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Vrtec dobil prizidek Smreke morale pasti 
Smreke pred kapucinskim samostanom v Škofji Loki so v sredo posekali, 
saj jih je napadel lubadar. 

Prizidek k enoti Vrtca Medvode Smlednik v Valburgi je največja pridobitev 
ob začetku novega šolskega leta na področju vzgoje in izobraževanja MATEJA RANT smrek napadel lubadar, zato 

so odredili posek« 
hitreje, da bi zaščitili drevj.e 
v okolici. »Lubadar rad na• 
pade starejše smrekove se• 
stoje, ki so oslabljeni zaradi 
različnih vzrokov, med nji
mi je tudi suša. Možnost po
večuje nadpovprečno toplo 
in dolgo poletje ter še neka
teri drugi dejavniki,« so še 
razložili na občini. kjer si 
želijo, da bo vrt pred kapu
cinskim samostanom kma
lu spet na novo zasajen in 
urejen. 

v občini Medvode. 

MAJA BERTONCELJ 

Valburga - Slovesno so ga 
predali v uporabo 30. avgu
sta, otroški vrvež se je vanj 
naseli včeraj. 

Škofja Loka - Smreke pred 
kapucinskim samostanom 
so odstranili na pobudo la
stnikov, so pojasnili na oh• 
čini, saj jih •je napadel luba
dar in je bilo le tako mogo
če zaščititi ostalo drevjevbli- · 
žini. »Lastniki so opazili, da 
se s tamkajšnjimi smreka
mi dogaja nekaj nenavadne
ga. Poklicali so strokovnja
ke, ki so ugotovili, da je vrsto 

Ob tem so na občini pou• 
darili, da čeprav gre za s mre• 
ke na zasebnem zemljišču, 
so lastnike prosili, če lah
ko ogled opravi še njiho
va arboristka, saj si ne želi
jo odstranjevanja dreves, če 
to ni res nujno potrebno. Po 
ogledu je lahko samo potr
dila, da gre res za napad lu• 
badarja in je torej odstrani• 
tev nujno treba opraviti čim 

Prizidek k vrtcu je zgrajen 
na mestu stavbe, ki je tam 
stala skoraj 110 let. Od leta 
1979 je bil v njej prav tako 
vrtec. Z rušenjem so začeli 
avgusta lani, gradnja je pote• 
kala zadnje mesece. Občina 
Medvode je zgradila dva od• 
delka s sanitarijami in avlo 
z garderobo. zunaj pa je na 
voljo velika terasa in otroško 
igrišče. Na igrišču bodo ure
dili še zasaditev novih dre• 
ves in grmovnic ter položi
li travno rušo, ko bodo vre• 
menske razmere to dopuš• 
čale, saj v zadnjih tednih za
radi pomanjkanja padavin 
in vode to ni bilo mogoče. 
Objekt je zasnovan kot niz. 
koenergijski leseni objekt, z 
zeleno streho in arhitekturo, 
ki se navezuje na vrtec, zgra· 
jen leta 2012. Za nove pro
store so že prejeli tudi upo
rabno dovoljenje. 

Prizidek k vrtcu sta uradno odprla ravnateljica Vrtca Medvode 
· Romana Epih in podžupan Medvod Ivo Rep. f ' "" r;., °"" 

Zbrane sta nagovorila 
ravnateljica Vrtca Medvo
de Romana Epih in podžu
pan Medvod Ivo Rep. Sku
paj sta prerezala tudi trak in 
tako odprla nove prostore. 

»Pridobili smo nove, sodob• 
ne in funkcionalne prosto
re. Vesela sem, da je gradnja 
zaključena pravočasno. Pri
zidek je pripravljen na spre
jem otrok. V vrtcu v Valburgi 
jih bo sedaj skupaj 129. V no
vem prizidku bosta dve sta
rejši skupini, torej otroci, ki 
so bili v vrtec tukaj vključeni 
že prej. lani, ko smo podrli 
stari vrtec, v to enoto nismo 
sprejeli več nobenega otro
ka, saj ni bilo prostora. Tudi 
z novima oddelkoma pa še 
vedno nismo mogli sprejeti 
vseh otrok. Na okalni listi.za 
vstop v Vrtec Medvode ima• 
mo še 69 otrok iz medvoške 
in drugih občin. Dva oddelka 

Otroci in starši so si ogledali nove, sodobne in funkcionalne 
prostore, ffo10: Tina Dokl 

bomo odprli čez leto, saj ima•· 
jo nekateri vstop kasneje kot 
s 1. septembrom,« je pojasni
la ravnateljica Romana Epih. 
Podžupan Ivo Rep je med 
drugim povedal. da je obči
na javno naročilo za gradnjo 
prizidka objavila konec leta 
2021, pogodbo so podpisa• 
li februarja letos. »Izvajalec 
I.esnina MG Oprema se je 
držal dogovora, da bomo dve 
novi igralnici začeli uporab
ljati z zaMkom novega šol
skega leta. Pogodbena vred
nost del je bila nekaj čez 822 
tisoč evrov. Objekt je v celoti 
dokončan, ni pa še dokončala 
zasaditev in ozelenitev okoli
ce. Opravili bomo tudi to. Ot
rokom in zaposlenim, vrtcu 
kot celoti, želim v tem novem 
prizidku obilo srečnih in ve• 
selih dni, staršem pa.da bodo 
z veseljem vozili otroke v to 
novo občinsko pridobitev,« 
je dejal. Slovesnost ob odpr· 
tju je obogatil kulturni pro
gram, ki so ga pripravili otro
ci in vzgojiteljice. 

V Vrtcu Medvode ima• 
jo načrte tudi za naprej, na 
prvem mestu pa je nov vrtec 
v Preski na lokaciji sedanje 
osnovne šole. Najprej bo se• 
veda občina morala zgradi
ti novo šolo na novi lokaciji. 

Smreke pred kapucinskim samostanom so mofali odstraniti. 1 roto: nn"' Dokl_ 
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P@twdiU prisotnost 
v~nJ§al pa§je kuge 
MATEJA RANT 

Žiri - Na osnovi pregleda 
trupel treh lisic iz lovišča 
tamkajšnje lovske druži• 
ne so v Žireh potrdili priso· 
tnost virusa pasje kuge, so 
sporočili z občine. Kot so 
pojasnili, je pasja kuga vi
rusna bolezen, ki povzro. 
ča hudo obolenje pri psih, 
lisicah, kunah in volkovih, 
prizadene pa lahko tudi 
bele dihurje in v redkih pri
merih mačke. » Virus se 

prenaša z aerosolom, s sli• 
no, sluzjo dihalnega trak· 
ta in očesnimi izločki. Za 
prenos je nujen bližnji stik 
zdrave in okužene živali,« 
so razložili na občini in do• 
dali, da lahko virus z okuže
nih območij prenese tudi 
človek. »Za bolezen je zna
čilen sluzno•gnojni izcedek 
iz oči in nosu. Obolela ži
val preneha jesti, dobi vro• 
čino, bruha, lahko ima tudi 
drisko. Ker virus prizade• 
ne tudi živčni sistem, je pri 

živali mogoče opaziti spre
membe v vedenju.« Smr
tnost pri tej bolezni je zelo 
visoka, nevarna pa je za ne· 
cepljene pse vseh starosti, 
čeprav najpogosteje obole• 
vajo mladi psi v prvem letu 
starosti. Lovci zato svetuje
jo, da lastniki psov poskrbi
jo za redno cepljenje pro· 
ti pasji kugi. Specifičnega i,s 
zdravila za pasjo kugo na- i 
mreč ni, je pa bolezen po• J 
gosto ozdravljiva. če jo pra- :,'~ 
vočasno odkrijejo in se zač- i 
ne zdravljenje s podporno :,,,;" 
terapijo - infuzijami, anti
biotiki, sredstvi proti bru
hanju, vitamini ... , so še po- 1 ~ :• . jasnili na občini in dodali, • 
da so po preboleli bolezni :.i 
psi doživljenjsko odporni. ~ 

9 .. oo • pohod 1: Prelepa Gorenjska 
Izhodišče·: JIC Begunje 
smer pohoda: Begunje -Sv. Peter-Sankaška koča • 

Kališča• Poljika planina 
zahtevnost: mestoma sum V2pon po označenih 

gozdnih poteh, kondicijsko srednje 
zahtevno, primemo tudi za družine. 

las hoje In višinska razlika: 3 ure/ 600 m 
Priporolena je pohodniška oz. p~niruka obutev. 

9.30 • pohod 2: Klic gora 
Izhodišče: Parkirišče Krpin, Begunje na Gorenjskem 
smer pohoda: Kipin -Soteska Blatnice• Kališča· 
. Poljška planina · 

zahtevnost: kondicijsko srednje zahteven vzpon po 
gozdnih cestah in planJnskih poteh, · 
primemo tudi za družine. 

las hoje In višinska razlika:. 2 ure/ 580 m 
PriporočeM je pohodniška o, planinska obutev. 

od 1 O. 00 dalje: Organiziran shuttle prevoz do Poljške planine 
(in povratek) na relaciji Begunje - Poljška Planina. · 
Ure odhodov: 10.30, 11.00, 11-30. štart prevozov pred TI( Begimje. 
Cena povratnega prevoza: 20€. Obvezne predhodne prijave na e-mail naslov: begunje@radolca.si 

12.00: Poljška planina 
Planins!1a veselica z ansamlllom Veseli Beg1.mjčani 

informacije in rezervacije na: begunje@radolca.si / 040 591211 /www.radolca.si 1 #ifeelsLOVEnia 
• nadomestni termin v primeru slabega vremena: sobota, 17. september 2022 #mojaslovenija 


