali Stanislava Ulanca, 
Romano Majhen, Zdenko Bokal, Cvet-
ko Židan Valjavec, Aleša Kržiča, Marijo 
Žura, Zvonko Hočevar in Vesno Klavora. 
V nadaljevanju so sprejeli Odlok o zbi-
ranju komunalnih odpadkov v občini 
Medvode in Odlok o priznanjih Občine 
Medvode. Oba sta v celoti objavljena v 
tokratni številki Sotočja.

SPREJELI STRATEGIJO ZA MLADE

Sprejeli so tudi osnutek Pravilnika o 
sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Medvode in osnutek Odloka o 
spremembah Odloka o višinah plačil 
za opravljanje funkcij občinskih funk-
cionarjev, predsednika in članov nad-
zornega odbora in članov delovnih teles 
občinskega sveta. Kot so pojasnili, to ne 
bo prineslo novih finančnih posledic za 
občinski proračun. Sprejeli so Strategijo 
za mlade v občini Medvode za obdobje 
2020–2024, ki bo za naslednja štiri leta 

strukturirano vsebinsko in finančno 
začrtala delovanje občine na področju 
mladine s ciljem vzpostaviti dolgoročno 
sistemsko podporno okolje za razvoj lo-
kalne mladinske politike in mladinske 
dejavnosti. Gre za dokument, napisan 
na podlagi proučitve državnih in evrop-
skih smernic delovanja mladinskih 
organizacij in organizacij za mlade, na 
podlagi raziskave na področju mladine, 
ki je bila izvedena v medvoški občini, ter 
strukturiranega dialoga med odločeval-
ci in mladimi, ki so na podlagi lastnih 
potreb in želja oblikovali ukrepe na po-
dročju mladine. Iz podatkov je razbrati, 
da se je število mladih v občini Medvode 
od leta 2015 do 2020 povečalo za sedem 
odstotkov. Mladih, starih od 15 do 29 let, 
je v Medvodah 2512, kar je 15 odstotkov 
vsega prebivalstva. Za uspešno realiza-
cijo zastavljenih ciljev oziroma ukrepov 
bodo pripravili izvedbeni načrt in načrt 
evalvacije za posamezno koledarsko 
leto, ki bosta predstavljena občinskemu 
svetu. "Strategija predstavlja celovit pre-
gled ukrepov, ki jih Občina Medvode že 
izvaja na področju dejavnosti mladih, 
skrbi za izvajanje ukrepov z različnih 
področij mladinske politike, hkrati pa 
predstavlja nabor ukrepov, ki jih želimo 
izvesti v naslednjih štirih letih in tako 
strukturirano, vsebinsko in finančno 
začrtati delovanje občine na področju 
mladine. Oblikovali smo osem ciljev s 
23 ukrepi, cilj pa je vzpostaviti dolgoroč-

no sistemsko podporno okolje za razvoj 
lokalne mladinske politike in mladin-
ske dejavnosti," je med drugim pojasni-
la Martina Kutnar iz občinske uprave. 
Strategija je pozitivno sprejeta tudi med 
svetniki. "Osnovana je na mnenju mla-
dih in predstavlja dolgoročen načrt za 
dosego cilj, to je podpora mladim pri 
njihovem razvoju in samostojnosti," je 
poudarila svetnica Ana Barle, ki je tudi 
sodelovala pri pripravi strategije.

LJUBLJANA NEUSPEŠNA, VKLJUČEN JE 
BIL PROJEKT VAS MEDVODE

Občinski svet se je seznanil z vsebino 
kandidature za evropsko prestolnico 
kulture (EPK) 2025. Kandidatura Mestne 
občine Ljubljana je potekala ob podpori 
vseh 26 občin Ljubljanske urbane regi-
je, vključno z Občino Medvode. V okvi-
ru priprav na kandidaturo je nastala 
ideja za projekt z delovnim naslovom 
EPK Vas Medvode 2025, ki predstavlja 
pomembno razvojno prelomnico obči-
ne na področju družbenega, trajnostne-
ga, kulturnega in socialnega delovanja. 
Njegova predvidena vrednost je dobrih 
2,2 milijona evrov. Območje predvidene 
EPK Vasi Medvode je na spodnji terasi 
levega brega reke Save tik ob sotočju 
rek Sore in Save. Približno petdeset ti-
soč kvadratnih metrov veliko neizko-
riščeno in degradirano javno površino 
bi ob udeležbi občanov, obiskovalcev 
in strokovnjakov iz domovine in tujine 
oblikovali v urejen javni prostor aktiv-
nega dogajanja in druženja. Odločitev 
mednarodne strokovne komisije o tem, 
katero slovensko mesto bo leta 2025 no-
silo naziv EPK 2025, je bila znana 18. de-
cembra. Izbrana je bila Mestna občina 
Nova Gorica. Zaradi prepoznanega veli-
kega potenciala projekta avtorji doku-
menta Občini Medvode predlagajo, naj 
ne glede na to v prihajajočem petletnem 
obdobju nadaljuje urejanje prostora, ki 
je predmet projekta EPK Vas Medvode 
2025 v okviru razpoložljivih finančnih 
zmožnosti.
Za konec je potekala še razprava o po-
budi svetnikov za podelitev lekarniške 
koncesije, o čemer pišemo na naslednji 
strani Sotočja.

TRINAJSTA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE

Strategija za mlade, priznanja po novem ...
Zadnja seja občinskega sveta v letu 2020

Seja občinskega sveta je zaradi epidemioloških razmer znova potekala na daljavo. / Foto: 
posnetek zaslona
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Pobudo za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške de-
javnosti je na občinski svet naslovila skupina članov občin-
skega sveta. Pod njo se je podpisalo osem svetnikov, torej sko-
raj tretjina. Tovrstna pobuda je bila na občinskem svetu že 
pred tremi leti, a takrat niso sprejeli nobenega sklepa.
"Občina Medvode ima najslabšo pokritost z lekarniškimi sto-
ritvami v Sloveniji glede na število prebivalcev. Zaradi pan-
demije covida-19 se pojavlja povečana potreba po dostopnosti 
do lekarniških zdravstvenih storitev. Zaradi velike obreme-
njenosti zdravstvenega sistema je v porastu število ljudi, ki 
se za nasvet obrnejo na najbližjo lekarno. V času epidemije 
je koristno imeti konkurenčne in povsem ločene izvajalce le-
karniške dejavnosti. Dokazano je, da konkurenca med ponu-
dniki izboljša kvaliteto storitev, razširja obstoječo ponudbo in 
uravnava cene. Zaradi različnih odpiralnih časov lekarn se 
splošna dostopnost do zdravil in medicinskih pripomočkov 
poveča. Ustanovitev zasebne lekarne v občini Medvode je ne-
odvisna od trenutnega pravnega razmerja občine do obstoje-
čega javnega lekarniškega zavoda in morebitnih prihodnjih 
dvostrankarskih dogovorov v tej zvezi. Razpis zasebne kon-
cesije pomeni, da to ne bo imelo vpliva na proračun občine, 
ker vse stroške investicije in kasnejša poslovna tveganja nosi 
koncesionar," je pojasnjeno v pobudi. "Navedli smo razloge, 
zakaj potrebujemo novo lekarno. Žalostno je, da smo na po-
dročju lekarništva na repu Slovenije in mislim, da je čas, da 
po treh letih znova odpremo to temo in skušamo narediti 
tudi tukaj preskok. Zakaj predlog o koncesiji za drugo lekar-
no? Ker jo nujno potrebujemo, ker je to najhitrejša in najce-
nejša pot. Ne pomeni, da predlagatelji favoriziramo zasebni-
štvo. Vemo, da imamo lekarno, ki je javna, vemo, da bomo 
čez nekaj let dobili prizidek k zdravstvenemu domu, kjer bo 
verjetno tudi lekarna. To je druga zgodba, ki jo bomo reše-

vali takrat. Trenutno pa smo v takšnem deficitu, da nujno 
potrebujemo odločitev v zvezi z novo lekarno. Manjka nam 
še tisoč prebivalcev in lahko bomo odprli še tretjo lekarno," 
je med drugim pojasnil Stanislav Marn (SDS), prvopodpisani 
pod pobudo.
Razprava je bila dolga. Svetniki so se strinjali, da Medvode 
potrebujejo še vsaj eno lekarno, in to čim prej, različna pa 
so bila mnenja glede realizacije in tudi lokacije, pri čemer 
je bila največkrat kot najprimernejša omenjena lokacija pri 
zdravstvenem domu. "Lekarno nujno potrebujemo, in to 
zelo hitro. Da imamo danes težave na tem področju, je tudi 
posledica nepremišljenih odločitev v preteklosti. Daleč naj-
primernejša lokacija je v zdravstvenem domu. Lekarniška 
dejavnost spada pod zdravstveno dejavnost, ki je posebnega 
družbenega pomena in je izrazito strogo regulirana v vseh 
pogledih. Po zakonu je predvidena ena lekarna na šest tisoč 
prebivalcev oziroma 2500 prebivalcev je lahko še za dodatno 
podružnico lekarne, ki že deluje na tem območju. Nujno si 
je vzeti krajši čas in razmisliti o tem. Če gremo na hitro v 
rešitev, nam ostane možnost podružnice, za tretjo lekarno 
za zdaj ne. Škoda bi bilo, da si zapremo možnosti za lekar-
no, ki bi bila pri zdravstvenem domu, in temu se moramo 
intenzivno posvečati in ta projekt voditi. Interes zanjo bo 
zagotovo velik. Na hitro iti v podelitev koncesije se mi zdi 
malce rizično. Podprli pa jo bomo, ker jo moramo razpisa-
ti, saj druge možnosti ni. Nanjo se lahko potem javi tako 
zasebnik kot tudi javni zavod," meni Nada Prešeren (LNS). 
Povedano je bilo tudi, da je treba izkoristiti dobra pogajalska 
izhodišča. "Smo med Ljubljano in Kranjem. Število občanov 
se povečuje, hkrati se prebivalstvo stara. Število lekarn po 
občinah je večinoma že popolnjeno. Takšni biseri, kot so 
Medvode, kjer še manjka ena lekarna ali morda čez nekaj 
časa dve, so redki. To bi morali izkoristiti v dobrobit sebe in 
občanov in pripraviti dober odlok," je poudaril Rok Kogovšek 
(LNS). Dragan Djukić (Zeleni Slovenije) je znova poudaril, da 
je treba urediti odnos z obstoječo Lekarno Ljubljana, katere 
ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Barbara Knific iz 
občinske uprave je med drugim pojasnila, da je lekarniška 
dejavnost del zdravstvene dejavnosti: "Ustanovitelj primar-
ne zdravstvene in lekarniške dejavnosti je občina. Če občina 
nima svojega javnega zavoda, lahko za opravljanje te dejav-
nosti podeli koncesijo."
Na koncu razprave je župan kot predsedujoči podal tri sklepe. 
Vsi so bili sprejeti. Prvi je, da občinski svet Občine Medvode 
ocenjuje, da je v Medvodah v najkrajšem možnem času treba 
zagotoviti delovanje vsaj še ene lekarne. Drugi, da občinski 
svet nalaga županu in občinski upravi, da najkasneje v šti-
rih mesecih pripravi podlage za ureditev razmerja z obstoje-
čim izvajalcem lekarniške dejavnosti v Medvodah in predlog 
predstavi občinskemu svetu v potrditev. Tretji pa, da občinski 
svet nalaga županu in občinski upravi, da preuči vse možno-
sti za odprtje nove lekarne v najkrajšem času in jih predstavi 
na naslednji seji občinskega sveta.

Potreba po še eni lekarni
Občinski svetniki so razpravljali o pobudi za podelitev koncesije na področju 
lekarniške dejavnosti.

V medvoški občini je ena lekarna, in sicer poslovalnica Lekarne 
Ljubljana. 



8 | OBČINSKE NOVICE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

info_banner_fb_cover_november 2020.pdf   1   9. 11. 2020   09:21:31

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Konec lanskega leta se je v Sloveniji skladno z napovedmi mi-
nistrstva za zdravje začelo množično testiranje na okužbo z 
novim koronavirusom s hitrimi testi. Ugodeno je bilo tudi po-
budi Občine Medvode in na seznam lokacij brezplačnega mno-
žičnega testiranja je ministrstvo dodalo tudi Medvode. Prvo 
množično testiranje je bilo 29. decembra na Tržnici Medvode.

ŽE PRVIČ HITRIH TESTOV ZMANJKALO

Zanimanje je bilo veliko, hitrih testov je celo zmanjkalo. 
"Test je opravilo skoraj tristo oseb, od katerih je bilo pribli-
žno šest odstotkov pozitivnih," so sporočili z Občine Medvo-
de. Od ponedeljka, 4. januarja, je v Medvodah vzpostavljena 
stalna točka za brezplačno prostovoljno testiranje s hitrimi 
antigenskimi testi, in sicer v preddverju Kulturnega doma 
Medvode. Izvaja ga osebje Zdravstvenega doma Medvode. 
Načrtovano je bilo, da bo v prvem tednu novega leta poteka-
lo od ponedeljka do petka, a v petek, 8. januarja, testiranje ni 
bilo mogoče. "S strani Ministrstva za zdravje, ki koordinira 
nacionalno presajalno akcijo množičnega testiranja za zgo-
dnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, je Zdravstveni 
dom Medvode prejel le 350 testov. Glede na zelo velik obisk 
bo testov kmalu zmanjkalo, zato smo sprejeli takšno odloči-
tev," so pojasnili na občini. Kupili so dodatne teste. V prvem 
tednu je bilo tako testiranih 361 oseb, od tega je bilo 31 pozi-
tivnih, kar predstavlja dobrih osem odstotkov. V tem tednu 
je bilo brezplačno testiranje s hitrimi testi mogoče od torka 
do četrtka (v torek med 9. in 12. uro, sredo med 15. in 18. uro 
in četrtek med 12. in 15. uro) in tako bo predvidoma tudi še 
naprej. Novost je, da je na tej lokaciji testiranje mogoče le 
za občane občine Medvode. Nanj se ni treba naročati. S sabo 
morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega za-
varovanja. Usposobljeno osebje odvzame bris. Kot velevajo 
navodila ministrstva, če ste na testu pozitivni, pojdite do-
mov in se nemudoma izolirajte. Od doma se obrnite svojega 
izbranega zdravnika. "Negativni rezultat testa pa naj vam 

ne da občutka lažne varnosti, saj ste čez dve uri že lahko 
pozitivni. Še naprej upoštevajte vsa priporočila," tudi pou-
darjajo.

ZAČELO SE JE CEPLJENJE

Poteka tudi že cepljenje proti covidu-19. Kot so pojasnili z Ob-
čine Medvode, so bili konec lanskega leta cepljeni stanovalci 
in zaposleni v DEOS Centru starejših Medvode, sledilo je ce-
pljenje zaposlenih v Zdravstvenem domu Medvode. "Občani 
svojemu osebnemu zdravniku že lahko sporočite interes po 
cepljenju, ta pa vas bo uvrstil na čakalni seznam. Ko bo ce-
pivo na voljo, bodo ciljno skupino poklicali in povabili na ce-
pljenje. V Zdravstvenem domu Medvode se boste lahko cepili 
tudi tisti občani, ki osebnega zdravnika nimate opredeljene-
ga v ZD Medvode. Ti se lahko naročite na telefonski številki 01 
361 99 30 (v ponedeljek, torek ali petek med 7. in 12. uro ter v 
sredo in četrtek med 13. in 18. uro. Prijavo pri osebnem zdrav-
niku opravite tudi tisti, ki ste informativni interes že izrazili 
prek sistema e-Uprava. Cepljenje posameznih skupin bo po-
tekalo po vrstnem redu, ki ga določa ministrstvo za zdravje," 
so še sporočili z Občine Medvode.

V boju proti covidu-19 hitro testiranje in cepljenje
Prvi so bili cepljeni stanovalci in zaposleni Centra starejših Medvode. Brezplačno 
testiranje s hitrimi testi poteka v Kulturnem domu Medvode.

Prvo množično testiranje s hitrimi testi je bilo 29. decembra na 
Tržnici Medvode.
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Decembra se je zaključilo asfaltiranje pločnika na meji med-
voške občine, med naseljema Hraše in Zapoge. Pločnik ob 
državni cesti je zgradila Direkcija Republike Slovenije za in-
frastrukturo, hkrati pa so na tem odseku tudi preplastili ce-
stišče. "Nov pločnik predstavlja dodatno spodbudo za trajno-
stno mobilnost med občinami, z dograditvijo manjkajočega 
odseka pa se lahko po pločniku sprehodite vse od središča 
Medvod do konca naselja Zapoge," pravijo na Občini Medvo-
de. Na Direkciji RS za infrastrukturo so pojasnili, da sta bili 
narejeni obnova in dograditev obstoječega starega pločnika v 
skupni dolžini 430 metrov. Vrednost del znaša 85 tisoč evrov. 
Sočasno so ob pločniku izvedli tudi preplastitev 798 metrov 
ceste. Vrednost teh del pa je 192.868,40 evra.

Po pločniku  
v sosednjo občino
Država je zgradila pločnik od Hraš do 
Zapog in na novo preplastila cestišče.

Pločnik povezuje medvoško in vodiško občino.

Javni holding Ljubljana skupaj s podjetji v skupini Energetika Lju-
bljana, JP Voka Snaga in LPP predstavlja pomemben, a neopazen 
steber, ki sooblikuje Ljubljano in okolico. Pomembno prispeva h 
kakovosti življenja v mestu in njegovi okolici, tudi v občini Medvo-
de. Kot poudarjajo, je nemoteno delovanje tako ključnega sistema, 
ki zagotavlja nujno potrebne javne storitve, še posebno pomemb-
no v razmerah, kakršnim smo priča. "Med epidemijo, ko so delov-
ni pogoji in razmere zaostreni po celotni državi, si več kot 2.500 
sodelavk in sodelavcev vsakodnevno prizadeva, da občani na 
svojih domovih vsaj malenkost lažje prestajajo omejitve," pravi-
jo. Kljub vladni ustavitvi javnega potniškega prometa so odločeni, 
da bo LPP obdržal svoj položaj in potnike ter uspešno nadaljeval 
prizadevanja na področju trajnostne mobilnosti. Kadar avtobusi 
ne obratujejo, LPP prevoz na delo in z dela zagotavlja sodelavcem 
ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra in Doma starejših 
občanov Vič - Rudnik, Enota Bokalce. M. B.

Skrbijo za kakovost bivanja

Začenjajo se dela v okviru projekta sanacije obstoječega kanaliza-
cijskega sistema na glavni cesti Spodnje Pirniče–Vikrče, od križi-
šča Pri Štefanc do križišča v Vikrčah. Na Občini Medvode pojasnju-
jejo, da je bil obstoječi sistem, ki je bil zgrajen leta 1991 in poteka 
v cesti, zgrajen iz betonsko nearmiranih cevi in je v zelo slabem 
stanju, poškodovan, vprašljiva je tesnost cevi. V času del bo vzpo-
stavljena popolna zapora ceste od križišča Pri Štefanc do križišča v 
Vikrčah. Obvoz bo potekal po javni poti (Sp. Pirniče 38–Zavrh 7) in 
lokalni cesti (Tacen–Brezovec). M. B.

Sanacije kanalizacije 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in var-
stvo rastlin je 4. decembra izdala Začasni sklep o ukrepih zaradi 
potrditve visoko patogene aviarne influence podtipa H5N8 pri pro-
stoživečih pticah, v katerem je opredelila celotno ozemlje Republi-
ke Slovenije kot območje z izrazitim tveganjem. Ker je na območju 
Zbiljskega jezera ter drugih vodnih površin na območju občine 
Medvode večje število prostoživečih ptic, tako na kopnem kot v 
vodi, je poveljnik Civilne zaščite Medvode izdal odredbo, v kateri je 
zapisano, da z namenom preprečitve možnosti okužbe in širjenja 
virusa ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic na obmo-
čju občine Medvode. S tem se zmanjšata nepotrebno zadrževanje 
ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi 
ter na perutnino in ptice v ujetništvu prek kontaminirane obutve 
in obleke. Krmljenje in napajanje oziroma zadrževanje perutnine 
naj se izvaja v zaprtih prostorih. Če opazite pogin ptic, prosijo, da 
nemudoma obvestite Center za obveščanje na telefonsko številko 
112. Na ključne točke v občini Medvode so namestili opozorilne 
table z namenom opozarjanja in prepovedi krmljenja prostoživečih 
ptic. M. B.

Prepoved krmljenja vodnih ptic

Občina Medvode je konec lanskega leta zaključila sanacijo dveh 
cestnih odsekov, ki sta bila v slabem stanju. V Zavrhu pod Šmarno 
goro so asfaltirali spodnji del ceste, ki vodi na Šmarno goro (med 
Zavrhom pod Šmarno goro 6 in 5c). Zaradi strmega naklona in ma-
kadamskega vozišča je bilo na tem odseku prej potrebno pogosto 
vzdrževanje. Projekt, katerega vrednost je nekaj manj kot 24 tisoč 
evrov, je v znesku slabih 12 tisoč evrov sofinancirala Krajevna sku-
pnost Pirniče. Druga preplastitev pa je na območju Krajevne sku-
pnosti Senčica - Golo Brdo. Zaradi močno poškodovanega asfalta 
in posledično velikih stroškov vzdrževanja so uredili odvodnjava-
nje in asfaltirali križišče pri Golem Brdu 14a. Investicija je bila vre-
dna osem tisoč evrov. M. B.

Sanacija dveh cest
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"Letošnjo zimo opažamo večje število 
podrtih jesenov, največ na cesti Sora–
Topol v dolini Ločnice," je obvestil Borut 
Gomboši z Oddelka za okolje, prostor 
in razvoj na Občini Medvode. Na pro-
blematiko opozarja tudi koncesionar 
za vzdrževanje cest, ki mora biti zara-
di podrtih dreves velikokrat na terenu 
in poskrbeti za njihovo odstranjevanje. 
Za več informacij, zakaj je tako, smo 
se obrnili na Revir Medvode Zavoda za 
gozdove. Kot je pojasnil revirni gozdar 
Marko Jene, sta krivca dva: v prvi vrsti 
bolezen jesenov ožig, oslabljeno drevo 
pa nato napade še gliva mraznica.
Bolezen jesenov ožig povzroča množič-
no sušenje jesenov v Sloveniji in Evropi. 
Kot je navedeno na spletni strani Upra-
ve RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, ga povzroča invazivna 

tujerodna gliva Hymenoscyphus fraxi-
neus, ki izvira iz vzhodne Azije. Na 
območje Evrope je bila zanesena že v 
začetku devetdesetih let prejšnjega sto-
letja, najverjetneje z okuženim rastlin-
skim materialom. Nato se je bolezen 
hitro razširila po gostiteljih in zajela 
celotno Evropo. V Sloveniji so simptome 
bolezni prvič opazili leta 2006. V manj 
kot treh letih se je razširila po vsej dr-
žavi. Zaradi jesenovega ožiga se obču-
tljiva drevesa jesenov množično sušijo. 
Mlada drevesa se običajno posušijo v od 
dveh do treh letih, odrasla pa v od sed-
mih do petnajstih letih. 
"V zadnjih letih je stanje jesenov tudi v 
medvoških gozdovih čedalje slabše, še 
posebno letošnjo zimo je bilo kar precej 
primerov, ko je drevo padlo tudi na ce-
stišče, kar je seveda lahko nevarno. Zač-
ne se z jesenovim ožigom, ki se pojavi 
na vejah, krošnja se začne sušiti, zaradi 

bolezni oslabljeno drevo pa nato napade 
še gliva mraznica. Korenine zgnijejo in 
drevo pade," je povedal Jene. Jesen rad 
raste ob lokah, rekah, potokih na sveži 
globoki zemlji, na kateri se ne zadržuje 
voda. Na območju Medvod ga je največ v 
Polhograjcih. "Po hitri oceni bi rekel, da je 
delež jesena v gozdovih na območju Med-
vod okrog pet odstotkov. Več kot polovica 
je bolnega," še pove. Kot gozdar lahko le 
opozarja in ozavešča lastnike gozdov, da 
bolna drevesa čim prej odstranijo, in tudi 
občane, naj bodo previdni. Ne more pa 
kakorkoli drugače ukrepati, kot je to na 
primer v primeru lubadarja. "Za lubadarja 
imamo odločbo, ki je izvršljiva. Če lastnik 
napadenega drevesa ne poseka sam, je to 
izvršljivo po drugi osebi. Pri jesenu tega 
ne moremo narediti. Vse je na lastnikih, 
ki pa morajo glede na zakonodajo revir-
nega gozdarja obvestiti o nameri sečnje 
tudi bolnih jesenov. Tudi takšna dreve-
sa gozdarji označimo za posek. Lastnike 
pozivam, naj bolne jesene, še posebno ob 
cestah, čim prej odstranijo, da ne bo ne-
potrebne nesreče," je poudaril Jene.
Za konec je nekaj besed namenil še lu-
badarju, s katerim pa v zadnjih letih v 
Medvodah ni težav. "Od leta 2016 je sta-
nje glede tega dobro. Nikoli pa se ne ve, 
kdaj se bo znova pojavil. Seli se in vsako 
leto se žarišča pojavijo drugje. Lastni-
ki gozdov naj bodo zato še posebno od 
aprila, maja naprej pozorni na znake 
morebitne prisotnosti lubadarja."

Padajoči jeseni predstavljajo nevarnost
Največ primerov so zaznali v dolini Ločnice. Lastnike gozdov prosijo,  
da bolne jesene čim prej odstranijo.

Podrti jeseni v dolini Ločnice / Foto: arhiv koncesionarja

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz va-
ških vodovodnih sistemov (VVS) uporab-
nike pitne vode iz naslednjih VVS obve-
ščamo, da je bil zaradi varovanja zdravja 
ljudi uveden začasen ukrep prekuhavanja 
pitne vode in je zato treba do nadaljnjega 
vodo za uporabo v prehrambne namene 
obvezno prekuhavati v VVS Golo Brdo – 
hrib. Na podlagi prejetih poročil o spre-
mljanju zdravstvene ustreznosti pitne 
vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) 
in javnih vodovodnih sistemov (VS) upo-
rabnike pitne vode iz naslednjih VVS in VS 
obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja 
ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja 
pitne vode in je zato treba do nadaljnjega 
vodo za uporabo v prehrambne namene 
obvezno prekuhavati: VVS Žlebe – Jeter-
benk, VVS Žlebe – Seničica, VVS Vaše – le 
hiše, ki niso priključene na javni vodo-
vodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, VS 
Golo Brdo – Polana. Poročila o spremlja-
nju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz 
posameznih VVS in VS ter poročila o pre-
skusih posameznih vzorcev pitne vode so 
stalno 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. Občina Medvode

OBVESTILO

V Sloveniji so simptome bolezni 
prvič opazili leta 2006. V manj 
kot treh letih se je razširila po 
vsej državi. Zaradi jesenovega 
ožiga se občutljiva drevesa 
jesenov množično sušijo. Mlada 
drevesa se običajno posušijo v 
od dveh do treh letih, odrasla 
pa v od sedmih do petnajstih 
letih.
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Slovesnost na Sv. Jakobu ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti je bila posneta 
vnaprej, za kar je poskrbela Televizija 
Medvode, predvajana pa 26. decembra 
ob 18. uri – ob istem času, ko bi se v raz-
merah, kot smo jih bili vajeni, na gori 
spomina zbrala množica domoljubov. 
Vsa leta so na Sv. Jakoba prihajali brez 
posebnega povabila. 

PRVIČ SLAVNOSTNI GOVORNIK  
PREDSEDNIK DRŽAVE

Osrednja občinska slovesnost v poča-
stitev tega velikega in pomembnega 
slovenskega praznika je bila tako tokrat 
virtualna. Potekala je pod naslovom V 
nebo se pne ti hrepenenje. Kot izhodišče 
je vzeta tradicija Sv. Jakoba, ki je tudi 
tradicija domoljubne kulture. Pozdrav-
ni nagovor je imel župan Občine Med-
vode Nejc Smole. "Trideset let mineva, 
odkar je odločitev naroda prižgala luč, 
ki so jo čakale generacije. Dovolila je, 
da smo verjeli v pogled, ki bo utemeljen 
na preteklosti stremel k boljši priho-
dnosti. Ob trideseti obletnici je ponovno 
mračno v srcih mnogih, ki jih je situa-
cija ujela osamljene, odrezane od svojih 
domačih, obolele, v strahu za preživetje, 
prepuščene samim sebi zaradi egoizma 
družbe. Nam bo uspelo prebuditi duha 
izpred tridesetih let tudi danes?" je po-
vedal med drugim.
Slavnostni govornik je bil prvič Borut 
Pahor, predsednik Republike Slovenije. 
"V zadnjih tridesetih letih sem mnogo-
krat pritekel do cerkvice na Sv. Jakobu. 
Dolga leta nisem vedel, da se je prav tu 
tistega zimskega plebiscitnega večera, 
23. decembra 1990, potem ko smo izve-
deli za plebiscitno podporo zamisli za 
ustanovitev lastne države, zbrala mno-
žica ljudi skupaj s tedanjim predsedni-

kom Demosove vlade Lojzetom Peterle-
tom in mnogimi ministri. S slik in iz 
pripovedovanj je bilo ozračje videti zelo 
vzneseno, radostno, polno upanja. Vse 
to danes podoživljamo. Pred trideseti-
mi leti smo se Slovenci odločili za usta-
novitev lastne države. Na neki način 
je bilo to spravno dejanje slovenskega 
naroda, saj smo se za to odločili enotni. 
Tudi razglasitev slovenske države smo 
v vojaškem obračunu uspeli doseči eno-
tni. Po tridesetih letih je Slovenija ne 
samo članica Evropske unije in zveze 
Nato, ampak je tudi ugledna suverena 
država, ki ima mnogo prijateljev po ce-
lem svetu. Številni nam ob tej obletnici 
čestitajo in nekateri celo jasno izreka-
jo zavidanje, kako nam je v kratkem 
času zgodovine uspelo ustvariti toliko. 
Vem, da je med ljudmi veliko skrbi, ne-
zadovoljstva, tako nad trenutnim poli-
tičnim kot gospodarskim in socialnim 
stanjem. Vse to je razumljivo. Če pogle-
damo na vse skupaj s širšega zgodovin-
skega zornega kota, lahko ugotovimo, 
da smo se pred tridesetimi leti enotno 
prav odločili, da smo enotno razglasili 
in ubranili našo državo, ki je danes ena 
najbolj varnih držav na svetu, je na pre-
krasnem koščku planeta in zanjo smo 
dolžni še naprej tako vestno skrbeti. Vse 
to nam kot prihodnjim rodovom daje 
temeljno upanje glede naših bistvenih 
stremljenj: živeti v miru in v blaginji, ki 
si jo bomo pošteno tudi zaslužili," je po-
vedal predsednik RS Borut Pahor. 

SV. JAKOB KOT OGENJ SLOVENSTVA
Gledalce je nagovoril tudi predsednik osa-
mosvojitvene vlade Lojze Peterle, ki je zno-
va obujal takratne spomine in dejal, da 
na Sv. Jakobu neprestano gori ogenj slo-
venstva: "Tukaj se grejemo, tukaj je doma 
slovenska svetloba, to je tudi kraj navdiha. 
Takrat smo pokazali, kaj pomeni stopiti 
skupaj in iz tega lahko živimo tudi naprej. 
To je tudi praznik, ki ga lahko praznujemo 
skupaj, ker osamosvojitev in vse, kar je z 
njo povezano, smo naredili za vse, za cel 
narod, za celo našo družbo. Želel bi si, da 
bi bili drug drugega bolj veseli. Menim, da 
napeta, polarizirana Slovenija ni v duhu 
osamosvojitve in ozračja, ki smo ga doži-
veli takrat. Navzven smo uspeli v številnih 
ozirih, navznoter pa nam kakšne stvari 
ne gredo." Spregovorila sta tudi nekdanji 
župan Števerjana in ugledni zamejski Slo-
venec Hadrijan Corsi ter Janez Šušteršič iz 
Organizacijskega odbora Sv. Jakob 1990, ki 
je tudi častni občan občine Medvode. "Sv. 
Jakob je simbol odnosa do domovine, do 
naroda, do države. To je mnogo več kot na-
vadna prireditev, je vir navdiha, je ljube-
zen," je poudaril Šušteršič.
Kulturni program, ki ga je povezoval Ma-
tej Ulčar, so oblikovali igralec in pesnik 
Tone Kuntner, tenorist Tone Habjan, har-
monikar Nejc Jemc in recitator Urban 
Pipan. Scenarij in režijo je prevzel Iztok 
Pipan s Televizije Medvode. Slovesnost je 
plod sodelovanja z Občino Medvode, Or-
ganizacijskim odborom Sv. Jakob 1990 in 
Javnim zavodom Sotočje Medvode. 

Na gori spomina tokrat nekoliko drugače
Slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Sloveniji z najdaljšo tradicijo je 
potekala v virtualni obliki. Slavnostni govornik je bil predsednik države.

Kolaž nastopajočih in govornikov decembrske virtualne slovesnosti s Sv. Jakoba ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 

Osrednja občinska slovesnost v 
počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti je potekala pod 
naslovom V nebo se pne ti 
hrepenenje. Kot izhodišče je 
vzeta tradicija Sv. Jakoba.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

objava_sotocje_januar_2021_TISK_2.pdf   1   12. 01. 2021   08:32:48



PODJETNO | 13 

Izžrebani nagrajenci nagradne križan-
ke, objavljene v reviji Sotočje 4. decem-
bra 2020 z geslom KULTURNA AKCIJA 
STIK, so: 1. nagrado, darilno kartico 
želja v vrednosti 15 EUR, prejme Tine 
Skalar Leben iz Medvod, 2. in 3. na-
grado, knjigo Zdravje in jaz – Prijatelja, 
prejmeta Božena Gaber in Ivana Hri-
bernik iz Medvod. 

Nagrajencem iskreno čestitamo.

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

30 let informativnega programa

30 let nepristranskih informacij

30 let televizijske in video produkcije 
            za majhne oglaševalce in velika podjetja

Vse dni v letu. 

Vedno za vas.

MAJA BERTONCELJ

Medtem ko na Regionalni razvojni 
agenciji Ljubljanske urbane regije enajst 
mladih bodočih podjetnikov intenzivno 
izpopolnjuje svoje poslovne ideje, je že 
objavljen javni poziv za drugo skupino 
tistih, ki si želijo svoje inovativne in na-
predne ideje razvijati v okviru projekta 
Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani 
regiji (PONI LUR). 
"Udeleženci programa bodo tudi tokrat 
med usposabljanjem usvojili vsa po-
trebna znanja in veščine za uspešen 
in učinkovit razvoj svoje ideje ter za-
gon novega podjetja. V okviru projekta 
bodo deležni štirimesečne zaposlitve 
in popolnega podpornega podjetniške-
ga okolja, v katerem lahko uspešno 
razvijejo in realizirajo lastne poslovne 
ideje," pojasnjujejo v Regionalni razvoj-
ni agenciji Ljubljanske urbane regije 
(RRA LUR). Razpis je objavljen na njihovi 
spletni strani. Priložnost za razvoj svo-
je podjetniške ideje bo dobilo novih 12 
udeležencev, ki bodo pridobivali ključ-
na znanja, ki so nujna za uspešen ra-
zvoj poslovnih idej. "V času programa se 
bodo tako pod mentorstvom različnih 
vrhunskih strokovnjakov in uspešnih 
podjetnikov izobraževali na različnih 
področjih podjetništva, ki jih ob vstopu 
na samostojno podjetniško pot potre-
bujejo," poudarjajo. 
V prvi skupini je sodelovala tudi Jona 
M. Cerar iz Medvod, ki pod blagovno 
znamko Biniboo razvija didaktične 
knjige za otroke iz blaga in filca, tako 
imenovane tihe knjige. "Udeležbo v pro-
jektu PONI priporočam vsem, ki se že-

lijo podati v podjetniške vode in so na 
začetku poti. Poleg pridobljenih znanj 
vidim največjo vrednost projekta v tem, 
da si povezan z enako mislečimi ljudmi. 
Podporno okolje poskrbi, da se proti za-
stavljenim ciljem pomikaš hitreje in 
z večjo osredotočenostjo. Pomagajo ti, 
da ločiš bistveno delo od nebistvenega, 
ob izzivih pa velikokrat pripomorejo z 
odličnimi idejami, kako zadevo rešiti," 
je povedala. 
V RRA LUR še dodajajo, da se v projekt 
lahko vključijo osebe s poslovno idejo 
ne glede na starost, stopnjo izobrazbe 
ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da 
imajo kandidati prijavljeno stalno ali 
začasno bivališče v eni od 26 občin Lju-
bljanske urbane regije (mednje se uvr-

šča tudi občina Medvode) in da lahko 
pred začetkom podpišejo pogodbo o za-
poslitvi za določen čas štirih mesecev. 
To pomeni, da morajo biti na dan vklju-
čitve brez statusa zaposlitve, študenta ...
Poziv je odprt vse do 29. januarja 2021. 
Vsi potencialni prijavitelji so vabljeni 
na predstavitev projekta, ki bo v četrtek, 
21. januarja, ob 10. uri v veliki sejni sobi, 
Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Lju-
bljana; oziroma v primeru podaljšanja 
ukrepov preko video povezave Zoom. Na 
informativni dan se je treba prijaviti. 
Prvi udeleženci bodo v projekt vključeni 
predvidoma s 1. marcem letos.
Projekt sofinancirata Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

V projektu razvija didaktične knjige za otroke
Projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji je priložnost za bodoče 
podjetnike z inovativnimi poslovnimi idejami. V prvi skupini tudi Medvoščanka.

Jona M. Cerar iz Medvod pod blagovno znamko Biniboo razvija didaktične knjige za otroke  
iz blaga in filca, tako imenovane tihe knjige. / Foto: arhiv RRA LUR
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Decembra smo obeležili tridesetletnico 
samostojne Slovenije. Plebiscit je potekal 
23. decembra 1990. Na vprašanje "Ali naj 
Republika Slovenija postane samostoj-
na in neodvisna država?" je 95 odstotkov 
udeležencev odgovorilo pritrdilno. To 
predstavlja 88,5 odstotka vseh takratnih 
volilnih upravičencev. Udeležba je bila 
93,2-odstotna. Tri institucije – Arhiv Re-
publike Slovenije, Park vojaške zgodovine 
in Zavod Republike Slovenije za šolstvo so 
se povezale in ob obletnici pripravile sku-
pen pedagoško-zgodovinski projekt, zlasti 
namenjen šolarjem in dijakom. Poime-
novale so ga Zbrali smo pogum.
Vodja projekta s strani Arhiva RS je 
Alenka Starman Alič iz Vaš, ki poudar-
ja: "Tema prvega sklopa, ki je na spletni 
strani www.zbralismopogum.si dosto-
pen prav od 23. decembra, je plebiscit, 
sledila bosta še sklopa osamosvojitev 
in vojna za Slovenijo. Šolam je na voljo 
krajši izobraževalni film o plebiscitu, ki 
ga je možno vključiti v šolske proslave na 
daljavo in/ali v spominske učne ure na 
daljavo. Na voljo je tudi trajna virtualna 
spletna razstava o plebiscitu. Arhiv RS je 

razstavo pripravil že ob dvajseti obletnici 
plebiscita. Tokrat smo naredili še korak 
naprej. Razstava je bila pred desetletjem 
na ogled v različnih krajih po Sloveniji in 
je bila v fizični obliki. Od učiteljev je bilo 
slišati, da je škoda, da ne bi dosegla še 
več učencev in dijakov, da se temu delu 
naše zgodovine posveča premalo pozor-
nosti. Tokrat smo se odločili, da jo ob 
tridesetletnici prvenstveno namenimo 
prav učencem in dijakom."
Razstava je bila že od samega začetka 
zasnovana kot virtualna. "Rdeča nit ce-
lotnega projekta je pogum, ki smo ga po-
kazali v času osamosvajanja in dokazali 
v času zmagovite vojne. Naj bo spomin 
na te dogodke večen, zato smo se odloči-
li, da tudi razstavo pripravimo v virtual-
ni obliki, da bo na ogled kadarkoli. S fil-
mom in razstavo želimo posredovati več 
sporočil: enotnost, občutek pripadnosti 
hvaležnost, ponos, samozavest in pove-
zovalnost. Pomen plebiscita ni samo v 
tem, da so skupaj stopile takratne poli-
tične stranke, temveč v prvi vrsti, da je 
bila Slovencem prvič v zgodovini dana 
možnost in priložnost, da se svobodno 
odločijo o svoji suverenosti. Priložnost, 
ki so jo državljani Slovenije v polni meri 
izkoristili, zato danes lahko govorimo 
o plebiscitu kot o vseljudski odločitvi, o 
trenutku poenotenja slovenskega naro-
da. Po mnenju mnogih zgodovinarjev 
predstavlja plebiscit največji posamični 
dogodek v zgodovini slovenske eman-
cipacije, ki je posledično omogočil poli-
tično izpeljavo projekta osamosvojitve 
slovenske države. V ospredju je slovenski 
narod kot ključni akter pri prvem kora-
ku osamosvojitve Slovenije – plebiscitu. 
V prvi vrsti želimo predstaviti doživljanje 

navadnih ljudi in manj politično doga-
janje, povezano s plebiscitom. Želimo 
predstaviti razpoloženje ljudi v obdobju 
pred plebiscitom in po njem, zlasti pa 
na dan plebiscita. Osnovna ideja je, da se 
z razstavo in filmom ponovno podoživi 
pozitivno vzdušje izpred tridesetih let, ki 

ga danes še kako potrebujemo, ko mora-
mo ponovno združiti moči za boljši jutri," 
je pojasnila Starman Aličeva. 
Najobsežnejši sklop razstave in filma je 
obdobje pred plebiscitom, ko se je spreje-
mala zakonodaja, ki je omogočila izpelja-
vo plebiscita za osamosvojitev Slovenije, 
in ko so politične stranke podpisale spo-
razum o skupnem nastopu na plebiscitu. 
Osrednje obdobje je dan plebiscita, kjer 
obiskovalec spletne strani dobi vpogled 
na volišča po Sloveniji in podoživi občutek 
zgodovinskega dne. Z uradno razglasitvijo 
rezultatov plebiscita pa se začenja tretje 
obdobje – obdobje po plebiscitu, ki izžare-
va veselo vzdušje na ulicah, prežeto z idea-
lizmom, samozavestjo in zrelostjo. Zadnje 
obdobje v dokumentaciji spremljajo še če-
stitke iz tujine ter področje numizmatike. 
Poseben sklop razstave je za vedoželjne, za 
katere je na voljo še več dokumentov," na 
kratko predstavi Starman Aličeva.
Meni, da se bo učinek projekta še po-
sebej pokazal na dolgi rok. "Razstava in 
film nagovarjata mlade na njim dosto-
pen način in vključujeta interaktivne 
elemente. Razstava se bo po potrebi lah-
ko tudi posodabljala."

Pogum izpred 
tridesetih let
Zbrali smo pogum: 
pedagoško-zgodovinski 
projekt, ki je namenjen 
zlasti šolarjem in dijakom.

Vodja projekta s strani Arhiva RS je Alenka Starman Alič iz Vaš. Razstavo in film sta  
si z veseljem ogledala tudi njena otroka, tretješolka Sara in sedmošolec Adam.

»Rdeča nit celotnega projekta 
je pogum, ki smo ga pokazali v 
času osamosvajanja in dokazali 
v času zmagovite vojne.«

Sredi februarja bodo informativni dnevi za 
srednješolske in tudi študijske programe. 
Še pred tem pa bo 22. in 23. januarja po-
tekala Informativa, največji vseslovenski 
predinformativni izobraževalni dvodnevni 
dogodek, ki na enem mestu ponuja pregled 
številnih izobraževalnih programov, ki so 
na voljo v Sloveniji in tujini – od srednjih 
šol do visokošolskih in podiplomskih pro-
gramov, dodatnega izobraževanja in uspo-
sabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenj-
skega učenja ... Letošnja Informativa bo 
zaradi epidemije na spletu. M. B.

Pred informativnimi  
dnevi še Informativa
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Vajeniška oblika srednjega poklicnega izobraževanja, ki je ponovno 
zaživela pred štirimi leti, je dokazano povečala vrednost poklicnega 
izobraževanja. Delodajalci so spoznali, da se je poklicno izobraževa-
nje z vajeništvom dejansko približalo njihovim potrebam po kadrih z 
dobrim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami, pridobljenimi v 
neposrednem delovnem okolju. Obenem je vajeniška oblika izobra-
ževanja odlična priložnost za vse tiste mlade, ki se bolj kot v šoli želijo 
izobraževati z delom in usposabljanjem pri delodajalcih. V preteklem 
šolskem letu je izobraževanje zaključila prva generacija vajencev. V 
zadovoljstvo vseh se je izkazalo, da so vajenci zelo dobro praktično 
usposobljeni in pripravljeni za vstop na trg dela. 

V Šolskem centru Škofja Loka smo doslej po vajeniški obliki iz-
obraževali za naslednje poklice: mizar, strojni mehanik in obli-
kovalec kovin-orodjar. Skoraj polovica vseh vajencev v Sloveniji se 
izobražuje na naši šoli, zato smo veseli široke podpore in zaupanja 
delodajalcev.  Z vajeništvom imamo zelo dobre izkušnje, zato bomo 
v šolskem letu 2021/22 na željo delodajalcev in s podporo Ministrstva 
za šolstvo ter Obrtno-podjetniške in Gospodarske zbornice po vaje-
niški obliki začeli izobraževati tudi avtoserviserje in avtokaroseriste.     

V čem je vajeniški sistem izobraževanja drugačen od šolskega? 
Za razliko od šolskega načina izobraževanja, pri katerem večina izo-

braževanja poteka v šoli, pri vajeniškem sistemu kar polovica tega 
poteka neposredno pri delodajalcih. Prednosti vajeniškega sistema 
so v tem, da vajenci vstopajo neposredno v delovni proces, kjer pri-
dobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, prispevajo 
pa lahko tudi svoje ideje in rešitve. Učijo se kompleksnega reševanja 
problemov in timskega dela. S postopnim vključevanjem v delovne 
procese lahko vajenci že med usposabljanjem prevzemajo odgovor-
ne naloge na svojem delovnem mestu. Poleg tega so za svoje delo pri 
delodajalcih tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagrado. 
Ne glede na to, ali so dijaki v šoli ali pri delodajalcih, se morajo za-
vedati, da uspeh ne bo prišel sam od sebe. Za uspeh in zadovoljstvo 
tako v šoli kot v življenju se je treba potruditi, treba je biti vztrajen 
in delaven. Z odgovornim izpolnjevanjem šolskih obveznosti, zaupa-
njem vase in v svoje sposobnosti je v Šolskem centru Škofja Loka prav 
vsakdo lahko uspešen.

Če bi radi popravljali avtomobile, motorje, kamione, traktorje, če bi 
radi montirali ogrevalne, prezračevalne in hladilne sisteme, delali z 
lesom, če vas privlači delo na računalniško vodenih obdelovalnih 
strojih, delo z roboti, 3D-tehnologijami (tiskalniki, skenerji), bi radi 
upravljali pametne hiše, potem je naš šolski center za vas prava izbi-
ra. Sledite svojim željam, svojim sanjam in jih uresničite! Pri nas lahko 
postanete:
 POMOČNIKI V TEHNOLOŠKIH PROCESIH,
 AVTOSERVISERJI,
 AVTOKAROSERISTI,
 INŠTALATERJI STROJNIH INŠTALACIJ,
 STROJNI MEHANIKI,
 OBLIKOVALCI KOVIN-ORODJARJI,
 STROJNI TEHNIKI,
 AVTOSERVISNI TEHNIKI,
 LESARSKI TEHNIKI,
 MIZARJI, 
 TAPETNIKI in
 OBDELOVALCI LESA.

VAJENIŠKI SISTEM IZOBRAŽEVANJA PO NOVEM TUDI PRI  
AVTOSERVISERJIH IN AVTOKAROSERISTIH

IZBIRA JE VELIKA, ODLOČITEV PA PREDVSEM VAŠA.

V vajeniškem sistemu poteka polovica izobraževanja in usposabljanja  
neposredno pri delodajalcih.

Projekt Zaključni izdelek,  
3. letnik (mizar, SPI), 2019–20
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Znanstveniki so na podnebne spremem-
be opozarjali že pred dobrimi tridesetimi 
in več leti. Posledice, ki smo jim priča, so 
predstavljene v knjigi in v nagrajenem 
dokumentarnem filmu Neprijetna resni-
ca avtorja Ala Gora iz leta 2006. Po bese-
dah slovenske znanstvenice in Nobelove 
nagrajenke Lučke Kajfež Bogataj nam 
zmanjkuje časa za korenite spremembe 
ustaljenega načina življenja. Dogajanje in 
ukrepanje zdaj in v prihodnjih letih bosta 
vplivala na prihodnost naših otrok, vnu-
kov, kot tudi na daljše časovno obdobje. 
Podnebje se spreminja zaradi segreva-
nja Zemlje. Po poročanju NASE je bilo v 
zadnjih 22 letih dvajset najtoplejših let v 
zadnjem stoletju. Planet je glede na sta-
nje pred razcvetom industrije že toplejši 
za eno stopinjo. Sliši se malo, a vpliv na 
naravne procese je ogromen in zelo skrb 
vzbujajoč. Vročinska in sušna obdobja so 
vedno pogostejša, požari pustošijo po vseh 
celinah, spremljamo taljenje tisočletnih 
ledenikov. Taljenje ledeniškega ledu na 

Grenlandiji in Antarktiki povzroča dvi-
ganje morske gladine, pred našimi očmi 
izumirajo polarni medvedi. Zaradi višje 
temperature morja izhlapevajo in povzro-
čajo več vlage, več dežja, silovite nalive in 
nevihte, poplave in izginjanje kopnega. 
Zaradi dviga temperature se morje tudi 
razteza, v nevarnosti so zalivski tokovi. 
Daleč stan od naših oči se talijo več deset 
tisoč let zamrznjena tla, taljenje perma-
frosta v zrak sprošča metan, ki je močan 
toplogredni plin.
Deževni gozdovi so pljuča planeta. Dre-
vesa in rastline vsrkajo tretjino toplogre-
dnih plinov. Izsekane in požgane pragoz-
dove ogromnih razsežnosti nadomeščajo 
polja soje in kavčukovcev ter pašniki. Naj-
obsežnejše sečnje izvajajo zaradi pridobi-
vanja palmovega olja. Posekana drevesa 
izpustijo ogljikov dioksid nazaj v ozračje. 
S potrošnjo posredno spodbujamo sečnjo 
dragocenih gozdov. 
Živali se poleg drugih nevarnosti sedaj 
borijo še s prilagajanjem na hitro spre-
minjajoče se razmere v okoljih, kjer živijo. 
Izgubili smo že več kot šestdeset odstot-
kov divjih živali. Od leta 2016 opažajo be-

ljenje koralnih grebenov po vsem svetu. 
Naša generacija bo odgovorna za izgubo 
najveličastnejšega morskega ekosistema. 
Trdnost svetovnih ekosistemov zamaje že 
izguba najmanjših organizmov, saj so po-
vezani v soodvisne mreže, ki tvorijo teme-
lje življenja na Zemlji.
Prehod na razogljičenje planeta zajema 
zmanjšanje porabe energije, popolno opu-
stitev fosilnih goriv, uporabo obnovljivih 
virov energije, spremembe prehranjeva-
nja zaradi pogubnega vpliva živinoreje na 
okolje, zmanjšanje potrošnje in posledič-
no zmanjšanje odpadkov.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Podnebne spremembe – dejstva

Polarni medvedi izumirajo pred našimi očmi.

Pregled treh knjižnih novosti je pripravila bibliotekarka Mira 
Vidic.

VIOLA ARDONE: OTROCI Z VLAKA

Otroci z vlaka je pretresljiva zgodba o ločitvi otrok z juga Itali-
je, ki se je med letoma 1945 in 1952 resnično dogajala in uso-
dno zaznamovala marsikatero življenjsko pot. Junak zgodbe 
je Amerigo Speranza, čigar oče ju je z mamo v veliki revščini 
zapustil še pred njegovim rojstvom. Prebijata se s priložno-
stnimi deli, in ko nekega dne odjekne novica, da bodo revne 
otroke z juga iz solidarnosti nekaj časa gostile severne komu-
nistične družine, mama sprejme težko odločitev in Amerigo 
odpotuje z vlakom. Otroci so prestrašeni in prepričani, da jih 
pošiljajo v mučenje ali smrt. A na cilju jih pričaka množica 
navdušenih družin in otroci spoznajo, da jim ne bo hudega. 
Amerigo po spletu okoliščin pristane pri aktivistki Derni in 
njeni razširjeni prijazni družini. Hitro se, tako kot drugi otro-
ci, privadi lepšega življenja. A vrnitev na jug se neizbežno bli-
ža. Te res najbolj ljubi tisti, ki te pusti oditi?

CAROLINA SETTERWALL: DRŽIMO PESTI

Literarni prvenec je sicer osnovan na avtoričini tragični življenj-
ski zgodbi, a v njeni vlogi bi se lahko znašel prav vsak. Precej po-
zno je spoznala partnerja Aksla in ga kljub njegovim strahovom 

in počasnemu življenjskemu tempu prepričala, da sta postala 
par. Kasneje sta zaživela skupaj in na njeno veliko željo postala 
starša malega Ivana. Ali ga je mogoče preveč priganjala, se spra-
šuje še dolgo po usodni noči, ko se Aksel zaradi srčnega zastoja 
ni več prebudil. Z osemesečnim Ivanom in samoto, ki ji ni kos, 
se dolgo prebija iz dneva v dan. Po letu in pol v njeno življenje 
stopi drug moški. Čeprav jo pred novo zvezo vsi svarijo, sprejme 
hitre in pomembne odločitve. A žal (čeprav vsi držimo pesti) re-
sničnost ne prinese vedno srečnih koncev.

CAROLINA SCHUTTI: NEKOČ SEM HODILA PO MEHKI TRAVI

Maja, ki je prva leta življenja preživela v Belorusiji, se po smr-
ti ljubeče mame znajde v neki zakotni nemški vasi. Tja jo je k 
svoji stari sestri pripeljal sicer odsotni oče. Teta je skrbela za-
njo brez topline in osamljena deklica je oporo našla v vaškem 
posebnežu Mareku. Ta je kot nekdanji otroški interniranec in 
sirota ostal v Nemčiji in sanjal o lepšem življenju. Maja od-
rašča in pobeg iz vasi najde v prijateljičinem bratu Erichu, a 
zveza ne poteši potreb po ljubeči družini. Njeno iskanje iden-
titete se poglablja in z nekajmesečno hčerko se za odgovori 
odpravi v Belorusijo. Roman sicer ni avtobiografski, a pisate-
ljica priznava, da je v zgodbi kar nekaj vzporednic z njenim 
življenjem hčerke poljskih priseljencev in stalnim občutkom, 
da ne spadajo nikamor.

Novosti na policah Knjižnice Medvode



Foto: Arhiv GFP  

O
G

LA
S

N
O

 S
P

O
R

O
Č

IL
O

Dijaki se zaradi epidemioloških razmer 
že več mesecev izobražujejo na dalja-
vo. Čeprav pristnega stika med učite-
ljem in dijakom ne more nadomestiti 
nobena tehnologija, nam je na Gimna-
ziji Franceta Prešerna izobraževanje na 
daljavo blizu, saj na ta način poučuje-
mo že 15 let. V to nas je privedla narava 
dela, ker se je na naši gimnaziji vedno 
šolalo veliko športnikov, ki so pogosto 
odsotni od pouka. Izobraževali so se 
tako izvrstni športniki, kot sta sloven-
ska športnika leta 2020 Primož Ro-
glič in Anamarija Lampič, pa brata 
Peter in Domen Prevc, Anže Lanišek, 
Žan Košir, Vesna Fabjan, Grega Že-
mlja, Peter John Stevens, Štefan Ha-
dalin, Alex Cisar in mnogi drugi.
Kako nadarjeni so naši dijaki na raz-
ličnih področjih, pove podatek, da so 
vsa zadnja leta od dvajsetih Mladih 
upov Slovenije izbrani kar trije naši 
dijaki, in to od športnikov do glas-
benikov. Letos so izbrani v projekt 
Zavarovalnice Triglav Mladi upi: Anže 
Gros (smučarski tekač), Nika Muro-
vec (alpska smučarka) in Žak Mogel 
(smučarski skakalec).
Za mladostnike je zelo pomembno, 
da jim šola zmore prisluhniti, da lah-
ko usklajujejo šolske obveznosti in 
da razvijajo svoja močna področja. 
Področja, ki jih veselijo, saj se bodo 
le na ta način razvili v zadovoljne in 
uspešne mlade ljudi. Sistem, ki smo 
ga na GFP začeli razvijati s športniki 
in za katerega smo od Olimpijskega 
komiteja Slovenije prejeli certifikat 
Športnikom prijazno izobraževanje, 
v zadnjih letih uspešno uveljavljamo 
tudi pri dijakih glasbenikih, razisko-
valcih in dijakih, ki so veliko odsotni 
zaradi bolezni.
Glasbeniki se pogosto vzporedno šo-
lajo. Trenutno harfist Jernej Mišič, ki 
je bil lansko leto izbran za Mladega 
upa Slovenije, poleg naše gimnazije 
v italijanskem Vidmu obiskuje še aka-
demski študij. S primernimi prilagodi-

tvami so v preteklosti dijaki glasbeniki, ki 
so se vzporedno šolali, postali zlati ma-
turantje.
Veliko pozornosti smo namenili tudi dija-
kom, ki jih navdušuje likovna umetnost. 
Šolske hodnike naše gimnazije krasijo li-
kovni in fotografski izdelki naših sedanjih 
in nekdanjih dijakov. Z umetniki Likovne-
ga društva Kranj smo na šoli pod men-
torstvom akademskega slikarja Klavdija 
Tutte postavili prvo stalno didaktično 
zbirko likovnih del na srednji šoli. Pred-
stavljenih je 40 umetnikov in več kot 100 
umetniških del ter dela naših dijakov.
Časi, ki jih preživljamo zadnji dve šolski 
leti, so zahtevni in tako dijake kot učitelje 
postavljajo pred neprestano nove izzive. 
Na GFP smo še toliko bolj veseli, da nam 
je pri izobraževanju na daljavo v pomoč 
pripomoček eAsistent s svojimi spletni-

Gimnazija Franceta Prešerna (GFP)
Na GFP se v letošnjem šolskem letu kot vsa zadnja leta šola približno 560 dijakov. V vsakem  
letniku imamo dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije in en športni oddelek 
ekonomske gimnazije, ki je edini športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji.  

mi učilnicami in mnogimi komunika-
cijskimi kanali, ki sta ga razvila naša 
dijaka s pomočjo svojega učitelja za 
informatiko in ga danes uporablja 
veliko slovenskih vrtcev in šol, uvelja-
vlja pa se tudi v tujini. Ob njegovem 
snovanju leta 2009 si verjetno Vla-
dimir Balukčić in Mihael Mirt nista 
predstavljala, da bo prišel čas, ko bo 
celotno izobraževanje potekalo na 
daljavo.
Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo 
v preteklosti na mnogih področjih 
orali ledino. Sodobni učni pristopi 
so že dolgo naš vsakdanjik. Ponosni 
smo na naše delo, predvsem pa na 
naše dijake, ki so dejavni na mnogih 
življenjskih področjih in v ponos ce-
lotni Sloveniji, saj so njihovi vrhunski 
dosežki znani tudi zunaj naših meja.
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V KUD Oton Župančič Sora se kljub epi-
demiji covida-19 niso dali. Organizirali 
so tradicionalni Ex-tempore Sora 2020. 
Tema je bila Ko zaigrajo ljudski ... Od-
prtje že 26. razstave 20. decembra so iz 
Galerije Sora predvajali na spletu. Pri-
pravili so tudi krajši kulturni program.
Lea Onufrija Volk, nova predsednica KUD 
Oton Župančič Sora, je pojasnila, da je bil 
to že 35. projekt Ex-tempore v Sori, raz-
stava pa šestindvajseta: "Letos smo še 
toliko bolj veseli, da smo jo lahko izve-
dli, ker gre za nenavadno leto. Na koncu 
nam je le uspelo. S projektom smo začeli 
v sredini oktobra, v celoti pa smo ga iz-
vedli v decembru. Slike ustvarjalcev so 
čudovite, lepo so zaobjeli temo. Zelo smo 
veseli, da so se odzvali v velikem številu 
in prinesli tudi tako veliko del. Ko zaigra-
jo ljudski ... je bila letošnja tema. Zanjo 
smo se odločili predvsem zato, ker je leto 
2020 zaznamovano tudi z deseto obletni-
co nastanka sekcije ustne harmonike, 
torej Sorških orgličarjev, ki se je nato 
razvila naprej v Sorške face in v tečajni-
ke, ki se uspešno izobražujejo. Sprva smo 
imeli v mislih tudi koncert orgličarjev v 
galeriji, a zaradi situacije s covidom-19 to 
žal ni bilo izvedljivo."

BOGATA, RAZNOLIKA RAZSTAVA

Likovniki, ki so sodelovali na tokratnem 
ekstemporu, so svoja dela izpopolnjevali 
od 15. oktobra. Strokovno sta jih ocenili 
umetnostna zgodovinarka ter likovna 
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn in aka-
demska slikarka Maja Černe. "Temi Ko 
zaigrajo ljudski sledijo tri pike, kar po-
meni, da je ta tematski okvir vendarle 
odprt. Kdo vse je zaigral na slikovnih po-
vršinah, kaže izjemno bogata, raznolika 
razstava. V Sori so imeli pri tem naslovu 
v mislih tudi desetletnico orgličarjev. Le 
na redkih slikah jih imamo upodobljene, 
zato pa spoznavamo svet najrazličnejših 
glasbil in tudi najrazličnejše glasbenike, 
od ljudi do živalskega sveta. Tema, ki je 
uresničena tako v tistem realističnem 
slogu ob spominih kot tudi ob povsem 
abstraktnih rešitvah in ob transplanta-
ciji tega tematskega izhodišča v aktualni 

čas. Imamo ekskurz tako skozi čas glas-
be kot tudi skozi čas umetnosti," je pove-
dala Anamarija Stibilj Šajn in dodala, da 
je na tokratnem ekstemporu sodelovalo 
devetindvajset avtorjev, nekateri tudi z 
več deli: "Razstavo tako sestavlja petin-
trideset likovnih stvaritev, ki so si raz-
lična po formatu, tehnikah, slogih, na-
činih likovne interpretacije. Kot sem že 
omenila, so dela razpeta med skrajnima 
točkama. Po eni strani gre za posnema-
nje vidnega sveta, ljudi, narave, glasbe-
nikov, po drugi strani pa za iskanje aso-
ciacij, simbolov in popoln odmik v smeri 
abstrakcije. Tudi udeleženci so po slogu, 
kilometrini in po kvaliteti zelo različni. 
Vesela sem, da je bil ta ekstempore, ki 
živi tradicijo, izpeljan tudi v tem poseb-
nem letu in da imamo med sodelujočimi 
avtorji skozi leta nekaj tistih, ki stalno 
sodelujejo, pojavljajo pa se nova imena. 
Predvsem sem vesela, da je ekstempo-
re tudi pomlajen, da imamo nekaj zelo 
mladih avtorskih moči, in to pomeni, da 
bo živel naprej."

PRVA NAGRADA ŠPELI ZALOŽNIK

Prvo nagrado so podelili Špeli Založnik 
za sliko Ostali bodo med nami, dru-
go Branetu Prazniku za sliko Ognjevita 
mladost in tretjo Karlu Markoviču za 
sliko Nostalgija. Stibilj Šajnova je z na-
slednjimi besedami obrazložila sliko, ki 

je prejela prvo nagrado: "Gre za mlado 
avtorico, ki smo jo v Sori spoznali že 
pred dvema letoma. Slika z naslovom 
Ostali bodo med nami je nekaj poseb-
nega. Avtorica se je odločila za izrazito 
figuralno kompozicijo, na kateri je upo-
dobila množico ljudi, vsakega s svojim 
specifičnim obrazom, telesom, izra-
zom. K vsakemu je pristopila na izrazito 
individualen način. Vsi ti ljudje nekam 
gredo, za njimi se pojavljata dve figuri 
kurentov, ki se zdita kot neke vrste av-
torska parafraza na čas, ki ga živimo, 
ko se skrivamo za maskami. Hkrati je 
v sliko avtorica vključila tudi druge fol-
klorne elemente. Ob mojstrsko izpiljeni 
kompoziciji je pomembno tudi sporoči-
lo. Spoj metjejskih veščin in sporočilno-
sti je prepričalo tudi stroko." Špela Zalo-
žnik je dejala, da ji je bil tema blizu, ker 
je bila široka, poleg tega rada riše ljudi. 
Njena mentorica je Metka Gosar.
Poleg treh nagrad so podelili tudi pet 
pohval: Nini Naliny Meglič, Jožetu Su-
šniku, Mirku Mihovcu, Tonetu Gabru 
in Francu Rantu. Čestitali so tudi Nini 
Naliny Meglič ter Karlu Markoviču, ki 
sta prejemnika odkupne nagrade, ki sta 
ju prispevala KS Sora in podjetje Brinox. 
Razstava Ex-tempore je potekala skupaj 
s pobratenim mestom Crest. Dela, ki so 
nastala tam, so prav tako na ogled v vir-
tualni galeriji.

Likovniki na temo Ko zaigrajo ljudski ...
Nadaljevali so tradicijo ekstempora v Sori. Odprtje razstave je bilo le na spletu. 
Sodelovalo je devetindvajset avtorjev, ki so oddali petintrideset del.

Prvo nagrado je prejela Špela Založnik za sliko Ostali bodo med nami.
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Stopnišče stavbe Občine Medvode obi-
čajno krasijo razstave. Ker pa zaradi 
epidemioloških razmer trenutno ni 
zunanjih obiskovalcev in tudi ne raz-
stavljavcev, je Gregor Rozman, ki je 
zaposlen v občinski upravi, prišel na 
idejo, da bi dela za razstavo prinesli kar 
uslužbenci od doma. 
"Ker so bile stene na stopnišču prazne, 
sem predlagal, da jih okrasimo kar 
sami uslužbenci občinske uprave. Ide-
jo je posebej podprlo osem sodelavcev, 
ki so prinesli nekaj del, ki krasijo nji-
hove domove. Tako smo ustvarili ne-
kaj toplega, prazničnega, človeškega, 
predvsem pa v tem času, v katerem se 
premikamo previdno, nismo pozabi-

li na svobodo izražanja in kulturo kot 
eno izmed področij, ki jih je epidemi-
ja najbolj prizadela," je pojasnil Gregor 
Rozman. Razstavljenih je dvaindvajset 
del, kar je kakšno delo več, kot je si-
ceršnja razstavna kapaciteta. "Posebej 
se je izkazala sodelavka, ki je prinesla 
enajst del iste avtorice in nam z njimi 
nekako približala morje: tej ustvarjalki 
smo posvetili celo srednje nadstropje. 
Med razstavljenimi deli sicer najdemo 
predvsem reprodukcije, nekaj pa je tudi 
avtorskih del. Kot zanimivost bi mor-
da omenil še, da je sodelavec prispeval 
panjsko končnico. Čudovita je tudi upo-
dobitev hraške cerkve svetega Jakoba, 
ki je delo domačinke, prispeval pa ga je 

sodelavec, prav tako domačin. Hitro se 
opazi tudi triptih ljubiteljske slikarke, ki 
ga je prispevala druga sodelavka, sicer 
sestra avtorice, prijetno pa je opazovati 
tudi mandalo, ki pa je pravzaprav naše 
edino avtorsko delo – tretja sodelavka 
jih ustvarja sama. In še bi lahko našte-
val," pravi Rozman, ki je od doma prine-
sel delo slikarke Marjance Lapajne, ki v 
slike rada vnaša čipko. 
Dela bodo občinske stene krasila naj-
verjetneje še v januarju, morda pa tudi 
februarja, vsaj še v času kulturnega pra-
znika. "Občani pa si jih vendarle lahko 
ogledajo, saj smo nekatere njihove po-
snetke objavili na Facebook strani Obči-
ne Medvode," je še dejal Rozman.

Dvaindvajset 
del od  
doma prinesli  
v službo
Stopnišče občinske 
stavbe krasijo likovna in 
fotografska dela, katerih 
lastniki so občinski 
uslužbenci. 

Ideja Gregorja Rozmana je obrodila sadove. 
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Zaradi tistih, 
ki jih imamo 
radi.

Življenjsko zavarovanje 
za primer smrti

Družina Čolić,
Lukovica

Prilagojeno
vašim 
potrebam.
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MAJA BERTONCELJ

Številni dogodki se selijo na splet, tudi na področju kulture. 
Na spletu sta tako na ogled tudi razstavi v sklopu LAS pro-
jekta Zgodbe naših mokrišč. Gre za fotografsko razstavo in 
za razstavo likovnih del in izdelkov. S projektom, ki se izvaja 
v občinah Mengeš, Medvode, Trzin in Vodice, želijo poveča-
ti ozaveščenost o pomenu in bogastvu lokalnih mokrišč. Cilj 
fotografskega in likovnega natečaja je bil izraziti najlepše, 
najskrivnostnejše posebne trenutke iz lokalnih mokrišč (ži-
valstvo, rastlinstvo, pokrajino) in jih deliti z drugimi. Namen 
rokodelskega natečaja pa je bil povečati ozaveščenost o po-
menu in bogastvu lokalnih mokrišč, prispevati k dolgoroč-
nemu ohranjanju teh redkih in posebnih delov narave ter 
prikazati pestrost izdelkov iz lesa z motivi mokrišč.

Mokrišča na  
fotografijah, likovnih  
delih in v lesu

Vanesa Bezlaj, Pogumen korak male bele čaplje, Hraške mlake

Barbara Rabič, Mokrišče Hraše Medvode

Nina Meglič, Čudoviti svet dvoživk in plazilcev Erik Jurman, Veliki spremljevalec med odlaganjem jajc, Hraški bajer



Uradne objave Občine Medvode
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VSEBINA

1. ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE MEDVODE
2. ODLOK O ZBIRANJU KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI MEDVODE

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, 
55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 13. 
seji dne 16. decembra 2020 sprejel

ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE MEDVODE

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj Občine Medvode in pogoje za podelitev, 
postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence po-
deljenih priznanj.

Priznanja Občine Medvode se podeljujejo posameznikom, posame-
znim organizacijam oziroma skupnostim, zavodom, društvom, podje-
tjem in skupinam ljudi za uspešno delo in dejanja na vseh področjih 
družbenega življenja, ki imajo poseben pomen za občino, kot znak pri-
znanja in zahvale ter z namenom, da se z njimi spodbuja prizadevanja 
za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v 
širšem prostoru. 

Priznanja se lahko podeljujejo tudi posameznikom, podjetjem, organiza-
cijam, zavodom, društvom in skupnostim, ki ne živijo oziroma nimajo se-
deža na območju občine Medvode, v kolikor ta odlok ne določa drugače.

2. člen
Priznanja Občine Medvode so:
• naziv častni občan Občine Medvode, 
• Velika plaketa Jakoba Aljaža,
• Plaketa Jakoba Aljaža,
• Medalja Občine Medvode,
• Priznanje »Mladi up Medvod« 

3. člen
Skupni obseg sredstev za priznanja se vsako leto zagotovi v občinskem 
proračunu.

II. PRIZNANJA OBČINE MEDVODE

Naziv častni občan Občine Medvode
4. člen

Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje posameznikom, ki so 
z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih druž-
benega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku 
občine oziroma širše skupnosti.

Častnemu občanu Občine Medvode se ob podelitvi podeli posebna li-
stina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine.

Naziv častni občan se podeli po smrti le v primeru, če je kandidat umrl 
med postopkom imenovanja oz. v prvem letu po njegovi smrti ob so-
glasju sorodnikov.

Velika plaketa Jakoba Aljaža
5. člen

Velika plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje podjetjem, organizacijam in 
skupnostim, ki so z izjemnim dolgoletnim delovanjem in stvaritvami na 

posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispe-
vali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti.

Ob Veliki plaketi Jakoba Aljaža se podeli posebna listina, ki vsebuje 
utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine.

Plaketa Jakoba Aljaža
6. člen

Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje za dosežke in dolgoletno uspešno 
delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v obči-
ni, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja na območju obči-
ne Medvode in ob njihovih visokih jubilejih. 
Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje občanom občine Medvode, drugim 
državljanom Republike Slovenije in tudi tujim državljanom ter skupi-
nam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

Ob plaketi se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo pod-
piše župan občine.

Plaketa Jakoba Aljaža se podeli po smrti le v primeru, če je kandidat 
umrl med postopkom imenovanja oz. v prvem letu po njegovi smrti ob 
soglasju sorodnikov.

Medalja Občine Medvode
7. člen

Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, or-
ganizacijam in skupnostim za enkratna posamezna družbeno koristna 
dela in za delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časov-
nem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri 
reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju.

Ob podelitvi medalje se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja 
in jo podpiše župan občine.

Medalja Občine Medvode se lahko ob posebnih priložnostih podeli kot 
spominska medalja vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvar-
jalcem ter vidnim javnim delavcem. O podelitvi spominske medalje odlo-
či Komisija za priznanja na predlog župana. Medaljo župan tudi podeli.

Priznanje »Mladi up Medvod« 
8. člen

Priznanje »Mladi up Medvod« se podeljuje mladim občanom in skupi-
nam mladih občanov v starosti največ do 29 let, ki izstopajo s svojimi 
uspehi ali dosežki oziroma je med vrstniki prepoznan njihov izstopa-
joči zgled, s čimer prispevajo k razvoju in napredku svoje skupnosti in 
okolja, v katerem živijo.  

Ob podelitvi priznanja se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev prizna-
nja in jo podpiše župan občine.

III. KOMISIJA ZA PRIZNANJA OBČINE MEDVODE

9. člen

O podelitvi priznanj Občine Medvode odloča sedemčlanska komisija za 
priznanja (v nadaljevanju: komisija).

Komisijo imenuje občinski svet na predlog župana za dobo štirih let.

Župan predlaga komisijo na podlagi izvedenega javnega poziva. Javni po-
ziv se objavi v javnih glasilih. Z javnim pozivom se pozove občane, da v ko-
misijo predlagajo občanke in občane Medvod, ki so zaradi svojega strokov-
nega znanja in ugleda v občini primerni za odločanje o podelitvi priznanj.

URADNE OBJAVE | 21 
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V komisiji morajo biti predstavniki z različnih področij javnega življenja.

10. člen

Komisija odloča o podelitvi priznanj na seji.

Sklep komisije o podelitvi priznanja je sprejet, če zanj glasuje najmanj 
pet članov komisije.

IV. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ
11. člen

Komisija enkrat letno objavi javni poziv, s katerim pozove predlagate-
lje, da podajo predloge za podelitev priznanj Občine Medvode, ki so 
določena s tem odlokom.

Javni poziv se objavi v javnih glasilih najmanj tri mesece pred podelitvijo.

12. člen

Javni poziv vsebuje:
• pogoje za podelitev posamezne vrste priznanj,
• zahtevo za utemeljitev predloga za priznanje,
• osebe, ki lahko predlagajo kandidate za priznanja,
•  rok za vložitev predlogov in naslov organa, kateremu se predlogi 

posredujejo.

13. člen

Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj so lahko posamezniki, 
skupine občanov, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupno-
sti, podjetja, zavodi in društva ter druge organizacije in skupnosti z ob-
močja občine Medvode.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.

14. člen

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora 
vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu, 
• obrazložitev in utemeljitev priznanja.

15. člen

Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predlogi, 
ki niso bili podani v razpisanem roku, komisija s sklepom zavrže.
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani v skladu z razpisom. Pre-
dloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, komisija s sklepom zavrne.

16. člen

Komisija obravnava prispele predloge ter skladno z določbami tega 
odloka in poslovnika samostojno odloči o vrsti in podelitvi priznanja.

Komisija po obravnavi sprejme sklep o podelitvi priznanja v skladu z 
določili tega odloka.
Komisija lahko odloči, da posamezne vrste priznanja ne podeli.

Sklep o podelitvi priznanja mora vsebovati podatke o osebi, ki se ji pri-
znanje podeli, ter utemeljitev priznanja.

Sklep komisije je dokončen.

Komisija obvesti župana in občinski svet o odločitvah za podelitev priznanj.

17. člen

Priznanja občine izroči župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan.

Priznanja se izročijo na slavnostni seji občinskega sveta na svečan na-
čin. Slavnostna seja, na kateri se podelijo priznanja, se praviloma skli-
če ob občinskem prazniku, lahko pa se skliče ob jubilejih, dogodkih ali 
datumih, ki so pomembni za dobitnike priznanj.

18. člen

Prejemniki in vrste podeljenega priznanja s kratko obrazložitvijo se ob-
javijo na spletni strani Občine Medvode.

V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ  
OBČINE MEDVODE

19. člen

Občina Medvode vodi kronološko evidenco o podeljenih priznanjih.

V evidenco priznanj se vpišejo podatki o dobitnikih priznanj, z navedbo 
predlagatelja, ter datum in kraj podelitve priznanja.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

20. člen

Po uveljavitvi tega odloka župan Občine Medvode pooblasti komisijo 
za priznanja, da pridobi oblikovalske rešitve za nova priznanja občine 
in izbere najprimernejšo rešitev. 

21. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Obči-
ne Medvode (Uradni list RS, št. 92/00).

Številka: 094-3/2020-2
Datum: 16. 12. 2020

Nejc Smole
župan

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNa-
črt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o obvezni občinski gospodarski 
javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 
60/18) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – 
uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski 
svet Občine Medvode na 13. seji 16. decembra 2020 sprejel

O D L O K 
o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Medvode 

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina)
Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju občine 
Medvode tako, da določa: 
• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 
•  vrste in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko raz-

poreditev, 
• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• pravice in obveznosti uporabnikov, 
•  vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen storitev 

javne službe, 
•  vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje  

javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA  
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Občina Medvode na svojem območju zagotavlja javno službo v obliki 
javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) po 
posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, v obse-
gu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je 
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JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec javne službe).

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s programom za 
obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), 
katerega sestavni del je tudi program ravnanja s komunalnimi odpadki 
(v nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter urnik zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov, ki je sestavni del programa ravnanja za posa-
mezno leto (v nadaljnjem besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do 
konca decembra za naslednje leto. 

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

(1) Občina Medvode na svojem celotnem območju z javno službo zago-
tavlja javno dobrino zbiranja komunalnih odpadkov. 

(2) Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih odpadkov obsega 
naslednje vrste storitev: 
• zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
•  zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika,
•  zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij in pre-

mičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov,
• zbiranje odpadkov v zbirnih centrih,
•  predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpad-

kov v zbirnem centru,
• izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
• oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
• ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

(1) Obseg javnih dobrin javne službe omogoča zbiranje vseh vrst komu-
nalnih odpadkov.

(2) Obseg zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: fre-
kvenca prevoza) za uporabnika se zagotovi za: 
•  mešane komunalne odpadke po sistemu od vrat do vrat enkrat na tri te-

dne v območjih pretežno enostanovanjskih objektov in enkrat na teden 
v območjih pretežno večstanovanjskih objektov, razen v območjih, ki 
jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,

•  biološke odpadke in odpadke z vrtov, parkov in pokopališč (zeleni 
vrtni odpad) po sistemu od vrat do vrat enkrat na teden. Od 1. ok-
tobra do 31. marca pa enkrat na dva tedna. Na območjih, kjer upo-
rabniki javne službe večinoma kompostirajo kuhinjske odpadke in 
zeleni vrtni odpad, pa enkrat na tri tedne, razen v območjih, ki jih 
izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,

•  ločeno frakcijo komunalnih odpadkov papir in karton po sistemu od 
vrat do vrat ali v zbiralnicah ločenih frakcij, vključno s papirno in kar-
tonsko embalažo, ki je komunalni odpadek, enkrat na štiri tedne v 
območjih pretežno enostanovanjskih objektov in enkrat na dva tedna 
v območjih pretežno večstanovanjskih objektov, razen v območjih, ki 
jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,

•  mešano odpadno embalažo po sistemu od vrat do vrat v enaki fre-
kvenci kot za mešane komunalne odpadke, razen v območjih, ki jih 
izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,

•  stekleno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij enkrat mesečno, 
razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v 
programu ravnanja,

• kosovne odpadke enkrat letno po predhodnem naročilu. 

(3) Dneve odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov iz prej-
šnjega odstavka določi izvajalec javne službe. Če zaradi višje sile (na-
ravne katastrofe, obilno sneženje, zapore cest in podobno) ni mogoče 
prevzeti in odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in pre-

voz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob zabojniku 
za zbiranje komunalnih odpadkov iz prve, druge, tretje in četrte alineje 
prejšnjega odstavka postavi tudi netipizirane vrečke, napolnjene s ko-
munalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora odpeljati. 

(4) Frekvenca prevoza ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic 
se zagotavlja enkrat na dva tedna, razen za odpadno embalažo iz ste-
kla, za katero se prevoz vrši enkrat na mesec.

(5) Nevarni komunalni odpadki, ki so določeni v predpisu, ki ureja odpad-
ke, se zbirajo v premični zbiralnici nevarnih odpadkov in v zbirnem centru.

6. člen
(oprema za zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih za zbiranje 
komunalnih odpadkov, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralni-
cah nevarnih odpadkov, zbirnih centrih.

7. člen
(zbirno mesto)

(1) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je 
namenjeno za postavitev zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij. 
(2) Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je 
treba upoštevati najmanj minimalen volumen zabojnika za posamezno 
vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnoženo s faktorjem 3. 
Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje za-
bojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na pre-
vzemno mesto oziroma mesto za praznjenje. Zabojniki na zbirnem mestu 
morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne 
pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnika. 

(3) Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To mesto je 
stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino 
in mora biti dostopno vozilom za praznjenje zabojnika ter je namenje-
no za postavitev zabojnikov za zbiranje mešanih, bioloških in kosovnih 
odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu prevzemu. 

8. člen 
(prevzemno mesto)

(1) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na naj-
bližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunal-
nih odpadkov, ločenih frakcij ter bioloških odpadkov in ne sme ovirati ali 
ogrožati rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da 
izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov. 

(2) Uporabnik mora zabojnik pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto 
po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po 
odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko od-
daljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m. 

(3) Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne službe sporazumno.

(4) Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med uporabnikom 
in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi prevzemno mesto, na pre-
dlog katerekoli strani, organ Občine Medvode, pristojen za gospodar-
ske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

(5) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz ko-
sovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom od-
voza in do 6. ure na dan odvoza. Če je določena natančnejša ura odvoza, 
pa do določene ure na dan odvoza. Prevzemno mesto za kosovne odpadke 
je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je 
tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

(1) Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vo-
zilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če je dostopna pot ravna, 
mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla višina mora znašati najmanj 4 m, 
dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 m. 
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(2) Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu obračališče 
za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem sedemnajst metrov ali pravo-
kotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem deset metrov. 
Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča ne-
moteno obračanje smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, 
pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od začetka slepe 
ulice oddaljeno največ petnajst metrov. 

(3) Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastli-
ne ali drugo, izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani, 
če je lastnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec javne služne na stroške 
lastnika. 

(4) Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neu-
rejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lah-
ko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 
m od roba zemljišča ali objekta uporabnika. 

(5) V času popolne ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve 
gradbišča, ki izvajalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim 
vozilom do prevzemnih mest na območju zapore, mora investitor ali 
izvajalec del poskrbeti za sklenitev dogovora z izvajalcem javne služ-
be glede odvoza komunalnih odpadkov na območju popolne ali delne 
zapore ali pa za določitev začasnih prevzemnih mest, ki so dostopna 
s smetarskim vozilom. Zabojnike na začasna prevzemna mesta za čas 
popolne ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve gradbišča po-
stavi investitor ali izvajalec del na cesti z zaporo.

 (6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek investitor ali izvaja-
lec del – pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi zabojnika na 
začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. 

(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek investitor ali izvajalec 
del – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če na cesto z zaporo ne postavi zabojnika na zača-
sna prevzemna mesta, kot to določa peti odstavek tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. 

(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek investitor ali izvajalec del 
– posameznik, če na cesto z zaporo ne postavi zabojnika na začasna 
prevzemna mesta, kot to določa peti odstavek tega člena.

10. člen
(mesto praznjenja zabojnika)

Mesto praznjenja zabojnika je prostor, praviloma na vozišču ceste, kjer 
stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja 
zabojnika ne sme biti več kot 15 m razdalje, dostopne brez ovir po javni 
površini.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)

(1) Za čas javne prireditve na prostem organizator javne prireditve in 
izvajalec javne službe skleneta pogodbo, v kateri določita število za-
bojnikov in ostalo opremo ter način ravnanja z odpadki in ki mora biti 
sklenjena najkasneje štirinajst dni pred datumom prireditve. Organi-
zator javne prireditve je dolžan v času prireditve predložiti pogodbo v 
primeru nadzora občinskega inšpektorja Občine Medvode.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna 
oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 evrov. 

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgo-
vorna oseba pa z globo 300 eurov. 

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin so: 
• zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov, 
• zbiralnice ločenih frakcij, 
• zbirni centri, 
• premične zbiralnice nevarnih odpadkov,
• tipizirane vrečke za komunalne odpadke, 
•  vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov ter druge napra-

ve za vzdrževanje zabojnikov.

13. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec 
javne službe. 

(2) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so različne velikosti in 
oblike, s prostornino od najmanj 80 litrov do 1.100 litrov ali več. Zaboj-
nike za uporabnika določi izvajalec javne službe.

(3) Izvajalec javne službe mora na vlogo uporabnika, brez dodatnih 
stroškov, zamenjati zabojnike za vse vrste odpadkov za manjše ali ve-
čje skladno s 31. členom tega odloka.

(4) Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na zabojnikih obvešča upo-
rabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo obveščanje prepovedano.

 14. člen
(tipizirane vrečke)

(1) Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri uporabniku 
pojavijo večje količine mešanih komunalnih in bioloških odpadkov, po 
potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca jav-
ne službe in barvo glede na vrsto komunalnega odpadka. Z nakupom 
tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. 
Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto ob za-
bojniku za isto vrsto odpadka le v času prevzema.

(2) Tipizirane vrečke se lahko izjemoma tudi stalno uporabljajo, v pri-
merih, ko izvajalec javne službe do prevzemnega mesta ne more dosto-
pati s smetarskim vozilom. Tipizirane vrečke za stalno uporabo določi 
izvajalec javne službe. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne 
službe in barvo glede na vrsto komunalnega odpadka. Uporabnik je 
dolžan najmanj enkrat letno prevzeti tipizirane vrečke pri izvajalcu jav-
ne službe ali na drugem dogovorjenem mestu v številu in volumnu, kot 
jih določi izvajalec javne službe. Zaprte tipizirane vrečke se smejo po-
staviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih odpadkov.  
(3) Uporabnik sme ob posameznem prevzemu komunalnih odpadkov 
odložiti največ 5 kosov tipiziranih vrečk za posamezno vrsto odpadkov, 
pri čemer teža posamezne vrečke ne sme presegati 10 kg.

(4) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna ose-
ba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov. 

(5) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega 
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 evrov. 

(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.

15. člen

(čiščenje in vzdrževanje zabojnikov)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje zaboj-
nikov za zbiranje:
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•  bioloških odpadkov z napravami za čiščenje zabojnikov brezplačno 
enkrat letno, ostala čiščenja in vzdrževanja zabojnikov za zbiranje bi-
oloških odpadkov se izvajajo po prehodnem naročilu in proti plačilu,

•   ostalih komunalnih odpadkov z napravami za čiščenje zabojnikov 
po prehodnem naročilu in proti plačilu.

16. člen 
 (zbiralnice ločenih frakcij) 

 (1) Zbiralnice ločenih frakcij so posebej urejeni prostori na javni povr-
šini, namenjeni prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov (pa-
pir, steklo in drugo). Kadar se ločene frakcije zbirajo po sistemu od vrat 
do vrat, se zabojnikov za te frakcije na zbiralnice ne namešča. 

(2) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij zagotovi pristojni organ.

(3) Zbiralnice iz prvega odstavka tega člena niso namenjene za zbiranje 
ločenih frakcij iz dejavnosti.

17. člen
(premične zbiralnice nevarnih odpadkov)

Premične zbiralnice nevarnih odpadkov so namenjene zbiranju nevar-
nih odpadkov iz gospodinjstva na prostorsko in funkcionalno zaokro-
ženih območjih, kamor uporabniki prinesejo po urniku svoje nevarne 
odpadke.

18. člen
(zbirni centri)

(1) V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v zabojnike za 
frakcije, ki so določene v državnem predpisu, ki ureja občinsko gospo-
darsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne službe na svo-
ji spletni strani.

19. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan: 
•  zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov ter zabojnikov 

za zbiranje komunalnih odpadkov in redno odvažanje odpadkov v 
tipiziranih vrečkah ter odvažanje kosovnih odpadkov, 

•  zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz zbirnih centrov, 
zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov,

•  prazniti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov in nalagati ti-
pizirane vrečke tako, da ne poškoduje zabojnikov ter ne onesnaži 
prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice oziroma 
jih očisti, če jih onesnaži, 

•  zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov, zbiralnic ločenih 
frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, zabojnikov za zbira-
nje komunalnih odpadkov, 

•  zagotoviti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov skladno s 
tem odlokom, 

•  skrbeti za zamenjavo zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov 
skladno s tem odlokom, 

•  zagotoviti tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih odpadkov za 
prodajo uporabnikom skladno s tem odlokom, 

•  pridobiti podatke iz uradnih evidenc za potrebe izvajanja javne službe, 
• zagotoviti uporabnikom urnik, 
• voditi evidenco uporabnikov, 
•  voditi evidenco zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, zbi-

ralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov in zbir-
nih centrov, 

•  nabaviti in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje storitev javne službe, 
•  voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komunalnih odpad-

kov, 
• sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe, 
•  v petnajstih dneh odgovoriti na vlogo uporabnika,
•   izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zakonov in drugih 

predpisov. 

20. člen
(pregled nad uporabo zabojnikov)

Izvajalec javne službe lahko pregleduje pravilnost uporabe zabojnikov 
za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarja uporabnike na nepra-
vilnosti.

21. člen
(videonadzor)

(1) Zaradi varovanja premoženja z namenom, da se prepreči škoda ali 
ugotovi nastanek škode, so objekti in naprave iz tretje alineje 12. člena 
tega odloka lahko opremljeni z videonadzornim sistemom v skladu z 
določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Z videonadzornim sistemom zbrani podatki so last Občine Medvode. Z 
njimi razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Videonadzorni sistem skladno z določili zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, upravlja izvajalec javne službe.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
22. člen

(uporabnik javne službe)

(1) Uporabnik javne službe na območju Občine Medvode po tem odloku 
je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik premičnine 
ali nepremičnine, katerega delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje 
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in je: 
• izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, 
• izvirni povzročitelj iz dejavnosti. 

(2) Uporabnik se mora  vključiti v sistem zbiranja, določen s tem odlokom.

(3) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco uporabnikov, 
ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne službe. Uporabnik ima 
pravico vpogleda v svoje podatke v evidenci uporabnikov. 

(4) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna 
oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov. 

(5) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njegova od-
govorna oseba pa z globo 700 eurov. 

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posame-
znik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

23. člen
(pravice uporabnika)

Pravica uporabnika je: 
•  trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe, 
•  pravica do uskladitve prostornine in števila zabojnikov z njegovimi 

potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po 
obvestilu uporabnika, 

•  da v osmih dneh od datuma izdaje računa vloži pisno zavrnitev raču-
na pri izvajalcu javne službe, 

•  da je obveščen o storitvah javne službe, 
• naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca javne službe.

24. člen
(obveznosti uporabnika)

(1) Uporabnik je dolžan prepuščati: 
•  mešane komunalne odpadke v zabojnike za zbiranje mešanih ko-

munalnih odpadkov, 
•  ločene frakcije v zabojnike za ločene frakcije na prevzemnem mestu, 

v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, 
na zbirnih mestih ali v zbirnih centrih,

•  biološke odpadke v zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov, razen 
če jih sam kompostira, 

•  kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po pred-
hodnem naročilu, 
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•  nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnice nevarnih frakcij, 

(2) Uporabnik je dolžan zagotavljati: 
•  da so zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov ali tipizirane vreč-

ke na dan prevzema postavljene na prevzemno mesto, 
•  da po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike za zbiranje komu-

nalnih odpadkov namesti nazaj na zbirno mesto,
•  da so pokrovi na zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov zaprti 

na prevzemnem mestu, 
•  da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte, 
• da je prevzemno mesto čisto, 
• dostop do prevzemnega mesta za smetarska vozila, 
•  čiščenje snega s pokrovov zabojnikov za zbiranje komunalnih od-

padkov, 
•  prijavo spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in obračun 

storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, ko nastanejo ozi-
roma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar dokaže z ustre-
znim dokumentom, 

• plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določenem na računu, 
•  plačilo storitev javne službe v primeru, ko je smetarskim vozilom 

zaradi višje sile ali ravnanja uporabnika  onemogočen dostop do 
zabojnikov in jih le ta ni izpraznil, v roku, določenem na računu, 

• pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje. 

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna ose-
ba, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto alinejo 
prvega odstavka tega člena ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. 

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto alinejo 
prvega odstavka tega člena ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. 

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto alinejo 
prvega odstavka tega člena ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo druge-
ga odstavka tega člena.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna ose-
ba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo alinejo drugega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov. 

(7) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo alinejo drugega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov. 

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka 
tega člena.

25. člen
(prepovedi)

(1) Prepovedano je: 
•  stiskati komunalne odpadke z mehansko napravo ali na kakršen 

koli drug način pred odlaganjem odpadkov v zabojnike za zbiranje 
komunalnih odpadkov in po tem, ko so že odloženi v zabojnike za 
zbiranje komunalnih odpadkov, 

•  mešati različne frakcije komunalnih odpadkov med seboj, 
•  odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v za-

bojnike za komunalne odpadke ali v vrečke ali druge predmete izven 
ali ob zabojnikih za odlaganje komunalnih odpadkov, 

•  odlagati odpadke izven zabojnikov za zbiranje komunalnih odpad-
kov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpad-
kov, ali zbirnih centrov,

•  samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frakcij iz določe-
ne lokacije na drugo lokacijo, 

•  brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov ali iz njih 

razmetavati ali odnašati odložene komunalne odpadke, 
• odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih mest, 
•  odpadke odlagati poleg zabojnikov za zbiranje komunalnih odpad-

kov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpad-
kov, ali zbirnih centrov,

•  poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja javne službe, 
določene v 12. členu tega odloka,

•  lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje komunalnih od-
padkov, pisati, risati po njih ali jih barvati, razen če to dovoli izvaja-
lec javne službe z izdajo soglasja. 

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, 
če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali šesto ali sedmo ali deveto alinejo 
prejšnjega odstavka, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. 

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni pod-
jetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če rav-
na v nasprotju z drugo ali tretjo ali šesto ali sedmo ali deveto alinejo prvega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. 

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali šesto ali sedmo ali deveto 
alinejo prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna ose-
ba, če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali osmo ali deseto alinejo prve-
ga odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov. 

(6) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali osmo ali deseto alinejo prve-
ga odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov. 

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali osmo ali deseto  alinejo prvega 
odstavka tega člena.

(8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna ose-
ba, če ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov. 

(9) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 700 eurov. 

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posame-
znik, če ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega odstavka tega člena.

26. člen
(biološki odpadki in zeleni vrtni odpad)

(1) Uporabniki biološke odpadke odlagajo v zabojnike za biološke od-
padke.

(2) Pri kompostiranju uporabnik kompostira: 
•  zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lonč-

nic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni 
pepel in ostali biorazgradljivi materiali) in 

•  kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lu-
pine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni izdelki hrane, kuhani 
ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in vrečke) na način, kot to 
določa predpis o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. 

(3) Uporabnik svojo odločitev o vključitvi v zbiranje bioloških odpadkov 
pisno sporoči izvajalcu javne službe, za ostale uporabnike se šteje, da 
svoje biološke odpadke kompostirajo. 

27. člen
(novi uporabniki)

(1) Lastnik ali drug uporabnik novega ali obnovljenega objekta mora 
kot nov uporabnik po tem odloku takoj po izdaji uporabnega dovoljenja 
ali najkasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta to sporočiti 
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izvajalcu javne službe, zaradi določitve prevzemnega mesta, števila za-
bojnikov in drugih pogojev za začetek izvajanja javne službe. 

(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne službe 
sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih oziroma drugih 
oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo dela v prostorih 
ali na površinah uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o 
vrsti dejavnosti, ki se bo izvajala. 

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna 
oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. 

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov. 

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

28. člen
(gradbišče)

(1) Investitorji oziroma izvajalci novogradenj so tudi uporabniki po tem 
odloku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja 
gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov. Investitor oziroma izvajalec novogradnje mora izvajalcu javne 
službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zabojnikov. 

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna 
oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 eurov. 

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgo-
vorna oseba pa z globo 300 eurov. 

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek  uporabnik – posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN  
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

29. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira: 
• s ceno storitev javne službe, 
• iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, 
• iz okoljske dajatve, 
• iz proračuna Občine Medvode in 
• drugih virov.

30. člen
(cena storitev javnih služb)

(1) Cene storitev javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo 
oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga izvajalec javne 
službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in ga pre-
dloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
LJUBLJANA, d.o.o., v potrditev.

(2) Obračunsko obdobje znaša eno leto.

31. člen
(minimalni volumen zabojnikov)

(1) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev javne službe:
•   za uporabnika iz gospodinjstva za obdobje enega meseca za meša-

ne komunalne odpadke ni manjši od 30 litrov na osebo, za embala-
žo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov na osebo, za steklo 10 litrov 
na osebo in za biološke odpadke 15 litrov na osebo, 

• za počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali prazno poslovno 
enoto  najmanjša velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke ob 

upoštevanju najmanjše frekvence zbiranja, določene s tem odlokom, 
(2) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev javne službe 
za uporabnike iz dejavnosti za obdobje enega meseca ni manjši od 15 
litrov za mešane komunalne odpadke na osebo, skupni pa ne manjši 
od najmanjše velikosti zabojnika, za embalažo 30 litrov na osebo, za 
papir 10 litrov na osebo, za steklo 5 litrov na osebo in za biološke od-
padke 5 litrov na osebo, pri čemer se za te uporabnike upoštevajo še 
naslednji kriteriji, in sicer:
•  za pisarniške prostore ali objekte ter za prostore ali objekte za vzgo-

jo in izobraževanje za mešane komunalne odpadke znaša 0,4 litre/
m2 in za biorazgradljive odpadke 0,1 liter/m2 ob upoštevanju te-
denskega praznjenja,

•  za gostinske prostore ali objekte za mešane komunalne odpadke 
znaša 3 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 3 litre/m2 ob upošte-
vanju tedenskega praznjenja,

•  za prostore ali objekte z namembnostjo oddajanja prenočitvenih 
zmogljivosti za krajši čas za mešane komunalne odpadke znaša 2 
litra/m2 in za biorazgradljive odpadke 0,4 litre/m2 ob upoštevanju 
tedenskega praznjenja,

•  za ostale poslovne prostore ali objekte za mešane komunalne od-
padke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpadke 1 liter/m2 ob 
upoštevanju tedenskega praznjenja.

32. člen
(obračun storitve)

(1) Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti zabojni-
kov za mešane komunalne in biološke odpadke ali po tipiziranih vreč-
kah za mešane komunalne in biološke odpadke ter ob upoštevanju 
povprečnega mesečnega števila praznjenj zabojnikov oziroma odstra-
nitve tipiziranih vrečk.

(2) V primeru skupnega zbirnega mesta za prepuščanje komunalnih 
odpadkov za več stanovanj v stavbi, več stavb in/ali pravnih oseb se 
kot merilo za razdelitev stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki na 
stanovanje ali poslovni prostor uporabi število stanovalcev s stalnim 
ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju in število zapo-
slenih pri poslovnem prostoru. Kolikor izvajalcu javne službe lastniki 
stanovanj ali poslovnih prostorov ali drugi plačniki računov ne posre-
dujejo podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnih 
prebivališčem v posameznem stanovanju in števila zaposlenih pri po-
slovnem prostoru, se kot merilo za razdelitev stroškov na stanovanje in 
na poslovni prostor uporabi podatke o površini stanovanj in poslovnih 
prostorov.

(3) Za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev in 
za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun javne službe 
upošteva najmanjša velikost zabojnika in najmanjša pogostost odvoza. 

(4) Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu javne 
službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se upoštevajo pri 
obračunu storitev javnih služb podatki, ki izkazujejo višjo vrednost. 

(5) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na obračun stori-
tve javne službe, mu izvajalec javne službe izda opomin. Če uporabnik 
ne plača računa niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec 
javne službe ravna v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje. 

(6) Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so 
dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti plačnika storitev zbira-
nja komunalnih odpadkov in ob prijavi, odjavi ali spremembi najemni-
ka o tem takoj pisno obvestiti izvajalca javne službe. Če tega ne storijo, 
stroški zbiranja komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo 
lastnika nepremičnine.

(7) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da se uporabnik ni prijavil 
v sistem zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa ta odlok in ne 
prejema računa za storitev ravnanja z odpadki, mu izvajalec javne služ-
be s prvim računom zaračuna storitve od pričetka uporabe storitve za 
celotno obdobje uporabe storitve.
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(8) Podroben način obračuna storitev javne službe določa akt, ki ureja 
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravna-
nje s komunalnimi odpadki, ki ga sprejeme Svet ustanoviteljev javnih 
podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.

33. člen
(uveljavljanje sprememb)

(1) Obračun storitev javne službe se izvaja na podlagi podatkov, ki jih v 
evidenci in katastru vodi izvajalec. 

(2) Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev javnih 
služb, so možne na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, 
ki jih izvajalcu javne službe sporočajo uporabniki. Navedeni podatki 
se upoštevajo s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila 
uporabnika.

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

34. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov je potreb-
na naslednja gospodarska javna infrastruktura: 
•  zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevzemanje in zbiranje, 
•  zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij in premičnih zbiralnic 

nevarnih odpadkov, 
•  zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.

(2) Gospodarska javna infrastruktura iz prejšnjega odstavka, ki je v lasti 
Občine Medvode in jo ima izvajalec javne službe v poslovnem najemu, 
je predmet pogodbe med izvajalcem javne službe in Občine Medvode. 
Obveznosti izvajalca javne službe glede infrastrukture in druga z infra-
strukturo povezana vprašanja se uredijo s pogodbo o poslovnem naje-
mu gospodarske javne infrastrukture.

VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH SISTEMOV  
ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

35. člen
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeno infrastrukturo, ki je v la-
sti Občine Medvode, v poslovni najem s sklenitvijo pogodbe. 

IX. NADZOR
36. člen

(pristojnosti nadzora)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni or-
gan Občine Medvode. 

(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana 
globa za prekršek, opravlja občinski inšpektor Občine Medvode. 

(3) Pristojni inšpektor z odločbo odredi, da se v roku, ki ga določi:
•  odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s kršitvijo določbe tega 

odloka, za katero je predpisana globa,
•  vzpostavi prejšnje stanje ali drugačno sanacijo na javni površini, če 

vzpostavitev prejšnjega stanja ni možna, po drugi osebi, na stroške 
povzročitelja.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Določbe drugega odstavka 31. člena se v celoti izvedejo do 1. januarja 
2023.

38. člen
(1) Zabojniki za embalažo se iz zbiralnic ločenih frakcij umaknejo do 
konca januarja 2021. 

39. člen
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračunane predračun-
ske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov za obdobje 2019–2021 upošte-
vajo kot predračunske cene za leti 2019 in 2020.

 40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zbiranju komu-
nalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 93/12 in 67/16).

41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, razen določb tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 
30. člena in drugega odstavka 32. člena tega odloka, ki začnejo veljati 
z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za ob-
račun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nana-
šajo na način zamenjave zabojnika, obračunsko obdobje in razdelje-
vanje stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanji ali 
poslovnimi prostori v stavbah.

Številka: 354-305/2020-2
Medvode, 16. 12. 2020

Nejc Smole
župan

V glasilu Sotočje informativno objavljamo le izbrane odloke, pravilnike in 
sklepe Občinskega sveta Občine Medvode. Uradne objave Občine Med-
vode so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, gradiva Občin-
skega sveta Občine Medvode pa so dostopna na www.medvode.si, kjer 
najdete tudi podrobnosti javnih razpisov s celotno dokumentacijo.



VID BABIČ

Skladno z vladnim odlokom o omejitvah 
ponudbe in prodaje blaga in storitev je 
začasno prepovedano opravljati tudi 
gostinsko dejavnost v lokalih. Prepoved 
ne velja za osebni prevzem ali dosta-
vo. Novim razmeram so se prilagodili 
tudi številni medvoški gostinci. Čeprav 
lahko vsak od njih zaprosi za državno 
pomoč, ki jo je v okviru protikoronskih 
paketov ponudila vlada, za mnoge to 
ni dovolj. Zato so bili prisiljeni v spre-
membo ritma svojega dela. Veliko jih je 
začelo ponujati dostavo na dom in/ali 
osebni prevzem dobrin – tudi Gostilna 
Dobnikar in Gostilna Mihovec.

»S TRENUTNIMI ZASLUŽKI NE  
MOREMO PLAČATI NITI POLOŽNIC«

Gostilna Dobnikar v Medvodah že vrsto 
let slavi po visoki kvaliteti in visokih 
standardih. Poleg širokega nabora jedi so 
znani po kvaliteti tradicionalnih sloven-
skih jedi, locirani so na Topolu. S stran-
kami gradijo zaupanje in želijo obdržati 
občutek tradicije druženja ob nedeljskem 
družinskem kosilu, vendar jim je epide-
mija zvezala roke. "Zaradi oddaljenosti 
centra Medvod dostava na dom ni opci-
ja," pravi Anton Dobnikar, lastnik gostil-
ne. Sicer prevzem hrane in tople napitke 
po sistemu "to go" ponujajo, vendar se je 
količina prometa, ki so ga bili običajno 
deležni čez konec tedna, znatno zmanj-
šala. Dobnikar namreč ocenjuje, da se je 

ohranil slab odstotek obiskovalcev, iz-
pad dohodkov v lanskem letu je presegel 
sedemdeset odstotkov, saj so bili v času 
covida-19 zaprti devet mesecev. "Navaje-
ni smo delati in je težko sprejeti, da tega 
trenutno ne moremo početi, kljub temu 
da se s tem ukvarjamo že vse življenje," je 
dejal lastnik in opozoril, da je za sloven-
ski narod druženje v gostilnah tradicija, 
in izrazil skrb, da bo epidemija to tradi-
cijo s sistemom osebnega prevzema ali 
dostave na dom uničila.

VELIKO POVPRAŠEVANJE PO POTICAH

V Gostilni Mihovec v Zgornjih Pirni-
čah so se v adventnem času odločili, 
da bodo gostom ponudili potice, saj so 
te v božičnem obdobju zelo iskane in 
zaželene. Veliko potic so naročala tudi 
podjetja, ki so jih podarjala svojim za-
poslenim in poslovnim partnerjem. 
"Lepa gesta, saj se vidi, da podjetja pod-
pirajo lokalne ponudnike," je povedala 
solastnica in direktorica gostilne, Moj-
ca Trnovec. Gostilna Mihovec ima v pri-
merjavi z Gostilno Dobnikar bistveno 
bolj dostavi prijazno lokacijo, zato so 
se za to možnost tudi odločili. Ponujajo 
hrano v obliki menija, ali posameznih 
jedi, ki jih lahko stranke prevzamejo 
tudi same. Žal pa so tudi pri Mihovcu 
lani zabeležili več kot 70-odstoten upad 
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V Gostilni Mihovec v Zgornjih Pirničah so se 
v adventnem času odločili, da bodo gostom 
ponudili potice. Naročil je bilo veliko.  
/ Foto: arhiv Gostilne Mihovec

»Navajeni smo delati in je težko 
sprejeti, da tega trenutno ne 
moremo početi, kljub temu 
da se s tem ukvarjamo že vse 
življenje.«
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prihodka, kar je zaznamovalo tudi ra-
zvoj in investicije, za katere upajo, da 
bodo letos izvedljive. "Ne glede na situ-
acijo je treba vizijo razvijati naprej," je 
še izpostavila. Trenutna največja skrb 
gostilne je pridobivanje novega kadra, 
saj so občasni delavci, ki so pomagali 
v času koncev tedna, našli drugo za-
poslitev. Kljub epidemiji pa je Gostilna 
Mihovec ena redkih, ki v tem času ni 
odpuščala, ravno obratno, v oktobru so 
celo dodatno zaposlovali. 
Trenutne okoliščine za gostince brez 
dvoma niso ugodne, državna pomoč 
namreč ne more pokriti vseh izgub, 
zato je veliko zaposlenih izgubilo služ-
be. Tu je zgodba Mihovčevih verjetno 
svetla izjema, saj bi v osrednjesloven-
ski regiji verjetno lahko na eno pest 
našteli gostilne, ki so v tem času za-
poslovale. Občina Medvode na svojem 
spletnem portalu nudi seznam vseh 
lokalnih dobaviteljev dobrin, s čimer 
želijo spodbuditi podporo domačinom, 
ki na tem področju delujejo. Seznam 
je kar dolg, ponudba raznolika. Obe 
gostilni svojo identiteto gradita okoli 
slovenske tradicije in strah, da bo ta 
pozabljena, je glede na novo realnost, v 
katero nas je pahnila epidemija, gotovo 
razumljiv. 

Medvoški gostinci v času epidemije
Prilagodili so se razmeram. Številni hrano dostavljajo ali jo pripravljajo za prevzem.



30 | POGOVOR

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

 Vaše pravljice so verjetno v marsika-
teri medvoški družini, malokdo pa ve, 
da jih je napisala oseba, ki živi v tej sku-
pnosti. Od kdaj ste občanka Medvod?
Šesto leto z družino živimo v Smledni-
ku, kamor smo se preselili povsem po 
naključju. Všeč so nam narava, okolica 
in ljudje. Hčerka tukaj obiskuje vrtec, 
sin pa osnovno šolo. Sicer prihajam iz 
Hrvaške, živela sem na Reki. V Slovenijo 
sem prišla študirat in ostala. 

 Kako to, da ste se odločili za študij v 
Sloveniji?
Sledila sem takratnemu fantu, ki je 
študiral v Ljubljani. Ko nekje vzposta-
viš socialno mrežo, je težko oditi nazaj. 
Velikokrat gremo na Reko na obisk, po-
leti za več časa. Otroka sta skoraj cele 
počitnice na morju. Trenutno to zaradi 
covida-19 seveda ni mogoče. 

 Zelo dobro govorite slovensko.
Še vedno zelo veliko berem. Knjige sem 
vedno požirala. Kar hitro sem se nauči-
la slovenščine.

 Po izobrazbi ste socialna pedagogi-
nja.
To je izobrazba za delo z vedenjsko te-
žavnimi otroki. Prepotrebne izkušnje 
sem nabirala že v času študija. Imeli 
smo veliko praktičnega usposabljanja, 
opravila sem ga še več, kot je bilo tre-
ba. Na svoji poti sem od blizu spoznala 
delo z brezdomci, osebami z dušev-
nimi motnjami, odvisniki in otroki z 
avtizmom. Izvajala sem celoletne pro-
jekte v Zavodu za gluhe in naglušne, 
Zavodu za slepe in slabovidne, Domu 
Malči Beličeve in OVI Jarše. Prakso 
sem opravljala v prevzgojnem zavo-
du, v stanovanjski skupini in v našem 
VIZ Smlednik. Vodila sem dveletni do-
življajsko-pedagoški projekt za osem 
otrok iz socialno ogroženih družin. Po 
študiju sem se zaposlila kot pedagog 
v CUDV Draga, kjer se srečujem z vso 
paleto težav in posebnih potreb otrok. 
Delam v dislocirani enoti v Šiški kot 
razredničarka, v skupini imam otro-
ke, stare od štiri do osem let. 

 Ste si že od nekdaj želeli delati z 
otroki?

Delo z otroki, še najbolj pa s tistimi, ki 
jih pestijo vedenjske težave, je bilo ve-
dno moja strast. Iskala sem pot do njih, 
ustvarjala stik z njimi in gradila odnos. 
Kot mama sina in hčerke, pedagoginja 
in dolgoletna animatorka sem ustvarja-
la gradivo, ki pomaga pristopiti k otro-
kom in predelati njihov vsakdan. Pri 
vstopu v domišljijski svet zgodb so mi 
zelo pomagale številne animacije otrok, 
ki sem jih kot koordinatorka dogodkov 
izvajala po vsej Sloveniji. Želim spoznati 
otroka, vstopiti v njegov svet in mu ga 
pričarati. Velik učinek in napredek sem 
opazila pri pripovedovanju pravljic, ki 
podarijo občutek bližine. 

 Omenili ste pisanje pravljic. Kako je 
sploh prišlo do tega?
Najbolj zaslužna je hčerka. Je kar trd 
oreh za vzgojo, trmasta rdečelaska, za 
katero so že v porodnišnici rekli, da bo 
ognjena deklica. Njena prva beseda je 
bila ne. Je svojeglava in ve, kaj hoče. 
Skozi pravljico sva se najlažje povezali. 
Na ta način je spoznavala sebe in svoja 
dejanja. Vsakemu je lažje slišati kritiko, 
če je predstavljena skozi primer nekoga 
drugega. 

 Ali skozi vse pravljice spoznavamo 
vašo hčerko?
Prva knjiga z naslovom Življenje v goz-
du, v kateri je deset pravljic, izšla pa je 
za miklavževo leta 2018, je res nastala 
skozi izkušnje z njo. Sicer pa sem že od 
malega želela pisati knjige. Na fakulteti 
smo obravnavali vzgojo skozi pravljice, 
torej kako skozi poučne zgodbe priti do 
otroka. Zelo me je navdušilo in sem se 
poglobila vanje. Veliko sem delala kot 
varuška in z otroki najlažje vzpostavlja-
la stik prav skozi pravljice. Pri hčerki 
sem začela zgodbice pisati, da jih ne 
pozabim. Naključno sem izdala prvo 
knjigo. Izšla je v samozaložbi v nakla-
di tisoč izvodov in bila razprodana v pol 
leta. Pri pisanju pravljic za drugo knjigo 
z naslovom Življenje v morju, ki je izšla 
leta 2019, sem se že zavedala, da jo bo 
bralo veliko otrok. Pravljice sem pisala 

Njene terapevtske pravljice potujejo po svetu
Deni Kragelj je avtorica terapevtskih pravljic za otroke, ki so izšle v dveh zbirkah: 
Življenje v gozdu in Življenje v morju. Prevedeni sta tudi v angleški in nemški  
jezik in tako naprodaj tudi v tujini. Slovenka hrvaških korenin, ki živi v Smledniku, 
načrtuje izdajo še treh naslovov v zbirki Življenje. Za novo knjigo Življenje v hribih 
pravljice že piše. 

Zbirki Življenje v gozdu je sledilo Življenje v morju. 



»Moj pečat, ki ga želim dati temu svetu, je, da otrok rad bere, da 
bi si starši vzgojo olajšali s pomočjo pravljic, da vidijo, da ni treba 
kričati, kaznovati, ustvarjati še večje razdalje do otroka, da se 
da odnos vzpostaviti na lep način. To bi rada čim bolj razširila po 
svetu.«

POGOVOR | 31 

tudi po naročilu in nekaj teh je objavlje-
nih v tej knjigi. V njej je tudi dodatna 
pravljica na temo ločitve, za kar je bilo 
veliko prošenj.

 Pravljice ste poimenovali terapev-
tske. 
Omogočajo nam uvid v otrokovo poču-
tje in dojemanje. Njegove stiske obrav-
navajo resno in ponujajo konkretne re-
šitve. Otroku pomagajo poimenovati in 
razločiti občutke in čustva. Kakovostna 
pravljica ne zatiska oči pred realnimi 
situacijami. Včasih ne vemo, kako otro-
ku predstaviti spremembe in nove iz-
zive. Terapevtske pravljice bodo otroka 
opolnomočile ter mu dale vedeti, da je 
sposoben, da zmore, da ni edini z neko 
težavo in da v njej ni sam. Pravljica tako 
nam kot tudi otroku predstavlja varen 
kotiček. Zavedamo se, da bo konec sre-
čen in da rešitev vedno obstaja. Niso pa 
to le terapevtske pravljice. Morda bi bilo 
bolje, če bi jih poimenovala pedagoško-
-terapevtske. 

 Kakšna je za vas dobra pravljica? So 
vam v otroštvu starši veliko brali?
Da, brali so mi. Poslušala sem klasične 
zgodbe, na katere danes gledam precej 
kritično. Seveda moja otroka poznata 
pravljice našega otroštva, a v njih vidim 
veliko pomanjkljivosti. Imam sposob-
nost hitrega branja in sem vedno ne-
kaj vrstic naprej od tega, kar berem na 
glas. Marsikdaj spremenim zgodbo, če 
vidim, da nima poante. Je pa vedno več 
kvalitetnih zgodb. Včasih so vzgajali na 
drugačen način in se mi kakšna stvar 
ne zdi najbolj optimalna, tako da tisti 
del spremenim. Beremo pa doma zelo 
veliko. To je naša vsakodnevna rutina. 

Zelo me veseli, da se ljudje čedalje bolj 
zavedajo pomena branja. S tem otrok 
pridobiva besedni zaklad, številne in-
formacije lažje posredujemo skozi pra-
vljice. To je čas, ko si samo z otrokom, 
ko odmisliš vse drugo … Otrok ceni ta 
pristen stik. Ne samo branje, tudi odnos 
je zelo pomemben. Knjiga nam pomaga 
vzpostaviti odnos. Odnos pa je temelj za 
vzgojo in učenje.

 Naslova obeh knjig sta vezana na 
okolje, ki je otrokom zelo blizu: Ži-
vljenje v gozdu in Življenje v morju. Je 
morda v nastajanju že tretja?

Tako je. Nastaja že tretja, za katero sem 
sprva načrtovala, da bo izšla že v letu 
2020. Njen naslov bo Življenje v hribih. 
Je že skoraj dokončana. Rada bi izdala 
pet knjig Življenje v … Četrta in peta 
bosta najverjetneje vezani na okolje, s 
katerim se v Sloveniji ne srečujemo, in 
sicer puščava in džungla. Takšna je tre-
nutna ideja, lahko pa, da se bo še kaj 
spremenila. Sicer pa vsaka zbirka poleg 
ilustriranih zgodbic vsebuje tudi pobar-
vanke in zvočne pravljice. 

 Obe knjigi sta prevedeni tudi v an-
gleščino in nemščino.
V angleščini in nemščini sta že izšli, 
pripravljen je že tudi poljski, italijanski 
in španski prevod. Po obeh knjigah je 
čedalje večje povpraševanje tudi v tu-

jini. V ponudbi sta na Amazonu, česar 
si nikdar ne bi mislila. Slovenska, an-
gleška in nemška verzija so tudi v ele-
ktronski izdaji. To olajša dostopnost v 
tem obdobju. Prodor na tuji trg mi sami 
ne bi uspel. Za tuji trg imam predstav-
nika v Veliki Britaniji, s katerim sva stik 
navezala povsem po naključju. 

 Kakšne so vaše pisateljske želje za 
naprej?
Želim si, da bi moje zgodbe prišle do čim 
večjega števila otrok, zato je cilj tujina. 
Skušam doseči dostopnost – tudi cenov-
no. Moje pravljice predvajajo na televi-

ziji, na spletu … Vse pobarvanke, ki so 
narejene po ilustracijah iz obeh knjig, 
so brezplačno na voljo na moji spletni 
strani. Na prvem mestu mi ni zaslužek. 
Moj pečat, ki ga želim dati temu svetu, 
je, da otrok rad bere, da bi si starši vzgo-
jo olajšali s pravljicami, da vidijo, da ni 
treba kričati, kaznovati, ustvarjati še 
večje razdalje do otroka, da se da odnos 
vzpostaviti na lep način. To bi rada čim 
bolj razširila po svetu. Večkrat staršem 
tudi rečem, naj ustvarijo svoje zgodbe. 
Naj v njih ne bodo junaki poimenovani 
po imenih otrok, naj bodo vile, dinoza-
vri, kamenčki …, tisto, kar ima otrok 
rad. Skozi pravljice mu predstavljajte 
tisto, kar si želite, da otrok naredi, a v 
pravljici naj to naredi pravljični junak, 
v katerem pa se sam prepozna. 

 O vas sem prebrala, da ste pogumni, 
odločni, vztrajni, iskreni, sočutni, ta-
kšni, kot so vaše pravljice. Kako pa 
preživite čas, ki bi mu rekli pravljični?
Ob večerih učim salso, aerobiko, zum-
bo in pilates. Vadba žal trenutno pote-
ka na spletu. V Medvodah poučujem v 
Bitu. Salsa je tista, ki mi najbolj napolni 
baterije in jo sedaj najbolj pogrešam. 
Sem perfekcionistka, ki si postavlja vi-
soke kriterije. Sprošča me igranje kita-
re, sprehodi, pisanje, pospravljanje in 
ustvarjanje. Neprecenljivi so mi trenut-
ki, ko skupaj s sinom in hčerko ustvar-
jamo, tudi nove pravljice. S svojimi 
stališči velikokrat ljudi presenetim, saj 
razmišljam izven okvirjev naučenega 
in raziskujem svoje zmožnosti. Trudim 
pa se, da tega ne vključujem v svoje pra-
vljice.

Jelenček je velikokrat uporabljana pravljica pri terapijah z otroki. "Vam je znan otroški 
odgovor 'Neee, ne bom!'?" sprašuje Deni Kragelj.
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Epidemiološka analiza odpadnih voda 
je komplementarni način spremljanja 
epidemije covida-19, ki ga opravlja Naci-
onalni inštitut za biologijo. Pod drobno-
gled so vzeli tudi odplake iz Centra sta-
rejših Medvode – kot prvi takšen primer.
V DEOS Centru starejših Medvode so 
konec novembra zabeležili prvi primer 
okužbe z novim koronavirusom med 
stanovalci. Virus se je nato hitro širil, 
kar je bilo zaznati tudi iz rezultatov 
analize odpadnih voda. Le-te še vedno 
potekajo. "Analize odplak v Centru sta-

rejših Medvode smo začeli delati konec 
novembra lanskega leta, ko v domu še 
ni bilo prisotnih okužb med oskrbovan-
ci, so se pa pojavile zelo hitro po začetku 
prvega vzorčenja odplak. Odločili smo 
se, da bomo vzorčenje nadaljevali, do-
kler ne bo izbruh bolezni covid-19 kon-
čan in dom brez primerov okužb. Na 
ta način bomo lahko boljše razumeli 
korelacije med številom okuženih ter 
koncentracijami SARS-CoV-2, ki jih lah-
ko zaznavamo v odplakah. Trenutno se 
z okužbami v Centru starejših Medvode 
dobro spopadajo in je število okuženih 
že zelo nizko, kar se kaže tudi v zmanj-
ševanju koncentracij, zaznanih v odpla-
kah, vendar pa te še vedno ostajajo re-
lativno visoke," je v začetku tega tedna 
povedala Katarina Bačnik z Nacional-
nega inštituta za biologijo in pojasnila, 
zakaj so izbrali ravno Center starejših 
Medvode: "Po posvetovanju z vodjo vla-
dne strokovne skupine smo izbrali dom 
starejših, v katerem ni bilo okužbe, ko 
smo začeli opravljati analize."
Kot pravi, je spremljanje širjenja novega 
koronavirusa v populaciji prek odpadne 
vode lahko še posebno pomembno pri 
zaznavanju potencialnih novih izbru-
hov bolezni ter po postopni ukinitvi pre-
ventivnih ukrepov. "Vzorčenje odplak je 
možno tudi v posameznih ustanovah, 
kot so domovi za starejše, bolnišnice, 
zapori, študentski domovi. Domovi sta-
rejših so morda najpomembnejši, saj 
njihovi oskrbovanci spadajo v najbolj 
rizično skupino. Naše raziskave odplak 
iz Centra starejših Medvode kažejo, da 
smo potrdili virus v zelo veliki količini 
že en dan po tem, ko je prvi oskrbovanec 
začel kazati simptome bolezni." 
Pri odvzemu vzorcev v primeru Centra 
starejših Medvode sodeluje Čistilna na-
prava Domžale - Kamnik. Rezultati so 
znani hitro, kar je seveda pomembno. 
"Vzorce procesiramo v istem dnevu ali 
naslednji dan, kot jih vzorčimo, kar je 
seveda logistični in organizacijski za-
logaj, zato pa so rezultati na voljo zelo 
hitro," pove Bačnikova. Podatki se vklju-
čujejo v modele napovedovanja in po-
magajo spremljati trende in učinkovi-
tost ukrepov za preprečevanje širjenja 

virusa. Rezultati v odpadni vodi so zelo 
pomembni tudi, kadar so kapacitete 
kliničnih testiranj presežene oziroma 
pri zaznavanju potencialnih novih iz-
bruhov bolezni po postopni ukinitvi 
preventivnih ukrepov. 
Ne glede na to, da analize odpadnih voda 
zaznajo prisotnost virusa, pa Bačnikova 
poudarja, da te nikakor ne morejo na-
domestiti kliničnega testiranja prebival-
stva, ki predstavlja osnovo za razumeva-
nje poteka epidemije: "Po drugi strani pa 
klinična testiranja ne zajamejo vseh, de-
nimo asimptomatskih okuženih ali pa 
ljudi, ki še ne kažejo simptomov oziroma 
so njihovi znaki bolezni blagi. V odpadni 
vodi pa je prisotnost virusa neodvisna od 
izbire in števila ljudi, ki jih vključimo v 
testiranje. Prednost pa je tudi v tem, da 
študije kažejo, da se SARS-CoV-2 v blatu 
okuženih ljudi pojavi zgodaj po okužbi, 
vemo pa, da do nastanka prvih znakov 
okužbe lahko traja dalj časa. S tem je 
spremembo trenda okuženosti mogoče 
z uporabo analize odpadnih vod zaznati 
nekaj dni prej, kot se zazna s testiranjem 
posameznikov."
Prisotnosti virusov v vodi ni mogoče 
opaziti brez laboratorijskih analiz. V 
Nacionalnem inštitutu za biologijo si-
cer že dlje časa analizirajo tudi odpadne 
vode iz čistilnih naprav. 

Prvi primer analize odplak v domovih
Za vzorčni primer so vzeli DEOS Center starejših Medvode. Prisotnost koronavirusa 
zaznavajo tudi v odplakah.

Mesto vzorčenja v Centru starejših  
Medvode / Foto: arhiv Čistilne naprave 
Domžale - Kamnik

Delo z vzorci odpadne vode v zaščitni 
varovalni opremi / Foto: NIB arhiv
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Medvoška borčevska organizacija je kot vsako leto položila venec 
k spomeniku talcem v gramozni jami v Medvodah. Na predvečer 
novega leta 1943 so Nemci iz begunskih zaporov v svarilo doma-
činom pripeljali petindvajset zapornikov – zejetih partizanov in 
aktivistov – in jih postrelili. M. B.

Položili venec 

Venec je v imenu Zveze borcev za vrednote NOB Medvode položil 
Vladimir Bertoncelj. / Foto: Peter Košenina

Hraše veljajo za eno od črnih točk v Sloveniji za dvoživke v spomla-
danskem času. Kot nujna rešitev se poudarja gradnja podhodov za 
dvoživke. Kako daleč sta projekt in njegova realizacija, pojasnjuje-
jo na Direkciji RS za infrastrukturo: "V času selitve dvoživk prihaja 
na delu ceste skozi naselje Hraše do večjega števila povozov dvo-
živk. Zaradi tega je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo 
idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev za ureditev tega 
dela regionalne ceste Zbilje–Vodice z ukrepi za prehajanje dvoživk 
skozi naselje Hraše. Projekt bo predstavljen lokalni skupnosti in 
nato v primeru utemeljenih pripomb ustrezno dopolnjen. Izvedba 
podhoda z rekonstrukcijo ceste je predvidena v letu 2022." M. B.

Prihodnje leto predviden podhod  
za dvoživke
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Zlata odličnost

GESLO,d.o.o.

e-pošta: registracije.medvode@geslo.si            http://www.geslo.si

Delovni čas: vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,  
ob sobotah zaprto

Nina Mrkulič, vodja poslovalnice, in Urša Fidler, vodja prodaje

Registracija in zavarovanje 
vozil v Medvodah

Podjetje Geslo plus, d. o. o., uspešno vstopa v tretje leto svoje-
ga delovanja kot nosilec javnega pooblastila za dejavnosti vseh 
upravnih postopkov, povezanih z registracijo in zavarovanjem vo-
zil. Kakovost in zanesljivost storitev prepričata vsakogar, ki obišče 
urejene poslovne prostore podjetja v trgovsko-poslovnem centru 
Spar v središču Medvod. 
Kot pravi priznani direktor g. Enes Durić, obdobje uveljavitve v 
regiji ni bilo enostavno, vendar jim je uspelo. “Kot edini nosilec 
dejavnosti v občini Medvode s širšo okolico predstavljamo po-
membno dodano vrednost, razbremenili smo Krajevni urad, saj 
poslujemo tudi ob drugem valu epidemije, seveda ob doslednem 
upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Pri nas čakalnih vrst ni, 
stranke pozivamo, naj le izkoristijo to možnost in vse postopke, 
povezane z registracijo, prenosi lastništva, izdajo tablic in prome-
tnih dovoljenj uredijo v naši enoti. Veseli bomo, če informacijo po-
sredujete svojim svojcem, sosedom in prijateljem.”
Pohvalijo se lahko z zelo zadovoljnimi strankami, kar kažejo tudi 
poglobljene nekajletne analize zavarovalniškega trga, za kate-
rega skrbi ekskluzivna agencija Generali zavarovalnice Geslo,  
d. o. o., ki združuje dejavnost v istih prostorih. S skupnimi mo-
čmi so pomembno dopolnili dejavnost registracije vozil, ki jo 
izvaja hčerinsko podjetje Geslo plus, tako v Ljubljani kakor tudi 
v Medvodah. Cenjenim strankam sporočajo, da v podjetju poleg 
registracijsko-upravnih postopkov nudijo 
tudi cenovno izjemno ugodna ter kakovos-
tna zavarovanja vseh vrst. Zaradi svojega 
kakovostnega ter strankam prijaznega po-
slovanja je podjetje Geslo, d. o. o., prejelo 
priznanje odličnosti zlati AAA mednarodno 
priznane bonitetne hiše Bisnode.
Obiščite spletno stran http://www.geslo.si ali FB-stran podjetja, 
kjer boste dobili veliko informacij o vsebini zavarovanj in registra-
cijskih postopkih ter vse uporabne obrazce za reševanje škodnih 
primerov in za ureditev dokumentov, povezanih z registracijo.

Prostovoljci dvoživkam v Hrašah vsako leto pomagajo čez cesto.  
/ Foto: Peter Košenina
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PETER KOŠENINA

V DEOS Centru starejših Medvode so se 
ob koncu starega leta spopadali z okuž-
bami oskrbovancev in tudi zaposlenih z 
novim koronavirusom. Da bi pokazali, 
da občanom zanje ni vseeno, so člani Li-
ste Nejca Smoleta (LNS) pred domom po-
stavili novoletno smreko in jih pred pra-
zniki obdarili z voščilnicami in piškoti, 
ki so jih pekle gospodinje širom občine.
Zaradi širjenja okužb so center starejših 
razdelili v cone, zahtevne razmere pa so 
oskrbovancem in zaposlenim onemo-
gočile normalno pripravo na praznike. 
Članom LNS je situacijo v domu na de-
lovnem sestanku predstavil župan Nejc 
Smole. V listi so začeli razmišljati, kako 
bi oskrbovancem in zaposlenim lahko 
pomagali, in pripravili so nekaj praznič-
nega vzdušja.

NOVOLETNA SMREKA, KI SO JO  
OKRASILI OBČANI 

Pobudo je prevzel občinski svetnik in 
zagnani turistični delavec Lado Vidmar 
iz Žlebov, ki je daroval smreko in orga-
niziral njeno postavitev pred centrom. 
Tovornjak z dvigalom so posodili v Ce-
mentnih izdelkih Jarc, za osvetlitev pa 
je poskrbelo podjetje Javna razsvetljava. 
Člani TD Žlebe - Marjeta so aktivirali 
ostala medvoška turistična društva ter 
pozvali občane, naj smreko okrasijo z 

okraski. Na vrv pred vhodom so lahko 
obesili spodbudne misli in risbe, s kate-
rimi so zaposlenim polepšali dan. "Prav 
je, da pomagamo vsak po svojih močeh. 
Tisti, ki so sposobni, ki imajo nekaj zna-
nja in željo pomagati, lahko pomagajo 
v centru starejših, mi, ostali, ki bi bili 
v napoto in bi ogrožali sebe in druge, 
pa lahko delamo stvari, ki jih znamo. 
Tudi tako lahko damo oskrbovancem 
in zaposlenim moralno podporo in po-
kažemo, da si tudi mi želimo, da se bo-
lezen čim prej konča in spet zaživimo 
življenje, kot je bilo prej," je ob postavitvi 
smreke dejal Lado Vidmar.

STO KILOGRAMOV PIŠKOTOV

V želji, da bi oskrbovancem in zaposle-
nim pripravili vsaj malo prazničnega 
vzdušja, je Mojca Murnik iz Trnovca 
organizirala obdarovanje, pri katerem 
so sodelovale gospodinje iz cele občine. 
"Prepričana sem, da je bilo veliko od teh 
gospodinj z mislimi pri ljudeh v centru. 
Želja, da jim polepšamo praznike, da 
jim naredimo neko domačnost, je zra-
sla na tem, da smo vsi samo ljudje, ki 
potrebujemo toplino," je dejala Mojca 
Murnik. Ko je izvedela, koliko oskrbo-
vancev in zaposlenih je v centru, se je 
najprej kar malce ustrašila, da jim ne 

bo uspelo obdarovati vseh, nato pa pri-
jateljicam poslala pismo, v katerem jih 
je prosila za pomoč pri peki. "Nato se je 
to zelo hitro razširilo. Začel je zvoniti te-
lefon, vsakega je zanimalo, kdaj in kam 
lahko piškote pripelje. Na koncu se jih 
je nabralo sto kilogramov. Nisem mogla 
verjeti," je dodala.

EDEN REDKIH KULTURNIH DOGODKOV

Darila za oskrbovance in zaposlene so 
predstavnikom doma predali med kraj-
šo božično obarvano kulturno prire-
ditvijo, ki so jo na ploščadi za centrom 
pripravili 21. decembra. Vodila jo je Nada 
Prešeren, na njej pa so nastopili Moška 
vokalna skupina Fone Megale, Sorški or-
gličarji ter Ana in Martin Veber iz KUD 
Oton Župančič Sora. To je bil eden red-
kih kulturnih dogodkov v drugem valu 
epidemije, za katerega kulturniki niso 
smeli imeti skupnih vaj. "Zadnjo vajo 
smo imeli junija, tukaj pa smo se samo 
postavili in odpeli po svojih najboljših 
močeh," je nastop opisal Uroš Medar iz 
vokalne skupine Fone Megale. "Ne vemo, 
kako delovanje skupine načrtovati za 
naprej. Upamo, da se bodo stvari toliko 
izboljšale, da bomo lahko delali in da bo 
v letu 2021 več koncertov in več kulturne-
ga dogajanja nasploh," je dodal.

Smreka in piškoti za praznično vzdušje
Z akcijo so želeli pokazati, da mislijo na oskrbovance, zaposlene in prostovoljce  
v Centru starejših Medvodah.

Postavili so smreko, ki je vsem v Centru 
starejših Medvode lepšala praznične dni.

Pri obdarovanju so sodelovale gospodinje iz vse občine. Spekle so sto kilogramov piškotov, 
kar je pozitivno presenetilo tudi Mojco Murnik (levo), ki je vodila ta del akcije.
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Nekaj dni pred božičem so v Spodnjih Pirničah ob "Kapelici 
pod klancem", kot ji pravijo domačini, "zrastle" lesene jaslice, 
ki sta jih s skupnim trudom postavila oče in sin Toni in Ga-
šper Kuzele. Glinene kipce Marije, Jožefa in malega Jezusa je 
kupil sin, očeta je zadolžil za izdelavo "štal'ce". Ta je zgrajena 
iz masivnega lesa bora in smreke, oblika spominja na kozo-
lec. Njena streha naj bi bila prvotno enokapna, vendar sta 
se Kuzeleta kasneje odločila za bolj tradicionalno, dvokapno 
obliko. Njeno zasnovo je navdihnila tradicionalna gradnja le-
senih streh, ki je značilna za slovensko podalpsko in alpsko 
arhitekturo. Za načrtovanje, izgradnjo in zaključek projekta 
sta porabila okoli osemdeset ur. "Štal'ca" je razstavljiva, zato 
je Toni Kuzele prepričan, da bodo jaslice postavili tudi priho-
dnji božič in njihovo postavljanje z leti spremenili v lokalno 
tradicijo.

Lesene jaslice v Pirničah

Jaslice, ki sta jih postavila oče in sin Toni in Gašper Kuzele 

MAJA BERTONCELJ

Otroci vsako leto komaj čakajo decem-
ber, ko jih obiščejo dobri možje. V Špor-
tni dvorani Medvode je Dedek Mraz 
osem let zapored obdaril vse otroke iz 
medvoške občine, ki so se odzvali njego-
vemu povabilu. Pri tem so mu pomagali 
medvoški podjetniki. Lani je dogodek 
preprečila epidemija covida-19, tako da 

Dedka Mraza v živo ni bilo. Na otroke 
pa ni pozabil, za kar so znova zaslu-
žni medvoški podjetniki. Prilagodili so 
se razmeram. V sodelovanju z Občino 
Medvode in Centrom za socialno delo 
– krajevno pisarno Medvode so razde-
lili okrog sto daril. Otrokom in njiho-
vim staršem želijo vse dobro v letu 2021. 
Upajo, da se bodo letos decembra lahko 
z Dedkom Mrazom znova srečali v živo.

Medvoški podjetniki poskrbeli  
za darila za otroke

Dedek Mraz tokrat ni prišel v živo, so pa 
otroci darila vseeno dobili. 

Članice skupine za ročna dela pri Društvu 
upokojencev Medvode ostajajo aktivne. 
"Sedaj, ko so vrata društva zaprta in se ne 
moremo družiti, delamo doma. Vsaka zase, 
vsaka za svojo dušo. Še vedno pa ohranja-
mo več kot desetletno tradicijo pletenja 
copatk za novorojenčke iz medvoške obči-
ne. Jeseni smo spletle sto dvanajst parov 
copatk, ki jih bomo s pomočjo prijaznih 
patronažnih sester iz Zdravstvenega doma 
Medvode podarile vsakemu novemu Medvo-
ščanu," je sporočila Majda Tratar. Ob tem je 
še posebej opozorila na prijaznost patrona-
žnih sester iz Zdravstvenega doma Medvode 
in sploh na delo vseh patronažnih sester po 
Sloveniji, ki, kot pravi, v teh težkih, nenava-
dnih in včasih že kar krutih časih nesebično 
in požrtvovalno opravljajo svoje delo. M. B.

Copatke za medvoške  
novorojenčke

Članice skupine za ročna dela pri DU 
Medvode ohranjajo več kot desetletno 
tradicijo pletenja copatk za novorojenčke.

Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije so 
zaznali, da so informacije o pandemiji co-
vida-19 namenjene predvsem odraslim, 
neposredno otrokom pa zelo redko. "Odvi-
sni so od podatkov, ki jim jih posredujejo 
bodisi starši bodisi učitelji ali pa jih sami 
najdejo na spletu. Zato smo pripravili otro-
kom prijazno gradivo, ki orisuje širšo sliko 
delovanja človeškega telesa v boju proti 
virusom ter hkrati podaja ključne informa-
cije. Naša vizija je, da bi zloženko in letak 
uporabljali tudi starši in učitelji kot učni pri-
pomoček in referenco za podajanje znanja 
otrokom. Zloženko, ki je namenjena osnov-
nošolcem, ter letak za predšolske otroke 
bomo natisnili ter distribuirali otrokom in 
staršem preko šol in vrtcev," so sporočili iz 
Zveze prijateljev mladine Slovenije. M. B.

Zloženka za otroke  
o koronavirusu
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DUŠAN BREKIČ, FOTO: PETER KOŠENINA

Po planincu, alpinistu in revolucionarju, študentu kemije 
Slavku Čarmanu, ki so ga Nemci leta 1942 ustrelili v Begu-
njah, so jo poimenovali Slavkov dom. 
To je bil dokaj skromen objekt brez elektrike in sanitarij. To in 
nov vodovod je dom dobil leta 1953. Društvo je takrat dokupilo 
še del zemljišča in za silo uredilo dovozno pot, za katero je 
izkopalo 250 kubičnih metrov gramoza. Pri izkopu je prišlo 
do nesreče, ko se je zrušila stena, pri čemer sta se dve osebi 
poškodovali, ubit pa je bil en konj.
Društvo je v začetku nudilo tudi skromna ležišča, kasneje je posta-
vilo tri vikend hišice, ki pa jih že davno ni več. Dokupilo je še nekaj 
zemljišča, tako da ima danes v lasti skoraj osem tisoč kvadratnih 
metrov zemljišča. Čas je narekoval svoje. Dom je doživljal dozida-

ve, predelave, popravila, treba je bilo zagotoviti boljšo prometno 
povezavo, obiskovalcem pa nuditi času primerno ponudbo. 
V nadaljevanju je zapisanih nekaj večjih posegov:
·  1953: napeljava elektrike, izgradnja stranišča, obnova vodo-

voda, dokup zemljišča,
·  1958/59: izgradnja zadnjega pritličnega dela s kletjo, nova 

oprema v dveh sobah,
·  1960: postavitev treh vikend hišic, dokup zemljišča, napeljava te-
lefona, nova točilna miza, vrtne mize in stoli, ureditev dvorišča, 

·  1968: na zahtevo sanitarne inšpekcije obsežna vzdrževalna dela,
·  1969: asfaltiranje ceste Motel Medno–Seničica,
·  1975: večja vzdrževalna dela,
·  1977: začetek obnove ceste od Seničice do doma,
·  1982/83: asfaltiranje ceste – konec makadama,
·  1987: nove sanitarije, nova streha, plin,
·  2001: izgradnja nadstreška, pod katerim je danes velika soba,
·  2010/11: obsežna adaptacija v vrednosti 140 tisoč evrov,
·  2012: nova fasada, izgradnja parkirišča, zasaditev žive meje, 

popravilo ceste,
·  2019: saniranje pomožnega objekta.
Še veliko vreč je bilo narejenega. Žal se ni ohranila vsa do-
kumentacija, tudi naši spomini bledijo, zato dopuščamo 
možnost, da so bila opravljena še kakšna večja dela. V zače-
tnih letih je bilo največ prostovoljnega dela, kasneje nekoliko 
manj, prostovoljno pa delamo še danes. Potrebna sredstva je 
društvo pridobivalo s svojim delom in donacijami delovnih 
organizacij. Največ je prispeval Color Medvode. Med posame-
zniki moramo posebej omeniti Jožeta Bukovca, po katerem 
smo poimenovali eno izmed sob (Jožetova soba).
Ni bilo vedno lahko. Bili so tudi taki trenutki, ko je potekala 
resna razprava o tem, da se dom odproda. Sanitarna inšpek-
cija je dom dvakrat zaprla. O statusu doma je že leta 1965 Ob-
čina Ljubljana Šiška menila, da je "Slavkov dom smatrati kot 
gostišče in ne planinski dom". Danes je res tako.
Razen v prvih letih je društvo dom dajalo v zakup ali najem. Z 
najemniki največkrat ni bilo sreče. Veliko se jih je zamenjalo, 
nekoč celo trije v enem letu. Najlepše spomine imamo na Dani-
co Rugelj, ki je dom prevzela leta 1975, in seveda na današnjega 
najemnika Dušana Belšaka, ki je najemnik od leta 1996. Ta je go-
stilno pripeljal do naziva gostilna Slovenije. Ne izkazuje se samo 
kot dober gostinec, ampak tudi kot dober gospodar, ki v dom 
in okolico vlaga svoja sredstva in delo. In ne nazadnje Slavkov 
dom je obiskal nekdanji predsednik Jugoslavije Josip Broz - Tito, 
redni gost pa je nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan.
Res je, da Slavkov dom ni več tisto, kar je bil v začetku, vendar 
je naš dom!

Sedemdeset let  
Slavkovega doma na 
Golem Brdu
Planinsko društvo Medvode je dve leti po 
ustanovitvi uspelo staro nemško karavlo  
na Golem Brdu popolnoma obnoviti in 
preurediti, tako da je 22. decembra 1950 
odprlo svojo planinsko postojanko.

Slavkov dom nosi ime po planincu, alpinistu in revolucionarju, 
študentu kemije Slavku Čarmanu. 

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

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

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih  
Vam priskočimo na pomoč  
in Vam v celoti opravimo  

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije
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Društvo športnih novinarjev Slovenije je 
16. decembra na 53. podelitvi priznanj, ki 
je potekala v studiu Televizije Slovenija z 
neposrednim prenosom in prvič v zgodo-
vini brez gledalcev, razglasilo slovenske 
športnike leta 2020. Športnica leta je prvič 
postala smučarska tekačica Anamari-
ja Lampič iz Valburge. V tradicionalnem 
glasovanju slovenskih športnih novinar-
jev je dobila kar 81 od 115 oddanih glasov. 

NAZIVA ŠPORTNICE LETA PO SICER 
NAJBOLJŠI SEZONI NI PRIČAKOVALA

"Lenzerheide, Val di Fiemme, Dresden, 
Oberstdorf. Štiri prizorišča in sanjski 
mesec za Anamarijo Lampič. Predvsem 
zaradi dveh zmag in dveh drugih mest v 
tem obdobju si je zagotovila skupno tre-
tje mesto v sprinterskem seštevku sve-
tovnega pokala. Ni bilo pomembno, ali je 
tekma v klasičnem ali drsalnem koraku. 
Ni bilo pomembno, kakšne so razmere. 
Anamarija Lampič je bila en mesec celo 
najboljša sprinterka na svetu. Osvojila je 
tudi sprinterski seštevek zahtevne novo-
letne tekaške turneje. Za njo je najboljša 
sezona v karieri, še z nekaj zelo dobrimi 
izidi na razdalji. Dovolj razlogov torej za 
njen zaščitni znak – prešeren nasme-
šek," so zapisali v obrazložitvi. Vpisala 
se je med največja imena slovenskega 
športa. "Bila sem kar presenečena, da 
sem postala športnica leta. Sprva sem 
mislila, da me hecajo. Ponosna sem na 
to in uživam v tem. To je lepa nagrada, 
potrditev, da dobro delam," je povedala 
Anamarija Lampič, več kot zadovoljna s 
tem, kar je pokazala v letu 2020: "V prete-
kli sezoni sem dosegla res veliko, prese-
gla samo sebe, takšnih rezultatov nisem 
pričakovala. Tretje mesto v sprintu na 
koncu sezone je ekstra dober rezultat. To 
me žene še naprej." 
Tudi v teh časih ostaja pozitivna in na-
smejana. "Leto je bilo zaradi covida-19 po-
sebno, drugačno, kar pa na moje priprave 
na novo sezono ni vplivalo. Ni bilo velikih 
sprememb. Te so prišle šele z začetkom 
sezone s testiranji in nošenjem mask," je 
pojasnila smučarska tekačica, ki odlične 
rezultate dosega tako v klasičnem koraku 
kot v prosti tehniki. Kot pravi, ji je še ve-
dno ljubša klasika. V novi sezoni je znova 

potrdila, da se razvija tudi v vse boljšo te-
kačico na razdaljah. Na eni izmed tekem 
na novoletni turneji je bila na razdalji če-
trta. "Da se biti dober tako v sprintih kot 
na razdalji, je pa potrebnega veliko tre-
ninga obojega. Prednost je, da če si dober 
na razdalji in imaš vsaj malo eksplozivne 
noge, roke, se da priti med najboljše tudi 
v sprintu. Mislim, da sem lahko komple-
tna tekmovalka, je pa treba garati in do-
bro premisliti, kaj in kako trenirati. Čaka 
me še kar veliko dela." Redki so dnevi, ko 
si lahko vzame prosto. "Takšen mesec je 
april, ko končamo sezono. Rada grem v 
tople kraje za kakšne dva, tri tedne, po-
tem pa znova nazaj v proces treninga. Ob-
račun naredim konec sezone. Na primer 
od maja 2019 do konec marca 2020 sem 
nabrala okrog sedemsto ur treninga. Po-
leti, ko so treningi najtežji in jih je največ, 
jih je največ petindvajset na teden, ko je 
regeneracija, okrog deset na teden," pravi. 
Pozimi časa za trening večinoma ni. Tek-
me si hitro sledijo. 

CILJ JE OLIMPIJSKA MEDALJA

Zanimivo je, da je bila lani najmlajša v 
slovenski reprezentanci, letos pa je naj-
starejša. Z Evo Urevc sta že pritekli na 
stopničke na ekipnem sprintu. "Z Evo se 
poznava že od kategorije mlajših deklic. 
Vesela sem, da je nazaj, da nisem sama. 
To je samo plus. Smo mlada ekipa in na-
viti," pove. V reprezentanci je tudi brat Ja-

nez. "Se mi zdi, da je letos malce razoča-
ran. Ni začel ravno najboljše. Vem pa, da 
je še več treniral kot lani, videla sem ga 
na treningih, je boljši, je napredoval, tako 
da samo čakam, da se mu izide. Mislim, 
da fantje potrebujejo tekme za samoza-
vest. Čakamo pravi trenutek." Spregovo-
rila je tudi o sanjah, o tem, kako daleč 
sežejo njene v smučarskem teku: "Sanje 
vsakega športnika so olimpijske igre, 
osvojiti olimpijsko medaljo. To je tudi moj 
cilj." Na olimpijskih igrah je že bil tudi 
njen oče Janez, ki je tekmoval v kolesar-
stvu. "V družini smo že trije, ki smo bili 
na olimpijskih igrah: jaz, brat in oče. Pove 
nama veliko stvari, ki sem jih tudi že upo-
rabila. Šport je pri nas doma že od malih 
nog. Nekaj najlepšega je, da sta me starša 
vpeljala v šport in da sem izbrala tek na 
smučeh," je dejala. Njen glavni cilj sezone 
je svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Pre-
tekli konec tedna je zaključila nastope na 
novoletni tekaški turneji. V skupnem se-
števku je bila petnajsta, najvišje doslej, po 
točkah pa tretja.
Kot slovenska športnica leta Slovenkam 
in Slovencem sporoča: "Moj moto je: ni-
koli ne obupaj. Ko mi je težko, pomislim 
na tekmece, in si rečem, da zagotovo 
ne počivajo in da tudi jaz ne bom. Naj-
bolj pomembno je, da verjameš vase, 
da zmoreš, da verjameš v svoje sanje. 
In seveda: ostanite zdravi. Drugo potem 
pride zraven." 

Medvoščanka je slovenska športnica leta
Ta naziv je za leto 2020 pripadel smučarski tekačici Anamariji Lampič iz Valburge.

Anamarija Lampič je prvič postala slovenska športnica leta. Njen cilj v letošnji sezoni je 
svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. / Foto: posnetek zaslona
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Konec minulega leta se je s podelitvijo 
priznanj zaključila gorskotekaška sezo-
na 2020. Tokrat so podelili le štiri kipce: 
dva za naj gorska tekača ter dva za naj-
obetavnejša gorska tekača. Gorski tekač 
leta je postal Medvoščan Timotej Bečan, 
član KGT Papež. "Sezona je naokoli, in 
čeprav zaradi izostanka tekmovanj ni-
sem niti najmanj pričakoval te razgla-
sitve, me je zelo prijetno presenetila. Ta 
poteza izraža podporo – in kljub temu 
da ne treniram zgolj zaradi tekem, ob 
tem dobim tudi dodatno motivacijo," je 
novega naziva vesel Bečan.
V sezoni zaradi odpovedi tekem ni imel 
veliko priložnosti. "Sprva sem mislil, da 
koronakriza ne bo vplivala na šport v 
takšni meri, vendar sem se motil. Kljub 
temu nisem 'zaspal', temveč sem si za-
dal nekaj osebnih izzivov, ki sem jih ne 
nazadnje vzel kot pravo tekmo, med 
drugim tudi izziv na Triglavu. Sit vir-
tualnih in lačen tekem 'mož na moža' 
sem vseeno uspel odteči nekaj dobrih 

tekem ob koncu sezone, ko se je le od-
prlo majhno okno priložnosti za organi-
zatorje. Več kot sem jih odtekel, hitrejši 
sem postajal. Obe tekmi na Šmarni gori 
in pa zadnja tekma sezone v Morbegnu 
v Italiji so se izšle nad pričakovanji. Na 
prvih dveh sem najprej izboljšal sloven-

ski rekord na Šmarno goro, drugi dan 
postal državni prvak, v Italiji pa dosegel 
prvo mednarodno zmago v svoji karie-
ri," je na kratko opisal sezono. 
Kot je dejal, je z veliko motivacije začel 
priprave na novo sezono, vendar je kom-
binacija količine in intenzivnosti trenin-
ga ter premalo prostega časa za optimal-
no regeneracijo žal terjala svoj davek. 
"Staknil sem poškodbo, ki jo moram se-
daj sanirati. Vedno sem čez zimo naredil 
preskok, tokrat pa bo vadba usmerjena v 
drugo smer. Motivacija vsekakor ostaja 
zelo visoka. Ob tem sem se tudi zavedel, 
da vrhunski šport ni mačji kašelj, saj telo 
zahteva izdatno skrb. Problem največkrat 
ne tiči v treningu, temveč regeneraciji. 
Počitek mora biti količinsko zadosten, 
zato velikokrat slišimo rek, da je poklicni 
športnik plačan, da počiva, ne le da treni-
ra in tekmuje, kar dejansko drži."
Pravi, da je vedno imel dolgoročno vizi-
jo, ki je še vedno enaka; in verjame, da 
se bo tudi tokrat pobral in odšel iz izku-
šnje predvsem močnejši in pripravljen 
na dosego novega nivoja. 

Razglašen za gorskega tekača leta
Ta naziv je za leto 2020 je pripadel Medvoščanu Timoteju Bečanu.

Timotej Bečan, gorski tekač leta v Sloveniji  
/ Foto: Peter Kastelic, AZS

MAJA BERTONCELJ

Kolesarska zveza Slovenije je Večer zvezd 2020, prireditev, na 
kateri vsako leto razglasijo najboljše v sezoni, tokrat zaradi 
epidemije pripravila na spletu. Potekala je 14. decembra.
Najprestižnejše priznanje za cestna kolesarja leta sta tokrat 
prejela kar dva: Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta sezo-
no 2020 na najvišji ravni končala kot prvi in drugi kolesar 

lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Med nagrajenci pa 
je tudi Andrej Žavbi iz Zbilj (TUŠ T.E.A.M.). Po odločitvi Od-
bora za množičnost in rekreacijo je bil znova razglašen za 
najboljšega amaterskega kolesarja leta. Celotno zimsko ob-
dobje je posvetil pripravam na lov za svetovnim rekordom v 
vožnji na eno uro v kategoriji nad šestdeset let. Postavil ga 
je konec januarja na velodromu v Varšavi. Eno uro je vozil 
s povprečno hitrostjo 45,732 kilometrov na uro. Še pred epi-
demijo je zmagal na Gran Fondu v Casablanci v Maroku, v 
Pokalu Slovenije pa mu je uspelo osvojiti naslov tako držav-
nega kot pokalnega zmagovalca v svoji starostni kategoriji. 
"Ta nagrada mi pomeni res veliko. Je najvišje priznanje, ki 
ga lahko kolesar dobi v Sloveniji. Tega sem zelo vesel in se 
hkrati zahvaljujem Kolesarski zvezi Slovenije in vsem osta-
lim. Nagrada najboljšega amaterja leta mi je bila eden iz-
med ciljev za sezono 2020 in sem vesel, da mi jo je uspelo 
osvojiti," je povedal Andrej Žavbi.
Medtem se že pripravlja na sezono 2021. "Cilj za letošnjo sezo-
no je, da bi bil še boljši kot lansko leto. Vsaj na enem svetov-
nem prvenstvu (cesta, kronometer, velodrom) bi rad zmagal. 
V Sloveniji pa so cilji Maraton Franja, državna prvenstva in 
cestne dirke za slovenski pokal. Verjetno pa se bo treba pri-
lagajati, saj so nekatere tradicionalne dirke že odpovedane," 
je dejal.

Med kolesarskimi zvezdami tudi Andrej Žavbi

Andrej Žavbi je ena izmed kolesarskih zvezd leta 2020 v Sloveniji.
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Tudi letos poteka družbeno odgovorni 
projekt Mladi upi, katerega organizator 
je Zavod Vse bo v redu. Namenjen je na-
darjenim športnikom, parašportnikom 
in umetnikom, starim od 16 do 19 let, 
ter mladim talentiranim znanstveni-
kom, starim od 17 do 20 let. Strokovna 
komisija je izmed vseh prejetih prijav v 
prvem delu izbrala ožji krog dvajsetih 
finalistov, za katere ste lahko do 10. ja-
nuarja glasovali na spletni strani soor-
ganizatorja Zavarovalnice Triglav. Med 
njimi je bila tudi 18-letna Nika Murovec 
iz Studenčic, članica slovenske ženske 
C-reprezentance v alpskem smučanju, 
sicer članica ASK Kranjska Gora. 

NA SMUČEH ŽE OD MALEGA

Kot so zapisali v daljši obrazložitvi, je 
Murovčeva osvojila že veliko naslovov 
državne prvakinje in kaže potencial, 
da poseže po najvišjih stopničkah, saj 
je pripravljena na odrekanje za dosego 
svojih ciljev. S smučanjem se ukvarja 
že od svojega petega leta starosti. Nad 

tem športom jo je navdušil njen oče, ki 
jo je tudi prvič postavil na smuči in jo 
spoznal s tem športom. "Že od malega 
sem po televiziji spremljala vrhunske 
športnike, jih občudovala in si želela, 
da bi enkrat to lahko postala tudi jaz," 
je Nika povedala v predstavitvi za pro-
jekt. Ker je takoj pokazala navdušenje 
nad smučanjem, jo je oče vpisal v smu-
čarski klub. "Najbolj sem uživala, ko so 
na vrsto prišle tekme. Od nekdaj sem si 
želela tekmovati. Smučanje mi pomeni 
način življenja, odmik od realnega sve-
ta in sprostitev."

TALENT IN ODREKANJE

Poleg smučanja je trenirala tudi špor-
tno gimnastiko in atletiko in tudi na 
tem področju je dosegala zelo dobre re-
zultate. Odločitev, da se bo povsem po-
svetila alpskemu smučanju, je dozorela 
po koncu osnovne šole. Na tekmovanjih 
ranga ENL in NJR je bila v sezoni 2018/19 
v slalomu in veleslalomu dvakrat dru-
ga in enkrat tretja, kar je bila odlična 
odskočna deska za nadaljevanje sezone, 
v kateri je potem dosegla tudi 1. mesto 

na tekmovanju FIS v Zagrebu. Februarja 
2019 je sodelovala na Olimpijskem fe-
stivalu evropske mladine v Sarajevu, v 
sezoni 2019/20 pa nastopila na tekmo-
vanjih FIS in olimpijskih igrah mladih 
v švicarski Lozani ter zabeležila tudi 
prve nastope na tekmah evropskega 
in svetovnega pokala. V letošnji sezoni 
načrtuje preboj med najboljših trideset 
smučark v Evropi v absolutni konku-

renci. Trener ekipe evropskega pokala 
Pavel Grašič o njej pravi, da je mlada 
smučarka z ogromno volje do dela in 
napredka: "V letošnji sezoni je naredila 
velik tehnični napredek in pa predvsem 
napredek v psihološki pripravi. Na tre-
ningih je vedno zbrana in motivirana 
za napredovanje. Ko ji ne gre najbolje, 
še bolj zbrano trenira in se trudi stvari 
izboljšati. Bolj ko se bližajo tekme, bolj 
je osredotočena na malenkosti in de-
tajle. Je zelo dobro telesno pripravljena. 
Je zelo striktna glede vseh svojih obve-
znosti in ima zelo jasno začrtane cilje. 
V njej vidim velik potencial, saj nima le 
talenta, ampak se je poleg tega za dose-
go svojega cilja pripravljena odreči mar-
sičemu, poleg tega pa je še zelo pridna 
in delovna. Brez težav usklajuje smuča-
nje in šolo."

ŽELI PRISMUČATI NA VRH

Nika Murovec je dijakinja 3. letnika Gi-
mnazije Franceta Prešerna v Kranju in je 
uspešna tudi v šoli. Pri vsem ima veliko 
podporo družine. "Nekega dne si želim 
osvojiti olimpijsko medaljo in zmagati v 
svetovnem pokalu. Vem, da rezultat ne 
pride brez odrekanja, trdega dela in vere 
v uspeh," je dejala alpska smučarka, ki 
trenira vsak dan. Kot majhna deklica je 
občudovala Tino Maze in spremljala nje-
ne dosežke, njena vzornika pa sta še Lin-
dsey Vonn in Ivica Kostelić.

Nika Murovec med finalisti projekta Mladi upi 
Alpska smučarka iz Studenčic je bila v ožjem krogu finalistov projekta Mladi upi 2020.  
Kot pravi, je sneg njen drugi dom, največja cilja za prihodnost pa olimpijska medalja 
in zmaga v svetovnem pokalu.

Nika Murovec je obetavna slovenska alpska smučarka. / Foto: Mateja Jordovič Potočnik

»Nekega dne si želim osvojiti 
olimpijsko medaljo in zmagati 
v svetovnem pokalu. Vem, 
da rezultat ne pride brez 
odrekanja, trdega dela in vere  
v uspeh.«
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Lokostrelka Toja Ellison, dekliško Čer-
ne, se je pred leti iz Vikrč preselila v 
Združene države Amerike. Poročena je z 
Bradyjem Ellisonom, znanim lokostrel-
cem, dobitnikom medalj tudi z najve-
čjih tekmovanj. Sredi novembra sta se 
razveselila prvorojenca, ki sta mu dala 
ime Ty. Toja je kljub nosečnosti v sezo-
ni 2020 tekmovala in bila zelo uspešna. 
Oglasila se nam je iz mesta Globe v Ari-
zoni, kjer živijo, in spregovorila o prete-
klem letu in načrtih za naprej.

 Kakšna sezona je za vami v tekmo-
valnem smislu?
Sezone 2020 sem se zelo veselila, ker je 
bila že sezona 2019 uspešna. Želela sem 
si še ene mednarodne sezone, a je načr-
te prekrižal covid-19. Želela sem si po-
stati tudi mamica. To je bilo v načrtu in 
hvaležna sem, da se je tudi uresničilo. 
Za mano je pravzaprav odlična sezona, 
morda celo najboljša doslej. Mednaro-
dnih tekem ni bilo, sem pa tekmovala 
v Združenih državah Amerike. Kljub no-
sečnosti sem jih dobro izpeljala. Užitek 
je bilo streljati, kot bi mi Ty v trebušč-
ku pomagal. Imela sem lepo nosečnost, 
bila je prav magična, vse je potekalo 
super. Skratka, sezona 2020 je bila ena 
mojih najboljših, čeprav se zaradi pan-
demije nisem mogla pomeriti z vsemi 
lokostrelkami na svetu. S tekmovanj 
sem odhajala zadovoljna, saj je bilo 
moje streljanje dobro. Nastopila sem na 
dvanajstih tekmah in na desetih stala 
na stopničkah. In to čeprav motivacija 
ni bila vedno tista prava in čeprav se 
zaradi nosečnosti nisem vedno počutila 
močne.

 Je bila nosečnost bolj mirna, ker ni 
bilo potovanj na tekme po svetu?
Morda se mi prav zato zdi, da mi pan-
demija, zaradi katere ni bilo mednaro-
dnih tekmovanj, niti ni toliko uničila 
sezone. Na neki način sem hvaležna, da 
je bilo vse skupaj precej bolj mirno. Lah-
ko sem si vzela več časa za počitek, ni 
bilo potovanj, letov ... Čeprav je covid-19 
prinesel veliko slabega, se skušam osre-
dotočiti na tisto, kar je bilo pozitivno.

 Kakšna sezona pa je za vašim mo-
žem?
Iz več razlogov je za njim malo posebna 
in težka sezona. Lokostrelstvo je najina 
služba in zato je bilo nekaj negotovosti, 
kako bo zaradi covida-19. Potem je bil tu 
še prihod novega družinskega člana. Na 
koncu je tudi za njim uspešna sezona, 
ne pa tako uspešna, kot sezona prej. 
Leto 2020 je bilo tekmovalno morda bolj 
naklonjeno meni kot njemu. Hvaležna 
pa sva, da je bil na tekmah vsaj en Elli-
son na stopničkah. 

 Leto 2020 je bilo za vaju posebno, saj 
sta prvič postala starša. Kako je pote-
kal porod?
Leto 2020 je bilo zagotovo najbolj čarob-
no zaradi nosečnosti in prihoda Tya na 
svet. Rodila sem v Združenih državah 
Amerike, v našem mestecu Globe. Ob 
sebi sem imela moža, super zdravni-
ka in super babice. To je bila posebna, 
a hkrati tudi težka izkušnja. Štiri tedne 
pred rokom, torej v 36. tednu nosečno-
sti, mi je odtekla plodovnica. Moja želja 
je bila popolnoma naraven porod. No, 
potem nič ni šlo tako, kot sem načr-
tovala. Nisem imela svojih popadkov. 

Eno noč smo tako še počakali. Gibala 
sem se in upala, da se bodo začeli. Ker 
ni bilo tako, so mi porod zjutraj sprožili 
z umetnimi. Bolečine so bile hude, po-
stajala sem vse bolj izčrpana, a po do-
brih 24 urah sem bila odprta šele dva 
centimetra. Dolgo sem vztrajala, da 
ne želim ničesar za lajšanje porodnih 
bolečin, hkrati pa sem se zavedala, da 
bom zaradi utrujenosti težko zdržala še 
toliko časa. Zaprosila sem za epidural-
no analgezijo. Morala sem čakati, ker 
anesteziolog ni bil prost. Sem zdržala 
in potem rodila v 45 minutah. Porod je 
skupaj trajal skoraj štirideset ur. K sreči 
tukaj nikoli niso prepovedali prisotno-
sti partnerja pri porodu, kot je bilo to v 
prvem valu epidemije nekaj časa v Slo-
veniji. Na večino pregledov sicer Brady 
ni mogel z mano, so mi pa že prej zago-
tovili, da bo ne glede na situacijo lahko 
zraven pri porodu. Tega res nikomur ne 
bi smeli vzeti. Porod je pomemben tudi 
za partnerja, za njegov prvi stik z otro-
kom in je tudi v veliko pomoč porodnici. 
Je velik dogodek. Ne predstavljam si, da 
Bradyja ne bi bilo zraven. Zelo sem mu 
hvaležna, da mi je stal ob strani. 

Odlična sezona, v kateri je postala tudi mama
»Kljub temu da zaradi pandemije v sezoni 2020 ni bilo mednarodnih tekmovanj, sem 
odlično nastopala v Združenih državah Amerike. To je bila morda celo moja najboljša 
sezona doslej,« pravi lokostrelka Toja Ellison, ki je konec leta povila prvorojenca.

Toja Ellison je bila kljub nosečnosti na tekmovanjih zelo uspešna. / Foto: osebni arhiv



 Kakšni so vaši načrti za letošnje leto?
Predvsem biti mamica, žena, tudi trenirati in tekmovati, ko-
likor nam bo dano. Dvoranske sezone skoraj ne bo. Upam, da 
bo vsaj na prostem. Načrt je tudi priti v Slovenijo, upam, da 
celo večkrat. Poleti gremo vedno z družino na Krk. Lani mi 
je to manjkalo, saj v Slovenijo nisem potovala zaradi vseh 
omejitev in zaradi nosečnosti. Tega se vsako leto neskončno 
veselim. Upam, da bom letos to veselje lahko podelila tudi s 
Tyem. Letos bodo olimpijske igre. Brady se pripravlja nanje. 
Če bodo dovolili gledalce, bomo šli vsi. O tem sicer nihče ne 
upa razmišljati. Bomo videli, kako bo. 

 Kako je z dvoransko sezono?
Tekme dvoranske sezone so več ali manj odpovedane. V na-
jino življenje je prišel otrok in tudi zato imava več možnosti 
čas preživljati z njim oba skupaj – v miru.

 Kakšno je stanje glede covida-19 v vašem kraju?
Združene države Amerike se znova zapirajo, česar mi v Ari-
zoni še ne občutimo. Rečeno je bilo, da tukaj zapiranja ne bo. 
Bomo videli. Maske nosimo v zaprtih prostorih, na prostem 
ne. Ne občutimo toliko pandemije. Mesto Globe je manjše, 
kar je v današnjem času velika prednost. Počutim se varno. 
Uro vožnje stran imamo jezero in poleti smo veliko časa pre-
živeli tam, v naravi. Si pa v prihodnje želim živeti v kakšnem 
večjem mestu.

 Kdaj ste bili na zadnje v Sloveniji?
Lani konec februarja. Upam, da bom lahko kmalu spet pri-
šla, tudi če bom morala za deset dni v Vikrčah v karanteno. 
Želim videti domače in želim, da v živo spoznajo Tya. Če sem 
iskrena, imam covida-19 že dovolj. Veliko ljudem je težko, ker 
so izgubili svojce, se soočajo s težko finančno situacijo, se po-

čutijo kot v zaporu ... Želim si, da bi se življenje kmalu nor-
maliziralo. Res upam, da bo to čim prej in da bom lahko čim 
prej prišla spet na obisk v Slovenijo.
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TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

NOVOLETNE ZAOBLJUBE

"Prvega januarja pa res začnem." Zago-
tovo se vsak izmed nas večkrat v svojem 
življenju sreča s to mislijo. Prvi dan v letu 
je vedno tisti, za katerega pravimo, da je 
zrcalo celotnega leta pred nami in je po-
stal že tradicija v smislu zaobljub. Večina 
vstopi v novo leto s polnim zanosom, kar 
je seveda odlično, vendar le redki te na 
hitro razvite navade dejansko obdržijo 
celo leto. Popolnoma logično je, da nas 

prazniki malo polenijo, saj smo običaj-
no na toplem, v prijetni družbi, ob polni 
mizi dobrot in s skodelico čaja v roki. 
Mogoče v tem obdobju, ki nas spremlja 
že dolgo časa, zaobljub niti ne zaznamo 
v tolikšni meri, vendar se sam še živo 
spominjam prizora s Šmarne gore na 
začetku leta 2019, ko bi na zožanju poti 
lahko praktično postavili semafor. Brez 
pretiravanja, množica ljudi je bila zares 
ogromna, vendar pa je do konca meseca 
in v nadaljevanju leta število pohodni-
kov drastično upadlo.
Pa vendar, moramo se zavedati, da pot 
do zdravja ni sprint, temveč maraton, 
kar velja pravzaprav za vse stvari na tem 
svetu. Prav vsi stremimo k življenju z 
manj težavami, še posebno zdravstveni-
mi, zaradi tega je v prehodu v novo leto 
vedno aktualen rek "srečnega pa zdra-
vega". Četudi to reče vsak in se nam zdi 
že prežvečena misel, se vseeno ni treba 
prav veliko poglobiti v filozofijo, da se 
zavemo, da je to dejansko najbolj po-
membno v življenju, povrhu vsega pa je 

še večina niti, ki povezujejo naše počutje 
v celoto, v naših rokah. Moj nasvet je, da 
vsako aktivnost začnete postopoma, saj 
na tak način volja ne bo tako hitro izo-
stala. Želja mora biti vedno prisotna, po 
domače rečeno moramo biti malo "lač-
ni" aktivnosti. Pretiravanje vodi ravno v 
drugo smer, saj se človek kaj hitro nasiči 
in na tak način opusti svojo dejavnost, 
poleg tega pa lahko nekdo, ki tega ni na-
vajen početi, stakne še kakšno poškodbo. 
Novo leto je tako odlična priložnost za 
nov začetek, vendar pa jo moramo vzeti 
z rahlo zategnjeno zavoro. Smiselno je 
tudi, da se osredotočimo na eno podro-
čje, ne več. Mnogo ljudi si želi čez noč 
obrniti dosedanje prehranjevalne in 
gibalne navade, ki so se jih morda prej 
držali tudi desetletje, kar seveda lahko 
zdrži nekaj časa, vendar se po navadi 
v trenutku tudi podre. Bolje je iti korak 
za korakom in po malo daljši adaptaciji 
na eno dodati drugo navado. Prepričan 
sem, da je to ključ do pozitivnih in dol-
goročnih sprememb.

V gibanju s Timotejem (21)

Družina Ellison: Brady, Ty in Toja / Foto: osebni arhiv
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Kaj je po vaših dolgoletnih izkušnjah ključno za 
pripravo vozila za nizke temperature?
Pred zimsko sezono, s katero so povezane predvsem 
nizke temperature in slabši vozni pogoji na cestišču, je 
zelo pomembno, da poleg zakonsko določene zimske 
opreme lastnik svojemu vozilu zagotovi tudi podroben 
pregled pri avtoservisnem strokovnjaku v usposobljeni 
avtoservisni delavnici in si s tem zagotovi zanesljivo in 
varno uporabo vozila. Strokovnjak bo s pregledom stanja 
podvozja, zavor, vseh tekočin, akumulatorja, svetlobnih 
teles in tudi metlic brisalcev lastniku podal poročilo 
o stanju njegovega vozila in po dogovoru z njim tudi 
odpravil morebitne nepravilnosti. Ne smemo pa pozabiti 
tudi na goriva, ki so prav tako prilagojena za zimski čas in 
nizke temperature.

Zakaj je treba pozimi v avto točiti drugačna goriva 
in katera priporočate?
Pri dizelsko gnanih vozilih je zelo pomembno, da se 
pozimi uporabljajo tako imenovana zimska dizelska 
goriva, ki imajo dodane aditive proti izločanju parafinskih 
kristalov v pogojih s temperaturami pod lediščem. 
Izločeni parafinski delci onemogočajo pretok goriva 
po vbrizgalnem sistemu in preprečujejo normalno 
delovanje motorja. Za vozila z bencinskimi motorji pa se 
glede goriv v zimskem obdobju v bistvu ne spremeni nič 
drugega, kot to, da se v tem obdobju, ko temperature 
nihajo v območju rosišča vlage, priporoča rezervoar 
goriva imeti vedno čimbolj poln, da se prepreči 
prekomerno nabiranje kondenzirane vlage v njem, ki 
pri novejših vozilih lahko škodljivo vpliva na delovanje 
vbrizgalnega sistema, predvsem visokotlačnih črpalk in 
injektorjev. To v največji meri velja za vozila, ki se vozijo 
redkeje ali pa celo čakajo konzervirana do spomladi. 
Enako velja tudi za vozila z dizelskim motorjem, s tem 
da pri njih voda, ki se nabira v rezervoarju vozila dodatno 
lahko reagira še z biodizelskim delom goriva in ustvarja 
mulj v obliki bioorganizmov, ki posledično maši dotoke 
goriva do oskrbovalne črpalke vbrizgalnega sistema 
in tako pripelje do resnejših okvar in tudi zaustavitve 
motorja. Sodobna goriva, kot je na primer Q Max, ki 
so dodatno izboljšana z raznimi aditivi, v veliki meri 
preprečujejo pojav zgoraj omenjenih težav in dodatno 
omogočajo tudi popolnejše in čistejše izgorevanje 
gorivne mešanice v motorjih in manjše obremenitve 
okolja in kompleksnega sistema čiščenja izpušnih plinov.

Zakaj so kakovostna goriva ključna za zdravje 
avta? Na katere dele vozila vse vplivajo?
Zaradi čistejšega izgorevanja se sistem čiščenja izpušnih 
plinov ne obremenjuje s prekomernimi trdnimi delci, 
pepelom in ostalimi neizgorelimi aditivi, ki onemogočajo 
kemične in mehanske procese redukcije škodljivih emisij. 
Poleg tega kakovostna goriva zagotavljajo manj oblog 
na batih in njihovih obročkih, cilindrih, ventilih in sedežih 
ventilov. Zmanjša pa se tudi delež usedlin in mulja v 
motornem olju in karterju ter ostalih delih motorja.

Lahko zaradi uporabe neprimernega goriva pride 
do raznoraznih okvar? Kaj opažate v praksi?
Lahko pride do različnih okvar, ki pa so odvisne od 
tega kakšno neprimerno gorivo je bilo uporabljeno; 
nekakovostno, neprečiščeno, staro ali pa celo napačno. 
Slednje se v praksi največkrat pojavlja, ko lastnik 
pomotoma natoči v rezervoar goriva namesto dizelskega 
goriva bencin ali pa, sicer redkeje, tudi obratno. V vseh 
teh primerih je najprej obvezno temeljito izčrpati vso 
količino goriva, očistiti sistem dovoda in vbrizga goriva 
in zamenjati filter goriva. Šele nato se dotoči pravo 
gorivo in preveri morebitne ostale poškodbe motorja 
in njegovih podpornih sistemov, ki so odvisne od tega, 
ali je motor že deloval na neprimerno gorivo in koliko 
časa, ali pa se je napaka ugotovila in odpravila še pred 
njegovim zagonom.
Ker pa je pri sodobnih vozilih čistost goriva vedno bolj 
pomembna in jo je povsod tudi težko zagotavljati bi 
rad opozoril, da se v avtoservisnih delavnicah opaža, da 
imajo sodobna vozila predpisan interval zamenjave filtra 
goriva s strani proizvajalca vozila bistveno predolg in 
se vsem lastnikom za dolgoročno brezhibno delovanje 
njihovih vozil in zmanjšanje stroškov obratovanja 
priporoča menjava filtrov goriva, predvsem pri dizelskih 
vozilih, najkasneje na vsakih 30.000 kilometrov ali dve 
leti.

Kako lahko poleg izbire primernega goriva še 
poskrbimo za dobro stanje avtomobila? 
S pravilno uporabo, nepriganjanjem motorja v višje 
obrate in prevelike obremenitve, dokler le ta ni ogret 
na delovno temperaturo, počasnim ohlajevanjem 
motorja, predvsem turbinsko podprtih, po predhodnem 
obremenjevanju, rednim servisiranjem in skrbjo za 
čistočo zunanjosti in notranjosti vozil.

INTERVJU Primož Rožnik

Na tekmovanju Mehanik leta ste slavili kar 
trikrat, nam lahko poveste kaj več o tem 
dosežku? 
Izbor in tekmovanje Mehanik leta organizirata 

revija Mehanik in Voznik ter spletni portal Žurnal že 
od leta 2014. Na samo tekmovanje se mehaniki lahko 
prijavijo sami ali pa jih k temu prijavijo delodajalci, 
prijatelji, sorodniki. Najprej tekmovalci s samopromocijo 
preko družbenih omrežij in spleta zbirajo glasove svojih 
bližnjih, sodelavcev, prijateljev in predvsem zadovoljnih 
strank. Prvih deset, ki zbere najvišje število spletnih 
glasov se uvrsti v finale, kjer pa se glasovi izničijo in se 

tako enakovredno pomerijo v reševanju teoretičnega 
testa in nato še v različnih praktičnih nalogah. Praktične 
naloge obsegajo vezavo električne sheme, odkrivanje in 
odpravo skritih napak na vozilih, menjavo pnevmatike, 
slepo prepoznavo sestavnih delov vozila in tudi logično-
spretnostni test s sestavljanjem manjše makete iz 
Lego kock. Meni je v prvih letih tekmovanja uspel 
»hattrick«, nato pa sem se samoiniciativno odmaknil od 
tekmovalnega dela, a so me organizatorji pri naslednjih 
izvedbah povabili v komisijsko ekipo, za kar sem jim zalo 
hvaležen, saj sem tako nabral tudi nekaj novih izkušenj, 
ki jih lahko uporabljam pri sedanjem delu.

24  Avto+šport

Ker so pred vrati zima in nizke temperature, je vozilo potrebno primerno pripraviti. Kako to najbolje 
storiti, nam je zaupal Mehanik leta Primož Rožnik, ki je z nami delil še druge nasvete o skrbi za 
avtomobil. Rožnik, ki ima v svoji delavnici Avto Rožnik v Horjulu izobešena kar tri priznanja iz 
tekmovanja Mehanik leta, je dokaz, da Slovenci vozila zaupajo majhnim delavnicam, ki to zaupanje 
gradijo s svojo zanesljivostjo, znanjem in trdim delom. 

Kako pripraviti vozilo na zimo

Smo sredi zime, ki je že postregla 
tudi z nizkimi temperaturami in 
snegom. Na kaj moramo biti v teh 

razmerah pozorni vozniki?
Predvsem moramo paziti, da so vozila pri-
pravljena na vožnjo v zimskih razmerah. 
Poskrbeti je treba za očiščena stekla, pre-
veriti moramo, da metlice brisalcev niso 
preveč obrabljene, brezhibno pa morajo 
delovati tudi svetlobna telesa, ki morajo 
biti tudi pravilno nastavljena. Pomembni 
so tudi vsi elementi podvozja in zavorni sis-
tem, ki so v zahtevnih voznih razmerah na 
slabših podlagah še toliko bolj pomembni. 

Kako pomembna je izbira kvalitetnega 
goriva, še posebej ob nizkih tempera-
turah?
Kvaliteta goriva je zelo pomembna, saj je 
od tega odvisna čistost izpuha. Pri sodob-

nih dizelskih motorjih z izbiro kvalitetnega 
goriva ne varujemo le motorja, temveč tudi 
vse sestavne dele ob motorju, ki skrbijo za 
zmanjševanje emisij izpuhov plinov. Pred-
vsem mislim na ventile povratnega voda, 
filtre trdih delcev in nenazadnje katalizator 
dušikovih oksidov. Vse to so elementi, ki 
skrbijo, da so emisije v skladu z normami 
in čim nižje. Če je izgorevanje zaradi slabe 
kvalitete goriva slabo, pomeni, da so ti sis-
temi bolj obremenjeni in ne delujejo več 
normalno. Zato je priporočljivo točiti čim 
boljše gorivo, kar je še posebej pomembno 
pozimi, ko so razmere zaradi nizkih tem-
peratur še toliko bolj zahtevne. Sodobna 
goriva, kot je na primer Q Max iz Petrola, so 
dodatno izboljšana s paketi različnih adi-
tivov, ki omogočajo nemoteno delovanje 
motorjev v vseh razmerah in preprečujejo 
morebitne prej omenjene težave.
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V MEDVOŠKEM AVTOSERVISU TOMAŽ LUŠTREK, S. P., SE LAHKO POHVALIJO Z VEČ KOT TRIDE-
SETLETNO TRADICIJO POPRAVIL VSEH VRST VOZIL, ZAUPAJO PA JIM VOZNIKI TAKO Z OKOLICE 
MEDVOD KOT DRUGIH DELOV SLOVENIJE. DANES STRANKAM NUDIJO CELOSTNO STORITEV OD 
DIAGNOSTIKE, ODPRAVE NAPAK DO VULKANIZERSKIH STORITEV IN AVTOOPTIKE, ZATO SO ZA-
GOTOVO PRAVI NASLOV ZA VPRAŠANJA O TEM, NA KAJ MORAMO BITI VOZNIKI POZORNI OB 
NIZKIH ZIMSKIH TEMPERATURAH IN KAKO POMEMBNA JE IZBIRA KVALITETNEGA GORIVA. O 
TEM SMO SE POGOVARJALI Z IGORJEM LUŠTREKOM.

Kako vozilo pripraviti na zimo?

 Igor Luštrek

Lahko ob točenju goriva slabe kvalitete 
prihaja do okvar?
Pri dizelskih motorjih je znano, da se v pri-
meru slabšega izgorevanja začnejo tvoriti 
ogljikove obloge na izpušnih delih, zato 
velja uporabljati goriva dobre kakovosti. 
Tudi med bencinskimi gorivi so v zadnjem 
času v ponudbi takšna z večjim oktanskim 
številom, ki pripomorejo k boljšemu delova-
nju motorja, zato jih zagotovo priporočamo 
tudi voznikom vozil z bencinskim motor-
jem. V vsakem primeru pa je smiselno, da 
vedno natočimo poln rezervoar goriva. Na 
dnu rezervoarja se namreč nabira nesnaga, 
in če se stalno vozimo s praznim, je črpalka 
bolj obremenjena in lahko prihaja do težav.

Kakšna je kvaliteta goriv na slovenskih 
bencinskih servisih?
Načeloma so goriva dobre kvalitete, še 
posebej pri večjih ponudnikih. Nekateri 
ponujajo tudi boljša goriva z več aditivi, ki 
pripomorejo k optimalnejšemu delovanju. 
Takšen je denimo Petrolov Q Max iQ Diesel, 
ki vsebuje kvalitetne dodatke, ki pripomo-
rejo k boljšemu delovanju motorja.

Se lahko zaradi tega nadejamo večjega 
prihranka pri porabi goriva?
Zaradi tega se lahko nadejamo nekoliko 
manjše porabe, a na to najbolj vpliva sam 
voznik s svojim načinom vožnje. Bistvena 
prednost kvalitetnejšega goriva je, poleg 
skrbi za okolje, podaljševanje življenjske 
dobe motorja. 

Kako lahko tudi z vožnjo pripomoremo, 
da pozimi nimamo težav z avtomobilom?
Predvsem ni priporočljivo, da se vozilo ob 
zagonu preveč obremenjuje. Vozimo zmer-
no, do območja maksimalnega navora, ki 
pri dizlih znaša po navadi okoli dva tisoč 
obratov na minuto, dokler se motor ne 
ogreje na delovno temperaturo. Šele takrat 
lahko bolj pospešujemo.

Smo Slovenci, po vaših izkušnjah, dovolj 
pozorni na izbiro goriva in nasploh do-
bro skrbimo za svoja vozila?
Večini voznikov je še vedno najpomembne-
je, kje bodo prihranili kakšen cent, čeprav je  
na koncu pri polnem rezervoarju prihranek 
zgolj kakšen evro ali dva. Večina lastnikov 
sicer dobro skrbi za avto in ga redno servi-
sira, obstaja pa manjši segment ljudi, ki ne 
vlagajo v vozilo in imajo posledično tudi več 
težav in stroškov. Vsekakor je redno servi-
siranje priporočljivo, saj se takrat pogosto 
odkrijejo manjše napake, ki so stroškovno 
bolj znosne kot pa kasneje, ko lahko pride 
do večje okvare in tudi večjih stroškov. 
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.Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Tucson je mesto v ameriški Arizoni, ki je svetu in Evropejcem 
postalo bolj znano prav po Hyundaievem enoprostorcu tucso-
nu, ki je ob koncu lanskega leta dobil novo, že četrto preo-
brazbo. Hyundai namreč dobro ve, da se železo kuje, dokler 
je vroče, in da je na trgu treba slediti tekmecem, kot so vozila 
VW Tiguan, Peugeot 3008, Škoda Karoq, Seat Ateca in drugi. 
Hyundai si počasi, ampak vztrajno kuje pot na evropskem tr-
žišču. S tucsonom je Hyundai že leta 2004 vstopil v zelo nasi-
čen razred vozil SUV in do danes prodal sedem milijonov vozil 
po vsem svetu, od tega 1,4 milijona v Evropi. S tem je postal 
najbolje prodajani športni terenec te znamke. Novi Hyundai 
Tucson se je zaradi revolucionarnosti in umeščenosti v slo-
venski avtomobilski trg uvrstil tudi med pet finalistov za iz-
bor slovenski avto leta 2021. 
Novi model Tucson se ponaša s samosvojim dizajnom in naj-
širšo paleto elekrificiranih pogonskih sklopov v razredu SUV, 
ki vključujejo nove, čistejše in zmogljivejše bencinske ter di-
zelske motorje z blago hibridno tehnologijo. Na voljo je tudi 
kot priključni hibrid. Ponuja vse najnovejše varnostne siste-
me, štirikolesni pogon, napredno povezljivost in najobsežnej-
ši garancijski paket v panogi.
S predhodnikom oblikovno nima veliko skupnega, razen mer 
(dolg je 4,5 metra, širok 1,86 in visok 1,65 metra), je večji, pro-
stornejši in digitalno naprednejši. Tucson je prvi Hyundaiev 
SUV, katerega podobo je zaznamovala nova oblikovna filozofi-
ja, imenovana čutna športnost. Sedaj je daljši in širši, njegova 
mišičasta podoba pa združuje zašiljene linije, dinamično so-
razmerje in razgibane površine. Predvsem prednji del je nekaj 
posebnega, saj se zdi, kot da avto sploh nima luči. Šele ko se 
avto prižge, se izza črne oplate pokažejo tudi dnevne LED-luči. 
Tucson je opremljen z vsemi modernimi tehničnimi pripo-
močki in asistenčnimi sistemi, med drugim pozna tudi sistem 
polsamodejne vožnje, ko na avtocesti avto sam pomaga zavi-
jati in pred ovinki zmanjšuje hitrost. Posebej velja poudariti 
tehnologijo NFC, s katero je mogoče kar s telefonom odklepati 
avto, prav tako pa zagnati motor in klimatsko napravo z raz-
dalje do trideset metrov. Posodobljena in nadgrajena je bila 
tudi aplikacija Bluelink, povezljivost s pametnim telefonom, ki 
zdaj omogoča še več funkcij nadzora nad avtom. 

Novi Hyundai Tucson
Hyundajev najbolje prodajan terenec je 
doživel revolucionarno preobrazbo.

Novi Tucson, drzno drugačen

Če ste na primer pozabili zakleniti avto ali ne veste, kje v 
mestu ste pustili svoj avto, vas bo novi tucson opozoril s 
sporočilom in vas do avtomobila vodil z vašim pametnim 
telefonom. Z aplikacijo preprosto preverite, koliko kilome-
trov še lahko prevozite s trenutno količino goriva, če ste za-
prli vrata, okna in prtljažna vrata ter seveda, če ste zaklenili 
vozilo. 
Novi Tucson nudi najobsežnejšo paleto z elektriko podprtih 
pogonskih izbir v svojem segmentu. Poleg "klasike" z 1,6-litr-
skim bencinskim in dizelskim motorjem vrh motorne pale-
te zavzema model Tucson Hibrid z 1,6-litrskim bencinskim 
motorjem T-GDI, ki razvije 169,2 kW (230 KM), povezan pa je s 
6-stopenjskim samodejnim menjalnikom. 
Če so bili prvi hyundai oblikovno nezanimivi, so ti danda-
nes postali oblikovno in tehnološko zelo napredni in dovrše-
ni, zato pa tudi ne več tako poceni, z največ opreme tucson 
seže več kot 40 tisočakov. Tucson se je iz SUV-a, namenjene-
ga predvsem tistim, ki so si želeli več prostora in opreme za 
zmerno ceno, spremenil v resnega konkurenta.
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Lučke v Medvodah
PETER KOŠENINA

Koronavirus nam je v zadnjem letu moč-
no spremenil življenja. V času božično-
-novoletnih praznikov smo omejitve, ki 
jih je prinesel s seboj, občutili bolj kot 
v mesecih pred njim. Odpadli so vsi do-
godki veselega decembra s silvestrova-
njem vred, tradicionalna prednovoletna 
druženja s prijatelji in oddih v zimsko-
športnih središčih. Vsako leto smo hodi-
li v Ljubljano preverjat, ali je bila novo-
letna osvetlitev res enaka kot leto prej. 
Letos je odpadlo tudi to, so bile pa zato 
domače Medvode toliko lepše okraše-
ne. Sneg je bil le še pika na i.

MARJEŠKA PEHTA

Kar močno se zavedam tega v teh dneh, 
ko jo prebolevam in ne vem več, kaj naj 
bi bilo dobro in kaj ne. 

ČAJI

Za boleče sklepe, mišice, pekočo bole-
čino na koži, glavobol pač ni drugega 
kot kakšna tableta proti bolečinam, za 
vse ostalo pa moji čaji. Katerikoli čaj 
je dober za pitje čez dan, z dodatkom 
medu, ingverja, limone. Zjutraj in zve-
čer si sedaj pripravljam tudi žajblov čaj 
in čaj iz rmana. Pitje rmanovega čaja 
ugodno vpliva na dotok krvi v srce in 
urejanje kroženja krvi, s tem pa tudi na 
srčni utrip. Rman zdravi okvaro srčne 
mišice. Pitje čaja izboljšuje tudi našo 
odpornost proti boleznim. Rman ugo-
dno deluje tudi na sečila, spodbuja led-
vice k delovanju, da izločajo seč, hkrati 
jih ne draži. Odpravlja katar mehurja 
in močenje postelje in bolezensko ti-
ščanje na vodo. Žajbelj čisti kri, poma-
ga izločati sluz iz dihal in iz želodca, 
če je zasluzen. Sladkornim bolnikom 
priporočajo čaj iz enakih delov žajblja 
in rmana. Žajbelj deluje protivnetno, 
pozdravi vnetje črevesa, želodca, je-
ter, žolčnika. Je odličen za grgranje pri 
žrelnem katarju, pri vnetih mandelj-
nih in vneti ustni sluznici. Uporabljajo 
ga pri različnih presnovnih boleznih, 

dober je pri revmatizmu in protinu, za 
zmanjševanje živčnih motenj, do kate-
rih pride pri teh boleznih. Lahko si ga 
pripravimo kot poparek: nekaj listov 
žajbla prelijemo z vrelo vodo, pustimo 
stati pet minut, odcedimo in popijemo 
(lahko do tri skodelice na dan). Pri-
pravite ga vedno svežega, ker drugače 
postane grenak. Žajbelj lahko pripravi-
mo tudi tako, da se kuha od dve do tri 
munte, potem ga odcedimo in pijemo. 
Tako pripravljenega lahko tudi grgrate, 
če vas boli grlo. Pri bolečinah v pljučih 

in če se ne morete odkašljati, pa pre-
žgite sladkor, da je lepe rjave barve, 
dolijte dva decilitra mleka, nekaj žaj-
blovih listov in kuhajte do tri minute, 
precedite in pijte. Priporočeno je jemati 
tudi C-vitamin in pa D-vitamin, o tem 
se veliko piše in mislim, da ga marsik-
do jemlje tudi kot preventivo.

PREŽGANKA

Sama opažam, da kakšnega posebnega 
apetita nimam, lahko pa vam pripo-
ročam krepko govejo ali kokošjo juho, 
morda korenčkovo juho, porovo juho, 
bučno juho, prežganko.

Sedaj, ko sem tole zapisala, seveda ne 
vem, koliko vas sploh še skuha prež-
ganko, ki je ravno za bolnike, ki nimajo 
nobene želje po hrani. Je krepčilna in 
bi se lahko vrnila nazaj na naše mize. 
Tudi sama jo redkokdaj še naredim, 
morda bo sedaj pravi čas. Največje ve-
selje, ki ga bom naredila svojemu možu.
Moj recept: V kozico vlijemo malo olja, 
dodamo dve veliki žlici moke in na ma-
lem ognju prepražimo, da moka dobi 
lepo zlato barvo. Dodamo približno liter 
vode, solimo, dodamo celo kumino ali 

pa zmleto, kakor vam je ljubše. V juho 
zakuhamo dve stepeni jajci, prevremo 
in postrežemo.
Še nekaj, kar zagotovo nisem še nikoli 
zapisala, pa je razkužilo, ki ga po novem 
uporabljamo vsi doma. Če imate mo-
žnost pri nekom, ki kuha domače žganje, 
dobiti kakšen deciliter cveta, ga kupite. 
Informacijo sem dobila od gospoda, ki se 
že zelo dolgo ukvarja z zelišči. Vsak dan 
si vtrite cvet v roke, še preden pa se roke 
posušijo, skozi nos vdahnite hlape, nato 
skozi usta izdahnite. Poskusite enkrat do 
dvakrat, zelo vam bo pomagalo razkužiti 
celotno dihalno pot. Ostanite zdravi!

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Res je korona, ni gripa

»Ne vem, koliko vas sploh še skuha prežganko, ki je ravno za 
bolnike, ki nimajo nobene želje po hrani. Je krepčilna in bi se lahko 
vrnila nazaj na naše mize. Tudi sama jo redkokdaj še naredim, 
morda bo sedaj pravi čas.«
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Organizatorjem v Planici je decembra uspelo na visokem 
nivoju izpeljati svetovno prvenstvo v poletih. Prvič je bil v vlogi 
generalnega sekretarja OK Planica Tomaž Šušteršič iz Verja, ki je bil 
prej v tej vlogi pri OO Pokljuka. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič 

MEDVEDA NA ZIMSKEM SPANJU 
Medveda se odpravljata na zimsko spanje. Ko tako ležita v votlini 
in opazujeta naravo, prvi reče: "Ima me, da bi enkrat ostal buden 
čez zimo."
"Zakaj pa?"
"Zato, ker bi rad videl tiste norce, ki listje nazaj na drevesa obe-
šajo."

DVE SNEŽINKI 
Se srečata dve snežinki.
"Stara, kam pa kam?"
"Mah na Krvavec. Tam je tak mir … Pa ti?"
"V Koper delat paniko ..."

PREHRANA JE POMEMBNA 
Pogovarjata se dva zdravnika.
"Zakaj pa ti svoje paciente tako natančno sprašuješ, kaj jedo?" 
starejšega kolega vpraša mlad zdravnik, ki je ravno odprl zasebno 
prakso.
 "Zato, da vem, koliko jim lahko zaračunam."

SUDOKUSMEH JE POL ZDRAVJA
sudoku_SOTOČJE_21_01
NALOGA

9 5 1 7
6 9 1 4

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

2 6
3 1 4 6
1 6 3 2

sudoku_SOTOČJE_21_01

REŠITEV

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

sudoku_SOTOČJE_21_01
NALOGA

9517
6914

85
43197
38
17689

26
3146
1632

sudoku_SOTOČJE_21_01

REŠITEV

952643817
683971524
471825369
846319275
739452681
215768493
597236148
328194756
164587932

Rešitev:

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno 
število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih 
kvadratov. Pripravil B. F.                        

Na novoletno smreko pred Centrom starejših v Medvodah so občani v 
predbožičnem času obešali okraske in vzpodbudne misli, s katerimi 
so bodrili stanovalce in zaposlene. Svoj okrasek je obesila tudi Živa 
Ovčak iz Medvod. P. K. / Foto: Peter Košenina

Učenci drugega in tretjega razreda OŠ Medvode so nekaj dni pred 
prazniki pripravili »drive-in« izmenjavo voščilnic. Kot sta pojasnili 
učiteljici Ana Jurca in Alenka Kuder Gaber, so se zaradi trenutnih 
razmer o ideji posvetovali z Občino Medvode, ki je predlog z 
veseljem sprejela. Učenci so bili navdušeni. M. B. / Foto: arhiv šole

Televizija Medvode je 2. novembra leta 1990 kupila prvo kamero 
in prvi videorekorder. V začetku novembra 2020 so tako zabeležili 
trideset let delovanja. Takratna ekipa je izšla iz medvoškega 
gledališča in se hitro širila. Ponosni so, da so že toliko let prisotni v 
slovenskem medijskem prostoru. M. B. / Foto: arhiv TV Medvode
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Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K.F., Lesce, 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 29. 1. 2021, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina
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Kako smo združili digitalno ter okolju  
in zdravju prijazno
Ste vedeli? Slovenec v povprečju na leto porabi 185 kilogra-
mov papirja, za kar so potrebna tri manjša drevesa. Drevesa 
pomembno zmanjšujejo ogljični odtis, saj absorbirajo CO2 iz 
zraka in oddajajo kisik, njihov pozitiven vpliv na okolje pa je 
še širši. Z ohranjanjem gozdov lahko vsi prispevamo k oko-
lju, začnemo pa lahko z majhnimi koraki – tudi na tako nepri-
čakovanih področjih, kot so bančne storitve.

Da se prilagodimo novim okoliščinam, nam ni treba življenja 
obrniti na glavo. Nekatere rešitve, ki dobro odgovarjajo na obe 
potrebi (varnost pred virusom in okoljski problem), so že dolgo z 
nami, zato ni presenetljivo, da so tokrat v naša življenja vstopile 
skozi glavna vrata. To so digitalne tehnologije, ki omogočajo, 
da nemoteno delujemo tudi takrat, ko moramo omejevati fizič
ne stike. Ker se z njimi zmanjšujejo poti in uporaba papirja, pa 
zmanjšujejo tudi obremenitev okolja.

DOKUMENTE ZA KATEROKOLI BANČNO STORITEV  
PODPIŠEMO KAR NA TELEFONU

Za veljavnost nekaterih bančnih storitev pa je vendarle potreben naš 
podpis. Zaradi tega je bilo včasih za nekatere storitve, čeprav smo jih 
lahko naročili v spletni ali mobilni banki, treba obiskati poslovalni
co. »Zadnja nadgradnja mobilne banke Klikin pa je omogočila tudi 
oddaljeno podpisovanje dokumentov s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom, ki zagotavlja enako veljavnost kot lastnoročni podpis. 
Tako lahko že od poletja v mobilni banki Klikin spremenimo limit na 
računu ali kartici, naročimo novo plačilno kartico, takoj dobimo Hitri 
kredit, odslej pa so podprte tudi vse ostale NLB storitve.« Hitro, eno
stavno, varno in okolju prijazno, zagotavlja Tanja Peternelj Novak.

BREZSTIČNO PLAČEVANJE JE VARNO PLAČEVANJE

»V razmerah, ko je priporočeno omejevati stike z ljudmi ali s po
vršinami, na katerih se lahko zadržujejo virusi in mikrobi, je postalo 
brezstično plačevanje še pomembnejše,« pojasnjuje Danilo Slana, 
bančni svetovalec. »Pri brezstičnem plačevanju kartico le približamo 
plačilnemu terminalu POS in ne pride v stik s prodajalcem. Tako je 
manj tveganj, da bi se okužili prek kartice. S kartičnim plačevanjem 
se izognemo tudi plačevanju z gotovino, ki zamenja veliko rok in 
je zato lahko vir okužb. NLB Plačilne kartice lahko prenesemo tudi 
v mobilno denarnico NLB Pay in plačujemo kar s pametnim telefo
nom, poleg tega pa lahko v njej upravljamo tudi varnostne nasta
vitve kartic. Mobilna denarnica je tudi okolju prijazna, saj zaradi nje 
plastične kartice morda že kmalu ne bodo več potrebne.« 

»Zelo pomembno pa je tudi, da lahko naše stranke, ki upo
rabljajo najsodobnejši način plačevanja, mobilno denarnico 
NLB Pay, svoje spletne nakupe pri nekaterih trgovcih potrdi
jo tudi s katerim od biometričnih podatkov, torej z uporabo 
prstnega odtisa ali prepoznavo obraza. Zadnja nadgradnja 
mobilne denarnice NLB Pay z biometičnim potrjevanjem 
spletnih nakupov je namreč del zagotavljanja okrepljenih 
standardov plačevanja, ki jih prinaša Evropska direktiva o 
plačilnih storitvah (PSD2) in so začeli veljati 1. januarja letos,«  
še poudari Danilo Slana iz NLB Poslovalnice Medvode in vas 
lepo povabi k uporabi digitalnih poti, ki bančništvo le še po
enostavijo. Za vsa dodatna pojasnila pa se lahko 24 ur na dan 
vse dni v letu obrnete tudi na NLB Kontaktni center prek tele
fonske številke 01 477 20 00, video klica ali spletnega klepeta.
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»Tako je tudi v bančništvu,« pravi Tanja Peternelj Novak – 
svetovalka za osebne finance v NLB Poslovalnici Medvode, 
in nadaljuje, da se je uporaba digitalnih bančnih tehnologij 
v zadnjem času močno povečala. Niso le nadomestile vsa
kodnevnih bančnih opravkov in jih iz poslovalnic preselile 
na splet, ampak so naše življenje še olajšale. »Za skoraj vse 
bančne storitve smo denimo še nedolgo nazaj morali na 
banko, kjer so bančniki lahko opravili osebno identifikacijo 
v skladu z veljavnimi predpisi. Zdaj pa lahko večino opra
vimo kar od doma, prek video klica, 24 ur na dan, vsak dan 
v letu. Bančni svetovalci (z imenom in obrazom) na video 
klicu bodo prek kamere opravili identifikacijo na daljavo in 
uredili vse potrebno. Varno, brez fizičnih stikov v posloval
nici in skoraj brez papirnate dokumentacije.
Zadnja nadgradnja mobilne banke Klikin pa je omogočila 
tudi oddaljeno podpisovanje dokumentov s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom, ki zagotavlja enako veljavnost kot 
las tnoročni podpis. Tako lahko že od poletja v mobilni ban
ki Klikin spremenimo limit na računu ali kartici, naročimo 
novo plačilno kartico, takoj dobimo Hitri kredit, odslej pa 
so podprte tudi vse ostale NLB storitve.«



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 18. jANUARjA 2021.

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

cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
tEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072

trg-zeleznina@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 15. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure (za pravne osebe).
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PRODAJALNA ZADRUGA cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
tEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure

SONČNIČNA
SEMENA
1 kg

SAMO
1,19€

SOL ZA 
POSIPANJE
25 kg

SVETILKA LED 
AKUMULATORSKA SAMO

39,90€

KOCKE ZA PRIŽIGANJE
48 kos

SAMO
0,60€

100% JABOLČNI SOK
5 l

SAMO
6,26€

SMREKOVIT
150 ml

SAMO
9,53€

KMEČKA 
KLOBASA 
KRAGELJ

-12%

4,89€
AKcIjA

6,98€

-30% !!! NOVO !!!
DOMAČA ZELIŠČA ZAVERL

RADIATOR 
ISKRA 

2000WLOPATA 
ZA SNEG 
DOLENC

SAMO
14,90€

SAMO
18,90€

PRODAJALNA VIŽMARJE
tacenska 67, 1000 Ljubljana,

tEL.: 01-5124-666    GSM: 031-728-611
trg-vizmarje@kzmedvode.si

SPREMENJEN 
NAČIN PRODAJE
ZA FIZIČNE OSEBE
prevzem blaga v Železnini 
je za fizične osebe možen 
samo po predhodnem 

naročilu. Blago, ki ste ga 
plačali s predračunom, 

prevzamete na izdajnem 
mestu Železnine.

ODPRODAJA DO
-80%ZAščItNA OBLAčILA IN DELOVNI 

čEVLjI, MESARSKA OpREMA, KLEtARSKA 
OpREMA, VRtNO ORODjE, ...
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