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Člani medvoškega občinskega sveta so 
se 18. aprila zbrali na 27. redni seji. Na 
dnevnem redu so imeli dvanajst točk. 
Na sami seji so ga razširili še za eno toč-
ko, in sicer je Matejko Tarmpuš v imenu 
svetniške skupine NLNKOM predlagal, 
da se Draganu Dkujiću podeli priznanje 
občinskega sveta za dolgoletno delo na 
področju Rdečega križa. Sklep je bil nato 
tudi izglasovan.

OCENA PROMETNE VARNOSTI DOBRO

Na dnevnem redu je bilo poročilo o var-
nostnih razmerah na območju občine 
Medvode za leto 2017. Z glavnimi pou-
darki ga je svetnikom na kratko pred-
stavil komandir Policijske postaje Med-
vode Feliks Strehar. "V letu 2017 smo na 
celotnem območju Policijske postaje 
Medvode, torej v občinah Medvode in 
Vodice, obravnavali 205 kaznivih dejanj, 
od tega je bilo 96 velikih tatvin, kamor 
spadajo vlomi v objekte. Zahvalil bi se 
vsem, ki ste nam sporočali podatke o 
sumljivih osebah, ki so pripomogli k 
temu, da smo bili pri preiskovanju teh 
kaznivih dejanj uspešni. Preiskanost je 
bila 33-odstotna, sicer pa smo preiskali 
48,4 odstotka vseh obravnavanih kazni-
vih dejanj. Pri vlomih v objekte je tre-
ba povedati, da do njih prihaja večina 
v popoldanskem času, in sicer med 16. 
in 21. uro. Vlomi so na celotnem obmo-
čju občine. Glede hujših kaznivih dejanj 
smo imeli dva ropa, ki sta bila uspešno 
preiskana," je dejal Strehar in nadalje-
val z ostalimi področji: "Na področju 
javnega reda in miru smo v lanskem 
letu obravnavali nekoliko manj kršitev, 
in sicer 303, v letu 2016 344, največ jih je 
povezanih s kršitvami zakona o varno-
sti javnega reda in miru, 33 je bilo ugo-
tovljenih kršitev zakona o proizvodnji, 
prometu s prepovedanimi drogami, ne-
kaj je bilo kršitev zakona o zaščiti živali, 
zakona o javnih zbiranjih, množičnih 
kršitev pa v lanskem letu nismo obrav-

navali. Precej časa in pozornosti smo 
še vedno namenili obratovanju gostin-
skega lokala Club Seven. Ob tem smo 
sodelovali z različnimi inšpekcijami. Iz-
vedeni so bili poostreni nadzori in izve-
dli smo vse potrebne ukrepe. Od večjih 
prireditev je treba izpostaviti Noč par-
keljnov v Goričanah in Zbiljsko noč, kjer 
je bilo ugotovljenih kar nekaj kršitev, 
vendar so bile to kršitve s strani obisko-
valcev. Za sodelovanje moram pohvaliti 
organizatorje in varnostne službe, ki so 
zagotavljale varnost na teh prireditvah." 
Kar se tiče prometne varnosti konkre-
tno za območje občine Medvode, so za-
dovoljni, saj ni bilo smrtne žrtve, žal 
sta bili dve na območju občine Vodice, 
na avtocesti: "Obravnavali smo precej 
več kršitev kot v letu 2016, in sicer 2846. 
Izdali smo 1970 plačilnih nalogov, po-
dali dobrih sto predlogov k sodniku za 
prekrške, izrekli 512 opozoril in izdali 42 
odločb v hitrem postopku.
Kar se tiče kršitev, povezanih s tovorni-
mi vozili, smo ugotovili 24 kršitev, in si-
cer prekoračitve največje dovoljene sku-
pne mase in dovoljene mase tovornih 
vozil. V teh kršitvah niso posebej izpo-
stavljene kršitve, ki so bile s strani poli-
cistov ugotovljene zoper voznike tovor-
nih vozil ob neupoštevanju prometnih 

znakov predvsem na območju industrij-
ske cone proti papirnici in Sogefiju. 
Lani smo obravnavali skupaj 132 pro-
metnih nesreč, v katerih se je 22 oseb 
lahko telesno poškodovalo, tri osebe pa 
so bile hudo telesno poškodovane. Od-
redili smo 2654 preskusov alkoholizi-
ranosti. Od tega je bilo 66 voznikov pod 
vplivom alkohola, trije pa so ta preskus 
odklonili." Strehar je v nadaljevanju še 
povedal, da bodo še naprej svoje delo 
usmerjali v problematične kraje, pri-
čakujejo in želijo si tudi pobud s strani 
občanov: "Naš fokus je tudi letos usmer-
jen v preiskovanje, predvsem pa v pre-
prečevanje vlomov v stanovanjske hiše. 
Še enkrat bi poudaril, da veliko lahko 
za preprečevanje naredimo sami, in 
pozval občanke in občane, da zaklepajo 
hiše, varujejo svojo lastnino in da nam, 
ko opazijo osebe, ki jih ne povežejo z lo-
kalnim okoljem, to sporočijo. To lahko 
storijo na številko 113 ali na anonimno 
številko 080 1200. V letošnjem letu je pri-
šlo tudi do spremembe pri obveščanju 
Policijske postaje Medvode v času, ko ni 
prisotnega dežurnega. Klic se avtomat-
sko preveže na številko 113, kjer lahko 
po 15. uri popoldne in pred 7. uro zjutraj 
podaste svojo prijavo. Letos bomo, kar 
se tiče zagotavljanja prometne varnosti, 

Dva javna zavoda z novima direktorjema
Občinski svetniki so dali soglasje k imenovanju nove direktorice Zdravstvenega doma 
Medvode in direktorja Knjižnice Medvode. Komandir Policijske postaje Medvode je 
predstavil oceno varnostnih razmer na območju občine. Priznanje občinskega sveta 
za Dragana Djukića.

Na seji so govorili tudi o povečanju tranzitnega tovornega prometa po lokalni cesti do Sore in 
naprej. Za izboljšanje razmer so postavili prometni znak.
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poudarek še vedno dajali vzrokom pro-
metnih nesreč, torej hitrosti, alkoholu, 
uporabi mobilnih telefonov. Poskušamo 
zaščititi najbolj ranljive skupine: pešce, 
kolesarje, voznike motornih koles." Za 
konec je Strehar podal še splošno oceno: 
"Ocenjujemo, da je splošna ocena varno-
sti na območju občine Medvode dobra, 
in si tudi v prihodnje želimo tako dobre-
ga sodelovanja z lokalno skupnostjo."
Med razpravo je bil izpostavljen tranzi-
tni tovorni promet skozi Soro proti Ško-
fji Loki. Strehar je pojasnil, da so v sode-
lovanju s Policijsko postajo Škofja Loka 
opravili nekaj poostrenih nadzorov in 
ugotovili, da gre predvsem za tujce, ki 
jim navigacija kot najbližjo pot kaže lo-
kalno cesto skozi Soro. Nekaj besed je 
bilo namenjenih tudi osebnemu tranzi-
tnemu prometu skozi Pirniče in proble-
matiki in preiskanosti vlomov. 

TOMŠIČ MATIĆEVA NOVA DIREKTORICA

Občinski svet Občine Medvode je dal so-
glasje k imenovanju mag. Marjete Tom-
šič Matić, dr. med., spec., za direktorico 
Zdravstvenega doma (ZD) Medvode, in 
sicer za mandatno dobo štirih let. Tom-
šič Matićeva je bila doslej vršilka dolžno-
sti direktorja. Na razpis sta prispeli dve 
pravočasni in popolni vlogi, svet zavoda 
Zdravstveni dom Medvode se je odločil za 
Tomšič Matićevo, ki v ZD Medvode dela v 
otroškem dispanzerju. Občinski svetniki 
so na isti seji imenovali tudi predstavni-
ke ustanovitelja, Občine Medvode, v svet 
javnega zavoda ZD Medvode. Po novem 
ima v sedemčlanskem svetu občina šti-
ri predstavnike, to so: Blanka Trampuš, 
Luka Kajtna, mag. Zvonka Hočevar in 
Vito Klavora. Po dva člana izvolijo za-
posleni, eden pa je predstavnik zavora-
vancev oziroma drugih uporabnikov in 
ga imenuje Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije. Pri tej točki je bila kar 
dolga razprava, na koncu pa so svetniki 
potrjevali vsakega kandidata posebej. 
Nova direktorica si želi s svetom zavoda 
dobrega sodelovanja, v krajši predsta-
vitvi pa je svetnikom dejala: "Odločila 
sem se, da se prijavim na razpis za di-

rektorja za eno mandatno obdobje, ker 
menim, da bi lahko delo Zdravstvenega 
doma Medvode še nekoliko izboljšali. Vsi 
vemo, da deluje dobro, mislim pa, da se 
kljub vsemu še marsikje da delati bo-
lje, predvsem v tem, da so naši splošni 
zdravniki zelo obremenjeni, imajo veli-
ko pacientov, delajo veliko in zato je tudi 
čakalna vrsta velika. Dali smo že predlog 
na zavarovalnico, da nam omogočijo, da 
bi dobili še enega splošnega zdravnika, 
predvsem bi radi izboljšali tudi delo gi-
nekologinje, ki je polno zasedena, prav 
tako okulistka. Morda bi bilo smiselno 
tudi širiti dejavnosti na področja, ki še 
niso bila podana na zavarovalnico. V 
Zdravstvenem domu Medvode nas je 68 
zaposlenih, tako da je dela kar veliko. 
Upam, da bomo za občane dobro skrbe-
li, da bodo še bolj zadovoljni. Moja želja 
je, da bi se zaposleni strokovno izobra-
ževali, in na tem že delamo." Svetniki so 
v razpravi dejali, da je želja občanov, da 
zdravstveni dom še naprej ostane odprt 
tudi ob sobotah, nova direktorica pa jim 
je odgovorila, da sprememb za zdaj glede 
tega ne bo, torej sobote ostajajo.

KNJIŽNICO BO VODIL KAMNIČAN

Knjižnica Medvode bo od julija imela 
novega direktorja. Medvoški občinski 
svet je k imenovanju za to funkcijo dal 
soglasje Igorju Podbrežniku, ki stanuje 
v Kamniku. Na razpis je prispelo sedem 
prijav, svet zavoda pa je za direktorja 
izbral Podbrežnika. Nasledil bo sedanjo 
direktorico Jano Krašovec, ki se na raz-
pis ni prijavila.
"Da se prijavim na razpis, me je prepri-
čalo tudi to, da gre za knjižnico, ki ra-
ste, ki bo drugo leto stara deset let, ki 
se je razvila iz krajevne knjižnice in se 
bo v nadaljevanju še razvijala. To je bilo 
tudi eno od mojih pomembnih izhodišč 
programa. Drugo pomembno izhodišče 
mojega programa in moje odločitve pa je 
bilo predvsem to, da želim, da se Knjižni-
ca Medvode uveljavi v lokalnem okolju 
in postane informacijsko in izobraževal-
no središče lokalne skupnosti in hkrati 
tudi prostor socialnega središča, kjer se 

bomo srečevali z občani in z vsemi, ki 
potrebujejo informacije o dogajanjih v 
občini, v družbi, da se lahko odločajo o 
javnih zadevah. Temeljno izhodišče pa 
je seveda, da so uporabniki tisti, zaradi 
katerih je sama knjižnica, hkrati pa, da 
knjižnica lahko obstaja samo v sodelo-
vanju z vsemi deležniki, med katerimi 
na prvem mestu omenjam ustanovitelje 
in druge organizacije v občini, ki na neki 
način ustvarjajo družbeni prostor. Svoje 
delo si predstavljam samo v sodelova-
nju z vsemi, ki knjižnico potrebujemo v 
svojem okolju. Prepričan sem, glede na 
podatke, ki jih o tej knjižnici imam, da je 
to dobra knjižnica in da jo bomo s sku-
pnimi močmi še izboljšali. Tudi majhni 
imamo vse tisto, kar imajo veliki," je po-
vedal Igor Podbrežnik. Mandat direktorja 
Knjižnice Medvode traja pet let.

POROČILO NADZORNEGA ODBORA

V nadaljevanju so svetniki sprejeli Pre-
dlog Odloka o zaključnem računu pro-
računa Občine Medvode za leto 2017 in 
se seznanili s poročilom o delu Nadzor-
nega odbora občine za leto 2017. Lani 
je imel nadzorni odbor šest rednih sej. 
Predvideli so izvedbo treh nadzorov, 
izdali sklep o izvedbi dveh, od katerih 
je bil eden tudi zaključen s sprejemom 
končnega poročila. V njem so tudi pri-
poročila o opravljenem nadzoru izbire 
izvajalca vzdrževanja občinskih cest, 
urejanja javnih površin ter prometne 
signalizacije in prometne opreme. Nad-
zorni odbor je sprejel letni program dela 
za leto 2018, v katerem sta nadzor po-
slovanja Javnega zavoda Sotočje za leto 
2017 in nadzor zaključnega računa pro-
računa občine Medvode za leto 2017.
Na dnevnem redu je bil še predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za območje urejanja 
ŠS 10/13 Brezovec, poročilo o poslovanju 
in izvajanju gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest za leto 2017, 
osnutek Odloka o turistični taksi v občini 
Medvode ter predlog Sklepa o dopolnitvi 
Sklepa o potrditvi cenika storitev na po-
kopališčih v Občini Medvode.



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ

 Za vami so predstavitve velikega 
kohezijskega projekta po krajevnih 
skupnostih. Kaj so bili glavni poudar-
ki, kaj je tisto, kar ste želeli sporočiti 
občanom, ki živijo na območjih, kje bo 
potekala gradnja?
"V nekaj korakih smo jim želeli predsta-
viti velikost samega projekta, kje se bo 
to poznalo na terenu, kaj vse bo gradnja 
prinesla, jim skušali odgovoriti na naj-
pogostejša vprašanja, ki se jim zasta-
vljajo, vezana na trajanje same investi-
cije, na plačilo komunalnega prispevka, 
na sočasne gradnje, na hišne priključke 
... Vse tisto, kar smo vedeli, smo odgo-
vorili, na žalost pa še nismo mogli pred-
staviti podrobnega plana gradnje, saj ga 
tudi mi še nimamo. Gre za tako obsežen 
projekt, da je to razumljivo. To so bile 
predstavitve, pred katerimi smo imeli 
verjetno največjo tremo v tem manda-
tu, izkazale pa so se za zelo pozitivne. 
Ljudje pričakujejo investicijo in vanjo 
vsaj na začetku korakajo s precejšnjo 
mero razumevanja."

 Omenili ste, da vseh informacij še 
niste mogli podati. Kaj je še odprtega?
"Po predstavitvah smo odprli ponudbe 
na razpise za sočasne gradnje, na kate-
re so se odzvali trije ponudniki, razlike 
v ceni pa so velike. Med najcenejšim in 
najdražjim ponudnikom je skoraj mili-
jon in pol evrov razlike. Ponudbe so med 
osem in pol milijona evrov in deset mi-
lijonov evrov, kar je na žalost veliko več, 
kot smo načrtovali. To pomeni, da bo 
treba pripraviti rebalans proračuna, ki 
bo to upošteval."

 Kako ste zadovoljni z udeležbo na 
predstavitvah projekta?
"Nad vsemi pričakovanji, kar pomeni, 
da ljudje projekt zanima, da želijo imeti 
čim več informacij."

 Kaj pa pripombe, vprašanja?
"Krajani so bili izredno pozitivni, vsa nji-
hova vprašanja so bila zelo na mestu. 
Navezovala so se predvsem na komunal-
ni prispevek, na hišne priključke, na ča-
sovnico, kdaj se bodo lahko priključili ..."

 Zabrneli so tudi že gradbeni stroji.
"Projekt se v teh dneh na terenu začenja z 
gradnjo glavnega odseka po spodnji pirni-
ški terasi, ki ga imenujemo kanal Straža."

 Gre za zdaj vse po pričakovanjih?
"Govorimo o prvih dneh in za zdaj ni 
bilo nobenih nepredvidljivih dogodkov."

 Druga tema, ki je zaznamovala 
april, je bila seja občinskega sveta. Ko-
mandir Policijske postaje je predstavil 
poročilo o varnostnih razmerah na 
območju občine in poudaril dobro so-
delovanje med njimi in Občino Med-
vode, konkretno inšpektorjem. Kako 
pomembno se vam zdi to sodelovanje?
"Sodelovanje s Policijo je eno ključnih. 
Če se ljudje ne počutijo varno v doma-
čem okolju, tudi vse ostalo slabše funk-
cionira. Lahko si samo želimo, da bi ta 
profesionalni in strokovni odnos, kot 
je, trajal še naprej. Sodelovanje poteka 
povsod, zelo pomembno je, da je dobro 
tudi v izrednih razmerah, kjer vedno 
lahko računamo na pomoč Policije. S 
tega mesta jim gre velika zahvala."

 Posebej je bila omenjena problema-
tika tranzitnega prometa skozi Soro 
proti Škofji Loki. Rešitve?

"Promet tovornih vozil smo za tovor-
na vozila s prometnimi znaki tako na 
medvoški kot na škofjeloški strani že 
omejili in je dovoljen le za dostavo. Šlo 
je za usklajeno akcijo obeh občin. Ob-
činski redar kršitelje redno sankcioni-
ra, tako da verjamemo, da se bodo raz-
mere uredile."

 Omenjen je bil tudi Club Seven v Sp. 
Pirničah. Veliko je bilo prahu ob po-
novnem zagonu dejavnosti na lokaci-
ji zloglasne Lipe, zgodilo pa se ni nič. 
Prejmete na občino še kaj pritožb?
"Na občino občasno dobimo pritožbe s 
strani krajanov zaradi hrupa. Policija 
je prizadete občane pozvala, da kršitve 
redno sporočajo. Sicer pa občina nima 
nobenih informacij."

 Dolga je bila razprava o kadrovskih 
točkah. Nova sta direktorja dveh jav-
nih zavodov. Če se najprej ustaviva 
pri Zdravstvenem domu Medvode. Po 
dolgem času je prejšnji direktor Rajko 
Vajd dobil naslednico, Marjeto Tomšič 
Matić.
"Iz kadrovskih razprav sem se na seji 
občinskega sveta distanciral. So pristoj-
nost Komisije za mandatna vprašanja, 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Odprli ponudbe, potreben bo rebalans proračuna
Iz pogovora z županom: Predstavitve kohezijskega projekta – Seja občinskega sveta 
– Kako kaže letošnjim projektom – Obisk z bolgarskega veleposlaništva – Festivalske 
Medvode

Župan Medvod Nejc Smole si je v družbi veleposlanika Republike Bolgarije v Sloveniji 
Dimitarja Abadjieva ogledal informativno tablo o največji bolgarski pesnici, ki je na medvoški 
knjižnici.



volitve in imenovanja ter občinskega 
sveta. Vesel sem, da imamo v zdra-
vstvenem domu direktorico s polnimi 
pooblastili in ji želim čim več zagnano-
sti pri urejanju področja, ki je zahtevno. 
Sprememba je tudi pri Svetu Zdravstve-
nega doma Medvode, v katerem ima 
občina več predstavnikov kot doslej, 
štiri od sedmih. Konstitutivno sejo so 
že imeli in izvoljena je bila nova pred-
sednica sveta. Mislim, da bodo skupaj z 
direktorico in zaposlenimi naredili do-
bro vizijo našega zdravstvenega doma 
za mandat štirih let."

 Nov bo direktor Knjižnice Medvode.
"Na seji so bili izraženi pomisleki glede 
izpolnjevanja razpisnih pogojev. Da bi 
se izognili kakršnemu koli dvomu, je 
občina naročila naknadno pravno mne-
nje. Čakamo na odgovor."

 Svoje delo je predstavil nadzorni 
odbor, podal tudi nekaj priporočil. Jih 
upoštevate?
"Njihovih priporočil, nasvetov se sku-
šamo maksimalno držati. Veseli smo 
pripomb, ker nas opozorijo na kakšno 
stvar, ki jo spregledamo. Večjih trenj, 
negativnih ugotovitev pa doslej v man-
datu ni bilo."

 Omenili ste, da se obeta rebalans 
proračuna. Bo kmalu nova seja občin-
skega sveta?
"Verjetno že konec tega meseca."

 Če se dotakneva še drugih tem. Kar 
nekaj govora je bilo o vaši (ne)kandi-
daturi za državni zbor, predvsem, ko 
je bilo znano, da bo Lista Marjana Šar-
ca imela zbor članov v Medvodah. Je 
bila v igri vaša kandidatura?

"Prejel sem določena vabila, a se nisem 
odločil. Res pa, da toliko sporočil in kli-
cev, kot tiste dni okrog gostovanja te 
stranke v Medvodah, že dolgo nisem 
imel. Ugibanj je bilo ogromno. So pa iz 
občine Medvode drugi kandidati za dr-
žavnozborske volitve."

 Morda ta vaša nekandidatura za po-
slanca že napoveduje vnovično kandi-
daturo za župana?
"Ne. Do lokalnih volitev je še pol leta. 
Ne glede na odločitev bomo v vsakem 
primeru delali s polno paro do zadnjega 
dne mandata."

 Zakaj neodločnost?
"Ko začneš mandat na takšni funkciji, 
pogosto slišiš, da boš hitro dobil debelo 
kožo in se te stvari ne bodo dotaknile. Če 
po skoraj štirih letih ugotoviš, da nimaš 
niti milimetra bolj debele kože, potem 
se moraš vprašati, ali je ta služba zate, 
predvsem za tvoje zdravje, dobra izbira 
ali ne. Dnevno se soočaš s tem, da dolo-
čenih stvari, ki bi jih rad naredil, ne mo-
reš narediti ali trajajo dlje, pa vedno za 
to nisi odgovoren sam. V očeh ljudi pa je 
največkrat za vse, kar se dogaja v občini, 
zaslužen – še večkrat pa kriv – župan."

 Lokalne volitve bodo pozno jeseni. 
Kako kaže projektom, ki ste si jih še 
zadali do konca mandata?
"Letos je izjemno leto na področju izva-
janja investicij, pa ne le pri nas, ampak 
na splošno v Sloveniji. Težko je najti 
projektante, izvajalci prestavljajo začet-
ke del. Če bomo želeli izvesti vse želene 
projekte, bo to poletje res naporno. Kar 
malo slabe volje smo bili glede ponudb 
za gradnjo tržnice, saj nismo dobili niti 

ene. Razpis smo takoj ponovili in upa-
mo, da se bo kdo prijavil. Dela na po-
dročju gradbeništva je v državi preveč in 
upam si trditi, da gradbinci nimajo več 
dovolj kadra za vse potrebe."

 Pretekli mesec ste imeli obisk z bol-
garskega veleposlaništva. Dve leti je že 
ob knjižnici postavljena klop miru in 
prijateljstva. Se je v tem času kaj okre-
pilo sodelovanje Medvod in Bolgarije?
"Na splošno gledano ne, vsak takšen do-
godek pa je poživitev povezovanja. Če je 
pesnica Bagrjana razlog za to, da se sre-
čamo in se spoznavamo, v tem ne vidim 
nič slabega. Ko je bila pri nas, je živela 
v Vikrčah na posestvu, na katero se je 
priženil Izidor Cankar, ki je bil poročen 
z Ano (Ničo) Hribarjevo, sestro Rada Hri-
barja, graščaka na Strmolu. To pomeni, 
da se je v Medvodah v tistem času zbira-
la intelektualna elita ne le našega kon-
ca, tudi širše. Če se spominjamo takih 
ljudi, takih dogodkov, se mi zdi, da je to 
za Medvode pomembno, ker izgrajuje 
našo identiteto in nam daje vedeti, da 
so dogodki, prostor in ljudje, na katere 
moramo biti ponosni."

 Pred vrati sta dva medvoška festi-
vala: maja najprej kulturni, v začetku 
junija še festival Medvode v gibanju.
"Ekipa Javnega zavoda Sotočje se s po-
močjo in sodelovanjem velikega števila 
društev in posameznikov izjemno trudi, 
da bi bila oba festivala dobro sprejeta 
predvsem pri naših občanih. Vse vabim, 
da se katerega od dogodkov udeležijo. 
Nočnega teka se bo znova udeležila tudi 
ekipa občinske uprave, kajti pomembno 
je sodelovati."
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Zaključen je vsakoletni Vpis otrok v Vrtec Medvode za novo 
šolsko leto. Pretekli mesec se je sestala komisija za sprejem 
otrok in med drugim pregledala prosta mesta za šolsko leto 
2018/2019 in število vlog. Do zaključka objave razpisa je prispe-
lo 240 vlog za šolsko leto 2018/2019 in 47 vlog za premestitev že 
vključenih otrok iz enote v enoto. Komisija je ugotovila, da ima 
vrtec za prihodnje šolsko leto na dan 1. september 2018 prostih 
156 mest. Ugodili so vsem vlogam za premestitev. Otroke, ki 
se želijo vključiti na novo, je sprejela na podlagi točkovnika. 
Sprejetih je 156 otrok, na čakalni listi jih je 86. "Med čakajočimi 
so tudi otroci, ki dopolnijo starost enajstih mesecev kasneje, 

med letom. Za te bomo poskrbeli z dodatnim oddelkom, ki ga 
bomo odprli med šolskim letom. Dosedanje izkušnje kažejo, 
da starši vseh sprejetih otrok ne vpišejo v vrtec, kar se poka-
že z nepodpisom pogodbe o vključitvi, še dodatne odjave so 
običajno do konca avgusta. Če bo tako tudi letos, računamo, 
da bo poskrbljeno za vse, ki imajo vstop 1. septembra," pravi 
Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, in dodaja, da bodo 
novo šolsko leto začeli s 37 oddelki. V uporabi bo ostal tudi še 
Stari Smlednik, saj druge možnosti ni.
Najmanj otrok so sprejeli v Soro, kjer bi jim po besedah Epi-
hove prav prišel še kakšen oddelek, prav tako bi večji vrtec, 
vsaj za dva oddelka, potrebovali v Preski, kjer tudi beležijo 
precej večje zanimanje, kot je prostih mest.

Za vrtec več vpisa kot prostih mest
Na čakalnem seznamu je šestinosemdeset otrok, v Vrtcu Medvode pa kljub temu 
upajo, da bodo lahko sprejeli vse, ki imajo vstop s prvim septembrom.
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Vabimo vas, da nas obiščete  
na prenovljeni spletni strani  
Občine Medvode.

www.medvode.si

•  koledar vseh  
dogodkov v občini

•  portal investicij

•   oddajanje vlog in 
obrazcev

•  predlogi in prijave

V Režijskem obratu Občine Medvode išče-
jo pomoč dveh pridnih študentov (ali štu-
dentk) za prihajajoče poletne mesece. Po-
moč potrebujejo predvsem pri košnji trave 
na javnih površinah (delo s kosilnico in na-
hrbtno kosilnico) in drugem urejanju zele-
nic ter parkov. Delo poteka prek študentske 
napotnice, urna postavka je 4,5 evra neto 
(5,33 evra bruto). Delo poteka vsak dan od 
ponedeljka do petka dopoldne (občasno 
lahko tudi sobote), z delom se začenja ob 7. 
uri. Prijava in informacije: katarina.blazic@
medvode.si (ali 01/361-95-42).

Študentsko delo  
v Režijskem obratu

Na podlagi prejetih poročil o spremlja-
nju 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 varova-
nja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep 
prekuhavanja pitne vode in je zato 
treba do nadaljnjega vodo za uporabo 
v prehrambne namene obvezno preku-
havati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe 
- Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, 
VVS Sora – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VS Golo 
Brdo - Polana. Poročila o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz 
posameznih VVS in VS ter poročila o 
preskusih posameznih vzorcev pitne 
vode so stalno dostopna na spletnih 
straneh Občine Medvode www.medvo-
de.si. Navodila, priporočila in mnenja 
glede vzdrževanja sistemov za oskrbo 
s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sis-
temov so objavljena na spletnih stra-
neh Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje. Občina Medvode

Obvestilo

MAJA BERTONCELJ

Po opravljenih treh javnih predstavi-
tvah projekta Čisto zate – Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja se je 
projekt začel izvajati tudi na terenu, in 
sicer 4. maja. 
Več informacij so posredovali z Občine 
Medvode: "Danes je izvajalec že začel s 
pripravljalnimi deli in označitvijo prve 
trase v Spodnjih in Zgornjih Pirničah 
(pod Stražo), z gradbenimi deli pa bo 
začel predvidoma v ponedeljek, 7. maja. 
V prihodnjem tednu bo vzpostavil tudi 

prvo gradbiščno bazo na terenu. Dela 
na prvi trasi bodo zaključena predvido-
ma julija, do takrat pa bodo fazno po-
polnoma zaprte naslednje javne poti: 
JP 751101 (Zg. Pirniče 22–Zg. Pirniče 77), 
JP 751105 (Zg. Pirniče 24c–Zg. Pirniče 15) 
in javna pot, ki poteka po zemljiščih s 
parc. št. 1187 in 1193, obe k.o. Spodnje 
Pirniče. Promet bo v času popolnih 
zapor potekal do zapor brez označene-
ga obvoza. Gre za javne poti, ki vodijo 
predvsem do kmetijskih zemljišč, zato 
bo kmetovalcem dostop do parcel veči-
no časa omogočen iz ene od smeri, saj 
se bo gradnja fazno pomikala po trasi." 
Podizvajalec, ki izvaja dela na tej tra-
si, je podjetje Hidrotehnik iz Ljublja-
ne. Nadzor nad deli izvaja podjetje DRI 
upravljanje investicij.

Začela se je gradnja kanalizacije
Veliki projekt se je začel tudi na terenu.

Predstavitve projekta so bile izredno dobro obiskane. / Foto: arhiv Občine Medvode

Več informacij o samem 
projektu bo objavljenih v 
junijski številki Sotočja.
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• začetki oskrbe Medvod z zemeljskim plinom segajo v leto 1987 
in da danes distribucijsko plinovodno omrežje na območju ob-
čine obsega 42,2 kilometra. Plinovodno omrežje upravlja naše 
javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je eno od štirih podjetij v 
Javnem holdingu Ljubljana,
• je z zemeljskim plinom pri nas oskrbovanih 1006 odjemnih 
mest, od tega 949 gospodinjstev in 57 negospodinjstev. Količina 
distribuiranega zemeljskega plina v letu 2017 je znašala 21.469 
MWh,
• bo Energetika Ljubljana v naslednjih dveh letih sočasno z gra-
dnjo kanalizacije zgradila 15 kilometrov novega plinovodnega 

omrežja v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Ver-
je, Vaše in Rakovnik. Nekaj novih odsekov je načrtovanih tudi v 
drugih delih občine.
• Energetika Ljubljana na območjih distribucijskega omrežja 
oskrbe z zemeljskim plinom omogoča tudi subvencije za vgra-
dnjo plinskih kondenzacijskih kotlov (za prvi priklop na omrežje 
oziroma za zamenjavo starega plinskega kotla) in plinske pake-
te. Z uporabo zemeljskega plina si lahko tako odjemalci obču-
tno znižate stroške ogrevanja in priprave sanitarne tople vode, 
poleg tega pa prispevate k izboljšanju kakovosti zraka. Več na: 
www.bivanjudajemoutrip.si. 

Ali ste vedeli, da ...

MAJA BERTONCELJ

Zaradi dotrajanosti, pogostih okvar in 
poteka po privatnih zemljiščih bo Občina 
Medvode obnovila 134-metrski odsek vo-
dovoda v naselju Zavrh pod Šmarno goro, 
in sicer med objekti 9 in 9e. Trasa novega 
vodovoda bo umeščena v občinsko cesto. 
"Gradbena dela za vodovod in celotno 
rekonstrukcijo ceste na odseku dolžine 
134 m bo na podlagi najnižje ponudbe 
izvedlo podjetje Avtoprevozništvo Ka-
tarina Trampuš, dobavo vodovodnega 

materiala in montažna dela pa Komu-
nala Kranj. Vrednost del znaša 45.899 
evrov. Investicija se financira iz prora-
čunske postavke Investicijsko vzdrževa-
nje vodovodne infrastrukture," sporoča-
jo z Občine Medvode in vse udeležence v 
prometu obveščajo, da bo zaradi obnove 
vodovoda cesta na omenjenem odseku 
v času gradnje vodovoda zaprta za ves 
promet. Dela so začeli sredi aprila in 
bodo predvidoma zaključena še ta me-
sec. V času del je promet preusmerjen 
na vzporedne ceste. 

Obnova vodovoda v Zavrhu
V aprilski številki Sotočja smo pisali o tem, 
da je Občina Medvode objavila javno naroči-
lo za ureditev tržnice v Medvodah. Ker v roku 
niso prejeli nobene ponudbe, javno naroči-
lo "Ureditev tržnice, parka in večnamenske 
ploščadi v Medvodah" objavljajo ponovno. 
Objava je na Portalu javnih naročil. Rok za 
oddajo ponudb je 24. maj do 9. ure.

Za ureditev tržnice 
niso prejeli ponudbe

Občina Medvode občanom ob rojstvu otro-
ka podeljuje enkratno denarno nagrado 
v znesku 220 evrov, za kar morate oddati 
vlogo, ki je na spletnih straneh občine. Od 
letos naprej pa so se na pobudo Čebelarske 
zveze Slovenije pridružili akciji "Posadi av-
tohtono drevo". Čebelarska zveza Slovenije 
si namreč prizadeva, da bi sadili kar največ 
avtohtonih rastlin, po možnosti takšnih, ki 
so tudi medovite. Z akcijo želijo doseči, da 
bi vsak Slovenec vsaj enkrat v življenju posa-
dil medovito drevo. Občina Medvode ob roj-
stvu vsakega novega občana staršem podari 
sadiko medovitega drevesa. Poleg kupona 
za prevzem brezplačne sadike prejmejo tudi 
čestitko ob rojstvu otroka in ročno pletene 
copatke Društva upokojencev Medvode. 

Drevo za vsakega  
novorojencaMAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je objavila javno naročilo 
za Galerijo Sora. Ob Kulturnem domu Sora 
nameravajo postaviti samostojen objekt, 
ki bo namenjen dogodkom kulturnega 
značaja. Osrednji prostor objekta bo gale-
rija. V njem se bodo odvijale likovne, sli-
karske, fotografske in druge razstave. Kot 
pravijo na Občini Medvode, bo postavitev 

takšnega objekta približala dela lokalnih 
kulturnikov in umetnikov občanom ter 
jim dala prostor za kulturno udejstvova-
nje in izpopolnjevanje. Prostor bo name-
njen tudi druženju in širjenju kulturne 
zavesti. Vhod v objekt bo iz jugozahodne 
strani. Skrajne zunanje mere objekta 
bodo 35,05 m krat 6,46 m. Predvidena neto 
uporabna površina objekta bo 154,51 m2. 
Investicija naj bi bila končana v letu 2019.

Ob Kulturnem domu bo galerija

Ob Kulturnem domu v Sori bodo gradili galerijo. / Foto: Peter Košenina

Občina Medvode je na svoji spletni strani 
objavila Javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Medvode v letu 2018. 
Odprt je do 31. maja. Predvidena višina 
sredstev je 50 tisoč evrov.

Nov javni razpis
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MAJA BERTONCELJ

Da so v Knjižnici Medvode prišli na ide-
jo priprave Bolgarskega večera, ki je po-
tekal 25. aprila, je botroval dogodek iz 
julija leta 2016. Takrat sta predsednik 
Republike Bolgarije Rosen Plevneliev 
in predsednik Republike Slovenije Bo-
rut Pahor ob Knjižnici Medvode odkrila 
klop miru in prijateljstva, ki spominja 
na dobre odnose med državama. Dve 
leti kasneje so na knjižnici za klopjo na-
mestili še informativno tablo o največji 
bolgarski pesnici Elisaveti Bagrjani.
Prav Bagrjana je tista, zaradi katere je 
bila klop miru in prijateljstva umešče-
na v Medvode. V času bivanja v Sloveniji 
je namreč stanovala v Vikrčah.
 

KDO JE BILA ELISAVETA BAGRJANA?

Elisaveta Bagrjana je bila ena izmed na-
jizvirnejših pesnic evropskega moder-
nizma v obdobju med obema vojnama. 
Rodila se je 29. aprila 1893 v Sofiji, kjer 
je 23. marca 1991 tudi umrla. Med leto-
ma 1969 in 1971 se je uvrstila v ožji izbor 
nominirancev za Nobelovo nagrado. Za-
sluga za njeno zbližanje s Slovenijo gre 
Izidorju Cankarju. Bagrjana je do leta 
1940 redno obiskovala Slovenijo in se 
družila z intelektualci. 
Bolgarsko-slovensko prijateljstvo se 
nadaljuje, v Medvodah tudi po njeni 
zaslugi. Ob tokratni priložnosti sta na 
klop miru in prijateljstva sedla župan 

Medvod Nejc Smole in veleposlanik 
Republike Bolgarije v Sloveniji Dimitar 
Abadjiev, nato pa odšla v notranjost 
knjižnice, kjer je potekal kulturni pro-
gram. Z bolgarskega veleposlaništva sta 
bila v Medvodah še Julia Tzerova in Pla-
men Hristov. "V zadnjih dveh letih se je 
okrepilo gospodarsko sodelovanje med 
obema državama, moram pa poudariti 
tudi razvoj našega sodelovanja na kul-
turnem področju. Krepi se tudi medme-
stno sodelovanje, pa ne le med Sofijo in 
Ljubljano, temveč tudi med drugimi slo-
venskimi in bolgarskimi mesti. Po drugi 
strani pa bi rad poudaril, da so Medvode 
povezane s pesnico Bagrjano, ki je ravno 
v Vikrčah ustvarila slovenski opus, in 
poznamo pesem, ki govori prav o tem. 
Zanimivo je, da sem z Bagrjano povezan 
tudi družinsko," je dejal Abadjiev in po-
udaril, da se ne glede na geografsko in 
jezikovno bližino oba naroda med seboj 
še ne poznata dovolj dobro: "Ena izmed 
mojih nalog veleposlanika je tudi ta, da 
spodbujam razvoj sodelovanja oziroma 
zbliževanja obeh narodov. Veseli me, da 
je bila pred kratkim vzpostavljena tudi 
direktna letalska povezava med obema 
državama."

V BOLGARIJI SO JO KLICALI SLOVENKA 

Medvoški župan Nejc Smole je v svojem 
govoru poudaril, da je Medvode in Bol-
garijo povezala prav največja bolgarska 
pesnica: "Mnogo nas je, ki o njej nismo 

vedeli veliko, vse dokler pred dvema le-
toma ni prišlo do postavitve klopi miru 
in prijateljstva. Naše prijateljstvo se 
nadaljuje. Ob prebiranju njenih pesmi 
sem ugotovil, da so Bagrjani naši kraji 
resnično morali pomeniti nekaj poseb-
nega." Prebral je tudi del njenih pesmi, 
posvečen posebej medvoškim krajem. V 
nadaljevanju večera, ki je bil dobro obi-
skan, je dr. Ljudmil Dimitrov, prevaja-
lec slovenskega leposlovja v bolgarski 
jezik in lektor na ljubljanski Filozofski 
fakulteti, ki je leta 2017 prejel Lavrino-
vo diplomo, predstavil kratek pregled 
zgodovine kulturnih stikov med Bolga-
rijo in Slovenijo. "Zelo sem vesel, da ste 
pripravili Bolgarski večer, tudi v spomin 
na 125. obletnico rojstva naše znameni-
te, največje pesnice Bolgarije. V Slove-
niji je bila največja prijateljica Izidorja 
Cankarja, v Bolgariji pa je bila znana kot 
Slovenka. Tudi to nekaj pomeni. Prine-
sel sem bolgarsko izdajo knjige, ki sva jo 
napisala s soprogo. Nastala je nekaj let 
po slovenski izdaji. V bolgarskih arhivih 
sva našla dodatne dokumente. Prinesel 
sem kopije slikice Šmarne gore, kjer je 
Bagrjana narisala sebe in Izidorja Can-
karja, spodaj pa piše Turnc Šmarna 
gora." Program Bolgarskega večera so 
popestrili člani Društva slovensko-bol-
garskega prijateljstva pod vodstvom dr. 
Aleša Kuharja z nastopom odrasle in 
otroške folklorne skupine ter predstavi-
tvijo zanimivosti o Bolgariji. 
Bolgarski večer so v Knjižnici Medvo-
de pripravili v sodelovanju z Občino 
Medvode, Veleposlaništvom Re publike 
Bolgarije, Oddelkom za slavistiko Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani in 
Društvom slovensko-bolgarskega pri-
jateljstva. 

Bolgarski večer
V Knjižnici Medvode so gostili Bolgarski večer, 
mednarodni dogodek, posvečen bolgarski kulturi in 
kulturnim stikom med Bolgarijo in Slovenijo.

Kulturni program Bolgarskega večera so popestrili člani Društva slovensko-bolgarskega 
prijateljstva.

Dr. Ljudmil Dimitrov je prinesel posebno 
fotografijo.

Ob počastitvi rojstva Elisavete 
Bagrjane so v Knjižnici Medvode 
aprila in maja nekaj dogodkov 
nemenili Bolgariji. 
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MAJA BERTONCELJ

Lokalno pridelana hrana v javnih zavo-
dih je aktualna tema tudi v Medvodah. 
O tem, kako je urejena šolska prehra-
na, smo se pogovarjali z ravnateljem 
OŠ Preska Primožem Jurmanom, rav-
nateljico OŠ Pirniče Martino Kutnar, 
pomočnikom ravnateljice in vodjo pre-
hrane na OŠ Pirniče Janezom Sečnikom 
in Jako Grabeljškom iz podjetja Altus, 
ki vsem medvoškim osnovnim šolam 
svetuje pri postopku javnega naročanja 
živil za šolsko prehrano. Razpis je za 
obdobje štirih let, zadnji je na polovici, 
kar pomeni, da sprememb v tem delu 
še dve leti ne bo.

ŠOLSKA PREHRANA NI ENOSTAVNO 
PODROČJE

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski 
prehrani v povezavi z Zakonom o uve-
ljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vsi 
vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri 
organizaciji šolske prehrane upoštevati 
smernice za prehranjevanje v vzgojno-
-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel 
Strokovni svet RS za splošno izobraževa-
nje. Sogovorniki poudarjajo, da gre pri 
šolski prehrani za področje, ki ni tako 
enostavno, kot si marsikdo prestavlja. 
"Kot javni zavodi smo zavezani pravnim 
aktom, zakonodaji in pravilom igre, ki 
veljajo tudi na področju javnih naročil, 
konkretno pri prehrani. Ponudba se je 
izjemno povečala, ob sami ceni pa mo-
ramo spoštovati tudi kvaliteto, nad ka-
tero poteka nadzor. Poskrbeti moramo 
za redno in pravočasno dobavo živil, ne 
samo sezonsko. Na krožnik moramo 
učencem dati hrano vsak dan ob isti uri, 
obroke, ki so zdravi, ki izpolnjujejo vse 
higienske in zdravstvene minumume," 
je pojasnil Primož Jurman, ravnatelj OŠ 
Preska. Kot pravi, so na šoli naklonjeni 
lokalno pridelani hrani, na drugi strani 
pa poudarja, da ob tem naletijo tudi na 
ovire: "Ravnatelji ne poznamo vsakega 
kmeta, ki deluje v lokalnem okolju. Po-
treben bi bil povezovalni člen med nami 
in ponudniki iz lokalnega okolja. Poleg 
tega potrebujemo velike količine, ki pa 

jih je le redkokateri kmet iz medvoške-
ga okolja zmožen zagotoviti, pa še to le 
za določene sklope živil. Problem je tudi 
pri konstantnosti dobave, saj imamo je-
dilnik določen vnaprej in ne sme se zgo-
diti, da nekega živila ni, ker ga nekdo ne 
more zagotoviti."

KAJ JE LOKALNO?

Jaka Grabeljšek se je ustavil ob pojmu 
lokalno. "Kaj je lokalno? Formalno ta 
radij ni določen. Lokalno je v najširšem 
pomenu besede celoten evropski prostor. 
Treba se je zavedati, da so v Evropski 
uniji meje padle, velja prost pretok bla-
ga in storitev. V postopkih javnih naročil 
ne smeš razlikovati, nekoga favorizirati 
... Razpisov se na ta način ne sme pri-
lagajati. Ni dopustno zahtevati živil slo-
venskega ali lokalnega porekla ali sort 
kmetijskih pridelkov, ki se pridelujejo 
zgolj na teritorialnem območju Sloveni-
je, ne sme se opredeliti najdaljše tran-
sportne poti v kilometrih ..." je povedal 
Grabeljšek, k temu pa dodal za lokalne 
ponudnike pomemben podatek, da pa je 
zakonodajalec javnim zavodom dal mo-
žnost, da posamezne sklope živil izključi 
iz postopka javnega naročanja. Gre za 
dvajset odstotkov celotnega obsega, ki 
jih lahko šola naroča prosto na trgu: "Iz 
postopka javnega naročila se lahko izlo-

čijo posamezna živila in niso predmet 
javnega naročila. S tem se izognemo 
samo razpisnemu postopku, je pa pod-
pisana pogodba, velja vsa zakonodaja in 
pravila. Tudi v tem primeru dobavitelj iz 
medvoškega območja mora imeti uve-
den sistem HACCP, zagotavljati hladno 
verigo, izdati e-račun ... Lokalni ponu-
dniki imajo možnost prijave tudi na raz-
pis. Naročilo je namreč lahko razdeljeno 
na več manjših sklopov in tako se tudi 
manjšim ponudnikom omogoči oddaja 
ponudbe. Jasno pa je, da manjši pride-
lovalci lahko ponudijo omejen repertoar 
izdelkov. Glede na priporočila vodje pre-
hrane smo pripravili sklope na način, da 
bi imeli tudi lokalni dobavitelji možnost, 
da se prijavijo. Temu je tudi bilo tako. 
Imamo tudi lokalne dobavitelje. Za raz-
lične sklope so izbrani trije ponudniki, 
med njimi so tudi iz medvoške občine, 
med katerimi potem šole lahko izbirajo." 
Pri tem izboru so pomembne tudi dose-
danje izkušnje. Kot pravijo na šolah, do-
baviteljev, s katerimi so zadovoljni, ne 
menjajo. Velik pomen dajejo tudi kon-
sistentnosti dobave. "Pri lokalnih doba-
viteljih se pogosto zgodi, da dobimo od-
govor, da ta teden ne morejo dostaviti 
želenega, lahko pa prihodnji teden, kar 
za nas ni sprejemljivo," pravi Jurman, 
ki pritrdi, da je sistem javnega naroča-
nja dokaj zapleten, zbirokratiziran in 

»Prehrana v slovenskih šolah je med boljšimi«
Je na krožnikih v medvoških osnovnih šolah dovolj lokalno pridelane hrane? Mnenja 
so različna, na šolah pa zagotavljajo, da učencem postrežejo kvalitetno hrano. 

V šolah so mnenja, da učencem postrežejo kvalitetno hrano. / Foto: Gorazd Kavčič



tudi zaradi tega odvrača lokalne ponu-
dnike. Morajo pa se ga držati.

KRMARIJO MED KVALITETO IN CENO

Pri dobavi živil, izdelkov so omejeni tudi 
s ceno. "Na naši osnovni šoli kar 90 od-
stotkov otrok je kosilo v šoli, na malico so 
naročeni skoraj vsi. To pomeni, da mo-
ramo zagotavljati zdravo prehrano, ki je 
kvalitetna, razporejena tako, da ustreza 
mladostnikom, ki odraščajo. Pomembna 
je seveda tudi cena. Ministrstvo nam na-
rekuje, da moramo zagotavljati malico 
za 80 centov, za ceno kosila pa se trudi-
mo, da je že dlje časa nespremenjena, da 
to ne bi bil vzrok, da bi otroci ne prihajali 
na kosila. Mi vsi podpiramo lokalno pre-
hrano, ni pa nezanemarljivo, da so cene 
le-te velikokrat neprimerljive s tistimi, 
ki jih dobimo preko javnih razpisov in s 
katerimi lahko zagotavljamo tako ceno, 
da starši lahko obroke poravnajo. Tudi 
to moramo imeti v mislih. Poleg tega 
na šolah niti nimamo ponudb lokalnih 
pridelovalcev. Če bi jih imeli, bi lahko 
določene kvote naročali pri tistih, ki 
nam zagotavljajo, da imajo vse potrebne 
standarde, certifikate, primerljive cene," 
pravi Martina Kutnar, ravnateljica OŠ 
Pirniče. "Lokalni ponudniki dostikrat 
cenovno odstopajo od primerljivih izdel-
kov in je potem težko zagotoviti cenov-
no ustreznost obrokov," je k temu dodal 
Grabeljšek. Pomočnik ravnateljice in 
vodja prehrane na OŠ Pirniče Janez Seč-
nik je povedal: "Mi smo institucija, ki se 
mora držati predpisanih smernic. Isto je 

pri javnih razpisih. Upoštevati moramo 
pravila igre. Drugi so zadolženi za to, da 
jih oblikujejo, mi pa jih izvršujemo, smo 
jih dolžni upoštevati in spoštovati. De-
lam v skladu s smernicami zdrave pre-
hrane. Mnenja pa so seveda različna." 
Na OŠ Pirniče so naredili velik rez pri po-
rabi sladkorja. "Na leto smo porabo sadja 
in zelenjave iz petih povečali na enajst 
ton. Porabo sladkorja smo zmanjšali za 
polovico, in sicer iz 120 kg na 60 kg le-
tno," pove Kutnarjeva.
Vsi so enotni, da otroci na krožnik dobi-
jo kvalitetno hrano. "Kar se tiče prehra-
ne v slovenskih osnovnih šolah, je ta v 
smislu organiziranosti in dostopnosti v 
evropskem prostoru zagotovo med bolj-
šimi. Smo na zavidljivi ravni in bilo bi 
pošteno, da se to začne bolj poudarja-
ti. Kot javna šola moramo zagotavljati 
javni interes, da učenci dobijo polno-
vredni zdrav pravilno sestavljen obrok, 
po drugi strani pa, kot je bilo že rečeno, 
moramo zadostiti tudi kriterijem cene. 
Starši nam zaupajo, da ta javni interes 
izpolnjujemo," še pove Jurman.

NEKATERI IMAJO V ŠOLI KAR ŠTIRI 
OBROKE

Živila, ki jih dobijo, so z različnih celin. 
"Zavedati se je treba, da z redkimi izje-
mami nismo samooskrbni. Lepo je, da 
država spodbuja prihod lokalnih pri-
delovalcev v zavode. Ti lahko občasno 
oskrbujejo nekaj zavodov ali posamezni 
zavod, nikakor pa ne morejo zadostiti 
vsem potrebam vseh zavodov konstan-

tno in redno. Na vsaki šoli dnevno pri-
pravijo okrog tisoč obrokov," je pojasnil 
Grabeljšek. Področje šolske prehrane ni 
preprosta zgodba. "Na eni strani so do-
bavitelji, ki pritiskajo in imajo svoje in-
terese, na drugi strani starši, na tretji pa 
otroci, za katere je treba primarno skr-
beti," je dejal Jurman in še dodal, da se 
je kvaliteta hrane v šolah v zadnjih letih 
bistveno izboljšala. "Zavedamo se, da ne-
kateri otroci v šoli jedo štiri obroke dnev-
no (jutranjo malico, malico, kosilo, po-
poldansko malico) in imajo doma le še 
večerjo. Jedilniki so strokovno sestavlje-
ni, kar nam je pritrdila tudi inšpektori-
ca. Kako natančno se je treba držati vseh 
predpisov in smernic, pove njeno opo-
zorilo, da ko smo imeli en dan v tednu 
na jedilniku sirovo štručko, drugi dan 
v istem tednu pa slanik, da je to preveč 
soli. To pomeni, da tudi vsak dan ne mo-
reš dobavljati pekovskih izdekov. Kateri 
starš doma razmišlja, koliko soljenih 
štručk je že pojedel otrok ta teden in po-
dobno?" je ob tem poudarila Kutnarjeva.
Za konec so omenili še kadrovsko pod-
hranjenost v kuhinjah, kar je tudi ra-
zlog, da morda na krožnikih ni toliko 
lokalno pridelane hrane, kot bi je lahko 
bilo. "Za vse skrbi le nekaj oseb. Treba je 
kuhati, naročati hrano, izvajati nadzor, 
zagotavljati sledljivost živil, pripravlja-
ti obroke ... Razumljivo je, da zmanjka 
časa še za raziskave trga, iskanje različ-
nih potencialnih dobaviteljev iz lokal-
nega okolja, zato bi bilo šolam v veliko 
pomoč, če bi to nalogo opravil nekdo 
drug," razmišlja Grabeljšek. 
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MAJA BERTONCELJ

Glas za več lokalno pridelane hrane v 
javnih zavodih v občini pogosto izrazi 
občinski svetnik Štefan Čebašek, ki je 
tudi lastnik ekološke kmetije Pr' Črnet. 
Kot opozarja, je delež nabavljene hrane, 
ki jo pridelajo lokalni ponudniki, s stra-
ni javnih zavodov prenizek. 
Na njegovo pobudo je bila v sodelovanju 
s kmetijsko svetovalno službo pred krat-
kim izvedena anketa o ponudbi lokalno 
pridelane hrane v občini Medvode. "Na 
anketo je odgovorilo le 11 od 160 aktivnih 
kmetovalcev, ki oddajajo subvencijske 

vloge na območju občine Medvode. Na 
vprašanje, ali bi povečali kapacitete, če 
bi imeli pogodbeno zagotovljen odkup, 
so vsi odgovorili pritrdilno. Na vpraša-
nje, ali bi v tem primeru investirali tudi 
v dopolnilno dejavnost, je samo eden 
odgovoril negativno," je glavne ugotovi-
tve strnil Štefan Čebašek, ki pravi, da je 
treba pridobiti dejanske potrebe javnih 
zavodov in začeti sistematsko kampa-
njo, vključno s subvencijami, usmerje-
nimi v proizvodnjo tržnih manjkov. "Lo-
kalno pridelana hrana je neprimerljiva 
s hrano, ki ima zagotovljeno poreklo in 
kakovost le na papirju in je največkrat 

dvomljive kakovosti," je jasen Čebašek, 
ki si želi čim boljšega sodelovanja z jav-
nimi zavodi in pripravljenosti ter dobre 
volje v dobro vseh: "Čim več ekološke 
hrane na krožnike je najmanj, kar lahko 
naredimo za otroke. Jasno je, da nismo 
samooskrbni, lahko pa bi zagotovili vsaj 
dobavo tistih izdelkov, ki jih imamo. Ve-
seli me, da se stvari premikajo, tudi v 
miselnosti, hkrati pa se zavedam, da do 
sprememb ne more priti čez noč."
Rezultati ankete kažejo, da bi lahko naj-
več lokalne ponudbe zagotovili pri do-
bavi mleka, kjer je tudi največje možno 
povečanje količin.

Za več lokalne hrane v javnih zavodih
Narejena je bila anketa o ponudbi lokalno pridelane hrane v občini.
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MOJCA FURLAN

Narava se je razbohotila v čudovitih di-
šavah in barvah. Ptice so spletle gnezda. 
Neumorno so zbirale bilke ter mehke 
materiale. Kosi že nosijo črvičke svoje-
mu naraščaju. Brezhibno sozvočje na-
ravnega ravnovesja in pestrost biotske 
raznolikosti vznemiri le človek s svoji-
mi dejanji. Naj bodo čim bolj premišlje-
na. Poseganje v naravno okolje pušča 
posledice, včasih tudi rane, ki se tež-
ko celijo. Razmišljajmo v dobro svojih 
otrok in prihodnjih generacij. Vrtičke in 
njivice za pridobivanje hrane za svoje 

družine obdelujmo sonaravno po nače-
lih trajnostnega kmetijstva. Izogibajmo 
se gnojilom, pesticidom, gnojnici in po-
livanju fekalij po travnikih. S tem ohra-
njamo rodovitno prst in številne male 
organizme, žuželke in živali v zemlji, 
ki so nujni del obnavljanja humusa. So 
del prehrambne verige. Na travnikih 
pustimo nekaj zarasle trave, da bodo 
živali imele svoja skrivališča. Preglejmo 
ograje, če se ježki niso zataknili vanje. 
Ježem, ki žal izumirajo pred našimi 
očmi, nastavimo vodo in mačje brike-
te, nikakor pa ne mleka. Vsak večer nas 
bodo razveseljevali s svojim obiskom. 
Ne tlakujmo in ne asfaltirajmo vsega 
dvorišča. Ko se lotimo novih objektov in 
cest, pomislimo na bitja, ki smo jih izri-
nili iz njihovih habitatov. Preselimo ži-
vali, preden z bagri zasedemo zemljišče 
in poteptamo življenje in prst pod seboj. 
Posadimo čim več medonosnih rastlin, 
ki bodo na vrtove privabljale čebele, 
čmrlje in metulje, saj so ti nujno po-
trebni opraševalci. Sadimo grmovja in 
drevesa. Ohranjajmo stara drevesa, saj 
imajo ta dupla, priljubljena domovanja 

mnogih ptic, veveric in drugih živali. 
Posebno pozornost namenimo košnji. 
Morda je v travi skrita žival. Preženimo 
jo s hrupom. Kositi začnimo na sredini 
in se krožno pomikajmo navzven, da ži-
vali pobegnejo. Poškodbe s kosilnicami 
so strašne. Mladičev divjih živali se ne 
dotikamo. Če vidimo ranjeno divjo ži-
val, pokličimo Zavetišče za divje živali 
Muta. Navodila vam bodo dali tudi v 
Ambulanti za ptice, kunce in glodalce 
(Cesta v mestni log, do 15. ure). Živali 
potrebujejo vsak dan svežo vodo. Na-
stavimo jo na več mestih, tudi za ptice. 
Domačim živalim omogočimo senco, 
hladnejše prostore v stanovanju. Ponov-
no vas vabimo, da se odzovete na akcije 
sterilizacij in sodelujete pri omejevanju 
novih mladičev, ki so slej ko prej zavr-
ženi. Cena na veterini Tristokosmatih je 
zelo ugodna. Mačke potrebujejo mnogo 
več od miši in mleka (ki ni priporočlji-
vo). Psi na verigah so osamljeni in brez 
gibanja. Po besedah modrega Mahatme 
Gandhija se razvoj in dostojanstvo druž-
be vidi skozi odnos do živali. Po mojem 
mnenju to drži.

Kotiček za trajnostni razvoj

ADICHIE, CHIMAMANDE NGOZI: ŠKRLATNI HIBISKUS

V Škrlatnem hibiskusu se srečamo z zgodbo nigerijske naj-
stnice Kambili in njenega starejšega brata Jaja, ki že vse svoje 
življenje poskušata ugajati svojemu spreobrnjenemu, fana-
tično vernemu očetu. Premožna družina ob vse hujšem zaple-
tanju političnega stanja v državi sicer navzven živi idilično ži-
vljenje, doma pa je vzdušje odvisno od trenutnega očetovega 
počutja.  Mama pada pod udarci, ki privedejo tudi do mnogih 
splavov. Otroka imata do potankosti razdelan dnevni urnik, 
ki ne vključuje druženja z vrstniki ali zabave. Povsod morata 
biti prva, sicer oče izvleče pas. Ko se otroka prvič odpravita k 
revni teti, univerzitetni profesorici, se jima odpre drugačen 
svet. Kambili prvič spozna ljubezen in sliši smeh iz srca. A 
tudi mama ne more več prenašati neprekinjenega nasilja in 
zgodba ubere drugačno pot.
  

FAYE, GAEL: MALA DEŽELA

Gabriel oziroma Gaby se iz varne razdalje Francije spomi-
nja svojih otroških let v burundijskem glavnem mestu in po 
dvajsetih letih bivanja v še vedno tuji deželi ga vleče nazaj. 
Kot otrok Francoza in mame Ruandke je svoja prva leta, kljub 
razprtijam in ločenemu življenju staršev, preživel brezskrb-
no. S štirimi prijatelji je v sicer premožni soseski doživljal 
običajne pustolovščine. Vendar pa se v deželo in tudi njihovo 

varno zavetje počasi plazi državljanska vojna. Mama je Tut-
sijka in kot begunka iz Ruande že leta doživlja ponižanja. Po 
genocidu v Ruandi je ta postala nezasuto množično grobišče 
in tam je ostala tudi mamina sestra z otroki. Mama se jih 
odpravi iskat in domov se po nekaj mesecih zaradi videnih 
grozot vrne nerazpoznavna. Gabyja in njegovo sestrico Ano 
oče vkrca na letalo za Francijo in njihova družina za vedno 
razpade. 

PREBERITE TUDI:

MURAD, Nadia: Zadnje dekle
RICHTHOFEN, Manfred: Rdeči baron
SULLIVAN, Mark: Pod škrlatnim nebom
LAAM, Jennifer: Izgubljeni čas ljubezni in snega
BARTOLO, Pietro: Lampedusa
SOKOLOV, Cvetka: Vsak s svojega planeta
KARLOVŠEK, Igor: Preživetje
BILBAN, Tina: 50 abstraktnih izumov
KARO, Silvo: Alpinist
ČUK, Ivan: Prevarani sokoli
PAVČEK, Tajča: Dobro jutro, zdravje
LUNDY, Bancroft: Zakaj to počne?
HIGASHIDA, Naoki: Zakaj skačem
MARSH, Henry: Ne škoduj!

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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 Kateri izmed ukrepov vlade SMC se je v vaši volilni enoti najbolj poznal?
Popravilo mostu v Mednem, sanacija vodotokov in rekonstrukcija državne ceste skozi Zbilje, pridobitev  
evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo kanalizacije in sredstva za energetsko sanacijo javnih zgradb, za 
kar je občina Medvode dobila naziv energetsko najbolj prodorne občine 2017.

 Kaj bi bilo nujno v vaši volilni enoti narediti v prihodnjem obdobju?
Medvoško obvoznico oziroma dvopasovnico do Ljubljane in urediti prometno infrastrukturo. Med izzivi so še projekti za še večjo mobilnost 
in energetsko nepotratnost, dostop do širokopasovnih povezav, okoljske rešitve za trajnostni razvoj ter spodbude podjetništvu.

 Na katerem področju lahko kot kandidatka največ prispevate za blaginjo ljudi v vašem volilnem okraju?
Občutljiva sem na ekološke probleme, zato bi veliko časa namenila vsem projektom, ki prispevajo k čistejšemu okolju in pomenijo  
trajnostno rešitev. Aktivna sem na vseh področjih družbenega življenja. Rekreacija in kultura sta pomemben del našega vsakdana, zato bom 
podprla vse ukrepe za boljše možnosti kakovosti preživljanja prostega časa in kakovosti bivanja.

Čas je za novo lekarno v občini Medvode – 
morda celo dve novi lekarni!
Občinski svetniki smo na svoji 26. seji obrav
navali osnutek Odloka o načinu izvajanja 
lekarniške dejavnosti v Javnem zavodu Le
karna Ljubljana na območju Občine Medvo
de, s katerim bo predlagani odlok osnova za 
pravno ureditev statusa Lekarne Ljubljana v 
naši občini.

V svetniški skupini SMC Medvode poudarja
mo, da Lekarna Ljubljana s podružnico v Med
vodah opravlja lekarniško dejavnost že od leta 
1960, torej že od takrat, ko je naše območje 
pripadalo nekdanji Občini Ljubljana Šiška.

Na občinski seji se je večina svetnikov stri
njala, da si občani Medvod zaslužimo pri
mernejšo ureditev lekarne, kot je obstoječa. 
Z izgradnjo novega objekta, namenjenega 
lekarniški dejavnosti, najverjetneje v nepo
sredni bližini Zdravstvenega doma Medvode, 
bi občani pridobili dostopnejšo in veliko bolj 
primerno lekarno, kot jo imamo sedaj. 

S strani Javnega zavoda Lekarna Ljubljana 
smo prejeli svetniki zagotovilo, da so priprav
ljeni na lastne stroške, torej brez občinskih 
sredstev, poleg zdravstvenega doma zgraditi 
dvoetažni prizidek v izmeri 300 m2 prostora za 
lekarno v pritličju in 300 m2 brezplačnih pro
storov v nadstropju za potrebe zdravstvenega 
doma. Z novimi prostori za izvajanje zdrav
stvene dejavnosti bi se z dodatnimi ordinaci

jami gotovo bistveno izboljšala dostopnost 
občanov do zdravstvenih storitev. Resnost in 
pripravljenost o nameri za financiranje v lekar
no pri zdravstvenem domu so podkrepili tudi 
z namero o odprtju tudi druge lekarne v ob
čini, in sicer v okviru novega nakupovalnega 
centra. Prepričani smo, da bi dve tako razpore
jeni poslovni enoti Lekarne Ljubljane v celoti 
zagotovili potrebe občanov.

Prizidek lekarne ZD Ivančna Gorica 
(vir: Občina Ivančna Gorica)

Zgleden primer dobre prakse in sodelovanja 
z Lekarno Ljubljana je v letu 2016 izgradnja 
prizidka k ZD v Ivančni Gorici. Nova lekarna 
se razteza na kar 374 m2 površine, celotna vre
dnost investicije pa je znašala milijon evrov. 

Svetniška skupina SMC Medvode podpira 
namero Lekarne Ljubljana o financiranju v 

nove lekarniške prostore. Kot največji lekar
niški zavod na območju Slovenije z 51 lekar
nami ter lastno proizvodno enoto so s tem 
gonilna sila razvoja lekarniške dejavnosti v 
državi, zato so po našem mnenju tudi naj
bolj finančno sposoben partner za podporo 
projekta odprtja nove lekarne ali celo dveh. 
Zavedamo se tudi, da je dandanes težko pri
dobiti finančno sposobnega investitorja, ki 
bi bil pripravljen investirati v javne objekte.

V dani situaciji ne podpiramo podelitve kon
cesije za izvajanje lekarniške dejavnosti na 
območju naše občine manjšim zasebnikom, 
saj ti težje pridobijo finančna sredstva za 
financiranje v javne objekte in bi s tem pro
blematiko reševanja izgradnje novih lekarni
ških prostorov v občini Medvode še dodatno 
podaljšali. Velikokrat pa se je tudi izkazalo, da 
imajo manjše zasebne lekarne težave z zago
tavljanjem zalog in bistveno dražja zdravila, 
saj imajo slabša pogajalska izhodišča pri do
baviteljih kot večji Javni zavod Lekarna Lju
bljana.  

Luka Kajtna
Predsednik LO SMC MedvodeN
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Osnovna šola Preska je z letošnjim šol-
skim letom vstopila v drugo leto dvole-
tnega sodelovanja v projektu Erasmus+ 
z naslovom Znanost skozi eksperiment 
v Evropi (Science through experiment 
in Europe). Pretekli mesec so bili v vlogi 
gostiteljev. Na obisk je prišlo triindvaj-
set otrok in devet učiteljev iz držav, ki 
sodelujejo v projektu. Poleg Slovenije so 
to še Turčija, Romunija, Grčija, Poljska 
in Španija. 
Učence so gostile družine, kar je naj-
boljši način za spoznavanje naših na-
vad, hrane in načina življenja. V enem 
tednu so udeleženci med seboj stkali 
tesne vezi, seveda pa ni šlo niti brez 
raziskovanj različnih področij. To je bil 
teden, poln pestrega dogajanja. Obisk 
je trajal od 15. do 21. aprila. Prvi dan, 

nedelja, je bil spoznavni z družino, v 
ponedeljek so dopoldne preživeli v OŠ 
Preska, popoldne so si ogledali Ljublja-
no, tudi torkov dopoldan je potekal v 
OŠ Preski, popoldan pa na POŠ Topol z 
uradnim sprejemom, kjer so tamkaj-
šnji učenci poskrbeli za kulturni pro-
gram, učenci izbirnega predmeta pre-
hrana pa za pogostitev. Vsaka država 
se je tudi na kratko predstavila. Zbrane 
je v imenu Občine Medvode pozdravila 
podžupanja Darinka Verovšek. V sredo 
so na OŠ Preska obiskali Hiško ekspe-
rimentov, popoldne so odšli na ogled 
Škofje Loke. V četrtek so imeli celo-
dnevni izlet v Postojnsko jamo in na 
slovensko obalo. V petek so bili dopol-
dne pri pouku, popoldne pa so izpred 

šole odšli peš v Medvode do Zbilj. V 
soboto je sledil odhod domov. Nad Slo-
venijo in gostoljubnostjo gostiteljev so 
bili navdušeni.
Projekt je namenjen popularizaciji zna-
nosti med učenci, kot je dejala Tatjana 
Gulič iz OŠ Preska, še posebej na popula-
rizaciji znanosti med dekleti. Tako je bil 
sestavljen tudi program, ki se počasi za-
ključuje. V dveh letih je v njem sodelova-
lo veliko učencev OŠ Preska, nekateri so 
imeli priložnost tudi izmenjave v tujini. 
"V projekt so bili z delom na šoli vklju-
čeni učenci tako razredne kot predme-
tne stopnje. Skoraj v vseh razredih smo 
pouk še bolj popestrili z eksperimenti. 
Za otroke je bila to zanimiva izkušnja, 
predvsem za tiste, ki so imeli priložnost 

Na obisku učenci iz petih držav
Dvoletni projekt Erasmus+, v katerem je ena izmed partneric OŠ Preska, se zaključuje. 
Preška šola je gostila zadnje srečanje, na katerem so bili prisotni tako učenci kot 
učitelji. Prijavili so že nov projekt in upajo na nadaljevanje evropske zgodbe.

OŠ Preska je pred kratkim prejela evropski znak eTwinning šole, 
s katerim se ponaša le dvanajst slovenskih šol.



Sodelujoči v projektu Erasmus+ na Topolu 

oditi v tujino. Izbor je bil težak, pa ne 
zato, da bi bilo premalo prijav, bilo jih 
je preveč," je pojasnila Guličeva, ki je v 
zgodbo evropskih projektov vpeta že de-
setletje in je v tem času pridobila veli-
ko poznanstev v šolah v tujini. Je tudi 
eTwinning ambasadorka. Njeno delo je 
nadaljevala Manica Tušek, po odhodu 
na porodniški dopust pa projekt na OŠ 
Preska koordinira Katja Kuralt. 
Sodelovanje v projektu, kot je Erasmus+, 
je za šolo dodana vrednost. "To je dobro-
došla izkušnja tako za otroke kot za uči-
telje. S ponosom ugotavljam, da angle-
ščina pri naših učencih ni problem in 
da se dobro znajdejo pri komunikaciji 

z vrstniki iz tujine. To je zagotovo plod 
vseh evropskih projektov. Ta je že četr-
ti. Prej so se imenovali Comenius, sedaj 
Erasmus. Ves čas potekajo tudi eTwin-
ning projekti, ki so brez izmenjav, brez 
evropskih sredstev. Dva od teh projek-
tov sta bila celo nagrajena na evropski 
ravni. Pred kratkim smo prejeli evrop-
ski znak eTwinning šole, s katerim se 
lahko ponaša le dvanajst slovenskih 
šol. Zahvaliti se moram kolegom, ki 
so zelo zavzeti tudi v tem delu svojega 
poklicnega dela, ki zahteva neprestano 
izobraževanje učiteljev in aktivno sode-
lovanje pri učenju tudi učencev," je še 
povedala Guličeva.

Obisk sodelujočih v tem projektu Era-
smus+ v Sloveniji je bil predzadnji. Sle-
dilo bo le še zaključno srečanje v Ankari 
v Turčiji, na katerem pa bodo prisotni le 
učitelji, ki bodo naredili zaključno eval-
vacijo projekta. V OŠ Preska upajo, da se 
bo njihova evropska zgodba nadaljevala. 
"Prijavili smo že naslednji projekt, ki bo 
v povezavi z robotiko in elektroniko ter 
zdravim načinom življenja (zmanjšanje 
ogljičnega odtisa, pripravljamo zelenjav-
ni vrt pod toplo gredo in bomo med dru-
gim raziskovali vpliv CO2 na rast rastlin). 
Upamo, da bomo avgusta izvedeli za re-
zultat razpisa in z novim šolskim letom 
začeli s projektom," je zaključila Guličeva.

LEON MERJASEC
Dragi volivci,
kandidiram za poslanca, 
ker verjamem, da smo 
lahko boljši in da lahko 
ustvarimo boljše pogoje 
za razvoj gospodarstva, 
kmetijstva in za vse  
strukture pri nadaljnjem 
razvoju naše družbe.
Vlogo poslanca Državnega 

zbora Republike Slovenije jemljem zelo odgovorno. 
Če mi bo z vašimi glasovi uspelo, bom kot poslanec 
naredil vse, kar je v moji moči, da vam pomagam. 
Zavedam se, da je poslanec državnega zbora poslan 
od ljudi, in tega ne bom pozabil.
Vabim vas, da se udeležite volitev in se vam najlepše 
zahvaljujem za vaš glas.
      Leon Merjasec

Spremljajte me na:    

Ponosen sem, da me podpirajo:
Nejc Smole, župan občine Medvode: 

»Leon kot član občinskega sveta vedno 
išče pot sodelovanja, na odprta vprašanja 
najprej pridobi odgovore in se odloča na 
podlagi argumentov. Prav zato ga cenim 
in verjamem, da bo podobno odprto pot 
vodil tudi na tej odgovorni funkciji.«

Aco France Šuštar, župan občine Vodice: 
»Glas ljudi se lahko zaupa tistemu, ki ima 
Slovenijo rad tudi v srcu, in Leon Merjasec 
jo ima. Je domačin, pozna lokalne razmere, 
težave in pozna rešitve, je mož besede in si 
vsekakor zasluži mojo podporo pri volit-
vah v parlament.« 

Dr. Andreja Valič Zver:
»Zastopanje državljanov v parla-
mentu zahteva mnogo potrpežljivosti, 
sklepanja kompromisov in povezovanja. 
Prepričana sem, da Leon Merjasec s 
svojim čutom za sočloveka, izkušnjami in 
znanjem to zmore, zato ga trdno podpi-
ram pri njegovi kandidaturi.«
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Hiška eksperimentov je 18. aprila obi-
skala OŠ Preska. Gre za "otroka" Hiše 
eksperimentov, ki jo lahko obiščete v 
Ljubljani. Hiška eksperimentov pa potu-
je po Sloveniji in obiskuje formalne izo-
braževalne institucije. Prvič se je usta-
vila v Medvodah ter navdušila učence, 
njihove starše in druge, ki so ta dan 
obiskali šolo. To je bil dan sproščenega 
učenja, radovednosti, vztrajnega ekspe-
rimentiranja ter varnega okolja za na-
pake in spodrsljaje.
Hiška eksperimentov je potujoči center 
spodbujanja radovednosti, kritičnega 
razmišljanja in promocije raziskovanja. 
Andreja Perat, koordinatorica aktivno-
sti Hiška eksperimentov, je pojasnila: 
"Leta 2014 smo začeli s tako imenova-
no mobilno aktivnostjo, s Hiško ekspe-
rimentov potovati po različnih šolah. 
Danes ta potujoča zbirka šteje več kot 
sedemdeset različnih eksperimentov, 

ki jih pripeljemo na šolo in jo za en dan 
spremenimo v center znanosti. Namen 
je, da učence, celotno okolje navdušimo 
nad raziskovanjem, nad iskanjem novih 
odgovorov, novega znanja, pridobivanja 
čim več informacij. Usposobljena ekipa 

Hiše eksperimentov v sodelovanju z lo-
kalnimi učitelji spodbuja dialog, vpra-
šanja in iskanje odgovorov. Poskušamo 
se dotakniti čim večjega števila področij. 
Danes na šoli gostujemo z več kot petde-
setimi različnimi eksperimenti. Skupno 

Preška šola en dan center znanosti
V Medvodah je bila na obisku Hiška eksperimentov. Gostili so jo v OŠ Preska.

Hiška eksperimentov je na OŠ Preska gostovala z več kot petdesetimi eksperimenti.

STANKO 
OKOLIŠ
MISLI RESNO

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

IZHODIŠČA IN NAČELA
1. Spoštovanje sočloveka, človekovih pravic in njegovega dostojanstva, ne 

glede na spol, starost, raso, vero ali motnje v razvoju osebnosti, od spočetja 
do smrti.

2. Nenehno prizadevanje za osebnostni razvoj posameznika in napredek 
družbe na podlagi znanstvenih, strokovnih in izkustvenih spoznanj, 
sedanjih potreb in izkušenj iz preteklosti.

3. Zavzemanje za javno dobro in uveljavljanje dela za skupnost pred 
zasebnimi ali lobističnimi interesi.

4. Zagotavljanje razmer, v katerih lahko vsak posameznik in družba kot 
celota na podlagi demokratičnih odnosov razvijata in uveljavljata vse svoje 
potenciale.

5. Vzpostavljanje sožitja v družbi z uveljavljanjem obče človeških vrednot 
solidarnosti in pravičnosti.

6. Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, učenja in izpopolnjevanja 
vseh generacij za zagotavljanje kakovosti življenja v vseh življenjskih 
obdobjih.

7. Priznavanje družine kot primarne celice zdrave družbe, v kateri se učimo 
medsebojnih odnosov in prevzemamo družbene vloge ter osebno 
odgovornost.

SOCIALNA IN PRAVNA DRŽAVA, 
DEMOKRATIČNA IN ODPRTA DRUŽBA, VARNA 

DRUŽINA IN ZADOVOLJEN POSAMEZNIK 
temeljijo predvsem na uresničevanju osnovnih 

človekovih potreb po varnosti, svobodi, 
pravičnosti, izobraževanju in razvoju.

Pojdimo 
in volimo, 
prihodnost je 
v naših rokah!
Več o programu in dejavnostih kandidata na: https://stanko-okolis.si/

Kandidat za poslanca je direktor muzeja z izkušnjami 
na področju delovanja javnih zavodov na državni 
in občinski ravni; magister zgodovine, raziskovalec 
in pisec zgodovinskih znanstvenih ter strokovnih 
del; poznavalec kulturne dediščine in ljubitelj 
domoznanstva; dolgoletni aktiven član občinskega 
sveta Občine Medvode in njegovih odborov ter komisij; 
nekdanji vrhunski športnik - dolgoprogaš in zagovornik 
načela: zdrav duh v zdravem telesu. Rojen je bil leta 
1964, je poročen in živi na Verju.
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število pa nam omogoča, da v primeru ponovnega obiska 
predstavimo še veliko novega. Za Hiško eksperimentov je ve-
liko zanimanja in naslednji teden bo že njeno stoto popotova-
nje po šolah. V Medvodah pa smo tokrat prvič."
Kot je še povedala Peratova, ima vsak posameznik svoj naj-
ljubši eksperiment, njej so dragi vsi. Učenci so bili navdušeni. 
"Super je. Navdušena sem, ko vidim, kako kakšne stvari delu-
jejo. V Hiši eksperimentov v Ljubljani še nisem bila in vesela 
sem, da so nas obiskali na šoli," je dejala sedmošolka Lana 
Jurič. Njena vrstnica Klara Žagar je dodala: "Opazuješ in vidiš, 
kako eksperiment poteka, potem še sam poskusiš in si s tem 
veliko bolje zapomniš, kot če bi o tem samo nekje prebral. 
Zelo je zanimivo. V Hiši eksperimentov sem sicer že bila, ko 
sem bila še mlajša." 
S Hiško eksperimentov so bili zadovoljni tudi na šoli. Potekala 
je v okviru tehniškega dne. Delavnice so bile zunaj in notri. 
Koordinatorica Romana Frankovič pravi: "Želeli smo pripra-
viti eksperimentalni dan, in ker v tem tednu gostimo tudi 
mlade in njihove mentorje iz drugih držav v okviru projekta 
Erasmus+ in je tema ravno spodbujanje otrok, mladih k izva-
janju eksperimentov, k radovednosti, smo dogodka združili. 
Na naši šoli tudi sicer poteka veliko eksperimentalnega dela, 

tako da je današnji dan pika na i. Vidi se, da imajo otroci radi 
eksperimentalno delo. Z veseljem sledijo. Mislim, da se nam 
za prihodnost na tem področju ni bati." Hiška eksperimentov 
je bila odprta vse do 16. ure, tako da so jo lahko obiskali tudi 
starši in drugi. Vključena je bila tudi POŠ Topol.
Da je bil dan še bolj znanstveno obarvan, je šolo obiskala tudi 
Helena Gradišar s Kemijskega inštituta Ljubljana in sedmo-
šolcem popestrila pouk kemije. "Danes bom predstavila delo v 
našem laboratoriju, v odseku za sintezno biologijo in imuno-
logijo. Radi obiščemo šole, ni pa to ravno praksa. Pred dvema 
letoma smo imeli projekt evropskega socialnega sklada, v ka-
terega so bile vključene srednje šole iz cele Slovenije, namen 
pa je bil vrhunsko znanost približati mladim generacijam po 
celi Sloveniji. Tudi danes je moj namen učence navdušiti za 
znanost. Mlad moraš postati navdušen, da gre morda v tej 
smeri potem tvoja izobrazbena pot," je pojasnila Gradišarjeva.

»Leta 2014 smo začeli s tako imenovano mobilno 
aktivnostjo – s Hiško eksperimentov potovati po 
različnih šolah. Danes ta potujoča zbirka šteje 
več kot sedemdeset različnih eksperimentov, ki 
jih pripeljemo na šolo in jo za en dan spremenimo 
v center znanosti.«

Bo eksperiment uspel?
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Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikujejo nas 
več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter 
izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 
servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 
produktivnosti in kakovosti. 

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

 
 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/KE 

   V OBRATU ORODJARNA TRATA VABIMO K SODELOVANJU  
    (za delo v proizvodnji in ambiciozne strokovnjake s področja strojništva):         

 

 KONSTRUKTERJE 
 ORODJARJE - OPERATERJE ZA CNC REZKANJE IN DRUGE STROJNE OBDELAVE 

 
 
V OBRATU ŠKOFJA LOKA IN LJUBLJANA VABIMO K SODELOVANJU 
 

 POSLUŽEVALCE STROJEV (operaterji na cnc stroju) 
 LIVARJE 
 VOZNIKE VILIČARJA 
 VZDRŽEVALCE STROJEV  
 ELEKTRO VZDRŽEVALCE 

 
Nudimo vam dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, možnost 
dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere. 
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za Škofjo Loko in Trato) in 01/5001 962 (Maja Koprivec za Ljubljano). 

Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 31.05.2018, preko naše spletne strani 
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na željen razpis).  
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dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere. 
 

Vsi razpisi so objavljeni na naši spletni strani https://www.lthcastings.com/zaposlitev, kjer si lahko 
preberete opis delovnega mesta in kaj pričakujemo od kandidatov.  

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v Kadrovsko službo na številko: 04/511 21 25 (Tanja Šturm 
za Škofjo Loko in Trato) in 01/5001 962 (Maja Koprivec za Ljubljano). 

Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 31.05.2018, preko naše spletne strani 
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: MATEVŽ JEKLER

 Dopoldne ste torej v službi, popoldne 
delate v domači kovačiji.
"Po izobrazbi sem industrijski oblikova-
lec, delam pa kot ključavničar/varilec v 
podjetju Litostroj Power. Popoldne pride 
na vrsto moj hobi, kovačija."

 Običajno se navdušenje nad kova-
štvom prenaša iz roda v rod. Tudi pri 
vas?
"Pri meni to ne drži. Kovaške tradicije 
pri nas doma ni. Pred mano se ni nihče 
ukvarjal s tem. Navdušenje za kovaštvo 
je posledica občudovanja mečev in rezil 
na splošno, ki me spremlja že od otro-
štva. Vedno bolj sem si želel, da bi kaj 
takega imel in sam naredil. Kovati sem 
začel pred okrog šestimi leti in počasi 
nadgrajujem svoje znanje."

 Kje ste se naučili osnov?
"Povečini sem samouk, nekaj časa sem 
delal tudi pri enem izmed kovačev. Ta-
krat sem malce upal na službo, ki pa je 
potem nisem dobil. Kovaštvo je moja 
strast in kljub temu sem nadaljeval 
doma. To delo mi je v veliko veselje. V 
današnjem času sodobne tehnologije 
nekaj znanja lahko pridobiš tudi preko 
spleta."

 Kovaštvo je zahtevno delo, tudi 
"umazano".
"Umazanija me ne moti. Že tako je treba 
delati doma, pomagati. Veliko dela po-
storim tudi okrog hiše. Pred okrog enim 
letom se je oče odločil, da bi imel doma 
še prašiče in tudi pri tem pomagam."

 Kateri je bil vaš prvi kovani izdelek?
"Nož. Mi je uspel, veliko sem ga upora-
bljal in me ni izdal. Prav nožev sem do-
slej naredil največ. Vsakega nekaj časa 

uporabljam, potem pa ga dam v svojo 
zbirko, ki jo imam v sobi. Lotim se nove-
ga z novo obliko, novimi materiali. Poleg 
nožev sem izdelal tudi že obeske, odpi-
rače, tukaj so še ključavničarska dela ..."

 Kovačijo imate ob hiši. Ste si jo ure-
dili sami?
"Kar sem lahko, sem uredil sam. Delam 
v dveh ločenih prostorih. Prvi je bolj za 
varjenje in brušenje, kovačija je posebej, 
je za oblikovanje kovine v grobo stanje. 
Imam tudi vzmetno kladivo, rad bi še 
kaj dodal, tudi peč bi rad posodobil."

 Na kateri izdelek ste najbolj pono-
sni?
"Morda na meč, ker je zahteval veliko 
dela, čeprav nisem ravno navdušen nad 
jeklom, ki sem ga uporabil, saj ni name-
njeno izdelavi meča, tej obliki, je pa lep za 
na steno. Bom pa naredil še kakšnega iz 
boljšega jekla. Sicer pa ima vsak izdelek 
posebej svojo vrednost, čar, nekaj, kar na 
njem lahko izpostavim. Na vsakega sem 
ponosen, sploh pa sem ponosen na to, 
da mi uspeva izdelovanje damasta. To je 
kovaško varjenje različnih jekel."

 Kakšen je postopek izdelave na pri-
mer noža?
"Dobim kos jekla, ga na grobo skujem, 
da dobim obliko, kar se da največ iz 
kosa. Sledi grobo brušenje, kaljenje in 
toplotna obdelava, poliranje samega re-
zila, branik, glavič, ročaj, na koncu še 
nožnica. Na primer za en nož potrebu-
jem nekje od osem pa tudi do dvajset ur 
dela. Pri damastu sem za manjši nožek 
potreboval šest ur, da sem samo nare-
dil material. Treba je biti potrpežljiv, nič 
se ne da prehiteti. Seveda je to delo tudi 
naporno, predvsem za roke."

 Delate sami ali vam kdo pomaga?
"Vse sam, kar mi ustreza. Počasi napre-
dujem. Če se prenagliš, pride do napak, 
kar pomeni stran vrženih veliko ur 
dela."

 Bi se dalo s tem preživeti?
"Bi, saj gre za unikatne izdelke, a bi to 

zahtevalo veliko dela in ne vem, ali bi 
mi bilo še v takšno veselje, če bi vedel, 
da nekaj moram narediti, da bom pre-
živel."

 Ste imeli prej kakšen drug hobi?
"Nikoli nisem imel resnega hobija. Eno 
leto sem treniral japonsko veščino me-
čevanja."

 Kako drugi gledajo na to, da prosti 
čas posvetite kovaštvu?
"Večina z občudovanjem. Gre za ročno 
delo, ne za serijsko proizvodnjo. Ljudje 
takšne izdelke večinoma cenijo. Vem, 
da sodim med redke, sploh mlade, ki 
jih to delo veseli. Če te nekaj veseli, te 
veseli, tukaj ni kaj dodati. Vsak, ki ga 
karkoli veseli, naj poskusi. Velikokrat 
ne potrebuješ veliko denarja, da začneš. 
Že čez noč lahko kaj ustvariš.""

 Kaj je vaš največji izziv?
"Da se še naprej izpopolnjujem. Vesel bi 
bil, če bom lahko na stara leta rekel, da 
sem v kovaštvu nekaj dosegel. Ne bi me 
motilo, če bi svoje izdelke kdaj predsta-
vil tudi na kakšni razstavi, a o tem za 
zdaj ne razmišljam."

Fant, ki je v prostem času kovač
Luka Bergant je 26-letnik z Golega Brda. Dopoldne hodi v službo, popoldneve pa 
posveča svojemu hobiju, ki ni ravno običajen za fanta njegove starosti. Doma si je 
uredil kovačijo in kuje.

Luka Bergant v domači kovačiji

»Na vsak izdelek sem ponosen, sploh pa sem ponosen na to, 
da mi uspeva izdelovanje damasta.«
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JOŽE KOŠNJEK

Želja, da bi se predstavniki kulturnih 
društev v občini Medvode, vseh skupaj 
je enajst, na prijetnem druženju med 
seboj bolje spoznali in drug drugemu 
predstavili svoje dejavnosti, obenem 
pa obogatili program prvih Aljaževih 
dni, je bil razlog za enodnevni izlet na 
Koroško. Koroška ni bila izbrana na-
ključno, pove predsednik Občinske kul-
turne zveze Janez Meglič, ki je prevzel 
to dolžnost dobra dva meseca nazaj. Na 
Koroškem ima kar nekaj znancev, še 
posebej v Borovljah. Pred leti, ko je bil 
v Borovljah skupaj s pokojnim dram-
skim igralcem Poldetom Bibičem, se je 

namreč seznanil s predsednikom Slo-
venskega prosvetnega društva Borovlje 
Romanom Verdelom. 
Izlet, potekal je v soboto, 5. maja, je 
imel kar nekaj postaj. Prva je bila na 
Gosposvetskem polju, najprej pri voj-
vodskem prestolu, kjer so stoletja v 
slovenščini ustoličevali karantanske 
kneze, in nato v mogočni cerkvi Ma-
rijinega vnebovzetja, ki jo častimo kot 
najstarejšo cerkev na slovenskem oze-
mlju in kjer je pokopan škof Modest, 
ki je med Karantanci širil krščansko 
vero. Potovanje se je nadaljevalo s 
plovbo po Vrbskem jezeru vse do nje-
gove najbolj zahodne točke, do turi-
stične Vrbe. Izletniki so se nato vrnili 
v Celovec, kjer so v Deželni hiši obču-
dovali Dvorano grbov in knežji kamen, 
na katerem so karantanski knezi pri-
segali zvestobo svojemu narodu. Knež-
ji kamen, nad katerim je slika ustoli-
čevanja, je bil pred tem nekaj časa v 
poslopju deželne vlade, potem pa je bil 
prenesen v deželno hišo, kjer ima se-
dež koroški deželni zbor. 

BOROVELJČANI POVABLJENI  
V MEDVODE
Vrhunec potovanja po Koroški je bil v 
dvorani Slovenskega prosvetnega dru-
štva Borovlje Pri Cingelcu na Trati, dober 
kilometer vzhodno od Borovelj, ob cesti 
v Spodnji Rož in naprej proti Žitari vasi 
oziroma Železni Kapli. Hišo je pred dese-
tletji kupilo boroveljsko slovensko dru-
štvo, največ zaslug za to pa ima sedanji 
častni predsednik SPD Borovlje Melhior 
Verdel, oče sedanjega predsednika Ro-
mana Verdela. V uvodu se je predsednik 
Občinske kulturne zveze Medvode Janez 
Meglič zahvalil predsedniku borovelj-
skega Slovenskega prosvetnega društva 
za gostoljubje, predstavil bogato kultur-
no dejavnost v občini in seveda pesnika, 
skladatelja in duhovnika, rojaka Jakoba 
Aljaža. Izročil mu je spominsko darilo. 
Lahko zapišemo, da je imel postanek pri 
Cingelcu tudi spoznavni namen, saj so 
predsedniki društev, ki so bili na izletu, 
predstavili svojo dejavnost in tako stori-
li dodatne korake k boljšemu medseboj-
nemu spoznavanju in sodelovanju. Luka 

Kulturniki na koroških poteh
Občinska kulturna zveza Medvode je pretekli teden povabila predstavnike v občini 
delujočih kulturnih društev na izlet na Koroško in začela sodelovanje s slovenskimi 
kulturniki v Borovljah.

Predsednik SPD Borovlje Roman Verdel 
(levo) in predsednik Kulturne zveze Medvode 
Janez Meglič

Predsedniki medvoških kulturnih društev in gostitelji iz Borovelj

»Z našo današnjo potjo 
sem zelo zadovoljen. Tudi z 
vremenom smo imeli srečo. 
Vesel sem, da mi je kot novemu 
predsedniku to uspelo. Naš izlet 
ni imel le turistične vsebine, 
ampak smo začeli s čezmejnim 
sodelovanjem in se tudi 
medsebojno bolje spoznali,« 
je povedal Janez Meglič.



Čukajne je pripovedoval o delu Kulturno umetniškega društva 
Pirniče, ki je bilo lani staro 85 let. O dejavnosti Kulturno-ume-
tniškega društva Preska je pripovedovala Marija Strajnar in 
ljubitelje petja povabila v njihov mešani pevski zbor. Franc 
Plešec je predstavil dejavnost Kulturno-umetniškega društva 
Oton Zupančič iz Sore, ki je bilo ustanovljeno leta 1949 in je 
na pragu praznovanja 70-letnice delovanja. Povedal je, da v 
društvu deluje devet sekcij. Kulturno-umetniško društvo Ja-
rem ima sedež v Aljaževi rojstni hiši v Zavrhu pod Šmarno 
goro. Njegov predsednik Roman Veras je povedal, da so v petih 
letih obstoja naredili veliko in v Aljaževo rojstno hišo vrnili 
živahnost, zato priznanja, ki jih prejemajo, niso preseneče-
nje. Agata Trojar pa se je predstavila v dvojni vlogi. Najprej kot 
predsednica Kulturno-umetniškega društva Sejalec umetno-
sti iz Zgornje Senice, nato pa kot pesnica. Zbirko svojih pesmi 
je poklonila tudi gostitelju Romanu Verdelu. Za glasbeni okvir 
so poskrbeli člani podmladka Sorških orgličarjev.

Druženje v kulturnem hramu Slovenskega prosvetnega dru-
štva Borovlje pri Cingelcu je bilo sklenjeno s filmom Cerkvi-
ca na glasbo Jakoba Aljaža. Film s čudovitimi posnetki, z 
glasbo in pesmijo zvonov popelje gledalca k smledniški cer-
kvi, v kateri je bil Jakob Aljaž krščen, na Srednjo Dobravo pri 
Kropi, kjer je bil Aljaž župnik in kjer je umrla njegova mama 
(na to spominja spomenik ob cerkvi), in v Hraše k cerkvi 
Svetega Jakoba, ki sameva sredi polja. Predsednik medvoške 
kulturne zveze Janez Meglič pa je boroveljsko društvo ura-
dno povabil na Aljaževe dneve prihodnje leto. Boroveljčani 
so vabilo sprejeli in bodo prihodnje leto dobrodošel gost v 
medvoški občini.

Medvoški kulturniki v dvorani Slovenskega kulturnega društva Borovlje
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www.visitkranj.com

TVOJ BODOČI 
BIVŠI MOŽ

INNER CIRCLE

BIG FOOT MAMA

RIGOLETTO
GIUSEPPE VERDI

OPERA V DVEH DEJANIH

1. 6.

10. 6.

21. 6.

28. 6.

PETEK ob 21h

NEDELJA ob 21h

ČETRTEK ob 21h

ČETRTEK ob 21h

MAJA BERTONCELJ

V KUD JaReM so 10. aprila z etnologom dr. Janezom Bogatajem 
pripravili razgovor z naslovom "Ali naj jočemo za kozolci?". 
"Aljaževa galerija je bila polna obiskovalcev, ki so z veseljem 
prisluhnili živopisni pripovedi dr. Bogataja, obogateni s šte-
vilnimi posnetki slovenskega "posebneža" kozolca. Kozolec v 
svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske omenja že Janez Vajkard 
Valvazor. Kmetje so kozolce nekoč uporabljali za sušenje in 
shranjevanje pridelkov, danes pa so namenjeni predvsem za 
hranjenje kmetijskih strojev in družabna srečanja ali pa so 
prepuščeni propadanju in kazijo podobo idilične pokrajine," 
pravijo v društvu, ki bodo, da bi ohranili podobo marsikate-
rega kozolca, skritega pred očmi večine tistih, ki bi jih sicer 
utegnil zanimati, letošnji nagradni Ex tempore Aljaževina 
2018 posvetili prav njim. 
Tema nagradnega Ex tempora v mesecu juniju je Slovenski 
kozolec, slovenski ponos.

Ali naj jočemo za kozolci?
Slovenski kozolec je tudi tema 
nagradnega Ex tempora.
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PETER KOŠENINA

Medvoški kulturni festival bo letos po-
tekal drugič, a prvič pod tem imenom in 
v organizaciji Javnega zavoda Sotočje.
 

PROGRAM FESTIVALA

Odprtje festivala bo v sredo, 16. maja, 
ob 15. uri, po nastopu dr. Igorja Saksi-
de in Roka Terkaja - Trkaja. Ta dan bo 
od 10. do 19. ure na Mestnem trgu pred 
knjižnico potekala tudi Parada učenja z 
ustvarjalnicami, delavnicami in nasto-
pi. V četrtek, 17. maja, bo dogodek, poi-
menovan Mediateka. Med 9. in 14. uro 
bodo svojo multimedijsko zbirko pred-
stavili v Knjižnici Medvode, popoldne, 
med 17. in 22. uro, pa bodo v stavbi na 
Železniški postaji Medvode predstavlje-
na avtorska dela osnovnošolcev, ki so 
bili izbrani na natečaju "Minutni video: 
Zakaj me skoz kopiraš? Pritisn pavzo!". 
Za najboljšega posameznika in skupi-
no bo glasovanje na samem dogodku. 
Potekala bo tudi predstavitev izbranih 
avtorskih del prvega natečaja "Foto trio 
2018: Portret v ambientu". Prav tako v 
četrtek, 17. maja, se bo ob 18. uri v OŠ 
Preska začel dogodek, poimenovan Ze-
mlja pleše, ko bo šola odprla svoja vra-
ta. V petek, 18. maja, bo Ljudska pesem 
v mestu in na vasi. Ob 17. uri bo kon-
cert pred Blagovnim centrom Medvode, 
ob 20. uri pa še koncert v Kulturnem 
domu Smlednik. V soboto, 19. maja, bo 
"Čas za ples!". Vabljeni ob 17. uri pred 
Kulturni dom Medvode. Zaključek fe-
stivala bo v nedeljo, 20. maja, na Me-
stnem trgu pred knjižnico s prireditvijo 
Zvok druge reke. Med 15. in 17. uro bodo 
potekale ustvarjalnice, ob 17. uri pa za-
ključni koncert, na katerem boste lahko 
prisluhnili tudi krstni izvedbi skladbe 

Druga reka (besedilo Gregor Rozman, 
avtor glasbe: Marko Mozetič - Mozo, iz-
vajalca: Godba Medvode in Iva Stanič). 

NAVEZALI SO SE NA TRI OBLETNICE

Nosilni organizator Medvoškega kul-
turnega festivala je Javni zavod Sotočje 
Medvode, kjer obljubljajo pester in zani-
miv program. "Medvoški kulturni festi-
val združuje ruralno in urbano kulturo 
ter spodbuja povezovanje ljubiteljskih 
kulturnih društev s profesionalnimi iz-
vajalci, šolami ter drugimi podporniki 
kulturnega razvoja. V letu 2018 smo se 
navezali na tri obletnice: 900. obletnico 
prve omembe naselij pod Šmarno goro, 
100-letnico Finžgarjevega službovanja 
v Sori in 240 let od prvega vzpona na 
Triglav, katerega vrh je kupil prav naš 
občinski zavetnik Jakob Aljaž. Dogodke 
smo razdelili v pet tematskih sklopov, 
pri katerih preko izobraževanja, multi-
medije, ljudskih pesmi, plesa in glasbe 
zaokrožujemo letošnjo "medvoško KUL 
turo". Vsak dan smo obiskovalcem pri-
pravili zanimivo dogajanje, povezano 
s kulturno dediščino, ki jo na inovati-
ven in svež način predstavljamo skozi 

posamezne dogodke. Tako bosta prvi 
dan popestrila ambasadorja Evropske-
ga leta kulturne dediščine v Sloveniji z 
nastopom Rapoezija, drugi dan predsta-
vljamo avtorska dela nadarjenih osnov-
nošolcev in ljubiteljev fotografiranja, ki 
ustvarjajo dediščino za prihodnje rodo-
ve, tretji in četrti dan se navezujeta na 
ljudske pesmi in ples, zadnji dan pa se 
bomo ob svečanem zaključku festivala 
zahvalili tudi vsem prostovoljcem, ki 
svoj prosti čas namenjajo kulturi. Ta 
bo poseben tudi zaradi krstne izvedbe 
skladbe Druga reka, posvečene občan-
kam in občanom Medvod," je povedala 
Sabina Spanjol, koordinatorica in orga-
nizatorka kulturnega programa pri Jav-
nem zavodu Sotočje Medvode.
Kot je še dodala Spanjolova, je letos k 
realizaciji festivala pristopilo veliko 
izvajalcev, na kar so izredno ponosni: 
"Predstavilo se bo kar devet kulturnih 
društev, sodelujejo vse osnovne šole, 
Knjižnica Medvode, plesne šole in druge 
organizacije, festival pa je podprlo tudi 
nekaj podjetij. Prav vsak dogodek bo ne-
kaj posebnega in želim si, da ta čudovita 
energija izvajalcev najde pot do vseh ob-
čank, občanov in drugih obiskovalcev."

Medvoški kulturni festival
Potekal bo od 16. do 20. maja in prinaša veliko zanimivega dogajanja. V sklopu 
festivala bo tudi Parada učenja.

Sabina Spanjol, koordinatorica in organizatorka kulturnega programa v Javnem zavodu 
Sotočje Medvode

Sabina Spanjol: »Prav vsak 
dogodek bo nekaj posebnega in 
želim si, da ta čudovita energija 
izvajalcev najde pot do vseh 
občank, občanov in drugih 
obiskovalcev.«



KULTURA | 23 

PETER KOŠENINA

Knjižnica Medvode je 17. aprila gostila 
deveti domoznanski večer, na katerem 
je zgodovinar Stanko Okoliš predstavil 
900 let staro oglejsko listino, najstarejši 
pisni vir, ki omenja naselja pod Šmarno 
goro.
Originalne listine že dolgo ni več, v Ka-
piteljskem arhivu v italijanskem Vidmu 
pa hranijo dva njena prepisa, s pomočjo 
katerih so zgodovinarji uspeli natančno 
določiti leto njenega nastanka. Izvirna 
listina omenja Vodice, Hraše, Smlednik, 
Spodnje in Zgornje Pirniče ter Trboje, in 
sicer v povezavi z darovanjem svobodne 
posesti oglejski cerkvi in župniji Vodice. 
Darovala sta jo Eberhard in Bertold iz 
Kranjske pod pogojem, da so cerkvice in 
kapele v naštetih krajih dobile krstno in 
pogrebno pravico. 
Listina ni datirana, zato iz nje ni mo-
goče neposredno razbrati ne časa ne 
kraja njenega nastanka, ob koncu je 
zapisano le, da je bila izdana v času 
oglejskega patriarha Ulrika. V dobre-
ga pol stoletja sta se na čelu oglejske 
cerkve zamenjala dva patriarha s tem 
imenom. "Z analizo listin od 11. do 13. 
stoletja je bilo ugotovljeno, da so listine 
brez podatkov o kraju in datumu zna-
čilne za Ulrika I., ki je oglejsko cerkev 

vodil od leta 1086 do leta 1121," pravi 
Okoliš. S pomočjo nekaterih drugih li-
stin so zgodovinarji nastanek listine, 
ki omenja kraje pod Šmarno goro, po-
stavili v leto 1118. 
Stare listine, posebej tiste s prvimi 
omembami krajev, so nam zanimive, 
da so se podatki ohranili, pa se lahko 
zahvalimo prepisovalcem, ki so jih re-
dno prepisovali, in arhivarjem, ki so 
zanje skrbeli. Kako pa bo s podatki, ki 
jih ustvarjamo v digitalni dobi? "Danes 
imamo vse v elektronski obliki in ve-

liko je govora o tem, kako naj bi te po-
datke shranjevali. S tem problemom se 
ukvarja tudi arhivistika. Nekega zago-
tovila, da se bodo podatki ohranili, kot 
se je pred 900 leti na papir zapisana be-
seda, ni. Čas bo pokazal, kako se bomo 
soočili s temi stvarmi, bojim pa se, da 
smo lahko v trenutku brez svoje novej-
še zgodovine," pravi Stanko Okoliš.
Deveti domoznanski večer je bil zelo do-
bro obiskan, kar kaže na veliko zanima-
nje laične javnosti za zgodovino naših 
krajev.

Devet stoletij od prve omembe naselij  
pod Šmarno goro
Starost listine so zgodovinarji določili posredno, saj na njej ni datuma nastanka.

Zgodovinar Stanko Okoliš je na devetem domoznanskem večeru predstavil 900 let staro 
oglejsko listino, ki prva omenja naselja pod Šmarno goro.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

V Knjižnici Medvode je na ogled razstava izdelkov, ki so v le-
tošnjem šolskem letu nastali v bralnomotivacijskih projektih 
Leo, Leo in Španska vas v organizaciji založbe Malinc. Letos so 
prebirali besedila Adijo, Jona in s Prstom na luni Juana Kruza 
Igerabideja, Sedem noči s Paulo Patxija Zubizarrete in Juana 
Kruza Igerabideja, Prodam Rozinkota Care Santos, Greta in 
Cirkus Simba Jo-jo, Za starejše od šestnajst Ane Saldanhe, Iri-
jam in Jonibe Gaborja Scheina, Xola in teta iz Amerike, Xola 
med levi in Xola in Angelito Bernarda Atxage. Razstava bo na 
ogled do 30. maja.

Za konec še razstava
Bralnomotivacijska projekta Leo, Leo in 
Španska vas

Razstava izdelkov, med njimi tudi učencev OŠ Medvode (na sliki), bo 
v Knjižnici Medvode na ogled do 30. maja. 
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V drugi polovici aprila so igralci KUD-a 
Smlednik štirikrat uprizorili komedijo 
Sumljiva oseba Branislava Nušića. Pri-
kazuje paranojo občinskih uradnikov 
v času menjave političnega sistema ob 
osamosvojitvi Slovenije, ko je bil vsakdo 
lahko sumljiv.
Ivan Medved je župan majhne občine in 
se pripravlja na kandidaturo na prvih 
volitvah v samostojni državi. Hči Jolan-
da je ravno v letih, ko s svojimi odloči-
tvami ob živce spravlja že tako načeta 
starša. Oče bi rad, da bi se zbližala z viš-
jim občinskim uradnikom Stojanom, 
ona pa je zaljubljena v Mariborčana 
Miloša, ki ga starša ne poznata in s ka-
terim si le dopisuje. Miloš se odloči Jo-
lando obiskati in se nastani v lokalnem 
hotelu. Ob istem času na občino z mi-
nistrstva prispe dopis, da je v njihovih 
krajih sumljiva oseba z dokumenti, ki 
lahko ogrozijo samostojnost Slovenije, 

Sumljiva oseba na smleškem odru
Dvanajst let po prvi uprizoritvi igra v novi preobleki

V času osamosvajanja je bil lahko vsakdo sumljiva oseba.

Vabimo Vas, da preživite

Prijetne pomladne dneve,

ob dobri kavi ali sladoledu,

vsak dan v Dragočajni.

Ob sobotah in nedeljah

pa nismo pozabili na vaše kosilo.
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in navodilom, naj jo primejo. Občinski 
uradniki in občinski inšpektor, ki se ga 
bojijo celo oni, se nemudoma zganejo in 
sumljivo osebo odkrijejo v hotelu. V do-
bro pripravljeni akciji jo primejo in pri-
peljejo na zaslišanje na občino. Zasliša-
nje vodi župan, ob tem pa ves čas pazi, 
da se z besedami ne bi komu zameril in 
tako ogrozil svojih možnosti na prihaja-
jočih volitvah. Izkaže se, da je sumljiva 
oseba Miloš, obremenilni dokument pa 
Jolandino pismo. Ko spozna svojo zmo-
to, je že prepozno, napaka pa bo imela 
posledice tudi na volitvah.
Branislav Nušić je igro Sumljiva oseba 
napisal leta 1887, v KUD-u Smlednik pa 
so jo prvič uprizorili že pred dvanajsti-
mi leti. Tokrat so jo postavili v čas me-
njave političnih sistemov ob osamosvo-
jitvi. Obe predstavi je režiral Nejc Smole. 
Igralci so ves čas karikirali delo občin-
skih uradnikov in bili v zahvalo deležni 
salv smeha navdušenih gledalcev. Žu-
pana Ivana je prepričljivo odigral Ma-
tej Ulčar, višjega občinskega uradnika 
Stojana, ki ve o županu marsikaj, česar 
si ta ne bi želel, pa Tjaž Jelovčan. Matic 
Ribič, Rok Kogovšek in Jure Galičič so 
bili občinski uradniki Vinko, Mirko in 
Slavko, od katerih edino zadnji kaj dela, 
pa še on je praktikant. Zaljubljenca Mi-
loša in Jolando sta odigrala Matevž Fa-

bjančič in Mina Dežman. Režiser Nejc 
Smole je na oder stopil v manjši vlogi 
zmedenega miličnika Joška. »Nušićevo 
Sumljivo osebo smo v originalni razli-
čici igrali že pred dvanajstimi leti. Ko 
smo se pozneje pogovarjali, katero igro 
bi ponavljali, če bi se kdaj odločili za po-
novitev, je bila ob njej vedno prisotna 
neka iskrica. Odločili smo se jo postavi-
ti v čas osamosvajanja, ki je bil že sam 
po sebi konfuzen, če pa se v njem pojavi 
še sumljiva oseba, pa res ne veš več, kaj 
storiti in kako. Ko temu dodaš še ura-
dništvo, ki je že tako okorno, zna biti 
zelo zabavno,« o odločitvi za ponovno 
uprizoritev Sumljive osebe pravi Matej 
Ulčar iz KUD-a Smlednik.
Igralci KUD-a Smlednik so se po dveh 
velikih gledaliških predstavah na pro-
stem s Sumljivo osebo vrnili na deske 
odra domače dvorane in jo štirikrat na-
polnili do zadnjega kotička.  

MAJA BERTONCELJ

Člani medvoškega KUD-a Fofité so se s 
priznanjema vrnili tudi z regijskega Lin-
hartovega srečanja. Maša Kavčič je dobila 
priznanje za žensko vlogo Une v predstavi 
Kos, Džoni Ba lloni pa priznanje za moško 
vlogo Raya, prav tako v predstavi Kos.

Priznanji za igro

Branislav Nušić je igro Sumljiva 
oseba napisal leta 1887, v 
KUD-u Smlednik pa so jo prvič 
uprizorili že pred dvanajstimi 
leti. Tokrat so jo postavili v čas 
menjave političnih sistemov ob 
osamosvojitvi. Obe predstavi je 
režiral Nejc Smole.
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Kupon za 20% popust 

na polnjenje klimatskih naprav 

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Oder v Domu krajanov v Pirničah so 26. 
aprila zavzeli mladi. Predstavilo se je 
devetnajst mladih igralcev iz Medvod, 
Pirnič, Preske, Žleb, Sore in Smledni-
ka. Premierno so uprizorili zanimivo in 
vsebinsko bogato predstavo Hansa Chri-
stiana Andersena: O deklici, ki je hodila 
po kruhu.
"Ker se v predstavi prepletajo močna spo-
ročilnost, zanimive vizualne rešitve in 
velika pripadnost mladih, predstava ni 
pustila ravnodušnih niti odraslih. Govo-
ri o aktualni problematiki pomanjkanja 
spoštovanja do kruha – hrane kot simbo-
la enega od osnovnih življenjskih potreb, 
hlastanja za bogastvom, ki ne prinaša 
osebnega zadovoljstva, ter poudarja po-
membne življenjske in moralne vredno-
te, ki jih prevečkrat zanemarjamo," je po-
udarila rešiserka Sabina Spanjol.
V predstavi igrajo: Medeja Firm, Timon 
Malnar, Vita Zagoršek, Tina Grabnar, 
Brina Vozelj, Mirjam Kastelic, Ema Bo-
žič, Ema Ergaver, Eva Rebolj, Izabela Jo-
vanova, Manja Bergant, Marcela Firm, 
Neli Zagoršek, Pija Božič, Taja Malnar, 
Tija Robas, Aljaž Rezar, Amer Mujano-
vič, statistka pa je Lucija Burja.

O deklici, ki je 
hodila po kruhu
Predstavilo se je devetnajst 
mladih igralcev.

Predstava govori o problematiki pomanjkanja spoštovanja do kruha – hrane. 

Abonma Sotočje bo na sporedu tudi v novi 
gledališki sezoni 2018/2019. V Javnem za-
vodu Sotočje so pripravili zanimiv izbor še-
stih predstav, od katerih sta dve komediji 
in dve drami, ki bodo na ogled na odru Kul-
turnega doma Medvode, muzikal in balet 
pa si boste lahko ogledali v Športni dvorani 
Medvode. Vse dosedanje abonente vabijo 
k vpisu, ki bo potekal od 4. do 8. junija in 
od 11. do 15. junija. Novi abonenti se bo-
ste lahko vpisali od 18. do 22. junija. Tako 
podaljšanje kot nov vpis bosta potekala v 
Turistično informacijskem centru Medvode, 
od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure in 
od 15. do 18. ure.

Abonma Sotočje tudi  
v novi sezoni
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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

MAJA BERTONCELJ

Galerijo pod kozolcem v Žlebeh krasi nova fotografska raz-
stava z naslovom Vode Medvod. Razstavljajo člani foto sekcije 
KUD Fofité Medvode. Njeno odprtje je bilo 13. aprila.
"Razstava Vode Medvod je za Medvode izbira, o kateri ni tre-
ba veliko razmišljati. Naša občina in Slovenija na splošno je 
bogata z vodami. Tega se premalo zavedamo. Razstavljene fo-
tografije prikazujejo to, kar vsak dan videvamo, bistveno več 
pa nam pomenijo, če zraven vključimo svoje občutke. Pred-
stavlja Medvode od potočkov, jezer, rek," je povedal Ladislav 
Vidmar iz TD Žlebe - Marjeta. Člani foto sekcije KUD Fofité 
se predstavljajo s štirinajstimi fotografijami, posnetimi v za-
dnjem obdobju, večina namensko za to razstavo. V fotograf-
ski objektiv so poskušali zajeti medvoške vode na območju 
celotne občine, kot pa so poudarili, takšen projekt zahteva 
daljše obdobje in celoletno prisotnost glede na letne čase in 
vremenske razmere. Avtorji fotografij so mentor Boris Pri-
možič, Greta Skvarča, Irena Krasnik, Irena Marsich, Matevž 
Jekler in Peter Slapar. 

V Turističnem društvu Žlebe - Marjeta so poleg odprtja foto-
grafske razstave pripravili še drugi del večera, 11. Pomladan-
ski koncert, na katerem so se predstavile Bodeče neže, ženska 
pevska skupina Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, 
in podmladek Sorških orgličarjev. Bodeče neže se že od leta 
1991 družijo ob petju slovenskih ljudskih pesmi, s katerimi so 
ogrele tudi zbrane v Žlebeh. Razstava Vode Medvod je v Galeri-
ji pod kozolcem nasledila razstavo metuljev, ki se je preselila 
pred knjižnico oziroma Občino Medvode, razstava starih raz-
glednic Medvod pa se bo od tam selila še na tretjo lokacijo, na 
dobravo Zbiljskega jezera.
V TD Žlebe - Marjeta se pripravljajo na naslednje dogodke, od 
katerih izpostavljajo tradicionalni pohod po poteh roparskih 
vitezov, ki bo 25. junija.

Nova fotografska  
razstava pod kozolcem
Vode Medvod je naslov fotografske 
razstave v Galeriji pod kozolcem v Žlebeh. 

Zapele so Bodeče neže, v ozadju razstavljene fotografije.
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Dvorana kulturnega doma v Pirničah je 
bila 4. maja prizorišče koncerta dixie-
land orkestra Ljubljanske korenine. Čla-
ni orkestra so se v glasbo prve polovice 
prejšnjega stoletja zaljubili že v mlado-
sti, dandanes pa z njo spet privabljajo 
vse več poslušalcev.
Dixieland je vrsta džeza, ki se je v začet-
ku 20. stoletja razvila v New Orleansu 
v ZDA, preporod pa doživela v 40. in 50. 
letih. Sedem članov Ljubljanskih kore-
nin tudi v zrelih letih ostaja zvestih tej 
dinamični zvrsti glasbe, ki jo igrajo na 
trobento, klarinet, pozavno, banjo, klavir 
ter kontrabas in bobne. V svojem reper-
toarju imajo krepko preko dvesto skladb 
in nekaj najbolj znanih so zaigrali tudi v 
Pirničah. Ameriškim skladbam, kot sta 
What a wonderful world Louisa Arm-
stronga in črnska duhovna When the sa-
ints go marching in, so dodali tudi nekaj 
slovenskih priredb ponarodelih skladb, 

kot sta Zvončki in trobentice in Ne ča-
kaj na maj. Člani skupine imajo bogate 
izkušnje, zato vadijo le enkrat tedensko. 
"Ansambel obstaja dvajset let in redno 
koncertira, tudi na festivalu Lent v Ma-
riboru. Že od mladosti smo navdušeni 
nad to zvrstjo glasbe, čeprav od začetka 
ni bila preveč priljubljena, zdaj pa jo ima-

jo vedno bolj radi tudi mladi," pravi Jer-
nej Groznik, multiinštrumentalist, ki pri 
Ljubljanskih koreninah igra trobento in 
poje, kot bobnar in pevec pa nastopa tudi 
v pirniški glasbeni skupini Strune.
Domači glasbeniki so odigrali enega od 
treh delov koncerta, tako da je imel Jer-
nej Groznik tisti večer zares veliko dela.

Ljubljanske korenine in ritmi dixielanda
Prevladujočim ameriškim skladbam so dodali tudi nekaj slovenskih.

Dixieland džez spet pridobiva veljavo.
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KLARA BURGAR

Moje domače mesto Medvode je pri-
jateljsko mesto s tremi tujimi mesti, 
Ponte San Nicolo, Nidda in Crest. Z me-
stom Crest, ki leži v JV Franciji, blizu 
Lyona in Grenobla, je tudi pobrateno. 
Tam se že nekaj let skupaj s prijatelji 
iz Ponte San Nicola in Nidde srečujemo 
in družimo. Na vsak dogodek, projekt 
ali preprosto le srečanje odpotuje dele-
gacija, ki je določena glede na namen 
potovanja. Konec aprila je v Crest od-
potovala sedemčlanska delegacija in 
se udeležila medkulturnega festivala 
Féte l’Europe. Na festivalu smo doma-
če kraje zastopali Sorški orgličarji in se 
predstavili z inštrumentom, ki ga ne 
igra veliko ljudi, sploh pa ne v kvarte-
tu. Vodja delegacije in članica medna-
rodnega odbora Občine Medvode je bila 
Ana Barle, spremljal pa nas je tudi v. d. 
direktorja Javnega zavoda Sotočje Aleš 
Kalan. Kljub temu da skoraj vsi znamo 
angleško, smo v Francijo s seboj po-
vabili tudi Ireno Jamnik, ki nam je s 
svojim odličnim znanjem francoščine 
pomagala pri sporazumevanju. 
Naše dolgo, dvanajsturno potovanje se 
je začelo v soboto, 28. aprila. Na cilju so 
nas pričakali gostitelji in nas sprejeli v 
svoje domove. S Fani in Ano smo bivali 
pri Nhanu Nguyen in Dominique Marti-
nez. Najprej nas je čakala večerja, ki je 
trajala pozno v noč, saj si Francozi pri 
obroku radi vzamejo čas za pogovor. Za-
nje je obedovanje druženje in ne samo 
hranjenje. Naslednji dan smo začeli z 
drugačnim zajtrkom, kot sem ga nava-
jena od doma. V veliko skodelo za ko-
smiče so nam nalili kavo ali čaj. Vanjo 
smo nato namakali kruh ali prepeče-
nec. Lahko pa smo ga namazali z ma-
slom in marmelado. Na voljo smo imeli 
tudi sadje ali pa ovčji jogurt. 
Nato smo se odpeljali na okoliške kme-
tije, na katerih se konec aprila, v celo-
tnem departmaju la Drôme, odvija de 
Ferme en Ferme (od kmetije do kme-
tije). Različne kmetije obiskovalcem, 
največkrat družinam, razkažejo sam 
prostor, živali in proces njihovega dela. 
Prav tako pa je to zanje priložnost za 

prodajo domačih proizvodov. Ogledali 
smo si kmetijo, kjer gojijo prašiče, in 
farmo nojev. 
Po ogledu je sledilo kosilo pri gostiteljih. 
Ker naš gostitelj prihaja iz Vietnama, 
nam je zato pripravil vietnamsko kosi-
lo. Leča s kurkumo, riž in svinjsko meso 
z bambusom, gobami ter karamelizira-
na svinjina so bili zelo okusni. Popoldne 
smo si ogledali stari del mesta Crest, ki 
spominja na nekakšno obmorsko me-
diteransko mestece. Kamnite hiške z 
obarvanimi polkni in cvetoči vrtovi so 
prava paša za oči. Nad ozkimi ulicami 
se dviga stolp. Včasih je bil del gradu, 
kasneje, v času od 5. do 19. stoletja, pa je 
služil kot zapor. 
Naš zadnji dan smo po zajtrku začeli z 
ogledom Château of Grignan (Grinjan-
ski grad). Grad je bil zgrajen v renesanč-
nem in klasicističnem slogu. Palača je 
bila skozi obdobja v različnih rokah. 
Nazadnje ga je imela v lasti Marie 
Fontaine in ga skoraj popolnoma uni-
čenega med francosko revolucijo tudi 
rekonstruirala. Iz pokrajine sivke, za-
četka Provanse smo se odpeljali nazaj v 
Crest. Peljali smo se mimo mesta Mon-
telimar, ki je znano po tovarni sladka-
rij, ki med drugim izdeluje tudi nugat. 
Po kosilu smo popoldne preživeli vsak 
v svoji režiji. Z Ireno sva se sprehodili 

skozi mesto in kupili nekaj malenkosti 
za domače. Francozi so znani po odlič-
nem siru, ki ga navadno jejo po glavni 
jedi, a pred sladico, zato sva nakupili 
tudi nekaj tega. Za območje Cresta je 
značilen kozji sir Picodon, poskusili pa 
smo ga kasneje tudi na večerji. Nekateri 
člani delegacije so si ogledali razstavo 
potonik, spet drugi pa so se sproščeno 
pogovarjali z gostitelji in se pripravljali 
na večerni nastop. 
Osrednji dogodek obiska je bila večerja, 
ki je bila popestrena z nastopi domače-
ga orkestra, italijanskega mini teatra 
in nas – Sorških orgličarjev. Italijani so 
uprizorili pravljico Bremenski muzi-
kantje bratov Grimm, ki je vključevala 
veliko petja in komičnih prizorov. Sor-
ški orgličarji smo zaigrali deset skladb, 
tako domačega kot tujega repertoarja. 
Poželi smo velik aplavz in po nasto-
pu dobili veliko pohval in čestitk. Kot 
nastopajoča sem uživala v igranju, še 
posebej pri skladbah, pri katerih je pu-
blika sodelovala s ploskanjem, mrmra-
njem ali petjem. S požvižgavanjem za-
dnje pesmi Čez šuštarski most oziroma 
v francoščini Les Champs-Elysees smo 
odšli h gostiteljem in z mislimi ohra-
njali spomine, ki smo jih že naslednji 
dan, 1. maja, odpeljali s seboj v Slove-
nijo.

Novo gostovanje v pobratenem mestu Crest
V Francijo je odpotovala sedemčlanska medvoška delegacija in se udeležila 
medkulturnega festivala.

Medvoška delegacija v Crestu
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V Centru starejših Medvode so predstavili dnevno varstvo za 
starejše, ki so ga začeli izvajati s februarjem. Novo storitev 
sta sredi aprila odprla direktor Centra starejših Medvode Blaž 
Razvornik in župan Medvod Nejc Smole. 
Kot pojasnjujejo v Centru starejših Medvode, je program 
dnevnega varstva namenjen vsem starostnikom, ki zaradi 
nesamostojnosti pri osnovnih dnevnih opravilih potrebujejo 
strokovno pomoč. Program poteka v času dnevne odsotnosti 
svojcev do največ devet ur dnevno oziroma med 7. in 16. uro 
ter je namenjen izključno zunanjim uporabnikom, ki delno 
še lahko bivajo v domačem okolju. Posebno pozornost name-
njajo predvsem osebam z demenco in medgeneracijskemu 
druženju. Izvajajo ga v drugem nadstropju centra. "Že leta 2016 
smo začeli z izvajanjem Aktivnega dneva za aktivno starost, 
ki poteka dvakrat tedensko in na katerega prihajajo občani 
občine Medvode, starejši iz okolice Centra starejših Medvode. 
Ker pa je v Medvodah vedno bila prisotna želja tudi po dnev-
nem varstvu, smo se odločili, da z letošnjim letom ponudimo 
novo storitev, in sicer aktivno, dnevno varstvo za starejše, kot 
ga poznamo ponekod drugje po Sloveniji. Dobrodošli so vsi 
starejši nad 65 let, ki se bodo pri nas imeli lepo. Dobro bomo 
poskrbeli zanje. Želimo se tudi čim bolje vključevati v okolje 
Medvod, zato bomo tudi v projektu Interreg Italija - Slovenija 
v drugi polovici leta do desetim občanom Medvod določene 
storitve omogočili brezplačno, ustanovili smo skupino za sa-
mopomoč svojcem obolelih za demenco, želimo nadaljevati 
tudi v smeri pomoči na domu ...," je povedal Blaž Razvornik, 
direktor Centra starejših Medvode. 
Z direktorjem sva se o tej novosti pogovarjala na sestanku že 
pred časom in ugotavljala, da je prav, da ta ponudba pride 
tudi v Medvode. Vesel sem, da se je medvoški Center starejših 
odločil, da gre v ta projekt. Nekaj uporabnikov že imate in 
verjamem, da ko se bo glas razširil, da jih bo vse več. Veliko 
starejših je, ki si želi čim dlje ostati doma, a je zaradi obve-
znosti, ki jih imajo domači, to v dopoldanskem času veliko 
težje izvedljvo. Ta storitev se mi zdi, da je prav pisana na kožo 
družinam, ki še zmorejo, pa na neki način ne zmorejo več," 
pa je dejal medvoški župan Nejc Smole in se ob tej priložnosti 
zahvalil tudi vsem občanom, društvom iz medvoške občine, 
ki pomagajo v Centru starejših Medvode, skrbijo, da je preplet 
s krajem še večji. 

Ob odprtju je potekal tudi kulturni program, v katerem se je s 
pesmijo predstavil domski pevski zbor Čebelice, ki jim je na-
rekovala ritem Marija Tome iz Društva upokojencev Medvo-
de, ter Polona Vreček na citrah in glavna sestra Polona Rogelj 
kot vokalistka.
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Slovenski in tuji TV programi s Krvavca 
in Limbarske gore. Brezžično do objekta!

- TV od 15 €/mes., INTERNET od 13 €/mes., MOB. TEL. od 5 €/mes.
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
- INTERNET in IPTV signal tudi z Lubnika, kamniškega gradu, Ambroža, 
   Velike Planine, Zg. Javoršice, PD Moravče, Lukovice, Slivne,...

www.zvezdatv.si
www.gorosan.com

Odprli novo storitev v Centru starejših Medvode
Program dnevnega varstva poteka do devet ur dnevno in je pomembna pridobitev za 
Medvode, za starejše in njihove svojce.

Ob uradnem odprtju programa so pripravili tudi kulturni program.

Blaž Razvornik: »Ker je v Medvodah vedno bila 
prisotna želja tudi po dnevnem varstvu, smo se 
odločili, da z letošnjim letom ponudimo novo 
storitev, in sicer aktivno, dnevno varstvo za 
starejše, kot ga poznamo ponekod drugje po 
Sloveniji. Dobrodošli so vsi starejši od 65 let, ki 
se bodo pri nas imeli lepo. Dobro bomo poskrbeli 
zanje.«
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Društvo Žverca letos v Hrašah ni organizirala dolgoletne ak-
cije Pomagajmo žabicam v Hrašah, ki bi bila že enajsta zapo-
red, o čemer smo pisali v aprilski številki Sotočja. Leta 2008 
so akcijo začeli v upanju, da se bo vse skupaj z leti razvilo 
v nujno dolgoročno rešitev, da bodo pristojni vsaj na najbolj 
kritičnih odsekih naredili podhode za dvoživke. V vseh teh 
letih do dolgoročne rešitve v Hrašah ni prišlo, zato akcije letos 
"iz protesta" niso organizirali.
Objavili so poziv, namenjam vsem, ki lahko kakorkoli prispe-
vajo k premikom na tem področju, in prosili za konkreten od-
govor, kakšne so možnosti za ureditev problematike v Hrašah 
in kako lahko v društvu pripomorejo k temu. Poiskali smo 
odgovore. Na Zavodu RS za varstvo narave so pojasnili, da so 
društvu nudili pomoč in pritrdili, da je potrebna dolgoročna 
rešitev: "Dvoživke se vsako leto selijo na istih lokacijah in fi-
zično prenašanje zahteva organizacijo, denar in čas, kar je 
dolgoročno pravzaprav precej drago. Poleg tega pa je takšen 
način začasen in nesprejemljiv z vidika ohranjanja živali, 
medtem ko so znane boljše rešitve. Že v letu 2011 smo vzpo-
stavili stik z Direkcijo RS za infrastrukturo in jim na podlagi 
dogovora posredovali Strokovne podlage z navedenimi ukrepi 
za varstvo dvoživk na območju Hraš, kot so podhodi in varo-
valne ograje. Strokovne podlage smo posredovali tudi Družbi 
za razvoj infrastrukture, upravljanje investicij."

ODZIV OBČINE

Za odgovor smo se obrnili tudi na lokalno skupnost. Na Ob-
čini Medvode so pojasnili, da so tudi oni pomagali Društvu 
Žverca: "Zaščitne mreže ob začetku akcije so bile kupljene 
ravno s pomočjo lokalne skupnosti. Vsaj v zadnjih letih smo 
se odzvali na vse prošnje društva za pomoč. V lanskem letu 
je, takoj po ustanovitvi Režijskega obrata, ta poskrbel tudi za 
postavitev zaščitnih mrež. Hkrati sta Društvu Žverca po na-
šem vedenju vsa leta pomoč nudila tudi Turistično društvo 
Hraše in Kmetija Janhar. Žabice v Hrašah prečkajo cesto, ki 
je kategorizirana kot regionalna cesta, v lasti in upravljanju 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Gre torej za 
državno cesto, na kateri Občina Medvode nima nikakršnih 
pristojnosti, še več, sama niti ne sme izvajati posegov vanjo. 
Občina Medvode je lahko pobudnik gradnje podhodov za dvo-
živke na odsekih pod državno cesto, ki so se glede na zadnje 
letne analize izkazali za najbolj problematične, ne more pa 
biti investitor pri tovrstnih posegih. Pripravljeni smo tudi 
prisluhniti vsem argumentom in se udeležiti srečanja vseh 
vpletenih, saj nam ni vseeno glede skrb vzbujajočega padanja 
števila dvoživk v Hrašah vse od začetkov akcije Pomagajmo 
žabicam v Hrašah pred desetimi leti. Zavedamo se pomemb-
ne vloge Društva Žverca pri ozaveščanju lokalnega prebival-
stva in celotne slovenske javnosti ter vzgoji najmlajših, za 

kar se jim iskreno zahvaljujemo in si želimo tvornega sode-
lovanja tudi v prihodnje. Verjamemo, da s skupnimi močmi 
lahko dosežemo ustrezne rešitve."

UKREPI PREDVIDOMA PRIHODNJE LETO

Gre torej za državno cesto, zato ima glavne niti dolgoročne 
rešitve država. Obrnili smo se na Direkcijo RS za infrastruk-
turo in dobili odgovor, ki obeta rešitev problema: "Direkcija RS 
za infrastrukturo je v sklopu zmanjševanja negativnih vpli-
vov cest na okolje v letu 2017 naročila elaborat Predlog ukre-
pov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI, ki ob-
sega pregled izvedenih ukrepov za zaščito dvoživk na cestah 
v upravljanju DRSI ter pregled stanja prehajanja dvoživk na 
državnih cestah zadnjih petnajst let s predlogom ukrepov za 
varstvo dvoživk na izbranih odsekih cest. Predmetni elaborat 
predstavlja osnovo za sistematično reševanje problematike 
povozov dvoživk in fragmentacije njihovih habitatov na ce-
lotnem cestnem omrežju RS v upravljanju DRSI in poleg izpo-
stavljenih prioritetnih odsekov – t. i. 'črnih točk' podaja tudi 
osnovne usmeritve za njihovo urejanje.
Med najbolj izpostavljene odseke cest s podanimi predlogi 
za izvedbo ukrepov je uvrščen tudi odsek ceste Zbilje–Vodice 
skozi naselje Hraše. Skladno z ugotovitvami elaborata in stro-
kovnih podlag Zavoda RS za varstvo narave je DRSI začela z 
naročilom za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo 
prehodov, postavitev trajnih usmerjevalnih ograj za dvoživke 
na več krajših odsekih v ocenjeni skupni dolžini 850 metrov, 
ki bo predvidoma izdelana v drugi polovici 2018. Načrtovani 
ukrepi pa bodo predvidoma izvedeni v letu 2019."
Druga zgodba pa je upad števila dvoživk, kot je slišati, tudi na 
račun rib. "Območje obeh mlak v Hrašah ni pod koncesijo ri-
biškega upravljanja, vendar pa lokacijsko spada pod območje 
Ribiške družine Kranj. Zavod RS za varstvo narave sodeluje 
v postopku sprejemanja ribiško-gojitvenega načrta Kranj z 
naravovarstvenimi smernicami, ki so predvidene letos. Pri-
zadevali si bomo, da bi bilo to območje brez prisotnosti rib 
ter da se območje umesti v ribiško-gojitveni načrt Kranj," še 
pojasnujejo na Zavodu RS za varstvo narave.

Za dvoživke v Hrašah  
se obeta rešitev
Ukrepi naj bi bili izvedeni prihodnje leto.

Projektna dokumentacija za izgradnjo prehodov, postavitev  
trajnih usmerjevalnih ograj za dvoživke v Hrašah naj bi bila  
izdelana še letos. 
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V Zgornjih Pirničah je 21. aprila potekalo 
deseto tekmovanje v orientaciji za ga-
silsko mladino Gasilske zveze Medvode. 
"Dvanajstim ekipam, ki so zasedle prvi 
dve mesti v vsaki kategoriji, se je uspelo 
uvrstiti na regijsko tekmovanje, ki bo v 
Gasilski zvezi Dolomiti v organizaciji PGD 
Dvor. Prehodni pokal prejme Prostovoljno 
gasilsko društvo, ki zbere največji sešte-
vek točk. Točke doseže vsaka tekmovalna 
ekipa, ki prejme določeno število točk za 
doseženo mesto na tekmovanju. Preho-
dni pokal je letos tako kot lani ponovno 
prejelo društvo PGD Sora," je pojasnil Do-
minik Bradeško, predsednik komisije za 
mladino na Gasilski zvezi Medvode.
Na tekmovanju je sodelovalo šest pro-
stovoljnih gasilskih društev. Za PGD 
Sora so se uvrstili mladi gasilci iz Spo-
dnjih Pirnič - Vikrč - Zavrha, tretji so bili 
iz Zgornjih Pirnič.

Prehodni pokal mladim sorškim gasilcem
Tekmovanje v orientaciji za gasilsko mladino je potekalo desetič.

Prehodni pokal je znova osvojilo PGD Sora.

PETEK 
8. 6. 2018

GASILSKA VESELICA
POD ŠOTOROM PRED GASILNIM DOMOM V SORI.

Ob 19. uri program za najmlajše (PIKA NOGAVIČKA),
od 20. ure do ...  MODRIJANI. 
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"Problematika odsluženih hrtov, poden-
cev in lurcherjev je mnogim v Sloveniji 
še neznana, zato smo v želji, da bi delo-
vanje našega društva spoznalo še večje 
število ljudi, v letu 2016 pripravili 'hrtjo' 
razstavo, ki smo jo poimenovali Iz pekla 
v raj, kar je dejansko pogosto zgodba po-
svojenih hrtov, ki se jim je nasmehnila 
sreča. Pot nas je zanesla tudi v Medvo-
de," pravi Tjaša Božič, članica društva 
Hrtji svet Slovenije, sicer Medvoščanka.
Odprtje razstave bo v Klubu Jedro 19. 
maja ob 19. uri, prisluhnili boste lahko 
tudi članici društva Nataši Dagarin, ki 
bo preko predavanja Tek za življenje 
predstavila problematiko odsluženih 
galgov, podencov, greyhoundov in lur-
cherjev. Prostovoljci društva Hrtji svet 
pravijo, da skušajo vsakič znova s svo-
jim delovanjem pristaviti košček moza-
ika k večji sliki: "S srcem in dušo smo 
osredotočeni na problematiko španskih 
hrtov in podencev ter greyhoundov in 
lurcherjev, ki jim pomagamo v Slove-
niji najti odgovorne domove. Galge in 
podence uporabljajo v Španiji izključno 
za lov in živijo v grozljivih razmerah. 

Večina galgov je po eni sezoni lova po-
polnoma izmučenih in načini, kako se 
znebiti odsluženega galga ali podenca, 
presegajo vse meje človeške domišljije. 
Podobno usodo si delijo tudi greyhoun-
di v državah, kjer prirejajo hrtje dirke 
(Irska, Velika Britanija, ZDA, Avstralija 
…). Selekcija je neizprosna, o življenju 
greyhoundov odločajo sekunde, krvave 
sekunde. Ko hrt ne zmaguje več ali se 
poškoduje, svojemu lastniku ne prinaša 
več denarja in mu je odveč, kar v veči-
ni primerov pomeni smrt. Le vsak peti 
tekmovalni greyhound dobi možnost 
posvojitve in se reši iz začaranega kroga 
nasilnih in krutih hrtjih tekaških dirk."
Osnovni namen društva je iskanje odgo-
vornih domov za te pse, kjer ti lahko konč-
no zaživijo življenje, kot si ga zaslužijo. 
Tako sta v Medvodah preko društva Hr-
tji svet Slovenije našli dom tudi španski 

hrtici Naquara in Skara, ki s svojima 
posvojiteljema živita tisto pravo, srečno 
življenje. Nina in Jernej o življenju s po-
svojenima španskima hrtoma pravita: 
"Naquara je v najino življenje prinesla 
ogromno pozitivnih stvari. Več se giba-
mo, ogromno se ji presmejiva in poleg 
vsega sva preko posvojitve in druženj, ki 
jih organizira društvo Hrtji svet Sloveni-
je, spoznala ogromno ljudi, ki so posta-
li najini res dobri prijatelji. Hrti te res 
očarajo s svojim karakterjem in prav 
zanimivo je, kako ima prav vsak od njih 
prav poseben karakter. Lani decembra 
smo v naš dom sprejeli še Skaro, ki je 
za svojih devet let izjemno živahen pes, 
in tako naju sedaj, ko se po napornem 
dnevu vrneš iz službe, pričakata dva ve-
sela repka.«
Razstava bo v Klubu Jedro na ogled do 
16. junija.

Hrtji svet v Klubu Jedro
"Hrtja" razstava, poimenovana Iz pekla v raj, prihaja v Medvode.

Španski hrtici Naquara in Skara

V Medvodah sta preko 
društva Hrtji svet Slovenije 
našli dom tudi španski hrtici 
Naquara in Skara, ki s svojima 
posvojiteljema živita tisto 
pravo, srečno življenje.

MAJA BERTONCELJ

V Javnem zavodu Sotočje Medvode so se 
odločili, da številne kulinarične priredi-
tve, ki se dogajajo na različnih koncih 
občine Medvode, povežejo pod eno ime 
– Okusi Medvod.
"Segment kulinarike v turizmu je od nek-
daj med pomembnejšimi, vseeno pa je v 
zadnjih letih še pridobil veljavo, še nikoli 
pa ta preplet ni bil tako tesen kot v tem 
času. Hrana že dolgo ni več nekaj, s či-

mer le potešimo lakoto. Hrana je užitek 
in hrana je tudi način spoznavanja ne-
kega kraja oziroma destinacije. Vse bolj 
postaja celo glavni motiv za njen obisk. 
Številna gastronomska doživetja, ki jih 
nudijo narodna, regionalna in lokalna 
kulinarika, so tesno povezana s kulturno 
dediščino oz. je kulinarika lahko sredstvo 
za dvig prepoznavnosti destinacije," pra-
vijo v Javnem zavodu Sotočje.
Okusi Medvod bodo letos združeva-
li kar enajst dogodkov. Prvi bo Azijski 

kulinarični dan (Zbilje, 27. maj), sledi-
jo Medvode v gibaju (Medvode, 2. junij), 
Belokranjski kulinarični dan (Zbilje, 3. 
junij), Slovenski dan v Dragočajni (17. 
junij), avgusta še Wild west fest (on 
fire), Grajski lonec (Smlednik), Jesen-
ska tržnica pod toplarjem (Topol), Fe-
stival kranjske klobase (Medvode ali 
Zbilje), Kostanjeva nedelja na Katarini, 
Jesen pod toplarjem (Verje) in za konec 
leta tekmovanje v kuhanju vina in čaja 
(Medvode).

Okusi Medvod



DOMAČI KRAJI | 33 

MAŠA LIKOSAR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Ker so zaprašena podstrešja in garaže prepolne krame in ker 
je maj pravi mesec za spomladansko čiščenje, so v Klubu 
Jedro organizirali spomladanski Bazar, kjer ste lahko razne 
predmete, ki ste jih že siti in vam ne služijo več, prinesli, iz-
menjali ali prodali za  kakšen drug kos, ki vam je padel v oči.
Sama menjava predmetov je potekala po principu izmenjave, 
prodaje in nakupa po simbolični ceni, vsak se je sam odločil, 
na kakšen način bo trgoval. Dogajanje je bilo res podobno bolš-
jemu trgu, saj so obiskovalci barantali in se poskušali dogo-
voriti za najbolj ugodno ceno. Menjavale so se predvsem lepo 
ohranjene obleke in obutev, ki so se jih lastniki naveličali, so 
jim postale premajhne ali pa enostavno niso več v koraku z 
modo. Na ogled so bile postavljene tudi knjige, nakit, igrače, 
slike, gramofonske plošče in drugi unikatni izdelki, vsi z na-
menom dobiti novega uporabnika. Času primerno so se izme-
njavali še domači izdelki, pridelki, semena za vrt in rastline. 
Organizatorka Bazarja Leja Lederer pravi, da je bil namen do-
godka v prvi vrsti druženje ob prijetni glasbi, kavi in soku. 

"Predvsem bi radi poudarili današnji problem prekomerne 
potrošnje in nespametnih nakupov. Predmeti in oblačila iz 
druge roke imajo dušo in svojo zgodbo, ki lahko očara vsak 
dom, zato naj ne romajo v smeti. Z Bazarjem smo podprli nji-
hovo ponovno uporabo."
Bazar so tokrat organizirali prvič in Leja pravi, da je ideja pri-
šla čisto spontano, prav tako njena izvedba: "Glede na to, da 
Bazar ni tradicionalen, je bil nadpovprečno obiskan in morda 
bi bil še bolj, če bi bili nekje na prostem. Zagotovo ga bomo 
ponovili, ker je bil odziv s strani obiskovalec zelo pozitiven." 

Spomladanski Bazar
Potekal je prvič, organizatorka pravi,  
da ga bodo ponovili.

Na Bazarju so se izmenjavali predvsem lepo ohranjeni modni kosi.

MAJA BERTONCELJ

Terapevtske kvačkane hobotnice za do-
bro počutje novorojenčkov prostovoljke 
kvačkajo tudi v Medvodah. Idejo je dala 
Darja Franko iz podjetja Monna lisa, ki 
ima svojo trgovino Lisa v medvoškem 
blagovnem centru. Kot pravi, z delavni-

cami pred njihovo trgovino želijo malce 
oživiti sam trgovski center.
Dobile so se na delavnici in hobotnice 
kvačkale po posebnih navodilih. Delo 
zaključujejo doma, potem pa bodo ho-
botnice poslale v ljubljansko porodni-
šnico, kjer bodo osrečile nedonošenčke. 
Gre za projekt "Octo", katerega pobudni-

ca pri nas je Tjaša Bevc iz Kranja. Prvi so 
ga leta 2013 začeli izvajati na Danskem, 
septembra 2017 pa je projekt Hobotnica 
uradno zaživel v Sloveniji. Zakaj hobo-
tnice? Lovke hobotnic so podobne pop-
kovnici in nedonošenčke spominjajo na 
čas v maternici. Narejene so po točno 
določenih navodilih. Izdelava hobotnic 
poteka v spirali. Krog se ne zaključi, s 
tem se izognemo nastanku "šiva" ob 
strani. Nakvačkane morajo biti tako, da 
so luknjice čim manjše. Dovoljena preja 
je le 100-odstotni bombaž in sintetično 
polnilo, ki je pralno na 60 °C ali več. Ho-
botnice naj imajo lep in prijazen obraz. 
Oči lahko všijete, jih ni treba kvačkati. 
Barve naj bodo nežne, izogibajte se rde-
če in oranžne pa tudi menjavi barve, da 
je čim manj vozličkov. Hobotnica mora 
biti čvrsta – polnila mora imeti dovolj. 
Projekt je prostovoljen, in kot je zapisa-
no na spletni strani projekta, je že od 
samega začetka mišljen tako. 
Hobotnice, narejene po teh navodilih, 
tudi ni dovoljeno prodajati.

Terapevtske hobotnice za nedonošenčke
Kvačkajo jih tudi prostovoljke v Medvodah.

Kvačkale so hobotnice in popestrile dogajanje v medvoškem blagovnem centru.
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ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV PLANET TV

V šovu Nova zvezda Slovenije, ki ga 
predvajajo ob sobotah zvečer na Planet 
TV, so se svoje pevske sposobnosti odlo-
čili pokazati tudi Medvoščani. Mladen 
T. Maki ter duo, ki ga sestavljata Kri-
stjan Škofljanec in Denis Jambrošić, sta 
na avdicijah tako navdušila, da ju je ži-
rija uvrstila med 24 najboljših. Nekateri 
od njih so že dobili priložnost za nastop 
na velikem odru, med njimi tudi med-
voški duo, ki se mu kljub pozitivnim ko-
mentarjem žirije ni uspelo prebiti med 
četrtfinaliste. Maki se bo za vstopnico v 
četrtfinale potegoval v oddaji, ki bo na 
sporedu jutri, 12. maja, ob 21.15.
"Za udeležbo v Novi zvezdi Slovenije sem 
se odločil iz preprostega razloga: ker 
sem človek izzivov," je pojasnil 42-letni 
Maki. Na avdiciji je žirijo prepričal s 
skladbo Zdravka Čolića Ti si mi u krvi. 
Ima veliko izkušenj z nastopanjem, tudi 
v tovrstnih televizijskih šovih, saj je so-
deloval v srbskem Idolu in se uvrstil v 
finale. Kakšna so torej njegova priča-
kovanja v Novi zvezdi Slovenije? "Vsak, 
ki se prijavi na katerokoli tekmovanje, 
pričakuje, da bo zmagal ali vsaj, da se 
bo uvrstil čim višje. Enako velja zame. 

Srbski Idol je bil zgodba zase, zato tudi 
ne vlečem nobenih vzporednic s šovom 
Nova zvezda Slovenije. Vem le, da bom 
dal vse od sebe," je napovedal. 
Z glasbo se ukvarja že od sedmega leta, 
pa čeprav se je petje zanj začelo skoraj 
pod prisilo, ko ga je učiteljica vključila v 
glasbeni program, kar mu sprva sploh 
ni bilo pogodu. "Moje teoretično znanje o 
petju je res skromno. Tisto, kar se mi je 
uspelo naučiti v zgodnjih otroških letih, 
je bila zame osnova, vse ostalo je bil ob-
čutek, po katerem se ravnam še danes," 
je dejal in dodal, da rad prisluhne tudi 
nasvetom starih glasbenih mačkov.
"Najraje prepevam balkanski melos, 
čeprav se odlično znajdem tudi v ita-
lijanskih skladbah in baladah. Zelo 
rad zapojem skladbe Elvisa Presleyja, 
Toma Jonesa ... Ogromno nastopam 
na zasebnih zabavah ob porokah, roj-
stvih, rojstnih dnevih. Ti nastopi so 
po celi Evropi in na Balkanu," nam je 
zaupal Maki, ki ob koncih tedna pogo-
sto nastopa v enem od lokalov v Šiški, 
kjer razveseljuje ljubitelje v balkanske 
glasbe. V prihodnje namerava pred-
staviti nekaj lastnih skladb in jih na 
koncu tudi izdati na albumu, sicer pa 
imata s soprogo podjetje, ki se ukvarja 

z uvozom in distribucijo kozmetičnih 
naprav.
Duo, ki ga sestavljata Kristjan in Denis, 
pa se je minulo soboto že moral poslo-
viti od šova. Zapela sta Lutko zasedbe 
S.A.R.S. "V oddajo sva se prijavila pred-
vsem zaradi širjenja prepoznavnosti in 
užitka ob nastopanju na velikem odru. 
Če so ob najinem nastopanju uživa-
li tudi drugi, pa toliko bolje. Tako da 
razočaranja ni," sta povedala 23-letna 
Medvoščana. Kaj dosti treme na veli-
kem odru nista imela, saj sta nastopa-
nja vajena. "Z nastopom sva zadovoljna, 
vedno pa je mogoče pokazati še kaj več. 
Prejela sva kar precej pozitivnih komen-
tarjev in podpore, za kar sva zelo vesela. 
Kopičijo pa se tudi nastopi," sta dodala.
Pred kratkim sta začela nastopati pod 
imenom Duo Artcoustic, ki razveseljuje z 
jugoslovanskim rokom pa tudi starejšimi 
in novejšimi hiti. Sta pevska in glasbena 
samouka. Oba igrata tudi kitaro, Kristjan 
pa še bobne. V glasbenih vodah sta že dol-
go. V najstniških letih sta sodelovala v 
metalnem bendu, predlani pa nadaljevala 
z bandom Dreamsphere in enomesečno 
turnejo po Rusiji. Kristjan poleg tega ak-
tivno sodeluje v rokovsko-metalni skupini 
Classified, ki je tik pred izdajo prvenca.
Kristjan sicer študira informatiko in 
dela v računalniškem podjetju, Denis 
pa je komercialist. Oba sta že nekaj časa 
srečno vezana, Denis pa je tudi v priča-
kovanju naraščaja.

Dal bom vse od sebe
Tako pravi Mladen T. Maki, Medvoščan, ki prepeva v televizijskem šovu Nova zvezda 
Slovenije. V njem se je izkazal tudi medvoški duo Kristjan Škofljanec in Denis 
Jambrošić, ki pa je že izpadel.

Denis Jambrošić in Kristjan Škofljanec sicer nastopata pod imenom Duo Artcoustic. 

Mladen T. Maki se bo v jutrišnji oddaji skušal 
prebiti v četrtfinale.
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Dr. Parka dobro poznajo številni otroci 
s cerebralno paralizo in njihove druži-
ne, ki jim je pomagal do boljše kvalitete 
življenja. Pretekli mesec je bil drugič na 
obisku v Sloveniji, jih brezplačno pre-
gledal in se z njimi družil na skupni ve-
čerji v Smledniku.
Druženja se je udeležila večina izmed 
več kot štiridesetih slovenskih otrok, ki 
so bili operirani pri njem v Združenih 
državah Amerike, v pediatrični bolni-
šnici v St. Louisu. Med njimi sta tudi 
Brina in Kornelia, deklici iz medvoške 
občine, ki ste ju že lahko spoznali pre-
ko dobrodelnih akcij. Za odziv nanje 
sta njuni družini vsem zelo hvaležni. 
Starši so hvaležni tudi dr. Parku, ki ga 
opisujejo kot izjemnega zdravnika in 
človeka. "To mi je v veselje, zadovoljstvo 
in mi veliko pomeni. Po operaciji lepo 
napredujejo. Zelo sem vesel, ko jih tukaj 
vidim tako nasmejane. Paciente imam 
iz celega sveta. Vsako leto grem v različ-
ne države, da vidim, kako gre otrokom, 
jih pregledam in svetujem za naprej. 
Napredek otrok je na ravni pričakovanj. 
So na pravi poti," je dejal dr. Park, ki 

operira že 31 let. Metoda, po kateri ope-
rira, se imenuje selektivna dorzalna ri-
zotomija. To je nevrokirurška tehnika, 
ki se uporablja za blaženje spastičnosti 
(povečanega mišičnega tonusa) na spo-
dnjih udih. 

BRINA ŠE VEDNO HODI V AMERIKO

Brina iz Vaš, ki je bila pri njem na to-
vrstni operaciji pred dvema letoma, v 
Združene države Amerike še vedno hodi 
na preglede. Družina se je odločila tako, 
kljub temu da zdravstvena zavaroval-
nica za razliko od operacije stroškov 
pregledov ne krije. V Združenih državah 
Amerike so bili prav pred kratkim. "Bri-
na je imela tudi letos v ZDA kontrolni 
pregled s terapijami. To je bil njen dru-
gi kontrolni pregled. Tudi letos je dr. 
Park zelo pohvalil njen napredek, saj je 
znova za stopnjo bližje samostojnosti. 
Zatrdil nam je tudi, da se pri njej spa-
stičnost ne bo vrnila. S pomočjo dobrih 
ljudi smo ji tudi kupili nove opornice, 
saj jih naša zdravstvena zavarovalnica 
ne krije. Opornice, ki so bile izdelane 
pri nas, zanjo niso bile primerne. Vsa-
ko leto se odločimo za pregled pri dr. 
Parku, ker dobimo vse ustrezne papirje 
in dokumentacijo, sestane se celotna 
ekipa in da jasna navodila za terapijo, 
ortoze in ostale pripomočke. V ZDA se 
Brina zelo sprosti, saj popolnoma zaupa 
terapevtkam in z istimi sodeluje že od 
samega začetka. Letos se je učila ravno-
težja in hoje z berglicami. Operacija, s 
katero je dr. Park iz ZDA Brini zmanjšal 
spastičnost oziroma zategnjenost mišic 
na najnižjo stopnjo, je bila zanjo in za 
našo družino najboljša odločitev. Z ber-
glicami že naredi nekaj samostojnih 
korakov. Zahvala za njen napredek gre 
tudi številnim dobrim ljudem in pod-
jetjem, ki nam pomagajo, da jo lahko 
peljemo na kontrolni pregled v ZDA, saj 
sami tega stroška ne bi zmogli. Brina 
je za leto 2019 že na čakalni listi za nov 
kontrolni pregled," je pojasnila Špela, 
Brinina mami. Deklica bo jeseni prvič 
sedla v osnovnošolsko klop. Obiskovala 
bo POŠ Topol. 

TUDI KORNELIA ŽE NA NOGAH

Prav tako bo jeseni prvošolka postala 
tudi Kornelia iz Zavrha, ki se veseli no-
vih sošolcev v OŠ Pirniče in upa, da bo 
lepo sprejeta, tako kot je sedaj v vrtcu 
na Brodu. "Operacija v Združenih drža-
vah Amerike je tudi Kornelii zelo poma-
gala. Celostno se je sprostila in lažje je 
z njo delati tudi na terapijah. Naš cilj 
je, da bi bila v življenju samostojna. Do 
tam bo še dolga pot, na kateri nas vse 
čaka veliko dela. Obiskuje terapije v URI 
Soča, zasebne terapije, veliko delamo z 
njo tudi doma, ima hipoterapijo, dodali 
smo pedokinetiko, enkrat na štirinajst 
dni hodimo na terapije v Zagreb in od 
takrat je lepo napredovala. Se ji odpira, 
postavi se že na noge, hodi s hoduljo, ob 
opori, a krajši čas. Seveda gledamo tudi 
na to, da ima čim bolj običajno otroštvo, 
da ima tudi prosti čas," je pojasnila nje-
na mami Karmen, ki je prav tako izje-
mno hvaležna vsem za pomoč.
V prvi vrsti pa so seveda za napredek 
obeh prisrčnih deklic, ki sta zelo zgovor-
ni, zaslužni domači, ki z njima opravijo 
največ ur dela.

Zdravnik iz Amerike z otroki, ki jih je operiral
Aprila je bil na obisku v Sloveniji svetovno znani nevrokirurg dr. Tae Sung Park, ki je v 
Združenih državah Amerike operiral več kot štirideset slovenskih otrok, tudi Brino iz 
Vaš in Kornelio iz Zavrha, ki lepo napredujeta.

Brina z dr. Parkom

Kornelia z dr. Parkom
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V akciji časopisa Svet24, imenovani Tu-
ristična patrulja, so tuji turisti, ki trenu-
tno živijo ali delajo v Sloveniji, obiskali 
šestnajst sodelujočih občin, med njimi 
tudi občino Medvode. 
V času Veselega decembra je bila v Med-
vodah na obisku Korejka Munyeong in 
v ocenjevanju s strani tujih turistov je 
občina Medvode osvojila šesto mesto. 
Zmagala je občina Gorenja vas - Poljane. 
Južno Korejko ste lahko opazili tudi na 
tekmovanju v kuhanju vina in čaja, ki 
jo je navdušilo. Po izboru bralcev pa se je 
na prvo mesto uvrstila občina Medvode 
in tako postala turistom najbolj prija-
zna občina. 
Podelitev priznanj je bila v Termah Do-
brna, v imenu občine Medvode pa ga je 
prevzel Jure Galičič iz Javnega zavoda 
Sotočje Medvode. "Ta naziv, ki smo ga 
zelo veseli, pomeni, da gremo na po-
dročju turizma v občini v pravo smer. 
V zadnjem obdobju smo naredili kar 
precej. Imamo novo spletno mesto Vi-

sit Medvode, Turistično-informacijski 
center Medvode je na novi lokaciji, ki je 
zelo obiskana ... Naziv turistom najbolj 
prijazna občina so nam podelili bralci 
tega časopisa. Verjamem, da je bilo med 

njimi kar nekaj glasov tudi s strani ob-
čanov Medvod. In zlato pravilo turizma 
je, da če se v kraju domačini dobro po-
čutijo, se bodo dobro počutili tudi turi-
sti," pravi Jure Galičič.

Medvode turistom najbolj prijazna občina

Priznanje za turistom najbolj prijazno občino je prevzel Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje 
Medvode.

PRIJAVNICA ZA OCENJEVANJE  »MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2018«
Podatki o predlagatelju:
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

Kategorija:
Zasebne hiše:
Gostinski objekti:
Prenočitveni objekti:
Turistični objekti:
Javni objekti /kulturni, športni,gasilski .../:
Javne površine /zelenice, parki .../:
Infrastrukturni objekti /križišca, krožišce, mostovi, drogovi/:
Šole in zavodi:
Kmetijski objekti-kmetije:
Industrijsko-podjetniški objekti:
Izletniški kraji:
Naravna in kulturna dediščina:
PELINOV CVET/neurejen objekt v občini/:

Izjava predlagatelja: podpisani dajem Turistični zvezi Medvode soglasje, da obdeluje moje osebne podatke, navedene v prijavnici.  
Turistična zveza Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, D.Š.: 60592389 bo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) varoval zbirko osebnih podatkov in jo uporabljal zgolj za namen tekmovanja Moja dežela lepa in 
gostoljubna 2018. V prijavnici se uporablja ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov predlagatelja. 
Zbirko se uporablja do konca leta 2018. Predlagatelj ima možnost preklica tega predloga.

Kraj in datum:                                                                                                      Podpis predlagatelja:

javni zavod sotocje medvode

ˆ

Medvode se 10. maja že 22. leto pridružu-
jejo akciji Moja dežela, lepa in gostoljub-
na. Tradicionalno bo potekala tudi akcija 
ocenjevanja urejenosti objektov, krajev ... 
Turistična zveza Medvode vas vabi, da se 
ji pridružite. V tokratni številki Sotočja je 
objavljena prijavnica, s katero lahko pre-
dlagate kandidate v različnih kategorijah: 
zasebne hiše, gostinski objekti, preno-
čitveni objekti, turistični objekti, javni 
objekti, javne površine, infrastrukturni 
objekti, šole in zavodi, kmetijski objekti, 
industrijsko-podjetniški objekti, izletni-
ški kraji, naravna in kulturna dediščina, 
za neurejenost pa tudi kandidate za pe-
linov cvet. Prijavnico oddate v Turistično-
-informacijskem centru Medvode, ki ima 
prostore v stavbi na Železniški postaji 
Medvode, in sicer vse do konca junija, jo 
pošljete po pošti na naslov Cesta koman-
danta Staneta 2, Medvode ali preko e-po-
šte info@visitmedvode.si. Organizatorji si 
želijo čim večjega odziva. Vse predloge bo 
pregledala komisija, ki bo poleti izvedla 
tudi ocenjevanje. 

Ocenjevali bodo  
okolico
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MAJA BERTONCELJ

Članska ekipa KK Medvode je končala z 
letošnjo sezono, ki je bila uspešna, saj 
so si zagotovili status med drugoligaši 
tudi v naslednji sezoni.
"Smo zadovoljni. Ostati v drugi ligi je bil 
cilj pred sezono. Ekipa je sestavljena iz 
igralcev, ki za svoje igranje niso plačani, 

kot edini v drugi ligi. Za obstanek smo 
se morali kar potruditi. V prihodnji se-
zoni bo prav tako cilj obstanek v drugi 
ligi, želimo pa si uvrstitve v sredino le-
stvice, da nam ne bi bilo treba igrati v 
ligi za obstanek. Druga liga je realnost 
medvoške članske košarke, kaj več tre-
nutno ne gre pričakovati, saj bi za prvo 
ligo potrebovali veliko več tudi finanč-

nih sredstev," je povedal Dean Bunčič, 
direktor kluba pa tudi igralec, ter se za-
hvalil vsem, ki jih podpirajo.
Nova sezona se bo začela oktobra, igral-
ska zasedba še ni v celoti znana, v ekipi 
pa naj bi bili večinoma isti igralci kot 
letos. Kot je pojasnil Bunčič, ostaja tudi 
trener Andrej Božič, ki je fante vodil na 
zadnjih štirih tekmah letošnje sezone.

Košarkarji ostajajo v drugi ligi
Ekipo naj bi tudi v prihodnji sezoni sestavljali večinoma isti igralci.

Članska ekipa Medvod si je zagotovila obstanek v drugoligaški košarkarski druščini.

MAJA BERTONCELJ

Turnir se je začel včeraj s kvalifikacijami. Šteje za svetovno 
jakostno lestvico. 
V štirih dneh se bo odigralo več kot 230 tekem, pomerilo 
se bo 207 tekmovalcev iz 37 držav, med njimi tudi odlični 
azijski predstavniki. Slovenski tekmovalci niso favoriti za 
najvišja mesta in niso med nosilci turnirja, bodo pa lahko 
predvsem mlajši perspektivni igralci poskušali presenetiti 
tekmovalce, ki so uvrščeni precej višje na svetovni jakostni 
lestvici.
Udeležba tudi tujih igralcev je zelo kakovostna. Pri moških 
posamezno je prvi nosilec izkušeni Španec Pablo Abian, 
trenutno 43. na svetovni jakostni lestvici, Kitajka Ql Xuefei 
(trenutno 61. na svetovni jakostni lestvici) pa je prva nosilka 
pri ženskah posamezno. Tekmovanje bo potekalo tudi v mo-
ških, ženskih in mešanih dvojicah. Skupaj bo nastopilo ena-
indvajset slovenskih igralcev, tudi Medvoščani. Ljubitelji te 
hitre in atraktivne igre bodo v teh dneh prišli na svoj račun.

Badmintonisti  
v Medvodah
Od včeraj do nedelje v Športni dvorani 
Medvode poteka največji mednarodni 
turnir v badmintonu v Sloveniji.
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Šahovski klub Medvode ima novo vodstvo. Pretekli mesec so 
imeli občni zbor, na katerem je dosedanji predsednik Tone 
Miklič odstopil s položaja predsednika. Za novega predse-
dnika je bil potrjen Janez Ješe, za blagajnika Peter Krupen-
ko, za tajnika Luka Malenšek in za gospodarja Boris Herceg. 
Tone Miklič je bil predsednik zadnjih deset let in kot poudar-
jajo, je eden najzaslužnejših, da je klub sploh obstal. Pod nje-
govim vodstvom je doživel tudi manjšo menjavo generacij, 
saj so stare člane (povečini upokojence) nadomestili nekate-
ri mlajši. V zadnjih letih se je članstvo ustalilo pri številu od 
15 do 20. "Klub je v tem času po več letih zatišja na tekmo-
valnem področju znova začel nastopati v lokalni Ljubljanski 
šahovski ligi, ravno tako enkrat letno v Medvodah organi-
ziramo šahovski turnir. Predsednik Tone Miklič je v klubu 
pustil močan pečat. Poleg vseh običajnih dolžnosti (iskanje 
sponzorjev, sestave ligaških ekip) je opravil ogromno nevi-
dnega administrativnega dela (prijave na razpise za javna 
sredstva ...). Ravno tako sta bili zadnji dve leti precej turbu-
lentni, saj je klub dvakrat zamenjal lokacijo, kar je pomenilo 
veliko stresa in naporov pri iskanju nove lokacije, selitvah 
... Člani kluba se mu zahvaljujemo za vložen trud skozi vsa 
leta," pravi Peter Krupenko.

Medvoški šahisti napredovali v Superligo
Prva ekipa Šahovskega kluba Medvode je v prvi Ljubljanski ligi osvojila prvo mesto in 
bo v naslednji sezoni igrali v Superligi. To je bil tudi cilj, saj so se okrepili na najvišjih 
deskah. Za Medvode je igral tudi Nemec.

Prva ekipa ŠK Medvode s pokali in medaljami za zmago v  
1. Ljubljanski ligi

Za njimi je uspešna sezona, v kateri so nastopali v Ljubljanski 
šahovski ligi, ki je najmočnejše lokalno ekipno tekmovanje 
v počasnem šahu. Sestavili so dve ekipi, ki sta obe nastopali 
v 1. Ljubljanski ligi, ki je po moči 2. po vrsti (za Superligo). 
Prvo ekipo je sestavljalo osem igralcev, po vrsti MK Evald Ule, 
Matthias Jakob, Peter Krupenko, Janez Ješe, Matija Poren-
ta, Roman Arčon, Katja Krupenko, Luka Malenšek. "Lansko 
leto smo zasedli 6. mesto, tako da smo letos odkrito ciljali 
na 1. mesto, glede na to, da smo se okrepili na najvišjih dveh 
deskah. Naši okrepitvi sta postala mojstrski kandidat Evald 
Ule in Nemec Matthias Jakob," je ekipo predstavil Krupenko. 
Ekipa je osvojila končno prvo mesto in se veselila napredo-
vanja v Superligo za naslednjo sezono. V drugi ekipi je bilo 
sedem članov, po vrsti Jože Renko, Boris Herceg, Jasmin Hod-
žić, Rudi Pergovnik, Fadil Luštaku, Branko Cedilnik in Tone 
Miklič. Njen tekmovalni cilj je bil enakovredno se kosati z 
vsemi ekipami in se uvrstiti v sredino lestvice. Na koncu so 
osvojili deseto mesto.
Sredi aprila je v Komendi potekal še zaključni turnir lige, ki 
se je igral v pospešenem šahu. Prva ekipa Medvod je osvojila 
drugo mesto, druga ekipa je bila deveta.

Šahovski klub Medvode ima novo vodstvo. Za 
novega predsednika je bil potrjen Janez Ješe, 
za blagajnika Peter Krupenko, za tajnika Luka 
Malenšek in za gospodarja Boris Herceg. V klubu 
se za dolgoletno delo zahvaljujejo dosedanjemu 
predsedniku Tonetu Mikliču.
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Javni zavod Sotočje Medvode je objavil Javni poziv za zbiranje prijav 
za uporabo Športne dvorane Medvode za športno dejavnost v sezo-
ni 2018/2019, ki bo potekala od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 
2019. Vsa razpisana dokumentacija je objavljena na spletni strani 
zavoda, izpolnjeno prijavo pa jim pošljite najkasneje do 11. junija.

Zbirajo prijave za uporabo športne  
dvorane

MAJA BERTONCELJ, FOTO: MATEVŽ JEKLER

Javni zavod Sotočje in Športna zveza Medvode se pripravljata 
na drugi festivalski projekt Medvode v gibanju 2018, ki bo po-
tekal od 1. do 3. junija. 
"Lani smo bili zelo veseli pozitivnih odzivov tako nastopajočih 
kot občanov, zato smo se odločili, da projekt še nadgradimo. 
Prva izvedba projekta je bila za nas zgodba o uspehu in je re-
snično povezala celoten kraj, sodelovalo je namreč preko 300 
prostovoljcev, 1200 športnikov in več kot 3000 obiskovalcev. 
Projekt jasno in v najvišji meri uresničuje javni interes na 
področju športa, saj s programom veliko število ljudi spodbu-
dimo k športni dejavnosti oziroma k aktivnemu preživljanju 
prostega časa. Gre za program z vsebinami, ki imajo velike 
pozitivne vplive na kazalnike zdravja ljudi," poudarjajo v or-
ganizacijski ekipi festivala. 
Letošnji prinaša kar nekaj novosti tudi v programu. Uvod v fe-
stival bo 1. junija na nogometnem igrišču v Medvodah z Mi-
niolimpijado, ki bo potekala v sodelovanju z Olimpijskim ko-
mitejem Slovenije, vlogo "miniolimpijcev" pa bo ob številnih 

zanimivih gibalnih izzivih, olimpijski bakli in himni, odigralo 
499 učenk in učencev iz OŠ Preska, POŠ Sora, OŠ Medvode, OŠ 
Pirniče in OŠ Simona Jenka Smlednik. Sobotno in nedeljsko 
središče dogajanja bo tudi letos v centru Medvod, izvajale pa se 
bodo različne športne aktivnosti, kot so rolanje, rolkanje, ple-
sne delavnice, skike, turnir v košarki, teniški turnir, balinanje, 
ulični tek za otroke in družine, tek s pasjimi ljubljenčki, kole-
sarski vzpon na Katarino ... V sodelovanju z drugimi ponudniki 
in organizacijami bodo pripravili promocijske/degustacijske 
kotičke zdravja, za kulinarične užitke bo poskrbela medvoška 
"odprta kuhna" – Okusi sotočja, za večerno vzdušje pa skupina 
Kingston. Osrednja prireditev bo 2. Nočni tek Medvode, ki je 
letos vključen v slovenski pokal Nočni tek Slovenija.

Medvode bodo znova  
v gibanju
Festival Medvode v gibanju so letos še 
nadgradili. Potekal bo od 1. do 3. junija. 
Povezal bo šport, kulinariko in zabavo.

Organizacijska ekipa festivala Medvode v gibanju 

PRIJAVITE SE!

10 km 
dolg žur

16. junij 2018 
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MAJA BERTONCELJ

V Ljubljani so predstavili jubilejno, 25. mednarodno kolesar-
sko dirko Po Sloveniji, ki bo potekala kar pet dni, od 13. do 17. 
junija. Start bo v Lendavi, tradicionalni zaključek v Novem 
mestu. Na skupno 664 kilometrov dolgo traso se lahko odpra-
vi največ 25 ekip, skupno 175 kolesarjev. V karavani bodo tudi 
kolesarji, ki krojijo sam svetovni vrh, tudi trenutno najboljši 
slovenski kolesar Primož Roglič, član nizozemske ekipe Lot-
toNL Jumbo, ki je pred kratkim dobil dirko svetovne serije po 
Baskiji. Kolesarska dirka Po Sloveniji bo šla tudi skozi Medvo-
de, in sicer v četrti etapi, ki bo na sporedu 16. junija. Start eta-
pe bo v ljubljanskem Tivoliju, cilj pa v Kamniku. V Medvodah 
se bodo kolesarji pomerili za točke na letečem cilju, tako da 
bo zanimivo tudi za gledalce.

V Medvodah bo leteči cilj
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Tudi pranje avtomobila zahteva svoje znanje. Največ napak 
delamo, ker peremo na vročem soncu in uporabljamo pre-
več agresivna sredstva. Prav tako smo premalo pozorni na 
gobico, s katero čistimo avto. Pogosto nam pade iz rok, in če 
s tako gobico nadaljujemo pranje, avto odrgnemo in lahko 
naredimo nepopravljivo škodo. Avto seveda peremo od zgoraj 
navzdol in ga po pranju temeljito obrišemo, da odstranimo 
vse vodne kapljice. Kuhinjska čistila za pranje avta niso pri-
merna, ker vsebujejo preveč snovi za razmaščevanje, ta pa z 
avta odstranijo tudi voske in UV-zaščitna sredstva, ki delu-
jejo zaščitno na lak. Poleti se karoserija avta segreje tudi do 
80 stopinj Celzija, zato se na vozilo mrčes dobesedno zapeče 
in ga je z navadno gobico težko odstraniti. Tudi ptičji iztreb-
ki niso povsem nedolžni, zato priporočamo, da jih čim prej 
odstranite. Iztrebki vsebujejo sestavine, ki nažirajo lak, in ni 
malo primerov, ko je potrebno avto celo prelakirati.
Pranje doma je najcenejše, vse bolj pa uporabljamo avtopral-
nice, zlasti pozimi, ko praktično druge možnosti skorajda ni-
mamo. Pranje pozimi je še bolj pomembno, ker se na avtu, 
poleg umazanije, nabereta še sol in pesek. 

Avto v pralnici morda ne bo opran tako temeljito, bo pa opran 
hitro in v določenih primerih bolj kakovostno. V avtopralni-
cah namreč uporabljajo posebne šampone za čiščenje trdo-
vratnih madežev, kot so od insektov, iztrebkov in od smole. 
Kakovostne avtopralnice nimajo krtač iz poletilena, ki naj 
bi puščale sledi na avtomobilskem laku, ampak uporablja-
jo posebne »softech« trakove. To tehnologijo priporoča tudi 
nemški avtoklub ADAC. Eno takšnih modernih avtopralnic 
najdete tudi na škofjeloškem OMV servisu, kjer uporabljajo 
tudi posebno tehnologijo »raintech«, ki dodatno ščiti barvo in 
pospešuje odtekanje deževnice z avta.
V zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo samopostrežne avto-
matske avtopralnice. Razlogov je več: avto operete sami, pral-
nica nima zaposlenih in je lahko odprta tudi 24 ur na dan, 
manj je čakalnih vrst in končno je pranje za uporabnika ce-
nejše.

Operi me!
Vsi proizvajalci avtomobilov za 
ohranjanje kakovosti laka priporočajo 
pogosto pranje avtomobila. Dobro 
negovan avto je tudi več vreden.



NA KOLESIH | 41 

Prvi vtis torija je kontrasten. Moped namreč združuje retro ele-
mente (okvir, posoda za gorivo, motor) s povsem sodobno zasnovo 
koles, vetrobrana ... Nanj se počasi privadiš in začneš ceniti njego-
ve dobre strani, ki jih ni malo.
Tori Master je zasnovan za kupca, ki zahteva robustnost ter eno-
stavno vzdrževanje in uporabo. Moped je razvit kot delovno sred-
stvo za različne potrebe trga in kupcev. Motor je štiritaktni, moči 2 
KW in z ročnim menjalnikom na štiri prestave, ki mu niso problem 
že kar spodobni klanci. Izdelujejo ga v izvedbah 25 km/h in 45 km/h, 
za kar je treba motor registrirati in je obvezna čelada. MasterX in 
MasterP sta v osnovi enaka motorja, le da je MasterP opremljen z 
dodatno opremo od ščitnika za noge, vetrobrana, nosilca z veliki-
mi transportnimi torbami do raznoraznih dodatnih košar za pre-
važanje tovora. Moped tako predstavlja idealno prevozno sredstvo 
za opravljanje dejavnosti, kot so poštne storitve, storitve hitrega 
raznašanja različnih pošiljk in priljubljene dostave hrane na dom.  
Za Slovence, ki smo po naravi »mojstrovalci«, je pomembno, da to-
rija lahko praktično vsak lastnik vzdržuje sam, saj so vsi ključni 
deli vzdržljivi in izdelani iz kovine.

Čas je za veter v laseh
Ne mislimo na kolo, pač pa na torija, na 
slovensko motorno kolo, ki je oživelo v 
vasici pri Medvodah v Avtoservisu Črešnik. 
Ti so leta 2015 odkupili blagovno znamko, jo 
nadgradili in javnosti predstavili leta 2016.

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN 
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto 
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. **Za vsa naročila do 30. 6. 2018 so kupci vozila Nissan Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, ki svoje vozilo financirajo 
preko Nissan Financiranja, upravičeni do brezobrestnega financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po enem letu brezobrestnega 
financiranja. Ponudba velja do konca meseca junija. ***3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan 
Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

7 LET JAMSTVA*  /   BREZ OBRESTI, POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO**  /   3 LETA VZDRŽEVANJA***
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Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si

Tori Amper je zasnovan že bolj moderno, všečno mlajši po-
pulaciji voznikov. Poganja ga popolnoma električni motor 
v izvedbah do 25 in 45 km/h. Motor je v celoti iz aluminija 
in zložljiv ter vključuje električno opremo LED, litijevo ba-
terijo in polnilec motorja, ki je prilagojen navadni vtičnici. 
Priročen in primeren je za vse generacije, uporabnike avto-
domov, navtične navdušence in za zaprta mestna obmo-
čja. Trenutno se ne proizvaja v Sloveniji, ampak ima podje-
tje Črešnik ekskluzivno pogodbo za prodajo tega modela v 
Sloveniji in na trgih bivše Jugoslavije. Tori Amper še vedno 
čaka pomoč države v obliki subvencij pri nakupu električ-
nih vozil. S tem pa bo tudi nakup električnega vozila še boj 
mikaven. In še cene: Tori Master dobite za 1430 evrov, Tori 
Amper pa za od 1600 do 1800 evrov.
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Flancanje je prireditev, ki se je dobro prijela in se je vsako 
leto udeleži veliko občanov in tudi obiskovalcev iz drugih 
občin. Letos bo še posebej slovesna. 
Potekala bo v soboto, 12. maja, z začetkom ob 16. uri na Trgu 
sv. Urha v Smledniku. "Osrednji dogodek bo slavnostno od-
prtje vaškega vrta, ki nastaja na župnijski zemlji na hribčku 
ob trgu. Z njim želimo oživiti tradicijo flančnikov, ki so nek-
daj stali na pobočju ob reki Savi, a jih je ob izgradnji Hidroe-
lektrarne Medvode zalila reka Sava. Na vrtu so zasajena raz-
lična zdravilna zelišča in dišavnice. Ureditev vaškega vrta je 
povezala smledniška društva, ustanove in posameznike, ki 
smo združili moči za skupno dobro. V prihodnosti vidimo 
vrt kot prostor druženja, učenja in skupnega ustvarjanja. 
Seveda upamo, da bo obogatil tudi turistično ponudbo kra-
ja," je pojasnila Andreja Burja Čerin, predsednica Društva za 
ustno zgodovino, ki je poleg TD Smlednik in KUD Smlednik 
organizator prireditve.
Tudi letos bo potekal spremljevalni program. V kulturnem 
programu bosta nastopila MPZ Smleški žarek z učenci OŠ 
Simona Jenka Smlednik in folklorna skupina KUD Oton Žu-
pančič iz Sore. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi dve 

razstavi: razstavo izdelkov Študijskega krožka Zvedave pun-
ce (na temo polstenja in zelišč) in razstavo Kulturna dedišči-
na Smlednika skozi oči mladih, ki je nastala v sodelovanju 
s KS Smlednik, OŠ Simona Jenka Smlednik, Vrtca Medvode, 
enota Smlednik, in TD Smlednik. Najbolj ustvarjalni bodo 
lahko obiskali delavnico izdelovanja cvetja iz papirja pod 
mentorstvom Albince Bizjak in Olge Mali.
Glavna nit pa seveda ostaja "flancanje". Ob 17. uri se bo za-
čela izmenjava doma pridelanih sadik ter avtohtonih sort 
zelenjave ter druženje ob flancatih in drugih domačih do-
brotah.

Odprli bodo vaški vrt
Osrednji dogodek letošnjega Flancanja v 
Smledniku bo odprtje vaškega vrta.

Urejanje vaškega vrta je povezalo smleška društva, ustanove in 
posameznike. 

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

ŠIROKA  

IZBIRA

PIVO HEINEKEN 
0,5 l, PLOČ., 5%  

4/1 / 3,99 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg
6,91 EUR

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)
  najem točilnih  
aparatov za pivo
  možnost dostave na 
lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

     
      ČEBULA  
   PRAŽENA, 1 kg 
2,99 EUR

MILO LUXOR 
1 l / 2,39 EUR

VISOKA KAKOVOST
DETERGENT ZA ROČNO  
POMIVANJE POSODE 
PIATTI LIMONE S PUMPICO, 
1 l / 2,29 EUR 

NIZKE 

CENE
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta je tokrat nekaj nasvetov 
dala o njivski preslici: "Njivska preslica 
raste po vsej Sloveniji. Ne smemo je za-
menjati za močvirsko ali vodno presli-
co. Poleg bezga in koruznih laskov velja 
za najučinkovitejši čaj za čiščenje, zelo 
dobro deluje na pljuča in kri, pri revma-
tičnih težavah, pri kroničnem kašlju, 
učinkovita je pri boleznih ledvic in se-
čil, z njo uspešno zdravimo bolezni, kjer 
se voda nabira v organizmu, učinkovita 
pa je tudi pri hujšanju. Redno izpiranje 
ust s presličinim čajem ugodno vpliva 
na vnete dlesni in zobno gnilobo." Kot 
pravi, njivsko preslico nabiramo od ju-
nija dalje: "Najbolje pa je, če jo nabira-
mo avgusta, ko ima v sebi največ sili-
cijevih spojin, zelo pomembnih za naše 
zdravje. Ko jo sušimo, moramo paziti, 
da ostane lepe zelene barve, v naspro-
tnem primeru jo zavržemo." 

PRIPRAVA ČAJA IZ NJIVSKE PRESLICE:

Čajno žličko posušene njivske preslice 
kuhajte 5 minut v skodelici vode (2,5 dl). 
Nato odstavite in pustite še 15 minut, da 
se ohladi. Čaj potem precedite in pijte po 
požirkih. Pijemo jo dve skodelici na dan.

TINKTURA NJIVSKE PRESLICE:

Deset gramov sveže njivske preslice na-
močite v žganje ali etilni alkohol. Nato 
pustite 14 dni na soncu ali toplem me-
stu. Vsak dan vsebino pretresite. Po 14 
dneh tinkturo precedite. Njivska pre-
slica spada med bolj znane rastline za 
nego in zdravljenje lasišča. Krepi lasne 
korenine, odstranjuje prhljaj, spodbuja 

rast las in zavira izpadanje las. Za zuna-
njo nego las zmešajte štiri kapljice tink-
ture njivske preslice z dvema žlicama 
oljčnega olja in s tem masirajte glavo 
10 minut. Postopek ponavljajte štirikrat 
tedensko.

PRIPRAVEK ZA ŠKROPIVO V VRTU:

V vrtu in sadovnjaku škropivo iz njivske 
preslice uporabljamo proti vsem vrstam 
plesni, rji, škrlupu pa tudi proti pršicam 
in rdečim pajkom. Škropimo rastline in 
tla pod njimi, priporočljivo je enkrat na 
teden. Obnese se tudi preventivno škro-
pljenje, ki krepi rastline.
En kg sveže ali 150 g posušene preslice 
namočimo čez noč v 10 litrih vode. Zju-
traj jo poberemo in jo skupaj z delom 
nastale tekočine kuhamo. Počasi naj 
vre 30 minut. Vse skupaj pokrito ohladi-
mo in primešamo preostanek tekočine. 
Nastalo tekočino razredčimo v razmer-
ju 1 : 5. Precedimo in ob sončnem vre-
menu poškropimo prizadete rastline. Če 
prvo škropljenje ni učinkovito, postopek 
ponovimo. Dobre rezultate dosežemo 
tudi, če škropivo mešamo s škropivom 
iz kopriv v razmerju 1 : 1.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Njivska preslica
Ko se povzpnemo na kak grič, holm, ku-
celj, nižjo vzpetino in se ozremo okoli po 
tej zeleni, mirni, idilični krajini, obdani s 
temnejšo zeleno barvo gozdov, se nam 
utre edina misel, kako lepa je ta naša 
deželica. In tu potem ugledamo malo-
dane za vsakim vogalom manjše in večje 
cerkvice, kapelice, znamenja v čast nje-
gove vsemogočnosti, ki pa je vendarle 
takrat – ko je po deželah tega sveta stre-
sal iz svoje malhe ljudem pamet – nad 

našo deželo zamahnil s prazno malho. 
Dokaz za to bo novi referendum za drugi 
tir, predčasne parlamentarne volitve, da 
arbitražo, bančno luknjo, žilne opornice 
in tisoč drugih stvari le omenim. Kje je 
nastal posnetek idile? Odgovore pošljite 
do konca maja na naslov Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s pripisom 
"za Sotočje". En pravilen odgovor bomo 
izžrebali in pošiljatelja nagradili. 

V aprilski številki sem vas spraševal, s 
čim blizu zgornje fotografije se lahko po-
hvalimo. V bližnji Dragočajni je ob Savi 
manjši naturistični kamp, ki je bil prvi 
v Sloveniji. Pravilno je odgovorila Špela 
Pirnat z Jesenic. Nagrado vam bomo po-
slali po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

SLIKOVNA UGANKA
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Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 8. 6., 13. 7., 14. 9., 12. 10., 9. 11. in 7. 12. 2018,  ter objavo na spletni strani  
www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si in www.medvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. T: 36 14 346 G: 041 378 050, E: turizem@medvode.info  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, 
Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Prireditve v maju in juniju 2018             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Četrtek, 10. 5.–nedelja, 13. 5. 2018  Športna dvorana Medvode,  
od 10. ure dalje

FZ FORZA MEDNARODNO ČLANSKO PRVENSTVO SLOVENIJE  
V BADMINTONU

BK Medvode, T: 031 325 194, W: www.badminton-zveza.si  

Petek, 11. 5. 2018  Aljaževa domačija, ob 19. uri

ZAKLJUČNI VEČER ALJAŽEVEGA TEDNA (TD ŽUŽEMBERK –  
SREČANJE LITERATOV)

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 11. 5. 2018  Klub Jedro, ob 20. uri 

KARAOKE

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 12. 5. 2018  Trg sv. Urha v Smledniku, v primeru dežja Kulturni 
dom Smlednik, ob 16. uri

FLANCANJE 2018 Z ODPRTJEM VAŠKEGA VRTA V SMLEDNIKU

TD Smlednik, KUD Smlednik in Društvo za ustno zgodovino; T: 041 568 276 

Sobota, 12. 5. 2018  Klub Jedro, ob 14. uri 

USTVARJALNA DELAVNICA: RISANJE MANDAL

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Torek, 15. 5. 2018  Zbor izletnikov pred trgovino Spar, ob 7. uri 

IZLET DU MEDVODE: KOZJANSKO: ŠENTJUR PRI CELJU–LOG PRI ŽUSMU 

DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 15. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Torek, 15. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

DUŠICA KUNAVER: EVROPSKA KULTURNA DEDIŠČINA  
V SLOVENSKIH ŠEGAH

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

Sreda, 16. 5. 2018

SENIORSKI ODSEK: NEBEŠKA GORA 958 M (5 UR HOJE)

PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 16. 5. 2018  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE – SPOZNAVANJE COBISS+ IN BIBLOS

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

Sreda, 16. 5. 2018  Mestni trg Medvode, od 10. do 19. ure

PARADA UČENJA (MEDVOŠKI KULTURNI FESTIVAL)

Javni zavod Sotočje Medvode in KD Sejalec umetnosti, T: 041 550 668,  
E: sabina@zavodsotocje.si

Sreda, 16. 5. 2018  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure

DELAVNICA KALIGRAFIJE (V SODELOVANJU S SLOVENSKIM  
ŠOLSKIM MUZEJEM)

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

Sreda, 16. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

BOR SEUŠEK: ČRTICE V ŠTIKLCE (KANTAVTORSKE PRIREDBE  
CANKARJEVIH DEL; PRIREDITEV OB CANKARJEVEM ROJSTNEM DNEVU)

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

Četrtek, 17. 5. 2018  Železniška postaja Medvode, ob 17. uri

MEDIATEKA (MEDVOŠKI KULTURNI FESTIVAL)

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Četrtek, 17. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

POTOVANJE PO SVETU KNJIGE (BRALNA SREČANJA ZA MLADE  
Z GIMNAZIJKO ANJO VELIKONJA)

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

Četrtek, 17. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

ZAKLJUČNI KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK

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

Četrtek, 17. 5. 2018  Osnovna šola Preska, ob 18. uri

ZEMLJA PLEŠE, DAN ODPRTIH VRAT

OŠ Preska, T: 031 692 767  

Četrtek, 17. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  KULTURA

GLEDALIŠKO-STRIPOVSKI PERFORMANS CANKAR STRIP S PIŽAMO, 
ROZO IN GOMBAČEM (ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE BEREMO  
NA SOTOČJU)

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

Petek, 18. 5. 2018  Blagovni center Medvode, ob 17. uri

LJUDSKA PESEM V MESTU IN NA VASI (MEDVOŠKI KULTURNI FESTIVAL)

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Petek, 18. 5. 2018  Klub Jedro, ob 19. uri

TURNIR V ROČNEM NOGOMETU

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Petek, 18. 5. 2018  Kulturni dom Smlednik, ob 20. uri

KONCERT OB PRAZNOVANJU 900 LET PRVE OMEMBE V ZGODOVINSKIH 
ARHIVIH 

KUD Smlednik – MePZ Smleški žarek, T: 040 463 501

Sobota, 19. 5. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 17. uri

ČAS ZA PLES! (MEDVOŠKI KULTURNI FESTIVAL)

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si



Sobota, 19. 5. 2018  Klub Jedro, ob 19. uri

ODPRTJE RAZSTAVE HRTJI SVET IN PREDAVANJE O PROBLEMATIKI HRTOV

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 20. 5. 2018

IZLETNIŠKI ODSEK: ZAJAVOR 1615 M (6–7 UR HOJE)

PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Nedelja, 20. 5. 2018  Pastoralni dom Preska, ob 9.30

SREČANJE STAREJŠIH V ŽUPNIJI PRESKA, SREČANJE BO PO SV. MAŠI

Župnija Preska, T: 051 303 164

Nedelja, 20. 5. 2018  Mestni trg Medvode, ob 17. uri

ZVOK DRUGE REKE (MEDVOŠKI KULTURNI FESTIVAL)

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Torek, 22. 5. 2018  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar

IZLET DU MEDVODE: GOLTE MEDVEDJAK–MOZIRSKA KOČA  
(3–4 URE HOJE)

DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 22. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Sreda, 23. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

DR. EVA ŠKOBALJ: ČUJEČNOST IN VZGOJA  
(PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV KNJIGE)

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

Sobota, 26. 5. 2018 

PRIREDITEV: SREČANJE MDO LJUBLJANA

PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sobota, 26. 5. 2018  Klub Jedro, ob 8. uri

LAN PARTY

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 27. 5. 2018  Zbilje, ob 12. uri

GO ASIA FEST

TD Zbilje, T: 041 753 150  

Ponedeljek, 28. 5. 2018  Aljaževa domačija, ob 20. uri

LITERARNI LIKOVNI VEČER POD ALJAŽEVO TRTO (KD FRAN GOVEKAR IG)

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Torek, 29. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Torek, 29. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE ZORANA LESJAKA PLASTIK  
FANTASTIK (DO 29. 6. 2018 V ATRIJU)

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

Sreda, 30. 5. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

PREDAVANJE O EFT – EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE ALI TEHNIKA 
EMOCIONALNE/ČUSTVENE SVOBODE (VODI KATJA LOGAR NADIŽAR)

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

Četrtek, 31. 5. 2018  Knjižnica Medvode

RAZSTAVA VRTCA MEDVODE – OGROŽENE ŽIVALI SLOVENIJE  
(DO 28. 6., BREZ ODPRTJA)

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

Sobota, 2. 6.–nedelja, 3. 6. 2018  Aljaževa domačija, od 9. do 12. ure

2. NAGRADNI EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2018 – SLOVENSKI KOZOLEC, 
SLOVENSKI PONOS

Žigosanje likovnih podlag

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 2. 6. 2018  Gasilska parcela »za Osnovno šolo Pirniče«, ob 19. uri

VELIKA GASILSKA VESELICA Z VESELIMI SVATI

PGD Zgornje Pirniče, E: pgdzg.pirnice@gmail.com 

Nedelja, 3. 6. 2018

IZLETNIŠKI ODSEK: RODICA 1966 M (8 UR HOJE)

PD Medvode, Prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Nedelja, 3. 6. 2018  Občina Medvode, ob 10. uri

20. VZPON NA KATARINO

KK Medvode, T: 040 263 015

Torek, 5. 6. 2018  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar

IZLET DU MEDVODE: KROPA–JAMNIK–ČEŠNJICA PRI KROPI  
(3–4 URE HOJE)

DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Sreda, 6. 6. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

MENJALNICA NALEPK

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

Sreda, 6. 6. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

FORENZIČNA PREISKAVA PISAV S POKLICNO GRAFOLOGINJO  
MAG. MARIJANO JAZBEC 

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

Petek, 8. 6. 2018  Zbiljsko jezero, ob 19. uri

DALMATINSKI VEČER OB ZBILJSKEM JEZERU

VS Foné Megalé in VS Sorške Kresnice, T: 031 692 767

Petek, 8. 6. 2018  Zbilje, ob 21. uri

PESEM NA VODI

TD Zbilje, E: mlklemen@gmail.com 
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Izžrebani nagrajenci nagradne križanke KONDORJEV LET, ki je 
bila objavljena v reviji Sotočje aprila 2018, z geslom Kondorjev 
let, so: 1. nagrado, startnino za Kondorjev let za ekipo treh tek-
movalcev, prejme Gregor Nosan iz Medvod; 2. nagrado, majico 
Kondorjev let, prejme Nevenka Verbič iz Medvod in 3. nagra-
do,  spust po jeklenici na prireditvi Kondorjev let, prejme Nuša 
Špenko iz Vodic. Nagrajencem iskreno čestitamo. 
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Nagrade: 3-krat knjiga Melanda

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, 25 maja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
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 Ble i we i so vi ce sti 4.
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Obiščite nas 
in se prepričajte!

CENTER ZBILJE 
(ZORMAN)

               NAJ TUDI V VAŠI HIŠI IN NA VRTU  
ZADIŠI PO DOMAČIH DOBROTAH.
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PIKNIK MIKS
UGODNE CENE



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
14. MAJA 2018.

*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 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure
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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

ZALIVALKA
10 litrov

PENA MONTAŽNA 
MF306SL
2x500ml

SAMO
2,99€

ASEF OSMOCOTE 
ZEMLJA ZA 

PRESAJANJE
40 litrov

SAMO
6,99€

ASEF GNOJILO
2 litra

5,93€
AKCIJA

7,90€
-25%

DARILO

BIOKILL 
BREZ 

PRŠILKE
500 ml

SAMO
3,60€

ODGANJALEC 
VOLUHARJA 
SOLAR

SAMO
9,60€

HOBBY CAT
HRANA ZA MAČKE
2 kg

2,99€
AKCIJA

3,98€

-25%

GARDENA 
VEČNAMENSKA

PRHA

SAMO
16,90€

SAMO
6,90€

DARILO

PRANA PLOŠČA
SIVA, 40x40cm

SAMO
1,29€

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO!
MEŠAMO ZIDNE BARVE JUB 

BRUSILNIK KOTNI 
125VLH432
800W

SAMO
32,90€

CEV ZA
ZALIVANJE
S PRIKLJUČKI
20m

SAMO
11,90€

RAZREDČILO
NITRO 900
1 liter

SAMO
1,99€
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