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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO  

PREMOŠA 1 l

12,49 EUR 

PARADIŽNIK  
BIO V KOŠČKIH 
PODRAVKA  
400 g

0,55 EUR 
OLJE OLJČNO EXTRA 
DEVIŠKO SPERONI 1l 

4,27 EUR

POSODA CHAFING GN 9 l ALPEKS      35,25 EUR 

RA
D

IO
 S

O
RA

, D
.O

.O
., 

KA
PU

CI
N

SK
I T

RG
 4

, Š
KO

FJ
A

 L
O

KA



VSEBINA | 3 

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

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

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

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

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

De lo v ni čas:  
po ne de ljek, to rek, če tr tek od  
8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure, 
petek od 8. do 15. ure, so bo te,  
ne de lje in pra z ni ki za pr to 

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

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 2 je pri lo ga  
11. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
7. februarja 2020. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 13. marca.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode.  
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Na naslovnici: Lucija Fabjančič iz Zbilj 
(levo) in Karin Kocjančič iz Preske 
Foto: Peter Košenina
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• Konec januarja je potekel rok za 
zbiranje pobud za spremembo Občin-
skega prostorskega načrta. Kakšen je 
bil odziv, koliko pobud ste dobili?
Odziv je bil dober. Do konca januarja 
smo prejeli več kot 350 pobud. Veliko se 
jih nanaša na spremembo namembno-
sti iz stavbnih nazaj v kmetijska zemlji-
šča. To je posledica uvedbe nadomestila 
za uporabo tudi nezazidanih stavbnih 
zemljišč. Pričakovali smo tovrstne po-
bude, ne pa, da jih bo toliko. Odločili 
smo se, da rok za zbiranje pobud podalj-
šamo še do 28. februarja. 
• Katere so najpomembnejše pobude, 
ki so prišle s strani občine?
Jih je več. Vrisovali smo komunalno in 
cestno infrastrukturo, predlagali tudi 
dve novi lokaciji za gasilske domove: 
ena za PGD Zbilje v Žejah, druga za PGD 
Smlednik poleg osnovne šole v smeri 
proti cerkvi. Kar nekaj je tudi manjših 
pobud, ki so jih podale krajevne sku-
pnosti.
• Kakšen je terminski plan za naprej?
Upamo, da nam bo spremembe Občin-
skega prostorskega načrta uspelo spre-
jeti v dveh do treh letih. 
• Kako daleč ste z odgovori na podane 
pripombe glede Nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča?
Pristojni odgovarjajo, vsi pa teh odgovo-
rov še niso prejeli. Ker vsem tudi še ni 
bila dana dokončna možnost za oddajo 
pobude za izvzem zemljišča iz stavbne-
ga, tudi podaljšujemo rok za zbiranje 
pobud za spremembo Občinskega pro-
storskega načrta. Znova smo se sestali 
tudi z enim izmed predstavnikov civil-
ne iniciative in se pogovarjamo v sme-
ri, če bi lahko za prihodnje leto kakšno 
stvar spremenili.
• Koledarsko gledano smo na vrhun-
cu zime, čeprav dejanske razmere tega 
ne potrjujejo. Za občinski proračun je 
to dobra novica, prav tako za dela na 
gradbiščih.

Na občini smo eni redkih, ki se ne pri-
tožujemo nad zeleno zimo. Je hladno, 
nekaj posipanja je bilo, pravih zimskih 
razmer pa še ne. Odprtih je tudi nekaj 
gradbišč, predvsem na projektu "kohezi-
je" zaradi sočasne gradnje, tako da pro-
jekt poteka naprej.
• Objavljen je bil javni razpis za dode-
litev nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju občine Medvode za leto 
2020. Kot je bilo slišati, se tukaj v pri-
hodnje obetajo spremembe. Kakšne?
Država je konec decembra lani končno 
sprejela Uredbo o spremembah in do-
polnitvah Uredbe o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode, ki pa je 
za Medvode neugodna. Celotne Medvo-
de so postale del Ljubljane. Imenujemo 
se aglomeracija Ljubljana in imamo 
isto aglomeracijo kot na primer Prešer-
nov trg v Ljubljani. Država je ignorirala 
vse podane predloge, da ostanemo svo-
ja aglomeracija Medvode in Pirniče iz 

preprostega razloga, ker na tem obmo-
čju izvajamo evropski projekt. Med dru-
gim nam je Moše združila z Mavčičami, 
Dragočajno s Podrečo, ko pa smo prosi-
li za združitev Smlednika in Zbilj, da bi 
kanalizacijsko omrežje potekalo iz KS 
Smlednik po mostu skozi Zbilje v Med-
vode, ker imamo istega upravljavca, isti 
sistem in pripravljene idejne projekte, pa 
so nam to zavrnili. To je bila naša edina 
želja, pa ni bila uresničena, sprejetih pa 
na drugi strani kup nelogičnosti, ki jih 
trezen človek nikakor ne more razumeti.
Ne glede na to pa je lahko aglomeraci-
ja s skupno obremenitvijo, manjšo od 
petsto populacijskih enot, opremljena z 
malimi komunalnimi čistilnimi napra-
vami, če občina na podlagi ekonomske 
analize variant opremljanja ugotovi, da 
je to vsaj trikrat cenejša možnost kot 
gradnja kanalizacijskega sistema. Tako 
imamo sedaj vsaj podlago, da izdelamo 
te študije za območja, kot so Golo Brdo, 
Seničica, Žlebe, Zavrh … Verjamem, da 
bomo s tem uspeli. Če bo kdo od obča-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Korak naprej k ureditvi Zbiljskega gaja
Iz pogovora z županom: Podaljšan rok za zbiranje pobud za spremembo Občinskega 
prostorskega načrta – Vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer 
gradnja kanalizacijskega sistema finančno ne bo upravičena – Občina po dolgih letih 
pogajanj vendarle lastnica vseh cest in vaškega trga znotraj naselja Zbiljski gaj

Župan Nejc Smole je v januarju v sejni sobi prisluhnil mladim parlamentarcem, udeležencem 
občinskega otroškega parlamenta, in jih tudi nagovoril.
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Občina Medvode je na svoji spletni strani 
objavila Javni razpis za dodelitev nepovra-
tnih finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Med-
vode za leto 2020. Razpis je odprt do 30. 
novembra. Sredstva za sofinanciranje so 
zagotovljena v proračunu občine za leto-
šnje leto v višini 15 tisoč evrov.
V skladu z veljavnima občinskima pred-
pisoma: Odlokom o odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Medvode in Pravilnikom 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sred-
stev za sofinanciranje nakupa in vgra-

dnje malih komunalnih čistilnih na-
prav na območju Občine Medvode, so 
območja, na katerih po državnih pred-
pisih ni predpisano odvajanje komunal-
ne odpadne vode v javno kanalizacijo in 
javna kanalizacija na tem še območju 
ni zgrajena in se mora na teh območjih 
zagotoviti odvajanje neposredno v malo 
komunalno čistilno napravo do petde-
set populacijskih enot. Ta območja so 
Belo, Brezovica pri Medvodah, Osolnik, 
Setnica – del, Studenčice, Tehovec, To-
pol pri Medvodah in Trnovec. 
Konec lanskega leta je Vlada Republike 
Slovenije sprejela spremembo Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpa-
dne vode, s katero je spreminjala meje 

območij, na katerih je treba zgraditi 
javno kanalizacijo. Na območju občine 
Medvode ni bilo dodano nobeno novo 
območje, zato v zgoraj navedenih nase-
ljih obveze glede malih komunalnih či-
stilnih naprav ostajajo nespremenjene. 
Objekti na teh območjih so, če izpolnju-
jejo vse pogoje iz razpisa, upravičeni do 
pridobitve nepovratnih sredstev.
Predvidoma v roku enega leta se obe-
tajo spremembe, ki bodo najverjetneje 
prinesle razširitev območij, za katera je 
predvidena vgradnja malih komunal-
nih čistilnih naprav, in sicer še na Golo 
Brdo, Seničico, Žlebe in Zavrh. Za vsa 
preostala območja pa bo ostala obveza 
po izgradnji javne kanalizacije.

Vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav še vedno velja 
le za Belo, Brezovico, Osolnik, del Setnice, Tehovec, Topol in Trnovec.

nov na teh območjih letos vgradil malo 
komunalno čistilno napravo, naj shra-
ni račune in mu bo nato povrnjen del 
stroškov, če bodo območja upravičena 
do sofinanciranja.
• Pomemben korak naprej se je zgo-
dil v smeri ureditve Zbiljskega gaja.
Občini je po skoraj dveh desetletjih križev 
in težav končno s trdimi pogajanji uspe-
lo priti do lastništva vseh cest znotraj 
naselja in vaškega trga. To je velik dose-
žek. Dve leti smo se pogajali z Družbo za 
upravljanje terjatev bank (DUTB), da smo 
do teh zemljišč prišli. Za 13 tisoč kvadra-
tnih metrov smo plačali 49.500 evrov. 
To pomeni, da bomo letos skušali dobiti 
sredstva za preplastitev celotne cestne 
infrastrukture znotraj območja Zbiljske-
ga gaja in za pripravo projekta za uredi-
tev vaškega trga. Že v tem mesecu bomo 
najverjetneje povabili vse stanovalce, da 
se občinski upravi in Režijskemu obratu 
pridružijo na čistilni akciji, kjer bomo 
skupaj za prvo silo uredili to območje. 
• Obeta pa se tudi širitev naselja.
Ostalo je še kar nekaj zemljišč, ki so bila 
z zazidalnim načrtom predvidena za 
pozidavo. Investitorji se pojavljajo. Naj-
brž bodo šli v spremembo lokacijskega 
načrta in zgradili hiše, kot je bilo na-
črtovano v prvotnem obsegu Zbiljskega 
gaja. To pomeni še okrog dvajset hiš.
• Na seji občinskega sveta je bilo že 
večkrat poudarjeno, da veliko cest po-

teka po zasebnih zemljiščih. Kako na-
meravate to urediti?
Ocenjujem, da je polovica cest v tem po-
gledu neurejenih. Ne govorim o tem, da 
gredo v celoti po zasebnih zemljiščih, 
ampak vsaj delno. Občina za te odkupe 
sredstev nima in tudi v prihodnje ne 
vidim, kje bi jih lahko dobili. Urejamo 

pa problematiko lastništva ob vsakem 
novem večjem infrastrukturnem pro-
jektu. Na tem področju so zadeve precej 
neurejene in zahtevne. Šli bomo tudi v 
spremembo kategorizacije cest. Neka-
tere odseke bo treba kategorizirati na 
novo, spet druge iz kategorizacije iz-
vzeti. Ob tem naj povem, da je ustavno 
sodišče pred kratkim dalo prav občanu 
iz Valburge, z območja "Na Plavcah", in 
v enem delu razveljavilo odlok o ka-
tegorizaciji cest. Del ceste, ne v celoti, 
ampak približno polovica širine ceste, 
poteka po njegovem zemljišču. Občina 
se bo morala odločiti. Razmišljamo v tej 
smeri, da cesto zapremo. Drugi primer z 
daljšo brado pa je v Žlebeh, odsek na ce-

sti Petač–Stežica. Tam je občina pridobi-
la solastninsko pravico in sedaj prek (u)
pravnih postopkov skušamo pridobiti 
lastninsko pravico na tej cesti. 
• Osrednje aktivnosti v januarju ...
Delalo se je pri projektih, za katere letos 
čakamo izvedbo. Nekje imamo uspeha 
več, nekje manj. Se pa iz dneva v dan 
bolj sprašujem, kam gre državna bi-
rokracija. Nam nadrejene institucije 
praktično nobenega papirja ne izdajo, 
ne da bi zahtevale še dodatne študije, 
mnenja, obveze ... Praktično nemogoče 
je v doglednem času pripraviti doku-
mentacijo. 
• Konec januarja je padla slovenska 
vlada. V Medvodah se dobro leto po 
potrditvi mandatov novim občinskim 
svetnikom vsaj na zunaj zdi, da ste v 
večini primerov zelo enotni. Kakšen 
pa je vaš pogled?
Menim, da na občinski ravni prevladuje 
več modrosti kot na državni. Zavedamo 
se, da delamo projekte za občane, za 
skupnost, in tukaj ideologija, osebne 
zgodbe ne igrajo takšne vloge. V resnici 
je največ razprav povezanih s tem, na 
katerem območju je katera investicija 
najbolj nujna. Vesel sem, da je tako. To 
pomeni, da večina svetnikov razume, 
da smo ekipa, da je treba igrati na isti 
gol. Je pa res, da včasih kdo meni, da 
je lahko igralec, trener, sodnik in nogo-
metna zveza – vse v eni osebi.

»Letos bomo skušali dobiti 
sredstva za preplastitev celotne 
cestne infrastrukture znotraj 
območja Zbiljskega gaja in za 
pripravo projekta za ureditev 
vaškega trga.«
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Občinski svetniki so v nadaljevanju 
osme seje, ki je bila decembra, sprejeli 
Odlok o spremembah proračuna za leto 
2020 in Predlog Sklepa o dopolnitvi Na-
črta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Medvode za leto 2020. Proračun 
za letos je bil sicer sprejet konec marca 
lani. 

UVRSTILI NEKAJ NOVIH PROJEKTOV

"Razlog za spremembo proračuna je 
prenos nekaterih investicij iz leta 2019 v 
leto 2020, predlagamo nekatere nove in-
vesticije in precej nižji prenos sredstev iz 
preteklega leta. V proračunsko leto 2020 
skupaj s krajevnimi skupnostmi prena-
šamo sredstva v okvirni višini 650 tisoč 
evrov. Skupni prihodki se povečujejo za 
okrog 248 tisoč evrov, predvsem na ra-
čun prihodkov iz naslova "kohezije". Ta 
projekt se bo nadaljeval še v letu 2020. 
Povišanje iz tega naslova pa je planira-
no tako na prihodkovni kot odhodkovni 
strani proračuna. Načrtovani odhodki 
so za dobrih 1,474 milijona evrov nižji 
od sprejetega proračuna. Ker v letu 2020 
za Osnovno šolo Preska načrtujemo le 
petsto tisoč evrov za izgradnjo prizidka 
namesto 4,5 milijona evrov za začetek 
gradnje šole, smo v proračun lahko 
uvrstili še nove projekte, in sicer Ume-
tnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi 
– projekt LAS, vodovod Zbilje – Žeje, II. 
faza (sekundarno omrežje), komunalno 
infrastrukturo Senica, prizidek ZD Med-
vode, obnovo (restavriranje) Hafnerjeve 

kapelice, Vrtec Medvode – prizidek Sora. 
Na področju družbenih dejavnosti zara-
di višjih cen v vrtcih za ta namen do-
dajamo sredstva v višini petdeset tisoč 
evrov," je med drugim pojasnila Sanja 
Malej, vodja Oddelka za proračun, fi-
nance in gospodarstvo.

ŠTEVILKE LETOŠNJEGA PRORAČUNA

V proračunu Občine Medvode za leto 
2020 so načrtovani odhodki v višini 
22.208.792 evrov. Največji delež predsta-
vljajo investicijski odhodki (55 odstot-
kov), druga največja skupina so tekoči 

transferi (26 odstotkov), tekoči odhodki 
predstavljajo 17 odstotkov celotnega pro-
računa, drugo so investicijski transferi.
Načrtovanih prihodkov je 22.070.402 
evrov. Daleč največja postavka so davč-
ni prihodki (davki na dohodek in dobi-
ček, davki na premoženje, domači dav-
ki na blago in storitev in drugi davki) v 
višini dobrih 12,3 milijonov evrov. Nekaj 
več kot 4,3 milijona evrov načrtujejo 
tudi prihodkov iz državnega proračuna 
in proračuna Evropske unije.

RAZPRAVA, V OSPREDJU GRADNJA 
NOVE OSNOVNE ŠOLE PRESKA

Župan Medvod Nejc Smole je v uvodu 
pojasnil, da je proračun usklajen, in do-
dal veselo novico, ki ni neposredno ve-
zana na proračun, in sicer da je občina 
skozi ljubljanski Holding uspela dobiti 
1,2 milijona evrov za investicije v komu-
nalno infrastrukturo za leto 2020. 
V sami razpravi je bila poudarjena po-
treba po gradnji nove Osnovne šole Pre-
ska. Uroš Medar (LNS), ki je tudi pred-
sednik Odbora za družbene dejavnosti, 
je povedal: "Razumemo, da je sredstev 
za vse premalo, sploh v času kohezije. 

Spremenjen razrez letošnje proračunske pogače
Proračun Občine Medvode za leto 2020 je težak dobrih 22 milijonov evrov. Več kot 
polovico predstavljajo investicijski odhodki. Vanj so uvrstili nekaj novih projektov.

Velik del sredstev v proračunu za leto 2020 je namenjen zaključku kohezijskega projekta. Na 
območju občine Medvode bi ga na terenu radi zaključili do poletja.

V proračunu za leto 2020 Občina Medvode načrtuje tudi velik 
del prihodkov iz proračuna Evropske unije, predvsem zaradi 
zamika izvedbe "kohezije". Ta skupina prihodkov je v primerjavi 
s proračunom, sprejetim marca lani, višja za 2,4 milijona evrov. 
Projekt Kolesarska pot Preska–Medvode–Pirniče–Vikrče se 
je začel v letu 2019, v letu 2020 pa pričakujejo tudi sredstva iz 
strukturnega sklada v višini sto tisoč evrov, prihodke pa načrtujejo 
tudi iz sredstev za izvajanje skupne kmetijske politike v višini 
okrog 170 tisoč evrov (projekt komasacije in projekti LAS). Na 
postavki prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna 
Evropske unije je tako načrtovanih dobre 4,3 milijona evrov.



Žalosti pa nas, da so se znižala sredstva 
predvsem pri družbenih dejavnostih, 
res ne na razpisih, pač pa se je za štiri 
milijone evrov znižala postavka OŠ Pre-
ska, za 250 tisoč OŠ Smlednik. Kar nas je 
pomirilo, je, da bodo kljub zmanjšanju 
na postavki OŠ Smlednik tam še vedno 
lahko realizirali zastavljeni cilj za leto 
2020, to je pridobitev vse potrebne do-
kumentacije. Skrbi pa nas gradnja nove 
Osnovne šole Preska. Veseli smo, da se 
skuša trenutna situacija rešiti s posta-
vitvijo modularnega objekta. Vsi pa se 
moramo zavedati, da je Osnovna šola 
Preska, predvsem najnovejši del, če mu 
lahko tako rečemo, potresno ogrožena, 
šola ne ustreza normativom zakono-
daje ... Utesnjenost v razredih povzroča 
dodatno vzgojno problematiko. Skrbi 
nas, da bi se nam s postavitvijo novega 
modularnega objekta za dodatne učilni-
ce vzel še edini merljivi argument, s ka-
terim lahko nastopamo v javnosti, in to 
je, da je poleg vsega šola premajhna. Po-
zivam vse, da imate novo šolo v mislih 
pri sprejemanju proračuna za leto 2021. 
Tudi za družbeno dejavnost je treba po-
skrbeti." Župan je odgovoril, da je na 
postavki OŠ Preska ostalo petsto tisoč 
evrov za postavitev modularne enote in 
da se je osnovna šola opredelila, da želi 
v njej namesto štirih dve učilnici, preo-
stanek denarja pa naj se nameni za za-
četek projektiranja nove šole. Samo pro-
jektiranje naj bi stalo milijon evrov. "Ko 
bo dokumentacija pridobljena, bomo 
šele lahko resno računali na morebitna 
sredstva države. Treba pa se je zaveda-
ti, da država za celo Slovenijo za soin-
vestiranje izgradnje novih šol oziroma 
adaptacije namenja od štiri do šest mi-
lijonov evrov letno, ocenjena vrednost 
investicije Osnovne šole Preska pa je od 
13 do 15 milijonov evrov. Jasno je, da je 
to projekt, ki presega zmožnosti občine," 
je še pojasnil Smole. 
Svetnik Ivan Špenko (DeSUS) je v nada-
ljevanju dejal, da v prihodnje pričakuje-
jo, da bo več denarja šlo tudi na obrobje 
občine. "V letu 2020 gre velik del sred-
stev za zaključek kohezijskega projekta. 
Do junija bi radi z njim na našem ob-
močju zaključili. Za leto 2020 ne predvi-
devamo dodatnega zadolževanja. Pasu 
nismo zategovali pri razpisih, smo pa 
določili projekte, ki bodo na žalost mo-
rali počakati," je še povedal Smole. 
Pri glasovanju o spremembah proraču-
na za leto 2020 je bilo prisotnih 21 sve-
tnikov, za jih je glasovalo 19, nihče ni bil 
proti. 
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REKONSTRUKCIJA CESTE  
SENIČICA–MEDNO

Predvidena je rekonstrukcija lokalne 
ceste Seničica–Medno, ki obsega uredi-
tev odvodnjavanja in razširitev vozišča 
za normalno srečevanje dveh vozil, to je 
dva vozna pasova širine 2,25 metra, na 
vsaki strani 0,5 metra asfaltirane ban-
kine in 0,5 metra peščene bankine. Za 
investicijo je bil izdelan izvedbeni načrt 
s popisom del. Ocenjena vrednost del je 
195 tisoč evrov. Projekt se bo začel izva-
jati leta 2020 in bo zaključen leta 2021.

PRIZIDEK ZD MEDVODE

Občina Medvode ima letos v načrtu iz-
delati projektno dokumentacijo in pri-
dobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
prizidka k Zdravstvenemu domu Medvo-
de. V kleti prizidka bo pridobila prostore 
za arhiv, v pritličju bodo urejeni prostori 
za lekarno, v nadstropju pa se bodo pri-
dobili prostori za nove ordinacije. Zato 
so v proračun za leto 2020 uvrstili novo 
proračunsko postavko, na kateri zagota-
vljajo sredstva za izdelavo projektne do-
kumentacije. Gradnja naj bi se začela v 
letu 2021 in zaključila v letu 2022.

PRIZIDEK K OŠ PRESKA

Do izgradnje nove Osnovne šole Preska 
bo občina prostorsko stisko reševala 
s prizidkom dveh učilnic. Prizidava bo 
izvedena z modularno gradnjo, tako da 
bo možno novi del objekta po izgradnji 
nove šole prestaviti na drugo lokacijo. 
Ena izmed možnih lokacij za kasnejšo 
prestavitev enot je tudi POŠ Topol. Novi 
prizidek se bo k šoli priključil na mestu 
povezovalnega trakta in bo obsegal dve 
učilnici s predprostorom, kjer bodo ure-
jene tudi garderobe in povezovalni ho-
dnik. Projekt se bo začel in zaključil v 
letu 2020.

CESTA VIKRČE–TACEN

Vezano na izvajanje projekta Odvajanja 
in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja – Či-
sto zate se bo po izgradnji fekalne ka-
nalizacije rekonstruirala še lokalna 
cesta Tacen–Brezovec, na odseku od 
Bara Sava do gostilne Kovač. Sočasno z 
rekonstrukcijo ceste se bo zgradil tudi 
pločnik. Investicija se bo začela izvajati 
spomladi in bo zaključena do jeseni le-
tošnjega leta.

REKONSTRUKCIJA OŠ SIMONA  
JENKA SMLEDNIK

V letu 2020 se bo v skladu z dogovorom 
z OŠ Simona Jenka in po preveritvi pro-
stora v sami šoli začela izdelava projek-
tne dokumentacije prizidka na vzhodni 
strani, in sicer neposredno ob telova-
dnici. Zaradi pomanjkanja učilnic je 
tako predvidena izgradnja prizidka, v 
katerem bodo urejene tri dodatne učil-
nice. V letu 2020 je na podlagi izdelane 
projektne dokumentacije predvidena še 
pridobitev gradbenega dovoljenja, iz-
vedba del pa je načrtovana v letih 2021 
in 2022.

SANACIJA LOKALNE CESTE  
MEDVODE–GORIČANE–RAKOVNIK–
SORA

V letu 2020 je po zaključku projekta Či-
sto zate predvidena sanacija lokalne ce-
ste Medvode–Goričane–Rakovnik–Sora. 
Projekt obsega popravilo asfalta in ni-
žanje jaškov na ustrezno višino.

VODOVOD (IN KANALIZACIJA)  
ZBILJE – ŽEJE – II. FAZA

V letu 2020 se bo nadaljevala gradnja 
komunalne infrastrukture v naselju 
Zbilje – Žeje, ki se je začela izvajati v letu 
2019. V letu 2020 bo vodovod obnovljen 
še v stranskih ulicah znotraj naselja, 
tako da bo vsem omogočen priklop na 
novo zgrajeno komunalno infrastruk-
turo. Tudi na teh trasah se bo soča-
sno z gradnjo sekundarnega vodovoda 
zgradila fekalna kanalizacija, ki se bo 
financirala s sredstvi Javnega podjetja 
VOKA Snaga, plinovodno omrežje, ki ga 
bo financirala Energetika Ljubljana, in 
optično omrežje, ki ga bo financiral Te-
lekom Slovenije.

REKONSTRUKCIJA CESTE SPODNJE 
PIRNIČE–KOBIVAR

Predvidena je rekonstrukcija lokalne 
ceste LC 251011 Tacen–Brezovec, na od-
seku Spodnje Pirniče–Kobivar, od hišne 
številke Spodnje Pirniče 59 skozi gozd, v 
približni dolžini 590 metrov. 

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE NA  
OBMOČJU KS SENICA IN KS SMLEDNIK

V letu 2020 se bo začelo projektiranje 
kanalizacije v krajevnih skupnostih Se-
nica in Smlednik. M. B.

Izbrani projekti iz proračuna
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Občinski svet je na decembrski seji soglasno sprejel Predlog 
Letnega programa športa za leto 2020.
Uvodno obrazložitev je podala Ines Iskra, vodja športnih pro-
gramov v Javnem zavodu Sotočje Medvode: "Predlog letnega 
programa športa za leto 2020 se po vsebini kar precej razli-
kuje od tistih iz preteklih let, finančne posledice za občino 
pa so enake kot v letu 2019. To pomeni, da na javnem razpisu 
za sofinanciranje športnih programov razdeljujemo enako 
vsoto, to je 119.500 evrov, in sicer za dogovorjene programe 
101 tisoč evrov, za programe športa za dosežek, to so predno-
stni programi športa lokalnega pomena, pa še 18 500 evrov. 
Lani pritožb nismo imeli, Letni program športa je usklajen 
z občinskim pravilnikom, smernicami Nacionalnega pro-
grama športa in Zakonom o športu. Daleč največji delež dobi 
šport otrok in mladine (65.650 evrov), sledi športna rekreacija 
(10.100 evrov), kakovostni šport (10.100 evrov), razvojnim in 
strokovnim nalogam v športu pa bo dodeljenih dobrih 15 tisoč 
evrov. Edina razlika je, da omejujemo določene pravice prija-
viteljem, saj bodo sredstva za šport za dosežek dobili le tisti, 
ki imajo vzpostavljeno celotno selekcijsko piramido. Mladin-
ci in člani zahtevajo namreč bistveno višje stroške v procesu 
treniranja kot mlajše selekcije."
V Letni program športa je vključen tudi Javni zavod Sotočje 
kot drugi največji izvajalec Letnega programa športa. "Nje-
gov delež znaša 49.500 evrov in se deli na šport mladih, pla-
valne tečaje, šolska športna tekmovanja, večer športa, mini 
olimpijado, festival Medvode v gibanju ... Zanj denar prido-
bimo iz razpisa za prireditve in fundacije za šport, v več kot 
osemdeset odstotkih pa smo ga lani realizirali s pomočjo 
sponzorjev in donatorjev. Po novem imamo tudi pravilnik za 
nagrajevanje športnikov, sredstva so namenjena tudi za iz-
delovanje tekaških prog na Jeprci, če nam snežne razmere 
to dopuščajo," je še dejala Iskra in dodala, da je v program 
vključenih tudi 140 tisoč evrov za obratovanje, upravljanje in 
vzdrževanje športnih objektov, pri čemer gre največji delež za 
Športno dvorano Medvode, Nordijski center Bonovec, Nogo-
metno igrišče Medvode in trim stezo Ekofit Bonovček. "Del 
Letnega programa športa sta tudi oddaja šolskih telovadnic 
in postavitev drsališča. Če vse skupaj seštejemo, dobimo 356 
tisoč evrov, kolikor znaša 'športni' proračun občine Medvo-
de," pravi. Predlog Letnega programa športa je pregledala tudi 
Športna zveza Medvode in nanj podala soglasje.
V razpravi je Tomaža Kuralta (NLNKOM) zanimalo, kako je s 
prakso najema šolskih telovadnic, da bi sistem moral biti po-
enoten. Poudaril je, da bi se v šport moralo vlagati več, in ob 
tem omenil športni park, je pa pohvalil delo Javnega zavoda 

Sotočje. Župan Nejc Smole je odgovoril, da najem telovadnic 
že leta poteka tako, da je sklenjena pogodba, ki jo podpiše tudi 
občina, kar se tiče vlaganja v šport, pa je povedal: "V Medvo-
dah se zelo veliko vlaga v športno infrastrukturo. Zgrajen je 
bil športni park pri OŠ Smlednik, adaptacija športnega parka 
pri OŠ Pirniče, zaključili smo tudi veliko investicijo športnega 
parka pri OŠ Medvode. Obisk je povsod dober. Strinjam se, da 
se vsak vložen evro za področje športa večkrat povrne. V špor-
tno infrastrukturo bomo vlagali še naprej."
Ines Iskra je ob tem povedala, da trenutno v Medvodah za 
potrebe izvajanja športne dejavnosti vlada velika prostorska 
stiska: "Članstvo v društvih se je občutno povečalo. Pred de-
setimi leti so društva združevala po petdeset in več članov, 
danes jih tudi po petsto in več." Meni, da denar, ki ga razde-
ljujejo na razpisih, ni edino merilo vlaganja v šport, ampak 
tudi redno vzdrževanje športne infrastrukture ter promocija 
športa za vse starostne skupine: "In ta v Medvodah poteka 
zelo dobro v obliki festivalov, promocijskih prireditev, tudi za 
vzdrževanje športnih objektov smo večkrat pohvaljeni, prav 
tako za organizacijo šolskih športnih tekmovanj. V dvorani 
zato redno gostimo regijska in državna prvenstva." Ladislav 
Vidmar (LNS) je poudaril, da je vlaganje v šport izjemnega po-
mena, njegov smisel pa, da vzgojimo ljudi, da se tudi kasneje 
v življenju rekreirajo, zato je treba vlagati v mlade, sploh v 
današnjem času, da ne bomo sedeča, temveč vitalna družba. 
Mirko Verovšek (ŠPON) je poudaril, da se premalo financira 
samo stroko, torej kakovostne trenerje: "To se izraža tudi na 
razglasitvah najboljših športnikov v občini. Na vrhu so tisti, 
ki trenirajo pod strokovnim vodstvom v klubih v drugih obči-
nah." Ines Iskra se je s tem strinjala, hkrati pa poudarila, da 
je bila civilna športna sfera tista, ki ni dala soglasja strategiji 
športa v občini do leta 2023, ki je predvidevala tudi sofinanci-
ranje trenerjev.
Občinska uprava Občine Medvode bo v skladu s pravilnikom 
izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje in razde-
litev proračunskih sredstev za programe športa za leto 2020.

Športni evro v višini 356 tisoč evrov
Prek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov bo razdeljen enak znesek 
kot lani, in sicer 119.500 evrov. Enotno stališče: v šport je treba vlagati.

Sredstva iz naslova obratovanje, upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov so namenjena tudi za Športno dvorano Medvode.

Na območju občine Medvode je registriranih več 
kot 65 športnih društev in zvez. Na javni razpis za 
sofinanciranje programov športa v letu 2019 se  je 
prijavilo 26 izvajalcev.
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Krajevna skupnost Trnovec pokriva vas 
Trnovec in del vasi Setnica. Ustano-
vljena je bila leta 1998 po razdružitvi s 
tedanjo Krajevno skupnostjo Trnovec - 
Topol. 
"Vas ima bogato zgodovino iz časov de-
lovanja rudnika in topilnice svinca v 
Knapovžah. Potok Ločnica in Knapovšči-
ca sta bila takratnim prebivalcem vir 
energije za nekaj mlinov in elektrarn. 
Danes sta delujoči še dve elektrarni. Ni 
pa bila narava vedno prijazna do ljudi 
v dolini. Naj omenim hude poplave v 
avgustu 1924, žled leta 2014 in nato še 
poplave jeseni istega leta," opisuje Jože 
Rade, predsednik Sveta KS Trnovec, in 
nadaljuje, da je danes krajevna sku-
pnost po zaslugi zavzetosti krajanov in 
dobrega sodelovanja z Občino Medvode 
in tudi z državo naredila velik korak v 
razvoju infrastrukture in urejenosti. 
Poudaril je urejeno vaško središče, ki 
vključuje športno in otroško igrišče, plo-
ščad s pokritim prostorom za prireditve 
ali zgolj za druženje ob igriščih, sedež 
krajevne skupnosti in manjše parkiri-
šče za obiskovalce: "Na ta projekt, ki smo 
ga krajani uresničili s prostovoljnim 

delom, pridobitvijo evropskih sredstev 
z veliko podporo občine in z ureditvijo 
potoka tudi s pomočjo države, smo zelo 
ponosni. Lepo urejeni prostori krajevne 
skupnosti nam omogočajo druženje, 
organizacijo raznih dogodkov za vse ge-
neracije. Zaživelo je tudi rojstnodnevno 
praznovanje otrok. Poleg tega pa tu snu-
jemo načrte in zbiramo ideje za projek-
te, s katerimi še lahko izboljšamo stan-
dard življenja v dolini." V preteklem letu 
je občina zgradila pločnik na najbolj 
izpostavljenem delu vasi, kar prispeva 
k večji prometni varnosti. Promet sko-
zi vas se v zadnjih letih močno poveču-
je, zato se, kot je povedal Rade, veliko 
ukvarjajo tudi z vprašanjem, kako učin-
kovito rešiti nespoštovanje predpisane 
omejitve hitrosti skozi naselje. 
Kot je še povedal, je v krajevni skupnosti 
vodilo sodelovanja prostovoljstvo: "Vsa 
potrebna vzdrževalna dela na igriščih, 
okolici in prostorih KS opravimo kra-
jani sami. Sredstva, ki jih dobivamo iz 
proračuna, pa prispevamo v projekte, 
kjer nam pomaga tudi Občina Medvode. 
V tem mandatu smo si zastavili cilj, da 
sredstva komunalne dejavnosti name-
nimo v posodobitev vaških cest in poti. 
Skupaj z občino in soudeležbo kraja-

nov želimo asfaltirati nekaj poti, ki so 
zlasti pozimi zaradi makadama slabo 
prevozne, predvsem pa skozi vse leto 
zahtevne za vzdrževanje. V planu je tudi 
etapna rekonstrukcija občinske ceste 
Sora–Topol. Pripravljenost krajanov je 
velika, zbrana so vsa potrebna soglas-
ja za prenos cest v občinsko last. Zara-
di omejitev pri proračunskih sredstvih 
smo občini predlagali dinamiko izvedbe 

in upamo, da bomo načrte uresničili." 
Poudarjajo tudi skrb krajanov za oskrbo 
s pitno vodo, za kar skrbi lani ustano-
vljeno Eko društvo Trnovec, v katero se 
je preoblikoval vaški vodovodni odbor. 
Poseben pomen ima tudi turizem. "Obi-
ska je vedno več. Krajani pa si prav na 
tem področju želimo več kulture. Težko 
razumemo posameznike, ki neodgovor-
no odmetavajo pločevinke in plastenke 
ob glavni cesti in sprehajalnih poteh. 
Njim gre apel, da odpadna embalaža tja 
ne sodi," je tudi povedal Rade, o željah v 
prihodnje pa še dodal: "Skupaj z občino 
iščemo rešitev za več varnih parkirnih 
mest za obiskovalce. Želimo si tudi ve-
čje ozaveščenosti lastnikov gozdov ob 
cesti in potoku. V načrtu imamo tudi 
obeležitev kulturne dediščine."
Za konec je poudaril, da je njihov priori-
tetni cilj ohranjanje poseljenosti ob za-
gotavljanju ustreznega razvoja. 

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Ohranjanje poseljenosti ob  
zagotavljanju razvoja
V krajevni skupnosti Trnovec so v zadnjem času naredili 
velik korak v razvoju infrastrukture in urejenosti. 

Jože Rade, predsednik Sveta KS Trnovec  
/ Foto: Peter Košenina

Urejeno vaško središče vključuje športno in otroško igrišče, ploščad s pokritim prostorom za 
prireditve ali zgolj za druženje ob igriščih, sedež krajevne skupnosti in manjše parkirišče za 
obiskovalce. / Foto: arhiv KS Trnovec

Sestava Sveta KS Trnovec  
v mandatu 2018–2022: Jože 
Rade (predsednik), člani: Jure 
Osredkar, Andrej Čarman, 
Lojzka Bozovičar in Nuša 
Tehovnik. Tajništvo prostovoljno 
vodi Mojca Murnik.



10 | OBČINSKE NOVICE

Občina Medvode svojim občanom nudi Pomoč na domu. 
Storitev, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom,  
izvaja COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu, Tbilisijska cesta 57b,  
Ljubljana. Ostareli, bolni oziroma njihovi svojci ob delovnikih od  
8. do 12. ure lahko za informacije o storitvi pokličete kontaktno telefonsko  
številko 01/244 31 05 ali pišete na elektronski naslov: zavod.campa@comett.si.

Občina Medvode je bila uspešna na javnem 
razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano za pridobitev nepovratnih sred-
stev iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja iz naslova ukrepov Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, 
in sicer za projekt ureditve gozdne infrastruk-
ture – gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 
in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Kot 
so sporočili, so v preteklih mesecih uredili 
pet gozdnih poti po gozdovih na območju ob-
čine: "Rekonstruirali smo gozdne vlake na na-
slednjih poteh: Pod Borovljekom, Rjava pot, 
Pod Bobnom, Pri Rusu in Pasja pot. Skupna 
dolžina vseh urejenih poti je okrog 5.100 me-
trov, vse pa so bile rekonstruirane kot gozdne 
vlake v širini 3,5 metra. Pri pripravi in izvedbi 
projekta so sodelovali revirni gozdarji Zavoda 
za gozdove Slovenije." Vrednost celotnega 
projekta je dobrih 35 tisoč evrov, od tega bo 
slabih 15 tisoč evrov prispeval Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja. M. B.

Evropski denar za  
gozdne poti

Vrtec Medvode vabi starše predšolskih 
otrok k vpisu otrok v program predšolske 
vzgoje Dnevni program (od šest do devet 
ur) za šolsko leto 2020/2021. Vpis bo po-
tekal do 15. marca. Obrazec vpisnega lista 
s prilogami lahko oddate po pošti ali na 
upravi Vrtca, Ostrovrharjeva ulica 2, 1215 
Medvode, vsak dan od 8. do 15. ure. M. B.

Vpis v Vrtec Medvode

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Ponekod ob državni cesti od Šentvida 
skozi Medvode in do Kranja so posta-
vljeni količki. Kaj je razlog, smo vpra-
šali na Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo.
"Direkcija RS za infrastrukturo je v okvi-
ru vzdrževalnih del pred rekonstrukcijo 
ceste Kranj (Labore)–Jeprca od kilome-
tra 3,680 do kilometra 8,080 in Jeprca–

Ljubljana (Šentvid) od kilometra 0,000 
do kilometra 0,123 zaradi slabe kako-
vosti podatkov zemljiškega katastra 
naročila izvedbo ureditve meje cestne 
parcele v dolžini 4,5 kilometra. Zemlji-
škokatastrska izmera se izvaja v kata-

strskih občinah Dorfarje, Drulovka, Zbi-
lje, Senica, Godešič, Reteče, Breg ob Savi, 
Jama, Praše in Mavčiče. Izvajalec geo-
detske odmere v okviru svojih pogodbe-
nih obveznosti izvaja postopke skladno 
z Zakonom o evidentiranju nepremič-
nin. Vsi tangirani lastniki zemljišč bodo 
o postopkih obveščeni," so sporočili iz 
službe za odnose z javnostmi.
Pojasnili so še, da bosta postopek uredi-
tve meje cestne parcele in izdelava pro-
jektne dokumentacije za obnovo voz-

išča predvidoma končana maja letos, 
na podlagi projektne dokumentacije in 
če bodo za obnovo vozišča zagotovljena 
finančna sredstva, pa bo izveden javni 
razpis za izvajalca gradbenih del za re-
konstrukcijo ceste.

Urejanje meje cestne parcele

Direkcija RS za infrastrukturo je v okviru vzdrževalnih del pred rekonstrukcijo dela ceste od 
Kranja (Labore) do Ljubljane (Šentvid) zaradi slabe kakovosti podatkov zemljiškega katastra 
naročila izvedbo ureditve meje cestne parcele. To je razlog za postavitev količkov tudi na 
območju medvoške občine.

Občina Medvode občane obvešča, da lahko 
v začasnem zbirnem centru Medvode pre-
vzamejo brezplačno sol za posipanje. Vsako 
gospodinjstvo lahko prevzame do deset ki-
logramov soli, občani pa se izkažete z oseb-
nim dokumentom. Za prevzem je sol na voljo 
v obratovalnem času zbirnega centra. Sol je 
v razsutem stanju in si jo vsak naloži v svojo 
embalažo. M. B.

Brezplačna sol za  
posipanje

Postopek ureditve meje cestne parcele in izdelava projektne 
dokumentacije za obnovo vozišča bosta predvidoma končana maja 
letos, na podlagi projektne dokumentacije in če bodo zagotovljena 
finančna sredstva, pa bo izveden javni razpis za izvajalca 
gradbenih del za rekonstrukcijo ceste.
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Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav stvene 
ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov 
(VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabni-
ke pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, 
da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen 
ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do 
nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene 
obvezno prekuhavati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žle-
be - Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, VS Golo Brdo - 
Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o 
preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno 
dostopna na spletnih straneh Občine Medvode www.
medvode.si. Navodila, priporočila in mnenja glede 
vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hi-
šnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
Občina Medvode

NADA PREŠEREN

Občina Medvode že vrsto let sodeluje z 
nekaterimi evropskimi mesti: od leta 
2015 je pobratena s francoskim mestom 
Crest, prijateljske vezi poglabljamo z 
nemškim mestom Nidda in italijan-
skim Ponte San Nicolo, v stikih pa smo 
tudi z mestom Zaječar iz Srbije. 

Mednarodni odbor Medvode je bil uspe-
šen na razpisu Evropske komisije iz ukre-
pa Evropa za državljane in je pridobil 
sredstva za organizacijo projekta, ki bo 
vrhunec doživel od 14. do 17. maja. Majsko 
srečanje je del našega projekta Evropski 
objektiv za boljšo harmonijo – uporaba 
fotografije in glasbe za vključevanje in de-
stigmatizacijo manjšin. Naslov prireditve 
in celotnega projekta Lens and Harmony 
(prirejen prevod je Lepota in harmonija) 
nakazuje, da gre za preplet fotografske 
razstave in glasbe, cilj prireditve pa je 
spodbujanje medkulturnega dialoga in 
medsebojnega razumevanja ter boj proti 
stigmatizaciji vseh manjšin, od narodno-
stnih do migrantov in ljudi drugačne bar-
ve kože ali drugačnega svetovnonazor-
skega, verskega ali drugega prepričanja. 
Seveda pa brez sodelovanja občank in 
občanov ne bo šlo. Potrebujemo namreč 
vašo pomoč pri tridnevni namestitvi z zaj-

Lepota in harmonija
Medvode bodo maja ponovno stičišče prijateljskih mest 
iz štirih evropskih držav.

MAJA BERTONCELJ

Projekt Stara hišna imena, ki ga sofi-
nancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in Republika Slovenija v okviru Progra-
ma razvoja podeželja 2014–2020, poteka 
tudi v občini Medvode.
"Včasih se ljudje niso prepoznavali po 
priimkih, temveč po hišnih imenih. 
Marsikje na slovenskem podeželju je to 
živo še danes. S hišnim imenom se lju-
dje čutijo bolj povezane z domačim kra-
jem, saj staro hišno ime potrjuje, da ima 
hiša v kraju zgodovino. Hišna imena so 
zaradi svoje starosti del našega ljudske-
ga izročila oziroma del naše žive kul-
turne dediščine," pravi Klemen Klinar iz 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Kot 
dodaja, pobuda zbiranja in obeležitve po-
kriva že 25 občin na Gorenjskem, od leta 
2009 pa je bilo zbranih že več kot deset 
tisoč hišnih imen. "Zbrana so le stara 

hišna imena, starejša od osemdeset let. 
V občini Medvode so bila hišna imena v 
delu naselij že raziskana lansko leto, z 
letom 2020 pa se pobuda v okviru projek-
ta Stara hišna imena 2 na območju občin 
Komenda, Medvode in Vodice nadaljuje. 
V občini Medvode bodo tokrat obravna-
vana naselja Dol, Goričane, Ladja, Med-
vode, Rakovnik, Sora, Spodnja Senica, 
Vaše in Zgornja Senica. V okviru projekta 
bodo v naštetih krajih stara hišna imena 
zbrana in obeležena z glinenimi tablica-
mi. Hišna imena bodo predstavljena v 
tiskani knjižici in umeščena na spletni 
portal www.hisnaimena.si, kjer so zbra-
na vsa gorenjska hišna imena," še poja-
snjuje Klinar.
Za več informacij o projektu in sporočilo 
o hišnem imenu v obravnavanih nase-
ljih lahko pokličete na Razvojno agencijo 
Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokov-
no izvajala (telefon: 04/581 34 16 ali e-po-
šta: klemen.klinar@ragor.si). 

Nadaljujejo zbiranje hišnih imen
Obravnavali bodo Dol, Goričane, Ladjo, Medvode, 
Rakovnik, Soro, Vaše, Spodnjo Senico in Zgornjo Senico. 

trkom za goste iz tujine, za druge obroke 
bomo poskrbeli v sklopu prireditve. Gostje 
niso zahtevni; želijo si predvsem čim več 
spoznati in izvedeti o naši deželi in nave-
zati čim več stikov z domačini, jezikovne 
ovire bomo z dobro voljo zlahka prema-
gali. Slovenci smo znani po gostoljubnosti 
in v prejšnjih letih smo se že izkazali pri 
organizaciji podobnih dogodkov. Goste iz 
tujine smo vedno ljubeznivo sprejeli in 
jim pokazali delček naše dežele, kulture, 
navad in kulinarike, obiskovalci pa so bili 
vedno navdušeni nad pestrostjo in zani-
mivostmi Slovenije.
Vabimo vse, da se nam pridružijo in 
dodajo vsaj delček k evropskemu soži-
tju in razumevanju. Vsi smo del velike 
evropske družine, ki nam je prinesla ve-
liko dobrega in odnesla meje, ki so nas 
mnogo let ločevale.

Če vas nova izkušnja zanima 
ali ste bili gostitelji že 
prej, nam to sporočite na 
e-naslov Mednarodnega 
odbora (mednarodni.
odbor@medvode.si) ali pa 
pokličite Nado Prešeren na 
040 202 016 oziroma Vanjo 
Ločniškar na 031 808 064. 
#lensandharmony2020

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi 
posameznike, skupine občanov, podjetja, 
zavode, društva, druge organizacije in sku-
pnosti z območja občine Medvode, da pre-
dlagajo kandidate za občinska priznanja. 
Poziv je objavljen na spletni strani Občine 
Medvode. Odprt je do 31. marca. M. B.

Poziv za kandidate za 
občinska priznanja



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

objava_sotocje_februar_2020_TISK.pdf   1   3. 02. 2020   14:18:00

w
w

w
.m

ed
vo

de
.s

i



Trudimo se, da bi dijakom omogočili, da 
razvijejo čim več različnih potencialov, 
zato pouk neprestano posodabljamo in ga 
prilagajamo zahtevam sodobne družbe. V 
šolskem letu 2019/20 smo dijakom drugih 
in tretjih letnikov gimnazije ponudili raz-
lične interdisciplinarne sklope. 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nada-
ljevali mnoge državne in mednarodne 
projekte in izmenjave. Eden obsežnejših 
projektov, pri katerem sodeluje naša šola 
kot razvojni zavod v letošnjem šolskem 
letu, je NA-MA POTI, v okviru katerega raz-
vijamo in uporab ljamo inovativne didak-
tične pristope in pedagoške strategije. 
Naši dijaki so aktivni na mnogih področjih. 
Več kot tretjina dijakov ima status športni-
ka. Ob pomoči učiteljev in koordinatorjev 
uspešno usklajujejo športne in šolske ob-
veznosti. Športniki so v vseh oddelkih, ne 
le v športnem, ki je edini športni oddelek 
v strokovnih gimnazijah v Sloveniji. Biatlo-
nec Alex Cisar je v letu 2019 postal zlati 
maturant, poleg tega je osvojil tudi dve 
zlati odličji na mladinskem svetovnem 
prvenstvu v bia tlonu in srebrno v ekipni 
tekmi. Na GFP so se tudi v preteklosti šo-
lali številni dobri športniki: Primož Roglič, 
brata Peter in Domen Prevc, Žan Košir, 
Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anama-
rija Lampič, Grega Žemlja, Pe ter John 
Stevens, Anže Lanišek in mnogi drugi. 
Pri pridobivanju umetniških izkušenj dijaki 
sodelujejo s priznanimi umetniki. Slikar-
jem Likovnega društva Kranj smo hva-
ležni za didaktično donacijo likovnih del, 
ki je prva didaktično opremljena pred-
stavitev umetniških del na srednji šoli. 
Ponosni smo tudi na glasbenike. Nekateri 
se vzporedno šolajo, poleg GFP obiskujejo 
še konservatorij. Z individualiziranim nači-
nom dela uspešno usklajujejo delo na gi-
mnaziji in konservatoriju ter dosegajo lepe 
uspehe. Glasbenici sestri Gaja in Lana 
Jarc sta se vzporedno šolali, gimnazijo pa 
zaključili kot zlati maturantki. Trenutno 
harfist Jernej Mišič poleg gimnazije obi-
skuje še akademski študij v Italiji. 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo ve-
dno znali pri sluhniti potrebam dijakov in 
njihovim interesom, to je prepoznala tudi 
strokovna javnost. Leta 2019 smo za delo 
s športniki prejeli certifikat Športnikom 

prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje 
Olimpijski komite Slovenije. Za prihodnost 
imamo veliko izzivov, predvsem pa zavezo 
svojim dijakom, da bomo v prihodnje de-
lali še boljše. 

GIMNAZIJA FRANCETA  
PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem 
letu 2020/21 tako kot do sedaj vpisovali v tri 
programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in 
športni oddelek ekonomske gimnazije.
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MAJA BERTONCELJ

"Najbolje je, če imate to srečo, da že v 
osnovni šoli začutite, kaj bi radi delali, 
kaj vas zanima in veseli. Če boste temu 
sledili, boste v življenju srečni – in to šte-
je, ne pa denar, vpliv, moč ... Za katerikoli 
poklic se boste odločili, če čutite, da je to 
tisto pravo, je to vaša zmaga. In potem to 
delajte v skladu z vrednotami, ki so vam v 
življenju pomembne. Dobro je, da že sedaj 
razmišljate o poklicni prihodnosti. Sto-
pate v svet, ki bo korenito drugačen, kot 
je danes, ki bo prinesel poklice, ki jih še 
ne poznamo," je medvoške osnovnošolce, 
udeležence občinskega otroškega parla-
menta, v sejni sobi občine Medvode na-
govoril župan Nejc Smole.
Delegacije vseh štirih osnovnih šol v občini 
in VIZ Smlednik so se 24. januarja po dol-
gih letih na njegovo povabilo znova zbrale 
na občinskem otroškem parlamentu. "Po 
skoraj desetih letih je v sejni sobi znova 
potekal občinski otroški parlament. Odlo-
čili smo se, da bomo dali priložnost tudi 
mladim parlamentarcem, tema pa zani-
ma tudi nas. Prihodnost, poklici so tisto, 
kar mora občina ponuditi tudi v svojem 
okolju," je povedala Martina Kutnar z Od-
delka za splošne, premoženjskopravne in 
družbene zadeve. Potrdila je, da bodo ob-
činski otroški parlament organizirali tudi 
v prihodnje: "Tema letošnjega parlamenta 
je dvoletna, in to je Moja poklicna priho-
dnost. Z njo smo danes začeli kot z razpra-
vo, naslednje leto naj bi se na določenih 
področjih sprejeli konkretni sklepi, ki naj 
bi jim lokalna skupnost tudi sledila." 
Tema je bila udeležencem zanimiva. 
Prvo uro so se pripravljali po skupinah, 
sledila pa je razprava, v kateri se jim je 
pridružil tudi župan. Razpravljali so o 
petih različnih tematikah, povezanih z 
osrednjo temo: pametna izbira pokli-

ca, izobraževanje za poklic, Slovenija, 
Evropa, svet, vpliv medijev na izbiro 
poklica in poklici preteklosti, sedanjo-
sti in prihodnosti. Kaj vse je bilo slišati 
od mladih? "Vsak poklic od nas zahte-
va delovne navade. Za poklice potrebu-
jemo določeno izobrazbo. Vrednote so 
dom, družina in prijatelji. Vsak od nas 
ima željo po boljši izobrazbi in delati ti-
sto, kar nas veseli. Pri izbiri srednje šole 
nam pomagajo strokovni delavci na 
šoli, pogovarjamo se s prijatelji, starši, 
se udeležimo Vrtiljaka poklicev, gremo 
na informativni dan ... Priložnosti ima-
mo tudi za odhod na delo v tujino, kar 
prinaša pozitivne in negativne posle-
dice. Na izbiro poklica imajo vpliv tudi 
mediji. Prednosti so več podatkov in 
njihovo hitro širjenje, slabosti pa, da ti 
lahko tudi zavajajo ali so nepreverjeni." 
Zanimivo je bilo tudi njihovo razmišlja-
nje o poklicih prihodnosti. To bi lahko bili 
profesionalni prijatelj, organizator za-
sebnega življenja, idejnik, osebni trener, 
agent za človeške organe, specialist za 3D-
-tiskanje … "Niti ne vemo, kateri poklici 
bodo aktualni v prihodnosti, tako da vča-
sih, ko se izobražujemo, ne gre za izobra-
ževanje za točno določen poklic, temveč 
za izobraževanje naših spretnosti, navad, 
pridobivanja znanj, biti ustvarjalen, ino-
vativen, da boš to lahko kasneje uporabil. 
Časi niso več takšni, da bi štirideset let 
opravljal isto delo. Zato je naša naloga, da 
se neprestano izobražujemo, iščemo nove 

možnosti za pridobivanje znanj," je pove-
dala Kutnarjeva.
S predstavitvami in iztočnicami mla-
dih je bil zadovoljen tudi župan. Posebej 
je poudaril temo o poklicih prihodnosti: 
"Slišali smo, da bomo potrebovali profesi-
onalne prijatelje, organizatorje zasebnega 
življenja, idejnike. Vse to je najbrž ob tem 
trendu res, vendar ali si predstavljate, ka-
kšno je naše življenje, da bi to potrebovali. 
Na mlajših generacijah je, da se borite, da 
ohranjate ta človeški občutek, ste del sku-
pnosti. Ko boste prvič potrebovali profesi-
onalnega prijatelja, ste v življenju nekje 
narobe zavili. Ni cilj življenja, da smo kot 
programirani roboti, smo vendarle lju-
dje." Organizator nacionalnega programa 
otroškega parlamenta je Zveza prijateljev 
mladine Slovenije. V tem šolskem letu 
poteka že trideseto leto, zaključil pa se bo 
z nacionalnim otroškim parlamentom v 
dvorani državnega zbora. 
Devetošolci letos izbirajo srednje šole, sre-
dnješolci fakultete, številni bodo prvič is-
kali zaposlitev ... Pri odločitvah jim poma-
gajo tudi na šolah. "Usmerjamo jih tako, 
kot je bilo tudi danes večkrat poudarjeno: 
da sledijo tistemu, kar jih zanima. Večino-
ma imajo vsi želje že kar izoblikovane in 
pri tem jih podpiramo, ponujamo infor-
macije, ki so na voljo, sami pa se nato od-
ločijo. Pogovarjamo se o tem, ali so progra-
mi zanje primerni, kje so njihova močna 
področja ...," je dejala Melita Filo Šuligoj iz 
svetovalne službe VIZ Smlednik. 

Moja poklicna prihodnost
To je tema letošnjega otroškega parlamenta in o njej so razpravljali tudi medvoški 
parlamentarci. Kateri so poklici prihodnosti, kaj vse vpliva na izbiro šole, poklica ...?

Mladi so razpravljali tudi o poklicih preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Bodo to tudi 
profesionalni prijatelj, organizator zasebnega življenja, idejnik ...?

Na vprašanje, kaj bi radi 
postali, jih večina še ni 
znala natančno odgovoriti, 
razmišljajo pa o računalništvu, 
anesteziji, babištvu, fotografiji, 
mehatroniki, farmaciji, 
ekonomiji, jezikih, veterini, 
plastični kirurgiji ...



Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si

Pričakujemo vas s prijaznostjo, prepričali  
vas bomo s kvaliteto!

Šolski center Škofja Loka je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami. Skozi leta, ki jih prebijemo skupaj, mladostnikov odnos do 
dela in vedenja dozori v odgovorna in spoštljiva dejanja, ustvarjalno oko postane kritično in strokovno. S kakovostnim poukom 
šolamo dijake, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju,  
v sodelovanju dijakov in učiteljev. Vzpodbujamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo strpnosti; dijake 
navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve.

Srednja šola za lesarstvo: les je naša vrednota, ustvarjanje z njim pa proces, ki oblikuje dijaka v celovito, odgovorno in  
ustvarjalno osebnost.  Uspešno razvijamo tudi partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo, z mednarodnimi projekti tudi s tujino.

Srednja šola za strojništvo: če vas zanima avtomobilizem, orodjarstvo, instalacije, vzdrževanje strojev, radi programirate, 
rešujete tehnične probleme – pridružite se nam.

Vajeniška oblika izobraževanja poteka drugo šolsko leto. Za razliko od šolskega načina izobraževanja, kjer večina izobraževanja 
poteka v šoli, kar polovica le-tega pri vajeniškem sistemu poteka neposredno pri delodajalcu. Pogoj za vpis je sklenjena  
pogodba z delodajalcem. Poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno.

Dijaški dom omogoča bivanje oddaljenih dijakov v eno- in dvoposteljnih sobah.

Zato dobrodošli med nami, kjer se stroka, kultura, podjetnost, pogovor, nasvet in pozitivno razmišljanje prepletajo in odražajo v 
kreacijah in storitvah mladih, ki v času šolanja iščejo svoj prostor, ki se razvijajo in pilijo in na koncu zablestijo v vsej svoji lepoti.

ŠOLSKI CENTER SESTAVLJAJO ŠTIRI ORGANIZACIJSKE ENOTE:
Srednja šola za strojništvo z dijaškim domom    Srednja šola za lesarstvo

Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo    Medpodjetniški izobraževalni center

VABIMO VAS NA INFORMATIVNE DNEVE V PETEK IN SOBOTO, 14. IN 15. FEBRUARJA 2020:
Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b, petek ob 9. in 15. uri (velika predavalnica v pritličju ŠC)  

ter sobota ob 9. uri (predavalnica v MIC-u)
Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva c. 59 (Trata), petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri

Višja strokovna šola: Podlubnik 1b, petek ob 11. uri in 16.30  ter sobota ob 11. uri
Dijaški dom: Podlubnik 1b, petek od 8. do 17. ure ter sobota od 8. do 13. ure

Parkiranje na parkirišču ŠC Škofja Loka je zagotovljeno do zasedbe mest – dovoz iz smeri Novi svet.

SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO:
 lesarski tehnik, SSI in PTI
 mizar – tudi vajeniška oblika
 tapetnik
 obdelovalec lesa

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO:
 strojni tehnik, SSI in PTI
  oblikovalec kovin – orodjar,  

tudi vajeniška oblika
 inštalater strojnih inštalacij
 strojni mehanik – tudi vajeniška oblika
 avtoserviserni tehnik, PTI
 avtoserviser
 avtokaroserist
 pomočnik v tehnoloških procesih

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, poklicnega, poklicno-tehniškega 
in srednjega strokovnega izobraževanja ter usposabljata za različne poklice.



16 | IZOBRAŽEVANJE

MOJCA FURLAN

Mačke so udomačene živali, brez človeka ne morejo prežive-
ti, četudi bi ljudje želeli, da so miške in mleko dovolj (mleko je 
sploh škodljivo zaradi težav pri presnavljanju). Nekaj statistike: 
Mačka ima že pri nekaj mesecih lahko mladiče, lahko deset na 
leto ali celo trikrat letno, do 15 na leto. Taka mačka zaradi svoje-
ga zaroda po nekaj leglih oslabi. Ostane veliko število mladičev, 
ki jih je treba sterilizirati. Vsak od teh mladičev bo svoj rod na-
daljeval, rojevali se bodo številni novi in v nekaj letih je število 
popolnoma neobvladljivo. Mladiči potrebujejo prilagojeno hra-
no štirikrat na dan, toploto in zavetje ter stik s samico in svojim 
leglom vsaj prve tri mesece, predvsem zaradi socializacije. Po-
trebno je cepljenje, sterilizacija. Treba je poiskati varne domove. 
Domov pa zaradi velikega števila mačk ni dovolj. Statistika nam 
tudi razkriva, da le ena od mačk, o katerih pišem, preživi do 
svojega drugega leta in da le dva od desetih mladičev doživita 
pol leta. Kaj se zgodi s preostalimi osmimi mladiči? Poginejo 
pod kolesi avtomobilov, zaradi lakote, podhranjenosti, mraza 
(zmrznejo), poškodb (poleti jih pri živem telesu jedo črvi). Vča-
sih njihovo trpljenje in agonija zaradi bolezni ali hudih poškodb 
s kosilnico ali drugače trajata več dni, tednov. Večina ljudi ni-
komur ne želi trpljenja, še najmanj čutečim in inteligentnim 
živim bitjem, ki so popolnoma odvisna od nas. Odgovorni in so-
čutni lastniki svoje mačke in pse sterilizirajo/kastrirajo. S tem 

preprečijo širjenje nalezljivih bolezni na druge živali in na člove-
ka. Prednosti so številne: mačke se manj potepajo, izognemo se 
poškodbam, onemogočen je razvoj tumorjev na testisih in raka 
na maternici, samci ne označujejo več teritorija z urinom.
Občina Medvode je v zadnjih letih razvila skrbnikom in živa-
lim prijazen model dobre prakse omejevanja mačjih in pasjih 
legel. Na ta način tudi varčujemo z občinskim proračunom. 
Ob sodelovanju s prostovoljci, Društvom za varovanje okolja in 
pomoč živalim v stiski Reks in Mila (031 391 056) ter ambulanto 
Tristokosmatih (031 666 600) skrbnikom omogočajo subvenci-
oniranje posega. Skrbnik plača le 20 evrov ter sredstva za razli-
gstenje in razbolhanje. Zavetišče Horjul (051 304 435) izjemno 
lepo poskrbi za najdene kužke in zavržene mačke, vendar je 
žal pogosto prepolno. Živali so krasna družba ljudem v vseh 
starostnih obdobjih, z njimi se gibljemo in bolj zdravo živimo, 
učijo nas sočutja in odgovornosti. Sledimo besedam velikega 
misleca Gandhija, da se razvoj naroda, torej tudi skupnosti, 
vidi po odnosu do živali.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sterilizacija mačk

Pregled nekaj novosti je pripravila bibli-
otekarka Mira Vidic.

ARUNDHATI ROY: MINISTRSTVO  
ZA NAJVIŠJO SREČO

Strnjena in večplastna zgodba se začne 
in konča z Andžum, ki se je rodila kot 
hermafrodit Aftab. Hidžre v Indiji veljajo 
za izvoljene ljudi, a vendar se tudi one v 
norem svetu kapitalizma in spremenje-
nih družbenih razmer kljub zakoreni-
njenemu razslojevanju ne znajdejo več. 
Andžum dolga leta živi v Khvabgu, po 
pretresu, ki ga doživi v kašmirski vojni, 
pa se zateče na muslimansko pokopali-
šče. Tam ustvari pravo naselje, kjer se 
ob koncu svojih viher srečajo ljudje, ka-
terih zgodbe spremljamo skozi roman. 
Sadam Husein, gospodična Džebin in 
Tila so tako kot milijoni drugih žrtve 
indijskega (ali pa vsesvetovnega) poli-
tičnega, vojnega in družbenega kaosa. 
Arundhati Roy je politična in okoljska 
aktivistka (ter velika borka za neodvi-
snost Kašmirja), ki nam Indijo predsta-

vi v vsej mnogoterosti in hinavščini, ki 
pa se dogaja v vseh družbenih plasteh 
in v vseh svetovnih deželah.

BOJAN AMON: ŽIVEMU SE VSE ZGODI

Če ste zadnje čase pogrešali knjigo, ob 
kateri bi se nasmejali, so zgodbe Lju-
bljančana Bojana Amona prava izbira. 
V posameznih poglavjih se zabavamo 
ob opisih različnih obdobij njegovega ži-
vljenja. Kot posvojen otrok (kot sam pra-
vi »od dole«) je zadel na »starševskem 
lotu« in se znašel v ljubeči družini, ki mu 
je omogočila, da je uresničil vse svoje 
potenciale. Skozi »šolski cirkus« je sam 
ugotovil, da idealna šola ne obstaja in da 
so tudi učitelji samo ljudje. Doletela ga je 
seksualna (r)evolucija, v poglavju »mladi 
voznik« se spomnimo svojih ur v avtošo-
li, življenja preko »študenta«, nerodnih 
izkušenj prve zaposlitve, prvih ljubezen-
skih poskusov, obiska roditeljskega se-
stanka … Vmes pa se ustavimo tudi pri 
resnejši temi tednov v bolnišnici, ki so 
ga naučili, da je treba živeti tukaj in zdaj. 

Zgodbe, ki jih lahko preberemo na dušek 
ali pa si podaljšamo zabavo in vsak večer 
preberemo eno.

TADEJ GOLOB: DOLINA ROŽ

Taras Birsa po tem, ko mu zaradi raz-
pleta akcije v Leninovem parku odvza-
mejo vodenje ekipe in na njegovo mesto 
postavijo mlajšega kolega iz Kopra, vrne 
policijsko značko. Po nekaj dneh brez-
delja in vedno bolj prazni denarnici se 
odloči, da bo počel edino, kar zna. Odpre 
svojo detektivsko agencijo in po zavr-
nitvah ponudb za nadzorovanje delav-
cev na bolniškem dopustu in nezvestih 
partnerjev v pisarno vstopi bogata Klara 
Zupet. Ta želi, da s fotografijami doka-
že, da njena nova mačeha vara moža. 
S tem bi izpodbila veljavnost dogovora 
in po očetu podedovala vse premoženje. 
Taras primer kljub pomislekom sprej-
me. A ko pri enem od trupel odkrijejo 
Tarasovo poročilo o zasledovanju, ta kaj 
hitro ugotovi, da se je v Rožni dolini za-
pletel v nekaj skrbno načrtovanega.

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Julij Novljan je častni občan občine 
Medvode. Ta naziv so mu podelili leta 
2005 kot dolgoletnemu aktivnemu špor-
tnemu delavcu. Rojen je bil leta 1925, 
leta dobro skriva. Je bistrih misli in še 
vedno predan tudi športu – če se zdaj z 
njim ne more več ukvarjati, pa ga še re-
dno spremlja po televiziji. Obiskali smo 
ga na njegovem domu v Verju. Tema po-
govora je bila šport, njegovi spomini pa 
so močno povezani tudi s težkim obdo-
bjem druge svetovne vojne.

• Pravijo, da ste pravi naslov za pogo-
vor o zgodovini športa v Medvodah ...
Ko se je začela pisati zgodovina medvo-
škega športa, še nisem bil rojen, mi je 
pa oče o tem veliko pripovedoval. Oba z 
mamo sta bila Sokola in sta nastopala. 
Doma smo imeli kar precej slik, ki sem 
jih predal naprej, sedaj pa nihče ne ve, 
kje so. Tega mi je resnično žal. Prav no-
bene fotografije iz let, ko sem bil tudi 
sam Sokol in sem nastopal, nimam več.
• Kakšni pa so bili začetki?
Začelo se je pred stotimi leti z Orli v Pre-
ski. Imeli so majhno dvorano, v kateri 
so se pod okriljem cerkve zbrali in zače-

li izvajati telovadbo. Nekaj kasneje, leta 
1922, pa se je v Medvodah začelo sokol-
sko gibanje, predvsem ker so nekateri 
delali v Ljubljani in so bili pri Sokolu 
Tabor 1, ki je bil najmočnejši Sokol. Ta 
ideja se je nato prenesla tudi v Medvo-
de. Ker niso imeli nobenega prostora 
za nastope in vadbo, so začeli zbirati 
sredstva za gradnjo prvega Sokolskega 
doma v Medvodah. Medtem so člani, 
članice in starejši mladinci vadili pov-
sod, kjer je bilo to mogoče. Nastopali so 
na Martanovem dvorišču … Tako je bilo 
vse do izgradnje doma, stavbe, v kateri 
je bil kasneje zdravstveni dom in je se-
daj ni več. Zgradili so ga s pomočjo kre-
dita in s prostovoljnim delom. Ker se je 
potem v Jugoslaviji oblast zamenjala, so 
zahtevali strogo točne datume odplačil 
kreditov. Sokoli jih niso zmogli in pri-
šlo je do prodaje doma. Še dobro se spo-
mnim, da je bilo spodaj kopališče, deset 
kabin in pozimi smo se tja vsako soboto 
hodili tuširat. Poleti smo se okopali pa v 
Sori ali Savi. Takrat po domovih ni bilo 
kopalnic, umivalo se je v škafih.
• Sokoli so kar hitro znova ostali brez 
svojih prostorov. Za kako dolgo?
Kljub temu niso mirovali in so iz ostan-
ka denarja in prostovoljnih prispevkov 
kupili nov prostor, travnik, kjer je še se-
daj dom Partizana. Vmes je bil graben 
in čezenj lesen most. Material za gra-
dnjo novega doma je bilo treba prepe-
ljati po železnici in od tam so ga vozili 
s samokolnicami. To je bilo leta 1934, 
leto kasneje je bil dom zgrajen. Takrat 
je bil tudi velik telovadni nastop. Zbralo 
se je neverjetno veliko ljudi. Seveda se 
spomnim. Sodeloval sem kot deca, so 
takrat rekli. Bili so deca, naraščaj in čla-
ni. Star sem bil slabih pet let. Oče me je 
takoj vključil v društvo Sokol. Medvode 
so bile zelo majhne in kaj drugega niti 
ni bilo. Tako se je začela telovadba, atle-
tika, nogomet, strelstvo, pohodništvo, 
zelo močna je bila tudi dramska sku-
pina. To je bil center v Medvodah, ki je 
bil zelo uspešen. Na nastope smo hodili 
tudi v Šentvid, kjer je bilo Sokolov zelo 

Medvoški Sokoli smo bili eni boljših v Sloveniji
Julij Novljan, najstarejši častni občan Medvod, letnik 1925, je obujal spomine na 
zgodovino športa v Medvodah in na svojo življenjsko pot. "Ko je bil zgrajen sedanji 
dom Partizana Medvode, sem bil star pet let. Sokoli smo imeli velik telovadni nastop 
in prišlo je veliko ljudi," se spominja dogodka izpred petinosemdesetih let.

Julij Novljan je od leta 2005 častni občan Medvod. Naziv je prejel za dolgoletno delo na 
športnem področju.



POGOVOR | 19 

malo. V Stanu je imel Sokol strelišče. 
Vsako nedeljo je bilo strelstvo. Otroci, 
kot sem bil takrat jaz, smo v rovu stali 
in z loparjem kazali, kam je kdo ustre-
lil. Tako je bilo. Povsem drugo obdobje, 
kot je danes. Veliko smo hodili na izlete. 
Obhodili smo vse Polhograjske dolomi-
te. Po petdeset članov Sokola nas je šlo. 
Življenje je bilo zelo pestro.
• Koliko vas je bilo v najboljših letih?
Mislim, da okrog štiristo še pred voj-
no. Hodili smo na Gorenjsko, kot sem 
že omenil tudi v Šentvid. In to kar peš 
in s konji. Otroci smo sedeli na vozu in 
se peljali. V Medvodah smo bili Sokoli 
eni boljših v Sloveniji. Od Partizana Slo-
venije smo dobili poseben pokal. Ko se 

je začela vojna, pa je bilo vsega konec. 
Tisti, ki so vodili društvo Sokol, so bili 
podporniki Osvobodilne fronte, tisti, ki 
so vodili članstvo za nastope, so šli v 
partizane, veliko jih je padlo. Bilo je či-
sto mrtvilo. Ko so prišli Nemci, je bilo 
v Medvodah veliko brezposelnih. Na-
potili so nas v Ločnico, kjer smo delali 
cesto proti Katarini, da bi imeli lažji do-
stop, saj je bila tam meja med Italijo in 
Nemčijo. Znal sem nekaj nemško, ker 
sem hodil v Šentvid v meščansko šolo 
in sem popisoval prisotnost, ure, koliko 
smo izkopali in to pošiljal v Škofjo Loko. 
Nato smo v Škofjo Loko hodili gradit še 
dodatne kasarne, moja pot pa se je na-
daljevala v Kranj. V prostorih tekstilne 
tovarne Jugočeška so Nemci organizira-
li proizvodnjo sestavnih delov za letala 
in sprejet sem bil za vajenca. 
V domu Partizana je bil nemški štab. 
Spodbujali so, da bi v Medvodah začeli 
izvajati telovadbo. V Preski je bil učitelj 
iz Koroške, ki je znal slovensko. Na ob-
močju današnjega Mercatorja je bilo 
športno igrišče. Omenjeni učitelj je tam 
zbiral mlade, da so igrali nogomet, se 
ukvarjali z atletiko … Tam sem bil tudi 
zraven. Mislili so, da bi jaz vodil to mla-
dino in so mene in sedaj že pokojnega 
Franca Žontarja napotili v Hitlerjugend 
lager, da bi naju zdresirali, kolikor se je 
to dalo. To je bilo leta 1943. 
• Pa ste prevzeli vodenje mladine?
Ko smo prišli nazaj, smo se nekajkrat na 
tem prostoru še družili in igrali nogomet, 
gojili določene športne panoge. Sledil je 
nabor za nemško vojsko in oba z Žontar-
jem sva bila potrjena. Namesto tja sva šla 

poleti 1943 v partizane. Bil sem v Škofjelo-
škem odredu, ujet na Dolenjskem, prepe-
ljan v Begunje, od tam pa v koncentracij-
sko taborišče v podružnico Dachaua. 
• Kako ste se rešili?
Bili smo kot vojni ujetniki. Ko so se Rusi 
približevali tem krajem, je vse razpadlo. 
Eno noč ni bilo nikjer nobenega stražar-
ja. Takrat nas je šest iz Medvod skupaj 
šlo peš proti meji takratne Jugoslavije 
do Celovca, kjer je bila že naša vojska. Od 
tam smo se skozi predor na Ljubelju pre-
bili v domače kraje. Po prihodu na dru-
go stran smo bili veseli, da smo končno 
doma, a nas je jugoslovanska vojska vse 
aretirala. Nismo jih mogli prepričati, 
da smo ujeti partizani in da smo prišli 

domov. Namestili so nas v šolo. Ko sem 
naslednji dan gledal skozi okno na cesto, 
sem zagledal očeta s konjem. Bil je ob-
veščen, da se bližam domu. Prepričal je 
vojsko, da sem bil res v partizanih. Za en 
dan so me izpustili domov, nato pa sem 
še pol leta služil. Demobiliziran sem bil 
24. decembra 1945, 2. januarja pa sem bil 
že v Kranju v tovarni, da sem nadaljeval 
vajeniško dobo, po opravljenem izpitu pa 
sem začel delati v takrat Strojni tovarni 
Kranj, sedanji Iskri ISD.
• Ste se po vojni Sokoli še organizi-
rali?
Partija me je zadolžila za vodenje med-
voške mladine. Zbirati sem jih začel 
pred Partizanom, ki je bil zelo uničen. 
Najprej smo začeli urejati okolico. Ker 
je bil to edini dom, so bili tam vsi se-
stanki. Pred popoldansko vadbo je bilo 
treba najprej pospraviti stole, ogorke ..., 
da smo lahko začeli telovaditi. Od začet-
ka sem vodil vse, naredil sem tudi izpit 
za vodnika, začeli pa smo zbirati tudi 
fante, ki bi bili pripravljeni delati. Fe-
bruarja 1946 smo imeli prvi občni zbor 
in smo formirali upravo Fizkulturnega 
društva, predhodnika Partizana Medvo-
de, ki je nastal leta 1951. Najprej sem vo-
dil tehnični sektor, kmalu pa sem pre-
vzel funkcijo predsednika. Kasneje sem 
bil tudi podpredsednik Okrajnega dru-
štva Partizan, nazadnje še predsednik 
Partizana Slovenije. To je trajalo do leta 
1974, ko so me v podjetju Iskra določili 
za odhod na delovno mesto v Švico. Tež-
ko sem se odločil, a na koncu sem delo 
sprejel in z družino smo se preselili. Vr-
nil sem se po šestih letih in takoj so me 

spet postavili za predsednika Partizana 
Medvode. Po vojni smo bili vsi skupaj: 
atleti, planinci, nogometaši …, nato pa 
so se nekateri začeli osamosvajati. Z 
našo aktivnostjo smo ustanovili Parti-
zan v Pirničah in Sori, jim pomagali v 
Smledniku. To so bili plodovi tega dela, 
da je bilo v medvoški kotlini športno 
življenje zelo živo. Lahko rečem, da je 
vsa mladina šla skozi Partizan, ne glede 
na to, ali si bil veren ali ne. Ni bilo no-
bene razlike. Bili smo ena druščina in 
smo delali tako, da smo imeli zavidljive 
uspehe.
• Vam je kateri izmed nastopov ostal 
še posebno v spominu?
Leta 1948 smo se trije iz našega Sokola 
udeležili vsesokolskega zleta v Pragi. 
To je bilo ravno v času, ko je bila spre-
jeta resolucija Informbiroja. Jugoslavija 
je bila izločena iz vzhodnega bloka. Za 
nas ni bilo nobenega posebnega spreje-
ma. Naročeno nam je bilo, da po me-
stu lahko hodimo le v skupini, na poti v 
Prago smo bili zmerjani ... Prikazali pa 
smo izjemen nastop. Tri tisoč fantov in 
deklet iz Slovenije je nastopilo tako do-
bro, da se je od navdušenja stadion kar 
tresel. To je bil užitek. To so nepozabni 
trenutki takratnega nastopa.
• Kako danes gledate na medvoški 
šport?
Vse je posledica razbitja te enotne orga-
nizacije Partizan Medvode. Vesel sem, da 
je tako. Ima pa to tudi določene posledi-
ce, na primer da ne pridemo na vrh. Ko-
šarko smo imeli tako močno, da je igrala 
z Olimpijo, imeli smo močan rokomet ...
• Še spremljate vse?
Seveda še spremljam, na tekme pa v 
glavnem ne grem več. Sem omejen s 
hojo, sicer tudi še vozim, a ponoči ne-
rad, tekme pa so večinoma zvečer. Po 
televiziji pa spremljam vse športe, tudi 
smučanje, v katerem smo bili prav tako 
zelo aktivni. Hčerka je bila uspešna 
smučarka. Veliko pokalov je še od ta-
krat.
• Kako preživljate starost?
Imam težave z ravnotežjem in z noga-
mi, tako da prav veliko v gibanju nisem. 
Vsak dan se z avtomobilom odpeljem 
na obisk k ženi, ki je v Centru starejših 
Medvode. Pri hoji si pomagam s palico. 
Gledam televizijo, veliko berem in skr-
bim za gospodinjstvo. Živim sam in tudi 
kuham večinoma sam, razen v soboto 
in nedeljo, ko grem k hčerki, ki mi tudi 
sicer pomaga. Sin pa stanuje dlje in po-
maga, kolikor lahko. Dneve preživljam 
kot starček, kako pa drugače ... (smeh)

»Lahko rečem, da je vsa mladina šla skozi Partizan, ne glede na to, 
ali si bil veren ali ne. Ni bilo nobene razlike. Bili smo ena druščina 
in smo delali tako, da smo imeli zavidljive uspehe.«
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MAŠA LIKOSAR

Mojca Pintar že dvajset let sodeluje na 
skupinskih razstavah, predvsem s pu-
štalskimi likovnimi ustvarjalci. Gre za 
vitalno slikarko, ki svoje likovne za-
misli prepričljivo konkretizira ter jih v 
sosledju umetniških sklopov vsebinsko-
-formalno razširja in poglablja. Veliko 
pozornost namenja raziskovanju barv, 
svetlobi, ploskovnemu ritmu in kom-
poziciji. Pri delu uporabi včasih žareče, 
drugič zamolkle barve, tudi turkizno 
hladne barve. Že z zgodnjimi kompozi-
cijami iz devetdesetih let prejšnjega sto-
letja je Pintarjeva spontano vzpostavila 
lastno in originalno mitsko interpre-
tacijo slikarskega modernizma. Usme-
ritvi, začrtani z zgodnjimi slikarskimi 
sklopi, ostaja zvesta še danes. 
Njena druga samostojna razstava z na-
slovom Med nebom in zemljo, ki jo je po-
stavila v Knjižnici Medvode, simbolizira 
zaključen cikel njenega dvajsetletnega 
ustvarjalnega obdobja. Združuje slike iz 
treh ciklov – Eva, Poljub in Med nebom 
in zemljo – v sebi pa skriva zgodbo, ki 
v simbolnem jeziku odraža stik oziro-
ma harmonijo med moškim in žensko. 
"Slikam intuitivno, navdih iščem v mi-
toloških zgodbah, starih civilizacijah, v 
duhovnosti in razvoju človeka, iskanju 
harmonije," je pojasnila Pintarjeva in 
dodala: "Mati zemlja v podobi ženske 
figure ter nebo v podobi moškega. Stik 
oziroma linija med nebom in zemljo 

simbolizira harmonijo, ki jo iščemo v 
vsakdanjem življenju." 
Ob tej razstavi 17 del je Pintarjeva izda-
la tudi katalog s spremnimi besedami 
kustosa Loškega muzeja Boštjana Sokli-
ča. O njej je zapisal, da se s slikami v 
mešani tehniki, ki združujejo akril s pe-
skasto tvarino, osredotoča na področja 
prvobitnih zaznav iz mitičnega časa, ki 
ni linearen, temveč cikličen. "V ciklusu 
podob Med nebom in zemljo je uvedla 
poduhovljeno in stilsko enovito obliko 

slikarskega simbolizma, ki v njenem 
ikonografskem okolju deluje suvereno 
in atraktivno," so besede Sokliča, ki je 
duhovni elementarizem Mojce Pintar 
sklenil: "Nemogoče je s kratkim opisom 
zaobjeti njen slikarsko-risarski opus, 
prodreti v srž njegove vsebine in razkri-
ti vse detajle. Navsezadnje je njen opus 
likovni ep monumentalnih razsežnosti, 
ki ga umetnica še zdaleč ni do konca 
obdelala, čeprav se z njim ukvarja že 
nekaj desetletij." 

Harmonija med žensko in moškim
V Knjižnici Medvode je vse do danes na ogled slikarska razstava Med nebom in zemljo 
avtorice Mojce Pintar, učiteljice likovne umetnosti na Osnovni šoli Medvode, ki sicer 
sodi med zanimivejše likovne osebnosti na Loškem.

Avtorica slikarske razstave Med nebom in zemljo Mojca Pintar s kustosom Loškega muzeja 
Boštjanom Sokličem / Foto: Primož Pičulin

MAŠA LIKOSAR

Lani preminula Andrejka Jereb, sicer 
doma iz Idrije, je bila dolgoletna članica 
literarne sekcije KUD Jarem. Večer, po-
svečen njenemu spominu, so poimeno-
vali po njeni četrti pesniški zbirki Votek 
na platnu. "Andrejka Jereb je bila z vsem 

srcem, telesom, mislijo in dušo pesni-
ca ženske poezije. Zbirka jasno kaže, da 
se je razvijala v smeri večje lahkotnosti 
izražanja, točnosti in natančnosti zapi-
sa miselnih impresij. Gre za pesnico, ki 
dela kontinuirano in iz knjige v knjigo 
raste pesniško, jezikovno, tematsko in 
človeško," je dejal Roman Veras, pred-

sednik KUD Jarem. Poleg omenjene pe-
sniške zbirke je izdala še druge zbirke, 
prva med njimi je bila Presledek v času. 
Njene pesmi so prevedene v francoski, 
italijanski, nemški in angleški jezik. 
Literarnega večera v Zavrhu so se ude-
ležili tudi člani literarnega društva iz 
Nove Gorice in Idrije.

Poklonili so se pesnici iz Idrije
Konec januarja je na Aljaževi domačiji potekal literarni večer, posvečen Andrejki Jereb. 
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FEBRUARJA

HUAWEI  

NOVA 5T
HUAWEI  

P30 PRO

*Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja s paketom Naj C (z vezavo za 24 mesecev) z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih 
mesečnih obrokih (v znesku 10 EUR za HUAWEI NOVA 5T, skupaj 240 EUR, oz. v znesku 22 EUR za HUAWEI P30 PRO, skupaj 528 EUR), ki se obračunajo prek mesečnega računa. Velja za 
vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem 
plačilu in možnosti vezave za 12 mesecev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Na neodvisnem testu, ki ga je opravilo nemško podjetje P3, se je mobilno omrežje Telekoma Slovenije dokazalo kot najboljše omrežje v Sloveniji. Telekom Slovenije je tako za svoje mobilno 
omrežje prejel certifikat P3 »Najboljši na testu«, ki velja za globalni panožni standard merjenja kakovosti omrežja in zadovoljstva uporabnikov.
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PETER KOŠENINA

Matevž Jekler in Peter Slapar sta člana fotografske sekcije 
KUD Fofité iz Medvod. V medvoški knjižnici sta v januarju na 
fotografski razstavi Ljubo doma, kdor ga ima – fotografov po-
gled skozi čas pokazala svoje fotografije starih in zapuščenih 
ter modernejših zgradb.
Oba sta v knjižnici že razstavljala, tokratna razstava pa je bila 
njuna prva skupna. Razstavila sta 28 fotografij, ki so nastale 
doma, v medvoški občini, na fotografskih potepih in tudi v tu-
jini. "Ko sva se odločila za postavitev fotografske razstave, sva 
se morala odločiti za temo. Na koncu sva prišla do tega, da 
detajlov starih zgradb, kmetij, domačij, zavetišč in drugega na 
fotografskih razstavah še nismo pokazali. Fotografij sva ime-
la kar nekaj, predvsem s potepov po Istri in Sloveniji. Izbor ni 
bil lahek, saj se z leti takih fotografij nabere res veliko, sploh 
danes v času digitalne fotografije," je o razstavi dejal Matevž 
Jekler. Jekler je v stiku s fotografijo že od mladih nog, saj ga 
je vanjo vpeljal oče, resneje pa se je z njo začel ukvarjati, ko so 
v KUD-u Medvode ustanovili foto sekcijo. Peter Slapar je njen 
najnovejši član in je v njej nadgradil svoje začetno znanje, sicer 
pa je tudi njega za fotografijo navdušil oče. "Glede na to, kako 

hitro nam danes teče čas in s kakšnih tempom živimo, hitro 
pozabljamo na čase naših staršev in starih staršev. Z razstavo 
fotografij želiva vsaj za trenutek vrniti te čase nazaj in obuditi 
spomine," je dejal ob odprtju. Fotografsko sekcijo KUD Fofité 
vodi fotograf Boris Primožič, v njej pa ustvarja pet fotografov. 
Vrata za nove člane imajo vedno odprta.

Ljubi dom skozi oči fotografov
Razstavljenih je bilo osemindvajset fotografij starih zgradb.

Fotografa Matevž Jekler in Peter Slapar sta v medvoški knjižnici 
razstavljala fotografije starih zgradb.

MAŠA LIKOSAR

KUD Jarem in KUD Zbilje že vrsto let organizirata likovna sreča-
nja poimenovana Ex-tempore Aljaževina in Hraše. V pričujoči 
razstavi v Klubu Jedro so razstavljena nagrajena dela ter slike, 
ki so dobile posebno priznanje oziroma pohvale strokovne žirije. 

Razstavo enakovredno bogatijo fotografije obeh dogodkov, ki so 
delo članov filmsko-foto sekcije KUD Jarem. V Hrašah so si lan-
sko leto nagrade prislužili Roman Veras, Anamarija Samec in 
Tone Gaber, na Aljaževini pa Roman Veras, Tomi Albreht in Nina 
Meglič. Poleg njihovih del pa so na ogled še slike Helene Meglič, 
Sofije Meglič, Gregorja Megliča, Mirka Mihovca, slika družin 
Meglič, Samec in Puntar, Taje Regent Veras, Mije Rozman, Rajka 
Bogataja, Marije Podvez in Taje Tadeje ter Klavdije Špenko.
Lanskoletna likovna dogodka sta bila po nosilnih temah pov-
sem različna. V Hrašah so upodabljali detajle arhitekture na-
šega podeželja, na Aljaževini pa likovno zahtevnejšo tematiko 
abstrakcijo. Ustvarjena dela je ocenila strokovna komisija s 
predsednikom Petrom Gabrom in članoma Anamarijo Stibilj 
Šajn ter Janezom Bogatajem. Obeh likovnih srečanj so se ude-
ležili tudi najmlajši ter vneto in zagreto slikali samostojno ali 
pod mentorstvom Andreje Eržen. "Razstavljene slike iz Hraš 
izražajo bistvene značilnosti kulturnega bogastva slovenske-
ga ljudskega stavbarstva, ki so nam ga zapustili naši predniki 
s podeželja. Iz Aljaževine pa pestrost osebnega razmišljanja in 
upodabljanja lastnih likovnih predstav oziroma doživljanj," je 
povedal predsednik KUD Jarem Roman Veras in nam zaupal 
še, da bo letošnja tema Aljaževine ponovno abstrakcija, v Hra-
šah pa bodo slikali na temo pravljični gozd.

Utrinki in dela likovnih srečanj
V Klubu Jedro so nedavno odprli razstavo z naslovom Nagradni Ex-tempore Hraše – 
Aljaževina 2019. Na ogled bo do konca marca.

Razstava Nagradni Ex-tempore Hraše – Aljaževina 2019 bo v Klubu 
Jedro na ogled do konca marca. / Foto: Maša Likosar
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na nada-
ljevanju 8. seje, dne 11. decembra 2019, sprejel 

PRAVILNIK
o dodeljevanju nagrad študentom v občini Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom (v nadaljevanju: pravilnik) 
določa upravičence, pogoje in merila ter postopek dodeljevanja nagrad 
študentom s stalnim prebivališčem na območju občine Medvode. 

2. člen   
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se 
uporab ljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

3. člen
Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz 
sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki 
so uspešno zaključili akreditiran javno veljavni dodiplomski študijski 
program prve stopnje (univerzitetni ali strokovni študijski program) ali 
akreditiran javno veljavni podiplomski študijski program druge (magis-
trski ali enoviti magistrski študijski program) ali tretje stopnje (doktor-
ski študijski program). 

Do nagrade so upravičeni tudi študenti, ki so uspešno zaključili študij 
na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije. 
Svojim vlogam morajo priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja 
izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristoj-
ni organ v Republiki Sloveniji.

Nagrade se dodeljujejo tako rednim kot izrednim študentom.

II. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE NAGRAD ŠTUDENTOM
4. člen

Za dodelitev nagrad študentom za zaključen dodiplomski študijski pro-
gram prve stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v preteklem kole-
darskem letu zaključili univerzitetni ali strokovni študijski program ter 
so: 
•   opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so 

študij zaključili z diplomskim delom (pri tem se šteje dan uspešno 

opravljenega zagovora diplome oziroma dan opravljene zadnje ob-
veznosti, če ob zaključku študijskega programa diplomska naloga ni 
predpisana) in 

•  so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora diplomskega dela ali 
opravljene zadnje študijske obveznosti še niso dopolnili 25 let.

5.  člen
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski 
program druge stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v preteklem 
koledarskem letu zaključili magistrski ali enoviti magistrski študijski 
program ter so:
•  opravili vse študijske obveznosti in so študij zaključili z magistrskim 

delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora magistr-
skega dela) in 

•  so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora magistrskega dela 
še niso dopolnili 27 let.

6. člen
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski pro-
gram tretje stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so v preteklem kole-
darskem letu:
•  opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so 

študij zaključili z doktorsko disertacijo (pri tem se šteje dan uspešno 
opravljenega zagovora) in 

•  so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora doktorske disertaci-
je še niso dopolnili 30 let. 

7. člen
Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nagrade, so do nagrade 
za posamezno doseženo stopnjo izobrazbe upravičeni le enkrat, ne 
glede na to, ali enako stopnjo izobrazbe pridobijo tudi na drugih štu-
dijskih programih.   

8. člen
Posamezna vloga se proporcionalno ovrednoti glede na doseženo 
stop njo izobrazbe, in sicer se glede na študijski program za pridobljeno 
stopnjo izobrazbe dodeli naslednje število točk:
•  strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje: 5 točk;
•  magistrski študijski program druge stopnje: 10 točk;
•  enoviti magistrski študijski program druge stopnje: 15 točk;
•  doktorski študijski program tretje stopnje: 20 točk. 

Posamezni vlogi se lahko dodelijo tudi dodatne točke, in sicer za:
•  doseženo povprečno oceno 10 v vseh letnikih zaključenega študijske-

ga programa: 2 točki;
•  zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa druge 

ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko občine Medvode: 2 točki. 
Dodatne točke za zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega progra-
ma druge ali tretje stopnje se dodelijo vlogam, katerim je priložena kopija za-
ključnega dela z obravnavano tematiko na ravni občine Medvode. Dodatne 
točke se tako dodelijo za dela, pri katerih je že iz samega naslova zaključne-
ga dela ali iz povzetka besedila razvidno, da je v delu obravnavana tematika, 
vezana na občino Medvode, hkrati pa se beseda Medvode oziroma besedna 
zveza občina Medvode v delu večkrat (vsaj petnajstkrat) ponovi. 

Dodatne točke iz tega naslova se ne dodelijo zaključnemu delu, v kate-
rem je beseda Medvode ali besedna zveza občina Medvode v besedilu 
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dela zgolj navedena, posamezna tematika na ravni občine pa v zaključ
nem delu ni obravnavana. 

9. člen
Razpisana proračunska sredstva se med upravičene vlagatelje vlog raz
delijo tako, da se vse upravičene vloge ovrednotijo z ustreznim številom 
točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli 
razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi vrednost ene točke. Dob
ljena vrednost točke se za vsako upravičeno vlogo posebej pomnoži s 
številom dodeljenih točk. Tako se ugotovi višina sredstev, ki se dodeli 
posamezni vlogi oziroma prejemniku enkratne denarne nagrade. 

Dobljena višina enkratne denarne nagrade predstavlja bruto vrednost 
nagrade. Zgornja bruto vrednost posamezne nagrade ne more preseči 
1.000,00 EUR. 

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO NAGRADE
10. člen

Občina Medvode enkrat letno, predvidoma ob začetku koledarskega 
leta in po sprejetju proračuna, objavi javni poziv k oddaji vlog za dode
litev nagrad študentom v občini Medvode. 

Javni poziv se objavi na spletni strani občine, v lokalnih medijih oziro
ma na drug krajevno običajen način. 

Javni poziv vsebuje:
•  predmet javnega poziva;
•  pogoje za pridobitev nagrade;
•  merila, po katerih se točkujejo prispele vloge in dodeljujejo nagrade;
•  okvirno višino sredstev;
•  obrazec vloge;
•  način in rok za prijavo;
•  seznam kontaktnih oseb;
•  rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega poziva. 

11. člen
Prispele vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan Občine Medvode. 

Komisija pregleda na javni poziv prispele vloge. Če ugotovi, da posa
mezna vloga ni popolna, vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo.

Komisija na podlagi meril pripravi predlog razdelitve razpoložljivih pro
računskih sredstev, ki ga posreduje direktorju občinske uprave Občine 
Medvode. Zapisnik o dodeljevanju sredstev se objavi na spletni strani 
Občine Medvode. 

Občinska uprava o dodelitvi enkratne denarne nagrade posameznemu 
vlagatelju odloči z upravno odločbo. Zoper odločbo je v roku 15 dni od 
dneva vročitve dopustna pritožba, ki se vloži pisno ali ustno na zapi
snik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Odločitev 
o pritožbi je dokončna. 
Enkratna denarna nagrada se prejemniku nagrade izplača na osebni 
bančni račun v roku 30 dni od izdaje odločbe.   

12. člen
Prejemnik enkratne denarne nagrade je dolžan vrniti znesek prejete de
narne nagrade vključno z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je 
prejel na podlagi navedenih neresničnih podatkov oziroma v nasprotju 
z določbami tega pravilnika. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen

Ne glede na določbe 4., 5. in 6. člena lahko v letu 2020 za nagrade kan
didirajo tudi študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz teh členov in so študij 
zaključili v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradah 
študentom Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 56/10 in 94/13). 

15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne ve
ljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Številka: 6401/20192 
Medvode, dne 11. 12. 2019

Župan Občine Medvode
Nejc Smole

Številka: 4108/20201
Datum: 15. januar 2020

Župan Občine Medvode izdaja na podlagi 10. člena Pravilnika o dode
ljevanju nagrad študentom v občini Medvode (Uradni list Republike 
Slovenije, številka 77/2019) v zadevi dodelitve nagrad študentom Ob
čine Medvode, naslednji

JAVNI POZIV
k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom  

občine Medvode v letu 2020

1. Predmet javnega poziva
Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sred
stev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so uspešno 
zaključili akreditiran javno veljavni dodiplomski študijski program prve sto
pnje (univerzitetni ali strokovni študijski program) ali akreditiran javno ve
ljavni podiplomski študijski program druge (magistrski ali enoviti magistrski 
študijski program) ali tretje stopnje (doktorski študijski program).

Nagrade se dodeljujejo tako rednim kot izrednim študentom.

2. Pogoji za pridobitev nagrade
Za dodelitev nagrad študentom za zaključen dodiplomski študijski 
program prve stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so od 01.10.2018 
do 31.12.2019 zaključili univerzitetni ali strokovni študijski program ter so: 
•  opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so štu

dij zaključili z diplomskim delom (pri tem se šteje dan uspešno opravlje
nega zagovora diplome oziroma dan opravljene zadnje obveznosti, če ob 
zaključku študijskega programa diplomska naloga ni predpisana) in 

•  so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora diplomskega dela ali 
opravljene zadnje študijske obveznosti še niso dopolnili 25 let.

Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski 
program druge stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so od 1. 10. 2018 
do 31.12.2019 zaključili magistrski ali enoviti magistrski študijski pro
gram ter so:
•  opravili vse študijske obveznosti in so študij zaključili z magistrskim 

delom (pri tem se šteje dan uspešno opravljenega zagovora magistr
skega dela) in 

•  so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora magistrskega dela še 
niso dopolnili 27 let.

Za dodelitev nagrad študentom za zaključen podiplomski študijski 
program tretje stopnje lahko kandidirajo študenti, ki so od 1. 10. 2018 
do 31. 12. 2019:
•  opravili vse študijske obveznosti na izobraževalnem programu in so 

študij zaključili z doktorsko disertacijo (pri tem se šteje dan uspešno 
opravljenega zagovora) in 

•  so mlajši oziroma na dan opravljenega zagovora doktorske disertacije 
še niso dopolnili 30 let.
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Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nagrade, so do nagrade 
za posamezno doseženo stopnjo izobrazbe upravičeni le enkrat, ne gle-
de na to, ali enako stopnjo izobrazbe pridobijo tudi na drugih študijskih 
programih.

Študenti, ki so pridobili naslov na izobraževalnih institucijah s se-
dežem zunaj Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti mnenje, ki ga 
v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje listine o izobra-
ževanju izda za to pristojni organ v Republiki Sloveniji (na primer ENIC 
- NARIC center).

V primeru, da študent mnenja pristojnega organa do roka za prijavo 
ne pridobi, se njegova vloga šteje kot popolna le, če priloži dokazilo 
pristojnega organa, da je oddal vlogo za vrednotenje izobraževanja. 
Študent mora vlogo za dodelitev nagrade študentu dopolniti s kopijo 
izdanega mnenja v roku 10 dni od izdaje mnenja pristojnega organa, 
v nasprotnem primeru se njegova vloga za dodelitev nagrade zavrže.

3. Merila, po katerih se točkujejo vloge in dodeljujejo nagrade
Posamezna vloga se proporcionalno ovrednoti glede na doseženo sto-
pnjo izobrazbe, in sicer se glede na študijski program za pridobljeno 
stopnjo izobrazbe dodeli naslednje število točk:
• strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje: 5 točk,
• magistrski študijski program druge stopnje: 10 točk,
• enoviti magistrski študijski program druge stopnje: 15 točk,
• doktorski študijski program tretje stopnje: 20 točk.

Posamezni vlogi se lahko dodelijo tudi dodatne točke, in sicer za:
•  doseženo povprečno oceno 10 v vseh letnikih zaključenega študijske-

ga programa: 2 točki,
•  zaključno in uspešno zagovarjano delo študijskega programa druge 

ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko občine Medvode: 2 točki.

Študenti, ki se izobražujejo na izobraževalnih institucijah s sedežem 
zunaj Republike Slovenije, priložijo kot dokazila o doseženi povprečni 
oceni 10 v vseh letnikih zaključenega študijskega programa:
• dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti 

izobraževalnega programa,
•prevod dokumentacije,
• primerjavo vrednotenja ocen v tujini z vrednotenjem ocen v Republiki 

Sloveniji.

Študenti, ki na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike 
Slovenije zaključno in uspešno zagovarjajo delo študijskega programa 
druge ali tretje stopnje, ki obravnava tematiko občine Medvode, prilo-
žijo prevod tega dela besedila v slovenski jezik.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Iz proračunske postavke 8.1.1.13 Nagrade študentom se za predmet 
tega javnega poziva namenijo sredstva v višini 32.000,00 evrov.
5. Obrazec vloge
Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku na sple-
tnem mestu www.medvode.si.

6. Način in rok za prijavo
Vlogo je treba vložiti na naslovu Občina Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode, v poslovnem času občine, do vključno po-
nedeljka, 24. februarja 2020, oziroma mora biti do tega roka za prijavo 
vloga najkasneje oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj - 
prijava na javni poziv - študenti!«

Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in ima prilo-
žene vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji, ki je 
sestavni del tega poziva.

Nepopolne vloge, vloge, oddane po izteku roka in vloge, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Občinska uprava 
bo za dopolnitev vlog pozvala le tiste kandidate, pri katerih iz predlo-
ženih dokumentov ne bo mogoče ugotoviti upravičenosti do nagrade.

7. Seznam kontaktnih oseb
Kontaktni osebi sta:
Martina Kutnar, e-pošta: martina.kutnar@medvode.si, 01/361-95-30,
Gregor Rozman, e-pošta: gregor.rozman@medvode.si, 01/361-95-21.

8. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega 
poziva
Občina bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestila do 15. aprila 2020.

9. Drugo
Za določbe, ki jih besedilo javnega poziva posebej ne navaja, se upo-
rablja besedilo Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v občini 
Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številka 77/2019).

Župan Občine Medvode
Nejc Smole

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 20/2019), Odloka o spremembah proračuna Občine Med-
vode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019) in 6. člena Pravilnika o 
dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 68/2012 in 94/2013), Občina Medvode objavlja 
naslednji 

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 

nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
občine Medvode za leto 2020

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 popula-
cijskih enot (PE) (v nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne od-
padne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine 
Medvode, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega 
sistema. 

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Medvo-
de za leto 2020, proračunska postavka 5.1.2.7 Male komunalne čistilne 
naprave. 

3. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA 
Pogoji za upravičence:
Upravičenec do sofinanciranja je lahko izključno fizična oseba, ki ima 
stalno prebivališče v Občini Medvode in ki je lastniki ali solastnik legal-
no zgrajene eno ali večstanovanjske stavbe, ki stoji na območju občine 
Medvode, kjer po državnem in občinskem predpisu ni obvezna izgra-
dnja javne kanalizacije. 
V primeru povezovanja lastnikov iz dveh ali več stanovanjskih objektov 
na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki posameznega stano-
vanjskega objekta, priključenega na skupno čistilno napravo, podati 
skupno vlogo za sofinanciranje.
Pogoji za MKČN - tehnične zahteve:
• MKČN mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo;
•  MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zah-

tevami, glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih 



predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017 in 81/2019), ki je z začetkom 
uveljavitve dne 31.12.2015 razveljavila Uredbo o emisiji snovi pri od-
vajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/2007 in 30/2010);

•  čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o lastnostih, 
da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s 
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

•  za čistilno napravo mora biti izdelano poročilo o opravljenih prvih 
meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo 
od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni 
monitoring odpadnih voda. Poročilo o pregledu izdela izvajalec javne 
službe na območju občine Medvode.

Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje izgradnje MKČN so:
da stanovanjski objekt, ki se bo priključil na MKČN leži na območju 
občine Medvode, izven območij poselitve, znotraj katerih se pred-
videva izgradnja javne kanalizacije skladno z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode. Informacije o območjih, kjer je 
predvidena izgradnja kanalizacije oziroma informacijo o območjih, kjer 
izgradnja kanalizacije ni predvidena, lahko vlagatelj pridobi na Občini 
Medvode, tel. št. 361-95-22 in 361-95-27 ali preko elektronske pošte  
katja.gombosi@medvode.si oz. mateja.kovac@medvode.si. Območja, 
kjer je izgradnja kanalizacije predvidena, so vidna tudi na geoinforma-
cijskem sistemu Atlas Okolja na povezavi: 
•  http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
•  stanovanjski objekt, zgrajeni po letu 1967 in iz katerega se odvaja komu-

nalna odpadna voda na MKČN, morajo imeti veljavno gradbeno dovoljenje;
•  v kolikor se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti investi-

torja, mora biti vlogi priložena overjena služnostna pogodba.

4. UPRAVIČEN STROŠEK
Upravičen strošek pridobitve sredstev je nakup MKČN, ki ustreza zah-
tevam predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav. Upravičen strošek se dokazuje s 
plačanimi računi dobave ustrezne MKČN.

Višina subvencij za vsako MKČN znaša 50 % nabavne vrednosti MKČN 
z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posamezen stanovanjski objekt.

V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih objektov z 
eno MKČN je do subvencije upravičen vsak posamezen objekt v višini 50 % 
nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posame-
zen stanovanjski objekt in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popol-
nih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. 

Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe 
sredstev je bila njihova zahteva iz tega razloga zavrnjena, imajo ob po-
novni prijavi na razpis prednost pred ostalimi prijavitelji. 

5. VLOGA, ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu 
»Vloga za sofinanciranje MKČN«  in podpisana s strani vlagatelja (upra-
vičenca ali njegovega pooblaščenca). 
Kandidati lahko vlogo dobijo v sprejemni pisarni Občine Medvode, Ce-
sta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode oziroma na spletni strani 
Občine Medvode www.medvode.si.

Vlogo se lahko osebno vloži v sprejemni pisarni Občine Medvode, 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali pošlje po pošti na 
naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Med-
vode, do vključno 30. 11. 2020, oziroma mora biti najpozneje na ta dan 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis – MKČN 2020« Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in naslov vlagatelja.

Vloga se šteje za popolno, če so k vlogi priložene vse obvezne priloge 
in podatki, določeni v dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa. K 
vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti: 
•  kopija Izjave o lastnostih MKČN;
•  poročilo o opravljenih prvih meritvah za malo komunalno čistilno 

napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (pridobite ga pri izvajalcu 
javne službe JP VOKA SNAGA, d.o.o.); 

•  dokazilo o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKČN (kopije pla-
čanih računov in potrdil o plačilu); 

•  kopija gradbenega dovoljenja za objekte, zgrajene po letu 1967, ali 
dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967;

•  če se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca, 
je treba priložiti overjeno služnostno pogodbo za vgradnjo, dovoz, 
dostop in vzdrževanje.

 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 30. 11. 2020. 

6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG 
Vse prejete vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje žu-
pan Občine Medvode. Odpiranje vlog ni javno. 
Če ni v tem razpisu ali področnih predpisih določeno drugače, se za posto-
pek uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 

Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene oz. zavrnje-
ne, v kolikor vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev. Vlagatelji 
nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Če vloga ne bo pravoča-
sno dopolnjena ali bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s 
sklepom zavržena. 
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih po-
polnih vlog, vendar najdlje do porabe proračunskih sredstev za ta na-
men. Upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat. 
Če je vlagatelj oddal popolno vlogo, sredstev pa je zmanjkalo, ima ob 
prijavi na naslednji razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje MKČN 
na območju občine Medvode prednost v vrstnem redu. 

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 20 dneh od dneva prejema 
vloge. Odločbo o sofinanciranju dela stroškov nakupa in gradnje MKČN 
izda občinska uprava Občine Medvode. 

7. DODATNE INFORMACIJE 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Medvode 
pri Katji Gomboši Telban, na tel. št. 01/361-95-22, elektronska pošta 
katja.gombosi@medvode.si, ali pri Mateji Kovač Dragar, na tel. št. 
01/361-95-27, elektronska pošta mateja.kovac@medvode.si.

Št.: 410-5/2020-1
Datum: 24. 1. 2020

Nejc Smole,
    župan

 
 
 
 

V glasilu Sotočje informativno objavljamo le izbrane odloke, pravilnike in 
sklepe Občinskega sveta Občine Medvode. Uradne objave Občine Med-
vode so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, gradiva Občin-
skega sveta Občine Medvode pa so dostopna na www.medvode.si, kjer 
najdete tudi podrobnosti javnih razpisov s celotno dokumentacijo.
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Oltar je po restavraciji zažarel v prvotnih barvah, ki so jih prej 
komajda prepoznali. / Foto: Jože Čuk

Osmega decembra, na praznik Brezmadežne, je župnik Jože Čuk 
slovesno blagoslovil obnovljeni stranski oltar pri sv. Katarini. "Le-
sen baročni oltar je iz 16. stoletja. Na sredini je kip Brezmadežne 
Marije, desno je sv. Neža, levo pa sv. Barbara. Tako kipe kot oltar 
so zadnja leta neusmiljeno načeli črvi. Grozilo je, da se bodo sesuli 
sami vase, zato smo se odločili za restavracijo. Stroške obnove smo 
poravnali s prostovoljnimi prispevki župljanov in z občinskimi sred-
stvi, namenjenimi ohranjanju kulturne dediščine," pojasnjujejo v 
Župniji Sveta Katarina - Topol. Oltar je obnovil atelje Restavriranje 
pohištva in umetnin, Ambrožič Omi iz Tržiča, po restavraciji pa je 
zažarel v prvotnih barvah, ki so jih prej komajda prepoznali. M. B.

Obnovili stranski oltar

Knjižnica Medvode v svoje vrste vabi prostovoljce. "Bi radi prispe-
vali v korist skupnosti, naredili nekaj za svojo osebno rast in hkrati 
svoj čas koristno porabili? Vaše znanje in izkušnje potrebujemo za 
pomoč v Knjižnici Medvode. Če bi se nam radi pridružili kot prosto-
voljci, pokličite na 01/36 13 053 ali nam pišite na info@knjiznica-
-medvode.si," so zapisali v vabilu. M. B.

V knjižnico vabijo prostovoljce

MAJA BERTONCELJ

V avli Ministrstva za kulturo je bilo 10. januarja odprtje Hiša 
na hribu. Hiša na hribu je skupnostno umetniško delo, ki ga 
je v letu 2019 Zavod CCC izvedel peto leto zapored. "Razstava, ki 
je prerez dosedanjih postavitev, nam pokaže, da je pri izvedbi 
Hiše na hribu doslej sodelovalo več kot šestdeset uveljavljenih 
avtorjev in avtorskih skupin različnih generacij iz cele Slove-
nije in tujine, obiskalo pa jo je že okoli tri tisoč obiskovalcev," 
pojasnjujejo v Zavodu CCC. Za projekt skrbijo Zvonka T. Simčič, 
Franc Cegnar, Mojca Sfiligoj in Petja Grafenauer. Navzoče so ob 
odprtju razstave nagovorili dr. Tanja Kerševan Smokvina, dr-
žavna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, dr. Petja Grafena-
uer, docentka na Katedri za teorijo Akademije za likovno ume-
tnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, in Nejc Smole, župan 
Občine Medvode. Vsi trije so projekt pohvalili, Tanja Kerševan 
Smokvina je med drugim povedala, da povezuje sodobno ume-
tnost s kulturno in naravno dediščino, njegov čar pa je tudi v 
iskanju novih strategij razstavljanja umetniških del. Osrednji 
prostor vsakoletnega projekta Hiša na hribu je v Žlebeh pri 
tamkjašnji cerkvi sv. Marjete. "Večina rezidenc in umetniških 
dogodkov se zgodi v mestih, v urbanem okolju. Mi pa na novo 
povezujemo sodobno umetnost z naravo," poudarjajo avtorji.

S Hišo na hribu na  
Ministrstvu za kulturo
Razstava je prerez dosedanjih postavitev.

V Kavarni Sotočje so 14. januarja odprli razstavo z naslovom Slo-
venski velikani. Pripravile so jo dijakinje kranjske gimnazije pod 
vodstvom prof. Nataše Kne. Kot so zapisali, gre za potujočo raz-
stavo portretov slovenskih velikanov, med katerimi je tudi Jakob 
Aljaž, ter petih avtoportretov dijakinj, ki so narisale navdihujoča 
in presenetljivo kvalitetna dela za tako mlado slikarsko roko. M. B.

Slovenski velikani v Kavarni Sotočje
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Javni zavod Sotočje Medvode se je leta 
2017 prvič pridružil Tednu kulturne de-
diščine in istega leta so naznanili dvele-
tno raziskovalno tematiko vode. 
"Odziv je bil dober in tudi zato smo se 
odločili za nadgradnjo projekta. K so-
delovanju smo povabili študente ume-
tnostne zgodovine in strokovnjake ter 
prešli na znanstvenoraziskovalni nivo, 
katerega cilj je oblikovanje gradiva za 
programe kulturno-umetnostne vzgoje 
in turizma," je pojasnila Sabina Spanjol, 
ki je začela projekt, njegovo vodenje pa 
je nato prevzela Irena Sonc Šlenc. Lani 
so začeli popisovanje na terenu in nekaj 
rezultatov tega dela je vidnih v zgibanki, 
ki so jo izdali decembra. Popis sta izvedli 
domačinki, študentki umetnostne zgo-
dovine Lucija Fabjančič iz Zbilj in Karin 
Kocjančič iz Preske. "Projekt se nama je 
že takoj zdel zelo zanimiv, kar se je nato 
tudi potrdilo, in kot študentkama nama 
predstavlja priložnost za delo v praksi, 
na terenu. Presenečeni sva bili nad tem, 
koliko je še teh objektov na območju 
naše občine in da ljudje o njih znajo ve-
liko povedati. Vsak takšen objekt je uni-
katen. Prav zanimivo je, kakšno tehno-
loško iznajdbo so nekdaj predstavljali," 
sta povedali Lucija Fabjančič in Karin 
Kocjančič. Delo sta si razdelili po krajev-
nih skupnostih, našli ljudi, ki bi o tem 
kaj vedeli, in začeli popisovati. "Z vsemi 
podatki in dovoljenjem za objavo je po-
pisanih okrog petnajst vodnih zajetij, v 
zgibanki jih je predstavljenih devet. Jih 

je pa še veliko več. Na seznamu samo za 
KS Smlednik, Zbilje in Senica jih imam 
več kot trideset," pravi Fabjančičeva in 
dodaja, da je delujočih še zelo malo, kar 
precej so jih prekrili ali celo zasuli. "Pro-
blem je pri njihovem ohranjanju. Na-
men projekta 'popis vodnjakov' je zbrati 
podatke, zgodbe in slikovno gradivo o 
objektih dediščine, povezane z oskrbo 
z vodo. Večinoma je tako, da če nekaj 
ljudem ne koristi več, tega ne cenijo, 
kar je razumljivo. Pa vendarle se je tre-
ba zavedati, da dediščina niso le veli-
častni stari gradovi in cerkve, pač pa 
vse, kar nam je ostalo iz preteklosti in 
nam daje dragoceno možnost soočenja 
z ljudmi, ki so živeli pred nami. Njiho-
va iznajdljivost je privedla do tega, kar 
imamo danes, njihov način življenja pa 
je zdaj postal naša dediščina," poudarja 
Fabjančičeva, ki skupaj s Kocjančičevo 
želi nadaljevati delo. "Zdi se nama vre-
dno, sploh ker smo v občini, ki se pona-
ša z vodo, se razprostira na zelo razno-
likem terenu in tudi njena dediščina je 
zelo raznolika. Iz tega se da veliko nau-
čiti," pravita.
V zgibanki so predstavljeni: vodnjak 
Cesta v Žlebe 3, ki je eden redkih vo-
dnjakov v Preski, ki jih še niso uniči-

li, vaško korito Goričane, vodnjak na 
Govejku, vodnjak pri hiši na Gorenjski 
cesti, vodnjak pri domačiji Pr' Lenart na 
Belem, Lazarinijev "vodnjak", javno ko-
rito v Zbiljah, župnijska šterna v Smle-
dniku in "Baronov vodovod" v Smledni-
ku in Valburgi. Zadnji je Fabjančičevo 
najbolj navdušil: "V dvajsetih letih 20. 
stoletja je Lazarini v Smledniku in Val-
burgi financiral in zgradil vodovod, ki 
je vodo iz rezervoarjev na Brezovcu nad 
Smlednikom na začetku po kovinskih, 
nato pa po lesenih (borovih) ceveh pod 
zemljo pripeljal skozi obe vasi do svoje-
ga dvorca. V Smledniku in Valburgi so 
imeli večji kmetje in najpomembnejša 
gostilna tudi pravico priklopa na vodo-
vod v zameno za njegovo redno vzdrže-
vanje. Dovoljenje za priklop na ta vodo-
vod je dobila tudi šola." Kocjančičeva pa 
je posebej omenila vaško korito v Gori-
čanah: "Predstavlja pomembno kultur-
no dediščino v Medvodah, saj stoji na-
sproti baročnega dvorca Goričane. Prvi 
vodnjak naj bi na tem mestu postavila 
že grofica, ki je prebivala v dvorcu, in 
sicer v namen napajanja živine in pra-
nja perila. Danes korito stoji ob cesti in 
je dostopno vsakomur, ki si želi potešiti 
žejo, saj je voda v njem pitna."

Popisujeta vodnjake, korita in zbiralnike vode
Izšla je zgibanka, v kateri je predstavljenih šest vodnjakov, dve koriti in en vodovod v 
občini Medvode. Popisali sta jih Karin Kocjančič in Lucija Fabjančič, cilj pa je ustvariti 
register objektov te tehnološke dediščine.

Lucija Fabjančič (levo) in Karin Kocjančič z zgibanko, ki je na voljo v Kulturnem domu 
Medvode, na Občini Medvode in v TIC Medvode.

Želja sodelujočih v projektu je, 
da z zgibanko dosežejo širšo 
javnost. Da bi bil popis čim bolj 
izčrpen in natančen, vabijo vse, 
ki imajo v lasti, poznajo zgodbe 
oziroma ljudi, ki so uporabljali, 
gradili ali fotografirali vodnjake, 
t. i. šterne, korita, zbiralnike 
vode, da z njimi stopijo v stik 
(kultura@zavodsotocje.si).
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Nagrajenci  nagradne križanke, objavljene  v reviji Soto-
čje 10. 1. 2020, z geslom GORENJSKI GLAS VSAK TOREK IN 
PETEK, ki prejmejo darilni bon trgovine Baldrijan, so: Ana 
Nosan, Zvone Sinkovič in Ivanka Dimc iz Medvod. Na-
grajencem  iskreno čestitamo. 

V nedeljo, 9. februarja, bo od 10. do 13. ure v prostorih turistič-
nega društva ob Zbiljskem jezeru prva izmenjevalnica knjig v Zbi-
ljah. Izmenjali boste lahko knjige tako za otroke kot za odrasle. 
Izmenjava bo potekala po načelih pravične menjave, seveda pa 
organizatorji vedno iščejo in najdejo rešitve, ki so prijazne za vse. 
Vabljeni vsi ljubitelji knjig. M. B.

Prva izmenjevalnica knjig v Zbiljah

MAJA BERTONCELJ

V preteklih letih ste bili občani vajeni, da ste decembra prejeli po-
ložnico Karitas, preko katere ste lahko prispevali denar, ki se je 
razdelil med vse Karitas na območju Medvod: Preska, Sora, Ka-
tarina, Pirniče in Smlednik. Tokrat so se odločili za spremembo.
"Položnice bodo v marcu. Odločili smo se, da izberemo po-
mladanski čas in upamo, da bodo ljudje našo akcijo dobro 
sprejeli. To je denar, ki ga v celoti namenimo za pomoč ob-
čanom. Sredstva preko razpisa s strani občine dobimo šele 
sredi leta, občani pa pomoč potrebujejo skozi celo leto," pravi 
Ivanka Šušteršič, predsednica Karitas Preska, kjer so tokrat 
zadolženi za akcijo pošiljanja položnic. V imenu Karitas v ob-
čini se zahvaljuje vsem, ki jim pomagajo tudi z denarnimi 
prispevki, da lahko opravljajo svoje prostovoljno delo. Samo v 
Karitas Preska so lani našteli več kot 5400 ur prostovoljnega 
dela, skupaj imajo 75 prostovoljcev, od tega 25 rednih. 
Decembra je na Televiziji Medvode tradicionalno potekala 
oddaja Klic dobrote, v kateri so zbrali 1200 evrov, ki so bila 
namenska za obnovo kopalnice družine z gibalno ovirano 

osebo. Vse Karitas v medvoški občini redno delijo pakete ob-
čanom, ki potrebujejo pomoč. Šušteršičeva opaža, da je med 
njimi vedno več starejših: "To potrjuje tudi statistika, ki jo 
redno beležimo. Če povem samo za Karitas Preska, je lani 
našo pomoč prejelo dobrih petsto oseb, od tega je bilo kar 318 
starejših od 65 let. Razlogi so nizka pokojnina, lastniška sta-
novanja, ki potrebujejo vzdrževanje … Tega bo vedno več. Ža-
lostna sem, da se soočamo s takšnimi problemi. To se ne bi 
smelo dogajati. Država bi morala poskrbeti za to." V letu 2019 
so na območju, ki ga pokriva Karitas Preska, razdelili 4,3 tone 
hrane, 1,5 tone oblačil, nekaj otroške opreme in več kot dvesto 
kosov šolskih potrebščin. Od letos sta na seznamu družin, ki 
jih oskrbujejo, tudi dve iz Sirije. To je zanje poseben izziv, saj 
je prva ovira že jezik sporazumevanja. 
V Karitas poleg pomoči s prehranskimi paketi in oblačili po-
magajo tudi pri plačilu položnic, v primeru izrednih dogod-
kov, s svetovanjem ... "Moja želja je, da bi začeli še obiske na 
domu, česar si občani prav tako želijo. Velikokrat pomaga 

tudi samo pogovor, družba …," še pove Šušteršičeva. V Karitas 
Preska enkrat letno za starejše organizirajo romanje in sre-
čanje. Zadnje bo letos prav to nedeljo, 9. februarja. Ponosni so 
tudi na skupno sodelovanje vseh Karitas v občini, ki pomaga-
jo pri duhovni oskrbi v Centru starejših Medvode. Vsak petek 
je v kapeli sveta maša, kar se je dobro prijelo. Obiskuje jo tudi 
med 25 in 30 oseb na vozičkih.

Med prejemniki pomoči vse več starejših
To potrjuje statistika medvoških Karitas, ki se bodo prihodnji mesec znova obrnile  
na občane za pomoč.

Januarski paket Karitas Preska za dve osebi je bil sestavljen 
večinoma iz suhe hrane in zelenjave. 

MEDITERAN & JADRAN
podaljšujemo do 15.feb!

FIRST MINUTE

PREMIUM SKUPINA D.O.O.,  SEŠKOVA CESTA 20, MEDVODE |  tel:   01 235 15 00
I N F O @ P R E M I U M T R A V E L . S I

MEDITERAN & JADRAN
podaljšujemo do 15.feb!

FIRST MINUTE

Lani je pomoč Karitas Preska prejelo  
dobrih petsto oseb, od tega je bilo kar 318 
starejših od 65 let.



fantov. "Prav je, da smo to tradicijo zapisali in jo podkrepili z 
veliko slikovnega materiala. Najstarejša fotografija je iz dru-
gega leta, torej iz leta 1970."
Njegova žena Jelka Sušnik je za knjigo opravila veliko dela. 
Z ekipo Turističnega društva Goričane - Vaše, v kateri so bili 
poleg zakoncev Sušnik še Jakob Knific, Štefan Rogelj, Vida Ba-
liš, Gašper Knific in Gašper Bokan, se je lotila priprave knjige. 
"V knjigi je predstavljeno miklavževanje v Goričanah skupaj 
s spomini, prigodami, izdelovanjem mask, govori pa tudi na 
splošno o Miklavžu in parkeljnih. Del knjige je posvečen tudi 
Noči parkeljnov," je pojasnila Jelka Sušnik, ki je bila koor-
dinatorka projekta. "Delati smo začeli že lani februarja, da 
bi bili čim prej gotovi. No, pa se je knjiga kljub temu tiskala 
zadnji teden pred osmo Nočjo parkeljnov," še pove in omeni 
še nekatere druge, ki so sodelovali pri pripravi knjige: "Lekto-
rirala jo je Marjeta Žebovec, ki je dala tudi predlog za njeno 
ime. Na koncu nam je priskočil na pomoč Franci Kastelic, ki 
je naredil prelom, pripravil knjigo za tisk, oblikoval naslov-
nico in nam pomagal z nasveti. Pri izboru fotografij mu je 
pomagal tudi Žiga Živulovič ml."
"Foto arhiv iz vasi, kjer sem doma, je bil dovolj obsežen, da se 
je knjiga lahko naredila in da so se zraven arhivskih vključile 
še fotografije z Noči parkeljnov. Vseh dosedanjih osem sem 
fotografiral in že z njih se vidi napredek. Zdi se mi odlično, 
da je izšla takšna knjiga. Ravno to bi moralo biti, da se na lo-
kalni ravni začne s kvaliteto, ker se potem to prenese tudi na 
višje ravni. Če bi bile takšne prakse v vseh občinah in krajev-
nih skupnostih, bi bilo v Sloveniji veliko bolje in veliko lažje 
delati in živeti ...," je povedal fotograf Žiga Živulovič ml., prav 
tako domačin iz Goričan.
Ekipi je uspelo prikazati začetke obujanja miklavževanja, 
tega prastarega običaja v Goričanah, in njegov razvoj. Vse pa 
se je začelo nekega lepega in toplega avgustovskega večera 
leta 1969, ko so fantje sedeli na bregu sredi vasi v Goričanah 
in modrovali o tem in onem ... Tudi o tem, da bi se oblekli v 
parkeljne.
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MAJA BERTONCELJ

Lani so ob petdesetletnici miklavževanja v Goričanah izdali 
obsežno knjigo, ki nosi naslov Zlata tradicija miklavževanja 
v Goričanah. Idejo zanjo je dal domačin Marko Sušnik, ki je 
bil v vlogi Miklavža v Goričanah že prvič, ko so imeli svojo 
skupino, leta 1969, in – zanimivo – tudi lansko leto. Na knjigo 
je bil pozitiven odziv in ponosni so, da jo imajo. Ko so jo začeli 
snovati, niso mislili, da bo tako obsežna. Izšla je na kar 120 
straneh. Kot pravijo, še niso zasledili, da bi v Sloveniji to tradi-
cijo že kje zabeležili na takšen način. Marko Sušnik je v knjigi 
opisal, kako je bilo pred petdesetimi leti, različne prigode in 
spomine, Jelka Sušnik je v knjigah poiskala splošne podat-
ke o miklavževanju in parkeljnih, opisana je izdelava mask. 
Dominik Lapanja je opisal, kako so maske delali iz papirja, 
Milan Jamnik, kako jih je delal iz poliestra, Karel Luštrik in 
Brane Zalokar Grajski sta jih naredila iz lesa, Gašper Knific pa 
je opisal, kako se maske delajo danes. Med avtorji besedila sta 
tudi Boštjan Luštrik in Jakob Knific. Knjigo bogatijo številne 
fotografije, tako z miklavževanja v Goričanah kot tudi z Noči 
parkeljnov, lanska je bila že osma in je znana po vsej Sloveniji 

in tudi v tujini. Največ fotografij so prispevali Djurdja Bergant, 
Žiga Živulovič ml., Borut Živulovič in Peter Košenina.
Vloga Miklavža je v zadnjega pol stoletja največkrat pripadla 
Marku Sušniku. "Seveda so razlike, če primerjamo, kako je 
bilo biti Miklavž pred petdesetimi leti in danes. Takrat sem 
bil star petnajst plus, sedaj jih imam šestdeset plus. Jezik pa 
mi še vedno teče tako, kot mi je včasih. To je prijetna vlo-
ga. Ko vidiš žareče otroške oči, polne pričakovanja – ne samo 
tega, kaj jim boš prinesel – je to res nekaj enkratnega," je po-
jasnil, na vprašanje, kakšen mora biti Miklavž, pa je odgovo-
ril: "Da se otrokom predstavi v pozitivni luči, z vrednotami, ki 
jih ima. To je kar odgovorna naloga, ni vsak zato. Povedal je, 
da je bilo v petdesetih letih v Goričanah v vlogi Miklavža deset 

Knjiga, kakršno imajo le Goričane
Odzivi na knjigo Zlata tradicija miklavževanja v Goričanah so pozitivni. Opisuje  
ta prastari običaj od začetkov v Goričanah pred petdesetimi leti in vse do danes. 

Ožja ekipa, ki je sodelovala pri nastajanju knjige Zlata tradicija 
miklavževanja v Goričanah / Foto: Peter Luštrik/Bobo 

Knjiga ima kar sto dvajset strani. Kot pravijo, še 
niso zasledili, da bi v Sloveniji to tradicijo že kje 
zabeležili na takšen način.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: JURE GALIČIČ

Na medvoški stojnici na sejmu Alpe-Adria Turizem sta moči 
združila Turistična zveza Medvode z osmimi turističnimi 
društvi in Javni zavod Sotočje. Razstavni prostor jim je tudi 
letos brezplačno omogočila Turistična zveza Slovenije.
"Prisotni smo bili vse štiri sejemske dni. Najbolje je bil že tra-
dicionalno obiskan zadnji dan. Obiskovalcem smo pokazali le-
pote naših krajev in jih pogostili. Naša letošnja rdeča nit sejma 
je bila: Vabljeni, da vstopite skozi zelena vrata glavnega mesta 
in obiščete prireditve, ki jih pripravljamo za vas tako turistična 
društva v svojem okolju kot tudi v organizaciji Javnega zavoda 
Sotočje (Festival kranjske klobase, Okusi pizze, Wild west fest 
on fire). Zanimivih prireditev je v občini Medvode res veliko, 
poudarjali smo tiste najbolje obiskane in tradicionalne," je po-
jasnila Vanja Ločniškar, predsednica Turistične zveze Medvo-
de. Kot je dodala, je obiskovalce najbolj zanimalo trenutno sta-
nje na tekaškem poligonu v Bonovcu ter kolesarske in pohodne 
poti. "Medvode smo res tako blizu glavnega mesta, da se veliko 
ljudi zanima za nekajurne poti, kam lahko gredo, ko pridejo iz 

službe. Veliko zanimanje je bilo letos za Smledniški grad, kdaj 
tam začne delovati nov gostinski lokal. Pokazalo se je, da bi 
bilo dobro, da bi imeli zemljevid z vrisanimi kolesarskimi in 
pohodnimi potmi. Pripraviti ga bo treba do naslednjega sejma 
oziroma do naslednje priložnosti za našo predstavitev." Za po-
pestritev so pripravili kviz Med vodami, vsak pravilen odgovor 
pa je prinesel lepe nagrade. 
Začetek novega leta je bil za Turistično zvezo Medvode pose-
ben še po nečem: dobili so svoje prostore, pisarno in sejno 
sobo v skupni uporabi z medvoško športno in kulturno zvezo. 
So v stavbi Kulturnega doma Medvode. Uradne ure turistične 
pisarne bodo vsak ponedeljek od 13. do 17. ure. 

Medvoški turizem se  
je predstavil na sejmu
Medvode so se predstavile na sejmu Alpe-
Adria v Ljubljani, Turistična zveza  
Medvode pa je dobila svoje prostore.

Na stojnici so predstavljali tudi prireditve, ki potekajo v organizaciji 
turističnih društev in Javnega zavoda Sotočje.
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V Knjižnici Medvode so 22. januarja 
začeli cikel predavanj o vzgoji. Marko 
Juhant je kot prvi predaval o tem, kako 
pripraviti otroka na življenje. Sledila 
bodo še predavanja (vsa z začetkom 
ob 19.30): 12. februarja (Alenka Lanz 
na temo ločitev), 11. marca (Andreja 
Vukmir, Sočutno starševstvo in varna 
navezanost), 8. aprila (Tomaž Erzar: O 
odraščanju in vzgoji) in 27. maja (Lea 
in Albert Mrgole: Izštekani najstniki in 
starši, ki štekajo).
Priznanemu specialnemu pedagogu 
Marku Juhantu je tudi v Knjižnici Med-
vode prisluhnilo veliko poslušalcev. 
Teme, ki jih je predstavil, so povezane 
s pripravo otroka na življenje. "Če ho-
čemo otroka pripraviti na življenje, ga 
moramo po tistih vrednotah, ki jih mi 
cenimo. Če je za nas vrednota zdravje, 
potem se je silno lahko pogovarjati z 
otrokom, ki smo ga zalotili s cigareto. 
Povej mi, kako mi gledamo na zdravje, 
kako pa ti skrbiš ... To je treba povedati 
zelo resno. Če ste takšni, kot se danes 
reklamira, da morate biti čuječni, ne-
žni, pozorni in podobno, jasno, da ko bo 
otrok prvič brez vseh mogočih zaščit in 
brez vas šel mimo vašega nadzora, se 
bo zgodilo točno to, česar ste se najbolj 

bali. Naredil bo napako, ki je lahko so-
razmerno usodna. Pri večini napak, ki 
jih otroci naredijo do pubertete, nekje 
do desetega leta, če niso koga poškodo-
vali, ni trajnih posledic, ki bi drama-
tično vplivale na kvaliteto otrokovega 
življenja daleč vnaprej. Pri 15 že lahko 
naredijo takšne neumnosti, da jih spre-
mljajo vse življenje. To je lahko zgodnje 
očetovstvo ali materinstvo, nekoga po-
škodovati in še hujše stvari ...," je del-

ček misli s predavanja Marka Juhanta. 
In v razmislek še ena: "Je bila včasih 
vrednota telefon? Fino je bilo, če si ga 
imel. Se spomnite tega časa, ko je bil te-
lefon privezan na steno, mi smo bili pa 
svobodni. A ni bilo fino? Tukaj moramo 
premisliti, kaj bomo naredili. Strokov-
njakom, vključno z mano, nam je pobe-
gnila ena cela generacija odvisnikov od 
telefonov. To ste vi, generacija trideset 
plus. Ne morete biti zgled. Pospravili ste 
budilke, ker imate telefon, da vas zbuja. 
V resnici ga imate zato, da še brskate po 
njem. Vprašati se je treba, kaj se vam 
zdi res pomembno." In še: "Vaši starši so 

za vas želeli zelo preproste stvari, da ste 
zdravi, da ste delavni in da ste pošteni. 
S temi tremi lastnosti se je dalo biti či-
sto srečen. Danes imate za svoje otroke 
malo drugačne želje: naj bodo zdravi, 
uspešni in srečni, ne da bi bili delavni 
in pošteni. Kako gre to skupaj? Težko. 
Če želimo, da bodo naši otroci uspešni, 
kar je sedaj aktualna želja, prva stvar, ki 
jo moram doseči, je, da imajo možnost 
uspeti, ne le da mi to pričakujemo. Če 

jaz pričakujem, da bo otrok uspešen in 
mu ne pomagam, da pride do delavnih 
navad, za šolo se te imenujejo učne na-
vade, je to pot direktno na pedopsihia-
trijo, se bo zrušil. Vaša pričakovanja so 
visoka, doseči jih ne more, potem so 
pa še drobne stvari, ki podrejo sistem. 
Otrok ugotovi, da ne le da ste zahtevni 
do njega, ampak tudi, da ni nikoli dovolj 
dober. Stvar se pogosto pokaže v situa-
cijah, na katere nismo dovolj pozorni. 
Pride domov iz šole, ga vprašamo, kako 
je pa bilo, pa ste že videli v elektronski 
redovalnici, da je pisal pet. Ponosen 
pove, da je pisal pet. Vprašamo, koliko 
točk je bilo skupaj in koliko jih je imel 
on? Dvaintrideset, imel sem jih tride-
set. Fino. In potem sledi vprašanje, kaj 
pa tisti dve točki. Poglejte. Dobil je pet, 
pa za mamo in očeta to ni dovolj, ker 
sosedova je pa dobila vse točke." Podal 
je tudi zanimivo primerjavo vzgoje in 
fotokopirnega stroja: "Kar daste v foto-
kopirni stroj, to dobite ven. Če hočete, 
da pride ven drugačna kopija, morate 
zamenjati original. In original ste vi. 
Na sebi morate narediti spremembe, če 
želite, da bo otrok drugače funkcioniral. 
Ko začnete delati drugače, otrok sam po 
sebi obrne stikalo. Mi smo mu zgled pri 
vsem." 
V knjižnici upajo, da bo tudi odziv na 
naslednja predavanja tako dober. Vsa 
so brezplačna, nanje pa se ni treba pri-
javiti.

Začeli cikel predavanj o vzgoji
Prvi je predaval specialni pedagog Marko Juhant in napolnil Knjižnico Medvode.
Naslednje predavanje bo 12. februarja. Na temo ločitev bo predavala Alenka Lanz. 

Cikel predavanj o vzgoji v Knjižnici Medvode so začeli s predavanjem Marka Juhanta na temo 
Kako pripraviti otroka na življenje.

»Kar daste v fotokopirni stroj, to dobite ven. Če hočete, da pride 
ven drugačna kopija, morate zamenjati original. In original ste vi. 
Na sebi morate narediti spremembe, če želite, da bo otrok drugače 
funkcioniral. Ko začnete delati drugače, otrok sam po sebi obrne 
stikalo. Mi smo mu zgled pri vsem.«
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"To je fotografija, iz katere vse izhaja," je dejal Tomaž Kern, 
ko smo številno sorodstvo Jožefovčevih obiskali na njihovem 
srečanju v Preski.
Na fotografiji sta pokojna zakonca Ivana (rojena Burgar) in 
Jurij Kern iz Zgornjih Pirnič s svojimi otroki. Skupaj se jima 
jih je rodilo dvanajst, štirje so še živi in so se prav vsi udeležili 
srečanja. To so Ivanka, Tone, Stane in Roza. Deležni so bili 
največ pozornosti, vsi štirje ponosni, da je njihovo sorodstvo 

tako številno in da se kar pogosto tudi zberejo skupaj. Zadnja 
leta srečanja organizirajo približno vsaki dve leti, od prvega 
pa je minilo dvajset let. "Takrat je imel najstarejši bratranec 
Franci petdeset let in smo imeli še en dodaten razlog, da se 
dobimo. Abrahami so se nato vrstili, vmes je bil še kakšen 
drug pomemben dogodek, kot sta dokončanje študija in obisk 
sorodnikov iz Avstralije," je povedala Vanja Ločniškar, vnu-
kinja pokojnih zakoncev Kern. Njen bratranec Tomaž Kern 
je pojasnil, da se jih je tokrat zbralo okrog osemdeset, kar 
pomeni, da so prišli skoraj vsi: "Tudi tokrat je zraven še en 
razlog. Na obisk je prišel bratranec iz Avstralije. Namen na-
ših srečanj je predvsem druženje. Z nekaterimi se srečujemo 
bolj, z drugimi manj pogosto. Naši sorodniki najdlje živijo v 
Avstraliji, kar nekaj pa nas je ostalo v medvoški občini, smo 
na Gorenjskem, Dolenjskem ..., le na Štajerskem, mislim, da 
ni še nobenega."
Najstarejša na srečanju je bila stara skoraj devetdeset let, 
najmlajši še ne dve leti. "Ponosna sem na naše sorodstvo 
in se zelo veselim dne, ko se dobimo vsi skupaj. Najbolj po-
membno je, da bi bila karseda zdrava," je dejala Ivanka Toni, 
hčerka Ivane in Jurija Kerna. Njen brat Stane je dodal, da je 
zelo lepo, da se srečujejo: "Smo velika družina. Zmeraj se z 
vsemi ne srečujemo, zato so takšna skupna srečanja še toliko 
pomembnejša, da se bolje spoznamo, pogovorimo ... Prav lepo 
se imamo."
Srečanje so začeli s kosilom, nadaljevali pa v sproščenem 
druženju, ki so ga popestrili tudi zvokih harmonike, na ka-
tero je zaigral Žan Kajzar, predstavnik četrte generacije Jo-
žefovčevih.

Štiri generacije Jožefovčevih
Okrog osemdeset sorodnikov, ki izvirajo iz rodu Jožefovčevih iz Zgornjih Pirnič,  
se je na začetku januarja znova srečalo.

Jožefovčevi na letošnjem srečanju

Pokojnima zakoncema Ivani (rojeni Burgar) in Juriju Kernu iz Zgornjih 
Pirnič se je rodilo dvanajst otrok, štirje so še živi in prav vsi so se 
udeležili srečanja. To so Ivanka, Tone, Roza in Stane. 
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Predavanje je bilo v Knjižnici Medvode. 
Predstavljeni so bili materiali iz naše 
okolice in njihova uporaba. Izkušnje pri 
gradnji in bivanju v večjem naravnem 
domu in pri gradnji manjšega je pred-
stavil Jakob Šubic, ki je pred leti večino-
ma sam iz naravnih materialov zgradil 
hišo, v kateri z družino živi na Topolu.
"Najprej je treba ozavestiti, kdo si, oči-
stiti lastne potrebe in videti, katere so 
prioritete. Glede na to si oblikuješ tudi 
fizični dom. Manjši kot je, lažje ga je 
zgraditi iz naravnih materialov, lažje ga 
narediš sam in seveda tudi v krajšem 
času," je pojasnil Šubic. V knjižnici je 
postavil tudi zasnovo naravnega doma, 
skozi katero je prikazal osnovne kon-
cepte naravne gradnje. Večino materi-
ala je nabral kar na poti na predavanje, 
na katero je odšel peš in s samokolni-
co. "Postavil sem skelet iz hrastovih 
vej, zvezan z vrbovimi šibami, čez sem 
prekril trstiko, izolacija je modra stož-
ka z Grmade, del je ometan z ilovnatim 
ometom. Gre za koncept gradnje, po ka-
terem v Beli krajini hiše stojijo že pet-
sto let. Na sredini je celuloza (hrastovi 
ali smrekovi plohi), znotraj ometani z 
ilovnatim ometom na trstiko ali na le-
skove šibe, zunaj pa je apneni omet, če 
niso imeli dovolj denarja, so prebelili 
ilovnatega. Hiška je dvignjena od tal, da 
ne veže vlage. Isti koncept sestave stene 
uporabljamo tukaj in uporabil sem ga 

tudi pri gradnji naše hiše, ki je večja. Z 
razumevanjem bivanja pred 15 leti sem 
naredil takšno, kot je, danes bi dosti 
manjšo," pravi.
Kot je poudaril, je gradnja takšne hiše 
ne toliko gradbeni kot filozofski projekt: 
"Bistvo je v tem, da zaupaš sebi, naravi, 
da ti da pravi material, s katerim lah-
ko kreiraš, ustvariš, rešiš težavo, ki jo 
imaš. Vsa ta vedenja že imamo v sebi, 
ko je trenutek pravi, pa pridejo na dan. 
Upati si je treba preizkušati. Če si zasta-
viš veliko hišo, je s poskušanjem zelo 
težko, če si zastaviš majhno, ni pro-

blem. Če kaj ne gre po načrtu, tisti del 
podreš in narediš še enkrat. Manjši, kot 
je objekt, lažje se igraš. Gradnja je igra, 
ni trpljenje in dvajset let kredita, priha-
janja in odhajanje obrtnikov ..."
Družina Šubic živi v hiši, veliki 120 kva-
dratnih metrov, osnovni materiali, ki 
jih je uporabil pri njeni gradnji, pa so 
les, konopljino predivo, ilovica in apno. 
"Za kurjavo na zimo porabimo dva do 
tri metre drv. Nimamo centralne kur-
jave, saj imamo peč, ki je zgrajena iz 
stare opeke, zunanjost pa je obložena z 
ilovnatim ometom. Človek je narejen iz 
narave, in če uporabljaš naravne mate-
riale, se ta izmenjava čuti. Ko si v hiši 
iz naravnih materialov, ti hiši daješ 
in dobivaš nazaj. Komunikacija je zelo 
lepa. Prednosti so tudi, da je v hiši ve-
dno svež zrak, ker so materiali zračni, 
v kopalnici se stekla ne rosijo ... Je pa 
za moje sedanje zavedanje prevelika in 
potem se v njej preveč zadržujemo. Če je 
v hiši tesno, so njeni prebivalci več zu-
naj," je dejal. Zadnja leta izdeluje manj-
še naravne hiše, eno na Kočevskem. 
"Trenutno izdelujem eno velikosti 12 
kvadratnih metrov. V njej je prostora 
za dve osebi, za manjši kuhalnik in ne-
kaj malega za obleči. Stranišče je zunaj, 
vodo si prineseš. Tisoč evrov, tri mesece 
dela in imamo takšen dom. Ko je člove-
ku prioriteta užiti lepote okrog sebe in 
v sebi, si pijan od tega in te materialne 
dobrine sploh ne zanimajo. Seveda je 

dobro, da te ne zebe, da nisi moker, tudi 
lačen ni fino biti, drugo pa se vse dobi 
v sebi in v naravnem prostoru, v kate-
rem bivaš. Ljudje toliko napihujejo svoje 
želje in potrebe, a jim nikoli ne morejo 
zadostiti, vedno se pojavijo nove in nove 
…," je še povedal.
Naravnih gradenj je vedno več, a večjih 
ali če rečemo običajnih domov, medtem 
ko za manjše še ni veliko zanimanja. 
"Neki kmet v Kočevju mi je dobro rekel, 
da sedaj ljudje mislijo, da je to neumno, 
a da ne bo več tako dolgo, ko ne bo več 
tako," pravi Jakob Šubic. Že večkrat je 
izrazil svoje mnenje tudi glede reševa-
nja prostorske stiske v Osnovni šoli Pre-
ska s pomočjo odprtega učnega okolja: 
"Zgraditi bi morali manjše objekte, otro-
ci pa čim več časa preživeti z učenjem 
v naravi. Ključni cilj, zapisan v Zakonu 
o osnovni šoli, je spodbujanje skladne-
ga, telesnega, spoznavnega, čustvenega, 
moralnega, duhovnega in socialnega 
razvoja posameznika z upoštevanjem 
razvojnih zakonitosti. Lahko bi ustvari-
li šolo, ki bi bila boljša za vse – otroke, 
učitelje in starše. Pa še veliko cenejša bi 
bila od 13 do 15 milijonov evrov, kolikor 
je ocenjen strošek gradnje nove." Šubic 
je desetletje sodeloval pri transformaci-
ji vrtcev in šol v gozdne. V gozdu se od-
nosi med otroki popolnoma spremeni-
jo. Nasilja ni, vsak ima dovolj prostora 
in možnosti za uresničitev svojih talen-
tov," še pove.

Naravni dom za tisoč evrov in tri mesece dela
Jakob Šubic s Topola je predaval o načrtovanju in gradnji naravnega doma.

Jakob Šubic (tretji z leve) je predaval na temo naravnega doma.

»Gradnja je igra, ni trpljenje in 
dvajset let kredita, menjavanje 
obrtnikov ...«
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TRGOVINA SPODNJE-PERILO.SI 
(1. nadstropje)
Medvoška cesta 3, 
1215 Medvode 
info@spodnje-perilo.si
051 225 512

PIŽAME IN SPALNE SRAJCE

Akcija traja do razprodaje zalog!

12.99€

-50%

od 4,99€

ODPIRALNI ČAS 
Pon-Pet:  9.00 do 19.00
Sobota :   8.00 do 13.00 

Nedelja in prazniki zaprto.

7,79€

BOMBAŽNI NEDRČKI BREZ KOSTI

VELIKOSTI: A-F

NOVO!NOVO!NOVO!NOVO!NOVO!NOVO!

6,49€

-50%

Oblikovanje: 

dolge spodnje majice 
100% bombaž

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Stanovalce, zaposlene in tudi obiskovalce Centra starej-
ših Medvode že dobrega pol leta razveseljuje kuža North, 
mešanec med čivavo in pinčem. V Slovenijo ga je iz Bo-
sne in Hercegovine junija lani pripeljal Damir Nasufović. 
Rešil ga je gotove smrti. Ker v Centru dela kot animator, 
ga je z dovoljenjem direktorja mali kuža nekajkrat spre-
mljal tudi v službo.
Tako se je začelo. Nad Northom so bili vsi navdušeni, v 
centru skrbi, da je dan lepši, posvojila pa ga je fiziotera-
pevtka Martina Jenko. In ko gre na dopust, ga domov za 
ta čas vzame kar direktor. Northa imajo vsi radi, še po-
sebno stanovalci vsak dan komaj čakajo, da jih obišče in 
jim polepša dan. "Prinesel je veliko veselja. Na začetku so 
ga klicali Palček, ker je bil tako majhen," se spominja Da-
mir Nasufović, Martina Jenko pa dodaja, da je North kra-
sen kuža, živahen, poln energije: "Večinoma je z mano v 
prostorih fizioterapije, rad pa gre tudi po sobah in seveda 
v jedilnico. Stanovalci ga radi pobožajo, pokličejo k sebi 
in ga nagovarjajo." Da bo North postal del družine Centra 
starejših Medvode, se je takoj strinjal tudi direktor Blaž 
Razvornik, ki poudarja pozitiven vpliv živali na človeka, 
kar se je pokazalo tudi v tem primeru. Nasploh so živali 
v Centru starejših Medvode dobrodošle. "Začeli smo spod-
bujati tudi svojce, da pripeljejo svoje ljubljenčke, ko pri-
dejo na obisk. North ni edina žival v našem centru. Na 
varovanem oddelku imamo tudi ptička, poleti, ko muce 
hodijo okrog, jih stanovalci hranijo. Do pred kratkim je 
bila ena brezdomna muca, lahko bi rekel, kar naša. Sedaj 
smo jo zaradi bolezni dali v posvojitev, za kar je poskrbelo 
Društvo Reks in Mila. Tudi Damir večkrat pripelje pokazat 
kakšnega kuža, preden gre k posvojiteljem," pravi Razvor-
nik. V Center starejših Medvode enkrat tedensko s svojo 
skrbnico Margaret Davis prihaja tudi terapevtska psička 
Shadow iz Društva Tačke pomagačke. 

Kuža, ki lepša dan
V Centru starejših Medvode stanovalce 
že dobrega pol leta razveseljuje kuža, 
ki je prišel iz Bosne in Hercegovine.

Blaž Razvornik, direktor Centra starejših Medvode, in 
stanovalka Marija Fink z Northom G
A
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Najprej so se za državne naslove pome-
rili člani. Organizator prvenstva je bila 
Teniška zveza Slovenije, vodja tekmova-
nja pa Domen Knez, predsednik in tre-
ner Teniškega kluba Spin Medvode, ki 
je na prvenstvu imel svoje predstavnike 
tudi med igralci. 
V moški konkurenci je v kvalifikacijah 
nastopilo 32 igralcev, štirje so prišli v 
glavno tekmovanje, kjer jih je čakalo 12 
najboljših. Enak sistem je bil tudi v žen-
ski konkurenci. "Prvenstvo je zelo dobro 
uspelo. Ogledalo si ga je tudi lepo število 
gledalcev, predvsem finale med reprezen-
tantom in igralcem v Davisovem pokalu 
Tomom Kočevarjem Dešmanom in mla-
dim Aljažem Jeranom. Naslov je pripadel 
favoritu Kočevarju. Medvoščana Maks 
Lukman in Primož Vovk sta lepo presene-
tila. Maks se je uvrstil v četrtfinale (5.–8. 
mesto), Primož pa celo v polfinale (3.–4. 
mesto), kar je po dolgem času uvrstitev 
člana na mesta, ki prinašajo medaljo," je 
pojasnil Domen Knez. Tik pred koncem 
leta so Medvode gostile še državno pr-
venstvo med dvojicami, ki ga je prav tako 
organizirala Teniška zveza Slovenije. Za 
naslov se je potegovalo 17 parov med člani 
in štirje med ženskami. Dvojica Teniške-
ga kluba Spin Medvode Maks Lukman in 
Rade Vukič je izgubila že v prvem krogu, 
in sicer s kasnejšimi finalisti. 

V januarja pa so se za državne naslove 
potegovali še tenisači do 16. leta starosti. 
Na treh igriščih s podlago, kot jo ima-
jo tudi na odprtem prvenstvu Avstralije, 
se je v Medvodah za naziv najboljšega v 
Sloveniji potegovalo najboljših 56 mlajših 
mladink in 56 mlajših mladincev, kolikor 
jih na zimskem prvenstvu lahko nastopi. 
Med njimi je bilo pet domačih, medvo-
ških igralcev in tri igralke. "Tekmovanje 
je potekalo kar sedem dni, saj vsak dan 
lahko igralec igra samo eno tekmo po-
samično ter tekmo dvojic. Gledali smo 
zelo kvalitetne dvoboje, kjer so zelo dobro 

odigrali tudi domači igralci. Job Japelj in 
Vanja Joksović sta se uvrstila med naj-
boljših osem igralcev posamično, Job pa 
celo med najboljše tri med dvojicami. 
Mario Španič in Ažbe Jarc med fanti ter 
Isabela Ogris med dekleti so se uvrstili 
med najboljših 16 v Sloveniji. Predvsem 
Ažbe Jarc je v prvem krogu presenetil in 
premagal poletnega državnega prvaka iz 
leta 2018 Tristana Flandra," je oceno podal 
Knez. Igralci in igralke so lahko med tek-
movanjem uporabili tudi novo pridobitev 
v dvorani – analitični sistem Wingfield, 
ki poskrbi, da igralci na koncu tekme 
dobijo na aplikacijo analizo svoje igre in 
video posnetek. "Analitični sistem imamo 
postavljen na prvem igrišču v dvorani in 
je bil res dodana vrednost za igralce in 
igralke tako na članskem prvenstvu kot 
na prvenstvu do 16 let," je še povedal Knez. 
Letošnja zimska državna prvenstva v 
tenisu v vseh kategorijah so bila organi-
zirana samo v Medvodah in Mariboru, 
kar je veliko priznanje za medvoški klub. 
"Zelo smo ponosni, da imamo kvalitetno 
dvorano, ki lahko organizira takšna pr-
venstva. Imamo primerno podlago v dvo-
rani in v balonu, na kateri se igrajo tudi 
mednarodna tekmovanja in je zato dobra 
priprava slovenskih igralcev za tovrstna 
tekmovanja. Tudi zato dobimo organiza-
cijo prvenstev," je še zaključil Knez.

Prvenstva tudi v znamenju nove pridobitve
V Medvodah so decembra in januarja potekala zimska državna prvenstva v tenisu. 
Preizkusili so tudi novost v dvorani: analitični sistem, ki poskrbi, da igralci na koncu 
tekme dobijo na aplikacijo analizo svoje igre in video posnetek. 

Na državnem prvenstvu do 16 let so se štirje člani TK Spin Medvode uvrstili med najboljših 
šestnajst. To so (od leve): Job Japelj, Mario Španič, Ažbe Jarc in Vanja Joksović.

Maks Lukman in Primož Vovk sta se izkazala v članski konkurenci.
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FOTO: GORAZD KAVČIČ

Rok Tršan v letošnji zimi uspešno na-
stopa na biatlonskih tekmah svetovne-
ga pokala. Prvih točk v sezoni se je raz-
veselil decembra v Franciji. Izkazal se je 
na zasledovalni tekmi, na kateri je star-
tal s 47. mesta, v cilj pa prišel kot 25., kar 
je njegov posamični rezultat kariere. 
Prvi vrhunec za slovenske biatlonce so 
bile v januarju tekme svetovnega poka-
la na Pokljuki. Na posamični preizku-
šnji na dvajset kilometrov je bil biatlo-
nec iz Valburge 31., s svojim nastopom 
pa ni bil najbolj zadovoljen. "Sem pa 
letos res naredil velik korak naprej v 
hitrosti streljanja, za drugo leto pa si to 
želim še v teku, da se ne bom več boril 

za mesta okoli tridesetega, ampak si 
želim uvrstitve tudi med deset najbolj-
ših," je povedal Tršan, ki se pripravlja 
na svetovno prvenstvo, ki ga ta mesec 

čaka v Anterselvi v Italiji. V svetovnem 
pokalu nastopa tudi Lea Einfalt iz Zbilj, 
ki pa še čaka na svoje prve biatlonske 
točke. 

Tudi na Pokljuki 
do točk

Rok Tršan z nastopi na domači Pokljuki ni bil povsem zadovoljen. 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Anamarija Lampič je še naprej trdno v sedlu najboljše sprin-
terke sezone. Smučarska tekačica iz Valburge ima sedem 
sprintov do konca sezone v tem točkovanju že sedemdeset 
točk prednosti pred prvo zasledovalko, Švedinjo Linn Svahn.
Letošnja sezona je zanjo že sedaj izjemno uspešna. Kot pra-
vi, pa želi rdečo majico vodilne obdržati vse do konca. Čaka 
jo naporen program. Svetovni pokal se bo namreč ta konec 
tedna nadaljeval v Falunu na Švedskem, tekači bodo nato še 
naprej ostali v Skandinaviji, ob koncu pa bodo nastopili še 
v Kanadi in Združenih državah Amerike. Canmore v Kanadi 
bo med 20. in 22. marcem prizorišče zaključka sezone. Pre-
tekli konec tedna so smučarski tekači tekmovali za naslove 
državnih prvakov v sprintu v klasični tehniki, v katerem Ana-
marija zaradi poškodbe hrbta ni nastopila, je pa dan kasneje 
naslov državne prvakinje osvojila na razdalji v klasičnem ko-
raku. V sprintu je državni prvak postal njen brat Janez.
Tudi glavni trener reprezentance, Škofjeločan Nejc Brodar 
pravi, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi rde-
čo majico prinesli tudi iz Kanade. Včeraj so že odpotovali na 
skandinavsko turnejo, kot še pravi Brodar, pa se bodo pred se-
vernoameriško turnejo v domovino vrnili za nekaj dni le v pri-
meru, da bodo snežni pogoji pri nas omogočali dober trening.

V rdeči majici  
v Skandinavijo
Anamarija Lampič ostaja vodilna 
sprinterka sezone. Do konca še  
sedem sprintov.

Anamarija Lampič je po novoletni tekaški turneji dobila torto. Upa, 
da bo lahko vanjo zarezala tudi po koncu sezone.
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V nedeljo, 2. februarja, so na smučišču 
Rudno v Selški dolini potekale že 49. Ve-
teranske igre, na katerih je tekmovalo 
54 smučarjev in smučark. Vozili so ve-
leslalom, razvrščeni pa so bili v štiri ka-
tegorije.
Organizatorji iz Planinskega društva 
Medvode pravijo, da so medvoške Ve-
teranske igre poleg svetovnega pokala 
na Vitrancu in Zlate lisice na Pohorju 
smučarska tekma z najdaljšo tradicijo v 
Sloveniji. Ker je prvi namen tekmovanja 
druženje, glavnih nagrad ne dobijo naj-
hitrejši, ampak tisti, ki se najbolj pri-
bližajo povprečnemu času v posamezni 
kategoriji. Nastopajo v kategorijah vete-
ranov in veterank nad 55 let ter priprav-
nikov in pripravnic do 55 let. Pokal ob-
čine Medvode prejme tisti, ki se najbolj 
približa povprečnemu času vseh štirih 
kategorij. V veteranski konkurenci sta 
pokala za najbolj povprečna smučarja 

odnesla zakonca Silvo in Magda Brodej, 
med pripravnicami Irena Stare, med 
pripravniki Aljoša Košir, pokal občine 
Medvode pa je tako kot lani osvojil Bog-
dan Skvarča. Zmagovalca v veteranski 
konkurenci Silvo in Magda Brodej pri-
hajata z Nizozemske, Veteranskih iger 
pa sta se letos udeležila že šestič. "Za te 
igre sem izvedel od dobrih znancev, ži-
večih v Medvodah. Povabili so naju in 
naju sprejeli z odprtimi rokami. Takim 

ljudem ne moreš reči, da te naslednje 
leto ne bo. To je del najinega dopusta, in 
če sva v Sloveniji, se tega spektakla sta-
rejših z veseljem udeleživa," pravi Silvo 
Brodej, po rodu Celjan, ki se je poročil 
na Nizozemsko. Organizatorji iz vrst PD 
Medvode se že pripravljajo na petdesete 
Veteranske igre, ki jih bodo naslednje 
prihodnje leto. Prvi korak na poti k njim 
bo izdaja biltena, v katerem bo opisana 
bogata zgodovina tekmovanja.

Zmaga odšla na 
Nizozemsko
Namen Veteranskih iger je 
druženje, ne tekmovanje.

Zmagovalci 49. Veteranskih iger so (z leve): Silvo in Magda Brodej, Bogdan Skvarča, Irena 
Stare in Aljoša Košir.

MAJA BERTONCELJ

Andrej Žavbi iz Zbilj, slovenski amaterski kolesar leta 2019, 
uspešno nastopa tudi v zimskih mesecih. Potem ko je 11. ja-
nuarja v Ajdovščini postal državni prvak v ciklokrosu v ka-
tegoriji kolesarjev, starih 55 let in več, mu je še veliko večji 
podvig uspel pretekli konec tedna. 
Dobre tri mesece se je pripravljal na naskok na svetovni re-
kord na velodromu v vožnji na eno uro v starostni kategoriji 
60 let in starejši. Uspelo mu je. Za lokacijo je izbral velodrom v 
Areni Pruszkow v Varšavi na Poljskem, v eni uri pa prekolesa-
ril 45.732 metrov. "Dobro sem bil pripravljen. Je pa tako, da je 
bil eno trening, drugo pa vsa organizacija, ki sodi zraven, kot 
je iskanje velodroma, nakup opreme, organizacija kontrole 
dopinga, komisarji UCI, najem časomerilcev ... Poljsko sem 

izbral, ker so bili zelo prilagodljivi in so ponudili vse, kar je 
potrebno za takšen dogodek. Poleg tega vožnja do Varšave ni 
predolga. Želja je sicer bila, da bi v okviru Kolesarske zveze 
Slovenije rekord postavljal v Novem mestu, a ker še niso ime-
li popolne opreme, od startnih blokov do timinga ter certifi-
katov, ki so potrebni za postavljanje svetovnega rekorda, sem 
se odločil za Poljsko," je povedal Andrej Žavbi. 
Pripravljal se je večinoma na trenažerju, nekaj tudi v Kranju 
in Novem mestu, kjer je opravil tudi generalko. Že ta je bila 
uspešna. 

Svetovni rekorder  
v vožnji na eno uro
Andrej Žavbi je v svoji starostni kategoriji 
na velodromu na Poljskem v vožnji  
na eno uro postavil svetovni rekord. 

V eni uri je prekolesaril 45.732 metrov. / Foto: Alenka Žavbi Kunaver
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TIMOTEJ BEČAN 
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

POMEMBNOST KOSTNE GOSTOTE 

Posebno starejši se veliko ubadajo s 
problemom, ki mu pravimo osteopo-
roza. To je bolezen, ki prizadene naše 
kosti, in sicer na način, da postanejo 
krhke in tako manj zmožne prenašati 
zunanje sile in bolj dovzetne za defor-
macije. Če osteoporoza preseže kritično 
mejo, se večkrat pojavi stresni zlom. Še 
posebno nevarna postane pozimi, saj 

je zaradi razmer možnost padca večja.  
Šport je na eni strani idealno sredstvo za 
povečanje kostne gostote, na drugi strani 
pa lahko s pretiravanjem privede do oste-
oporoze, saj se telo izčrpa mineralov. Po-
enostavljeno povedano je notranja zgrad-
ba kosti podobna številnim mostičkom, 
katerih naloga je, da se upirajo zunanji 
sili, ki se pojavi kot kompresijska (stisk), 
torzijska (rotacija) in lateralna (stranska). 
Večje število mostičkov kot sestavlja kost, 
težje bo prišlo do deformacije. Tako kot 
večina tkiv v našem telesu ima tudi kost 
lastnosti prilagajanja. V tem primeru gre 
za prilagoditev na tresljaje, ki spodbudijo 
rast kosti navznoter.  
Seveda pa glede na navedeno niso vsi 
športi primerni za povečevanje kostne 
gostote. Izbirati je treba tiste, pri kate-
rih je telo deležno veliko tresljajev. Ti pa 
se na primer pri teku dogajajo z vsakim 
korakom, zato je idealno sredstvo za po-
večevanje kostne gostote. Nasprotno pa 
kolesarstvo in še posebno plavanje v te 
namene nista primerna, saj so sile na 

kosti majhne oziroma so zanemarlji-
vo velike, sta pa odlično razbremenilno 
sredstvo, saj si morajo kosti tudi odpo-
čiti. Za maksimalen učinek je torej naj-
boljša kombinacija več različnih športov. 
Sama aktivnost s tresljaji vseeno ni do-
volj, saj kost potrebuje še zadostno ko-
ličino gradnikov. Teh je ob normalni 
količini aktivnosti in raznoliki prehrani 
načeloma dovolj. Problem nastane, ko 
prehrana ne uspe nadomestiti izgube 
hranil z aktivnostjo. Telo deluje priori-
tetno, zato telo hranila vzame iz rezer-
voarjev, ki pa jih ni pametno prazniti. 
Eden izmed njih je kost, ki skladišči kal-
cij. Z odvzemanjem kalcija pa se kostna 
gostota manjša, saj je ta njen gradnik. 
Tako pride do nasprotnega učinka in iz-
gube kostne gostote. 
Treba je gledati tudi dolgoročno. Kostno 
gostoto po 35. letu začnemo izgubljati, 
zato je pomembno, da je imamo takrat 
kar se da veliko. Problem prevelike izgu-
be se lahko pokaže šele čez mnogo let, saj 
lahko že ob manjšem padcu kost poči, kar 
v starosti lahko predstavlja velik problem. 
Ustrezna telesna dejavnost s primerno 
prehrano je torej ključ do zdravih kosti 
skozi celotno obdobje našega življenja.

V gibanju s Timotejem (11)

Avto zastopnik d.o.o. / Naslov 8,  Kraj / tel. 000 000 000

Nova Kona Hybrid

Tucson
N Line

i30 N

Hyundai Najboljše razmerje 
med ceno in kakovostjo!

 OMEJENA SERIJA VOZIL
• POPUSTI VSE DO 5.000 EUR 

• IZJEMNO FINANCIRANJE TUDI BREZ OBRESTI 

• 4 ZIMSKE GUME * 

• 5 LET TOVARNIŠKE GARANCIJE 
 BREZ OMEJITVE KILOMETROV

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 7,8 l/100 km, emisije CO2: 0,0 - 178 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi 
goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. * Ob nakupu avtomobila dobite 4 zimske gume za samo 1 evro, gum ni mogoče zamenjati za denar oz. za dodaten popust.Kupci ste avtomobilski blagovni znamki 
Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: ttp://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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Po nekaj letih bo Mladinski odsek Planinskega društva Med-
vode, ki združuje vse otroke in mlade iz občine, ki bi želeli 
v družbi vrstnikov aktivno preživljati prosti čas in odkrivati 
lepote naših gora, znova organiziral enodnevne izlete. 
"V zadnjih letih teh izletov ni bilo. Bili so poskusi, a neuspešni. 
Letos začenjamo znova. Pripravili smo štiri enodnevne izlete in 
upamo, da bo nanje dober odziv," pravi Zala Kržišnik, ki bo izlete 
vodila skupaj z Urbanom Pipanom in Špelo Potočnik. "Izleti bodo 
ob sobotah: prvi bo 4. aprila na Slavnik (izhodišče Podgorje), 
drugi 23. maja na Kofce (izhodišče Matizovec), tretji 19. septem-
bra do Blejske koče na Lipanci (izhodišče Pokljuka) in četrti 14. 
novembra do Krekove koče na Ratitovcu (izhodišče Prtovč). Vsi 
potekajo po lahki označeni poti, okrog tri ure v obe smeri. Pri-
merni so za osnovnošolce, tudi za tiste v prvih razredih, če starši 
presodijo, da zmorejo. Izleti so za otroke brezplačni, lahko pa se 
pridružijo tudi njihovi starši. Tako bomo spoznali različne kraje 
in njihove značilnosti. Na izlet so vabljeni tisti, ki jih veselita 
narava in hoja v gore ter bi svoje dosedanje izkušnje radi podali 
tudi svojim najmlajšim," je izlete predstavila Kržišnikova.
Za varno hojo bodo poskrbeli mladi usposobljeni planinski vodni-
ki in mentorji. "Delo mladinskega odseka je osredotočeno pred-
vsem na krajše enodnevne planinske izlete, ponuditi otrokom 
in mladim aktivno preživljanje prostega časa v naravi z vrstniki, 
jim približati gore in jih naučiti varne hoje ter pravilne uporabe 
opreme. Želimo si, da bi otroci dobili občutek za orientacijo ter 
pridobili potrebo po ohranjanju narave in okolja. Hoja v gore je 

odlična športna aktivnost, ki prav mlajšim pomaga pri razvoju 
motoričnih sposobnosti, sploh v dobi odraščanja, hkrati pa svež 
zrak pomaga tudi pri duševnem zdravju in lažji sprostitvi," pra-
vita Kržišnikova in Pipan ter dodajata, da je pomembno, da otro-
kom že v mlajših letih približamo lepoto hribov in gora. "V hribe 
in gore hodi veliko ljudi. Pogosto srečujemo družine z mlajšimi 
otroki, redko pa družine z najstniki. Največkrat pa se izkaže, da 
navade iz otroštva ostanejo in da se tudi mladi po koncu puberte-
te vrnejo v hribe, skrbijo za naravo in jo cenijo," pove Pipan.
Organizirani izleti so za otroke pogosto zanimivejši, saj si 
najdejo družbo, za starše pa tudi logistično lažji, saj je orga-
niziran tako prevoz kot načrtovanje poti. Izlete bodo skušali 
popestriti tudi z dodatnimi vsebinami. 
Dva izleta v spomladanskem in dva v jesenskem času je tisto, 
kar so si zadali za začetek. "Če bo interes, bo vsako leto še ka-
kšen izlet več," sta povedala za konec. 

Obujajo tradicijo: planinski izleti za otroke
Mladinski odsek Planinskega društva Medvode bo letos znova organiziral enodnevne 
planinske izlete, ki bodo za otroke brezplačni. Prva tura bo aprila, cilj pa Slavnik.

Pred leti so izleti za otroke že potekali. Fotografija je z Golega vrha iz 
leta 2010. / Foto: Vojka Ločniškar Pipan

Prvi izlet bo 4. aprila na Slavnik (izhodišče 
Podgorje), drugi 23. maja na Kofce (izhodišče 
Matizovec), tretji 19. septembra do Blejske 
koče na Lipanci (izhodišče Pokljuka) in četrti 
14. novembra do Krekove koče na Ratitovcu 
(izhodišče Prtovč).

Drsališče Medvode je v nedeljo, 2. februarja, zaprlo svoja vrata. 
Bilo je dobro obiskano. "Drsališče smo uradno odprli 22. novem-
bra, kar je prej kot leto pred tem, drsati pa se je na njem dalo tudi 
že kakšen dan prej. Glede na lanski slabši februarski obisk smo 
se odločili, da letos sezono zaključimo 2. februarja. Ocenjujemo, 
da je bila rekordna. Drsališče je obiskalo med 7500 in 8000 obi-
skovalcev, zabeležili smo okrog 1900 izposoj drsalk in drsalnih 
pingvinov. Dobro so bili obiskani tudi številni dogodki. Zelo dobro 
se je obnesla nova lokacija v samem centru mesta na novi tržnici. 
Skratka, zelo smo veseli, da so obiskovalci drsališče vzeli za svoje 
in izrazili številne pohvale tako glede videza in urejenosti kot pri-
jaznosti osebja," je povedal Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje 
Medvode. M. B.

Rekordna sezona na drsališču

Ocenjujejo, da je drsališče v Medvodah v letošnji zimi obiskalo med 
7500 in 8000 obiskovalcev. / Foto: Tina Dokl
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Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Od 1. februarja veljajo nove cestninske 
vinjete. Darsovi nadzorniki v teh dneh 
z daljnogledom v roki poostreno kon-
trolirajo veljavnost in pravilno name-
stitev vinjet. Čeprav se zdi metoda mal-
ce zastarela, je učinkovita. Po podatkih, 
ki jih sporoča Dars, vsak mesec oglo-
bijo malo manj kot pet tisoč voznikov, 
lansko leto je bilo rekordno, izdali so 
kar 58.000 plačilnih nalogov. Zato pa-
zite, globa znaša od 300 in 500 evrov, 
preveč, da bi zlahka pozabili na vinjeto. 
Ker smo na naših avtocestah odstranili 
cestninske postaje, se kontrole izvajajo 

s preusmeritvijo na posebne pasove ali 
počivališča.
Med novimi ukrepi evropske prometne 
politike je tudi elektronsko cestninjenje 
za osebna vozila, kar bo nadomestilo vi-
njete. V nekaterih evropskih državah to že 

poznajo, pri nas pa bomo morali na to še 
malo počakati. Na ministrstvu in Darsu 
so elektronskemu cestninjenju sicer na-
klonjeni, vendar želijo proučiti vse eko-
nomske in tehnične okoliščine, preprosto 
obstaja bojazen, da bi bili z elektronskim 
cestninjenjem ob pomembnen del pri-
hodkov, ki se v prvi vrsti porabljajo za iz-
gradnjo, obratovanje in vzdrževanje cest. 
Izkušnje elektronskega cestninjenja iz tu-
jine in tudi pri nas, ko smo pred slabima 
dvema letoma uvedli tako obliko za to-
vornjake, so dobre. Ugotavljajo pozitivne 
učinke tako za gospodarstvo kot tudi za 
okolje. In kakšna bi bila glavna prednost 
za uporabnike? Predvsem bolj pravično 
cestninjenje po prevoženih kilometrih.

Ne pozabite na vinjeto!
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Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo 
leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v 
naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. 

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Po smernicah evropske 
prometne politike bi države 
elektronsko cestninjenje za 
tovornjake uvedle najkasneje do 
leta 2023, za osebna vozila pa 
do leta 2027.
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RAZGLED

Nazaj v meglo
PETER KOŠENINA

Prvi mesec leta 2020 je bil eden 
najbolj sončnih januarjev, odkar 
vremenoslovci beležijo statistiko. 
Januar je najbolj suh med vsemi 
meseci v letu, letošnji pa je bil še 
posebno. V Ljubljani je padlo le 
14 milimetrov padavin, dolgole-
tno povprečje pa je 73 milimetrov. 
Letošnji januar je bil eden najbolj 
sončnih, saj je sonce sijalo več kot 
sto ur. Sončne dneve so po dežju v 
zadnjem tednu zamenjalni megle-
ni. Kotline so bile puste in sive, do 
sonca pa se je bilo treba povzpe-
ti na najvišje dele Polhograjcev.  
Fotografija je z Osolnika.

MARJEŠKA PEHTA

Čas hitro beži in pred vrati je ponovno pustni čas. Ocvrte sla-
dice so mi najljubše ravno v tem času, ko kar morajo biti na 
naši mizi, tako kot tudi jedi na žlico, prekajene mesnine, su-
homesnati izdelki ... Za protiutež pa zelje, repa, šara, torej 
jedi, kjer so se te prekajene mesnine skuhale. Ta tradicija se 
je kar lepo obdržala.
Danes so mi zadišale miške. Hitro pripravljeno testo, hitro 
ocvrto, za pokušino. Naj delim recept z vami.

MIŠKE

Potrebujemo: lonček navadnega jogurta (vzela sem 2 dl kisle 
smetane in 1 dl mleka), 2 jajci, 2–3 jogurtove lončke moke, 1 
zavitek vaniljevega sladkorja, 1 zavitek pecilnega praška (za-
menjala sem ga s suhim kvasom), 2 žlici sladkorja, ščepec 
soli, po želji malo ruma, limonina lupinica, sladkor za posi-
panje, olje za cvrenje. Vse sestavine zmešamo z ročnim me-
šalnikom, najprej jajca, kislo smetano, mleko, sladkor, va-
nilijev sladkor, rum in limonino lupinico. Dodala sem moko 
s suhim kvasom, ponovno mešala z mešalnikom in potem 
pustila približno 30 minut na toplem da je testo za dvakrat 
naraslo. V višji posodi sem segrela olje, naj bi imelo 160 sto-
pinj, ker nimam termometra sem si pomagala tako, da sem 
ročaj kuhalnice pomočila v olje, olje je zacvrčalo okoli ročaja, 
kar pomeni, da je temperatura prava. Z žlico sem delala ne-
kakšne žličnike in jih polagala v segreto olje. Da se testo ne 
prime na žlico, jo je treba vsakič pomočiti v olje. Opozorila 
bi, da je kasneje treba temperaturo malo zmanjšati, druga-
če se miške prehitro zunaj zapečejo, znotraj pa so surove. Ko 
so bile miške rjave iz obeh strani, sem jih pobrala iz olja in 
jih odcedila viška olja. Na koncu sem jih potresla z mletim 

sladkorjem, v katerega sem prej zamešala en vaniljev slad-
kor. Prihodnji konec tedna se bom lotila flancatov, takšnih 
enostavnih, hitro pripravljenih. Prilagam vam recept, ki je 
tudi preizkušen in že kar leta v uporabi za razna družinska 
praznovanja.

FLANCATI

Sestavine za flancate: 500 g moke, 350 g kisle smetane, 5 dag 
sladkorja v prahu, 2 rumenjaka, 1 pecilni prašek, ščep soli, 4 
žlice belega vina, 3 žlice ruma, moka za rezervo in posip, olje 
za cvrenje, mleti sladkor za posip flancatov. Postopek: Iz vseh 
sestavin zgnetemo testo in ga pustimo počivati 30 minut. Te-
sto nato razvaljamo na okrog 3 mm debeline, iz njega izre-
žemo kvadratke in v vsak kvadratek naredimo 2 zarezi, ki ju 
prepletemo, preden damo v flancat v segreto olje, da se scvre. 
Flancati so ocvrti zelo hitro, poberemo jih iz olja in pustimo, 
da se odcedijo, nato pa posujemo s sladkorjem.
Pri pustnih krofih je pa tako, da ima skoraj vsaka gospodinja 
svoj recept, ki ji prinese slavo, da so njeni krofi najboljši. Naj-
raje imam čisto navadne krofe brez raznoraznih prelivov in 
polnil, pravi domači bob, kot bi lahko rekla. 

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Pustni čas

Miške
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Gregor Rozman je uslužbenec občinske uprave v Medvodah. "Ujeli" 
smo ga pri postavljanju fotografske razstave prijatelja fotografa 
Janeza Pelka v Sokolskem domu v Škofji Loki. Blizu mu je vsakovrstna 
umetnost, še posebno književnost. Iz njegove umetniške duše je 
nastal tudi zapis k Pelkovi razstavi. I. K. / Foto: Igor Kavčič

NAPAČNO JE ODGOVARJAL
Janko je opravljal vozniški izpit.
"Niste naredili. Imate 28 napak," mu po pregledu testa pojasni 
član komisije.
"Kako pa to? Saj sem na vse odgovoril," protestira Janko.
"Seveda ste na vse odgovorili, ampak napačno. Pri vseh odgovorih 
ste obkrožili B."
"Razumljivo. Saj delam izpit za B-kategorijo."

OBVESTILO IZ VATIKANA
Vatikanski dekret – Opozorilo ženskam:
"Opozarjamo vas, da ko med seksom vpijete 'O, moj Bog', to ne 
velja kot molitev." 

TAŠČA IN PASJI REP
Potem ko sta se v soboto zjutraj zbudila naspana in dobre volje, se 
mož obrne k ženi in odločno reče: "Draga, danes morava našemu 
psu odrezati rep."
Žena se začudi: "Kaj ti pa je, zakaj bi pa psu odrezala rep?"
"Jutri bo na obisk prišla tvoja mama in nočem, da dobi napačen 
vtis, da se je razen tebe še kdo veseli."

SMEH JE POL ZDRAVJA SUDOKU

sudoku_SOTOCJE_20_02
NALOGA

6 5 8 7
3 9 7 4 6

8 1 9
9 2 4

7 2 5 1 3
1 3 7 4

1 6 5
8 1 6 9 3

2 9 4 6

sudoku_SOTOCJE_20_02

REŠITEV

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

sudoku_SOTOCJE_20_02
NALOGA

6587
39746

819
924

72513
1374

165
81693

2946

sudoku_SOTOCJE_20_02

REŠITEV

645198732
319742865
278635149
923874651
467251398
851369274
196423587
784516923
532987416

Rešitev:

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

Na tekmah svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki smo v objektiv 
ujeli Tomaža Šušteršiča z družino. Z ženo Jerco Zajc Šušteršič, 
novinarko in voditeljico, in tremi otroki, najstarejša je na Pokljuki zaradi 
bolezni manjkala, živijo na Verju. Tomaž je sekretar in podpredsednik 
Organizacijskega odbora Pokljuka. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Marija Pavlič iz Medvod je na 22. mednarodnem plavalnem 
tekmovanju Boštjanov Dr. Fig 2020 v Kranju, ki je posvečeno 
njenemu pokojnemu možu Boštjanu, izročila Boštjanovo štipendijo 
v višini šeststo evrov. Pavlič je bil idejni vodja plavalnega spektakla, 
kot ga poznamo danes. M. L. / Foto: Tina Dokl 

V Nordijskem centru Bonovec so do 2. februarja zabeležili 28 
obratovalnih dni. Z obiskom in odzivom so zelo zadovoljni. 
Ocenjujejo, da ga je obiskalo že več kot štiri tisoč uporabnikov. 
Redno na Bonovec prihaja tudi 92-letni upokojeni pediater Milan 
Štrukelj z bližnje Podreče (na sliki). M. B. / Foto: Maja Bertoncelj
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Petek, 7. februar 2020, ob 19.00   Kulturni dom Medvode 
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV V POČASTITEV SLOVENSKEGA  
KULTURNEGA PRAZNIKA
Občina Medvode & JZ Sotočje Medvode, kultura@zavodsotocje.si

Petek, 7. februar 2020, ob 19.00  Kulturni dom Smlednik
WILLIAM SHAKESPEARE: SEN KRESNE NOČI
KUD Smlednik, kud@smlednik.si, 031 241 913

Petek, 7. februar, in sobota, 8. februar 2020, ob 19.30  Dvorana KUD-a na Senici
PUSTI TATU, DA POŠTENO KRADE!
KUD Fran Saleški Finžgar Senica, 031 353 205

Petek, 7. februar 2020, ob 19.30  Kulturni dom Pirniče 
ABONMA OTH IN IZVEN: SMRTNA PAST
KUD Pirniče, 031 352 772

Sobota, 8. februar 2020, ob 10.00  Kulturni dom Medvode 
PREŠERNOV DAN ZA OTROKE
JZ Sotočje Medvode, kultura@zavodsotocje.si

Sobota, 8. februar 2020, ob 17.00  Kulturni dom Pirniče 
ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN: LEDENA PRAVLJICA
KUD Pirniče, 031 352 772

Nedelja, 9. februar 2020, ob 17.00  Športna dvorana Medvode 
VEČER GLASBE LOJZETA SLAKA: V SLAKOVI ZIDANICI
Glasbeni center Rošer Klemen Rošer s.p., 040 741 499

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete preko portala MojaObčina.si.
Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu 
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode. 

Prireditve v februarju in marcu 2020
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Nedelja, 9. februar 2020, ob 18.00  Kulturni dom Pirniče 
VEČER POEZIJE KAM? S PREŠERNOM SKOZI ČAS
KUD Pirniče, luka.cukajne@gmail.com

Nedelja, 9. februar 2020, ob 19.30  Dvorana KUD-a na Senici
PUSTI TATU, DA POŠTENO KRADE!
KUD Fran Saleški Finžgar Senica, 031 353 205

Ponedeljek, 10. februar 2020, ob 18.00  Mladinski Center Klub Jedro 
INTERAKTIVNO PREDAVANJE: DRUŽINSKA E-PRAVILA ZA VARNO  
UPORABO DIGITALNIH MEDIJEV
Akcijska skupina za preventivo zlorabe dovoljenih in nedovoljenih drog 
Medvode,  031 488 446

Torek, 11. februar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 11. februar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode
RAZSTAVA AKVARELOV ČLANOV LIKOVNE SEKCIJE KUD-A ZBILJE
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 12. februar 2020  Zbor pred BC Mercator Medvode
IZLET NA JOŠT
Planinsko društvo Medvode, 031 750 558

Sreda, 12. februar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode 
MENJALNICA NALEPK
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 12. februar 2020, ob 19.30   Knjižnica Medvode 
CIKEL PREDAVANJ O VZGOJI: 2. PREDAVANJE: ALENKA LANZ – O LOČITVAH
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sobota, 15. februar 2020, od 10.00 do 2.00  Mladinski Center Klub Jedro
LAN PARTY (BYOPC) – IGRANJE RAČUNALNIŠKIH IGRIC
JZ Sotočje Medvode, blaze.orehek@gmail.com

Sobota, 15. februar 2020, ob 10.00  Parkirišče pri Župniji Sora 
PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Nedelja, 16. februar 2020  Zbor pred BC Mercator Medvode
IZLET NA LISCO
Planinsko društvo Medvode, 041 582 208

Nedelja, 16. februar 2020, ob 19.00  Mladinski Center Klub Jedro
ZVOČNA KOPEL Z GONGI
Karlo Vizek, info@gongkopel.si

Ponedeljek, 17. februar–petek, 21. februar 2020, od 7.00 do 16.00     
Mladinski Center Klub Jedro
POČITNIŠKO VARSTVO
JZ Sotočje Medvode, rok@zavodsotocje.si

Torek, 18. februar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 19. februar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
DRUŽABNE IGRE ZA VSAKOGAR
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 19. februar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 
19. DOMOZNANSKI VEČER: SORŠKO POLJE, KDO BO TEBE LJUBIL,  
ČE BOM JAZ OB STRANI STAL?
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

www.visitkranj.com

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - 
Prešernovo gledališče

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

Dan
veselih
ust22

FEBRUAR

SOBOTA

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki 
v spremstvu staršev ali kot skupine najkasneje do 20. 2. 2020.
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Četrtek, 20. februar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode
KNJIŽNI VEČERI ZA ODRASLE BRALCE
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Nedelja, 23. februar 2020, od 14.00 do 19.00  Športna dvorana Medvode 
PUSTOVANJE ZA VSO DRUŽINO
JZ Sotočje Medvode, 01 361 43 46

Torek, 25. februar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 26. februar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode 
MENJALNICA NALEPK
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 26. februar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 
PREDSTAVITEV KNJIGE: SAMA SI SI KRIVA
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Četrtek, 27. februar 2020, ob 18.00  Aljaževa domačija, Zavrh
ZA SRCE IN DUŠO – SAMOSTOJNA LIKOVNA RAZSTAVA ROMANA  
VERASA
KUD JaReM, 051 212 235

Četrtek, 27. februar 2020, ob 18.00  Aljaževa domačija, Zavrh
POKLON UMETNIKU: LITERARNI VEČER
KUD JaReM, 051 212 235

Petek, 28. februar 2020, ob 20.00  Pastoralni dom Preska 
DOPOLNIMO SPOZNANJA
Župnija Preska, zupnija.preska@gmail.com, 051 303 164

Sobota, 29. februar 2020, ob 20.00  Kulturni dom Medvode 
STAND UP KOMEDIJA: KRIZA SREDNJIH LET
Špas teater, marketing@spasteater.com

Ponedeljek, 2. marec 2020, ob 9.00  Zlati kotiček (Blagovni center Medvode) 
BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO: ŽIVALICE ZA MATERINSKE  
DOMOVE
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 3. marec 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 4. marec 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
DRUŽABNE IGRE
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 4. marec 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 
POTOPIS: DRUŽINSKO RAZISKOVANJE NAMIBIJE Z BERNARDKO RUPNIK
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Četrtek, 5. marec 2020, ob 9.00  Knjižnica Medvode 
MEDVODKOVE IGRALNE URICE
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 10. marec 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 10. marec 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 
RAZSTAVA ROČNIH DEL 2020 DRUŠTVA UPOKOJENCEV MEDVODE
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 11. marec 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode 
MENJALNICA NALEPK
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 11. marec 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 
ANDREJA VUKMIR BRENČIČ – SOČUTNO STARŠEVSTVO IN VARNA  
NAVEZANOST
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

 

01/23-55-665 www.cresnik.si 
 

     • Velika ponudba rabljenih vozil  
       z znano zgodovino in garancijo 

 

• Jamčimo kvaliteto 
 

    •Financiranje 
    uredimo 
       takoj 
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Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan v vrednosti 20 evrov

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 srede, 26. februarja 2020, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Izberite  
 letošnje  

darilo

 
               

avtomatski  
dežnik

– 25 %

www.gorenjskiglas.si

Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Četrt leta  
zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna  
naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo 
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste lahko v naših prostorih tudi popili kavi-
co ter izbrali eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet.  
od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure, v petek 
do 15. ure. Se vidimo!

steklenica



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 10. FEBRUARjA 2020.

*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

IZBOLJŠEVALEC 
TAL – MASKA
1 kg

KOMBINIRANA 
PLINSKA IN 
ELEKTRIČNA 
MOBILNA PEČ

ČEBULČEK 
HOLANDSKI 
RUMEN
500 g

8,76€
AKcIjA

10,95€ -20%

GRATIS
LEPILNI TRAK ZA DREVESA

ORGANIK
20 kg

SAMO
15,74€

KROMPIR 
SEMENSKI 
DIVA
3 kg

4,52€
AKcIjA

6,45€ -30%

MEŠANICA 
KOSMIČEV

500 g

SAMO
0,50€

GROZDNI 
sOK 
GORIŠKA 
BRDA
3 litri

SAMO
4,66€

NOVO! NOVO! NOVO! 
MEŠAMO ZIDNE BARVE JUBSAMO

129,90€

ŠKARJE SADJARSKE 
S TELESKOPSKIM 
ROČAJEM

SAMO
14,99€

PRENOSNA LED 
SVETILKA

SAMO
7,90€

MOTORNA ŽAGA 
RAMDA YS 4116S

39,6ccm MEČ 38cm  

SAMO
92,90€

SAMO
1,29€

SLIKA JE SIMBOLNA

CEPILNA SMOLA
CEPSAN
100 g

SAMO
3,90€

GRATIS
LEPILNI TRAK ZA DREVESAKZ
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