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Občinski svet Občine Medvode je na svoji 
28. redni seji, ki je bila 20. junija, sogla-
sno sprejel Odlok o občinskem prostor-
skem načrtu Občine Medvode. Usklajen 
je z vsemi 32 nosilci urejanja prostora. 
Zanj je glasovalo vseh 23 občinskih sve-
tnikov. Sledil je glasen aplavz. Sprejet je 
namreč težko pričakovani dokument, 
katerega začetki priprave segajo že v 
leto 2006.

S PRIPRAVO ZAČELI ŽE PRED  
DVANAJSTIMI LETI

Pred dvanajstimi leti je Občina Medvode 
začela s pripravo Strategije prostorske-
ga razvoja in Prostorskega reda občine 
Medvode. S spremembo zakonodaje sta 
se pomembno spremenila način in vse-
bina priprave in sprejemanja občinskih 
prostorskih aktov, Občina Medvode pa 
je s sklepom določila, da bo nadaljevala 
s pripravo prostorskih aktov in jih kon-
čala kot enoten prostorski akt Občinski 
prostorski načrt (v nadaljevanju OPN). 
Slednji vsebuje tako strateški kot tudi 
izvedbeni del in je sestavljen iz tekstu-
alnega in grafičnega dela. Na seji ob-
činskega sveta sta ga predstavili Nataša 
Špilak iz Občine Medvode in Karla Jan-
kovič iz podjetja LUZ. 

POBUD VEČ KOT SEDEMSTO,  
PRIPOMB SKORAJ TRISTO 

Med postopkom priprave dokumenta 
je bilo podanih 725 pobud fizičnih in 
pravnih oseb. Prve smernice nosilcev 
urejanja prostora je občina pridobila že 
v letu 2006, preostanek pa v letih 2013 in 
2014. Izvedena je bila tudi celovita pre-
soja vplivov na okolje, lani pa je pote-
kala tudi javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Odloka o OPN občine Medvode 
in izvedena je bila javna obravnava. V 
času javne razgrnitve je Občina Med-
vode prejela 298 pripomb, do katerih so 
se pripravljavci gradiv tudi opredelili. 
207 jih je bilo nesprejemljivih. V času 
od oktobra lani do junija letos je pote-
kalo pridobivanje pozitivnih mnenj 32 
nosilcev urejanja prostora z intenziv-
nimi usklajevanji gradiva. Med večjimi 

spremembami namembnosti zemljišč 
so strateške pobude Občine Medvode, 
pa tudi pobude podjetij in občanov, ki 
omogočajo razvoj občine. 
"Razlogov, da je bil postopek spreje-
manja OPN tako dolgotrajen, je več, 
pomembnejši je, da je prišlo vmes do 
spremembe zakonodaje in da je občina 
morala izdelati okoljsko poročilo, poleg 
tega je bilo treba pridobiti soglasje vseh 
nosilcev urejanja prostora," je povedala 
Karla Jankovič. 

CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA

Poglavitna izhodišča in cilji prostor-
skega razvoja občine Medvode so Med-
vode razviti v varno in urejeno mesto, 
privlačno za delo in bivanje, in krepiti 
položaj mesta v ljubljanski urbani regi-
ji, zagotoviti povečano stalno naselitev 
prebivalstva v naseljih, ki se povezuje-
jo v policentrično omrežje, kakovostno 
urediti že urbanizirana območja, doseči 
večjo stopnjo urejenosti naselij in iz-
boljšati kakovost bivanja, skrbno načr-
tovati proizvodna območja, racionalno 
širiti poselitev, ohranjati razpršeno po-
selitev kot tipično avtohtono poselitev 
na območju Polhograjskih dolomitov 
in omogočiti nadaljnji razvoj, sanirati 
razpršeno gradnjo, izboljšati prometno, 

komunalno in komunikacijsko infra-
strukturo omrežje, zagotoviti prostorske 
pogoje za gospodarski razvoj, ohranjati 
in razvijati potencialna območja in in-
frastrukturo za prostočasne dejavnosti, 
ohranjati kakovostna naravna in kul-
turna krajinska območja, zagotavljati 
razvoj podeželja in kakovostno okolje.

MNENJA SVETNIKOV

Tudi svetniki so bili zadovoljni, da so 
končno v sprejem dobili težko pričako-
vani dokument. Nanj niso podali nobe-
nega amandmaja, če bi ga in če bi bil 
sprejet, bi šel celotni prostorski načrt 
v ponovni postopek. Podali so pohvale 
za opravljeno delo tako sedanjemu kot 
prejšnjemu vodstvu občine in občinski 
upravi. "To, da danes obravnavamo tako 
zahteven dokument, je nekakšna prelo-
mnica v občini Medvode. Veseli me, da 
so bile strateške pobude, ki jih je občina 
izpostavila kot ključne, sprejete in potr-
jene. Javni interes je stopil pred zaseb-
nega. Verjamem, da se marsikateri po-
sameznik v občini s pobudami, ki niso 
bile upoštevane, ne bo strinjal, sama pa 
podpiram usmeritev občine, občinske 
uprave in župana v izvajanje načrtova-
nja prostora v smeri javne infrastruktu-
re in šele potem stanovanjske gradnje. 

Aplavz ob težko pričakovanem dokumentu
Po dolgih letih čakanja je sprejet Občinski prostorski načrt Občine Medvode.

Alternativna lokacija za novogradnjo osnovne šole v Preski je med naseljem in 
Osemenjevalnim centrom Preska. /Foto: Peter Košenina
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Podpiram gradnjo za otroke naših obča-
nov, ne pa za stanovanjsko gradnjo na 
trgu," je povedala podžupanja Darinka 
Verovšek (GLAM). Sašo Šulc (NLNKOM) 
je dejal, da bo s sprejetjem tega doku-
menta veliko breme padlo tudi z ramen 
občinskih svetnikov, ki so večkrat tudi 
tarča izjav nezadovoljnih občanov, ka-
terih pobude niso ali ne bodo sprejete 
in ki so na rešitve vlog in pobud čakali 
tako dolgo. "Soglasodajalci na različnih 
ministrstvih so zaviralci lokalnega ra-
zvoja v občinah," je poudaril. Štefan Če-
bašek (SLS) je izrazil mnenje, da bi bila 
potrebna večja komunikacija med ob-
čani in LUZ (Karla Jankovič je pojasnila, 
da mora iti vsa komunikacija preko ob-
čine), in vprašal, zakaj je toliko zavrnje-
nih zasebnih pobud: "Človek bi pričako-
val, da se občina postavi tudi na stran 
prebivalcev, ki želijo načrtovati bivanje 
v prostoru za potomce." Tudi Alenka 
Žavbi Kunaver (SMC) je pohvalila vse, 
ki so delali na tem projektu, in dejala, 

da bi bilo dobro še enkrat izpostaviti vse 
omejitve, ki jih je bilo treba upošteva-
ti in ki so imele vpliv na upoštevanje 
zasebnih pobud. Stanko Okoliš (N.Si) je 
dejal, da je OPN najpomembnejše ra-
zvojno vprašanje našega časa in da je 
nerazumljivo, kako veliko je birokracije 
v naši državi in kako je le-ta centralizi-
rana. Dragan Djukić (ZKO) pa je povedal, 
da je OPN dovoljenje za nadaljnji razvoj 
občine, kar je vsekakor dobro: "Veliko 
več sredstev bo prišlo v občinski prora-
čun. Ne bomo na izgubi, zagotovo ne. 
Res pa je, da je veliko pobud, ki so za-
mudile ta vlak, in predlagam, da se čim 
prej začne s spremembo OPN."

ŽUPAN: »DELA IMAMO ZA NASLEDNJIH 
DVAJSET LET«

Župan Nejc Smole je dejal, da je bila upo-
števana okrog tretjina vloženih zasebnih 
pobud: "Tudi občina je od leta 2014 pre-
cej spremenila svoje strateške pobude, 

umaknila tiste, ki so bile s strani nosil-
cev urejanja prostora najbolj nespreje-
mljive. Naj omenim dirkališče v Zavrhu. 
Kar se strateških pobud tiče, smo uspeli 
soglasodajalcem dokazati, da so te res 
stateškega pomena za prihodnji razvoj. 
Da bi vse to naredili, imamo dela za na-
slednjih dvajset let." Na temo zasebnih 
pobud je dejal: "Za tiste, kjer je šlo za 
manjše širitve, smo se prav tako zavze-
mali. Bo pa v prihodnje treba razmisliti, 
koliko stanovanjskih širitev naš prostor 
še prenese. Moje mnenje je, da prav do-
sti ne več. Komunalna infrastruktura 
temu ni kos. Z novo zakonodajo bo treba 
preveriti nepozidana stavbna zemljišča. 
To bo eden naslednjih zelo nepopular-
nih ukrepov, ki ga bo treba narediti, saj 
bomo sicer ministrstvo za kmetijstvo 
težko prepričali za kakšne nove spre-
membe v zazidljiva zemljišča. Je pa 
treba poudariti, da je medvoška občina 
specifična z lego ob Ljubljani, izrednim 
pritiskom na priseljevanje, poleg tega 75 
odstotkov občine leži v tako ali drugače 
varovanem območju. Ostane malo pro-
stora za večji razvoj."
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Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz va-
ških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih 
vodovodnih sistemov (VS) uporabnike pitne 
vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da 
je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi 
stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in je 
zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo 
v prehrambne namene obvezno prekuhava-
ti: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - Seniči-
ca, 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 Ob-
čine Medvode www.medvode.si. Navodila, 
priporočila in mnenja glede vzdrževanja 
sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih 
vodovodnih sistemov so objavljena na sple-
tnih straneh Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje. Občina Medvode

Obvestilo

MAJA BERTONCELJ

Na Občini Medvode so se pred dnevi 
razveselili novice, da so uspešno kan-
didirali za nepovratna sredstva na raz-
pisu Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport za obnovo atletske steze 
pri Osnovni šoli Medvode. 
"Upravičeni smo do 42.909 evrov ne-
povratnih sredstev. V prihodnjih dneh 
bomo začeli s postopki izbora izvajal-
ca, investicija pa mora biti zaključena 
do konca letošnjega leta. Na zemljišču 
ob Osnovni šoli Medvode in Športni 
dvorani Medvode se načrtuje izgradnja 
novega športnega igrišča, ki bo služilo 
potrebam tako Osnovne šole Medvo-
de kot tudi bližnjega Vrtca Medvode. 
Igrišče bo grajeno fazno. V prvi fazi, ki 

bo izvedena v letu 2018, se bo zgradila 
tristezna 200-metrska atletska steza. 
Podlaga bo iz tartana. V sklopu steze bo 
dodatno urejena steza za tek na šestde-
set metrov ter skok v daljino. Znotraj 
tekaškega kroga bo na novo zgrajeno 
asfaltirano igrišče za mali nogomet ter 
košarko. Nameščena bo urbana oprema 
(klopce in koši za smeti). Celotno igrišče 
bo ograjeno. V drugi fazi je predvidena 
izgradnja ločenega košarkarskega igri-
šča, naprav za ulično vadbo "street wor-
kout" ter grbinastega poligona "pump-
track". Izvedba druge faze bo odvisna od 
razpoložljivih finančnih sredstev. Celo-
ten projekt je ocenjen na približno 300 
tisoč evrov, pri čemer je izvedba prve 
faze ocenjena na približno 200 tisoč 
evrov," so sporočili z Občine Medvode.

Novo športno igrišče
V prvi fazi, ki bo izvedena v letu 2018, se bo zgradila 
tristezna 200-metrska atletska steza pri OŠ Medvode. 
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 Po dolgih letih je bil sprejet Občinski 
prostorski načrt. Zakaj je v Medvodah 
to trajalo tako dolgo?
"Razlogov je več, glavni med njimi so leta 
2007 spremenjena zakonodaja, ki določa 
postopke izdelave prostorskih aktov, iz-
delava elaboratov kart poplavne nevar-
nosti in potrditev le-teh na pristojnih 
institucijah, izdelava okoljskega poroči-
la ter dolgotrajni postopki pridobivanja 
smernic in mnenj nosilcev urejanja pro-
stora, ki jih je kar 32. Poleg tega je bilo 
leta 2008, ko je bil izdelan strateški del 
dokumenta in prikaz pobud, v postop-
ku obravnavanih 425 pobud občanov za 
spremembo prostorskega akta, ker pa so 
se postopki tako dolgo vlekli, smo od leta 
2010 do leta 2013 sprejemali in v doku-
ment dodajali spremembe in nove pobu-
de, šli naproti občanom. Konec leta 2013 
smo oddali osnutek v nadaljnjo obrav-
navo. Lani je bil osnutek Odloka o občin-
skem prostorskem načrtu občine Med-
vode javno razgrnjen in pretekli mesec 
tudi kot predlog dokončno sprejet."

 Od leta 2013 do danes ste prejeli že 
okrog 150 novih pobud. Kot je bilo ome-
njeno, boste šli v spremembo Občin-
skega prostorskega načrta. Bo šel po-
stopek sedaj hitreje?
"Glede na druge občine, ki so že spreje-
le spremembe in dopolnitve občinskih 
prostorskih načrtov, vidimo, da postopki 
trajajo tam nekje do treh let, je pa seveda 
trajanje postopka zelo težko napoveda-
ti, saj je odvisen od mnogih dejavnikov, 
med drugim tudi od količine in vrste 
spremembe akta."

 Do kdaj občani še lahko vlagajo po-
bude, je že postavljen rok?
"Pobude za spremembo OPN bo vsekakor 
možno podati še vsaj do konca leta 2018, 
ko bomo začeli s pripravo sklepa o začet-
ku priprave ter osnutka. Bomo pa občane 
o tem pravočasno in primerno obvestili. 
Nova gradbena zakonodaja malenko-
stno spreminja postopek priprave OPN, 
predvsem v tej začetni fazi."

 Po novem je za vložitev vloge treba 
plačati takso.

"Na junijski seji občinskega sveta so 
svetniki sprejeli Odlok o določitvi ta-
kse za obravnavanje zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v 
Odloku o občinskem prostorskem na-
črtu Občine Medvode. To pomeni, da bo 
za vložitev pobude treba odslej plačati 
250 oziroma 300 evrov, odvisno od vrste 
pobude. Nova zakonodaja daje občinam 
možnost, da lahko za takšno vlogo za-
računajo takso, ki predstavlja namen-
ski vir za sofinanciranje nalog urejanja 
prostora."

 Če se vrneva na sprejet Občinski pro-
storski načrt. Se z njim veliko spremi-
nja prostorska ureditev občine?
"V Odloku je na novo definirana pro-
storska strategija občine, kjer so opre-
deljena izhodišča prostorskega razvoja. 
Težimo k razvoju rabe prostora tako, da 
bodo zagotovljeni pogoji za usklajen in 
vzdržen prostorski razvoj. Iz strateške-
ga dela nato izhaja izvedbeni del OPN, 
ki definira namensko rabo prostora 
ter prostorske izvedbene pogoje, pogoje 
za posege v prostor. Kar nekaj je večjih 

sprememb namenske rabe prostora za 
potrebe gospodarstva, družbenih de-
javnosti, turizma, zelenih površin, gra-
dnje stanovanjskih in infrastrukturnih 
objektov."

 Upoštevane so bile strateške pobude 
občine. Katere?
"Občina Medvode je uspela s prostorsko 
umestitvijo parkirišč na turistično bolj 
obremenjenih območjih (Smlednik, Zbi-
lje, Topol pri Medvodah in Zavrh), novih 
infrastrukturnih povezav (npr. cesta ob 
Bošnici v Pirničah), dobili smo alterna-
tivno lokacijo za novogradnjo osnovne 
šole v Preski, umestili nove brvi za pe-
šce in kolesarje čez Soro in Savo na treh 
lokacijah, določili lokacijo za nov zbirni 
center za ločeno zbiranje nenevarnih 
komunalnih odpadkov, omogočena je 
prihodnja širitev pokopališč v Smledni-
ku in Zgornjih Pirničah ter začetek pro-
storskega umeščanja Športnega parka 
Medvode, prvič so formalno določena 
območja, namenjena tudi urbanemu 
vrtnarjenju v Medvodah na Svetju in v 
Preski."

Pod lupo: občinski prostorski načrt
Pogovor z Natašo Špilak iz Oddelka za okolje, prostor in razvoj na Občini Medvode  
o sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode

Občinski prostorski načrt je predstavila Nataša Špilak, ki je opravila veliko dela in bila 
pohvaljena tako s strani župana kot tudi občinskih svetnikov.



 Pomembna novica je, da je zeleno 
luč dobila alternativna lokacija za 
gradnjo OŠ Preska. Kje konkretno?
"Gre za 1,5 hektarja veliko območje ob 
Cesti v Bonovec v bližini Osemenjeval-
nega centra Preska. Možnosti za gra-
dnjo so tam sedaj dane, zaradi velike 
vrednosti investicije bo treba pripraviti 
javni natečaj in nato na podlagi izbrane 
rešitve pridobiti gradbeno dovoljenje."

 Kje pa bo sedaj zbirni center?
"Novo opredeljena lokacija za izgradnjo 
centra za ločeno zbiranje nenevarnih 
odpadkov je predvidena ob gramozni 
jami na Jeprci. Žal lokacija ni primerna 
za zbiranje manjših količin nevarnih 
gospodinjskih odpadkov (barve, laki, 
zdravila …), zato še naprej iščemo bolj 
ustrezno lokacijo." 

 Posebno se bodo novega Občinskega 
prostorskega načrta razveselili gospo-
darstveniki, ki so jim dolgotrajni po-
stopki onemogočali širitev in razvoj 
njihovih dejavnosti. 
"Nova območja, namenjena poslovnim 
dejavnostim, so določena v Sori, Mo-
šah, Vašah, Medvodah (v Preski) in Zbi-
ljah (na Jeprci)."

 Na javni obravnavi je bilo slišati 
pritožbe glede obrtne cone v Vašah.
"Pripombe so se nanašale na poseg ozi-
roma spremembo najboljših kmetij-
skih zemljišč, zato smo v OPN predvi-
deli nadomeščanja kmetijskih zemljišč 
na drugi lokaciji. Za navedeno območje 
je predvideno urejanje z Občinskim po-
drobnim prostorskim načrtom, gre za 
prostorski akt, ki v fazi sprejemanja 
še enkrat vključuje javnost. Iz usmeri-
tev izhaja, da na območju ni dopustna 
gradnja industrijskih objektov, temveč 
le obrtnih in servisnih. Arhitekturna 
zasnova območja bo čim bolj trajno-
stno naravnana, objekti čim manj vi-
dni iz okolice, na celotnem zunanjem 
obodu območja je treba zagotoviti ze-
leni pas in podobno. Gre za območje 
velikosti 2,9 hektarja, ki smiselno za-
okroža obstoječa območja, namenjena 
industriji (od podjetja Jarc do Heliosa). 
Okoli polovica zemljišč je v občinski in 
državni lasti. Povpraševanja, pretežno 
domačinov, po površinah za obrtno-
-gospodarsko dejavnost je veliko, tako 
da potrebe so."

 Kaj pa področje turizma?
"Turistično se bo lahko razvijalo ob-
močje nasproti obstoječega igrišča za 
golf v Smledniku, kjer je dovoljena 
gradnja namestitvenih objektov, ter 
manjše območje na Golem Brdu, kjer 

pobudnik načrtuje rekreacijski cen-
ter. Degradirano območje »hlevov v 
Hrašah« je spremenjeno v območje, 
namenjeno centralnim dejavnostim. 
Izpostavili bi še možnost gradnje poli-
gona za prostovoljno gasilsko društvo 
v Vikrčah in možnost prestavitve kme-
tije na Verju."

 Kje so predvidene nove stanovanj-
ske gradnje?
"Ker je na območju občine Medvode 
še vedno zelo velik delež nepozida-
nih zazidljivih zemljišč namenjenih 
stanovanjski gradnji, je v novem OPN 
najmanj večjih širitev namenjenih za 
stanovanjsko gradnjo. Novo malo večje 
območje je predvideno v Zbiljah (Žeje), 
Sori, Zgornjih Pirničah in dve večji v Vi-
krčah in Vašah. Nove razpršene gradnje 
niso predvidene, te se v manjši meri 
omogočajo le na območju krajinskega 
parka Polhograjski dolomiti za ohra-
njanje obstoječe poselitve. Drugače pa 
OPN na novo določa tudi faktor največje 
dovoljenje stopnje pozidanosti, ki se iz 
trideset odstotkov povečuje na štiride-
set odstotkov za stanovanjsko gradnjo, 
in zmanjšan pogoj glede najmanjše 
velikosti gradbene parcele za gradnjo 
enostanovanjskih objektov, in sicer 
na 400 m2, v nekaterih primerih tudi 
samo 300 kvadratnih metrov."

 Koliko je v občini nepozidanih sta v
bnih zemljišč?
"Iz elaborata nepozidanih stavbnih ze-
mljišč, ki je bil narejen leta 2014, izha-
ja, da je bilo leta 2014 teh zemljišč okoli 
petnajst hektarjev."

 Katere so večje spremembe, ki niso 
bile upoštevane?
"Večje spremembe, ki so bile predsta-
vljene v razgrnjenem dopolnjenem 
osnutku gradiva in v končni različi-
ci OPN niso bile uspešne, so območje, 
namenjeno zasebni investiciji gradnje 
novega centra za starejše občane v 
Hrašah, širitev športnega parka pri VIZ 
Frana Milčinskega Smlednik in širitev 
območja ob POŠ Sora."

 Upoštevana je bila približno tretji-
na pobud občanov. Kje tičijo razlogi za 
zavrnitve?
"Za vse spremembe je med postopkom 
treba pridobiti soglasja vseh nosilcev 
urejanja prostora. Zavedati se moramo, 
da je na območju občine veliko varoval-
nih režimov, predvsem naravovarstve-
nih in kulturno-varstvenih, velik del 
občine je v poplavnem območju, kjer 
so posegi prepovedani ali zelo omeje-
ni, pobude se največkrat nanašajo na 

spremembo namenske rabe najboljših 
kmetijskih zemljišč, tudi pomanjkanje 
komunalne infrastrukture in konfigu-
racija terena sta včasih razlog za zavr-
nitev."

 Koliko pobud ste zavrnili že na obči-
ni in koliko potem soglasodajalci?
"Glede na zgoraj naveden omejitve v 
prostoru smo se na občini trudili, da 
smo v osnutek vključili čim več pobud 
oziroma sprememb. Občina tukaj ni 
želela zavirati želja občanov. Ključni 
so bili nato nosilci urejanja prostora, 
ki so na osnutek podali smernice ozi-
roma mnenja, ki smo jih v nadaljnjem 
postopku morali upoštevati. Moje mne-
nje je, da smo se za občane zavzeli in se 
trudili, da bi bile pobude v največji meri 
upoštevane."

 Je smiselno, da se tiste pobude, ki 
so bile tokrat zavrnjene, vložijo še en-
krat, glede na to, da bo treba za vlogo 
plačati takso?
"Odvisno od razloga zavrnitve. Če je na 
primer razlog poplavno območje velike 
nevarnosti, kaj drugačne odločitve so-
glasodajalcev ne pričakujemo, saj zako-
nodaja ne dopušča gradnje stanovanj-
skih objektov na teh območjih." 

 S sprejetjem Občinskega prostor-
skega načrta se je številnim občanom 
spremenila namembnost zemljišč. 
Nekateri so zanjo zaprosili, pri drugih 
so na območjih strateških pobud obči-
ne. Občane o tem obvestite?
"Zakon natančno določa načela sodelo-
vanja javnosti in obveščanja. Da bi po-
samezne občane o tem pisno obveščali, 
tega zakon ne predvideva. V postopku 
priprave OPN je bila temu namenjena 
javna razgrnitev in javna obravnava, 
vendar pa smo bili v vseh fazah pripra-
vljeni nuditi želene informacije obča-
nom. Občani se lahko glede morebitnih 
sprememb namembnosti zemljišč po-
zanimajo, ali na spletni strani občine, 
kjer je objavljen celoten dokument ter 
vizualizacija v geoinformacijskem sis-
temu občine (GIS), ali osebno na Občini 
Medvode."

 Z novogradnjami bo občinski pro-
račun bogatejši za komunalni prispe-
vek. Koliko prihodkov se predvideva iz 
tega naslova?
"To je izredno težko oceniti. Veliko ljudi 
bo na podlagi OPN lahko začelo s pri-
pravo projektne dokumentacije in pri-
dobivanjem gradbenega dovoljenja, je 
pa komunalni prispevek namenski pri-
hodek za vlaganja občine v komunalno 
infrastrukturo."

OBČINSKE NOVICE | 5 



6 | OBČINSKE NOVICE

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega 
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.  
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov  
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2018: 27. 7., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 30. 11. in 21. 12.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ALEŠ SENOŽETNIK

Točka, pri kateri so bili občinski svetniki Občine Medvode 
na junijski seji najbolj neenotni, so bile Kadrovske zadeve. 
Še drugič so na dnevnem redu imeli soglasje k imenovanju 
Igorja Podbrežnika iz Kamnika za direktorja Javnega zavoda 
Knjižnica Medvode za mandatno dobo petih let. Njihova odlo-
čitev ni bila enotna. S 13 glasovi za in osmimi proti je bil sklep 
sprejet in Podbrežnik je novi direktor medvoške knjižnice. 
Podpora je bila manjša kot prvič.

ŽUPAN PRVIČ ZADRŽAL SKLEP

Soglasje k njegovemu imenovanju so sicer dali že na aprilski 
seji občinskega sveta, glede na izražene pomisleke in posledič-
no dvom v zakonitost izglasovanega sklepa pa je župan Občine 
Medvode Nejc Smole izvajanje odločitve občinskega sveta za-
držal. Pomisleki so bili glede izpolnjevanja pogojev pridoblje-
ne izobrazbe (pogoj je univerzitetna izobrazba družboslovne 
ali humanistične smeri, kandidat pa ima univerzitetno izo-
brazbo strojne smeri, kasneje je pridobil še znanstveni naslov 
magister znanosti s področja menedžmenta) in izpolnjevanja 
pogojev delovnih izkušenj (pet let). Občinska uprava je za po-
moč pri tolmačenju zaprosila ministrstvo za javno upravo in 
ministrstvo za kulturo. Obe sta odgovorili, da nista pristojni 
za tovrstno odločanje, kulturno ministrstvo pa je vseeno poda-
lo nezavezujoče mnenje, ki pa je podkrepilo prepričanje tistih 
(treh svetnikov SMC in Vita Klavore iz GLAM), ki so že prvič 
glasovali proti soglasju, ker da kandidat ne izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev tako glede izobrazbe kot delovnih izkušenj. Za 
tolmačenje takšnih primerov je pristojno stvarno sodišče.
"V razpisu je navedeno, da je treba imeti pet det delovnih izku-
šenj na podobnih delovnih področjih. Teh izkušenj kandidat ni 
dokazal. Poleg tega, če je ministrstvo v svojem mnenju jasno 
povedalo, da ne izpolnjuje pogojev izobrazbe, je to še dodaten 
razlog, da ne morem glasovati za. Sporna mi je bila tudi nje-
gova predstavitev," je poudarila Alenka Žavbi Kunaver iz SMC, 
kjer tudi tokrat niso glasovali za. Svetniki so poudarili, da ne 
gre za to, ali je kandidat primeren ali ne, temveč za izpolnje-
vanje razpisnih pogojev. Na drugi strani je Stanko Okoliš (N.Si) 
dejal. "Mnenje ministrstva za kulturo, ki že na začetku pove, 
da ni pristojno, da daje takšna pojasnila, ne moremo jemati za 
relevantno." Sprejeti sklep je župan tokrat podpisal. 

ODZIV PODBREŽNIKA

Za komentar smo vprašali novega direktorja Knjižnice Medvode 
mag. Igorja Podbrežnika iz Kamnika, ki je petletni mandat začel 
1. julija. "Na razpis sem se prijavil, saj imam ustrezne, z referen-
cami dokazane kompetence za vodenja organizacij s področja 
knjižničarstva in informacijskih znanosti. Specialistični študij 
menedžmenta sem leta 2008 zaključil s področja načrtovanja 
bralne kulture v splošnih knjižnicah, v nadaljevanju študija pa 
sem se usmeril na področje razvoja in načrtovanja kakovosti 
v splošnih knjižnicah. Sem avtor znanstvenih in strokovnih 
člankov predvsem s področja knjižničarstva in informacijskih 
znanosti, z referati sem nastopil na več konferencah, tudi v tu-
jini, svetujem po večjih slovenskih knjižnicah, tudi muzejem in 
organizatorjem različni festivalskih dogodkov," je dejal in na-
daljeval: "Moj poklicni izziv je, da znanje prenesem v Knjižnico 
Medvode, za katero pravim, da mora imeti vse, kar imajo veliki. 
Prišel sem vodit knjižnico, ne se ukvarjati s politiko. Na lokalni 
ravni je treba predvsem razmišljati o skupnosti.“ Dotaknil se je 
še prvih dni v knjižnici: "Tukaj je vzoren kolektiv, stvari dobro 
funkcionirajo, tisto, kar me moti, pa so dodatni prostori za še 
bolj kvalitetno delo, ki jih knjižnica še nima."

DRUGI SKLEPI SEJE 

Svetniki so sicer na dnevnem redu 28. seje občinskega sve-
ta Občine Medvode 20. junija imeli petnajst točk. Poleg osre-
dnjih, Predloga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ob-
čine in kadrovske s soglasjem za direktorja knjižnice, so med 
drugim sprejeli tudi rebalans proračuna za leto 2018, načrt 
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih ko-
munikacij naslednje generacije in odlok, ki določa strošek 
lokacijske preveritve. Več o tem v septembrskem Sotočju.

Še enkrat dali soglasje 
direktorju knjižnice
Knjižnica ima novega direktorja.

Igor Podbrežnik, novi direktor Knjižnice Medvode
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Občina Medvode občinski praznik pra-
znuje 6. julija, na rojstni dan zavetni-
ka Jakoba Aljaža. Večer prej vsako leto 
poteka slavnostna seja občinskega sve-
ta Občine Medvode, na kateri podelijo 
občinska priznanja. Občinski praznik 
je dan, ki občane poveže, ko se ponosni 
na velika dejanja Jakoba Aljaža zazrejo 
vase ... To je dan, ki ga posvetijo vsem, 
ki se trudijo za skupnost.
Osrednja tema prireditve, ki je poteka-
la na prostem pred Knjižnico Medvode, 
so bila velika dejanja malih ljudi. V tem 
duhu je bil tudi govor slavnostnega go-
vornika, župana Medvod Nejca Smoleta. 

NEJC SMOLE: »SAMO SKUPAJ  
ZMOREMO VEČ.«

Svoj govor, zadnji v iztekajočem se man-
datu, je oblikoval kot „iskreno zahvalo 
vsem, za vse, kar nam je bilo dano". Na-
daljeval je z besedami: "Niso pomembni 
le veliki možje velikih dejanj in besed, 
kot je denimo naš zavetnik Jakob Aljaž, 
pa mnogi veliki Slovenci, ki so nam tla-
kovali pot do današnjega dne, ter raz-
lični mojstri pisane besede, ki jih sla-
vi naš narod. Ne, pomembna je vsaka 
misel, beseda in dejanje vsakega izmed 
nas. In ker smo vsi na isti poti – poti 
minevanja –, potem je zagotovo bolje, 
če skušamo svoje tirnice naravnati na 
svetal pogled in dobro besedo. Kajti le 
tako nam mnogokdaj uspeva tudi tisto, 
kar se zdi nemogoče, kar se zdi utopija." 
V nadaljevanju je besede pohvale in za-
hvale namenil članom občinskega sve-
ta in sodelavcem v občinski upravi pa 
tudi članom nadzornega odbora. „Ozri-
mo se nazaj štiri leta. Se še spomnite, 
s kakšno mero nepoznavanja in nespo-
znavanja smo začeli. Kako se je zdelo, 
da bo premik nemogoč in razdalje med 
nami prevelike. A utopija, da je sodelo-
vanje mogoče, da se različne poglede da 
skozi prizmo skupnosti usmeriti v točke 
realizacije, je postala resnična," je dejal.
Med drugim je poudaril še, da samo 
skupaj zmoremo več, in da to velja za 

vse, zaključil pa s stavkom: "In če kdaj 
na svoji poti zaidemo na pota maloduš-
ja in dvomimo, ali je pot pogovora in 
sodelovanja prava, se le spomnimo na 
našega Jakoba Aljaža, ki je rekel: Saj ne 
gre zame, za vse nas, Slovence, gre!"

TUDI LETOS BREZ ČASTNEGA OBČANA

Delo komisije za občinska priznanja je 
predstavil njen predsednik Roman Ve-
ras: "Prejeli smo osem predlogov za do-
bitnike plaket in medalj in en predlog 
za naziv častnega občana. Vse odločitve 
so bile sprejete soglasno. Zavrnili smo 
le predlog za naziv častnega občana. 
Prejemniki priznanj so s svojim delova-
njem ogromno prispevali k medseboj-
nemu povezovanju in organiziranosti. 
Področja njihovega delovanja so tudi 
letos različna."
Podeljene so bile štiri plakete in štiri me-
dalje. Medalje Občine Medvode so preje-
li Simona Bukovec za njeno dolgoletno 
delo z invalidi v občini Medvode, Janez 
Deželak za delo na različnih področjih, 
od kulture do športa, še posebej pa za 
veliko pomoč pri gradnji nove infra-
strukture na Senici, ekipa ustvarjalcev 
spomenika kmečkim uporom v Smle-

dniku za vse prostovoljne ure, ki so jih 
namenili izdelavi tega spomenika, in 
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje 
Pirniče za neprecenljiv prispevek pri dol-
goletni pomoči soobčanom. Plakete obči-
ne Medvode pa so prejeli Majda Tratar za 
mentorstvo in prostovoljstvo v Društvu 
upokojencev Medvode, Janez Meglič za 
kulturno in predvsem filmsko ustvar-
janje, Albin Košir za glasbeno udejstvo-
vanje in pomoč v lokalni skupnosti ter 
Iztok Jelen za izjemne šahovske uspehe 
na lokalni in mednarodni ravni.
V imenu nagrajencev je spregovoril Miro 
Rismondo: "Če delaš za skupnost, ti sku-
pnost nekaj vrne, vedno dobro. Priporo-
čam, da to delate vsi."

KULTURNI PROGRAM

Slovesno prireditev je obogatil kulturni 
program po scenariju in režiji Sabine 
Spanjol iz Javnega zavoda Sotočje Med-
vode. V njem so nastopili Združeni pev-
ski zbori kulturnih društev iz Medvod z 
osnovnošolci, Monika in Blaž Avsenik 
ter Iva Stanič in Gregor Ftičar. Obisko-
valci so si lahko na platnu ogledali foto-
grafije investicij v iztekajočem se man-
datu in portrtetne fotografije občanov. 

Podelili občinska priznanja
Na slavnostni seji so podelili osem občinskih priznanj: štiri plakete Občine Medvode 
in štiri medalje Občine Medvode.

Slavnostni govornik je bil župan Medvod Nejc Smole, v kulturnem programu prireditve pa 
so nastopili tudi združeni pevski zbori kulturnih društev iz Medvod z osnovnošolci, več kot 
sedemdeset pevk in pevcev (v ozadju).
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Iztok Jelen se je rodil 19. januarja 1974 
v Ljubljani. Je upokojenec in medna-
rodni šahovski mojster, ki je vse svoje 
življenje deloval na področju šaha in je 
bistveno prispeval k popularizaciji šaha 
na lokalni in mednarodni ravni.
"Njegovi najvidnejši dosežki, prispevki 
in delovanja so vrhunski tekmovalni 
dosežki v šahu na državni in mednaro-
dni ravni: uspešni nastopi v štiričlanski 
državni reprezentanci Jugoslavije pri 
osvojitvi srednjeevropskega pokala leta 
1981 in pri osvojitvi drugega mesta leta 
1982, prvak Slovenije v letih 1982 in 1983 
in v tem času najuspešnejši slovenski 
šahist, 168. mesto na svetovni ratinški 
lestvici oktobra 1977, mednarodni moj-
ster Svetovne šahovske zveze od leta 
1980. Ima tudi vrhunske trenerske do-

sežke v šahu na državni in mednarodni 
ravni. Vrsto let je šolal in treniral najo-
betavnejše slovenske šahiste, med nji-
mi šest kasnejših velemojstrov in dve 
slovenski velemojstrici. Od leta 2009 da-
lje ima najvišji trenerski naziv Svetov-
ne šahovske zveze: trener senior FIDE. 
Izjemen prispevek je dal tudi k razvoju 
šahovske kulture in šahovskega športa 
v Sloveniji, in sicer kot avtor in izvaja-
lec slovenskega nacionalnega progra-
ma šahovske kulture, avtor in izvajalec 
slovenskega izobraževalno-trenerskega 
sistema za obetavne šahiste in za nji-
hove učitelje ter trenerje, je avtor učnih 
načrtov in programov, avtor številnih 
strokovnih, učnih in didaktičnih gradiv 
za vse stopnje šahovskega izobraževa-
nja, avtor številnih strokovnih člankov 
in polemik v sredstvih javnega obvešča-
nja ... Od leta 2015 dalje pa je tudi nosi-
lec najvišjega priznanja Šahovske zveze 

Slovenije: Vidmarjevega priznanja za 
življenjsko delo," je zapisano v obrazlo-
žitvi priznanja.

Plaketa za mednarodnega šahovskega mojstra
Iztok Jelen iz Medvod je prejel plaketo Občine Medvode.

Iztok Jelen

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Albin Košir je bil kot prvi v družini s 
sedmimi otroki rojen dobro leto pred 
koncem druge svetovne vojne. V va-
škem kmečko-delavskem okolju pri 
Sveti Katarini je odraščal v slabih ma-
terialnih in težkih družbenih razme-
rah povojnega časa. Ker se gospodar 
na bližnji kmetiji pr' Zanožju ni vrnil 
iz nemške internacije, je njegov oče 
pomagal številčni družini, da se je pre-
živela in obstala na svoji rodni grudi. 
Očetov zgled je tudi sicer močno vpli-
val na njegovo življenjsko pot. Oče – kot 
partizan prvoborec – namreč po vojni 
ni opustil svojega verskega prepričanja 
niti ni spremenil svojih življenjskih na-
zorov. 
"Albin Košir je že pri sedemnajstih le-
tih nasledil očeta v službi organista v 
domači župnijski cerkvi, ki jo po več 
kot petdesetih letih še vedno zavzeto in 
odgovorno opravlja. Ob redni osnovni 

šoli je dve leti obiskoval glasbeno šolo 
v Medvodah, pozneje pa tudi orglarsko 
šolo na Teološki fakulteti v Ljubljani. 
Po poklicni litostrojski šoli, na kateri 
se je izučil za strugarja, je krajši čas 
delal v Litostroju, nato pa polnih 38 let 
v Ljubljanskih mlekarnah. Ob šoli in 
nato ob delu se je vseskozi glasbeno 
udejstvoval in izpopolnjeval. Poleg or-
glanja in vodenja cerkvenega pevskega 
zbora v domači župniji je kot baritonist 
nastopal v več pevskih zborih. Kadar 
je bilo treba v domačem kraju stopiti 
skupaj, je bil po svojih močeh vedno 
pripravljen pomagati. Z vsem srcem se 
zavzema za razvoj domačega kraja in 
pomaga povsod tam, kjer je to v njego-
vi moči. Ko je bilo najbolj potrebno, je 
zbral tudi dovolj poguma, da je prevzel 
vodenje KS Katarina. S svojim pozitiv-
nim pristopom do dela za skupnost 
dokazuje, da je mogoče za domači kraj 
tudi z majhnimi sredstvi veliko nare-
diti. Ker je kot človek velik v majhnih 
stvareh, nam bodo tudi velike stvari 

z njegovim zgledom postale bolj dose-
gljive, predvsem pa bo svet okoli nas 
postal prijaznejši. S svojo nevsiljivo in 
vedno prijazno naravo nas prepriča, da 
so razlogi, da je vredno živeti," je zapi-
sano v obrazložitvi priznanja.

S pozitivnim pristopom dela za skupnost
Albin Košir je prejel plaketo Občine Medvode.

Albin Košir
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Medaljo Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Zgornje Pirniče so podelili za iz-
jemne dosežke in neprecenljiv prispevek 
na področju humanitarnih in družbeno 
koristnih del na področju gasilstva, uče-
nja gasilskih veščin, dajanja prve pomo-
či, ko gre za reševanje ljudi in živali in 
preprečevanje škode na premoženju, še 
zlasti pa pri vključevanju mladine pri 
vajah in vseh prostovoljnih delovnih in 
tekmovalnih akcijah.
"Prostovoljno gasilsko društvo Zg. Pirni-
če je izjemno aktivno že od leta 1901. V 
društvu je aktivnih več kot dvesto čla-
nic in članov, ki dihajo kot eno in goji-
jo pozitivne vrednote. V preteklih letih 
jih odlikuje kar nekaj pomembnih do-
godkov, v katerih so sodelovali, kot so 
pomoč pri poplavah na Ljubljanskem 
barju leta 2010 in sodelovanje pri med-
narodni reševalni akciji v poplavah v 
Srbiji leta 2014, sodelovanje in pomoč 
pri gašenju velikega požara na Krasu, 
vsakoletni prevozi starejših, oslabelih 

in invalidnih vaščanov na Šmarno goro 
ob Aleševi poletni maši, pomoč in sode-
lovanje z vsemi društvi v KS Pirniče ... V 
leto 2017 pa sodi najdražji zastavljen in 
izpeljan projekt – nakup novega gasil-
skega vozila GVC 16/25, ki ga je sofinan-
cirala Občina Medvode. Ob slavnostnem 
prevzemu vozila so izvedli parado in ob-

vezno veselico po dogodku," je zapisano 
v obrazložitvi priznanja. Dodajajo še, da 
so vrednote, ki so sestavni del kulture 
PGD Zg. Pirniče: spoštovanje, odgovor-
nost, predanost in vključenost.
Kot pravijo v društvu, se zavedajo, da bo 
potrebnega še več dela in aktivnosti, da 
opravičijo podeljeno nagrado.

Dihajo kot eno in gojijo pozitivne vrednote
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče je prejelo medaljo Občine Medvode.

Priznanje sta v imenu PGD Zgornje Pirniče prevzela predsednik Matej Meznarič in poveljnik  
Peter Nerer.

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Janez Meglič, filmski ustvarjalec, član 
društva Slovenskih filmskih ustvarjal-
cev, podpredsednik KUD JaReM, član 
PGD Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh, 
pet let predsednik Komisije za vetera-
ne, član upravnega odbora OKZ Medvo-
de, je prejel plaketo občine Medvode za 
svoje delovanje na področju kulturnega 
ustvarjanja v občini Medvode. 
"Kot človek je odločen, nepristranski in 
nima političnih motivacij in že nekaj 
let s svojim delovanjem širi ugled ob-
čine Medvode po Sloveniji. Kot filmski 
režiser je ustvaril nekaj filmov, ki jih 
je predvajala TV Slovenija na svojem 
prvem programu. Dokumentarna fil-
ma Jakob Aljaž fragmenti in Peče na 

Slovenskem sta filma, ki sta imela 
veliki odmev pri gledalcih po vsej Slo-
veniji, kjer sta bila predvajana. Tretji 
film, ki ga je končal lansko leto, ima 
naslov Pentaptih pa se sliš … in je film 
o smleških pritrkovalcih, o pritrkava-
nju. Želel je dokazati, da je pritrkova-
nje glasba, ne hrup, kot trdijo nekateri. 
Enega izmed zastavljenih ciljev je Ja-
nez Meglič poleg že omenjene visoke 
vrednosti ohranjanja mednarodne kul-
turne dediščine in umetniške ter znan-
stvene vrednosti dosegel tudi z nepo-
srednim vključevanjem širše družbene 
skupnosti. Sožitje in nova spoznanja 
med člani različnih institucij, društev 
in krajanov občine Medvode, še pose-
bej Smlednika, Hraš in Pirnič, ki se je 
med snemanjem in predvajanjem fil-
ma ustvarilo, pomeni za kulturo veli-

ko vrednost ter zasluži vso pohvalo in 
priznanje," je zapisano v obrazložitvi 
priznanja.

Deluje na področju kulturnega ustvarjanja
Janez Meglič je prejel plaketo Občine Medvode.

Janez Meglič
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Združenje invalidov – Forum Sloveni-
je, ki že dvaindvajseto leto deluje na 
območju občine Medvode, je predlagal 
njihovo sodelavko – izvajalko poseb-
nega socialnega programa Veriga psi-
hosocialne oskrbe in druženja Simono 
Bukovec za prejemnico medalje Občine 
Medvode, in sicer za njeno nepreki-
njeno in neutrudno delo z invalidi na 
območju občine Medvode od leta 2002 
naprej.
"Simona Bukovec se je aktivno vključi-
la v naš posebni socialni program Ve-
riga psihosocialne oskrbe in druženja 
leta 2002 in že istega leta začela delati 
v medvoški občini, kjer še vedno uspe-
šno izvaja ta program. V teh šestnajstih 
letih je spremljala najtežje invalide in 
starostnike s številnimi kombinirani-
mi motnjami. Veliko tistih, ki so bili 
uporabniki teh brezplačnih uslug, je že 

pokojnih. Vsako leto pa posveti svojo 
pozornost novim z večjimi ali manjši-
mi invalidnostmi. Delo izvajalke take-
ga programa je predvsem obiskovanje 
teh oseb na njihovih domovih ali v do-
movih za starejše, ko ne zmorejo biti 
več doma. Seveda pa jih obiskuje tudi, 
ko morajo na krajše ali daljše zdravlje-
nje v bolnišnico ali druge rehabilita-
cijske centre. V tem dolgem obdobju je 
skušala vsakomur od uporabnikov tega 
programa nameniti čim več pozornosti 
ter jih bodrila v njihovi osamljenosti in 
večkrat močni melanholiji ter jim pri-
našala novo upanje in optimizem. Taki 
obiski oziroma srečanja so namenjena 
zlasti pogovoru, treniranju mentalnih 
sposobnosti in spomina, branju, spre-
hodom, urejanju osebne garderobe in 
podobnemu. Vse to je za uporabnike 
programa popolnoma brezplačno in ne 
sodelujejo pri nobenih stroških naše 
organizacije. Delo Simone Bukovec je 
pomembno, a morda na videz manj 

opazno. Njena predanost invalidom in 
želja po pomoči pa sta tudi v naši orga-
nizaciji postali že besedi za opis vzor-
nega izvajalca posebnega socialnega 
programa," so zapisali v obrazložitvi 
priznanja. 

Medalja za dolgoletno delo z invalidi
Simona Bukovec je prejela medaljo Občine Medvode.

Simona Bukovec

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ALOJZ IZLAKAR

"Je mentorica in učiteljica ter prosto-
voljka v pravem pomenu besede. Ima 
izreden pedagoški čut za mentorsko 
delo, hkrati pa tudi posluh za osebne 
težave in stiske ljudi, ki jim nesebično 
pomaga," je o Majdi Tratar zapisano v 
obrazložitvi priznanja.
Majda Tratar se je leta 2009 upokojila 
in preselila v Medvode ter se vključila 
v Društvo upokojencev Medvode. Malo 
zaradi druženja, predvsem pa zaradi 
želje najti nekaj, kar bi ji zapolnilo ve-
liko prostega časa, ki ga prej ni imela. 
"Vse življenje so jo veselila ročna dela, 
morda zato, ker so bila v njenem do-
mačem okolju zelo razvita in cenjena. 
V društvu se je vključila v krožek roč-
nih del in kmalu ugotovila, da jo poleg 
tradicionalnih ročnih del, kot so plete-
nje in kvačkanje, zanima še veliko več. 

Tedanji vodji krožka ročnih del Ivanki 
Gaber je predlagala, da bi organizirali 
delavnice za učenje česa novega, mo-
dernega in z novimi materiali. Člani 
krožka so sprejeli njen izziv in tako se 
je rodil zametek ustvarjalnih delavnic, 
katerih mentorstvo je leta 2012 prevzela 
Majda Tratar. Ob tem delu se je razvila 
v mentorico in učiteljico ter pobudnico 
številnih novih ročnih del in njihove 
predstavitve javnosti," so še zapisali. 
V obdobju svojega mentorstva je Majda 
Tratar organizirala več kot šestdeset 
delavnic z različnimi izdelki, materi-
ali ter tehnikami. Prve izdelke krož-
ka ročnih del je razstavila v prostorih 
društva in postopoma ustvarila stalno 
zbirko izdelkov. Na njeno pobudo dru-
štvo upokojencev vsako leto organizira 
Krompirjev dan. Po zaslugi Majde Tra-
tar je leta 2015 prišlo do pobratenja med 
društvoma upokojencev Medvode in 
Kočevje. 

Majda Tratar od vsega začetka svoje-
ga delovanja v društvu veliko prostega 
časa porabi za tematsko in metodično 
pripravo ustvarjalnih delavnic. 

Nagrajenka iz medvoškega društva upokojencev
Majda Tratar je prejela pleketo Občine Medvode.

Majda Tratar
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V Smledniku so ob snovanju ciljev dela 
Krajevne skupnosti Smlednik za leto 2014 
razmišljali o prihajajočem letu, času pet-
stote obletnice velikega kmečkega upora 
na Slovenskem. Kot pravijo, so v evforiji 
trenutka, ne da bi vedeli, kaj in kako in s 
kakšnimi sredstvi, začeli že takoj razpra-
vljati tudi o možnem mestu postavitve 
spomenika, ki bi primerno zaznamoval 
obletnico. V času iskanja poti k uresniči-
tvi cilja se je v časopisu pojavil članek o 
nekem ljubljanskem tekmovanju ume-
tnikov v izdelavi skulptur iz lesa z mo-
torno žago. Med udeleženci tega tekmo-
vanja so bili tudi krajani Smlednika. 
Brez posebnih zadržkov se je odzva-
la ekipa v sestavi Bogdan Jerič, Bojan 
Kranjc, Helena Rismondo in Miro Ri-
smondo, ki so se samostojno lotili pro-
jekta od snovanja idejnih rešitev do 
obdelave lesa oz. finaliziranja končnih 
izdelkov, Janez Strojan pa se jim je pri-
ključil z nalogo spremljanja vseh do-
gajanj s fotoaparatom in arhiviranja 
posnetkov. "Spomenik kot celota, ki je 
vrhunski umetniški dosežek ekipe, se 
danes kaže kot pomembna kulturna 

obogatitev kraja, ima status krajevne 
znamenitosti in je simbol pripadnosti 
domačinov. Vsem sodelujočim, ki so v 
slogi, z vzajemnim prostovoljnim de-
lom in tudi vlaganji pomagali pri izved-
bi projekta, pa lahko spomenik pomeni 
tudi dokaz, da je s trdno voljo mogoče 

doseči skoraj vse," je med drugim zapi-
sano v obrazložitvi priznanja.
Postavljene so tri skulpture, graversko 
je izdelana informativna tabla, okolica 
spomenika je vrtnarsko urejena. Kmalu 
po zaključku del je bilo tudi slovesno od-
kritje spomenika s praznovanjem.

Postavili spomenik kmečkim uporom
Ekipa ustvarjalcev spomenika kmečkim uporom v Smledniku je prejela medaljo 
Občine Medvode.

Ekipa ustvarjalcev spomenika kmečkim uporom v Smledniku 

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Konec novembra lani so na slovesnosti s 
kulturnim programom na Senici odprli 
novo krožišče. To je ena bila ena izmed 
treh največjih investicij Občine Medvode 
v letu 2017, katere vrednost je bila okrog 
pol milijona evrov. Krajevna skupnost Se-
nica ga je v sodelovanju s KUD Fran Sa-
leški Finžgar Senica ocvetličila in uredila. 
Pomemben del je k tej investiciji prispe-
val tudi krajan Senice Janez Deželak, ki je 
Občini Medvode podaril 3400 kvadratnih 
metrov zemljišča za gradnjo pločnika za 
pešce in kolesarje in za gradnjo krožišča 

na Senici. "Poleg tega Janez Deželak na 
splošno prispeva k razvoju kraja in zdru-
žuje ljudi, saj se tedensko udeležuje sre-
čanj v klubu ljubiteljev namiznega tenisa 
in občasno prireja gledališke predstave. 
Že vrsto let je tudi predsednik Odbora 
internirancev pri ZZB NOB, saj je bil kot 
otrok z družino odpeljan v taborišče Au-
schwitz, od koder so se vrnili le otroci, 
starša pa sta tam umrla. Postal je inže-
nir strojništva, služboval v različnih slo-
venskih krajih, postavil pa je tudi več kot 
trideset tovarn za proizvodnjo kamene 
volne po vsej Evropi in v Kazahstanu," je 
zapisano v obrazložitvi priznanja Janezu 
Deželaku.

Medalja za njegov prispevek k razvoju kraja
Janez Deželak s Spodnje Senice je prejel medaljo Občine Medvode.

Janez Deželak
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Občina Medvode izvaja sanacijo potoka na 
Golem Brdu, natančneje strugo neimeno-
vanega potoka na dolžini približno dvajset 
metrov. S tem bo zagotovljena večja po-
plavna varnost. Vrednost del je okrog 7600 
evrov. 

Sanacija potoka na  
Golem Brdu

V Sori je na krajšem odseku Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana junija začelo z 
gradnjo novega plinovodnega omrežja, 
skupaj z gradnjo plinovoda pa bo Občina 
Medvode izvedla tudi menjavo starega vo-
dovoda iz azbestnocementnih cevi v dolži-
ni 64 metrov. 

Obnova vodovoda in 
gradnja plinovoda 

Sredi junija je Občina Medvode začela s 
sanacijo brežine Ločnice na območju žage 
v Trnovcu. Izvedla se je sanacija desne bre-
žine iz kamna v betonu in popravilo poško-
dovanega ugreznjenega vozišča. Kot poja-
snjujejo na Občini Medvode, je šlo za nujno 
investicijo, saj je vodotok Ločnica erodiral 
cestišče na krajšem odseku pri žagi. Vre-
dnost del je slabih 20 tisoč evrov. 

Sanacija brežine  
Ločnice

V času letnih dopustov, v obdobju od 25. ju-
nija do 31. avgusta, je spremenjen razpored 
uradnih ur na krajevnih uradih Upravne enote 
Ljubljana. Na Krajevnem uradu Medvode so 
uradne ure ob ponedeljkih od 8. do 15. ure, 
ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. 
do 13. ure. Vse upravne storitve so zagotovlje-
ne tudi na Upravni enoti Ljubljana (Tobačna 
ulica 5, 1000 Ljubljana) v času uradnih ur.

Letni urnik Krajevnega 
urada UE Ljubljana

Občina Medvode je izvedla sanacijo manj-
šega mostu na javni poti v Žlebeh (JP 751672 
Žlebe 23–Žlebe 26a). Šlo je za sanacijska 
dela poškodovanih robnih vencev mostu 
ter poškodovanega betona pod ploščo mo-
stu. Vrednost del je okrog 3500 evrov.

Saniran most v Žlebeh

MAJA BERTONCELJ

V nedeljo, 3. junija, so bile predčasne vo-
litve poslancev v Državni zbor Republike 
Slovenije. Prag je prestopilo devet strank. 
Končni izid glasovanja: SDS (24,92 od-
stotka) LMŠ (12,60) SD (9,93), SMC (9,75), 
Levica (9,33), N.Si (7,16), Stranka Alenke 
Bratušek (5,11), DeSUS (4,93) in SNS (4,17 
odstotka). Slovenska demokratska stran-
ka je dobila največ glasov tudi v volilnem 
okraju Ljubljana Šiška IV, v katerega se 
stekajo tudi glasovi občanov Medvod s 23 

volišč. Kandidat SDS Leon Merjasec je na-
mreč dobil 23,04 odstotka glasov. Na dru-
gem mestu je LMŠ s 15,85 odstotka gla-
sov, njihova kandidatka Andreja Zabret, 
ki sicer ni občanka Medvod, pa je bila v 
tem volilnem okraju izvoljena v Državni 
zbor. Tretja je SMC z Alenko Žavbi Kuna-
ver (10,54 odstotka glasov). Sledijo Levica 
(Alenka Pirjevec, 9,67), N.Si (mag. Stanko 
Okoliš, 9,10), SD (Irena Kuntarič Hribar, 
7,41), Stranka AB (Amir Čaušević, 6,01), 
DeSUS (Marija Ana Radikovič, 3,48) in SNS 
(Sonja Bagari, 3,32 odstotka).  

Največ glasov za SDS

Znane informacije o poteku gradnje ka-
nalizacije ČISTO ZATE: 
• Kanal Spodnje Pirniče–Zgornje Pirni-
če ("Pod Stražo") – v gradnji, predvido-
ma do konca poletja
• Medvode – Čarmanova ulica – v grad
nji, predvidoma do konca leta

• Rakovnik – v gradnji, predvidoma do 
začetka oktobra
• Ladja – v gradnji, predvidoma do za-
četka septembra
• Vikrče 35a – Vikrče 34e – začetek del 
do sredine julija, gradnja predvidoma 
do konca septembra 

Kotiček Čisto zate

MAJA BERTONCELJ, FOTO: JURE GALIČIČ

Visoke temperature in lepo vreme je 
lani poleti številne zvabilo na naravna 
kopališča, tudi v reke. Zanimalo nas je, 
ali je reka Sora pri kopališču v Goriča-
nah primerna za kopanje.
Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje 
Medvode pojasnjuje: "Javni zavod Sotočje 
Medvode je v lanskem letu naročil štiri 
merjenja kvalitete kopalne vode (od za-
četka junija do sredine septembra), letos 

pa dve meritvi. Prva je bila opravljena 12. 
junija, druga bo tekom poletja. Lokacija 
merjenja je bila vedno ista – pri jezu v 
Goričanah. Vse lanske in tudi letošnja 
meritev so pokazale, da je vzorec skladen 
s priporočili okoli kopalnih voda. Reka 
Sora je torej na območju občine Medvode 
primerna za kopanje, ali je primerna za 
pitje, pa nismo preverjali."
Vse meritve je izvajal Nacionalni labo-
ratorij za zdravje, okolje in hrano. Po-
samezna meritev stane okoli 230 evrov.

Sora primerna za kopanje

Osvežite se lahko tudi v reki Sori na naravnem kopališču v Goričanah.
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MAŠA LIKOSAR 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Med medvoškimi planinskimi navdu-
šenci je tlela želja ustanoviti svoje pla-
ninsko društvo že pred začetkom druge 
svetovne vojne. Vojni časi jim niso bili 
naklonjeni in šele njen konec je ponudil 
možnost zagona planinske dejavnosti. 
Tako se je leta 1948 zbral ustanovni obč-
ni zbor Planinskega društva Medvode 
in takoj ob ustanovitvi je štel okoli sto 
trideset članov.
Predsednik društva Dušan Brekič pravi, 
da je kot vsak organizem tudi njihovo 
društvo nihalo. V določenih obdobjih so 
šteli tisoč članov, danes jih imajo dvesto 
petdeset, med njimi je kar devetdeset 
odstotkov upokojencev. “Primanjkuje 
nam kadra, imamo le osem vodnikov, 
želeli bi si jih več. Poleg tega danes v 
društvu ni otrok niti srednješolske mla-
dine. Razlog verjetno tiči v tem, ker v šo-
lah med pedagogi ni interesa, da bi po-
stali planinski mentorji. Tudi ustreznih 
finančnih sredstev za odprave v visoke 
gore nimamo, zato je usahnil naš odsek 
alpinizem.” 
Kljub vsemu je osnovno vodilo Planin-
skega društva Medvode redno organi-
zirati planinske izlete in pohode, lažje 
in zahtevnejše, tako da se za vsakogar 
najde primerna tura. Družiti se, skle-

pati nova prijateljstva, vzdrževati stara 
znanstva, obenem pa uživati v lepotah 
prečudovitih, vselej drugačnih skriv-
nostnih kotičkov našega gorskega in 
dolinskega sveta ter predvsem ujeti 
spokojnost narave bodri njihove člane, 
da se redno podajajo tja gor pod nebo. 
Samo v juniju so se povzpeli na Rodico, 
Polhograjsko Grmado, Srednji vrh in Vi-
soki Kurji vrh.
Ena izmed glavnih dejavnosti njihovega 
društva je tudi označevanje in vzdrže-
vanje poti, ki vodijo na številne vrhove 

Polhograjskih dolomitov. Njihovi mar-
kacisti skrbijo za več kot petinpetdeset 
kilometrov planinskih poti, menjavajo 
vpisne knjige in obnavljajo ali popra-
vljajo poti. “Po mnenju mnogih imamo 
ene najbolj urejenih poti v Sloveniji,” 
pravi predsednik Dušan Brekič.
Člani Planinskega društva Medvode 
se zelo radi srečujejo na Slavkovem 
domu, ki je center medvoškega planin-
stva. Prvotno majhno planinsko zato-
čišče se je že v šestdesetih letih prele-
vilo v pravi pravcati planinski obrat, 
zato ni čudno, da so sedemdeseto oble-
tnico njihovega društva počastili prav 
tam. Pred prireditvijo sta potekala dva 
vzporedna pohoda, ki se ju je udeležilo 
okoli šestdeset pohodnikov. Slavnostni 
govornik prireditve je bil župan Občine 
Medvode Nejc Smole. Za kulturni pro-
gram so poskrbeli MPZ KUD Oton Žu-
pančič Sora, Sorški orgličarji, Otroška 
folklorna skupina KUD Oton Župančič 
Sora ter voditelja Anica Horvat in Bo-
štjan Luštrik. 
Upravni odbor PD Medvode je hkrati ob 
sedemdesetletnici delovanja društva 
sklenil, da podeli priznanja nekaterim 
članom, ki so še posebej zaslužni za nji-
hove uspehe. Prejeli so jih Dušan Brekič, 
Branko Stropnik, Tone Peklaj, Jože Krši-
nar, Mira Plešec in vodniški odsek Pla-
ninskega društva Medvode.

V gorah še vedno ujamejo spokojnost narave
Planinsko društvo Medvode letos praznuje sedemdeset let delovanja. Visoki jubilej  
so počastili z dvema pohodoma in slavnostno prireditvijo ob Slavkovem domu. 

Slovesnost ob sedemdesetletnici Planinskega društva Medvode ob Slavkovem domu 

Planinsko društvo Medvode danes šteje dvestopetdeset članov, ki se redno udeležujejo 
pohodov. Na fotografiji levo predsednik društva Dušan Brekič.



IZOBRAŽEVANJE | 15 

MOJCA FURLAN

V zadnjih treh letih sem v kolumni Eko-
loški kotiček zajela široko paleto različ-
nih vsebin iz področja varovanja okolja 
in trajnostnega razvoja. Nizala sem de-
janja, ki jih lahko izvajamo vsak dan 
tako, da zmanjšujemo negativne vplive 
na okolje, na globalno segrevanje in svoj 
oglični odtis. Z malo truda in nekaj zna-
nja vsak od nas svet lahko spreminja na 
bolje. Kraj, v katerem živimo, je lep in 
dragocen. Varujmo ga in s tem vplivaj-
mo tudi na širše okolje. Z odgovornimi 
dejanji v vsakdanjem življenju ohranja-

mo svet za svoje otroke, vnuke in tudi 
za prihodnje generacije, ki se bodo ro-
dile. Zdravje je za vse velika vrednota. 
Zdravja pa ni brez zdravega okolja. Pred 
nami je vsak dan veliko izzivov. Na nas 
je, da odločamo o prioritetah. V revijah 
Sotočje se je zaprašilo in nabralo veliko 
predlogov, kako živeti s trajnostnimi 
koraki. Zmanjšujmo odpadke, ne upo-
rabljajmo plastike, varčujmo z energijo 
in vodo, ohranjajmo rodovitno prst. Ni 
treba vsega pozidati in tlakovati. Med 
naravovarstvene naloge sodi tudi boj za 
ohranjanje biotske pestrosti, za ohra-
njanje rastlin in živali.
Poleti vse živali potrebujejo svežo pi-
tno vodo. Menjamo jo vsak dan. Pti-
cam pripravimo pitnike, nizke krožnike 
cvetličnega lončka. Ježem poleg sveže 
vode nastavimo še mačje brikete, kak 
jajček, mokarje. Psi si želijo družbe svo-
jega skrbnika. Psi ne bi izbrali življenja 
na verigi ali v boksu, kjer so osamljeni. 
Nimajo igre, naravnega gibanja, do-
tika, človeka za družbo. Kdo od nas bi 
želel tako življenje? Živali ne moremo 
zapirati v zaprte in temne prostore, da 

imamo mir pred njimi. Mladičev ne 
moremo zapuščati ali podariti prvemu, 
ki pride mimo. Živali morajo dobiti am-
pule proti zajedavcem. Dobimo jih pri 
veterinarju. Mačke zelo slabo živijo ob 
mleku in miših, mleko škodi, potrebu-
jejo hrano za mačke. Sterilizirajmo/ka-
strirajmo in tako preprečimo bolezni in 
smrti mladičev. Brez nas ne morejo pre-
živeti. Vsako bitje pa rado živi, nihče si 
ne želi umreti zaradi lakote, poškodbe 
ali bolezni. Zakon o zaščiti živali nala-
ga lastnikom, da živali oskrbijo, nudijo 
veterinarja in preprečijo legla mladičev, 
če zanje ne morejo pravilno skrbeti. Ži-
val naj bo družinski član, ima čustva in 
inteligenco. Živali brez lastnikov sodi-
jo v zavetišče Horjul. Občina Medvode 
nudi ugodne posege na veterini Tristo-
kosmatih v Ljubljani. Poklicati je treba, 
pa si že na pol poti do rešitve problema. 
Zakaj je pri nekaterih ljudeh toliko brez-
brižnosti do živali? Odgovora nimam. 
Prostovoljci vsak dan vidimo ogromno 
žalostnih zgodb. Pa k sreči tudi mnogo 
srčnih ljudi, odgovornih lastnikov in 
zadovoljnih živali.

Kotiček za trajnostni razvoj

GREEN, JOHN: NESKONČEN STOLP ŽELV

John Green je sicer pisatelj za mladino, vendar pa ga ne bi smeli 
spregledati tudi odrasli. V tokratni knjigi, ki je nastajala kar šest 
let, spoznamo zgodbo najstnice Aze oziroma Holmesice, ki se 
spopada z duševno boleznijo, ki je dobro poznana tudi avtorju. 
Azin oče je umrl za posledicami kapi, mama pa se po najbolj-
ših močeh trudi poskrbeti za hčerkino duševno zdravje. Vendar 
Azi ne gre najbolje. Stalno pada v spiralo misli, ki njeno vsako-
dnevno delovanje popolnoma ohromijo. Počuti se, da v resnici 
ne obstaja, da je samo konstrukt svojih misli ali pa gostitelj vseh 
možnih bakterij, ki jo stalno poskušajo pokončati. Počuti se kot 
v bajki o Zemlji, ki sloni na želvinem hrbtu, le da pri njej stol-
pa ni konec. Stvari se še zapletejo, ko s prijateljico Daisy izvesta 
za pogrešanega milijonarja. Ob raziskovanju primera se zbliža 
z njegovim sinom, vendar je bolezen močnejša od njenih želja. 

URRETABIZKAIA, ARANTAXA: RDEČI ZVEZEK

L se odpravi v Caracas, da bi srečala prijateljičina pogrešana 
otroka in jima predala rdeči zvezek. V tega je njuna mati, od-
kar je izvedela, da sta otroka živa in zdrava, zapisovala svoje 
misli in občutke. Spremljamo zgodbo od srečanja z njunim 
očetom do zadnjih minut, ko je prosila L, sicer samsko prav-
nico, naj ju poišče. Oče je otroka odpeljal po maminem več-

mesečnem skrivanju, v katero je bila prisiljena zaradi poli-
tičnega aktivizma v Baskiji. Sedem let kasneje se Mama še 
vedno skriva pri somišljenikih in si želi, da bi otroka vede-
la, da je živa in misli nanju. Sprašuje se, ali mačeho kličeta 
mama, ali še znata materni jezik, se je sploh spomnita. Skozi 
pripoved spoznavamo tudi zgodbo L, na koncu pa spregovori 
tudi hčerka, v kateri se še skriva uporniški duh. 

PREBERITE TUDI:

NAIR, Anita: Vaje v pozabljanju
TAMIMI, Widad: Vrtnice vetra
AVIT, Clélie: Tukaj sem
BACKMAN, Fredrik: Mi smo medvedi!
KELLY, Martha Hall: Dekleta španskega bezga
CHENG, Jack: Vesolje, me slišiš?
GREEN, John: Neskončen stolp želv
CUKJATI, France: Slovenske podobe zla
ROGERS, Lindsay: Partizanski kirurg
EGGERICHS, Emerson: Mati in sin
PETERSON, Jordan B.: Dvanajst pravil za življenje
KOLBERT, E.: Šesto izumrtje
CAJNKO, Ana: Demenca, moja učiteljica
BABIČINA najboljša domača zdravila

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Župan Medvod Nejc Smole je 12. junija v Knjižnici Medvode 
sprejel najbolj uspešne medvoške devetošolce. Vabilo so dobi-
li vsi tisti, ki so bili odlični vsa leta šolanja (povprečje nad 4,6) 
ali so dobili zlato priznanje na tekmovanju iz znanja ali uvr-
stitev med tri najboljše na državnih športnih tekmovanjih ali 
šest najboljših ekip v državi. Takšnih učencev je letos devet-
intrideset, kar pomeni dobrih 28 odstotkov vseh devetošolcev.

V ŠOLI SO BILI 11200 UR

V Občini Medvode je letos 54 devetošolcev v OŠ Preska in POŠ 
Topol, 20 v OŠ Pirniče, 22 v OŠ Simona Jenka Smlednik in 43 v OŠ 
Medvode. Skupaj to pomeni 139 devetošolcev. Zbrani na spreje-
mu pri županu so si najprej ogledali plesno-glasbeni program, 
izvedeli so tudi nekatere zanimive podatke, med drugim, da so 
osnovno šolo obiskovali več kot 1700 dni, v njej pa preživeli sko-
raj 11200 ur. Sledil je nagovor župana Nejca Smoleta, ki je dejal, 

da ima zanje več želja, tudi da se bodo v življejnju odločali s 
srcem in z glavo, najbolj pa naj poslušajo svoje srce. "Odločite 
se, da boste s svojim delom pustili pečat tudi v domači občini. 
Bodite dejavni v društvih, v kraju. Ne pozabite, od kod prihajate. 
Z vami bodo Medvode pisane, brez vas puste in sive," je dejal 
Smole in devetošolcem zaželel lepe počitnice. Nato jim je po-
delil še priznanja župana, vsak je dobil tudi komplet treh knjig 
Cankar v stripu in nekaj promocijskih izdelkov občine. Spreje-
ma so se udeležili tudi ravnatelji medvoških osnovnih šol.

MED DEVETINTRIDESETERICO  
TUDI ČETVERČKI KAVČIČ

Kdo so letošnji najbolj uspešni devetošolci? Iz OŠ Pirniče: Ma-
ruša Bergant, Matic Bitenc Babnik, Maša Kalan, Tia Strnad, 
Tim Kovačič, Lara Osojnik, Ana Resnik, Gaj Lasič, iz OŠ Preska: 
Timotej Bizant, Tia Jagrič, Živa Jamšek, Leon Kavčič, Tim Košir, 
Erika Luštrik, Pika Vidic, Laura Knific, Eldina Dacić, Maj Hri-
beršek, Nejc Pevec, Taja Malnar in Nejc Štajer, iz OŠ Medvode: 
Filip Žebovec, Lara Anja Oman, Pika Rupar, Brina Knific, Maša 
Jordan Hodak, Jakob Kavčič, Klemen Kavčič, Lovro Kavčič, Mir-
jam Kavčič, Zala Špenko, Rok Šantl in Marija Gaber, iz OŠ Si-
mona Jenka Smlednik pa: Hana Učakar, Ajda Zajec, Alja Jovan, 
Jaka Kalan, Uma Kne in Benjamin Nahtigal. 
Posebnost letošnje podelitve so zagotovo četverčki iz OŠ Med-
vode, bratje in sestra Kavčič. Vsi štirje so bili odlični vsa leta 
šolanja. Če so bili doslej sošolci, pa bodo šolanje od septem-
bra nadaljevali ločeno. Jakob se je vpisal na Gimnazijo Škofja 
Loka, ker mu je bilo všeč na informativnem dnevu in ker je 
blizu. Obiskoval bo splošni oddelek. Gimnazijo Škofja Loka 
je izbral tudi Lovro, in sicer športni oddelek, prav tako tudi 
Mirjam, ki se je vpisala v evropski oddelek, saj ji ležijo jeziki. 
Klemen pa bo dijak Škofijske klasične gimnazije. "Se moramo 
navaditi biti drug brez drugega," je dejal.

Devetintrideset uspešnih devetošolcev
Priznanje župana za odličen uspeh vsa leta šolanja ali uspeh na tekmovanju iz znanja ali 
športa je prejelo dobrih osemindvajset odstotkov vseh medvoških devetošolcev.

Uspešni devetošolci na sprejemu pri županu Občine Medvode Nejcu Smoletu

Četverčki Jakob, Klemen, Mirjam in Lovro Kavčič iz OŠ Medvode so 
bili odlični vsa leta osnovne šole. Trije gredo na Gimnazijo Škofja 
Loka, vsak v drug oddelek, eden na Škofijsko klasično gimnazijo.



KATARINA STRAŠEK

Otroci s pomočjo in iznajdljivostjo 
vzgojiteljic preko igre, izletov, športnih 
in kulturnih aktivnosti spoznavajo 
okolico, legende, gozd, lokalno hrano 
in športne aktivnosti, vezane na naše 
okolje.
Letošnja tema nas je popeljala v svet kul-
ture in umetnosti. S pomočjo različnih 
dejavnosti smo sledili glavnemu cilju, 
ki nas je seznanjal z različnimi ume-
tnostnimi zvrstmi in elementi le-teh. 
Najbolj pa smo se posvetili kulturnemu 
obnašanju, tako v vrtcu kot tudi v različ-
nih ustanovah, pa naj bodo povezane s 
kulturo ali ne. Otroci so dobili konkretne 
izkušnje lepega obnašanja v različnih si-
tuacijah. Sami so postajali kritični in se 
med seboj spodbujali in popravljali v pri-
mernem kulturnem vedenju. Na primer 
govorimo tiho, poslušamo, ko nekdo go-
vori, in seveda predvsem pri gledaliških 
predstavah upoštevamo pravila kultur-
nega vedenja.
Raziskovali smo bližnjo in daljno oko-
lico ter obiskali različne kulturne usta-

nove. Seznanili smo se z njenimi zgo-
dovinskimi, naravnimi in družbenimi 
značilnostmi. Eden izmed najzanimi-
vejših obiskov je bil obisk Lutkovnega 
gledališča v Ljubljani. Obiskali smo še 
Mini teater, Hišo eksperimentov, Opero, 
spoznali znamenitosti Ljubljane ter Le-
tališče Jožeta Pučnika.
Najpomembnejše pa je bilo raziskova-
nje bližnje okolice. V našem okolju je 
več "vaških gledališč", kjer so nas prija-
zno sprejeli in nam predstavili svoje de-
lovanje, dovolili pa so nam tudi pokuka-
ti v zakulisje. Obiskali smo KUD Pirniče, 
KUD Medvode, KUD JaReM, rojstno hišo 
Franca Rozmana - Staneta, Knjižnico 
Medvode, Občino Medvode in Aljaževo 
hišo.
Zavedamo se, da so otroci v predšol-
skem obdobju zaradi celovitega doži-
vljanja dovzetni za vsakršne izkušnje 
tudi na področju kulture in umetnosti. 
Vsebine smo približali na otrokom pri-
jazen način, z veliko izkušenjskega uče-
nja, obiski različnih kulturnih ustanov 
ter z vsakodnevnim kulturnim obnaša-
njem.

Prvi turistični koraki –  
kultura in turizem
Vrtec Medvode že jubilejno, deseto leto sodeluje  
s Turistično zvezo Slovenije s projektom Prvi turistični 
koraki.

Po poti prvih turističnih korakov
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Uspešne devetošolce smo vprašali, 
kaj jim je dalo devet let osnovne šole 
in kje bodo nadaljevali šolanje.

Tim Kovačič,  
OŠ Pirniče:
"Osnovna šola mi je 
dala dobro podla-
go za naprej. Imeli 
smo učitelje, ki so 
me znali navdušiti. 
Pomembno se mi 

zdi poslušanje pri pouku, saj se s tem 
veliko zapomniš, potem pa še doma 
ponoviš, če je treba. Šolanje bom na-
daljeval na Gimnaziji Kranj. Rad bi 
postal zdravnik."

Benjamin Nah-
tigal, OŠ Simona 
Jenka Smlednik:
"Niti mi ni bilo težko 
biti odličen. Bistvo je, 
da čim več odneseš 
od pouka in potem 
doma ponoviš. Devet 

osnovnošolskih let mi je dalo veliko 
znanja, lepih trenutkov, tudi vrednote. 
Ne vem še, kaj bi rad postal. Vpisal sem 
se na Gimnazijo Bežigrad."

Pika Vidic,  
OŠ Preska:
"Uspešno združu-
jem šolo in šport. 
Bistvo je, da se znaš 
dobro organizira-
ti. Manj kot imam 
časa, več naredim. 

Pomagal mi je tudi status športnice. 
Osnovna šola mi je dala veliko zna-
nja, tudi vrednote, ki so pomembne 
v življenju. Boljša sem v naravoslov-
ju, zato sem se vpisala na Gimnazijo 
Bežigrad."

Zala Špenko,  
OŠ Me dvode: 
"Devet let osnovne 
šole mi je dalo zna-
nje, ki ga bom v ži-
vljenju potrebovala, 
podlago za nadalje-
vanje šolanja, na-

kazalo mi je tudi, kaj bi rada delala. 
Nisem še odločena, trenutno pa me 
najbolj zanima medicina. Vpisala 
sem se na Gimnazijo Kranj."

Izbrali gimnazijo

ANKETA
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Osnovna šola Preska že vrsto let sodeluje v mednarodnih pro-
jektih, kot je Erasmus+, ki se ravno zaključuje. Ves vloženi 
trud in zagnanost so opazili učitelji iz Turčije, ki prav tako 
sodelujejo v tem projektu in OŠ Preska priporočili vodji Space 
Campa Tolgi Yildirimu, ki je stopil v stik z učitelji OŠ Preska in 
jim ponudil sodelovanje. 
"Še več, ponudil je štipendije za učence in za spremljevalca 
za celoten program. V zameno za štipendijo so morali učenci 
napisati esej na eno izmed šestih ponujenih tem v povezavi 
z vesoljem in Zemljo v prihodnosti ter pripraviti predstavi-
tev Slovenije in Medvod," je povedal mentor Uroš Medar. Iz 
OŠ Preska so v Turčijo odšli Luka Arnež, Pija Galof, Veronika 

Učenci preške šole kot 
pravi astronavti
Zadnji teden v juniju se je osem učencev 
OŠ Preska pod mentorstvom Uroša 
Medarja odpravilo v Turčijo na skoraj 
čisto pravo usposabljanje za astronavte. 
Udeležili so se programa Space Camp 
Turkey, ki ga podpira ameriška vesoljska 
agencija NASA.

Osem učencev OŠ Preska se je pod mentorstvom Uroša Medarja 
konec junija odpravilo v Turčijo na Space Camp Turkey. / Foto: arhiv 
OŠ Preska

Poleg teoretičnega dela so opravljali preizkuse kot pravi astronavti. 
Del programa je bil sestavljen iz devetih astronavtskih simulatorjev. 
To je bila zanje nepozabna izkušnja. 

Jeras, Lorena Kešelj, Amer Mujanović, Nik Olaj, Staša Pelko 
in Nika Zorič, poleg njim pa so se programa Future explorers 
udeležili tudi učenci iz Pariza, Bahrajna, Savdske Arabije in 
Turčije. Tako je bilo v kampusu nastanjenih 150 učencev. 
"Učenci so v šestih dneh spoznali veliko novega o vesolju, 
Soncu, Luni, planetih, Zemlji ter o zvezdah in ozvezdjih. Poleg 
teoretičnega znanja so opravljali preizkuse kot pravi astro-
navti. Del programa je bil namreč sestavljen iz devetih astro-
navtskih simulatorjev. Preizkusili so lahko simulator hoje po 
Luni, simulator nekontroliranega vrtenja, simulator SSMT, 
ki prikazuje, kako astronavti telovadijo v vesolju. Poleg tega 
so lahko plezali po zidu brez težnosti in opravljali "vesoljske 
sprehode". Največji dosežek naših učencev pa je bila zagotovo 
odlično izpeljana simulacija misije na mednarodno vesoljsko 
postajo. Turški vodiči, ki so spremljali naše učence, so bili 
navdušeni. Pod vodstvom kapitana Luka Arneža so vzleteli s 
Space Shuttlom, opravili manjše popravilo na mednarodni 
vesoljski postaji in na koncu uspešno pristali nazaj na Ze-
mlji. Med samo simulacijo misije so jim namenili kar sedem 
težav, običajno dobijo le eno ali dve, in vse so uspešno rešili," 
je delček zanimivega dogajanja predstavil Medar.
Kot je še dejal, so učenci s svojim znanjem v Space kampu 
tako navdušili, da so OŠ Preska ponudili večletno sodelovanje 
s štipendijami za učence. Že naslednje leto se tako učenci OŠ 
Preska ponovno vračajo v mesto Izmir, v Space Camp Turkey. 

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
SOT-2024 /18 Čisto je lepo.

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si
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KUD JaRem in KUD Zbilje sta tokrat že šestič priredila odmev-
no likovno razstavo Aljaževina, katere osrednja tema so bili 
kozolci. Predsednik KUD JaRem Roman Veras pojasni, da je 
bila tema izbrana v okviru tedna evropske kulture in tokrat 
so želeli predstaviti biser slovenskega podeželja. Ekstempore 
je bil letos drugič nagradni, saj so trije najboljši slikarji prejeli 
denarne nagrade. Natečaja se je udeležilo dvaintrideset slikar-
jev, ki so letos prvič ustvarjali cel mesec, prejšnja leta le tri 
dni. Razstava bo v Aljaževi domačiji na ogled do konca avgusta, 
nato se seli v prostore Občine Medvode in za tem v Klub Jedro. 
Vsa likovna dela je ocenila strokovna žirija pod predsedstvom 
Janeza Megliča. Ocenjevalec je bil tudi Janez Bogataj, ki ga 
na uradnem odprtju ni bilo, a v njegovo čast so predvajali 
film o kozolcih, ki je nastal pred dvajsetimi leti in Janez je 
filmu prispeval scenarij. Umetnostna zgodovinarka in likov-
na kritičarka Anamarija Stibilj Šajn razloži, da so ocenjevali 
natančno interpretacijo arhitekturnega elementa, hkrati pa 
tudi avtorsko moč. "Simbioza obeh elementov doseže izsto-
pajoče likovno delo. Vsi slikarji so ostali zvesti realističnemu 
podajanju motiva, uporabili so različne tehnike in slogovne 
likovne načine. Prve tri nagrade izstopajo po moči risbe, izra-
zito predstavljajo pogled na svet kozolcev in preko kompozici-
je izpostavljajo fragment lesene stavbne dediščine." 

Tretjo denarno nagrado za sliko Starec med bohinjskimi to-
plarji je prejel Rajko Bogataj, drugo nagrado za sliko Kozolci 
Renata Grmovšek in prvo nagrado za sliko Akril na platnu 
Petra Juvan. Podelili so tudi štiri posebna priznanja: prizna-
nje za sporočilnost je prejela Anamarija Samec, za izvirnost 
Roman Veras, za dokumentarne poteze v tušu Jože Sušnik in 
za barvno zlitje v prostoru Mirko Mihovec. Vsi slikarji so pre-
jeli priznanje za udeležbo.

Aljaževina v znamenju kozolcev
V Aljaževi domačiji so slavnostno odprli likovno razstavo ekstempore Aljaževina 2018. 
Najboljši slikarji so prejeli nagrade in priznanja.

Osrednji motiv letošnje Aljaževine so bili kozolci.

PETER KOŠENINA

V soboto, 30. junija, je pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah potekal 
četrti slikarski ekstempore. Prvič sta ga skupaj organizirala 
KUD Jarem in Turistično društvo Hraše. Bil je nagradni in po-
svečen 900. obletnici prve omembe Smlednika, 100. obletnici 
smrti pisatelja Ivana Cankarja in letu evropske kulture.
Slikarji so ustvarjali na temo Kapelice in slopasta znamenja 
v Smledniku in Sloveniji. Organizatorji so na ekstempore 
povabili otroke OŠ Simona Jenka iz Smlednika, ki so slikali 
tamkajšnjo Kalvarijo, ob njih pa je ustvarjalo tudi veliko od-
raslih. Skupaj je na ekstemporu sodelovalo 45 slikarjev. Začeli 
so zjutraj z žigosanjem platen, nato pa so nekateri s pomo-
čjo predlog in fotografij slikali pri cerkvi, drugi pa so odšli 
na teren. Končane slike so morali oddati do večera, ko so jih 
razstavili, strokovna žirija pa jih je ocenila. "Otroci in odrasli 
smo ves dan slikali. Ali smo slikali dobro ali slabo, bodo oce-

nili gledalci, predvsem pa strokovna žirija, ki jo sestavljajo 
znani etnolog in umetnostni zgodovinar prof. dr. Janez Boga-
taj, likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn in Janez Meglič, 
predsednik KUD-a Jarem," je sredi dneva dejal Roman Veras 
iz KUD-a Jarem, ki je tudi sodeloval na ekstemporu.
Nagrajenci četrtega ekstempora v Hrašah so Tone Gaber, Ne-
venka Verbič in Rajko Bogataj, ki si bodo za nagrado v eni od 
trgovin s slikarskim materialom lahko dopolnili svoje zaloge.

Ekstempore tudi  
v Hrašah
Na ekstemporu v Hrašah petinštirideset 
udeležencev

Udeležencem je na četrtem hraškem ekstemporu z nasveti pomagal 
tudi akademski slikar Peter Gaber.
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Saj poznate eno velikih hollywoodskih filmskih uspešnic s 
konca osemdesetih let, kultno komedijo z demoničnim pri-
okusom Čarovnice iz Eastwicka, z velikimi igralskimi ime-
ni, ženskim triom Michelle Pfeifer, Susan Sarandon in Cher 
ter moškim zapeljivcem Jackom Nicholsonom. V Fofiteju so 
tokrat na oder postavili filmsko priredbo, v ustvarjalno eki-
po pa so povabili gostujočo režiserko Tatjano Peršuh iz KUD 
Franci Kotar iz Trzina. Zgodba nas popelje v malo podeželsko 
mesto Eastwick v družbo treh ločenk srednjih let, novinarke 
Sukie (igra jo Maša Kavčič), kiparke Alexandre (Taja Vrata-
rič Lesjak) in glasbenice Jane (Monika Jekler). Prvi dve imata 
otroke, glasbenica ne. Ko nekega večera proslavljajo ločitev 
slednje, vse tri močno razmišljajo o idealnem moškem, ki 
naj bi prišel v njihovo mestece. In res se pojavi tujec Daryl 
Van Horne (Džoni Balloni), ki kupi dvorec s precej zanimivo 
zgodovino. Ženske se izkažejo za lahek plen, saj brez težav za-
pelje vse tri. V mestu se začne sušljati o njihovem uživanju v 
štiri in „svinjarijah“, ki da se v dvorcu počno, kar krepostnim 
meščanom ni prav nič všeč. Lokalna moralistka Felicia (go-
stujoča igralka iz Trzina Sandra Kmetič) zganja pavi vihar, 
kar jo celo stane življenja … So na pohodu zle sile?
Igralski ansambel je odličen v vseh elementih igre. Režiser-
ka Peršuhova je druženje treh prijateljic odlično povezala z 

glasbo – ob četrtkih se dobivajo in igrajo saksofon, kitaro in 
afriški boben ter si tako krajšajo čas. Izjemen je v vlogi pre-
potentnega frajerja Can Horna Džoni Balloni. Prav sprošče-
no osvajalski je. Odrsko ekipo odlično dopolnjuje še nabriti 
služabnik Fidel (Boštjan Luštrik). „Čarovniški ansambel“ kot 
celota deluje homogeno in sodelovalno, kar daje Fofitejevi 
gledališki produkciji dodatno kvaliteto.

Hudičevo čarovniško
Najnovejša igra KUD Fofite je priredba filmske uspešnice Čarovnice iz Eastwicka. 

Ob izjemnem "hudiču" Džoniju Balloniju navdušuje trio "čarovnic":  
(z leve) Maša Kavčič, Taja Vratarič Lesjak in Monika Jekler.  

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

V KUD Smlednik so drugič, znova po dveh letih pripravili Po-
letne večere na trgu. "S ciklom poletnih večerov nadaljujemo 
s popestritvijo poletnega kulturnega dogajanja v Smledniku. 
Pripravili smo tri kulturne dogodke na Trgu sv. Urha, za ka-
terega se vse bolj zavedamo, kako lep je. Poletni večeri so po-
tekali ob 900. obletnici prve pisne omembe naših krajev in so 
bili del praznovanj občinskega praznika Občine Medvode," je 
povedal Matej Ulčar, predsednik KUD Smlednik.
Poletni večeri na trgu so potekali v treh zaporednih dneh. Prvi 
je bil v petek, 29. junija, akustični koncert Vlada Kreslina. Dan 
kasneje je bil dogodek, poimenovan literarni večer pod ko-
stanjem, ki so ga zaradi vremenskih razmer prestavili v dvo-
rano kulturnega doma. Namenili so ga čudoviti poeziji Roka 
Vilčnika, domačim interpretom KUD-a Smlednik pa se je s 
klavirjem pridružil Blaž Avsenik. Tretji večer je bil namenjen 
otrokom. Obiskala sta jih Glavko in Zbrk in povedala zgodbo 
o princu z imenom Vito in strašnem Lunožerju. Pred tem so 
potekale zabavne igralnice, na katerih so obujali stare igre in 
sestavljali sestavljanke velikanke s podobami naših krajev. 
Večeri so bili dobro obiskani. "Še bolj kot z obiskom smo za-

dovoljni z odzivom tako obiskovalcev kot tudi nastopajočih. 
Program je bil za vse generacije," je dejal Ulčar. S poletnimi 
večeri na trgu želijo nadaljevati tudi v prihodnje. "Bomo pa 
videli, kaj bo prineslo naslednje poletje," je zaključil Ulčar.

Poletni večeri na trgu
Trije večeri so popestrili poletno kulturno dogajanje v Smledniku.

Poletni večeri na trgu so bili dobro obiskani, še posebej akustični 
koncert Vlada Kreslina (na sliki).
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V sklopu prireditev ob občinskem pra-
zniku je 22. junija potekalo petnajsto 
srečanje upokojencev občine Medvode. 
Organizacijske niti je letos imelo v ro-
kah Društvo upokojencev Smlednik.
"Zbralo se je okrog dvesto šestdeset upo-
kojencev iz vseh treh društev upokojen-
cev v medvoški občini: DU Smlednik, 
DU Medvode in DU Pirniče. Prišli so tudi 
gostje iz pobratenega DU Muta. Namen 
srečanja je v prvi vrsti druženje upoko-
jencev. Srečanje povezuje upokojence iz 
celotne občine. Marsikaj si imamo za 
povedati. Teme so različne, od vreme-
na, vrta, vnukov do tega, kje nas kaj boli 
... Veliko se nam dogaja, imamo pestro 
življenje in bolj malo časa," je nasme-
jan povedal Ivan Špenko, predsednik DU 
Smlednik in organizacijskega odbora do-
godka. Glavna nit srečanja je bila devet-
stota obletnica omembe Smlednika in 
Hraš, zato je vsak udeleženec v spomin 
prejel leseno žlico z napisom obletnice.

OBČUDOVANA DESIREE Z OBLEKO  
IZ PETSTO ZAMAŠKOV

Srečanje je bilo na prostoru za piknike 
Sidro na Zbiljski dobravi. Začelo se je 
z odprtjem razstave ročnih del članov 

vseh treh medvoških društev upokojen-
cev. Kot gost se je razstave udeležil Fran-
ci Bizjak iz DU Jesenice, ki ima korenine 
v Smledniku (pri Šlogarjevih). Predstavil 
je Desiree, ki je pritegnila veliko pogle-
dov. Desiree je lutka, oblečena v obleko 
iz zamaškov. "S tem se ukvarjam že šti-
rideset let. Ta kreacija je nastala pred 
enim letom. Zanjo sem potreboval pet-
deset ur dela, če bi bila obleka dolga, bi 
ga še enkrat več. Porabil se okrog pet-
sto zamaškov. Zbirajo mi jih v gostilni. 
Odzivi so zelo dobri," je povedal Bizjak, 
ki je navdih dobil pred mnogimi leti na 
morju: "Delal sem zaveso iz zamaškov. 
Mimo je prišla trebušna plesalka in iz-
razila željo, da bi v tem plesala. Tako 
se je začelo. Iz zamaškov sem naredil 
okrog dvajset oblek." 

KLEKLJANJE, KVAČKANJE, SLIKARSTVO

Upokojenci iz medvoške občine so zelo 
aktivni in znajo narediti marsikaj. Na 
razstavi ročnih del so predstavili le del-
ček tega. Medvoški upokojenci so dali 
poudarek slikarstvu, pirniški kvačka-
nju, smleški klekljanju. Na razstavi 
sta se predstavila tudi študijska krožka 
Zvedave punce in Spoznajmo dedišči-
no Smlednika, ki potekata v organiza-
ciji Gorenjskega muzeja. "Spoznajmo 
dediščino Smlednika je nov krožek, ki 

poteka pri nas. Začeli smo januarja in 
se ukvarjali s Smlednikom in Valbur-
go. Rezultat je zgibanka, ki je izšla v 
slovenski in angleški verziji. Idej nam 
ne zmanjka in upam, da nas bo dovolj, 
da se bo krožek nadaljeval in da bomo 
lahko obdelali še ostale vasi v KS Smle-
dnik," je povedala Anči Pipan.
V nadaljevanju je zbrane nagovoril tudi 
župan Medvod Nejc Smole, v kulturnem 
programu pa so nastopili otroci Vrtca 
Medvode, enote v Smledniku, pevski 
zbor Smleški žarek, harmonikar Aljaž 
Šter, smleški upokojenci so pripravili 
tudi skeč. Podelili so tudi priznanja. Iz 
Zveze društev upokojencev Slovenije so 

jih prejeli: Anči Pipan za mentorstvo roč-
nih del, Marinka Šubic za sodelovanje s 
pevskim zborom Smleški žarek na prire-
ditvah DU in Julka Štilec za sodelovanje 
pri ročnih in dramskih delih. Priznanje 
DU Smlednik je prejel Janez Kravpner za 
dolgoletno delo praporščaka.
Srečanje se je zaključilo v popoldan-
skih urah, za zabavo je skrbel ansam-
bel Tak Tik. 

Srečali so se medvoški upokojenci
Zbralo se jih je okrog dvesto šestdeset. Potekala je razstava ročnih del, kulturni 
program, zabava in druženje. Na obisku tudi gostje z Mute.

Medvoški upokojenci se vsako leto zberejo na srečanju. Letošnje je bilo v Zbiljah.

Desiree Francija Bizjaka je pritegnila veliko 
pogledov.

Letošnje srečanje upokojencev 
iz medvoške občine je bilo 
že petnajsto. Namen je v prvi 
vrsti druženje in medsebojno 
povezovanje.
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Osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti je bila letos 
21. junija v Hrašah pred cerkvijo sv. Jakoba. Tudi v Medvodah 
so se tako kot vsako leto spomnili 25. junija 1991, ko je Slovenija 
formalno postala neodvisna država. Slavnostna govornica je 
bila dr. Urška Sešek iz Smlednika, profesorica anglistike na Fi-
lozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je povzela nekaj misli 
ob 27. obletnici razglasitve samostojne Slovenije. Predstavila je 
jezikoslovni pogled na državnost. "Beseda država se je upora-

bljala že v praslovanskem jeziku in je imela tri pomene. Prvi je 
bil 'drža'. Drugi pomen je bil 'obstoj, trajnost'. Tretji pomen pa 
je bil 'držati skupaj'. Kot vidimo, so v besedi država pravzaprav 
zajete vse najpomembnejše vrednote. Slovenija ima močne in 
globoke korenine, a veliko izzivov v sedanjosti in prihodnosti. 
Kaj je tisto, kar bo obstalo? Kakšna bo država Slovenija za naše 
otroke in vnuke? Takšna, kot jo bomo mi obdržali. Mi imamo 
v rokah njihovo dediščino. Imeli bodo prave vrednote, če se jih 
bomo mi držali. Imeli bodo dokaj zdravo, čisto in bogato na-
ravo, če jo bomo mi držali tako. In eno in drugo pa je mogoče 
samo, če bomo držali skupaj," je poudarila. 
Scenarij in režija proslave je bila v rokah Sabine Spanjol iz Jav-
nega zavoda Sotočje Medvode, voditelj je bil Matej Ulčar, pro-
gram pa so sooblikovali pritrkovalci KUD Smlednik, otroška gle-
dališka skupina KUD Smlednik, Glasbena šola Franca Šturma, 
Glasbena skupina Vagantes in Olga in Marjan Mali v smledni-
ški noši. Obiskovalce so popeljali skozi zgodovino krajev v občini 
Medvode, vse od leta 1118, ko so v pisnih virih prvič omenjena 
naselja Hraše, Smlednik in Pirniče, do današnjih dni. V pripravo 
prireditve so bila vključena tudi lokalna društva.

Proslava ob dnevu državnosti letos v Hrašah
Obiskovalce so popeljali skozi zgodovino, vse od prvih omemb vasi Smlednik,  
Hraše in Pirniče pa do danes.

Utrinek z občinske proslave ob dnevu državnosti

Kresovanje je bilo na kresni večer tudi v Hrašah. / Foto: Tina Dokl

Na kresni dan, 23. junija, po številnih krajih pripravijo kresovanje, 
najbolj znani običaj ob prazniku svetega Janeza Krstnika, ki goduje 
24. junija. Tradicijo kresovanja nadaljujejo tudi v Hrašah, poteka 
pa v sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Medvode. 
Kresovanje so pripravili ob Jahalnem centru kmetije Janhar, na 
njem pa obujali običaje kresnega večera. Organizatorjem iz TD Hra-
še na čelu z Jožetom Janharjem jo je letos nekoliko zagodlo vreme, 
kljub temu pa se je zbralo kar nekaj obiskovalcev.

Kresni večer v Hrašah

Slavnostna govornica je bila Urška Sešek.



MAJA BERTONCELJ

Župnija Preska je na predvečer dneva 
državnosti organizirala slavnostni po-
hod v počastitev tega državnega pra-
znika, ki se je zaključil s sveto mašo za 
domovino. Potekal je četrtič.
Na pot Aleja Slovenija so se tudi letos 
podali številni, ki so ponosni, da ima-
mo svojo državo. Med pohodom je po-
tekal kulturno-duhovni program, ki 
so ga oblikovali Zvone Nagode, Moški 
pevski zbor Župnije Preska in vrhniški 
pritrkovalci. "Tukaj se zberejo v večini 
redni obiskovalci, zvesti, prepričani, da 
praznik dan državnosti zasluži skro-
mno slovesnost, a polno vneme, ki ni 
nič drugačna kot takrat, ko se je država 
rojevala," je pri začetni postaji "Triglavu" 
dejal Zvone Nagode. Janez Šušteršič iz 
organizacijskega odbora je predstavil 
pot Aleja Slovenija. Začne se pri skali 

"Triglav", kar je simbolično povezano z 
Jakobom Aljažem, občinskim zavetni-
kom, pohodniki se ustavijo pri lipi ob 
poti, ki je bila zasajena na dan sloven-
ske osamosvojitve, pot nadaljujejo do 
konca aleje – znamenja, kjer je bil slav-
nostni govor, spomnili so se tudi umr-
lih, ki so bili zaslužni za osamosvojitev, 
nato pa naprej do mogočnega hrasta 
sredi bonovškega polja, kjer je program 
obogatil domačin Franci Bečan, do za-
ključka pri Hafnerjevi kapelici.
Slavnostni govornik teolog dr. Janez 
Juhant je v svojem govoru med drugim 
spregovoril o pomenu samostojne slo-
venske države. Vprašal se je tudi, kje 
je navdušenje izpred tistih let in dejal: 
"Krepimo med nami sodelovanje, vzaje-
mnost in čut za pravičnost. Ponosni na 

svojo državo opravljamo svoje državljan-
ske dolžnosti. Izobesimo ob prazniku 
zastave in nazdravimo domovini z željo, 
naj bog živi vse Slovenke in Slovence. Ob-
držimo pripravljenost za skupno gradi-
tev te naše države, za poštene in odkrite 
medčloveške in sosedske odnose ter za 
mir in spravo med nami." Spomnil se je 
tudi na zavedne Slovence doma in izven 
naših meja.
Pri Hafnerjevi kapelici je sveto mašo za 
domovino daroval ljubljanski pomožni 
škof Anton Jamnik. "Praznovanje dneva 
državnosti na ta način, da se bomo spre-
hodili ob simbolih, od Triglava, lipe do 
Plečnikove kapelice, se mi zdi simbolika 
življenja. Tukaj sem, da praznujemo dr-
žavnost, da živimo v milostnem trenut-
ku med dobrimi ljudmi," je dejal.

Od Triglava  
do Hafnerjeve 
kapelice
Slavnostni pohod po poti 
Aleja Slovenija v počastitev 
dneva državnosti

Pohodniki po poti Aleja Slovenija 
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Po katastrofalni ujmi z močno točo in 
poplavami, ki je pretekli mesec zajel del 
Slovenije, so na pomoč v Črnomelj odšli 
tudi gasilci GZ Medvode.
"Pomagali smo z dvema enotama, in si-
cer 10. in 13. junija. Obakrat smo iz vseh 
šestih prostovoljnih gasilskih društev v 
Gasilski zvezi Medvode formirali enoto 
sedmih do osmih gasilcev, ki je odšla 
na pomoč v v sklopu konvoja Regije Lju-
bljana 1, ki jo sestavlja deset gasilskih 
zvez. Iz naše regije je obakrat odšlo na 
pomoč okrog sto gasilcev z gasilskimi 
vozili, ki imajo opremo za tehnično 
reševanje in lestve, ter vozili za prevoz 
moštva. Glavna naloga je bilo začasno 
prekrivanje uničenih streh na objektih, 
ki jih je poškodovala toča. V obeh dneh 
so gasilci GZ Medvode posredovali na 

več objektih. Delo je bilo zahtevno, saj 
je potekalo na višini. Predvsem so ga-
silci potrebovali znanje uporabe vrvne 

tehnike, s čimer so pri delu poskrbeli za 
svojo varnost," je sporočil Anže Šilar, po-
veljnik Gasilske zveze Medvode.

Medvoški gasilci pomagali v Črnomlju

Glavna naloga je bilo začasno prekrivanje uničenih streh na objektih.
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Slovenski dan, ki ga je Turistično druš
tvo Dragočajna  Moše letos organizira
lo že dvanajstič, je namenjen predvsem 
ohranjanju in predstavitvi tipičnih jedi 
njihovega okoliša. Predsednik društva 
Jure Žitnik pojasni, da so bile pobudnice 

prireditve, ki iz leta v leto raste, doma
činke njihovih dveh vasi. "Želimo, da 
jedi, ki so bile nekoč osrednji del jedil
nika, ne bi hipno utonile v pozabo, zato 
jih naše članice, ki skrbno hranijo re
cepte, na Slovenskem dnevu ponudijo v 
pokušino."
Predstavljenih je več kot štirideset raz
ličnih vrst jedi in pijač, od preprostejših 
piškotov, flancatov, potic, močnate jedi 
medla in kruha, namočenega v borov
ničev sok, imenovan jagodnek. Moški 
del društva je med prireditvijo v kotlič
kih pripravljal kompleksnejše jedi na 
žlico, vampe, ričet in krompirjev golaž, 
v ogromni ponvi pa so pekli praženec. 
Jure posebej omeni 'poljsko kuhinjo'. 
"Gre za jedi, ki so jih nekoč nosili s seboj 
na polje. Ker je bilo delo težaško, so po
trebovali hranljiva in visokokalorična 
živila in najbolj primerna in pogosta je 
bila piščančja obara z žličniki." 

Prireditev ima tudi medobčinsko noto, 
saj v kulturnem programu sodelujejo 
številna društva sosednjih občin. Peli 
so ljudski godci Suha špaga iz Škofje 
Loke in ljudske pevke iz Trboj, člani Klu
ba starodobnikov iz Vokla so prikazali 
kmetijsko mehanizacijo in stroje, ško
fjeloški Rovtarji so se zapeljali s staro
dobnimi kolesi, folkloristi iz Cerkelj so 
plesali narodne ljudske plese, okoliški 
rokodelci in obrtniki so na ogled posta
vili svoje izdelke, smledniški kočijaži pa 
so obiskovalce na vozih s konjsko opre
go zapeljali po okoliških vaseh.
"Slovenskega dneva ne bi bilo brez pod
pore Občine Medvode in Turistične zve
ze Slovenije, ki sta pomagali finančno," 
poudari Jure Žitnik in doda: "Posebna 
zahvala gre vsem sodelujočim članicam 
in članom TD Dragočajna  Moše, teh je 
kar šestdeset, ki v Slovenski dan vložijo 
dušo in srce."

Slovenski dan 
je dan z dušo  
in srcem
Znano je, da sta vasi 
Dragočajna in Moše tesno 
povezani in njihovo 
medsebojno sodelovanje 
se je ponovno potrdilo na 
tradicionalni prireditvi 
Slovenski dan v Dragočajni.

Obiskovalci so lahko brezplačno okušali številne jedi na žlico.

Slovenski dan v Dragočajni iz leta v leto raste in temu primerno se povečuje tudi število 
obiskovalcev. 

V družbi Trelleborg Slovenija, d. o. o., 
proizvajamo in tržimo visoko kakovos
tne gumenotehnične izdelke in pnev
matike. Za okrepitev naše proizvodne 
ekipe vabimo k sodelovanju novega 
sodelavca/sodelavko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH  
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo gumenih iz
delkov po tehnoloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in ustreznih pol
izdelkov.

Zaželeno: I, II., III. ali IV. stopnja izobraz
be, delovne izkušnje v proizvodnji, pri
pravljenost na delo v več izmenah (tri 
ali štiriizmensko delo), vestnost, veselje 
do dela, pripadnost, odgovornost.

Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen 
čas z možnostjo podaljšanja) in redno 
plačilo.

Svoje prijave nam posredujte na epoštni 
naslov zaposlitev@savatech.si ali spelca.
klancar@trelleborg.com, ali po redni  
pošti na naslov Trelleborg Slovenija,  
d. o. o., Kadrovski sektor, Škofjeloška 6, 
4000 Kranj.
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Polnjenje
klimatskih
naprav

MAJA BERTONCELJ

Otroci so se razveselili konca šolske-
ga leta in začetka počitnic, za številne 
starše predvsem otrok v nižjih razredih 
osnovne šole pa se je s tem začela teža-
va zagotavljanja varstva zanje.
V Medvodah je veliko možnosti za vklju-
čitev v programe in dejavnosti tudi med 
počitnicami. Za lažjo in bolj pregledno 
izbiro so v Javnem zavodu Sotočje Med-
vode pripravili zbornik različnih poči-
tniških programov. Enega izmed teh 
pripravljajo tudi sami, in sicer počitni-
ško varstvo v klubu Jedro, za katerega je 
veliko zanimanje. Vsi štirje termini, dva 
v juliju in dva v avgustu, so bili zasedeni 
že pred začetkom počitnic. "Letos je za 
počitniško varstvo izjemno zanimanje. 
V vsakem terminu imamo po štirideset 
otrok, kolikor jih sprejmemo. Poteka 
kvaliteten program v sodelovanju z lo-
kalnimi društvi. V vsakem terminu pro-
gram nekoliko spremenimo. Otrokom 

se veliko dogaja in ni jim dolgčas," je 
povedal Rok Tomšič iz Javnega zavoda 
Sotočje Medvode.

Glede na veliko zanimanje razmišljajo 
tudi o morebitnih spremembah za pri-
hodnje leto.

Hura, počitnice!
Otroci se med počitnicami lahko v Medvodah vključijo v različne počitniške programe. 

Počitniško varstvo vključuje različne dejavnosti. Takole so otroci eksperimentirali v Knjižnici 
Medvode. / Foto: arhiv JZ Sotočje 
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PRILAGODLJIVI 
DIGITALNI MERILNIKI
NADZOR OPRIJEMA 
GRIP CONTROL

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

SUV
PEUGEOT3008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 do 0,00203 g/km. Število 
delcev: od 0,01 do 20,36. 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 3008 Active (1,2 PureTech 130), bela banquise barva; maloprodajna cena z DDV je 22.550 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 261 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 17.05.2018 znaša 10,4% in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 15.785 EUR; skupni znesek za plačilo 28.157 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI 
SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SUVERENO IZJEMEN,  
V VSEH POGLEDIH

PETER KOŠENINA

Strelišče v Logu pod Rakovnikom je v 
soboto, 30. junija, gostilo letošnjo lovsko 
tekmo za Pokal občine Medvode. Petin-
dvajset lovcev lovskih družin Medvode 
in Šmarna gora se je merilo v streljanju 
na glinaste golobe in streljanju z malo-
kalibrsko puško.
Lovci so tekmovali v treh starostnih ka-
tegorijah, in sicer člani do 55 let, veterani 
nad 55 let in super veterani nad 65 let. 
V seštevek za naslov prvaka je štelo pet-
indvajset strelov na glinastega goloba s 
šibrovko in deset strelov z malokalibrsko 
puško v trideset metrov oddaljeno tarčo. 
Pri tej disciplini sta strelcu v pomoč dalj-
nogled na puški in fiksen kol, na katerega 
nasloni orožje. Tekmovalec, ki v seštevku 
obeh disciplin zbere največ točk, postane 
občinski prvak, ne glede na to, v kateri 
starostni kategoriji nastopa. Letos je to 
postal Lovro Korošec, ki je zbral 197 točk. 

Korošec je bil najboljši v kategoriji super 
veteranov, med veterani je bil najboljši 
Dušan Belšak, med člani pa Damjan Kav-
čič. Vsi trije so člani LD Medvode.

V ekipni kombinaciji, v kateri štejejo re-
zultati šestih tekmovalcev posamezne 
lovske družine, je zmagala Lovska dru-
žina Medvode.

Korošec občinski lovski prvak
Na letošnjem Pokalu občine Medvode je tekmovalo petindvajset lovcev.

Lovci so se na Pokalu občine Medvode pomerili v streljanju na glinaste golobe in streljanju z 
malokalibrsko puško.
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Plavalec Peter John Stevens je na sredo-
zemskih igrah v Tarragoni osvojil bronasto 
medaljo na 50 m prsno, bil pa je blizu tudi 
zmagi. Po igrah se je Pirničan vrnil v ZDA in 
nadaljuje s pripravami na evropsko prven-
stvo, ki bo avgusta.

Bron za Stevensa

MAJA BERTONCELJ

Medvoški cestni kolesarji amaterji tudi le-
tos krojijo sam vrh na slovenskih cestah. 
Na državnem prvenstvu v vožnji na čas 17. 
junija v Tropovcih je šla dvojna zmaga v 
Medvode tako v kategoriji Master H kot kot 
v kategoriji Master F. V starejši je državni 
prvak postal Anton Govekar pred Mate-
jem Mihovcem (oba ŠD Turbo M), v mlajši 
pa Andrej Žavbi (TUŠ Team) pred Janezom 
Debeljakom (KD LPP). Izkazali so se tudi 
na državnem prvenstvu v cestni vožnji, ki 
je na začetku junija potekalo v okviru 15. 
Krompirjevega pokala Bam.Bi v Voklem. 
Žavbi je tudi v tej disciplini postal državni 
prvak v svoji starostni kategoriji, Debeljak 
je bil znova drugi. Oba sta nastopila tudi na 
Maratonu Franja v vožnji na čas in na dolgi 
cestni dirki. Žavbi je dobil obe preizkušnji, 
Debeljak je bil v vožnji na čas drugi, na 
cestni dirki četrti, Govekar pa je zmagal v 
vožnji na čas. Uspešni pa niso le amater-
ji, temveč tudi kolesarke. Vožnja na čas na 
Maratonu Franja je za kategorije elite, do 23 
let in mladinske selekcije štela za državno 
prvenstvo. Državna prvakinja do 23 let je 
Žavbijeva hčerka Saša Žavbi Kunaver, med 
starejšimi mladinkami je bila tretja Sara 
Debenec (obe BTC City Ljubljana). Slednja 
je konec junija zmagala na državnem pr-
venstvu v cestni vožnji v Mirni Peči. V kate-
goriji elite je bila Špela Kern (Health Mate 
– Cyclelive team) tretja.

Medvoški kolesarji  
v vrhu

MAJA BERTONCELJ

Sezona spusta na divjih vodah je že kon-
čana. Za Pirničana Blaža Cofa je bila naju-
spešnejša doslej. Postal je svetovni prvak 
v sprintu in osvojil drugo mesto v skupnem 
seštevku.

Cofova naj sezona

MAJA BERTONCELJ, FOTO: JURE GALIČIČ

S Pohodom od Jakoba do Jakoba se je 7. 
julija zaključilo več kot mesec dni tra-
jajoče praznovanje občinskega praznika 
občine Medvode. 
Pohodniki so tudi letos startali iz treh 
lokacij: Občine Medvode, od koder so se 
z avtobusom odpeljali na izhodiščno po-
hodniško točko na Topol, kjer je cerkev 
sv. Jakoba na Katarini, iz Žlebov, kjer 
je cerkev sv. Jakoba na Petelincu, in iz 
Hraš, kjer je prav tako cerkev sv. Jakoba. 

Vsi so imeli isti cilj: rojstno hišo Jakoba 
Aljaža v Zavrhu, kjer je potekalo še dru-
ženje. "Drugič smo v sklopu občinskega 
praznika organizirali pohod izpred treh 
cerkva v občini, posvečenih sv. Jakobu. 
Udeležilo se ga je okrog osemdeset po-
hodnikov, kar je okrog tretjine več kot 
lani. Kar nekaj jih je prišlo tudi iz drugih 
občin. Največ, 38, jih je startalo izpred 
Občine Medvode. Smo zadovoljni. To je 
bilo lepo dopoldne. Pohod bo znova po-
tekal prihodnje leto," je povedal Jure Ga-
ličič iz Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Hodili od Jakoba do Jakoba
Na Pohodu od Jakoba do Jakoba je bilo okrog osemdeset 
pohodnikov iz medvoške in tudi drugih občin. 

Skupinska fotografija pohodnikov na cilju pri rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu

MAJA BERTONCELJ

V Športni dvorani Medvode je od 23. do 
29. junija potekalo skupno državno pr-
venstvo Plesne zveze Slovenije v moder-
nih tekmovalnih plesih, standardnih in 
latinskoameriških plesih in rock'n'rollu. 
Predstavilo se je tri tisoč plesalk in ple-
salcev, najbolje so bili zastopani moder-
ni tekmovalni plesi – jazz balet in hip 
hop. Kar nekaj odličij so tudi letos osvo-
jili medvoški plesalci. Prvenstvo je pote-
kalo v organizaciji Libero dance centra, 
ki je skupaj z Javnim zavodom Sotočje 

Medvode in Zavodom za ples in rekrea-
cijo Impulz Medvode pripravil plesni na-
tečaj. Zbirajo kandidate iz socialno šib-
kejšega okolja oziroma tiste, ki si šolanje 
v plesni šoli težko privoščijo. Podarili 
bodo celoletno šolnino v Plesnem klubu 
Impulz. Svojo zgodbo oziroma svoj življe-
njepis lahko še do 20. avgusta pošljete na 
impulz.medvode@gmail.com. Izbranega 
kandidata bodo pisno obvestili. Veliko 
plesno tekmovanje v letu 2019 bo znova 
v medvoški dvorani, in sicer od 29. do 31. 
marca mednarodni plesni festival v or-
ganizaciji Libero dance centra.

Tri tisoč plesalcev



28 | ŠPORT IN REKREACIJA

MAJA BERTONCELJ

Vadbe, ki so potekale v zimskih mese-
cih, so večinoma zaključene, na gibanje 
pa ne gre pozabiti tudi poleti. Slovenci 
radi tečemo in kolesarimo, pogosto pa 
pozabljamo, da samo vadba aerobnih 
sposobnosti ni dovolj, pomembne so 
tudi vaje za moč in gibljivost. Če ste jih 
poleti izvajali na organiziranih vadbah, 
jih poleti lahko v naravi. O tem smo se 
pogovarjali z Gregom Križajem s Spo-
dnje Senice, osebnim in kondicijskim 

trenerjem iz Bodi v formi trening stu-
dia. 
Kot je dejal, je poleti najboljša vadba v na-
ravi in v Medvodah je za to več kot dovolj 
možnosti. "Veliko ljudi daje pri vadbi po-
udarek na vzdržljivosti, primanjkuje pa 
nam vadbe moči, ki je zelo pomembna za 
kakovost življenja. Njeni učinki namreč 
izboljšujejo fizično zmogljivost in funk-
cijo, rezultat je tudi večja kostna gostota, 
močnejše vezivno tkivo in ne nazadje tudi 
ugodnejša telesna sestava in posledično 
lepši videz ..." je dejal. Prav zato je tokra-

tni nasvet kombinacija obojega, izvede-
mo pa ju lahko na novi trim stezi Ekofit 
Bonovček, ki je dobra priložnost za pestro 
funkcionalno vadbo moči. "Trim steze 
so dober primer, kako združiti trening 
vzdržljivosti, moči, gibljivosti, ravnotežja, 
koordinacije ... Dostopne so 24 ur na dan, 
vse dni v letu, poleg tega so brezplačne," 
poudarja Križaj. Kljub vsemu se je treba 
vadbe lotiti postopno in pazljivo, pri tem 
pa, opozarja, je bistveno poslušati svoje 
telo in vaje prilagoditi svojim sposobno-
stim, morebitnim omejitvam.

Ena, dva, tri ... na trim stezo
Ekofit Bonovček je nova trim steza v Medvodah, na kateri lahko čez poletje 
vzdržujemo tisto, kar smo pridobili na vadbah čez zimo. Ali pa začnemo na novo.

Postaja 1: gimnastični krogi: lahko se 
dvigate, visite, gugate ...

Postaja 2: bradlja za urjenje ravnotežja (na 
rokah), lažje splošno veslanje, pritegovanje

Postaja 3: naprava za dvigovanje trupa, lažja 
izvedba visenje (ramena v smeri ušes)

Postaja 4: naprava, na kateri lahko urite 
ravnotežje.

Postaja 5: plezanje po vrvi za mnoge ni 
enostavna vaja.

Postaja 6: trim naprava za krepitev mišic rok 
in prsnega koša (predlog potisk nad glavo)
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Postaja 7: trim naprava za krepitev trebušnih mišic (namesto trebušnjakov Grega Križaj 
priporoča raje statično držo v opori spredaj na podlahteh – "most", za krepitev sprednjega 
dela telesa lahko izberete tudi sklece)

Na trim stezo Ekofit Bonovček sva se 
podala skupaj. Na postajah sva izvajala 
vaje, vmes sva tekla, tempo prilagodite 
svojim zmožnostim, tudi hoja bo dobra 
izbira. Na okrog treh kilometrih naju je 
čakalo deset vadbenih postaj iz narav-
nih materialov za krepitev različnih 
mišičnih skupin. Začela sva z nekajmi-
nutnim ogrevanjem, nato pa na prvo 
postajo trim steze, ki je v bližini Pleč-
nikove kapelice na Bonovcu. Na vsaki 
vadbeni postaji je tabla, ki prikazuje 
predlog vaje. So pa možne tudi druge iz-
vedbe, več zahtevnostnih stopenj. 

Krožna pot nas vodi večinoma po gozdnih 
poteh, nekaj tudi po travnikih. In kako po-
gosto bi morali opraviti takšen trening? 
"Za ohranjanje splošne kondicije je dovolj 
dvakrat tedensko, če jo želimo izboljšati, 
tri do štirikrat tedensko. Vedno je vse odvi-
sno od tega, kakšni so naši cilji in namen 

Postaja 9: trim naprava za plezanje (lahko 
tudi samo po lestvi ob strani gor in dol)

Postaja 8: trim naprava za bočno 
preskakovanje na različnih višinah

vadbe, kaj pravzaprav z vadbo želimo do-
seči," pravi Križaj, ob tem pa še dodaja, da 
je vadbe en del, ne smemo pa pozabiti tudi 
na uravnoteženo polnovredno prehrano, 
počitek in seveda čim manj stresa. 

Za vadbo sva potrebovala okrog eno uro. 
Vaje sva izvajala v od desetih do petnaj-
stih ponovitvah v enem do treh nizov. 
Na koncu je sledilo še ohlajanje z ne-
žnim raztegom.

Postaja 10: dvigovanje okroglic (kombinacija s počepom z bremenom nad glavo, lahko tudi 
izpadni korak) 

Zopet vroče je, zato osveži se,...
slasten sladoled,…

odlične Goxove sladice…
hladna pijača, senca dreves,...

vsak dan ob 8h dalje...
če lakota zagrabi te,...

pa ocvrto postrv naročite
v

Dragočajna
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Novo pri nas !!

Slastne torte in sladice izpod rok

Gorazda Potočnika – GOX

Še vedno pa lepo vabljeni

Na osvežujoč sladoled in slastne postrvi v

Dragočajna
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Rekord Šmarne gore je tekma, ki je prvo uradno organizacijo 
doživela leta 1991. Letos je sredi junija potekal triindvajsetič. 
Čim hitreje po najkrajši poti iz Tacna na vrh Šmarne gore je 
bil izziv, ki si ga je postavilo skoraj 160 tekačic in tekačev, več 
kot trideset v mlajših kategorijah. Čakala jih je 1,8 kilometra 
dolga proga s 360 metri višinske razlike.

DO ZMAGE V ZADNJEM DELU

V moški konkurenci je bil hud obračun med Timotejem Beča-
nom (KGT Papež) in Luko Kovačičem (Dynafit, KGT Papež), ki 
sta bila razred zase. Na koncu, v zadnjem vzponu, je bil za šest 
sekund močnejši Bečan, ki je z 11 minutami in 20 sekundami 
postavil tudi najboljši slovenski čas rekorda Šmarne gore. "Le-
tos nisem tako pogosto na Šmarni gori, kot sem bil v prejšnjih 
letih, ko je bil to res moj domači hrib. To je zelo atraktivna 
tekma z veliko navijači. Današnja zmaga mi veliko pomeni, 
predvsem to, da sem izboljšal svoj najboljši čas, in na to bom 
šel tudi prihodnje leto. Z Lukom sva imela hud boj za zmago, 
držal je zelo močan tempo. Boril sem se do konca. Tako, kot je 
bilo meni težko, je bilo tudi njemu. Na koncu je morda meni 
v korist odločila dnevna forma. Proga sicer tako meni kot nje-
mu ni pisana na kožo. Jaz imam raje položnejše, Luka strmej-
še," je na vrhu Šmarne gore povedal Timotej Bečan, odličen 
gorski tekač iz Žlebov. V letošnji sezoni doma niza zmago za 
zmago. Tretji je bil Simon Alič (ŠD Nanos Podnanos, 12:43).
Tudi v ženski konkurenci je bila najhitrejša Medvoščanka. 
Tina Kozjek iz Valburge (TK Šmarnogorska naveza) je s časom 
15 minut in 10 sekund premagala Jasmino Jelovšek (KGT Pa-

pež, 15:26), sicer Bečanovo dekle. Tretja je bila Loti Rotar (TK 
Šmarnogorska naveza, 15:53). "Zmaga mi veliko pomeni. Je za 
domači klub, veliko je navijačev ... Z Jasmino sva začeli skupaj, 
nato je šla ona naprej, sem ji sledila ter nato v zadnjem vzponu 
tudi prehitela in obdržala prednost," je bila vesela Tina Kozjek. 
Njen letošnji cilj je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo v gor-
skem teku, kar ji je tudi uspelo.

MEDVOŠČANI NAJBOLJŠI V SKOPJU

Evropsko prvenstvo v gorskem teku je bilo 1. julija na planini 
Vodno, južno od Skopja. Bečan je bil znova odličen, saj se je uvr-
stil na trinajsto mesto, kar je drugi najboljši slovenski dosežek v 
zadnjih desetih letih na prvenstvu stare celine v moški članski 
konkurenci. "Nor občutek ob prehitevanju tekačev, ki sem jih 
pred dvema letoma gledal, kako so že oblečeni odhajali v dolino, 
ko sem sam prišel v cilj. Super tekma in izvrstna izkušnja za na-
prej, predvsem pa prijeten konec tedna med prijaznimi domači-
ni. Prav vse se je poklopilo, od super forme do čiste in umirjene 
glave, kar je bilo ključno. Trud se vedno znova poplača in s tem 
je treba iti v nove tekme," je komentar evropskega prvenstva 
najboljšega Slovenca Timoteja Bečana. V članski konkurenci je 
iz medvoške občine tekmoval tudi Matic Plaznik in osvojil 52. 
mesto. Pri mladincih je bil Tine Hren 33. Najboljša članica v slo-
venski ekipi pa je bila Tina Kozjek na 30. mestu.

Po rekordu Šmarne gore 
še uspeh v Skopju 
Timotej Bečan je popravil desetletje star 
slovenski rekord v teku na Šmarno goro. 

Tina Kozjek in Timotej Bečan sta bila najhitrejša na Šmarni gori,  
na evropskem prvenstvu pa sta bila tudi najboljša Slovenca.

PLANINSKO DRUŠTVO MEDVODE

PD Medvode in TVD Partizan Medvode sta 
1. maja 1977 na pobudo svojih članov Mate-
vža Barleta in Jožeta Bukovca odprla novo 
planinsko pot pod imenom "Kurirska pota 
Dolomitov". Pot je posvečena mladeničem, 
ki so v času 2. svetovne vojne prenašali 
sporočila in tiskovine odpornikom oku-
patorjev, ki so zasedli Slovenijo. Med nji-
mi velja posebej omeniti Ivana Kreka, po 
domače Lužarjevega, Antona Dobnikarja, 
po domače Anžicevega, ter Antona Mraka. 
Na začetku je bilo na poti šest kontrol-
nih mest, sedaj jih je osem (eden je 

izbirni) z žigi. Tako ima ta pot značaj 
mini transverzale. Pot lahko opravimo 
v eni ali več turah. Sprva se je pot opra-
vljala izključno v maju, sedaj jo lahko 
opravimo kadarkoli. Na kontrolnih me-
stih žigosamo kontrolne kartone, ki jih 
lahko dobimo v TIC Medvode, v Slavko-
vem domu, Gostilni Dobnikar oziroma v 
brunarici Osolnik. Za prehojeno pot do-
bimo spominsko značko. Kartone lahko 
oddamo na točkah, kjer se prevzamejo, 
ali jih pošljemo na PD Medvode. 
Pot lahko začnemo na Golem brdu pri 
Slavkovem domu (440 m), gremo nato na 
Jeterbenk (806 m), Sveti Jakob (651 m), se 

spustimo do Gostilne Dobnikar. Od tam 
nadaljujemo proti Polhograjski Grmadi 
(898 m), nato do najvišje točke Pohograj-
skih dolomitov Tošča (1021 m). Od tod nas 
pot vodi preko Igal na Gontarsko plani-
no (906 m), kjer se preko Mihelčičevega 
doma na Govejku (izbirno) odpravimo na 
Osolnik (857 m). Vrnemo se v brunarico 
Osolnik, od tam pa v dolino Ločnice ali pa 
preko Homa (715 m) v Soro. Celotna trasa 
ima približno dolžino 25 km in višinsko 
razliko približno 1700 metrov. Viri podat-
kov: Miroslav Bertoncelj, Matevž Barle, 
Planinski vestnik, Božidar Lavrič – Vo-
dnik Polhograjsko hribovje.

Kurirska pota Dolomitov
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Po podatkih sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski 
zbornici Slovenije smo v prvem polletju letošnjega leta regi-
strirali kar 41.400 novih osebnih avtomobilov, kar je za dva 
tisoč več kot pred desetimi leti. Statistika zadnjih desetih let 
kaže, da je registracija novih avtomobilov padala vse do leta 
2014, po tem letu in vse do danes pa kontinuirano rastla. Ver-
jetno je to posledica dobre gospodarske situacije, nižjih cen 
avtomobilov in boljše kupne moči. Po uradni statistiki je bilo 
pred desetimi leti treba za nov avto odšteti več povprečnih 
plač kot danes. 
Kupci še vedno najbolj zaupajo Volkswagnu, sledita Re-
nault in Škoda. Škoda je v zadnjem desetletju več kot pod-
vojila svoj tržni delež. Če izvzamemo gospodarska vozila 
in tista za izvoz, se pokaže boljša slika prodaje fizičnim 
osebam na domačem trgu. V tem pregledu se je pred Škodo 
uvrstil Suzuki (ki je močno zrastel zaradi prodaje Vitar) in 
Hyundai. 
Trgovci za jesen in za leto 2019 pričakujejo upad prodaje, 
saj se bodo po vsej verjetnosti avtomobili podražili na ra-
čun višjih davkov in prilagajanja motorjev novim okoljskim 
standardom, ki začnejo veljati 1. septembra 2018. Na drugi 
strani pa poznavalci trga menijo, da je prav starost vozne-
ga parka v Sloveniji (povprečno deset let) potencial za dobro 
rast prodaje avtomobilov tudi v prihodnje. Bomo videli, kdo 
bo imel bolj prav. 

Rekordna prodaja osebnih avtomobilov v Sloveniji
Prvič registrirana vozila v letu 2018

(Vir: Trgovinska zbornica Slovenĳe) 

Volkswagen – 16,40 %

Renault – 13,90 %

Škoda – 9,40 %

Opel – 6 %
Fiat – 5 %

Peugeot – 4,90 %

Hyundai – 4,90 %

Citröen – 4,30 %

Ford – 4,10 %

Dacia– 3,90 %

KIA– 3,60 %

Seat– 3,40 %
Toyota– 3,20 %

Audi– 2,70 %
Suzuki– 2,50 %
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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***

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***

Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si

peugeot.si
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), siva hurricane barva - 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 108 EUR pri pologu v višini 30% 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 10.05.2018 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 6.993 EUR; skupni 
znesek za plačilo 11.816 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. Ponudba velja do 31. 8. 2018. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SERIJSKA KLIMATSKA NAPRAVA 

TEMPOMAT       

ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

IN KASKO ZAVAROVANJEM ZA 1 €.

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*
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PETER KOŠENINA

Ferrari je najbolj znana avtomobilska blagovna znamka na 
svetu. Prestižne športne avtomobile izdelujejo v Italiji, v do-
brih tristo kilometrov oddaljenem Maranellu pri Modeni. V 
obeh mestih si lahko ogledate zanimiva muzeja z izjemno 
redkimi in dragimi avtomobili te znamke.
Začetnik zgodbe je Enzo Ferrari, dirkač in podjetnik z malo 
formalne izobrazbe, ki mu je prvemu uspelo uspeh na dir-
kališčih nadgraditi s prodajo pregrešno dragih osebnih avto-
mobilov. Pozneje se je na isto pot z veliko manjšim uspehom 
podal britanski Lotus, v zadnjih desetletjih pa ob izdatni fi-
nančni pomoči arabskih naftnih mogotcev po njej stopa tudi 
McLaren. Med prvo svetovno vojno je mladi Enzo od vojaške-
ga pilota Francesca Baracce prejel verižico z obeskom poskoč-
nega konjiča, po njegovi smrti leta 1918 pa je ta znak dobil me-
sto na Ferrarijevih dirkalnikih. Poskočni konjič je še danes 
zaščitni znak avtomobilov iz Maranella. Enzo Ferrari je bil v 
dvajsetih letih prejšnjega stoletja dirkač Alfe Romea, v tride-
setih pa je začel za dirke pripravljati avtomobile te znamke. 
Med drugo svetovno vojno je bil v svojih delavnicah v Modeni 
prisiljen izdelovati vojaško opremo za Mussolinijev fašistični 
režim, po zavezniškem bombardiranju pa je po koncu vojne 
proizvodnjo preselil v Maranello. Osebne avtomobile je Ferra-
ri začel prodajati v petdesetih letih in z izkupičkom financi-
ral razvoj dirkalnikov. Slavna imena s filmskih platen so jih 
vzljubila in znamko ponesla po svetu.
V muzeju v Modeni si lahko ogledate stare in nove lepotce. 
Nekateri so tako redki, da razstavljeni avtomobili sploh niso 
Ferrarijeva last, pač pa so jim jih za razstavo odstopili njihovi 
bogati lastniki z različnih koncev sveta. V enem od kotičk-
ov je manjša kino dvorana, kjer si obiskovalci lahko ogledajo 
promocijske posnetke, tudi tistega za najnovejši model porto-
fino, ki je bil skoraj v celoti posnet v Sloveniji. Drugi muzej v 
Maranellu ima bolj dirkaški pridih. V osrednjem prostoru so 
na enem mestu zbrani avtomobili formule ena od začetkov 
pred sedemdesetimi leti do danes. Tam so tudi pokali, ki si jih 

je Ferrari prislužil z zmagami v tem prestižnem tekmovanju 
– rdeči dirkalniki so zmagali že 217-krat. Tudi v Maranellu so 
razstavljeni novi modeli, obiskovalci pa se lahko preizkusijo 
tudi v vožnji v simulatorju formule ena. Seveda ne manjka 
niti trgovina z oblačili in navijaškimi rekviziti.
Slabih devetdeset kilometrov od Maranella leži mesto Imola s 
slavno dirkaško stezo, ki se imenuje po Enzu Ferrariju in nje-
govem sinu Dinu. V zgodovino se je vpisala po tragediji na dirki 
za VN San Marina v začetku maja 1994, ko sta se tam v dveh 
dneh ubila dva dirkača formule ena – tudi trikratni prvak Ayr-
ton Senna. Brazilca se po skoraj 25 letih navijači še vedno spo-
minjajo in obiskujejo njegov spomenik v parku ob stezi. 
Senna za Ferrari ni nikoli dirkal, ker v tistem času ni bil kon-
kurenčen za naslov, ni pa bil daleč od sedeža v rdečem dir-
kalniku. Leta 2014, dvajset let po Sennovi smrti, je takratni 
predsednik Ferrarija Luca di Montezemolo razkril, da sta se 
nekaj dni pred tragičnim dogodkom pogovarjala o tem, da bi 
uspešno kariero rad sklenil prav v rdečem moštvu.

Pregrešno dragi lepotci iz Maranella
V muzejih v Modeni in Maranellu so razstavljeni stari in novi avtomobili najbolj 
znane avtomobilske znamke na svetu.

Ferrari je edini priozvajalec, ki je v formuli ena prisoten od njenih 
začetkov pred skoraj sedemdesetimi leti.
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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 tokrat nekaj besed na-
menja pravi lakoti in potrošniku.

PRAVA LAKOTA

"Prava lakota je rumene barve in jo naj-
dete po suhih travnikih, pašnikih, po-
teh, mejah in nasipih. Cveti od junija do 
septembra. Cvetovi so drobni, rumene 
barve in dišijo po medu. Nabiramo jo, 
ko cveti. Bela plezajoča lakota ima pre-
cej podobne lastnosti kot rumena la-
kota. Ima drobne bele cvetove in zraste 
tudi do metra in pol. Rumena lakota je 
najbolj učinkovita sveža, tako za čaj kot 
tudi za sveže stisnjen sok, iz katerega 
delamo obkladke, ki jih menjamo vsa-
ke tri ure. Za kasneje posušimo zel in jo 
pospravimo. Zakaj bi bilo dobro nabrati 
rumeno lakoto? Ker pomirja krče, odva-
ja vodo, pospešuje potenje. Čaj iz lakote 
skuhamo, če imamo prebavne motnje, 
vnetje mehurja in ledvic, ob ženskih bo-
leznih, obolenju vranice in trebušne sli-
navke. Pri oteklih bezgavkah skuhamo 
čaj in naredimo tople obkladke. Pater 
Ašič svetuje, da pri kožnem raku, liša-
jih, kožnih gnojnih tvorbah stisnemo 
sveži sok lakote, namažemo znamenja 
in pustimo, da se posuši. Lahko pa do-
damo soku sveže maslo, zmešamo in 
namažemo kožne tvorbe. Pokrijemo s 
krpico, ki jo menjamo vsake tri ure. Čaj 
sušimo v suhem zračnem prostoru, ne 
na direktnem soncu. Pospravimo jih v 
papirnate ali v vreče iz blaga. Za konec 
še recept za malo bolj zahtevno pripra-
vo mazila. Raztopimo svinjski loj in do-
damo lakoto, ki jo scvremo, odstavimo, 
nalijemo v kozarčke, postavimo v hla-

dilnik, da se ne pokvari. Mazilo rume-
ne lakote je dobro, ko se nam pojavijo 
kožni izpuščaji, lišaji, gnojne tvorbe, za-
trdline, rakaste kožne tvorbe, luskavica, 
otekle bezgavke," pravi Marješka Pehta.

POTROŠNIK

"Ljudje mu rečejo tudi pravi regrat. Raste 
povsod ob poteh na njivah in travnikih. 
Cvetovi so lepe modre barve. Liste in 
cvetove nabiramo, ko cveti, od julija na-
prej. Posušimo jih hitro v senci v suhem 
prostoru. Čaj je dragoceno zdravilo za 
jetrne bolezni, zlatenico, bolno vranico, 
ledvice. Potrošnik, zmešan s peteršiljem 
v razmerju 1 : 1, pospešuje izločanje seča, 
čisti kri in s tem ves organizem. Proti 
krču žolčnika pijemo čaj iz potrošnika. 
Vreti mora pet minut. Potrošnik vsebuje 
inulin, zato je zelo koristen za sladkorne 
bolnike. Sveži sok iz rastline pospešuje 
rast las. Sveži sok iz cvetov kot obkladek 
je dober za utrujene oči," pravi.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Prava lakota in potrošnik

Prava lakota cveti od junija do septembra.

SLIKOVNA UGANKA

Ta vroči poletni čas, v katerega smo za-
jadrali, imenujemo tudi čas kislih kuma-
ric, ko mediji v pomanjkanju aktualnih 
informacij in novic posežejo tudi po ti-
stih manj pomembnih ali če hočete, bolj 
trivialnih novicah. No, mi, Slovenci, ki ži-

vimo še v mlečnozobi demokraciji, tega 
skoraj ne poznamo, saj nam je avtood-
stopljeni predsednik vlade Miro Cerar 
takorekoč "zrihtal", da bodo "cimprali" 
parlament in novo vlado prav takrat, ko 
se bodo nekoliko bolj normalni Evropej-
ci hladili v morju ali v gorah. Ali jo bomo 
sploh dobili, vlado kajpak, je še vpra-
šanje, sicer čakajo še ene volitve nas, 
kompliciranja naših politikantov vajenih 
državljanov. V zelenem ozadju se skriva 
planinski dom. Kateri? Odgovore pošlji-
te do konca avgusta na naslov Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s pripi-
som "za Sotočje". En pravilen odgovor 
bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili. 

V junijski številki sem vas spraševal, 
kje mi je uspelo narediti ta posnetek 
rečne poletne idile. Bil sem na viseči 
brvi prek Sore pod vasico Dol. Žal to-
krat nismo prejeli nobenega pravilne-
ga odgovora.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?
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Medijski pokrovitelj
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Zbrani recepti 
so dobrodošla 
pomoč vsem, ki 
pravkar začenjajo 
s samostojnim 
kuhanjem, drugim 
pa lahko zanimivo 
popestrijo jedilnike. 
Po takih jedeh 
pogosto zadiši v 
slovenskih domovih. 
Za knjigo pa jih je 
preizkusil  
kuharski mojster 
Andrej Goljat.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

MAJA BERTONCELJ

Društvo paraplegikov ljubljanske po-
krajine že po dolgoletni tradiciji pred 
začetkom poletja za svoje člane pripravi 
spomladansko srečanje. Letošnje je po-
tekalo 16. junija, ko so se nekoliko šte-
vilčnejši podali v Medvode. 
Najprej so obiskali kmetijo Malenšek v 
Žlebeh, nato pa še hidroelektrarno Mav-

čiče. Popoldansko družabno srečanje so 
imeli na prostoru za piknike na Jeprci.
"Na kmetiji Malenšek nam je sirarno in 
nekatere postopke predelave predstavil 
gospodar Mirko Bizant, žena Andreja 
in otroci pa so nas postregli z različni-
mi siri. Vse o pridobivanju električne 
energije v HE Mavčiče nam je podrobno 
razložil Mirko Javeršek, vodja proizvo-

dne enote Medvode. Omenil je sistem 
delovanja Savskih elektrarn in nalož-
bene vrednosti. Povedal je tudi veliko 
zanimivosti o globalnem segrevanju in 
onesnaževanju ozračja ter hudih posle-
dicah, ki bodo sledile, če človeštvo ne 
bo pravočasno ukrepalo," so pojasnili 
v Društvu paraplegikov ljubljanske po-
krajine.

Letošnje srečanje v Medvodah

Člani Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine med obiskom kmetije Malenšek 
 / Foto: arhiv društva

MAJA BERTONCELJ

Baletna šola Stevens se je pretekli mesec 
udeležila Evropskega prvenstva v šov ple-
sih v Špitalu ob Dravi. Njihovi plesalci so 
bili zelo uspešni, s svojimi točkami blesteli 
in osvojili šest odličij in najprestižnejšo na-
grado za koreografijo, ki jo je prejela Man-
ca Torkar za točko Sugar. Manca se je pred 
kratkim vrnila iz enoletnega izobraževanja 
na Danskem in v ZDA. Plesalci Baletne šole 
Stevens so sezono končali sredi junija v 
Cerkljah z zaključno predstavo.

Pokal za najboljšo  
koreografijo
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KRANFEST OSREDNJI GORENJSKI 
FESTIVAL KULTURE, 

ŠPORTA IN KULINARIKE

19.-21.
JULIJ

20
18

TABU / HAMO & TRIBUTE 2 LOVE / HELP ! BEATLES TRIBUTE / ABBA MIA 
SLAVKO IVANČIČ / TINKARA KOVAČ / EROIKA AROMATIKA  

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI / FESTIVAL LAJNARJEV 
ULIČNO GLEDALIŠČE ANA MONROE / STAND UP

KRANSKA KUHNA / OTROŠKI KRANFEST

www.visitkranj.com

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Svetniška skupina Nestrankarske liste za napredek občine Medvode, 
ki jo sestavlja pet svetnikov (Katarina Galof, Mojca Jeraj, Sašo Šulc, 
Matejko Trampuš in Stanislav Ulanec), je pretekli mesec na Senici 
organizirala zaključni piknik v tem mandatu. "Piknik organiziramo 
vsako leto. Povabimo svoje člane, simpatizerje, tudi druge svetnike, 
predstavnike občinske uprave in župana ter podžupanjo. Nekateri 
pridejo, drugi ne, česar pa ne jemljemo, kot da so proti nam. Letos 
nas je bilo skupaj okrog trideset. Glavni namen je druženje, politič-
ne teme in povezave pustimo doma. V ospredju so kulinarika, nekaj 
športa ..." so enotno povedali člani svetniške skupine NLNKOM. 

Svetniški piknik

Svetniki NLNKOM so bili na pikniku enotni: "Danes je čas za druženje, 
in ne za politiko."

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Kolesarska dirka Po Sloveniji je letos potekala v petindvajseti 
izvedbi. V četrti etapi s startom v Ljubljani in ciljem v Kamniku 
je kolesarje popeljala tudi skozi del medvoške občine. V centru 
Medvod je bil leteči cilj in tam se je zbralo veliko število navija-
čev. Bili pa so tudi na ostalih lokacijah. Na Senici (na sliki) so 
jih pričakali s transparentom Senica najlepša vas v Medvodah. 
Slika iz občine je šla s prenosom v svet. Kraji, skozi katere je 
potekala, pa so tekmovali v izboru za naj gostitelja. Izbran je bil 
Kamnik.

Navijali za kolesarje

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Novo!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po  
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po ceniku Pošte Slovenije.
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Petek, 13. 7. 2018  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE POD VODSTVOM SUZANE BELAK 
PUNGARTNIK (USTVARJANJE NA TEMO  UPORABNIH RASTLIN)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Torek, 17. 7. 2018  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri
IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902

Četrtek, 19. 7. 2018  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE POD VODSTVOM SUZANE BELAK 
PUNGARTNIK (USTVARJANJE NA TEMO  UPORABNIH RASTLIN) 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Petek, 20. 7. 2018  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE POD VODSTVOM SUZANE BELAK 
PUNGARTNIK (USTVARJANJE NA TEMO  UPORABNIH RASTLIN)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Nedelja, 22. 7. 2018 
IZLETNIŠKI ODSEK: MONTE CHIAVALS 2098 M (7 UR HOJE)
PD Medvode, Prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Torek, 24. 7. 2018  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri
IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902

Nedelja, 29. 7. 2018  Pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah, v popoldanskem času
NA JAKOBOVO NEDELJO
TD Hraše, T: 041 390 266, E: td.hrase@smlednik.si 

Ponedeljek, 30. 7. 2018  Knjižnica Medvode
RAZSTAVA VERONIKE TIŠLER OBLIKE V KAMNU – KAMNITI ROČNI  
IZDELKI (BREZ ODPRTJA) 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 31. 7. 2018  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri
IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902

AVGUST
Sreda, 1. 8.–nedelja 8. 8. 2018 
ROMANJE MLADIH V MEDŽUGORJE
Župnija Preska, prijave: 051 303 164

Sobota, 4. 8. 2018  Vaški trg Smlednik, ob 21. uri
PENTAPTIH PA SE SLIŠ … PROJEKCIJA DOKUMENTARNEGA FILMA NA 
VAŠKEM TRGU V SMLEDNIKU, 900. OBLETNICA OMEMBE KRAJA 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 5. 8. 2018 
IZLETNIŠKI ODSEK: ANKOGEL 3252 M (5–6 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Torek, 7. 8. 2018  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri
IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902

Sreda, 8. 8. 2018 
SENIORSKI ODSEK: LEPI VRŠIČ 1911 M (4–5 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Torek, 14. 8. 2018, 21. 8. 2018 in 28. 8. 2018  Zbor na postaji pred  
trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902

Četrtek, 16. 8. 2018 in ob petkih, 17. 8. 2018, 24. 8. 2018 in 31. 8. 2018  
 Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE POD VODSTVOM SUZANE BELAK 
PUNGARTNIK (USTVARJANJE NA TEMO UPORABNIH RASTLIN)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Sobota in nedelja, 18. in 19. 8. 2018 
IZLETNIŠKI ODSEK: MONTE POLOMBIO 2600 M (1. DAN: 5 UR HOJE, 2. 
DAN: 7–8 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sobota, 18. 8. 2018  Zbor pred župniščem v Preski, ob 6. uri
ROMANJE NA SV. VIŠARJE – S KOLESI, PEŠ ALI Z AVTOBUSOM
Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 18. 8. 2018  Kulturni dom Smlednik, ob 20. uri
SIMON JENKO IN IVAN CANKAR NA FILMSKEM PLATNU 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Ponedeljek, 20. 8. 2018  Knjižnica Medvode 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA STANETA GRANDLJIČA (IZ DRUŠTVA BARKA, 
BREZ ODPRTJA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 23. 8. 2018, in četrtek, 30. 8. 2018  Knjižnica Medvode,  
od 10. do 12. ure
ENOSTAVNI ZNANSTVENI POSKUSI ZA OTROKE, POSKUSI POTEKAJO POD 
VODSTVOM UNIV. DIPL. BIOTEH. BLAŽA FILIPIČA (IZOBRAŽEVANJE PREM)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Petek, 31. 8. 2018  Občinska stavba, ob 13. uri
SLOVENSKI KOZOLEC, SLOVENSKI PONOS, LIKOVNA RAZSTAVA 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 31. 8. 2018  Zbiljsko jezero, od 21. ure dalje 
ZBILJSKA NOČ 2018 
Tantum, d. o. o.; E: info@tantum.si 

SEPTEMBER
Nedelja, 9. 9. 2018 
IZLETNIŠKI ODSEK: TRAVNIK 2252 M (9–10 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 12. 9. 2018 
SENIORSKI ODSEK: KRSTENIŠKI STOG 1879 M (5–6 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 12. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 
10. DOMOZNANSKI VEČER: ODPRTJE RAZSTAVE GRAFIK KNJIŽNICE  
MEDVODE POD VODSTVOM ANDREJE ERŽEN 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

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: 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 juliju, avgustu in septembru 2018             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene  v Sotočju 8. junija 
2018 z geslom JAKOB ALJAŽ, ki prejmejo darilni bon Baldrijan v 
vrednosti 15 evrov, so: Stane Tomažič iz Medvod, Lojz Tršan iz 
Smlednika in Bogdan Stopar iz Medvod. Nagrajencem iskreno 
čestitamo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

20
EUR

  NOVA KNJIGA
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Nagrade: 3-krat darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR

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, 27. juilja 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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Erotična trgovina

    
100%

NARAVNO

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

            Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
16. JULIJA 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

FORTH 
SPREJ PROTI 
KLOPOM 
150ml

FASADNO LEPILO 
NIVEFAS
25kg SAMO

7,79€

NOVO! PESTRA PONUDBA
GRADBENEGA MATERIALA

KOMPOSTNIK
+ DARILO:
NATUREN
AKTIVATOR
1,5kg

SAMO
27,67€

LESA ZA SUŠENJE 
SADJA IN ZELIŠČ

SAMO
6,32€

SAMO
22,50€

PENA 
PROTI 

OSAM IN 
SRŠENOM 

750ml

9,74€
AKCIJA

12,98€
-25%

KOZAREC NIZEK 
320ml

SAMO
0,22€

SLADKOR
25kg

SAMO
10,75€

SAMO
4,90€

SLADKOR
10x1kg

0,43€
za kg

0,49€
za kg

APNO GAŠENO IGM
23kg

SAMO
12,20€

FOLIJA ZAŠČITNA
4x5m

SAMO
0,99€

UDARNI VRTALNIK
B&D AKU 18V 1,5Ah
2 x BATERIJA + PRIBOR

SAMO
94,90€

KOSA MOTORNA 
RAMDA BCB
43W 42,7ccm

SAMO
119,99€

PENA 
MONTAŽNA 

MF 306
500ml

SAMO
3,39€


