
Lokalna novica 
je kraljica
XX - ISSN 1580-0547
Oktober 2019

Številka 9Priloga Gorenjskega glasa o občini Medvode



2 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ

Začel se je nov krog nakupa gasilskih 
vozil za vseh šest prostovoljnih gasil-
skih društev v občini. Prvo je na vrsti 
PGD Preska - Medvode, kjer bodo novo 
vozilo dobili znova po več kot 15 letih. 
Pogodbo za nakup vozila GVC 16/15, ki je 
v prvi vrsti namenjeno za srednje veli-
ke tehnične intervencije, so v prostorih 
društva podpisali 4. septembra. Njegova 
vrednost je dobrih 314 tisoč evrov. Do-
bava podvozja vozila znamke MAN bo 
izvedena do sredine novembra, druga 
faza, ki obsega nadgradnjo in monta-
žo opreme, pa v prvi polovici leta 2020. 
Prevzem novega vozila načrtujejo pri-
hodnje leto na začetku poletja, v času 
praznovanja občinskega praznika. Z no-
vim krogom nakupa gasilskih vozil se 
je spremenil tudi sistem financiranja. 
Občina bo prispevala sedemdeset od-
stotkov potrebnega denarja, pred tem je 
bil ta delež devetdeset odstotkov, preo-
stanek bodo dodala društva sama. Lah-
ko pa kandidirajo tudi za sofinanciranje 
nakupa vozil na razpisu Gasilske zveze 
Slovenije. Občina Medvode ima sredstva 
za nakup vozila zagotovljena v proraču-
nih za leti 2019 in 2020.
Tomaž Plešec, predsednik PGD Pre-
ska - Medvode, je ob podpisu pogodbe 
povedal: "Danes je za nas pomemben 
dan. Investicijo načrtujemo že več kot 
desetletje. Smo gasilsko društvo tretje 
kategorije, ki mu na podlagi meril za 
organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot pripada takšno vozilo. V prvi vrsti 
bo namenjeno za tehnična posredova-
nja, kar pomeni za posredovanja pri 
prometnih nesrečah, razlitjih nevarnih 

snovi ... Ima vso dodatno opremo, s ka-
tero lahko kvalitetno, hitro in tudi var-
no posredujemo. To je velika investicija 
tudi za naše društvo, saj bomo morali 
prispevati več kot sto tisoč evrov. Upam, 
da nam bo s skupnimi močni z občani 
in podjetji v naši občini to uspelo. Za-
hvaljujemo se seveda Občini Medvode, 
ki bo pokrila večji del investicije." 
Kot je dejal župan Nejc Smole, Medvode 
takšno vozilo nujno potrebujejo: "To so 
investicije, ki so za vsako resno občino 
zelo potrebne. Skrbeli bomo za to, da 
tistim, ki del svojega časa prostovoljno 
namenjajo za pomoč drugim in družbi, 
zagotovimo vsaj tiste minimalne stan-
darde za delo. To vozilo zagotovo ni mi-
nimalni standard, je pa nekaj, kar potre-
bujemo za še večjo varnost občanov in 
tudi gasilcev." Občina Medvode je javno 
naročilo za dobavo vozila objavila v juni-
ju, izbrano pa je bilo podjetje GV Pušnik 
iz Slovenske Bistrice. Da se je začel nov 
krog nakupa gasilskih vozil, so zadovolj-
ni tudi v Gasilski zvezi Medvode. "Dogo-
vor za nov krog nakupa gasilskih vozil 
na območju Gasilske zveze Medvode je 
bil najprej usklajen znotraj zveze, nato 
pa smo ga predstavili Občini Medvode. 
Gasilsko vozilo za PGD Preska - Medvode 
je zelo sodobno z vso opremo, ki jo pre-
more. Je vozilo, kakršnega v občini še 
ni in je nekako manjkalo. PGD Preska - 

Medvode ima po statistikah zadnjih let 
največ intervencij, kar pomeni, da ku-
pujemo vozilo, ki bo v prihodnje najbolj 
obremenjeno, bo največkrat izvozilo. Je 
vozilo, ki ima poleg opreme za gašenje 
tudi zelo veliko opreme za tehnično reše-
vanje, za intervencije, ki so povod v Slo-
veniji v velikem porastu," je povedal Anže 
Šilar, poveljnik Gasilske zveze Medvode.
PGD Preska - Medvode je osrednja ga-
silska enota v občini Medvode. "Imamo 
več kot 120 članov, od tega je več kot 45 
operativnih gasilcev. V voznem parku 
imamo štiri vozila in vsa bodo po dobavi 
novega ostala v našem društvu, saj jih 
potrebujemo," je dejal Plešec in dodal: "S 
tem vozilom bodo občani v primeru ka-
kršnekoli nesreče hitreje in bolj kakovo-
stno oskrbovani. Poleg tega bo prineslo 
tudi večjo varnost za naše gasilce, kar 
je zelo pomembno." Kot zatrjuje, bodo 
gasilci pripravljeni na uporabo novega 
vozila: "Veliko vlagamo v izobraževanja 
in pripravljamo se tudi na novo vozilo. 
Ne bojim se, da ne bi bilo uporabljeno 
pravilno in učinkovito."
Načrt novega kroga nakupa gasilskih 
vozil v občini Medvode naj bi bil rea-
liziran do leta 2035, kar pomeni novo 
vozilo na vsake tri leta. To bo odvisno 
od zmožnosti tako občine kot društev. 
Naslednje na vrsti bo vozilo za PGD Sp. 
Pirniče - Vikrče - Zavrh.

Sodobno gasilsko vozilo, kot ga v občini še ni 
V sredini prihodnjega leta je predvidena dobava novega gasilskega vozila GVC 16/15 za 
tehnična posredovanja, ki bo dopolnilo vozni park PGD Preska - Medvode. 

Tomaž Plešec, predsednik PGD Preska - Medvode, je predstavil novo vozilo.

V PGD Preska - Medvode se 
pri zbiranju denarja za nakup 
novega vozila obračajo za 
pomoč tudi na donatorje in 
sponzorje. V ta namen bo več 
dogodkov. V oktobru, mesecu 
požarne varnosti, pripravljajo 
Predstavitev gasilcev, ki bo v 
soboto, 26. oktobra, med 9. in 
13. uro v središču Medvod. 
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V sejni sobi Občine Medvode so 30. septembra odprli razsta-
vo odprtega projektnega enostopenjskega arhitekturnega 
natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novo 
osnovno šolo v Preski. Prejeli so kar 17 natečajnih rešitev, ki 
bodo še ta teden na ogled v poslovnem času občinske uprave. 
Avtorji prvonagrajene rešitve so doc. Primož Hočevar, univ. 
dipl. inž. arh., Tine Brinc, mag. inž. arh., Matic Jontez, abs. 
arh., Anja Justin, abs. arh., Piring, Vojko Pirjevec, s. p., Biro 
Lovšin, d. o. o., in ISP, d. o. o. 
Velikost natečajnega območja je dobrih 14 tisoč kvadratnih 
metrov. Predvidena skupna bruto etažna površina objekta 
osnovne šole znaša 6.937 kvadratnih metrov za okrog šeststo 
učencev, 27 oddelkov ter za šestdeset zaposlenih. Občina Med-
vode je natečaj izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo 
in prostor Slovenije. Zbrane sta ob odprtju razstave nagovorila 
podžupan Občine Medvode Ivo Rep in ravnatelj Osnovne šole 
Preska Primož Jurman. "Na Osnovni šoli Preska se srečujejo z 
veliko prostorsko stisko in letos četrtošolci začasno gostujejo v 
dveh učilnicah v sosednjem Pastoralnem domu. Novogradnja 
je utemeljena tudi z zahtevo po statični in energetski sanaciji 
objekta. S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta v lan-
skem letu je Občina določila novo lokacijo za novo šolo, letos 
pa pristopila še k izvedbi arhitekturnega natečaja zanjo. Oce-
njevalna komisija pod vodstvom Klemena Pavlina, univ. dipl. 
inž. arh., je izbrala najboljšo rešitev, za katero se bo izdelala 
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Projekt bo investicijsko zelo zahteven," je tudi povedal medvo-
ški podžupan Ivo Rep. Znano je, da bo Občina projekt nada-
ljevala, ko bodo za gradnjo zagotovljena potrebna finančna 
sredstva. Ocenjena vrednost projektiranja in izgradnje izbrane 
rešitve je slabih 15 milijonov evrov. 
Dan, ko se bodo lahko preselili v prostore nove šole, v Osnov-
ni šoli Preska že težko pričakujejo. Ravnatelj Primož Jurman 
je povedal: "Odprtje nove šole je mejnik, ki ostane trajno 
zabeležen v šolskih analih in v življenju učencev, učiteljev, 
staršev in širše lokalne skupnosti. Šolska stavba v Preski je 
bila zgrajena pred drugo svetovno vojno, v šestdesetih le-
tih novejša šolska zgradba, sredi sedemdesetih let je bila 
zgrajena telovadnica. Pred dobrim desetletjem je bila nare-
jena še povezava med obema traktoma. Vse skupaj ni več 
dovolj. Na šoli primanjkuje prostora, ki je za sodoben pouk 
neustrezen, ogrožena je tudi varnost učencev in zaposlenih. 

Občina Medvode je v zadnjih letih vendarle zaznala potre-
bo in stekle so določene konkretne aktivnosti. Danes lahko 
prvič vidimo, kako bo videti naša nova šola. Kljub temu da 
ne bo lahko, velja vztrajati predvsem zaradi učencev in vseh 
tistih generacij, ki prihajajo, tudi zaradi staršev, občanov, 
zaradi Medvod. Leta 1931 smo z izgradnjo šole stopili v krog 
takrat najnaprednejših slovenskih občin. Upam, da bomo z 
gradnjo nove šole to ponovno potrdili." Dodal je še zanimiv 
podatek, koliko je stala izgradnja stare šole leta 1931. Natan-
ko milijon 125 tisoč takratnih dinarjev, v današnjem znesku 
je to tristo tisoč evrov.
Predsednik ocenjevalne komisije je bil Klemen Pavlin, ki 
meni, da je zasnova šole z vidika arhitekturnega načrtovanja 
ena najzahtevnejših nalog. 
Številke za novo šolo bodo veliko višje, kot so bile za staro v 
Preski leta 1931, zato je o datumu odprtja težko govoriti. Na 
Občini Medvode upajo na pomoč države, saj, kot pravijo tako 
velike investicije sami ne bodo zmogli. 
Program ob odprtju razstave sta na violinah popestrili učenki 
OŠ Preska Maruša Gortnar in Zala Ločniškar. V imenu ponu-
dnika zmagovalne rešitve podjetja Atelje Hočevar je to pred-
stavil Primož Hočevar. Izbrano natečajno rešitev bomo pred-
stavili v prihodnji številki Sotočja.

Izbrana najprimernejša rešitev za novo šolo
Odprli so razstavo arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve 
za novo osnovno šolo v Preski. 

V sejni sobi Občine Medvode so razstavili natečajne rešitve za novo 
Osnovno šolo Preska in razglasili najboljšo.
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• Za nami je september, ki je bil tudi v 
znamenju Tedna mobilnosti, v sklopu 
katerega so v občini Medvode potekali 
številni dogodki. Kako ste zadovoljni?
Evropski teden mobilnosti je v naši ob-
čini že zelo lepo sprejet. Tudi javni zavo-
di in društva so ga vzeli za svojega, in ne 
nazadnje tudi tisti, ki so bili vsaj v tem 
tednu bolj trajnostno naravnani. Na ob-
čini delamo korake v smeri trajnostne-
ga razvoja, kot so izgradnje kolesarskih 
stez, hodniki za pešce, če omenim le 
tiste na področju infrastrukture. Koraki 
so majhni, a niso zanemarljivi. Imamo 
dobro pokritost z javnim potniškim pro-
metom, saj imamo v občini kar tri linije 
Ljubljanskega potniškega prometa, kar 
pa je po drugi strani tudi kar precejšen 
strošek.
• Zadnja pridobitev na področju jav-
nega potniškega prometa je bila linija 
do Sore. Je rentabilna?
Ta linija je popolnoma nerentabilna, 
prav tako sta v negativnih številkah 
preostali dve. Najmanjša izguba je na 
liniji številka 25, na linijah 30 in 15 pa 
je izguba celo tako velika, da bi letošnja 
subvencija naše občine po zahtevah Lju-
bljanskega potniškega prometa znašala 
skoraj štiristo tisoč evrov. Glede tega 
smo še v fazi pogajanj.
• Linija številka 25 je vendarle dobro 
zasedena?
Je ena najbolje zasedenih linij, pa še 
vedno naredi minimalni minus. To je 
kazalnik, koliko bi morale biti linije za-
sedene, da bi bile rentabilne ob trenu-
tnih cenah. Zasedenost rešujejo pred-
vsem srednješolci in študenti. Na drugi 
strani veliko občanov koristi železniški 
promet. Želimo si, da bi vlak vozil po-
gosteje. Ob konicah je ta zagotovo naj-
hitrejša pot do samega centra Ljubljane 
in nazaj. 
• Pred Ljubljano v Stanežičah poteka 
gradnja parkirišča. 
Tam bo okrog 380 parkirnih mest, kar 
pa mislim, da za nas ni aktualno v ta-
kšni meri kot za občane sosednjih ob-

čin, ki dnevno migrirajo v glavno mesto. 
Zaradi državnega prostorskega načrta 
je sicer na tem območju težko umeščati 
objekte. Če bi bila štiripasovnica spelja-
na do omenjenega parkirišča, bi hitrost 
potovanja z javnim potniškim prome-
tom lahko rešili s posebnim pasom. 
Dokler država ne zgradi štiripasovnice, 
mislim, da kakšne velike spremembe 
glede prometne gneče zaradi tega par-
kirišča ne bo.
• Če se vrneva k Evropskemu tednu 
mobilnosti. V tem času je bil tudi letos 
zaprto središče Medvod. Kakšni so iz-
gledi, da bi ga zaprli trajno?
Razmišljanja gredo v smeri, da bi korak 
za korakom omejevali promet v samem 
centru. Zelo resen razmislek o tem bo 
ob gradnji kolesarske steze Tacen–Pre-
ska. Projekt je v fazi projektiranja in 
projektanti so že dobili usmeritev, naj 
preverijo, kaj bi to pomenilo v praksi. 
Ob gradnji te nove kolesarske povezave 
se bo prenovil tudi podhod pod železni-
ško progo proti Preski. Občani opozarja-
jo, da je v zelo slabem stanju. Še pred 
tem bomo naredili nujna dela. V sklopu 
že omenjene nove kolesarske povezave 

pa se projektira nov podhod oziroma 
razširjen podhod za kolesarje. Čaka se 
še na soglasje Slovenskih železnic. To 
je projekt, ki se bo začel izvajati priho-
dnje leto. Podhod za pešce ostane, kot je, 
zraven bo še klančina za varen prehod 
kolesarjev, invalidov, z otroškimi vozič-
ki … 
• Začel se je oktober, nova tržnica še 
vedno ne obratuje. Kako kaže?
V četrtek, 3. oktobra, je bil tehnični pre-
gled. Če bo uporabno dovoljenje spisa-
no v tem tednu, se bo tržnica odprla 16. 
oktobra.
• V prostorih občinske stavbe je raz-
stava natečajnih rešitev za novo 
Osnovno šolo Preska. Bili ste v ocenje-
valni komisiji, ki je izbrala najboljšo. 
Zadovoljni?
Na natečaj je prišlo 17 rešitev, kar je 
zelo veliko. Verjamem, da je bila izbra-
na najboljša. Sama rešitev ni med naj-
dražjimi, je pa finančno še vedno zelo 
zahtevna.
• Je poleg tega glede Osnovne šole v 
Preski kaj novega?
Novo je to, da je bila sprejeta odločitev, 
da gremo med jesenskimi počitnicami 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Še ta mesec bo zaživela nova tržnica
Iz pogovora z županom: Evropski teden mobilnosti in načrtovani ukrepi – Odprtje 
nove tržnice – Osnovna šola Preska: izbrana natečajna rešitev za novo šolo, ob sedanji 
bo verjetno prizidek – Ceste in poplavna varnost

Začel se je nov krog nakupa gasilskih vozil. Na sliki župan Nejc Smole ob podpisu pogodbe 
za nakup novega gasilskega vozila za PGD Preska - Medvode. Ob njem predsednik društva 
Tomaž Plečec (desno) in predstavnik podjetja GV Pušnik Marijan Pušnik.
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Režijski obrat Občine Medvode, ki skrbi za vzdrževanje javnih 
površin v občini, v zadnjem času opaža povečano onesnaže-
vanje na avtobusnih postajališčih, parkih in zelenicah. 
"V smetnjakih na javnih površinah v zadnjem času opažamo 
vreče gospodinjskih ali bioloških odpadkov, ki tja ne sodijo. 
Vsako gospodinjstvo se je namreč dolžno vključiti v sistem zbi-
ranja odpadkov, ki ga na našem območju izvaja javno podjetje 
Voka Snaga. Večje količine domačih odpadkov lahko vsako sre-
do in soboto oddate tudi v Začasnem zbirnem centru za ločeno 
zbiranje odpadkov Medvode. Na javnih površinah imamo več 
kot devetdeset zabojnikov za odpadke in sedemdeset zabojni-
kov za pasje iztrebke, ki jih redno praznimo. Na ekoloških oto-
kih, na več kot 65 lokacijah, zbiramo steklo in papir. Skladno 
s predpisi so uporabniki dolžni odlagati odpadke v omenjene 
posode le tiste frakcije ločenih komunalnih odpadkov, ki jim 
je posoda namenjena. Pri tem ne smejo onesnažiti okolice zbi-
ralnice ter ne smejo odlagati odpadkov zunaj posod oziroma 
poleg njih," pojasnjujejo na Občini Medvode.
Vse občane prosijo, da pomagajo skrbeti za okolje, v katerem 
živimo, in odpadke odlagajo na ustrezna mesta: "Verjamemo, 
da lepa beseda lepo mesto najde in da s prijaznim opozori-
lom drug drugega lahko naučimo skrbnega ravnanja z na-
šimi skupnimi javnimi površinami. Če opazite neodgovorne 

onesnaževalce, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Obvestite 
nas lahko tudi o opaženih onesnaženih območjih, mi pa se 
bomo potrudili, da bodo površine v čim krajšem času očišče-
ne, seveda če gre za površine v lasti oziroma upravljanju Ob-
čine Medvode." 
Na Občini Medvode še dodajajo, da so trenutno za vzdrževa-
nje okolice ekoloških otokov pristojne krajevne skupnosti.

Odpadki tudi tam, kamor ne sodijo

Na občini občane prosijo, naj pomagajo skrbeti za okolje, v katerem 
živimo, in odpadke odlagajo na ustrezna mesta, da ne bo več 
prizorov, kot je na sliki. / Foto: arhiv Občine Medvode

Občina Medvode občane obvešča, da bo Začasni 
zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov 
Medvode v soboto, 2. novembra, zaprt.

v poseg v večnamenski prostor v objek-
tu OŠ Preska, da se bosta dva razreda 
četrtošolcev, ki od začetka šolskega leta 
gostujeta v sosednjem Pastoralnem 
domu, lahko vrnila. Pred koncem leta 
bomo nato začeli projektirati modular-
ni prizidek. Investicija je ocenjena na 
pol milijona evrov. Odprtje načrtujemo 
z naslednjim šolskim letom. S tem bi 
rešili problematiko za nekaj naslednjih 
let, dokler ne bo zgrajena nova osnovna 
šola. Kar se tiče razpisov za njeno sofi-
nanciranje s strani države, ni še prav 
nič novega. 
• To bo že drugi modularni objekt ob 
Osnovni šoli Preska – po jedilnici. Ju 
boste, ko bo zgrajena nova šola, lahko 
kam preselili?
Glede na potrebe na POŠ Topol, POŠ 
Sora, v vrtcih … je selitev verjetna.
• Z župani Ljubljanske urbane regije 
ste imeli konec septembra posvet in 
ena izmed tem je bila nov predlog za 
prihodnjo pokrajinsko razdelitev dr-
žave. Medvode so po njem uvrščene v 
gorenjsko pokrajino. Vaše stališče?
Za Medvode je ta predlog neustrezen, 
saj sodimo v osrednjeslovensko regijo. 

Sicer pa menim, da bo večji problem kot 
v občinah v državni strukturi. Ne ver-
jamem, da bi se bila namreč državna 
raven pripravljena odreči določenemu 
delu odločanja in ga prestaviti na po-
krajinsko raven. Zato tudi mislim, da 
vprašanje pokrajin v tem trenutku ni 
najpomembnejše. 
• Hitro bo tu zima, veliko dela je tudi 
z urejanjem cest. Občani pogosto iz-
ražajo nezadovoljstvo. Delo je že pred 
časom začel nov koncesionar. Kako 
ste zadovoljni?
Z novim koncesionarjem imamo neka-
tera odprta vprašanja, ki pa so najbrž 
v začetku poslovanja normalna. Gle-
de dela si želimo, da bi se nam uspelo 
dogovoriti za več resnejših posegov v 
ceste, in sicer v smislu sanacij večjega 
obsega skozi koncesijsko vzdrževanje. 
• Izraženi so bili očitki o premajh-
nem nadzoru s strani občine. Ste na-
redili kakšen korak v tej smeri?
Nadzor vršimo in je gotovo natančnejši 
kot kdajkoli. Vozila morajo imeti vgra-
jene sledilce, vsa dela, ki jih opravijo, 
morajo vnesti v posebno aplikacijo in 
opravljena dela nato preverimo na te-

renu. Največ težav je zaradi neurij na 
makadamskih cestah. Resne težave 
so tudi na odsekih, ki so bili le proti-
prašno preplaščeni ali je asfalt na njih 
star.
• Jeseni je običajno več padavin. Ka-
kšna je poplavna varnost?
Ocenjujem, da je dobra. Izvedenih je bilo 
še nekaj manjših del, kot so melioracij-
ski jarki na Bonovcu, sanacija ribnika 
nad Cesto v Žlebe, izvajajo se manjši 
ukrepi na Ločnici.
• Oktober je mesec požarne varnosti. 
Začeli ste nov krog nakupa gasilskih 
vozil. V gasilstvo občina še naprej vla-
ga.
Tako je. Začel se je nov krog nakupa 
gasilskih vozil. Dogovorjen je nov na-
čin financiranja, pri čemer občina pri-
speva sedemdeset odstotkov sredstev. 
Oboji smo imeli svoja izhodišča, našli 
smo se nekje na sredini. Mislim, da 
je delež občine še vedno zelo velik, po 
drugi strani pa društva morajo paziti 
na apetite, ki jih imajo. V prihodnje 
bomo morali kar precej sredstev na-
meniti tudi za prizidke in novogradnje 
gasilskih domov.
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SVET OSNOVNE ŠOLE PIRNIČE
Zg. Pirniče 37b
1215 Medvode

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-
vati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB 5 ter spremembe).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 3. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z 
njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu rav-
natelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v 
vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potr-
dilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite 
v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Pirniče, Zg. 
Pirniče 37b, 1215 Medvode, s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ZA 
RAVNATELJA.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zako-
nitem roku.

Občina Medvode je začela gradnjo dveh stalnih avtobusnih posta-
jališč za linijo Ljubljanskega potniškega prometa številka 15. Locira-
ni sta v neposredni bližini kopališča v Goričanah ob občinski cesti 
Medvode–Sora–Puštal. Kot pravijo, z gradnjo novih avtobusnih po-
stajališč sledijo ciljem iz Celostne prometne strategije občine Med-
vode. Dela bodo končana predvidoma do konca oktobra.

Avtobusni postajališči v Goričanah

Občina Medvode je začela gradnjo pločnika v Trnovcu. Potekal bo 
po desni strani občinske ceste Sora–Topol. Gre za odsek od objekta 
Trnovec 25a, mimo igrišča in vaškega trga do križišča s cesto proti 
Setnici. Dela bodo končana predvidoma do konca oktobra. V času 
gradnje je na cesti postavljena polovična zapora. Promet poteka iz-
menično enosmerno, urejeno s semaforjem.

Gradnja pločnika v Trnovcu
MAJA BERTONCELJ

Sprejeli so Predlog Sklepa o imenovanju članov Komisije za 
priznanja. Sestavljajo jo: Blanka Trampuš, Janez Šušteršič, 
Roman Veras, Maja Kersnik, Matej Ulčar, Silvana Knok in 
Miha Šušteršič. Komisija je imenovana za obdobje štirih 
let. Skupaj je bilo sicer na podlagi dveh pozivov predlaganih 
štirinajst kandidatov. 

PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV  
ŠOLSKEGA PREVOZA

Dokončno so potrdili Predlog Pravilnika o povračilu stroškov 
šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi 
potrebami v občini Medvode, na katerega je bil podan en 
amandma, ki je bil prav tako sprejet. Pravilnik določa upra-
vičence do prevoza v in iz šole, višino zneska povračila stro-
škov, postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov 
prevoza, podlago za povrnitev prevoznih stroškov in način 
izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov iz pro-
računa Občine Medvode. Pravico do brezplačnega prevoza 
imajo osnovnošolski otroci s stalnim prebivališčem v občini 
Medvode: če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri ki-
lometre od osnovne šole, znotraj njihovega šolskega okoliša; 
ki obiskujejo prvi razred ne glede na oddaljenost prebivališča 
od osnovne šole; za katere pristojni organ za preventivo v ce-
stnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na 
poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša; ki jim zaradi 
odročnega kraja bivanja, nevarnega dostopa do postajališča 
ali nevarne poti za prevoz otrok občina ne more organizirati 
šolskega prevoza. Osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnov-
no šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo 
pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pri-
padala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v 
katerem prebivajo. Izjema so učenci, ki se prešolajo v skladu 
s 54. členom Zakona o osnovni šoli. Otroci s posebnimi potre-
bami iz prvega odstavka 12. člena Zakona o osnovni šoli ima-
jo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 
njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v 
odločbi o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo 
z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne 
pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila 
stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če 
je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri 
kilometre. Poglaviten cilj pravilnika je enotna ureditev tega 
področja. Na Občini Medvode so v obrazložitvi pojasnili, da 
je glede na veljavno zakonsko ureditev v pristojnosti lokalne 
skupnosti, da se opredeli, kako bo organizirala šolske prevo-
ze in izvrševala pravice otrok do povrnitve stroškov prevoza, 
opredeljene v Zakonu o osnovni šoli in Zakonu o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami.

O nadomestilu za 
stavbno zemljišče
Občinski svetniki so se konec septembra 
zbrali na sedmi seji.

Občina Medvode je poleti zaključila investicijo urejanja zadnjega 
neasfaltiranega dela cesta Preska–Studenčice–Tehovec v naselju 
Studenčice. "Investicija ni med večjimi letos, a je zelo pomembna 
za vse prebivalce Studenčic in Tehovca," pojasnjujejo na Občini 
Medvode. Vaška skupnost Studenčice je ob tej priložnosti na Mra-
kovi domačiji v Studenčicah pripravila tudi srečanje vaščanov.

Odprtje ceste v Studenčicah
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Geodetska uprava Republike Slovenije je v skladu z določili 
Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list 
RS, št. 77/17 in 33/19) pripravila predlog modelov vrednotenja 
nepremičnin.
Vsem nepremičninam se na osnovi predloga modelov posku-
sno izračuna vrednosti, ki so javno objavljene na Portalu MVN 
(http://www.mvn.e-prostor.gov.si/).
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja za nepremič-
nine, ki so v občini Medvode, poteka v veliki sejni sobi (pri-
tličje) Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, v obdobju od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019, 
v poslovnem času Občine Medvode:
– ponedeljek, torek, četrtek: 8.00–15.00
– sreda: 8.00–17.00
– petek: 8.00–13.00
Če imate pripombo in želite predlagati spremembo modela, 
boste na Portalu MVN ali na javni razgrnitvi, ki poteka na Obči-
ni Medvode, dobili poseben obrazec. Vanj vpišete pripombo in 
jo čim bolj utemeljite. Če bo vaš predlog vezan na vrednostno 
cono v občini Medvode, ga posredujte občini na naslov Obči-
na Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, 
ali na obcina@medvode.si. Če pa bo predlog vezan na drug 
element modelov, ga pošljete na naslov Geodetska uprava RS, 
Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, ali na vredno-
tenje@gov.si. Rok za oddajo pripomb je 15. november 2019.
Geodetska uprava Republike Slovenije bo v času javne raz-
grnitve izvedla tudi javne predstavitve modelov vrednotenja. 
Za občane občine Medvode bo javna predstavitev v četrtek, 
17. oktobra 2019, od 10. do 13. ure v prostorih Mestne občine 
Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj.

Javna razgrnitev predloga modelov 
vrednotenja za nepremičnine

MAJA BERTONCELJ

Občan z Golega Brda je opozoril na poškodovane jaške na ce-
sti pod Slavkovim domom. Kot pravi, kazijo podobo kraja in 
so tudi nevarni. 
Na Občini Medvode so v začetku tega tedna pojasnili: "Za 
vzdrževanje cest Občina Medvode skrbi s podelitvijo koncesi-
je, ki se izvede s postopkom javnega naročanja. Trenutno je 
koncesionar za vzdrževanje cest podjetje HNG Hidrotehnika, 
nizke in komunalne gradnje, s partnerji in podizvajalci. Delo 
koncesionarja koordinira in nadzira Oddelek za okolje, pro-
stor in razvoj Občine Medvode. Opažene poškodbe na cestah 
in pločnikih lahko občani javijo prek spletne aplikacije na 
spletni strani Občine Medvode. Koncesionar ima vzposta-
vljeno tudi dežurno telefonsko številko za občane (080 28 40). 
Informacijo o poškodbi, ki vam jo je posredoval občan, smo 
posredovali koncesionarju. Ta je sporočil, da bo poškodba sa-
nirana v tednu dni."

Poškodovani jaški

Občan pravi, da poškodovani jaški kazijo podobo kraja in so nevarni.

Po skrajšanem postopku so sprejeli Od-
lok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Medvode. 
Sprememba se nanaša na sestavo sveta 
zavoda, in sicer ga sestavlja pet članov, 
od katerih štiri imenuje ustanovitelj 
izmed strokovnjakov s področja dela 
javnega zavoda, financ in pravih zadev, 
enega pa izvolijo delavci javnega zavoda 
neposredno na tajnih volitvah.

POMEMBEN ODLOK SPREJET  
V OSNUTKU

V osnutku so potrdili Odlok o odmeri 
nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča v občini Medvode. Nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča predsta-
vlja pomemben vir prihodkov občinskih 
proračunov, saj lahko dosega tudi deset 
odstotkov vrednosti celotnega proraču-
na občine in predstavlja največji lastni 
prihodek občine. Kot je med drugim po-
jasnjeno, začetki nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča segajo v leto 1962, 
Občina Medvode pa trenutno še vedno 

uporablja podlage, katerih osnova izha-
ja še iz leta 1996. Veljavni odlok ne sledi 
več današnjim zakonskim normam. "V 
času aktivnosti na pripravo na davek na 
nepremičnine, ki je bil kasneje z odločbo 
Ustavnega sodišča razveljavljen, so la-
stniki posodabljali in v večji meri uredili 
evidenco Registra nepremičnin, ki je te-
meljna evidenca o podatkih o nepremič-
ninah in iz katere se tudi prevzamejo 
podatki o površinah objektov za odme-
ro. Tako urejeni podatki so s predlogom 
novega odloka uporabljeni tudi za od-
mero nadomestila," pojasnjujejo. Odlok 

so pripravili v podjetju Locus. "Po moji 
oceni gre za enega zahtevnejših odlokov. 
Občina Medvode doslej ni zaračunava-
la nepozidanih stavbnih zemljišč fizič-
nim osebam, letos je prvič zaračunala 
pravnim osebam. Ta ideja je bila pred-
vsem pred sprejemanjem proračunov v 
zadnjih letih večkrat jasno izražena in 
smo se zavedali, da se bomo tega morali 
lotiti," je povedal župan Nejc Smole. To je 
največja novost novega odloka.
Občinski svetniki so na 7. seji v osnutku 
sprejeli tudi Odlok o ustanovitvi in orga-
niziranju podjetja Komunala Kranj, jav-
no podjetje, in Pravilnik o dodeljevanju 
nagrad študentom v občini Medvode. 
Sprejeli so še Predlog Sklepa o dopolni-
tvi Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Medvode za leto 
2019, Predlog Sklepa o soglasju k osnut-
ku besedila kupoprodajne pogodbe ter 
Predlog dveh sklepov o ukinitvi statu-
sa javnega dobra in družbene lastnine 
ter predlog izbrisa zaznambe grajenega 
javnega dobra. 

Nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini 
Medvode so svetniki sprejeli v 
osnutku. Občani bodo ta mesec 
prejeli na dom informativne 
izračune. Na občini naprošajo, 
da jih temeljito pregledate. 
Predlog odloka bo tudi javno 
razgrnjen.
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• Osebna predtavitev ...
Rojen sem bil leta 1954. Po izobrazbi sem 
strojni ključavničar. Sem upokojenec. 
Imam dva sinova, hčer in dva vnučka. 
Živim na Spodnji Senici.
• V občinskem svetu niste med no-
vinci. Zakaj ste se odločili za vnovično 
kandidaturo?
Predvsem zato, ker v prejšnjem man-
datu še nisem uresničil vseh ciljev, za 
katere sem se zavzemal. Bil sem član 
svetniške skupine Nestrankarska lista 
za napredek Občine Medvode, v kateri 
nas je bilo pet svetnikov. Med seboj smo 
zelo dobro sodelovali in uresničevali že-
lje naših volivcev. Dobro smo sodelovali 
tudi s takrat novim županom Nejcem 
Smoletom. Odločili smo se, da gremo na 
lokalne volitve leta 2018 z novim ime-
nom Nestrankarska lista Sotočje, in za 
župana smo podprli Nejca Smoleta. Na 
volitvah je njegova lista dobila večino 
sedežev v občinskem svetu, nam so vo-
livci namenili le dva.
• Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
Sem predsednik Sveta Krajevne sku-
pnosti Senica, namestnik predsednika 
Senica.com, član KUD Fran Saleški Fin-
žgar Senica, predsednik sekcije društva 
Gare, član Športnega društva Senica – 
sekcije košarka. Na občinskem nivoju 
sem predsednik Odbora za komunalne 
dejavnosti in član Komisije za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Sem tudi član sveta Vrtca Medvode. Za-
dolžitev imam torej kar nekaj.
• Lokalno politiko spremljate že dol-
go. Kako komentirate odločitve?
Medvode se spreminjajo v mesto, v zele-
na vrata prestolnice. Veliko je bilo nare-
jenega za mlade, projekti se zaključujejo 
in snujejo se novi, žal pa je mošnjiček 
premajhen in državna birokracija pre-
počasna. Ne podpiram osebnih intere-
sov. Volivci morajo biti o dogajanju in 
odločitvah dobro obveščeni, včasih pa 
tudi strpni. Veliko je zahtev, bolj malo 
pa je pomoči.
• Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik v tem mandatu?
Podpiral bom vse dobre ideje, ki bodo 
prispevale k pozitivnim spremembam 

za občane. Vem, da se da marsikaj še iz-
boljšati. Župan bo moral tudi malo raz-
misliti, kdo mu pomaga pri projektih 
in kdo ne. Morda številka 13, kolikor je 
svetnikov njegove liste, za občinski svet 
ni najboljša.
• Katere lastnosti odlikujejo dobrega 
svetnika in kakšna so vaša vodila pri 
opravljanju svetniške funkcije?
Dober svetnik mora dobro poznati lo-
kalno politiko in problematiko, biti do-
stopen občanom, jim pomagati in sve-
tovati. Delovati mora v njihovo korist in 
jih tudi povezovati. S svojim delom jim 
mora biti za zgled.
• Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi la
hko spremenili?
Že drugi mandat sem predsednik Odbora 
za komunalne dejavnosti, zato to podro-
čje dobro poznam. Problem je izgradnja 
cest, kanalizacije, optičnega omrežja in 
druge komunalne infrastrukture. Je pa 
res, da se vsega ne da narediti čez noč 
in so nekateri občani že nezadovoljni. 
Treba bi bilo bolj obveščati občane, jim 
prisluhniti in najti optimalno rešitev. 
Zavedam se, da je to včasih težko zaradi 
lastnih interesov in tudi nagajanja.
• Kaj je po vašem mnenju največji 
problem v občini in kako bi ga rešili?
Problemov v občini je več, le denarja je 
premalo, da bi jih lahko sproti reševa-
li. Nujna je izgradnja centra za ločeno 
zbiranje odpadkov na Jeprci, izgradnja 
lastne deponije. Mesečni stroški naje-
mnine za občino na sedanji lokaciji so 
zelo visoki. Prav tako je nujno treba po-
spešiti izgradnjo industrijske cone na 
Jeprci. Domači uspešni obrtniki nam 
uhajajo drugam. Seveda pa ne moremo 
mimo sanacije in zasutja jeprške jame, 
ki traja že predolgo. Preveč problem je 
tudi Osnovna šola Preska, razmišljati 
je treba tudi o gradnji novega doma za 
upokojence. Skratka, reševati je treba 
probleme, pospešeno delati na omenje-
nih projektih in zagotoviti več denarja v 
proračunu za komunalno dejavnost.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Ko sem bil v službi, sem imel več proste-
ga časa kot sedaj, ko sem upokojenec. 
Šport, kultra, sestanki, družabno življe-
nje, hiša, vrt, domači in vnučki in je ko-
nec dneva.

Najbolj aktiven na komunalnem področju
Stanislav Ulanec je bil v občinski svet izvoljen na Nestrankarski listi Sotočje.

Stanislav Ulanec

Stanislav Ulanec prihaja s 
Spodnje Senice, kjer je med 
drugim tudi predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Senica. 
Najbolje pozna komunalno 
problematiko. Drugi mandat 
je predsednik Odbora za 
komunalne dejavnosti. 
Kot pravi, bo kot svetnik 
podpiral vse dobre ideje, ki 
bodo prispevale k pozitivnim 
spremembam. 
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• Osebna predstavitev ...
Od rojstva sem Medvoščanka, po po-
klicu športni pedagog, zaposlena na OŠ 
Preska. Sem poročena, z možem živiva v 
Žlebeh in imava odraslo hčer.
• V občinskem svetu ste že četrti ma
ndat. Zakaj vnovična kandidatura?
V zadnjem mandatu je sodelovanje v 
ekipi župana Nejca Smoleta pokazalo 
rezultate, ki so opazni na vseh ravneh 
lokalne politike. Veseli me, da je svetni-
ški skupini s petimi člani uspelo v veliki 
meri upravičiti zaupanje volivcev. Odlo-
čitev, da župan sam izbere ekipo za ta 
mandat, se je izkazala za pravo, sama 
pa v svetniški skupini delujem kot ve-
zni člen med izkušenimi in mladimi, ki 
prvič vstopajo v lokalno politiko. Osebno 
izjemno cenim delo in osebnost seda-
njega župana, zaupam v njegovo pošte-
nost in modre odločitve, ki so usmerje-
ne v dobro vseh občanov.
• Koliko ste tudi sicer vključeni v do
gajanje na lokalni ravni?
Sem članica dveh turističnih društev, 
vse od vstopa v občinski svet pa je dru-
štvena dejavnost "zamrznjena", saj od-
govorno delo člana občinskega sveta 
pomeni sodelovanje z vsemi in na vseh 
ravneh. V preteklem mandatu sem tudi 
z vidika podžupanje spoznala celotno 
lokalno okolje, javne zavode in vsa pro-
stovoljna društva.
• Lokalno politiko spremljate že dol
go. Kako komentirate odločitve?
Pretekli mandat je pokazal, da konstruk-
tivni in realni predlogi prinašajo dobre 
odločitve, ki so lahko v celoti realizirane. 
Podpiram županovo odločitev, da se reali-
zirajo projekti, za katere je konsenz na te-
renu in so dobro pripravljeni. Napredek je 
viden na celotnem območju naše občine.
• Kakšna pričakovanja imate kot sve
tnica v tem mandatu?
Pozdravljam odločitve mladih, da se ak-
tivno vključijo v delo občinskega sveta 
ter s svojim znanjem in novimi idejami 
ter pogledi na probleme pripomorejo k 
reševanju in napredku. Prav je, da so-
ustvarjajo okolje, v katerem bodo žive-
li in vzgajali svoje otroke. Verjamem v 
njihov čut za pravičnost in željo po sku-
pnem dobrem.

• Katere lastnosti odlikujejo dobre
ga svetnika in kakšna so vaša vodila 
pri opravljanju svetniške funkcije?
Biti dober član občinskega sveta zame 
pomeni spoštovanje vseh in vsakogar. 
Pomeni strpno komunikacijo in moč ar-
gumentov, ne argument moči. Ponosna 
sem, da je razprava na sejah občinskega 
sveta povsem nekaj drugega kot v začet-
ku mojega prvega mandata, ko sem bila 
tudi sama deležna žaljivk in zbadljivk, 
predvsem od tistih, ki bi se morali za-
vedati svojega položaja. Tudi večkratna 
usklajevanja in izmenjave stališč med 
člani občinskega sveta že pred samo 
sejo pripomorejo k bolj umirjeni raz-
pravi. Menim, da mora član občinskega 
sveta v skupno dobro osebni interes po-
staviti na stran.
• Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi 
lahko spremenili?
Večino svojega službenega in prostega 
časa sem vpeta v šport, zato sem pono-
sna, da nam je uspelo v zadnjem man-
datu izgraditi prve metre tartanskih 
površin pri OŠ Medvode, urediti trim 
stezo in kolesarsko pot v Bonovcu, ki 
postaja sodobni center v naravi v vseh 
letnih časih. Seveda si želim, da bi ob-
činski svet zmogel odločitve, da je iz-
gradnja OŠ Preska nujna še v tem man-
datu, saj je prostorska stiska, na katero 
opozarjam že več let, vsako leto večja, 
delovni pogoji učiteljev in učencev pa 
vedno slabši.
• Kaj je po vašem mnenju največji 
problem v občini in kako bi ga rešili?
Velika težava je zakonodaja na podro-
čju vodooskrbe. Občina je odgovorna 
za zagotavljanje pitne vode, a obenem 
nima vpliva na vaške vodovode. Me-
nim, da bi morala država pripraviti 
ustrezna navodila, kako ukrepati v ta-
kih primerih. Podobno pereča je ure-
ditev stanja cest in ostale komunalne 
infrastrukture, ki poteka po privatnih 
zemljiščih.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Uživam v urejanju doma in okolice, saj 
me narava in vrtnarjenje sproščata po 
intenzivnem delu z ljudmi. Vesela sem, 
da imam družbo prijateljev, s kateri-
mi aktivno preživljamo prosti čas ter s 
smehom in glasbo polnimo baterije.

Svetnica že četrti mandat
Darinka Verovšek je bila v občinski svet izvoljena na Listi Nejca Smoleta.

Darinka Verovšek

Darinka Verovšek je bila v 
preteklem mandatu podžupanja 
Občine Medvode in je tudi 
skozi to delo spoznala celotno 
lokalno okolje, javne zavode in 
vsa prostovoljna društva. Večino 
svojega službenega in prostega 
časa je vpeta v področje športa.
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Krajevna skupnost Katarina je najviš-
je ležeča krajevna skupnost v občini 
Medvode. Sestavljajo jo vasi Topol, Belo 
in Brezovica pri Medvodah. Stalno pri-
javljenih je okoli 250 krajanov. Osre-
dnji kraj je Topol, kjer so Podružnična 
osnovna šola Topol – devetletka, ki jo v 
letošnjem šolskem letu obiskuje okrog 
štirideset učencev, župnijska cerkev 
svete Katarine (župnija je v soupravlja-
nju župnika iz Sore) in tri gostilne. V 
kraju Brezovica je znana turistična toč-
ka ob cerkvi svetega Jakoba. 

NAČRTI ZA NASLEDNJA LETA

"V vseh treh krajih prebivajo marljivi in 
prijazni ljudje, ki jim za kraj ni vseeno," 
poudari Albin Košir, drugi mandat pred-
sednik sveta KS Katarina. O načrtih za 
mandat 2018–2022 pravi: "KS Katarina 
ima še vedno kar nekaj neasfaltiranih 
javnih poti, katerih vzdrževanje je sizi-
fovo delo. Večino novega nasutega ma-

teriala odplakne voda ob prvem večjem 
deževju. Načrtujemo asfaltiranje neka-
terih odsekov, zlasti najbolj kritičnih. 
Pri tem se zavzemamo za način finan-
ciranja, da del stroškov krijejo prebival-
ci, del krajevna skupnost in del Občina 
Medvode. Skupaj z občino nameravamo 
v tem mandatu urediti parkirni pro-
stor nasproti POŠ Topol, saj je to prvo, 
kar turisti, ki prihajajo iz Sore, vidijo na 
Katarini. Ob parkirišču je mlaka, kate-
re okolico bomo uredili istočasno. Prav 
tako nameravamo nato urediti parkiri-
šče ob začetku poti na Belo, pogovarja-
mo se o uvedbi plačevanja parkirnine. 
Na sestankih sveta KS smo se odločili, 
da moramo nekaj energije preusmeriti 
tudi k viziji Katarine, in načrtujemo po-
govor s krajani glede tega. Ali želimo, da 
Katarina ostane, kot je: nekaj turistov 
čez teden, več ob koncu tedna, tri gostil-
ne ..., ali želimo še kaj drugega. Letos je 
bilo zaznati, da bi se turisti verjetno tudi 
dlje časa zadrževali na Katarini, saj so 
nekateri k nam prišli z avtodomi in se 
zadrževali na parkirišču pred šolo več 

dni. Edine prenočitvene kapacitete na 
Katarini pa so v Gostilni na Vihri. Lahko 
bi se usmerili k turistom, ki ostajajo na 
lokacijah več dni in običajno več zapra-
vijo, pripovedujejo doma o svojih doži-
vetjih, delajo reklamo."

DOSEŽKI MINULEGA MANDATA

V svetu KS Katarina so bili po najbolj-
ših močeh aktivni tudi v zadnjem šti-
riletnem mandatu. Košir pove: "V prej-
šnjem mandatu smo bili v svetu le trije 
člani (po Odloku svet KS Katarina šteje 
pet članov). Ob kandidaturi nismo pri-
čakovali, da so se vsi člani v mandatu 
2010–2014 odločili, da ne bodo ponovno 
kandidirali. Lista, ki je bila vložena, je 
bila v namen, da ljudje dobijo možnost 
izbire (pred tem so bile na volitvah liste 
petih kandidatov, kolikor se jih lahko 
tudi obkroži). Mandat 2014–2018 se je 
začel z neurjem in posledično s plazo-
vi. Tako smo morali kar prvi dan začeti 
delati. Srečo smo imeli, da je bil izvo-
ljen tudi nov župan s posluhom za te-
žave krajevnih skupnosti. V prejšnjem 
mandatu je bila asfaltirana cesta na 
Belo (občinska) in dva odseka krajev-
nih cest – vsi trije s soudeležbo prebi-
valcev."
Območje krajevne skupnosti Katarina 
je bilo skozi zgodovino pomembno. Ne 
nazadnje je skozi vas Belo v času vojne 
potekala meja Dolomitske republike.

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Najvišje ležeča krajevna skupnost v občini
V Krajevni skupnosti Katarina med problematiko poudarjajo makadamske ceste. 
Skupaj z občino načrtujejo celostno ureditev območja pri šoli vključno s parkiriščem.

Albin Košir, predsednik sveta KS Katarina

Topol, Brezovica pri Medvodah in Belo so priljubljene izletniške točke. Svet KS Katarina se bo 
v prihodnje osredotočil tudi na vizijo teh krajev.

Člani Sveta KS Katarina v mandatu 2018–2022: Albin Košir 
(predsednik), Peter Paul Arnež (podpredsednik), člani Katarina 
Košorok Šubic (tajnica), Tomaž Krašna in Pika Fekonja



OBČINSKE NOVICE | 11 

Oštevilčena parkirna mesta pri tržnici
MAJA BERTONCELJ

Parkirna mesta vzdolž Medvoške ceste ob tržnici so po novem 
oštevilčena. Zakaj, smo vprašali na Občino Medvode, kjer po-
jasnjujejo: "Parkirišče ob Medvoški cesti pri tržnici je označe-
no kot modra cona, kar pomeni, da je namenjeno brezplač-
nemu kratkotrajnemu parkiranju do dveh ur. Vozniki morajo 
na vidnem mestu bodisi s parkirno uro ali zapisom na nava-
dni list papirja označiti začetek parkiranja. Ob letošnji obnovi 
modrih označb smo vsa parkirna mesta tudi oštevilčili, saj 
bo tako omogočen boljši pregled nad parkiranjem, hkrati pa 
bodo prodajalci na tržnici imeli določena parkirna mesta v 
času prodaje. Parkirali bodo s posebnimi dovolilnicami. Obi-
skovalci tržnice še vedno lahko parkirajo na teh parkirnih 
mestih do dve uri." Vsa parkirna mesta pri tržnici so po novem oštevilčena.

MAJA BERTONCELJ

Na uredništvo Sotočja se je obrnila bral-
ka Nuša, in sicer v zvezi s problematiko 
parkiranja v Spodnjih Pirničah in Zavr-
hu.
"Parkirišče v Tacnu je plačljivo in za 
večino "šmarnogorcev" zato nezani-
mivo. Živim pri vznožju Šmarne gore 
in se s parkiranjem "vsepovsod" in ne-
sramnostjo pohodnikov srečujem vsa-
kodnevno. Kljub prometnim tablam je 
gozd poln pločevine. Policija se zaradi 
drugega dela velikokrat ne odzove na 
naše klice. Ali imamo redarsko službo 
v Medvodah? Ali ima pristojnost kazno-
vati napačno parkirane avtomobile? 
Kakšen imajo delovni čas in na katero 
telefonsko številko so dosegljivi? Ome-
njena problematika je največkrat ob le-
pih koncih tednov," pravi.
Odgovor je pripravila Sonja Rifel, vodja 
Oddelka za splošne, premoženjskoprav-
ne in družbene zadeve Občine Medvode: 
"Oddelek ima med svojimi pristojnostmi 

tudi nadzor nad izvajanjem določil zako-
na, ki ureja varnost cestnega prometa, 
in nadzor nad izvajanjem določil dru-
gih državnih predpisov, ki občinskemu 
inšpektorju ali redarju dajejo naloge in 
pristojnost nadzora. Prav tako izvajamo 
nadzor nad izvajanjem določil občinskih 
predpisov in drugih aktov, s katerimi ob-
čina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in 
naloge s področja varnosti cestnega pro-
meta ter preventive in vzgoje v cestnem 
prometu. V oddelku imamo trenutno 
zaposlenega enega občinskega inšpek-
torja, ki ima tudi redarska pooblastila. 
Poudariti velja, da ima prekrškovni or-
gan Občine pristojnosti na javnih površi-
nah, medtem ko na zasebnih površinah 
(npr. kmetijskih ali gozdnih zemljiščih) 
lahko ukrepa le, kadar se ovira pregle-
dnost prometa. V primeru, ko so vozila 
parkirana na zasebnih zemljiščih in ne 
ovirajo preglednosti prometa, lastniki 
zemljišč lahko bodisi fizično preprečijo 
parkiranje ali se obrnejo na policijo. Pre-
krškovni organ Občine tako ukrepa pred-

vsem v primerih, ko je ogrožena varnost 
in so vozila parkirana na pločnikih 
oziroma delu cestišča. Na območju pod 
Šmarno goro, predvsem v naseljih Vikr-
če, Spodnje Pirniče in Zavrh pod Šmarno 
goro je v letošnjem letu občinski prekr-
škovni organ izdal 18 plačilnih nalogov, 
ob terenskih ogledih pa izrekel tudi več 
ustnih opozoril. Svoje naloge opravlja v 
delovnem času Občinske uprave ter ob-
časno v popoldanskih urah ter ob koncih 
tedna. Če občani zaznajo pogoste kršitve 
na določenih mestih, lahko pobude za 
nadzor prekrškovnemu organu posredu-
jejo na elektronski naslov obcina@med-
vode.si ali 01 361 95 10. Na podlagi pobude 
občanke bomo skladno s kadrovskimi 
zmožnostmi skušali povečati pogostost 
nadzorov na predlaganem območju."
Z Občine Medvode so še pojasnili, da 
bodo na območju Vikrč do sredine priho-
dnjega leta izvedli tudi dolgo pričakova-
no investicijo gradnje pločnika od bara 
Sava do "Kovača", s tem pa bo onemogo-
čeno nepravilno parkiranje ob cestišču.

Problematika parkiranja pod Šmarno goro
Ukrepa tudi občinski redar, če gre za nepravilno parkiranje na javnih površinah.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega 
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.  
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov  
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2019: 25. 10, 29. 11. in 20. 12. 
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Dogodkom ob Evropskem tednu mobil-
nosti, ki so potekali med 16. in 22. sep-
tembrom, se je znova priključila tudi 
občina Medvode. Program Evropskega 
tedna mobilnosti v Medvodah je vsako 
leto pestrejši. Letos so dodali nekatere 
novosti, ki so bile dobro sprejete.
"Za nami je pester in kakovosten teden 
mobilnosti, ki ga je pomagalo organizi-
rati več kot sto ljudi, več kot šeststo pa 
jih je obiskalo več kot trideset prireditev 
oziroma projektov. Da je šlo vse po načr-
tih, so v največji meri zaslužni vsi, ki so 
v njem sodelovali. Zato se zahvaljujem 
prostovoljcem za veliko srce, ki so ga po-
kazali, za njihov čas in trud, ustvarjal-
nost ter voljo, ki so jih poklonili tej ideji 
ohranjanja planeta in zdravja. Obenem 
se zahvaljujem tudi sodelavcem in zu-
nanjim izvajalcem za zanesljivost, po-
moč in znanje, ki so jih pokazali. Upam, 
da se je letošnji slogan Gremo peš! pri-
jel kar se da veliko občanov, ki so nas 
obiskali v središču Medvod na zaprtem 
delu cestišča, saj gre pri hoji za najbolj 
priljubljen in najcenejši način premi-
kanja človeka – ali kot je napisal eden 
izmed avtorjev poslikave v podhodu pod 
krožiščem Gorenjske ceste: Le peš se 

lahko zares srečamo," je povedal lokalni 
koordinator Gregor Rozman.
Strogi center Medvod je bil tudi letos za-
prt za promet, cestišče je postalo igrišče. 
Zavzeli so ga pešci, kolesarji – na kolo se 
je ob dnevu brez avtomobila podal tudi 
del zaposlenih v občinski upravi, sku-
pini Šole zdravja z jutranjo telovadbo, 
igrala se je košarka, na mostu ste lah-
ko prebirali knjige, živahno je bilo tudi 
na prostoru pred Knjižnico Medvode in 

na novem prireditvenem prostoru pri 
tržnici. V dopoldanskem času so dogod-
ke obiskovali predvsem otroci iz vrtca 
in šol. Zanimivo je bilo tudi dogajanje 
v občinski stavbi. Tam so se na okrogli 
mizi zbrali osnovnošolci in razpravljali 
na temo Mladi in trajnostna mobilnost. 
Udeležilo se je je 19 učencev OŠ Pirniče, 
OŠ Medvode, OŠ Preska in OŠ Trnovo iz 
Ljubljane ter njihovi mentorji, vodili pa 
sta jo učiteljici Mojca Furlan in Roma-
na Franković. Mladi so na glas sprego-
vorili o problematiki, ki je tudi v svetu 
še kako aktualna. V skupinskem delu 
so se poglobili v različne teme, ne le v 
mobilnost, med drugim tudi v naše po-
trošniške navade. Hkrati so poudarili, 
da njihov glas na koncu skoraj ne šte-
je. "Ljudje živijo v popolnem oblačku. 
Sploh ne spremljajo, kaj se dogaja okrog 
vseh nas. O trajnostni mobilnosti bi se 
moralo govoriti skozi celo leto, ne zgolj 
en teden. O tem je treba ozaveščati tudi 
odrasle, več bi moralo biti okroglih miz, 
delavnic o podnebnih spremembah – 
tudi v šolah. Spodbujati bi morali k vo-
žnji z avtobusi in vlakom, manj potovati 
z letali. V šolah bi se lahko delno ukinili 
učni listi v papirnati obliki in zmanjšali 
bi lahko število učbenikov in delovnih 
zvezkov v fizični obliki. V občini bi lah-
ko imeli avtomate za plastenke/bido-

Teden mobilnosti: le peš se lahko zares srečamo
Ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti so v Medvodah znova potekali številni 
dogodki. Pogled na trajnostno mobilnost so predstavili tudi mladi, ki poudarjajo, da 
so premalo slišani, da njihov glas skoraj ne šteje. Letošnje geslo je bilo Gremo peš!

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v središču Medvod potekal kreativni park kolesarske 
varnosti Biciklatorij. Gre za zanimiv in zabaven interaktivni park. Udeleženci so se soočili 
z osmimi osnovnimi izzivi kolesarske varnosti in osvojili "pravila igre" prek medsebojnega 
tekmovanja v sproščeni in ustvarjalni atmosferi. Vse to v izvedbi Skupine Tretja roka.

Udeleženci dogodka Mladi in trajnostna mobilnost
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ne/steklenice za večkratno uporabo. Manjša bi morala biti 
uporaba plastike ...," so bili nekateri predlogi in misli, ki so 
jih izrazili. Romana Franković, tudi mentorica z OŠ Preska, 
je poudarila še pomen udeležbe na Podnebnem štrajku, ki je 
med tem že potekal v Ljubljani in so se ga udeležili tudi ne-
kateri medvoški učenci: "Ena izmed zahtev je, da se vsebine 
trajnostnega razvoja vključijo v izobraževalni proces, da ni vse 
prepuščeno entuziazmu učiteljev, ki to spodbujajo. Pritisniti 
je treba na politiko, da se prebudi. Tudi mi sami lahko nekaj 
naredimo in tudi vplivamo na druge." Mladi in zainteresirana 
javnost so se dobili tudi dan kasneje na potopisnem predava-
nju Ladislava Vidmarja Peš do konca sveta.
Letošnja tema Evropskega tedna mobilnosti je bila prav Gre-
mo peš! In v Medvodah se je organizirano tudi peš v tem te-
dnu veliko hodilo. Potekali so trije sprehodi Polje, gozd, voda, 
telovadilo se je na cesti, potekala sta test hoje in merjenje 
zdravja, Pohod med vodami in tudi projekt Pešbus. Na temo 
Gremo peš! sta z grafiti podhod Gorenjske ceste opremila Ma-
tic Škulj in Peter Gaber. Vsi, ki so sodelovali pri dogodku, si 
želijo, da bi bil učinek tega tedna čim daljši ... 

Sara Vasiljevič, OŠ Preska, udeleženka okrogle mize Mladi in 
trajnostna mobilnost: "Stvari se spreminjajo na bolje, ne pa s koraki, 
s kakršnimi bi se lahko. Mladi smo začeli pobude in o spremembah 
so začeli razmišljati tudi že drugi – vsaj malo. Mislim, da se te 
problematike zaveda več mladih kot odraslih, še vedno pa nas 
je premalo. Veliko se jih takšnemu razmišljanju tudi posmehuje. 
Uničujemo planet. Rešimo ga vsaj toliko, kolikor ga je ostalo. Na to 
se opozarja tudi s protesti. Kakšnega bi lahko morda organizirali 
tudi v Medvodah."

Primož Čarman, Sp. Senica: "Glede na to, da se po občini in tudi 
izven nje premikam s pomočjo električnega invalidskega vozička, 
kar dobro vem, kako je biti šibkejši udeleženec v prometu. Vsekakor 
je treba biti previden. Vozniki bi lahko malce bolj pazili. Z leti ne 
zaznam, da bi bili ljudje že kaj bistveno bolj trajnostno naravnani, 
da bi bilo kaj več pešcev ali kolesarjev. Še otroci se v šolo večinoma 
vozijo z avtobusom. Vsi smo narejeni preveč 'na komot'."

Tudi Knjižnica Medvode se je vključila v Evropski teden mobilnosti. 
Celo brali ste lahko na asfaltu, in sicer na mostu. Mira Vidic iz 
Knjižnice Medvode je pojasnila: "Pripravili smo kar nekaj dogodkov. 
Podpiramo trajnostni razvoj. Želimo si, da bi ljudje v tem prepoznali 
večjo vrednost in tudi peš naredili kakšen korak več. Ta teden 
prehitro mine, njegov učinek pa bi bil lahko bolj dolgotrajen. V okviru 
projekta Evropski teden mobilnosti smo svojo dejavnost razširili tudi 
zunaj knjižničnih prostorov in na ta način ljudem še bolj približali 
svojo dejavnost. Združujemo kulturo z mobilnostjo." 

Cestišče so namesto avtomobilov zavzeli pešci, kolesarji, igrala se je 
košarka ... 

Pekli so tudi palačinke, za kar so poskrbeli člani društev 
upokojencev Medvode in Pirniče.
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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

Izvajalec je začel urejati cesto na Spodnji Senici od hišne številke Spodnja Senica 33b do 
35g. Izvedli bodo zamenjavo neustreznega ustroja, uredili odvodnjavanje in asfaltiranje 
cestišča. Dela bodo zaključena predvidoma do konca oktobra.

Urejajo cesto na Spodnji Senici

Zaradi dotrajanosti in pogostih okvar Občina Medvode obnavlja 220-metrski odsek vodo-
voda v naselju Zavrh pod Šmarno goro, in sicer med objektoma 3e in 9e. Dela bodo pred-
vidoma zaključena do začetka novembra. V času del je promet preusmerjen na vzporedne 
ceste, kje bo označen obvoz.

Obnavljajo odsek vodovoda v Zavrhu

Občina Medvode je javno razgrnila elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavb-
nih zemljišč na zemljiščih parc. št. 1088/2 in 1088/4, k. o. Zgornje Pirniče. Elaborat lokacijske 
preveritve je izdelalo podjetje Interdesign, d. o. o., Ljubljana, septembra 2019. Gradivo je jav-
no razgrnilo od 26. septembra 2019 do 11. oktobra 2019 v veliki sejni sobi Občine Medvode, 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v poslovnem času Občine Medvode.

Javna razgrnitev 

MAJA BERTONCELJ

V Zdravstvenem domu Medvode je le-
tos veliko novega. Pridobili so nove so-
delavce, nove zdravstvene programe in 
opremo. Kot pravijo, na ta način lahko 
občanom nudijo bistveno več storitev, 
ki so tudi bolj kakovostne.
Z začetkom leta so okrepili okulistič-
no dejavnost, ki deluje vsak dan, ne le 
trikrat na teden, kot je bilo vsa leta od 
ustanovitve zdravstvenega doma. Za 
potrebe okulistike so lani kupili aparat 
za optično koherentno tomografijo, s 
pomočjo katerega pregledujejo očesno 
ozadje, mrežnico. V kratkem načrtujejo 
nakup pahimetra za preglede sprednje-
ga očesnega prekata, roženice.
Velika pridobitev za občane je tudi mo-
žnost ultrazvočne diagnostike na napo-
tnico brez dodatnega plačila, kar v ZD 
Medvode izvajata dva zdravnika radiolo-
ga. Največ opravljenih pregledov se nana-
ša na ultrazvok trebuha. S februarjem so 
razširili ginekološki program in gineko-
loška ordinacija je odprta vse dni v tednu. 
Za potrebe ginekološkega dispanzerja so 
letos kupili nov, sodoben ultrazvočni apa-

rat, ki ga poleg ginekologinje uporabljata 
tudi radiologa za ultrazvočne preiskave. 
Ginekološki dispanzer je bogatejši še za 
nov ginekološki stol in ogrevalni modul 
za tehnične pripomočke, namenjene pre-
gledovanju žena. Letos so pridobili tudi 
program antikoagulantne ambulante, 
ki je namenjena oskrbovancem doma 
za ostarele. Program izvaja zdravnica, ki 
skrbi za občane v DEOS-u.
Tudi v zobozdravstveni službi posoda-
bljajo opremo in vsako leto zamenjajo 
en zobozdravstveni stol. Letos so ga ku-
pili za potrebe zobozdravstva za odrasle, 
lani je bil zamenjan v zobozdravstveni 
dejavnosti za otroke in mladino. Z juli-
jem so pridobili dodatnega 0,5 progra-
ma pediatrije, uspelo pa jim je za po-
lovični delovni čas zaposliti tudi novo 
zdravnico pediatrinjo, ki že opredeljuje 
svoje paciente. S septembrom so preki-
nili sodelovanje s čistilnim servisom in 
zaposlili tri čistilke ter s tem vplivali na 
večje zadovoljstvo pacientov in zaposle-

nih, kakovost čiščenja in tudi nižje stro-
ške čiščenja.
Odpirajo tudi alergološko-pulmološko 
ambulanto za otroke in mladostnike do 
18. leta. V letošnjem letu je ZD Medvode 
od Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije uspelo pridobiti nov dodatni 
program družinske medicine. Januarja 
so zaposlili mlado specialistko družin-
ske medicine in s tem omogočili opre-
deljevanje novih pacientov in krajšanje 
čakalnih vrst. Zaradi pomanjkanja pro-
stora so prekinili pogodbo z Medivitalo-
vo trgovino za potrebe ambulante dru-
žinske medicine.
Kljub številnim pridobitvam so v Zdra-
vstvenem domu Medvode že začeli raz-
mišljati tudi o tem, katere programe bi 
poleg obstoječih še poizkušali pridobiti. 
Kolektiv ZD Medvode se krepi, opre-
ma, ki jo uporabljajo za diagnostiko in 
zdravljenje, se posodablja, posledično 
se kakovost zdravstvene oskrbe v občini 
Medvode ves čas izboljšuje.

Novosti  
v zdravstvenem 
domu 
V Zdravstvenem domu 
Medvode so letos 
pridobili kar nekaj novih 
programov. 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Podjetje Jezeršek gostinstvo iz Sore je bilo izbrano za naje-
mnika Pivnice Union v Ljubljani. Njeno upravljanje bo s Pivo-
varne Laško Union v njihove roke prešlo z novembrom, prav 
tako zaposleni.
Jezerškovi imajo bogate izkušnje z upravljanjem gostinskih 
lokalov. Sedaj so naredili nov korak v smeri njihove vizije ra-
zvoja. Upravljali bodo Pivnico Union v Ljubljani, ki je bila od-
prta ob praznovanju 150-letnice Pivovarne Union v letu 2014. 
Pivnico Union je doslej vodila sama Pivovarna Laško Union.
Junija letos pa so k oddaji ponudbe za najem Pivnice Union po-
vabili izbrane ponudnike gostinskih storitev. Glede na izkazan 
interes in po opravljenih razgovorih so največ sinergije prepo-
znali s podjetjem znane slovenske gostinske družine Jezeršek, 
s katero so sodelovali tudi že pri vzpostavitvi Pivnice Union. Po-
godbo o najemu so že podpisali, pivnica pa bo še naprej ostala 

tesno povezana s tradicijo pivovarstva Pivovarne Laško Union. 
"Upravljanje Pivnice Union je nov korak podjetja Jezeršek go-
stinstvo v smeri naše vizije razvoja. Obiskovalci pivnice bodo 
tudi v prihodnje lahko uživali v odličnih kulinaričnih, pivovar-
skih dobrotah in različnih vrstah piva blagovnih znamk Pivo-
varne Laško Union. Z našo ekipo strokovnjakov s področja ku-
linarike in gostinstva se veselimo priložnosti, da to unikatno 
zgodbo še nadgradimo," je ob podpisu pogodbe povedal Martin 
Jezeršek, generalni direktor Jezeršek gostinstva.
Zadovoljni so tudi v Pivovarni Laško Union. David Zappe, di-
rektor marketinga, je pojasnil: "Kot finančno stabilno pod-
jetje je Jezeršek gostinstvo zelo aktivno in uživa visok ugled 
na slovenskem trgu, hkrati pa s svojimi projekti sega onkraj 
meja Slovenije. Prepričala nas je njihova vizija nadaljnjega 

razvoja in s tem povezane aktivnosti za Pivnico Union, ki so-
vpadajo s strateškimi usmeritvami Pivovarne Laško Union. 
S svojimi storitvami in kompetencami Jezeršek gostinstvo 
predstavlja zmagovalno kombinacijo, saj obeta še izboljšano 
uporabniško izkušnjo."
Jezeršek gostinstvo je družinsko podjetje z več kot 35-letno 
tradicijo in izkušnjami na področju gostinstva in organizira-
nja pogostitev na raznovrstnih dogodkih. Podjetje ima v la-
sti Dvor Jezeršek, butični hotel z gostilno in večnamenskimi 
dvoranami, ki leži na idilični lokaciji v objemu Kamniško-
-Savinjskih Alp, od leta 2015 pa upravljajo tudi Restavracijo 
Blejski grad. Poleg restavracije je tam tudi Grajska Kavarna 
in Grajski čebelnjak, butična trgovina z medenimi izdelki in 
spominki iz Slovenije. Jezeršek gostinstvo se uvršča med naj-
boljše organizatorje in ponudnike cateringa v Evropski uniji.

Nov korak Jezerškovih v smeri njihove  
vizije razvoja
Postali so najemniki znane Pivnice Union v Ljubljani.

Za najemnika Pivnice Union v Ljubljani je bilo izbrano podjetje znane 
gostinske družine Jezeršek iz Sore.

Pohištvo Iskra zaposluje  
različne kadre!
Smo rastoče družinsko podjetje z najsodobnejšo tehnologijo, 
pripravljeni na inovacije in usmerjeni h kakovosti. Ukvarjamo 
se s proizvodnjo hotelskega, pisarniškega in drugega repre-
zentančnega pohištva. V podjetju iščemo nove sodelavce za 
delo v proizvodnji, naš tim želimo obogatiti z zaposlovanjem 
CNC operaterja in mizarja, zato vas vabimo, da postanete del 
našega kolektiva.

Pričakujemo:
– vsaj osnovne delovne izkušnje v lesni industriji,
– poznavanje strojev,
– zanesljivost, delavnost, poštenost,
– željo po učenju,
– skrb za čistočo delovnega okolja.

Nudimo:
–  zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja  

za nedoločen čas,
– delo za poln delovni čas,
– redno plačilo,
– stimulativno plačilo,
–  prijeten kolektiv s pozitivno klimo,
–  možnost osebne in profesionalne rasti ter strokovnega  

izobraževanja,
– urejeno delovno okolje,
– možnost napredovanja v primeru pozitivnega sodelovanja.

Vlogo z življenjepisom pošljite na e-naslov info@pohistvoiskra.si  
ali po pošti Pohištvo iskra, d.o.o., Barletova cesta 3, 1215 Medvode.
Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki:  
01 36 11 211.

Jezerškovi so naredili nov korak v smeri svoje 
vizije razvoja. Upravljali bodo Pivnico Union 
v Ljubljani, ki je bila odprta ob praznovanju 
150-letnice Pivovarne Union v letu 2014.
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Telekom Slovenije in Samsung ob vsakem prodanem mobitelu 
prispevata 10 EUR za slovensko združenje Europa Donna. Ob nakupu 
mobitela Samsung Galaxy A30s prejmete še Samsung darilni paket!*

www.telekom.si
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Pregled treh romanov iz sicer zelo pestre 
jesenske bere novosti v Knjižnici Medvo-
de je pripravila bibliotekarka Mira Vidic.

VERONIKA SIMONITI:  
IVANA PRED MORJEM

Ivanina vnukinja se z namenom, da 
pred prodajo izprazni družinsko hišo, 
vrne iz Pariza. Med pospravljanjem 
naleti na babičina pisma in poda se v 
raziskovanje njene zgodbe. Najbolj jo 
bega fotografija noseče babice in nje-
ne petletne mame Pine, saj za teto ali 
strica še nikoli ni slišala. Okoli pisem 
se splete zgodba, polna bolečine in kru-
tih preobratov. Ivana in Adrijan sta se 
spoznala pred vojno, se poročila in bila 
kmalu ločena. Ivana se s hčerko zateče 
na Gorenjsko k sestri Ljubi. Z Jadranom 
si sicer dopisujeta in z optimiznom ča-
kata konec trpljenja. A štiri dolga leta v 
Ivani, ki si želi živeti, prebudijo mešana 
čustva in spozna partizana Vitalija. Ja-
dran se iz Srbije vrne domov in dode-
lijo jima bivališče, v katerem bi lahko 

mirno preživela preostala leta. Oba spet 
učita, a Ivana se vse pogosteje odpravlja 
v Ljubljano. Tam ob Vitaliju, ki je po voj-
ni postal priznan umetnik, poskuša na-
doknaditi izgubljeno mladost. Ko pripo-
vedovalka po vrnitvi v Parizu pospravlja 
predale babičine kredence, se razkrije 
uganka, zakaj je njena neverna mama 
pred smrtjo prosila za mašo …

GRAHAM SWIFT:  
MATERINSKA NEDELJA

Britanski pisec romanov nas popelje 
na angleško podeželje in vrne v začetek 
dvajsetega stoletja. Petnajstletna Jane je 
kot sirota odšla služit v Beechwood in 
tam pod okriljem gospoda Nivena raz-
vijala svojo nadarjenost. Preživljala se 
je tudi kot prostitutka in tako spoznala 
bogatega dediča Paula. Na marčevsko 
materinsko nedeljo se dobita še zadnjič, 
saj se bo Paul kmalu poročil s sebi ena-
ko. Po sedmih letih skrivnih zmenkov 
se je Jane na Paula navezala in videti je, 
da se tudi on s težkim srcem poslavlja 

od nje. A usoda je stvari obrnila v drugo 
smer in Jane se po tragičnem dogodku 
odloči, da postane pisateljica. Dočakala 
je visoko starost, postala slavna in po-
kopala še eno veliko ljubezen, a Paula ni 
nikoli pozabila.

MARKUS ZUSAK: ODPOSLANEC

Avstralski pisatelj je zaslovel z vojno zgod-
bo Kradljivke knjig, a tudi Odposlanec, ki 
je bil pravzaprav napisan pred omenjeno 
veliko uspešnico, nas ne pusti ravnodu-
šnih. Ed Kennedy je 19-letnik, ki dneve 
brez prihodnosti preživlja kot taksist. 
Nekega dne posreduje pri spodletelem 
bančnem ropu, ki mu v majhnem mestu 
prinese kratko slavo. A zanj se dogodek ne 
konča, saj na njegov naslov začnejo pri-
hajati igralne karte z namigi. Poda se v 
raziskovanje in ugotovi, da je bil določen 
za nekakšnega odposlanca, ki bo ljudem, 
navedenim na kartah, spreminjal življe-
nja. Naloga mu gre odlično od rok in z 
vsakim rešenim primerom se spreminja 
tudi njegovo življenje.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Ob svetovnem dnevu živali smo prete-
klo soboto na tržnici in pred Knjižnico 
Medvode organizirali stojnico in delav-
nico šivanja vrečk in torbic iz blaga z 
motivi živali. Učiteljice prostovoljke iz 
društva za varovanje okolja in pomoč 
živalim v stiski Reks in Mila smo pri-
pravile mnogo koristnih informacij, 
povezanih z vsakodnevnim ravnanjem 
posameznika s ciljem zmanjševati upo-
rabo plastike. Mimoidoči so si lahko 
sami izbrali motive za torbice in vrečke 
in jih prišili nanje. Manjša poraba pla-

stike je eden izmed številnih predlogov, 
ki ga širijo tudi osnovnošolci iz medvo-
ških osnovnih šol, ki so se v zadnjem 
obdobju zbrali na okrogli mizi na Obči-
ni Medvode in se tudi udeležili shoda v 
Ljubljani Mladi za podnebno pravičnost.
Trajnostna vrečka, ki jo imamo vedno 
s seboj, sploh pa pri odhodu v trgovino, 
je le prvi in najlažji korak v nizu izbir, 
ki jih potrošniki lahko sami podpremo 
s svojim ravnanjem. 
Povprečen prebivalec Slovenije letno 
pridela skoraj pol tone odpadkov. V gori 
teh odpadkov je v povprečju 113 kg pla-
stične embalaže na prebivalca. OD de-
set do 15 odstotkov plastike recikliramo 
in zažgemo, trideset odstotkov plastike 
ostane v naravi, drugo zavržemo. Med 
njimi je veliko izdelkov za enkratno 
uporabo, ogromno plastenk, iz katerih 
pijemo. Pogosti so slamice, vžigalniki, 
kemični svinčniki in drugo. Vse to lah-
ko omejimo. Mislimo na to ob 1. novem-
bru in ne kupujmo nagrobnih sveč.
Pomembno je, da vsak izmed nas izbira 
dejanja, s katerimi se potrošništvu izo-
gibamo, da ne kopičimo vedno novih in 

nepotrebnih materialnih dobrin. Vsak 
dan sami izbiramo in se odločamo, kate-
ro, kakšno in koliko hrane bomo kupili, 
ali se bomo izognili embalaži ali ne. Tr-
govci predpišejo, v kakšni embalaži bodo 
ponudili sadje in zelenjavo, celo bio zele-
njava je v plastični embalaži. Na oddelku 
z delikateso zopet dobimo več plasti pla-
stične folije. Zakaj? To ni potrebno!
Odslužen izdelek iz plastike odvržemo v 
rumeni zabojnik za embalažo in ga do-
bro zatesnimo. Veter sicer izpadlo em-
balažo in plastiko raznese v naravo, kjer 
se lahko tudi sto in več let razkraja, one-
snažuje prst in vodo. Za mnoge živali so 
odvrženi izdelki smrtno nevarni, saj se 
zapletejo vanje, se zadušijo ali se ne mo-
rejo premikati. Plastiko zamenjajo za 
hrano in zato umrejo. Mikroplastiko s 
hrano vnesemo tudi v svoja telesa, kjer 
nam škoduje kot hormonski motilci. 
Lani so v avstrijski študiji znanstveniki 
iskali povezave med načinom prehrane 
in obremenjenostjo z mikroplastiko, ki 
so jo odkrili v blatu ljudi. Vplivi na člo-
veško telo še niso raziskani, zagotovo pa 
niso dobri. Embalaža – ne, hvala!

Kotiček za trajnostni razvoj
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V Knjižnici Medvode so sredi septembra pripravili uradni za-
ključek projekta, ki je potekal v času poletnih počitnic, in si-
cer Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci.
Poletavci – poletni bralci je poletna bralna značka za mla-
de bralce, stare od 7 do 12 let. Sodelujejo tako, da v času po-
letnih počitnic trideset dni vsak dan pol ure berejo karkoli: 
knjige, stripe, revije, recepte ..., jeseni pa v knjižnici oddajo 
zgibanko s svojimi podatki in izpolnjenim seznamom bral-
nih dni. Člani Knjižnice Medvode, stari med 13 in 16 let, pa 
so tudi letos lahko sodelovali v projektu NajPoletavci. Ti so 
med poletnimi počitnicami morali prebrati vsaj tri knjige ter 
njihove naslove in avtorje skupaj s svojimi podatki oddati v 
spletnem obrazcu. Nosilka projekta je Mestna knjižnica Lju-
bljana, Knjižnica Medvode pa se mu pridružuje kot soizvajalka. 
"Letos smo dosegli najvišjo udeležbo do sedaj. Poletavcev je bilo 
93, kar je 21 več kot lani (72), torej približno za četrtino več. NajPo-
letavcev je bilo 11, kar sta dva več kot lani (9), torej skoraj dvakrat 
toliko kot lani," je zadovoljna Vesna Črnčec iz Knjižnice Medvo-
de in njihove mlade bralce že povabila, da z njimi znova berejo 
tudi med naslednjimi poletnimi počitnicami: "Tako bodo ugo-
tovili, kako zabavno je branje, kadar je izbira povsem prosta."  

Vsi sodelujoči v projektu Poletavci in Najpoletavci so dobili pri-
znanje in majico. Glavna nagrada za prve je bil skiro, za druge 
pa set za speed badminton. Na zaključku so jim pripravili tudi 
program. 

Letos več tako poletavcev kot najpoletavcev
Mladi so pridno brali tudi med počitnicami.

Letošnji sodelujoči v projektu Poletavci in NajPoletavci z Vesno 
Črnčec iz Knjižnice Medvode
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France Prešeren je Zdravljico napisal jeseni leta 1844. Cenzorje 
je tedaj zmotila četrta kitica, zato je bila hvalnica dežele svo-
bode, bratstva in enakosti prvič objavljena šele dobra štiri leta 
po nastanku. Stih "Žive naj vsi narodi" je med fašističnim in 
nacističnim zatiranjem dobil nov pomen. Slovenskemu naro-
du so grozili cenzura, črtanje, izničenje. V začetku decembra 
1944 so v partizanski tiskarni Trilof, ki jo je vodil Edo Bregar 
- medvoški Gutenberg, ki si je nadel partizansko ime Don in 
je ob pomanjkanju tehničnih sredstev izdeloval za tiste čase 
moderne tiskarske stroje, dobili naročilo za ponatis Prešer-
nove Zdravljice, ravno ob stoti obletnici njenega nastanka. 
V partizanski tiskarni niso ničesar črtali, nobene cenzure ni 
bilo, tako kot je bila zapisana, je bila ponatisnjena. Prešerno-
va Zdravljica po kakovosti izdelave in oblikovanju spada med 
najlepše tiske, izdelane v času druge svetovne vojne. Partizan-
ska Zdravljica z lipovim listom, peterokrako zvezdo in puška-
mi pa tedaj ni pozivala le k boju za obstoj naroda, ampak tudi 
k zmagi ljudstva. Petinštirideset let kasneje, 27. septembra 
1989, je Skupščina Socialistične republike Slovenije Zdravljico 
sprejela za himno Socialistične republike Slovenije. "Globoko 
upam in iskreno verjamem, da nisem zadnji v dolgi vrsti Slo-
vencev, ki so videli in še zmeraj vidijo v Prešernovi Zdravljici 
temeljno besedilo slovenske narodnosti in državnosti. Že ob 
prvih objavah leta 1844 in pozneje se je to pokazalo in potrdilo, 
saj so se nad njo znašali cesarski cenzorji, med njimi viso-
ki intelektualci slovenskega jezika in celo slovenskega duha. 
Zdravljica je vseeno iz desetletja v desetletje za Slovence vedno 
bolj postala evangelij in Sveto pismo. V njej so bili našteti vsi 
tisti ideali, za katere so narodnoosvobodilni borci šli v boj na 
življenje in smrt," je dejal slavnostni govornik, nekdanji pod-
predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 

Matjaž Kmecl (funkcijo je nehal opravljati tri dni pred slove-
snostjo) in dodal: "V skrivnih podzemnih tiskarnah Trilof in 
Donas v dolini Ločnice so v najbolj skromnih razmerah po-
skrbeli za bibliofilski natis te Prešernove programske pesmi. 
Slikar Janez Vidic je s sodelovanjem Marjana Šorlija z linorezi 
ustvaril likovno podobo, Edo Bregar - Don pa je ob številnih po-
močnikih poskrbel za natis 1500 izvodov na desetih straneh." 
Zbrane je nagovoril tudi predsednik Zveze borcev za vrednote 
NOB Medvode Vladimir Bertoncelj. 
S tiskarno Donas je povezan tudi časopis Gorenjski glas. V njej 
je bila natisnjena prva, rojstna številka Gorenjskega glasa, ki 
je izšla 21. avgusta leta 1944. Sledili sta še dve številki, in sicer 
8. septembra in 20. septembra. Vsaka je izšla v nakladi skoraj 
dva tisoč izvodov, kar je bil za takratne čase in vojne razmere 
izjemen dosežek. Gorenjski glas je bil takrat glasilo pokrajin-
skega odbora Osvobodilne fronte za Gorenjsko.
Ob koncu proslave, ki sta jo povezavola Silvana Knok in tudi 
Domen Valič, s kulturnim programom pa obogatili Parti-
zanski pevski zbor, pevka Gaja Sorč, Godba Medvode, pevec 
Tone Habjan, harmonikar Nejc Jemc, učenci OŠ Preska, Anica 
Horvat iz KUD Pirniče ter mladinska folklorna skupina KUD 
Oton Župančič Sora, je medvoški župan Nejc Smole prebral 
poslanico ob obletnicah. "Pred 175 leti je velikan slovenstva 
zapisal pesem, ki bi lahko bila le še ena izmed tisočih, ki se 
porajajo v dušah pesnikov, kadar jim je najlepše, kadar jim 
je najtežje. A to ni bila običajna pesem, bila je njegov kredo, 
ki je daleč presegal razumevanje okvirov tistega časa, in se je 
kot zvezda severnica postavila na nebo Slovencev," se je glasil 
del županove poslanice, ki jo je sklenil z besedami: "Zdravljica 
naj ostane naš kompas. Naj naš ponos. Naj jo izpovedujemo 
veselega srca. Naj za vedno ostane naš, moj kredo."

Temelj slovenske narodnosti in državnosti
V bližini obeležij partizanskih tiskarn Trilof in Donas v dolini Ločnice pri Medvodah 
je zadnjo soboto v septembru potekala slovesnost Koder sonce hodi. Posvečena je bila 
175-letnici Prešernove Zdravljice, 75. obletnici njenega ponatisa in trideseti obletnici 
uradnega sprejema Zdravljice kot slovenske himne.

Učenci OŠ Preska so prebrali pesmi, ki so jih pred dvema letoma 
napisali štirje medvoški pesniki ob slovesnosti ob odkritju obeležij 
partizanskima tiskarnama Donas in Trilof. 

Slavnostni govornik Matjaž Kmecl je dejal, da je Zdravljica za 
Slovence evangelij in Sveto pismo.
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Dostava na vaš dom

Blaginja, Klavdija Janežič s.p.

www.blaginja.si

PRIDOBITE MEDICINSKE PRIPOMOČKE
IZ DOMAČEGA NASLONJAČA 

Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM KLICEM!

NASLEDNJI DAN 
DOSTAVA NA 

VAŠ DOM!

030 633 332

Lahko nas obiščete tudi na
Vodnikovi ulici 105 v Ljubljani.

MAJA BERTONCELJ

Enota Inštituta Antona Trstenjaka iz Komende bo začela izva-
jati različne programe za kakovostno staranje in medgenera-
cijsko sožitje v skupnosti, tako imenovano Krekovo središče 
2. Dva od programov, in sicer Babi servis in Tečaj za družinske 
oskrbovalce, bodo izvajali tudi v občini Medvode. 
Več o programu Babi servis v Medvodah je povedala Dani-
ca Tršan: "Babi servis poskuša vsaj malo medgeneracijsko 

povezati mlade družine s starejšimi in združiti prijetno s 
koristnim. To je čuvanje otrok na domovih družin nekaj ur 
dnevno, da starši v tem času opravijo neodložljive obvezno-
sti. Za družine je varstvo brezplačno, medtem ko starejši za 
varstvo dobijo plačilo. Babi servis z oktobrom širimo v ob-
čino Medvode, in sicer v okviru operacije Medgeneracijski 
razvojni program Krekovo središče 2, ki se izvaja v sklopu 
Lokalne akcijske skupine LAS za mesto in vas, katere čla-
nica je tudi naša občina. Nosilec projekta je Inštitut Anto-
na Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda pa je partner in 
zadolžen za izvedbo Babi servisa. Vodja projekta je Viktorija 
Drolec." 
Tršanovo lahko za vse aktualne informacije v zvezi s pro-
jektom pokličete na 041 617 596 ali ji pišete na elektronski 
naslov trsan.danica@gmail.com. Ker bi želeli, da v občini 
Medvode čuvajo otroke občani in občanke občine Medvode, 
vabijo vse zainteresirane mlajše upokojenke in upokojen-
ce, da se obrnejo na Viktorijo Drolec (040 842 776, viktorija. 
drolec@zmsk.si).

Babi servis prihaja tudi v občino Medvode
Je eden izmed programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v 
skupnosti. Je občasno varstvo otrok na njihovih domovih, ki ga izvajajo mlajše 
upokojenke, ki jih vabijo, da se priključijo projektu.

Eden izmed programov je tudi tečaj za družinske 
oskrbovalce, to je za tiste, ki doma oskrbujejo 
svojce in še kako potrebujejo dodatna znanja  
in oporo. Tečaj se bo letošnjo jesen začel  
v Medvodah. Družinski oskrbovalci se  
boste lahko udeležili tudi drugih aktivnosti – 
različne vrste razbremenitve in opore vam  
bodo nudili na Krekovi 10 v Komendi in tudi  
po telefonu.

MAJA BERTONCELJ

Sredstva so dobili za zaposlitev koordinatorja za prostovoljske 
dejavnosti. Društvo Barka je bilo uspešno na Javnem razpisu za 
razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 
2019, ki ga je razpisalo ministrstvo za javno upravo. "Na razpisu 
smo prejeli petdeset tisoč evrov za zaposlitev koordinatorja za 
prostovoljske dejavnosti. Veseli smo, da bomo lahko prostovolj-
sko dejavnost v društvu še bolj razvili in prostovoljcem omogočili 
aktivno vključevanje in podporo pri njihovem delu, še zlasti delu 
z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Prav tako pa si še naprej 
želimo tudi aktivnega vključevanja v lokalno okolje s prostovolj-
nimi dejavnostmi," so pojasnili v Društvu Barka. So neprofitna, 
humanitarna organizacija za pomoč odraslim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju. Izvajajo celodnevno institucionalno varstvo, 
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Društvo Barka uspešno na razpisu 

V zadnji številki Sotočja smo v članku z naslovom Zbiljske gasilke 
po desetih letih spet zlate napačno zapisali, da je v ekipi mladink 
PGD Zbilje na julijskih mladinskih gasilskih olimpijskih igrah v Švi-
ci nastopila tudi Pija Galof. Galofova namreč v Švici zaradi poškod-
be ni tekmovala, v ekipi pa jo je nadomestila Urška Osredkar. Za 
nenamerno napako se vsem prizadetim opravičujemo. 

Popravek: med zlatimi Zbiljkami 
tudi Urška
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Smleška ljudska noša je nastala s pomočjo evropskih sredstev 
za razvoj podeželja v okviru Lokalne akcijske skupine Za me-
sto in vas, in kot je pojasnil predsednik Krajevne skupnosti 
Smlednik Leon Stare, so za tri leta trajajoč projekt interpre-
tacije oblačenja Smledničanov in okoliških prebivalcev pre-
jeli dobrih 14 tisoč evrov. Osnovni elementi smleške noše se 
v 19. stoletju pojavljajo na celotnem gorenjskem območju in 
širše, zanimanje zanjo pa je dobilo zagon leta 2007, ko je bila 
ta predstavljena na poštni znamki. Videz smleške noše se je 
ohranil, ker ga je upodobil umetnik Franz Kurz zum Thurn 
und Goldenstein, ki je sodeloval pri sistematičnem beleženju 

in promociji ljudskega izročila. Na podlagi njegove slike, ki je 
bila leta 1844 objavljena v ljubljanski reviji Carniola s podrob-
no spremno besedo in predstavlja pražnjo nošo premožnega 
kmeta in kmetice iz okolice Smednika, so bili izdelani po trije 
kompleti ženskih in moških oblačil vključno z obutvijo, po-
krivali in dežniki. Tovrstno opravo je moč videti tudi na freski 
stene kulturnega doma na Trgu sv. Urha v Smledniku.
Noše so v celoti izdelane ročno in iz naravnih materialov ter 
po merah vaščanov, ki so prevzeli čast in odgovornost, da 
bodo nošo predstavljali na prireditvah. To so Sonja in Franc 
Konjar, Milena Mrežar in Janez Oseli, Milena Simončič in 
Franci Jenko. V praksi je projekt vodila Andreja Stržinar Po-

klukar, priznana mojstrica izdelave zgodovinskih kostumov 
in rekonstrukcije oblačilne dediščine. Strokovno podporo je 
pri delu nudil etnolog Bojan Knific iz Tržiškega muzeja, ki je 
napisal tudi obsežen prispevek o smleški noši z Goldenstei-
nove slike. Škornji so delo Romana Zaplotnika, ogrodju starih 
dežnikov pa je blago dodal dežnikar Tomaž Jenko.
Na uradni predstavitvi je Stržinar Poklukarjeva pojasnila, iz 
katerih kosov sestoji smledniška noša, ki je bila tedaj name-
njena za posebne priložnosti. Moški nosi suknjič oziroma 
kamižolo, izdelano iz grobega sukna, srajco, ki je spredaj 
globoko preprezana in ima ozek ovratni obrobek, hlače iz 
platna ali mezlana, večbarvne naramnice, usnjene škornje 
in širokokrajni klobuk. Ženska noša sestoji iz krila, izdela-
nega iz volnenega blaga, krašenega z zelenim trakom in vr-

vicami, životka iz zlatega ali srebrnega svilenega brokata, 
krašenega z žametnim trakom, predpasnika iz glajenega 
modrotiska, ki sta mu dodana žamet in vrvica; rokavcev 
oziroma kratke bombažne srajce, ki ženski seže komaj malo 
pod prsi; obuta je v škornje in pokrita z naglavnim okras-
jem, ki ga sestavljata do pasu segajoča peča iz belega platna 
z vezenino in avba.
Predstavitve se je udeležil tudi medvoški župan Nejc Smole, 
ki je dejal, da smleška noša pomeni pomemben del kulturne 
dediščine naših krajev. »Želim si, da se glas o naši noši razši-
ri, predvsem pa, da jo bomo znali ceniti, jo s ponosom nositi 
in tudi približati mlajšim generacijam,« je povedal župan.

Na Grajskem loncu predstavili smleško nošo 
Na Starem gradu je sredi septembra potekala že sedma tradicionalna prireditev 
Grajski lonec, ki jo organizira Turistično društvo Smlednik. V okviru prireditve je 
Krajevna skupnost Smlednik predstavila rekonstrukcijo smleške ljudske noše. 

Najboljši grajski lonec so skuhali člani TD Hraše.

V okviru projekta rekonstrukcije smleške ljudske noše so izdelali 
oblačila, obutev in pokrivala za tri moške in tri ženske. 

Letos so se na kulinarični prireditvi Grajski lonec 
pomerila Turistična društva Dragočajna - Moše, 
Smlednik, Pirniče in Hraše. Trije člani komisije 
Janez Kosec, Vesna Košir in Helena Rismondo 
so podali strokovno oceno, svoj glas so dali tudi 
obiskovalci in skupni rezultat je za najboljšega 
določil lonec, ki so ga skuhali člani TD Hraše.

Recept za grajski lonec vsebuje govedino, 
svinjino in divjačino, domače začimbe (majaron, 
šetraj, rožmarin, brinove jagode in lovorov list), 
čebulo, svežo papriko in paradižnik ter ajdovo 
kašo kot zgoščevalno sredstvo.  
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VRT KAKTUSOVSOLINEFONTANA

  IZLET // SREDA, 23. oktobra 2019

SOLINE, KAKTUSI IN VINSKA FONTANA
Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu na Primorsko. Najprej bomo obiskali vrt kaktusov v Seči  
in si ogledali veliko zbirko teh rastlin.  Nato se bomo odpeljali do krajinskega parka Sečoveljske soline  
in se z vlakcem popeljali do Muzeja solinarstva. Po ogledu se bomo odpeljali v prestolnico dežele  
refoška v Marezige, od koder je lep pogled na slovensko Istro. Tu bomo imeli kosilo, po kosilu obiščemo 
še vinsko fontano, ki je novost tamkajšnje ponudbe. Kdor bo želel, bo lahko vino tudi pokusil (doplačilo). 

Cena izleta je 34 EUR.
Odhodi avtobusa: z AP Radovlj ica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
 z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55 
Cena vključuje: prevoz, ogled vrta kaktusov, ogled krajinskega parka in vožnjo z vlakcem,  
 ogled Muzeja solinarstva, kosilo, ogled fontane vina in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju. 
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

www.gorenjskiglas.si  
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PETER KOŠENINA

Jesen je tu in polja so že skoraj prazna. V Turističnem društvu 
Pirniče so pod Černetovim toplarjem na Verju letos pripravili 
prikaz žetve, mlatenja in čiščenja prosa. Na tržnici z domači-
mi izdelki so obiskovalcem ponudili bio izdelke iz te in drugih 
rastlin.
Proso je v zadnjih desetletjih skoraj povsem izginilo z naših 
jedilnikov, čeprav je zelo zdravo in prenese tudi daljša sušna 
obdobja, ki so v zadnjih letih vse pogostejša. Na velikem delu 
Sorškega polja so tla peščena in ne zadržijo vode, zato je proso 
s svojimi globokimi, šopastimi koreninami zanje primerna 
poljščina. Proso je bilo eno prvih žit, ki so jih v Evropi pridelo-
vali za prehrano. Sledi zrn so našli v torbi tri tisočletja in pol 
starega ledenega moža Öetzija, ki so ga pred slabimi tremi 
desetletji zmrznjenega našli na ledeniku v Italiji, rastlino pa 
so pridelovali tudi Kelti. Že stari Slovani so kuhali proseno 
kašo, ki je bila pomembna jed tudi na naših tleh. Ker je lahko 
prebavljiva in hranilna, so jo kuhali predvsem otrokom. Ja-
nez Vajkard Valvasor je v 18. stoletju zapisal, da Kranjci pride-
lujejo proso za kašo in kruh, predvsem nevzhajan, ki so mu 
rekli prosenjak. Stare knjige proso uvrščajo med zdravilne 
rastline. Pospešuje potenje in odvajanje vode. Uporaba prosa 
je priporočljiva za bolnike s celiakijo, saj ne vsebuje glutena. 
Obiskovalci so si pod Černetovim toplarjem lahko ogledali že-

tev prosa, povezovanje v snope, mlatenje ter čiščenje zrn. Pri 
roki so bile tudi žrmlje, s katerimi je bilo mogoče zrna zmleti.
"Proso se vrača, ampak predvsem na ekološke kmetije. Je 
rastlina, ki ne potrebuje kemične nege in gnojenja, obenem 
pa je odporno proti suši. V ekološki pridelavi je zelo prisotno, 
vsaj pri nas pa količino prosa povečujemo, saj smo ga letos 
posejali več kot hektar. Dandanes je težava ta, da so moderne 
rastline iz tujine, kot sta kvinoja in amarant. Imeni se sliši-
ta eksotično, rastlini prihajata iz Južne Amerike, proso pa je 
bilo včasih hrana revežev in zato ni zadosti dobro. V resnici 
pa je to enkratna rastlina. Veliko vlogo pri priljubljenosti igra 
promocija, ki je v primeru tujih rastlin zelo močna, pri prosu 
pa na žalost ne," pravi Štefan Čebašek z ekološke kmetije Pr' 
Černet z Verja.
V programu, ki je potekal pod toplarjem, so poleg članov TD 
Pirniče sodelovali še KD Sejalec umetnosti s Senice in naj-
mlajši folklorniki KUD-a Oton Župančič Sora, na stojnicah pa 
so domače izdelke ponudili medvoški pridelovalci hrane.

Proso je bolj zdravo, kot mislimo
Primerno je za ekološko pridelavo, saj ne potrebuje kemične nege in gnojenja.

Na Verju si je bilo mogoče ogledati spravilo prosa od žetve naprej.

Pred čiščenjem je treba proso zmlatiti.

Dandanes se zelo spodbuja trajnostna mobilnost, zato je prav, 
da se tudi po nakupih čim večkrat odpravimo peš ali s kolesom. 
Občanka, ki se tega drži tudi v slabem vremenu, je opozorila na 
kolesarnico pred Sparom v Medvodah. "Kolesarnica je sicer lepo 
urejena in res je, da marsikje tudi ni pod streho. V tem primeru se 
čudim predvsem nad tem, da je povsod streha, le nad kolesarnico 
je prekinjena. Tega res ne razumem. V primeru dežja in tudi ko bo 
pozimi sneg, je tako sedež ob vrnitvi iz trgovine moker," pravi. 

Povsod streha, nad kolesarnico  
pa nebo



Medvode so dobile novo prodajalno s 
spodnjim perilom – Spodnje-Perilo.si. 
Prostore ima v prvem nadstropju blagov-
nega centra Mercator.
Vodja prodaje je domačin Gašper Oletič, 
ki ni novinec na tem področju. Doslej se 
je ukvarjal s prodajo spodnjega perila 
na spletu, tokrat pa je odprl svojo prvo 
podajalno. "Že nekaj časa sem iskal pri-
merno lokacijo. Zadovoljen sem, da se 
je priložnost ponudila ravno v domačem 
kraju. Sprva sem razmišljal le o vzpostavi-
tvi prevzemnega mesta za stranke, ki iz-
delke kupujejo na spletu, nato pa je padla 
odločitev o odprtju trgovine," je pojasnil 
Gašper Oletič.
Trgovina Spodnje-Perilo.si je dobro za-
ložena s kakovostnimi izdelki za ženske, 
moške, za otroke, del ponudbe je tudi 
za dom. Na odprtju so prvič predstavili 

nove blagovne znamke, med katerimi so 
Laura Biagiotti, Kappa, MarcLuis … Imajo 
poseben kotiček s priljubljenim moškim 
spodnjim perilom znamke Uomo, novost 
je tudi kotiček z brisačami. 
Oletič posebej omeni blagovno znam-
ko MarcLuis, ki je novost na slovenskem 
trgu: "Je zelo kakovostna blagovna znam-
ka, katere izdelki so proizvedeni v Italiji. 
Ob kvaliteti jo zaznamuje tudi ugodna 
cena." Predstavil je tudi dobro založene 
police s spodnjim perilom za moške.
Na prodajnih policah nove trgovine boste 
našli spodnjice, spodnje majice, nedrčke, 
nogavice, pižame, brisače ... Prodajni re-
pertoar se bo še širil, prav tako ima Oletič 
v načrtu tudi odprtje novih trgovin po 
Sloveniji. Najpomembnejše se mu zdi je 
zadovoljstvo strank, ki se v novo proda-
jalno v Medvodah že vračajo.

Nova trgovina  
s spodnjim perilom

V blagovnem centru Mercator v Medvodah je vrata 
odprla trgovina Spodnje-Perilo.si, ki je dobro založena s 
kakovostnimi izdelki priznanih blagovnih znamk za ženske, 
moške, otroke in tudi za dom.

Gašper Oletič, vodja prodaje, ob odprtju trgovine Spodnje-Perilo.si  
v prvem nadstropju blagovnega centra Mercator

KUPON ZA 20-ODSTOTNI POPUST 
(velja za celotni nakup od 11. do 19. oktobra 2019)

Delovni čas
pon.–pet.: 8.00–20.00  

Sob.: 8.00–15.00  
Nedelje in prazniki: zaprto 
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Kostanj je eden od znanilcev jeseni in 
člani Turističnega društva Katarina prvi 
oktobrski konec tedna že vrsto let prire-
jajo Kostanjevo nedeljo. Poleg pečenega 
kostanja so obiskovalcem letos ponudili 
še krompirjev golaž in tržnico domačih 
izdelkov.

Kostanj danes poznamo kot slasten prigri-
zek, včasih pa je bila njegova vloga v pre-
hrani veliko resnejša. Prihaja iz Male Azije 
in Sredozemlja, kjer je v visokih predelih, 
kjer žita ni bilo mogoče pridelati, jeseni in 
pozimi predstavljal glavno hrano. V časih 
pred prihodom krompirja je bil zelo po-
memben tudi na področju Slovenije. Ko-
stanj obrodi vsako leto, še posebno obilno 

Kostanjeva nedelja odlično obiskana
Najboljši krompirjev golaž so skuhali Kramarčkovi iz Preske.

Najboljši krompirjev golaž je skuhala ekipa Kramarčkovi (Barletovi) 
iz Preske. 

Letošnja Kostanjeva nedelja je bila sončna, zato se je obiskovalcev 
na Katarini kar trlo.

Festival slovenskih sirov na Brdu pri Kranju

Kongresni center Brdo je pred kratkih gostil drugi Festival slovenskih sirov v organizaciji 
Združenja kmečkih sirarjev Slovenije (ZKSS). Tokrat smo našteli več kot trideset 
razstavljavcev, domačih ponudnikov sira, in med njimi srečali tudi zakonca Bizant, Andrejo 
in Mirka (na fotografiji) s kmetije Malenšek v Žlebeh. Nasmejana zakonca sta odgovarjala na 
vprašanja obiskovalcev, ti pa so na njuni stojnici lahko okušali tudi sir Malenšek, dimljeni in 
hribovski sir. Dogodek je bil dobro obiskan, obiskovalci festivala pa navdušeni.

pa vsako tretje. Nabiranje kostanja je lah-
ko prijetna rekreacija za vso družino, nje-
govo uživanje pa priporočljivo predvsem 
za otroke, starejše in športnike, saj vse-
buje veliko ogljikovih hidratov, skoraj nič 
maščob in malo beljakovin. Bogat je tudi 
z vitamini skupine B. Kot pravi Martina 
Brecelj, predsednica TD Katarina, letošnje 
leto kostanj v gozdu je, ni ga pa pretirano 
veliko. Člani društva so ga nabrali dovolj, 
da so pečenega lahko ponudili številnim 
obiskovalcem, ki jim ni bilo odveč čakati 
v vrsti na slastno porcijo. »V ponedeljek 
kostanja še ni bilo, nasploh ga ni veliko, 
zato sem zadnje dni večinoma preživela 
v gozdu. Če ga bo zmanjkalo, bodo lahko 
jedli golaž,« je dejala Brecljeva kmalu po 
začetku prireditve. 
Krompirjev golaž je preprosta jed iz 
krompirja in zelenjave, ki se kljub svoji 
preprostosti še vedno znajde na naših 
krožnikih. Letos so se na Katarini za na-
ziv najboljšega potegovale štiri ekipe, in 
sicer Kramarčkovi iz Preske, TD Žlebe - 
Marjeta, Fejst fantje in domačini iz TD 
Katarina. Vsaka je imela svoj recept, svo-
je pa so dodali tudi kosi kranjske kloba-
se, ki so se znašli v kotlu. O zmagovalcu 
so odločali obiskovalci, ki so za najboljši 
golaž razglasili tistega, ki so ga skuhali 
Kramarčkovi (Barletovi iz Preske).
Na tržnici domačih izdelkov so se obisko-
valci lahko oskrbeli z vloženim sadjem in 
zelenjavo, domačim pecivom, mlečnimi 
izdelki, ročno izdelanim nakitom in roč-
no barvanimi skodelicami ter lesenimi 
izdelki dveh katarinskih mizarjev.
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Prihodnji teden bo minilo 150 let od smrti Simona Jenka, 
pesnika Sorškega polja. Učenci Osnovne šole Simona Jenka 
Smlednik, ki nosi njegovo ime, so v petek, 4. oktobra, pred 
medvoško knjižnico Jenka predstavili s pesmijo, recitali in 
glasbo. Sledilo je odprtje nove razstave Galerije pod kozolcem 
z naslovom Vodnjaki. 
Simon Jenko se je rodil leta 1835 na Podreči, umrl pa leta 1869 
v Kranju. Ljubezen do književnosti se je v njem vzbudila že 
zgodaj. Šolal se je v Smledniku, v Novem mestu in Ljubljani. 
V Celovcu je vpisal študij bogoslovja, a hitro spoznal, da ni za 
duhovnika. Naslednje leto je odšel na Dunaj in tam študiral 
najprej klasično jezikoslovje, nato pa pravo. Pesniti je začel kot 
dijak pod vplivom Josipa Stritarja, pisal pa je lirske pesmi z 
ljubezensko, življenjskoizpovedno, domoljubno in satirično 
tematiko. Vrh njegove poezije predstavljata pesniška cikla 

Obujenke in Obrazi. Njegova pesem Naprej (Naprej, zastava 
slave) je bila slovenska narodna himna, danes pa je himna 
Slovenske vojske. Jenko je pisal tudi prozo, najbolj znani sta 
črtici Tilka in Jeprški učitelj. V njih je v ospredju ljudski člo-
vek, posebnež. "Jenko se je v svojih mladih letih močno boril 
za slovanstvo, kar je bilo takrat zelo popularno. Njegove pesmi 
so lepe, spevne, kratkega verza, zato ni čudno, da so skoraj vse 
uglasbene. Kar osemdeset jih je. Svojo poezijo je razumel tudi 
kot razvedrilo. Pesem o lepi Neži je zelo zanimiva, s svojimi 
zbadljivkami pa je zelo rad zbadal tudi sošolce," je pesnika na 
kratko opisal Rudi Zevnik iz Kulturnega društva Simon Jenko 
– Šmonca s Podreče. V društvu bodo v naslednjem tednu začeli 
praznovati Jenkove dni, ki bodo potekali od 18. do 27. oktobra.
Po koncu prireditve so predstavniki TD Žlebe - Marjeta odprli 
novo razstavo Galerije pod kozolcem. Nosi naslov Vodnjaki, 

ogledate pa si jo lahko v galeriji na prostem pri knjižnici. 
Razstava je nastala v sodelovanju z medvoškim Javnim za-
vodom Sotočje, fotografije pa so del letošnjega fotografskega 
natečaja Foto trio. Prikazujejo stare vodnjake, raztresene po 
občini. 

Sto petdeset let od smrti Simona Jenka
Odprtje nove razstave Galerije pod kozolcem, tokrat v Medvodah

Učenci OŠ Simona Jenka Smlednik so pesnika predstavili s pesmijo, 
recitali in glasbo.

Razstava Vodnjaki predstavlja stare vodnjake, raztresene po 
medvoški občini.

Prihodnji teden bo minilo sto petdeset let od 
smrti Simona Jenka.
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V Mali galeriji Cankarjevega doma v 
Ljubljani je bilo 18. septembra odprtje 
fotografske razstave Nina Mihaleka z 
naslovom Zrak – zrak. "To je moja prva 
razstava v Cankarjevem domu in vse fo-
tografije, na razstavi jih je štirideset, so 
razstavljene prvič. Zajemajo helikopter-
je, akrobate, mornariško letalstvo, rdeče 
detajle, Rusijo, dan D, perspektivi zrak – 
zemlja, zrak – zrak in Turčijo," je pojasnil 
Nino Mihalek.
Po številnih in zelo različnih delovnih iz-
kušnjah se je ob sodelovanju pri olimpij-
skih igrah v Sarajevu leta 1984 kot vodja 
terenske snemalne ekipe za olimpijski 
komite v strokovni žiriji za alpske disci-
pline prvič srečal tudi s fotografiranjem 
tam prisotne profesionalne opreme ter 
skrbel za praktično promocijo novo za-
snovane video kamere, ki je bila tedaj v 
svetu prvič množično testirana in pred-
stavljena. Za uspešno delo je prejel pla-
keto TV Slovenija. Po olimpijskih igrah 
je bil vabljen k sodelovanju v filmsko in 
video produkcijo na področju reklamnih 
sporočil. Po letu 1987 je dokončno pre-
stopil v fotografske kroge kot svobodni 
fotoreporter, saj ga je privlačila letalska 
fotografija. V tej vlogi je 13 let sodeloval 
z Aerodromom Ljubljana, kreativno so-

ustvarjal revijo Aerodrom Ljubljana ter 
mnoge druge edicije, ki so tam tudi na-
stajale. Že prvo leto sodelovanja je prejel 
nagrado za letalsko fotografijo leta revije 
Aerosvet. Svoje fotografije je predstavil 
že na več razstavah doma in v tujini. 
Kot strokovni zunanji sodelavec revije 
Obramba in Krila je sodeloval pri voja-
ških operacijah med balkansko vojno ter 
na ta način obveščal domačo in tujo jav-
nost o aktualnih dogajanjih. Fotografije 
je objavljal v številnih slovenskih in tujih 
tednikih in revijah.

"Iz bogatih izkušenj avtorja nastaja opus, 
kakršnega zlepa ne bi mogli najti pri dru-
gih fotografih, čeprav ga ne določajo sofi-
sticirane formalne in estetske koordinate, 
ampak predvsem osredotočanje na posa-
mezne vidike izbranega ikonografskega 
sklopa. Med obsežnejšimi segmenti na 
njegovi tokratni razstavi je predstavitev 
vojaških letal, ki so na strani zahodnih 
zaveznikov sodelovala v eni velikih bitk 
druge svetovne vojne s šifro Operacija 
Overlord, širši javnosti bolj znani kot dan 
D (D Day) oziroma izkrcanje v Normandiji. 
Gre za posnetke izrazito dokumentarne-
ga značaja, za katere pa se je moral avtor 
krepko potruditi, da je zbral nabor vseh 
vrst in modelov, ki so z različnimi bojnimi 
nalogami leteli v posameznih eskadriljah. 
Kot protiutež temu izboru z zgodovinopi-
snim prizvokom pa je Mihalek med raz-
stavno gradivo vključil še niz posnetkov 
sodobnih vojaških letal in helikopterjev, 
kakršne uporabljajo nekatere najmoč-
nejše svetovne armade, le da si je tokrat 
dovolil bolj sproščene in inventivne kom-
pozicijske aranžmaje. Nino Mihalek svojo 
strast deli z javnostjo, kot izvrsten pozna-
valec izbrane tematike razkriva drugim 
številne, včasih komaj opazne podrobno-
sti, povezane z letalstvom in letali," je ob 
razstavi zapisal umetnostni zgodovinar in 
kritik Brane Kovič.
Razstava bo na ogled do 10. novembra in 
je vredna ogleda. 

Mihalek razstavlja v Cankarjevem domu
Nino Mihalek z Golega Brda svoje letalske fotografije prvič razstavlja v Cankarjevem 
domu. Naslov razstave je Zrak – zrak, na ogled pa bo do 10. novembra. 

Nino Mihalek prvič razstavlja v Cankarjevem domu. / Foto: arhiv Cankarjevega doma

Nino Mihalek: "Po pristanku našega transportnega letala C-2 Greyhound s kljuko na 
letalonosilko T. Roosevelt nas je pričakal ta prizor."
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Podjetje Geslo plus, d. o. o., nosilec javnega pooblastila za 
dejavnosti vseh upravnih postopkov, povezanih z registraci-
jo in zavarovanjem vozil, je v medvoški regiji že uveljavljeno. 
Svoje poslovne prostore ima podjetje v trgovsko-poslovnem 
centru Spar v samem središču Medvod.

Kot pravi priznani direktor g. Enes Durić, je kakovostno svetovanje 
pri sklepanju vseh vrst zavarovanj odlika podjetja Geslo, d. o. o., 
katerega razvoj sega že v prejšnje tisočletje, saj so glavno dejav-
nost – zavarovalništvo – s svojim principalom, zavarovalnico Ge-
nerali, d. d., začeli razvijati že leta 1998. Zaradi boljše prepoznav-
nosti zavarovalnice Generali je podjetje tudi dobilo ime GE-SLO 
(Generali Slovenija). Eden izmed pomembnih ključev uspeha je 
zagotovo odlična podpora podjetju Geslo, saj je Generali medna-
rodno prepoznavna blagovna znamka, ki jo ekskluzivno zastopa 
od ustanovitve leta 2002 – tudi s trženjem produktov zavarovalni-
ce Generali je podjetje Geslo postalo pomemben strateški partner 
skupine Generali Slovenija. S kakovostno podporo ter vsebinsko 
brezhibnimi produkti jim je uspelo pridobiti zavidanja vreden tr-
žni delež v Sloveniji kot največja tuja zavarovalnica pri nas.
“Pohvalimo se lahko z zelo zadovoljnimi strankami, kar kažejo tudi 
poglobljene nekajletne analize zavarovalniškega trga. S skupnimi 
močmi smo tako v Ljubljani kakor tudi v Medvodah pomembno 
dopolnili dejavnost registracije vozil, ki jo izvaja hčerinsko podjetje 
Geslo plus. Prav zato sporočamo cenjenim strankam, ki so lokacijo 

v Medvodah že sprejele za svojo, da v podjetju poleg registracij-
sko-upravnih postopkov nudimo tudi cenovno izjemno ugodna 
ter kakovostna zavarovanja vozil in premoženja ter osebna, po-
kojninska, naložbena in dopolnilna zdravstvena zavarovanja, pa 
tudi zavarovanje obrti, podjetja ter vodnih plovil. Zaradi svojega 
kakovostnega ter strankam prijaznega poslovanja je podje-
tje Geslo, d. o. o., prejelo priznanje odličnosti zlati AAA med-
narodno priznane bonitetne hiše Bisnode za letošnje leto.
Z nakupom zavarovalnice Adriatic Slovenica je družba Generali 
postala druga največja zavarovalniška družba pri nas, s takšnim 
napredkom in delovanjem pa bomo, kot kaže, kmalu zasedli sam 
prestol v Sloveniji. Zahvalil bi se rad našim zvestim strankam za iz-
kazano zaupanje v našo široko paleto zavarovalniških produktov 
ter za sodelovanje z nami v skorajda dveh desetletjih. Zahvala pa 
gre tudi moji marljivi ekipi tržnikov, brez katerih ne bi bilo mo-
žno doseči tako visoke kakovostne ravni uspešnosti. Vsem našim 
strankam želimo obilo brezskrbnosti pod okriljem krilatega leva, 
našega zaščitnega znaka," je dejal g. Durić.
Ponudba, gre za široko paleto storitev na enem mestu, je zelo 
uspešno zaživela med lokalnim prebivalstvom, obseg dela se 
zaradi zadovoljnih strank vsak dan povečuje, tako da podjetje 
ponuja zaposlitev novim sodelavcem, kakor tudi referentom pri 
registraciji vozil.

Delovni čas: vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure 
in ob sobotah od 9. do 12. ure

Podjetje Geslo, d. o. o., prejelo priznanje 
odličnosti zlati AAA

Enes Durić

Zlata odličnost

GESLO,d.o.o.

Matična št.: 1552716 
Bisnode d.o.o./25.9.2019
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Likovna sekcija KUD Pirniče je pripravi-
la novo razstavo. V avli doma krajanov 
v Pirničah so jo odprli 3. oktobra, njen 
naslov pa je Svet živali.

TEMATIKA ŽIVALI JE ZAHTEVNA

"Zakaj prav Svet živali? Jutri, 4. oktobra, 
je svetovni dan živali, ki so ga progla-
sili 4. oktobra leta 1931 v Benetkah. Le-
tos ga s to razstavo obeležujemo bolj na 
splošno, želimo pa si, da bi vsako leto 
ob tem dnevu slikali živali določene 
skupine in jih ob odprtju razstave tudi 
podrobneje opisali, skratka likovna dela 
združujemo tudi z izobraževalno noto," 
je pojasnila Sonja Pust, ki je pripravila 
program odprtja in ga tudi povezovala.
Pustova je kot članica likovne sekcije za 
razstavo prispevala tudi svoja dela, tako 
kot še 13 drugih avtorjev: Andrej Milita-
rov, Tone Rebolj, Majda Žakelj, Milena 
Blatnik, Ana Truden, Anica Pogačnik, 
Nadja Puppis, Olga Bitenc, Ivica Jan in 
Špela Kepec, Kaja Vavkman in novi, mla-
di član – 7-letni Jaka Buh. Franci Barbič 
pa je za razstavo prispeval unikatne, sko-
raj filigranske izdelke iz roževine. Na raz-
stavi je skupaj 45 likovnih del. "To je prva 
skupinska razstava naše likovne sekcije 
na temo živali. Mislim, da je dobro uspe-
la. Bili smo pridni. Vse slike so nove. Na-
risal sem že skoraj vse živali, ki živijo v 
Sloveniji, tudi nekaj drugih. Me pritegne-
jo. Če bom kje videl na primer divjega pe-
telina, bom prišel domov in ga takoj nari-
sal. Sicer pa so živali zahtevna tematika. 
Ni tako enostavno, kot je morda videti. 
Moj nasvet je največkrat, da je treba biti 
potrpežljiv, vztrajati in natančno opazo-
vati živali v živo ali predloge. Slike so na-
stajale na delavnicah in ekstemporu. Na 
temo živali smo se začeli srečevati že pred 
poletjem, nadaljevali takoj septembra," je 
povedal mentor likovne sekcije Andrej 
Militarov. Na razstavi sodelujeta tudi dva 
mlajša člana. Kot pravi Militarov, so prav 
vsakega veseli. Redno se srečujejo ob sre-
dah v dopoldanskem času.
Pirniški likovniki dodajajo, da je tematika 
živali zelo obsežna in zbranim so nanizali 
kar nekaj podatkov, med drugim, da da-

nes na zemlji živi dva milijona živalskih 
vrst, v Sloveniji od 15 do 20 tisoč, od tega 
jih je več kot dva tisoč ogroženih. "Namen 
vsakoletnih razstav kraljestva živali je 
približati ljudem, obiskovalcem razsta-
ve in tudi nam številne, morda komu še 
neznane vrste. Iz dneva v dan bo namreč 
vse pomembnejše sobivanje z njimi," je še 
dejala Pustova. Dogodek ob odprtju raz-
stave so s pesmijo popestrili učenci 3. b in 
4. b razreda OŠ Pirniče pod mentorstvom 
Karmen Rebolj. Razstava bo na ogled še 

do 3. novembra na dogodkih v domu kra-
janov ali po predhodnem dogovoru.

RAZSTAVLJALI TUDI V STRAŽI

Člani Likovne sekcije KUD Pirniče so 
zelo aktivni. Svoja dela so postavili na 
ogled že za dogodek Kresne noči 21. ju-
nija v Straži. Na to tematiko so na pobu-
do Turističnega društva Pirniče slikali 
maja in junija, nato pa so prišle na vr-
sto živali. Konec septembra pa so imeli 
jesenski likovni ekstempore.

Svet živali na razstavi v Pirničah
Likovna sekcija KUD Pirniče je odprla likovno razstavo z naslovom Svet živali. Tokrat 
se predstavlja štirinajst avtorjev, na razstavi pa je skupaj petinštirideseti del.

Na razstavi je na ogled 45 slik živali.

Mentor Andrej Militarov z nekaj svojimi slikami
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Deluje. Kot nekoč.
Ob visokem jubileju Lekarne Ljubljana so v Galenskem 

laboratoriju oživili nekatere stare recepture in jih posodobili 
z novimi znanji. Ustvarili so posebno linijo izdelkov, ki 

združuje tradicijo in sodobnost - nekoč in danes.

Pri izboru receptur za grenčico, eliksir in 
tonično vino smo upoštevali tradicionalno poznavanje 

ugodnega vpliva določenih zdravilnih rastlin.
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Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Luka, podjetnik in učitelj joge

Zvesta vašemu zdravju. Že 70 let.

MAJA BERTONCELJ

Na novo gledališko sezono se pripra-
vljajo tudi v KUD Pirniče. Znova bo po-
tekal tako abonma za odrasle kot tudi 
za otroke.

ABONMA ZA ODRASLE

Pred njimi je že 39. sezona abonmaja za 
odrasle. Pripravili so izbor šestih pred-
stav, ki bodo na sporedu od oktobra do 
marca. Ogledali si boste lahko kome-
dijo Dohodnika v izvedbi Beštek tea-
tra, komedijo Govorice (KUD Belansko), 
prav tako komedije Plešejo z d'narjem 
(KD Domovina), Scapinove zvijače (KD 
Kontrada) in Sreča na kredit v izvedbi 
domačega KUD Pirniče. V repertoarju je 
tudi najboljša predstava Linhartovega 
srečanja 2019. Dodatna ponudba abo-
nmaja je še Gledališka karavana, že tra-
dicionalna, ki bo 18. aprila. Udeležence 
čaka ogled naravnih in kulturnih zna-

menitosti Koroške z ogledom gledališke 
predstave. Komedija Dohodnika bo na 
ogled že danes, 11. oktobra, ob 19.30. In 
kakšna je njena vsebina? "Brezskrbno 
potovanje se za Pavla Bojca nenadoma 
konča zaradi prihoda davčne inšpekci-
je. Če to poštenega davkoplačevalca ne 
bi pretirano skrbelo, pa se njemu zatre-
sejo hlače. Da bi se izognil plačilu doho-
dnine, si je namreč izmislil cel kup reči, 
bolje rečeno – ljudi. Kako naj se njegova 
namišljena družina iz davčne napovedi 
preslika v realnost? In kako naj Pavel 
pestro dogajanje na finančnem podro-
čju usklajuje z nič manj pestrim ljube-
zenskim življenjem?" so zapisali.

OTROŠKI ABONMA OTEHAJČEK

Na odru OTH Pirniče bodo sobotni popol-
dnevi v znamenju otroškega abonmaja 
Otehajček. V programu je šest lutkovnih 
in gledaliških predstav. Otroci bodo po-
leg tega tudi risali in ustvarjali. Za mla-

de gledališke navdušence so pripravili: 
Piko Nogavičko in gusarja Vala (Gledali-
šče Enostavno prijatelji), Staro dedkovo 
harmoniko (Teater za vse), Miškolina 
(Otroška gledališka skupina KD Domo-
vina), Pravljično uro babice Pra, ki sploh 
ne pričakuje tigra (Gledališče Unikat), 
Volka in kozličke (KUD Jožef Virk) in Pot 
k soncu v izvedbi domačega Lutkovnega 
odra KUD Pirniče. Vpis abonmaja Ote-
hajček poteka še danes, 11. oktobra, od 
16. do 17. ure pri blagajni KUD Pirniče. 
Jutri, 12. oktobra, ob 17. uri bo že prva 
predstava Pika Nogavička in gusar Val. 
To bo pomorska pustolovščina gusarja 
Vala in Pike Nogavičke, ki otroke dvigne 
na noge. Pogumni gusarski kapitan Val 
je našel strgan starodaven zemljevid, ki 
vodi do otoka zakladov. Medtem ko išče 
manjkajoči del zemljevida, mu načrte 
prekriža najmočnejša, najbolj zabavna 
in najpogumnejša punca na svetu, Pika 
Nogavička.

Devetintrideseta abonmajska sezona
V KUD Pirniče so znova pripravili abonma tako za odrasle kot za otroke.
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Pred dvema letoma je zaživel projekt Foto trio, ki poteka pod 
okriljem Javnega zavoda Sotočje Medvode. Kot pravijo, je nje-
gov cilj obogatiti arhiv Občine Medvode s fotografijami, ki se 
nanašajo na njeno kulturno dediščino. 
Za letošnje leto so pripravili tri natečaje, preko katerih razi-
skujejo naravno in duhovno bogastvo Medvod. Prvi natečaj je 
potekal pod naslovom Vodnjaki in štirne in je bil na razstav-
nih stenah hodnika Občine Medvode na ogled do 20. avgu-
sta. Predstavili so tudi že izbrane fotografije v okviru drugega 
natečaja z naslovom Polja in njive v občini Medvode. Odprtje 
razstave je bilo 26. septembra v prostorih Kavarne Sotočje, 
program je obogatil kitarski duo Črno belo. Tretji in hkrati 
zadnji natečaj v letu 2019 pa nosi naslov Kozolci v občini Med-
vode. Rok za oddajo fotografij je bil 10. oktober.

Polja in njive

Odprli so razstavo izbranih fotografij drugega natečaja Foto trio.  
V teku je še tretji, zadnji letos.

MAJA BERTONCELJ

Likovna sekcija KUD Pirniče je 25. sep-
tembra pripravila tradicionalni jesen-
ski ekstempore, ki je drugič potekal pod 
Janovim kozolcem na Verju. Kot pravijo, 
so kozolci zlasti v jesenskem času prav 
dobrodošli za slikanje v naravi. Zbralo 
se je devet likovnikov. Nekateri so še 
zadnjič popravljali slike za razstavo na 
temo živali, spet drugi so prosto slikali. 
Za njimi je še eno likovno ustvarjanje, 
kot ga opišejo: druženje, tkanje močnej-
ših vezi za še intenzivnejše delo. 
Zahvaljujejo se gostiteljem za prostor, 
čas in vse kulinarične dobrote.

Ekstempore pod Janovim kozolcem

Zbralo se je devet likovnikov. / Foto: Anton Jan

MAJA BERTONCELJ

V Klubu Jedro v Medvodah so 20. septembra odprli razstavo 
Tima Gerdina z naslovom Prizori dveh rek. 
"Bližina vode človeka pomirja, saj je nujna za njegovo prežive-
tje. Žuborenje brzic, odsev neba v mirni reki in sijoči prodniki 
so nam lepi, ker nas upočasnijo in sprostijo. Rečno okolje pa 
ni le sproščujoče, temveč nudi obilo motivov, med katerimi 
so klasični pogledi na reko in modrina vode. Jaz pa se v sklo-
pu akvarelov posvečam rečnemu kamenju in rastju, ki obda-
ja brežine Sore in Save. V prodiščih kot v mahu in drevnini se 

skriva mnogo nenavadnih kompozicij, tekstur in predvsem 
svetlobnih ter barvnih efektov," je ob tej priložnosti zapisal 
avtor razstave.

Prizori dveh rek v Jedru
S Timom Gerdinom so v Jedru začeli  
novo razstavno sezono.

V Jedru razstavlja Tim Gerdin. / Foto: arhiv Kluba Jedro
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MAJA BERTONCELJ

Na stopnišču občinske stavbe razstavlja Matic Škulj. Razstava je bila 
spomladi že na ogled v Jedru. Njen naslov vsebuje različne črkovne 
kode, ki bralcu običajno povzročijo težavo pri branju in v njem vzbu-
dijo kreativnost za artikulacijo videnenega. Z naslovom umetnik želi 
povzeti sporočilnost serije, ki se nanaša na omejenost besed. Skozi 
dela je med drugim raziskoval smisel poimenovanja. Škulj je sodelo-
val tudi pri poslikavi podhoda v okviru letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti v Medvodah, kjer je sodeloval z medvoškim umetnikom 
Petrom Gabrom. Razstava bo na ogled predvidoma do decembra.

Škulj razstavlja v občinski stavbi

Dela Matica Škulja v prostorih Občine Medvode

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode razstavlja Stane Grandljič. Naslov razstave 
je Hiše. Do danes, 11. oktobra, pa je še na ogled razstava risb 
Lučke Polje Kovačič. Likovni pedagog Frelih je njeno delo opisal z  
besedami: "Zanimiv ekspresionizem, verjetno izraz doživljanja 
sebe; včasih se čuti sprostitev, včasih stisko, drugič fantastično, 
neopisljivo stanje, vzdušje. Krepka obrisna linija priča o zaneslji-
vosti, prepričanju v upodobitve, drobni dodatki pojasnjujejo nam 
neznane zgodbe. Risbe govorijo prepričljivo osebno zgodbo, so 
izjave, ki jih je treba jemati popolnoma eksistencialno resno."

Razstavi v knjižnici

Stane Grandljič je razstavil fotografije na temo Hiše.
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Tomaž Gorkič se po celovečernem pr-
vencu Idila vrača s politično nekorektno 
črno komedijo, ki v duhu sočnih "sla-
sher" klasik iz poznih sedemdesetih in 
osemdesetih let postreže tako s šokom, 
srhom in vedri krvi kot s humorjem in 
zabavo. Prekletstvo Valburge je že na 
ogled v slovenskih kinematografih, 7. 
novembra ob 20. uri pa bo v organizaciji 
Kulturno-umetniškega društva Veselih 
umetnikov in v sodelovanju z Javnim 
zavodom Sotočje predvajan v Kultur-
nem domu Medvode. Pra tako si boste 
lahko ogledali tudi film Metod in raz-
stavo filmskih rekvizitov in scenograf-
skih elementov, ki bo verjetno edina te 
vrste sploh.
Oba omenjena filma režiserja Gorkiča 
sta z Medvodami in Medvoščani močno 
povezana. Z omenjenim režiserjem je 
že večkrat sodeloval medvoški likovnik 
Gregor Nartnik, tudi pri njegovem celo-
večernem prvencu Idila, ki je leta 2015 
na Portoroškem festivalu prejel štiri na-
grade Vesna in bil proglašen za najboljši 
film. Nagrada za najboljšo scenografijo 
je odšla celo v Medvode. Avtor je bil na-
mreč prav Nartnik. "Zgodbe Gorkičevih 
filmov so vezane na naše kraje in ime-
li smo vso svobodo, da jim nadenemo 
povsem samosvojo estetiko. Zame je 

kot izziv bistveno, da ti filmi vsebujejo 
elemente fantastike, kjer si lahko ele-
mente izmisliš iz ničle, za razliko od 
siceršnjih pretežno socialno-dramskih 
filmov v Sloveniji, kjer scenografija pre-
težno premetava elemente dolgočasne 
trde realnosti," pojasnjuje Gregor Nar-
tnik, in dodaja: "V Prekletstvu Valburge, 
najnovejšem filmu, ki ga bomo tokrat 
pokazali, filmu, polnem zvezdniških 
imen, se režiser v ozadju zgodbe poigra-
va z nezmožnostjo sprave. Poleg imena 
Valburga z Medvodami film povezuje še 
dolgoletni prijatelj in občasni sodelavec 
slikar Zoran Lesjak, s katerim sva si to-
krat izvedbo zahtevne scenografije raz-

delila, ter vse snemalne lokacije izven 
dvorca, glavnega prizorišča, ki je sicer v 
Žalcu." 
Zoran Lesjak je v nadaljevanju pojasnil, 
da so film lani poleti snemali na več lo-
kacijah, tudi v Moto klubu MRRC Med-
vode in v bližini medvoške občine še v 
kleti nasproti gostišča Cirman v Med-
nu. Zanimivo, takrat še v starem moto 
klubu, so snemali tudi že omenjeni film 
Idila. In še ena povezana Prekletstva 
Valburge z Medvodami: med igralci je 
tudi Luka Cimprič, ki izhaja iz medvo-
ške občine. Drugi film, ki bo 7. novem-
bra predvajan v Kulturnem domu Med-
vode, pa je kratki film Metod. "Snemali 
smo ga v Žlebeh, kjer sem ob razisko-
vanju potencialnih lokacij naletel na 
zanimivo staro hišo s krušno pečjo. In 
ker so nas lastniki, družina Erjavčevih, 
izredno dobrodušno sprejeli, smo se 
že in se mogoče s kakšno novo zgodbo 
bomo tja še vračali," je še dejal Nartnik. 
Oba se zahvaljujeta ekipi MRRC Medvo-
de, Tomažu Cirmanu, ekipi 4 Mačke in 
drugim prijateljem in sodelavcem, ki so 
pomagali pri nastajanju filma.
Gregor Nartnik in Zoran Lesjak sta sicer 
v Medvodah že delovala. Največji pečat 
sta pustila z ureditvijo in likovno po-
dobo Kluba Jedro in starega kluba MKC 
Medvode, sedemletno izvedbo humani-
tarne dražbe Ars Humana in številčni-
mi svojimi razstavami kot tudi razsta-
vami avtorjev iz Slovenije in tujine. 

Prekletstvo Valburge na filmskem platnu
V slovenskih kinematografih že predvajajo celovečerni film Prekletstvo Valburge, ki je 
močno povezan z Medvodami in Medvoščani. Novembra bo na sporedu v Kulturnem 
domu Medvode, prav tako kot tudi kratki film Metod, sneman v Žlebeh.

Scenografska ekipa filma Prekletstvo Valburge z rekviziti: (od leve) Gašper Tesner, Lara 
Štefančič, Zoran Lesjak, Matej Turnšek in Gregor Nartnik / Foto: Matevž Zupanc

Klet v Mednu (od leve): scenograf Gregor Nartnik, igralec Anton Antolek - Gino, scenograf 
Zoran Lesjak, režiser Tomaž Gorkič in igralka Katarina Stegnar / Foto: Jane Štravs
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Sredi septembra se je končala deseta sezona v prstometu, ki je 
potekala pod okriljem Prstometne organizacije Slovenije. V vseh 
ligah skupaj je tekmovalo 44 ekip, skupaj 331 igralk in igralcev. 
Tekmovanje so začeli spomladi in končali konec poletja.
Odlična sezona je znova za Sekcijo prstomet ŠD Senica. V prvi 
slovenski ligi je njihova ekipa ŠD Senica – Lotrič Meroslovje 
zmagala, v gorenjski regiji je ekipa ŠD Senica 1 – DAF Cordia 
osvojila četrto mesto, v osrednji regiji pa je bila ekipa ŠD Se-
nica 2 – Motomat peta. Naslov prvaka so osvojili znova po 
treh letih. Po trinajstih krogih so bili boljši od ekipe ŠD Gorje 
– Veseli Gorjanci in ekipe ŠZ Jesenice – Jesenice. Visoko so bili 
tudi med posamezniki. Mijodrag Milašinović je bil tretji, Sej-
do Šarić osmi, Andrej Kunstelj dvanajsti in Šukrija Šarić tri-
najsti. Slednji je bil kapetan ekipe. Tekmovalo je 72 posame-
znikov. V ekipi sta bila tudi Tine Ojsteršek in Smajil Redžič.
"Ta naslov nam veliko pomeni. Znova smo ga osvojili po treh 
letih. Takrat smo bili najboljši celo v vseh treh ligah. V 13 kro-
gih smo dosegli enajst zmag in dva neodločena rezultata. Vse 
tekme smo morali odigrati v gosteh, saj naše igrišče na Seni-
ci ne izpolnjuje pogojev za organizacijo tekmovanj prve lige. 
Žal je tako. Upam, da ga bodo čim prej na novo preplastili, 
kar nam že dolgo obljubljajo. Domače tekme bi doprinesle k 
večji popularizaciji prstometa v našem kraju in v občini Med-
vode. Ko smo še lahko organizirali tekme doma, smo slovili 

po najboljši organizaciji in najslabši podlagi. Sicer pa dejstvo, 
da smo igrali le v gosteh, na končni rezultat ni imelo vpliva. 
Morda smo bili v gosteh še manj pod pritiskom in igrali bolj 
sproščeno. Smo dobra ekipa in se dobro ujamemo," je povedal 
Andrej Kunstelj.
Prstometaši iz Senice trenirajo naprej za dvoransko zimsko 
sezono. V zimskih mesecih bodo imeli treninge tudi v dvora-
ni Krajevne skupnosti na Godešiču. Prva dvoranska tekma za 
Pokal Slovenije 2019/2020 pa jih čaka 24. novembra v Šenčurju 
– Memorial Borisa Brezarja.

Naslov v prstometu znova na Senico
Moška ekipa ŠD Senica – Lotrič Meroslovje je bila najboljša v prvi slovenski ligi  
v prstometu. Prvaki so znova po treh letih.

Zlata ekipa ŠD Senica – Lotrič Meroslovje

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Zimski športniki imajo še nekaj časa za trening do začetka 
tekmovanj. Člani reprezentanc pod okriljem Smučarske zve-
ze Slovenije so se že zbrali in se predstavili – letos v Kopru. 

To je bilo tradicionalno srečanje Junakov zime, ki je v Slove-
niji potekalo četrto leto zapored. Vsakič je v drugem mestu. 
Med športniki so bili tudi člani reprezentanc, ki prihajajo iz 
medvoške občine. V malce drugačni opravi, kot smo je vaje-
ni, je bila Anamarija Lampič. Smučarska tekačica iz Valburge 
je prikorakala v policijski uniformi. Zaposlena je namreč v 
vrstah policije. Za njo je uspešno poletje. V Planici je zma-
gala na državnem prvenstvu na tekaških rolkah na razdalji, 
še prej pa je osvojila odmevno mednarodno zmago na Blink 
festivalu na Norveškem. V pripravah na sezono trenira tako 
s slovensko kot italijansko reprezentanco. Njen trener ostaja 
Italijan Stefano Saracco. "Od konca sezone se je veliko doga-
jalo. April je bil mesec, namenjen počitku. Bila sem tudi na 
Filipinih. Z majem pa smo že začeli trenirati. Najprej smo 
šli za en teden na prve reprezentančne priprave na Korčulo. 
Potem sem imela veliko različnih priprav. Baza je sedaj nare-
jena. Vedno več je že hitrih treningov. Komaj čakam zimo in 
začetek sezone. Občutki so za zdaj dobri, vse gre po načrtih," 
je povedala Anamarija Lampič.

Predstavila se je v uniformi
Anamarija Lampič že komaj čaka, da se začne zima.

Anamarija Lampič v policijski uniformi, ob njej Ilka Štuhec (desno)
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Na Starem gradu nad Smlednikom je 
v soboto, 21. septembra, potekalo dvaj-
seto državno prvenstvo v gorskem teku 
za osnovne in srednje šole. Po grajskem 
hribu je teklo 121 osnovnošolcev in 33 di-
jakov.

NAJVEČ TEKAČEV Z DOMAČE ŠOLE

Državno prvenstvo v gorskih tekih za 
osnovne in srednje šole že dve desetle-
tji pripravljajo učitelji OŠ Simona Jenka 
Smlednik ob podpori Atletske zveze Slo-
venije in Zavoda za šport Planica. Vsa 
leta poteka po gozdnih cestah in poteh 
na Starem gradu. Letos je na njem so-
delovalo dvajset osnovnih in 14 srednjih 
šol. Osnovnošolci in osnovnošolke so 
morali preteči 1600 metrov dolgo pro-
go s 65 metri višinske razlike, dijaki in 
dijakinje pa 2200 metrov in 110 metrov 
višinske razlike. Najštevilnejši so bili 
učenci domače osnovne šole, nastopi-
lo jih je 42, a niso posegli po najvišjih 
mestih. Med mlajšimi učenci sta pr-
vaka postala Sara Bilban z OŠ Šmartno 

pod Šmarno goro in Timotej Krašovec 
z OŠ Krmelj, med starejšimi učenci pa 
Mina Repe z OŠ Gorje in Tjaš Pelko z OŠ 
Tržišče. Ekipno je bila med dekleti naj-
uspešnejša OŠ Ivana Groharja iz Škofje 
Loke, med dečki pa OŠ Gorje. V katego-
riji mlajših mladincev sta bila najboljša 
Loti Rotar z Waldorfske šole Ljubljana in 
Tim Breznikar z Gimnazije Brežice, med 
starejšimi mladinci pa reprezentantka 
Nuša Mali z Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik ter Klemen 
Španring s Tehniškega šolskega centra 
Maribor. 

DVAJSET LET DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Šolska športna tekmovanja so nadgra-
dnja športne vzgoje pri pouku, šole pa 
svoje tekmovalce prijavijo na tekmo-
vanje prek Zavoda za šport Planica. 
Učitelji OŠ Smlednik so prvenstvo letos 
pripravili že dvajsetič. "V ožjem organi-
zacijskem odboru smo že ves čas Marko 
Valenčič, Stanka Grah in jaz, tekem pa 
ne bi bilo brez Sebastjana Kosca in Petra 
Lampiča, ki že dvajset let pripravljata 
progo. V organizacijo se že vključuje-
jo tudi mlajši kolegi. Na dan tekme se 
nam pridružijo še naše nekdanje sode-
lavke, ki so že v pokoju, čistilke in kuha-
rice ter pomagajo pri pripravi hrane in 
drugih opravkih. Potem so tu še gasilci 

iz Smlednika, ki vsakič pomagajo," so-
delujoče pri dogodku, ki poveže vso vas, 
našteje Matjaž Ovsenek, učitelj športa 
na OŠ Smlednik. V dveh desetletjih tek-
movanj so se s klanci v Smledniku bo-
rili številni mladi, ki so pozneje postali 
vrhunski športniki. Smučarska tekača 
Anamarija in Janez Lampič, biatlonca 
Lea Einfalt in Rok Tršan ter sestri Koz-
jek vsi prihajajo iz medvoške občine, v 
Smledniku pa so kot učenci ali dijaki 
nastopali tudi tako rekoč vsi reprezen-
tantje Slovenije v gorskih tekih. 

VZDRŽLJIVOST OTROK PADA

Državno prvenstvo je potekalo ob za-
ključku projekta Evropski teden mobil-
nosti, ki je letos potekal pod sloganom 
Gremo peš! Učenci so se na Stari grad 
v spremstvu staršev povzpeli peš, ne-
kateri tudi s kolesi. "Važno je, da so se 
nadihali. Po športnovzgojnem kartonu 
vzdržljivost otrok zelo pada, težava pa 
je tudi v tem, da jih v šolo vozijo šolski 
avtobusi ali starši. Mislim, da bi vzdr-
žljivost otrok lahko precej povečali, če 
bi spet začeli hoditi v šolo peš ali s ko-
lesom," pravi Ovsenek in dodaja, da kot 
ostale stvari tudi navajenost na gibanje 
izhaja od doma. Če je ni, učitelji z dve-
ma urama športa na teden težko kaj 
spremenijo.

Dvajseto državno prvenstvo v gorskih tekih
V dveh desetletjih prvenstev so na njih nastopali tudi kasnejši vrhunski športniki.

Na letošnjem državnem prvenstvu v gorskih tekih za osnovne in srednje šole je nastopilo 121 
učencev in 33 dijakov.

Mladi za naslove državnih prvakov po 
gozdnih poteh na Starem gradu tekmujejo že 
dvajset let.
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V organizacij Javnega zavoda Sotočje in 
soorganizaciji OŠ Simona Jenka Smle-
dnik je 3. oktobra pri smleški osnovni 
šoli potekal občinski šolski jesenski 
kros. 
Prvi so se na progo dolžine tristo me-
trov podali prvošolci, sledili pa so še 
starti učenk in učencev na petsto, tisoč 
in tisoč petsto metrov. V 18 starostnih 

kategorijah je nastopilo 413 učenk in 
učencev z vseh medvoških osnovnih 
šol in njihovih podružnic ter OŠ Vodice. 
Tekmovalo je dvesto deklic in 213 deč-
kov. Podelili so 18 kompletov medalj. 
Največ so jih osvojili učenke in učen-
ci OŠ Preska (18), sledi OŠ Medvode s 

13 medaljami in OŠ Vodice z osmimi 
medaljami. Podeljevala jim jih je tudi 
smučarska tekačica Anamarija Lampič, 
poleg nje pa še podžupan Občine Med-
vode Ivo Rep, ravnatelj OŠ Simona Jenka 
Smlednik Marko Valenčič in Špela Kola-
rič iz Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Jesenski  
občinski šolski 
kros
Tekmovalo je več kot 
štiristo učenk in učencev 
vseh medvoških osnovnih 
šol in podružnic ter 
Osnovne šole Vodice. 
Najuspešnejša je bila 
Osnovna šola Preska. 

Kros je bil znova množičen.

MAJA BERTONCELJ

V Poznanu na Poljskem je potekalo svetovno prvenstvo v cestnem 
kolesarstvu UCI Gran Fondo World Championships Poznan 2019, 
na katerem so se zbrali amaterji in tekmovalci v kategoriji master. 
Na cestni dirki se je izkazal tudi Andrej Žavbi iz Zbilj, ki je osvojil 
tretje mesto. 

Žavbi tretji

MAJA BERTONCELJ

Člani Badminton kluba (BK) Medvode nadaljujejo uspešne nasto-
pe v letošnjem letu. Pretekli mesec je Miha Ivančič v paru z Miho 
Mastenom zmagal v moških dvojicah na mladinskem turnirju 
TEM Junior za svetovno jakostno lestvico na Mirni. To je bila nju-
na prva mednarodna zmaga. Vzporedno je potekal tudi turnir za 
mlajše kategorije. V kategoriji do 15 let sta v fantovskih dvojicah 
Žiga Podgoršek in Timotej Ušeničnik (prav tako iz BK Medvode), 
osvojila drugo mesto. Konec septembra je prišel nov uspeh na 
tekmovanju za svetovno člansko jakostno lestvico na Češkem. Na 
turnirju Li-NING Chech Open 2019 sta Miha Ivančič in Petra Po-
lanc v mešanih dvojicah osvojila tretje mesto. Polančeva je bila 
tretja tudi med posameznicami.

Novi uspehi medvoških  
badmintonistov

Rovi pod starim 

Kranjem

za otroke

25. - 30. OKTOBER

Noč čarovnic za odrasle 
v Rovih pod starim Kranjem 

NOCNA MORA 31
OKTOBER

ČETRTEK

www.visitkranj.com
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Medvoški tek je zadnjo septembrsko soboto potekal v osmi 
izvedbi. Na pet, deset in dvajset kilometrov dolgih progah je 
bilo skupaj 238 udeležencev, na Vzajemkovem teku so nasto-
pili tudi otroci.
Na pet kilometrov so bili prvi trije moški Uroš Bertoncelj (Ko-
loka, 16:18), Sebastjan Gregorin (Sam svoj trener) in Aljaž Lenič, 
ženske pa Tina Kozjek (TK Šmarnogorska naveza, 18:51), Nina 
Fajfar in Jana Omejc (ŠD Efi). Na deset kilometrov so se najbolj 
izkazali Rok Godler (Vzajemna, 36:53), Sindi Trpin in Anže Roz-
man ter Neja Kršinar (KGT Papež, 38:18), Špelca Zorjan in Darja 
Gebert. Na najdaljši progi so bili najhitrejši Franci Volkar (ŠKD 
Mekinje, 1;10:56), Denis Guzelj (Vzajemna Klub) in Mihael Ma-
rinč (Hit Preless) v moški konkurenci, v ženski pa Jerca Zajc Šu-
šteršič (1;32:50), Tatjana Bučan (Šmarnogorska naveza) in Anita 
Krek (Sogefi filtration). 
Zanimivo, da so v ženski konkurenci absolutno zmage na 
vseh treh razdaljah ostale v medvoški občini. Tina Kozjek iz 
Valburge je na najvišjo stopničko stopila na najkrajši razda-
lji. "Super je bilo. Pogoji so bili odlični. Vseh pet kilometrov 
sem imela pred seboj Nejo Kršinar, tako da sva tekli skupaj 
in imeli kar dober tempo. Današnja tekma je bila zame dober 
trening. Naslednji cilj je tek na Šmarno goro, finale svetovne-
ga pokala v gorskem teku, ki bo 12. oktobra, sledi Ljubljanski 
maraton in novembra še svetovno prvenstvo v gorskih tekih," 
je dejala Kozjekova. Neja Kršinar s Topola, najhitrejša na de-
set kilometrov, je povedala: "Takšni teki so mi vedno v veselje. 
Vzamem jih kot del treninga, da ne tečem sama. Tudi kot pri-
reditev je super, da se podružimo, poveselimo. Danes s tem-
pom nisem pretiravala, sem tekla z rezervo, saj imam jutri 
državno prvenstvo v cestnih tekih v Slovenskih Konjicah na 
deset kilometrov in ne bi rada tvegala kakšne pretirane utru-
jenosti (dosegla je novo zmago in neuradni državni rekord, 
op. a.). Naprej me nato čaka Ljubljanski maraton na 21 kilo-

metrov, v decembru pa maraton v Valencii. To je moj glavni 
letošnji cilj. Želim teči okrog dve uri in štirideset minut, kar 
upam, da bi zadoščalo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 
prihodnje leto." Maraton v Valencii bo za Kršinarjevo drugi 
v karieri, za prvega je potrebovala dve uri in 45 minut. Na 
dvajset kilometrov je zmagala Jerca Zajc Šušteršič z Verja: "Na 
Medvoškem teku sem prvič. Za nastop sem se odločila zadnji 
trenutek. Proga je v redu, je pa kar razgibana, tudi z vzponi. 
Organizatorji so se potrudili in pripravili tudi dovolj okrep-
čevalnic. Druga dekleta so bila kar nekaj za mano, tako da 
ni bilo treba teči prav na vso moč. Moj naslednji tek? Morda 
Ljubljanski maraton na 21 kilometrov. Pri treh otrocih ni časa 
za trening za 42 kilometrov. Sem pa še vedno zelo aktivna – že 
z otroki sem veliko v gibanju."
Organizacijske niti Medvoškega teka ima v rokah nekdanja 
atletinja olimpijka Eufemija Štorga, ki je predsednica Špor-
tnega društva Efi. "Z letošnjo udeležbo sem zadovoljna. Števil-
ni se vračajo vsako leto, nekaj je tudi novih obrazov. Pridejo 
iz cele Slovenije, kar je razveseljivo, sploh v današnjih časih, 
ko ima že veliko krajev svoj tek, nekateri celo dva, kot je to v 
Medvodah. Trudili se bomo še naprej in veseli smo, da nam 
ob strani stojijo tudi domačini, ki se teka udeležijo, navijajo 
ob progi, so aktivni kot prostovoljci ali pa kot sponzorji, ki 
nam prav tako veliko pomagajo," je dejal Štorga, ki ima tudi 
svojo tekaško skupino. "Tekačev ŠD Efi je danes več kot tride-
set. Druži nas dobra volja. Vadba je prilagojena starosti. Vsak 
naredi toliko, kolikor zmore, in to je najbolj pomembno," je 
dodala za konec.

V ženski konkurenci  
najhitrejše domačinke
Na Medvoškem teku je bilo 238 tekačic  
in tekačev.

Na Medvoškem teku je nastopilo tudi veliko članov ŠD Efi. Na sliki le 
del njih.

Katja Kozjek je v cilj pritekla kot prva ženska na pet kilometrov, Neja 
Kršinar (za njo) je tekla še en krog in bila najhitrejša na deset kilometrov.

Jerca Zajc Šušteršič, zmagovalka med ženskami na dvajset kilometrov
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ZOŽEVANJE TRENINGA

Dejstvo je, da je rekreativni tek v Slove-
niji v velikem porastu. Največji tekaški 
dogodek v državi še vedno ostaja Lju-
bljanski maraton, ki praktično že trka 
na vrata in privabi vse od mladih šo-
larjev do starejših. Kljub doslednemu 
treningu pa nam včasih v glavi ostane 
misel o tem, da nismo storili dovolj. Na 
tem mestu jih veliko naredi napako in v 
zadnjih tednih količino in intenzivnost 
treninga še poveča, in sicer z namenom, 

da bi izboljšali svojo pripravljenost, kar 
pa lahko pelje v preutrujenost namesto 
občutka svežine in lahkih nog. Rešitev 
za to je preprosta, le začeti je treba prej. 
Boljša izbira je torej tako imenovano 
zoževanje treninga. Gre za metodo, ki 
jo uporabljajo praktično vsi tekmovalci 
pred glavnimi cilji sezone.
Seveda je razlika, ali se pripravljamo za 
krajše ali pa daljše razdalje, vendar stra-
tegija ostaja enaka. Na dan tekme mora-
mo biti pripravljeni in hkrati tudi dobro 
spočiti. Za nastop na krajših razdaljah 
načeloma potrebujemo manj treninga, 
zato smo že v trenažnem procesu bolj 
spočiti in posledično je zoževanje lahko 
krajše (tudi zgolj en teden), za daljše pre-
izkušnje, kot je maraton, pa je to treba 
začeti prej. V obdobju treh tednov pred 
maratonom je dobro začeti zmanjševati 
količino in jo v zadnjem tednu prepolo-
viti. Slednje je smiselno storiti tudi za 
nastop na krajših razdaljah. Na ta na-
čin bomo telesu omogočili, da akumu-
lira vse dotlej opravljene treninge in se 
ob povečanem počitku povzpne na višji 
nivo oziroma v žargonu rečeno "preide v 

formo". Torej, ključno je zmanjšati koli-
čino kilometrov v tednih pred glavnim 
ciljem, ni pa priporočljivo znižati inten-
zivnosti. Ravno nasprotno, lahko jo celo 
malce dvignemo, vendar pa ni dobro 
pretirano iti preko meje, ki smo je vajeni. 
Iz prve roke še ne morem podati resne-
ga nasveta, s kolikšno mero treninga se 
lotiti zadnjih tednov pred maratonom, 
saj tekmujem pretežno na krajših raz-
daljah okoli ene ure, lahko pa orišem 
svojo rutino pred tekmo. Zadnji teden 
nekoliko zmanjšam količino treninga 
(za okoli tretjino) in kakšen dan sko-
čim na kolo, da dodatno sprostim mi-
šice, intervalne treninge pa skrajšam 
za kakšno ponovitev, vendar ohranim 
intenzivnost. V tednu pred tekmo rad 
opravim kakšen fartlek več, kjer veli-
kokrat menjam hitrost z zmerne na 
visoko v krajših intervalih in tako po-
skrbim, da mišice ne "zaspijo", temveč 
ohranijo primeren tonus. Seveda pa ne 
smemo pozabiti na ustrezno prehrano, 
ki bo napolnila naše glikogenske rezer-
voarje, s katerimi bo telo lahko delovalo 
v prestavi višje.

V gibanju s Timotejem (7)

MAJA BERTONCELJ

Ekipa Društva upokojencev Medvode 
je na državnem tekmovanju društev 
upokojencev v streljanju na deset me-
trov s serijsko zračno puško, ki je sredi 
septembra potekalo v Trzinu, pri mo-
ških zopet uspešno zastopala ljubljan-
sko pokrajino in si pristreljala nove 
medalje. 
"Uspelo nam je izboljšati lansko uvrsti-
tev. Posamezno in ekipno smo osvojili 
drugo mesto. Tekma je bila zelo razbur-
ljiva, saj smo po prvem paru tekmoval-
cev zaostajali samo krog za Škofjo Loko 
in dva kroga za Slovenj Gradcem. Vsi fa-
voriti, ki so bili na papirju močnejši, so 
kar po vrsti podlegli pritisku. Na koncu 
smo zaostali le za Društvom upokojen-
cev Žalec," je pojasnil Janez Jakič, član 
medvoške ekipe, v kateri so bili poleg 

njega še Boško Doneski, Zdenko Frece 
in Tatjana Britovšek. Drugo mesto so 
osvojili v konkurenci 15 ekip. Uspeh je s 
srebrom med posamezniki dopolnil še 
Boško Doneski.

Strelci dvakrat srebrni
Na državnem tekmovanju društev upokojencev v streljanju z zračno puško  
so se izkazali tudi člani Društva upokojencev Medvode.

Ekipa Društva upokojencev Medvode je bila 
letos v streljanju  z zračno puško srebrna.  
/ Foto: arhiv Janeza Jakiča
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Sladki pelin je ena izmed zelo zdravilnih 
rastlin. Tokrat je o njem več povedala Mar-
ješka Pehta: "Uvrščamo ga v družino peli-
nov. Je rastlina enoletnica, grm pa lahko 
zraste tudi dva metra visoko. Vonj cvetov 
je sladkast in zelo močan, vendar pa je 
njegov okus grenak. Pobiramo ga kot vsa 
druga zelišča, in sicer v suhem in lepem 
vremenu. Pobiramo cvetove, zelene liste, 
sušimo v suhem prostoru, ne neposredno 
na soncu. Sladki pelin sadimo v spomla-
danskem času, konec marca. Posadimo 
ga v okrasno korito, ki ga hranimo v no-
tranjih prostorih, dokler se temperature 
ne dvignejo. Maja ga lahko prenesemo na 
zunanji vrt, saj do takrat nevarnost pozebe 
že mine. Ko ga sadimo na prostem, mu je 
najbolje nameniti svoj prostor, saj gre za 
bujno rastlino. Cvetove in liste za čaj na-
biramo avgusta in pripravljamo pridelek 
za prihajajočo jesen in zimski čas. Močan 
vonj cvetov odganja tudi mrčes na vrtu.
Sladki pelin vsebuje zdravilno snov ar-
temizinin. S sladkim pelinom, s čajem 
znižamo telesno temperaturo, pomaga 
pri prehladu in gripi, herpesu in glivič-
nih obolenjih, povečuje imunsko odpor-
nost in blaži menstrualne krče." 

ČAJ IZ SLADKEGA PELINA

Marješka Pehta v nadaljevanju poja-
snjuje, kako pripraviti čaj iz sladkega 
pelina. Hladni način priprave: Žlico 
čajne mešanice listov in cvetov sladke-
ga pelina namočite v pol litra vode in 
pustite stati vsaj 12 ur. Mešanico potem 
segrejte do petdeset stopinj Celzija in 
odstavite s štedilnika. Pustite, da se te-
kočina ohladi, in jo nato precedite. Liste 
in cvetove, ki so ostali od prvega segre-
vanja, nato ponovno uporabite. Posto-

pek ponovite kot prvič. Ko se čajna te-
kočina ohladi, jo združite s prvo nastalo 
čajno tekočino. Čaj pijte počasi ves dan 
vsaj enkrat na teden. Ker je sladki pe-
lin zelo grenak, lahko njegovo grenkobo 
omilite z uporabo medu.
Poparek: Zavremo 250 ml vode, jo ne-
koliko ohladimo in prelijemo čez eno 
do dve čajni žlički sladkega pelina. To 
pustimo stati 10–15 minut in pijemo po 
požirkih večkrat dnevno.
Iz sladkega pelina izdelujejo tudi eterič-
no olje, ki se lahko kupi v specializiranih 
trgovinah. Uporabljate ga lahko za inha-
liranje pri prehladnih obolenjih, lahko 
pa si izdelate tudi masažno olje, ki zelo 
dobro dene pri obrabljenih sklepih.

MASAŽNO OLJE 

V 100 ml nosilnega olja (recimo hladno 
stiskanega olivnega, orehovega, sonč-
ničnega …) dodamo 2 ml eteričnega olja. 
Količina eteričnega olja v nosilnem olju 
naj ne bo večja od 4 odstotke in ne manj-
ša od 1 odstotka. En mililiter eteričnega 
olja pomeni 25 kapljic. Masažno olje lah-
ko večkrat na dan nanesemo na kožo in 
pustimo, da se vpije. Masažno olje deluje 
poživljajoče in rahlo lajša bolečine.
Tej mešanici lahko dodate še nekaj če-
beljega voska, vse skupaj počasi segre-
vajte na majhnem ognju, da se vosek 
stopi, (ne sme zavreti), nalijte v čiste 
posodice in počakate, da se vse skupaj 
strdi. To je masažna krema za sklepe.

LIKER

Za konec še recept Marješke Pehte za li-
ker. V kozarec narežite oboje cvetove in 
zel do polovice, prelijte s tropinovcem in 
pustite tri tedne na toplem. Precedite, 
dodate ohlajen v vodi prekuhan sladkor 
(razmerje 2 dl vode, 20 dag sladkorja), 
vse skupaj zmešajte in pijte zelo oku-
sno grenčico. Še en namig: sladkor lah-
ko tudi karamelizirate in dodate vodo, 
malo povrete in to tekočino nato vlijete 
k precejenemu alkoholu.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Sladki pelin
SLIKOVNA UGANKA

V resnično kratkem času je naš kraj do-
cela spremenil svojo podobo in s tržnico 
ter pripadajočim parkom pridobil pro-
stor za druženje ter manjše prireditve. 
Lahko bi rekli, da smo skočili v neko viš-
jo kakovost bivanja. Pa pustimo to in se 

sprehodimo skozi čas v našo preteklost. 
Nad sedanjo graščino Goričane je pred 
malodane tisočletjem zrasel mogočen 
grad, za katerega so pravili, da je imel 
toliko oken, kolikor je dni v letu, in toli-
ko vrat, kolikor ima leto tednov. Kot tudi 
grad Turjak je bil ta v lasti koroških voj-
vod, leta 1461 pa ga je cesar Friderik III. 
podaril ljubljanski škofiji, v katere lasti 
je še danes. Toda od tega mogočnega 
gradu danes ni kaj prida sledov, pač pa 
gori na bregu tiči graščina in poleg nje 
manjša pristava, oboje v lasti ljubljan-
ske nadškofije. Kaj in kdaj se je zgodilo z 
gradom, da so ga podrli in iz njega zgra-
dili graščino Goričane? Odgovore pošlji-
te do konca oktobra na naslov Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Med 
pravilnimi odgovori bomo izžrebali ene-
ga in pošiljatelja nagradili.

V septembrski številki sem vas spraše-
val po zgornji fotografiji. Pravilen odgo-
vor je Polhograjska Grmada. Nagrado 
prejme Zvonka Kozamernik iz Vaš. Po-
slali vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo svojo 
deželo?



S U V  P E U G E OT

  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 GT 2,0 BlueHDi 180 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim 
bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 32.296 EUR; mesečni obrok je 354 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina 
pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.09.2019 znaša 8,45 % in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,4 %; financirana vrednost 22.607 EUR; skupni znesek za plačilo 38.878 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme 
tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti 
o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,1 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 108 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0154 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00039 do 0,00180 g/km. Število delcev: od 0,04 do 5,24. 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. 

peugeot.si

IZREDNI PRIHRANEK 
DO 4.200 €
KASKO ZA 1 €

SUV PEUGEOT 3008

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

PEUGEOT 208

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

peugeot.si
  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; sive hurricane barve- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim 

bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot - pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.740 EUR; mesečni obrok je 107 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri 
akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 24.04.2019 znaša 8,48% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,0%; financirana vrednost 6.818 EUR; skupni znesek za plačilo 11.636 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 
g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,23. 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. Slika vozila je simbolična.

Prometni vrvež v številnih mestih doživlja hitro preobrazbo. 
Po pločnikih in kolesarskih stezah švigajo ljudje na električ-
nih kolesih in skirojih, ki jih je mogoče preprosto in ugodno 
najeti prek mobilnih aplikacij. Na slovenskem trgu se je s 
tem že spoprijelo mlado zagonsko podjetje MikMik iz Ljublja-
ne, ki izposoja skiroje v Ljubljani in na slovenski obali.
Vendar pa električni skiro z razraščanjem spodbuja razvnete 
debate med pristaši in nasprotniki tega novodobnega nači-
na transporta. Zagovorniki odgovornega ravnanja z okoljem 
nasprotujejo tistim, ki jih skrbi varnost tovrstnega prevoza 
ter zasičenost kolesarskih stez in javnih površin. Vsekakor 
je res, da je največji doprinos električnih skirojev v tem, da 
lahko na relativno kratkih razdaljah učinkovito nadomestijo 
tako osebni avtomobil kot javni prevoz. Lahko se uporabijo 
"multimodalno", torej omogočajo začetek ali dokončanje poti 
na npr. mestni avtobus ali vlak ali kot nadomestilo hoje. Po 
ocenah je na naših cestah okoli deset tisoč električnih skiro-
jev, to pa še kako vpliva na varnost v cestnem prometu.
Podjetje A1 je s Policijsko upravo Ljubljana in AMZS Centrom 
za varno vožnjo konec septembra organiziralo prvo v vseslo-
vensko srečanje e-skirojev z namenom ozaveščanja o varni 
vožnji. S tem so spodbudili razpravo o tem, ali e-skiro pred-
stavlja nevarnost ali pomaga reševati problem transporta v 
mestih. Opozorili so na problem trenutne zakonske ureditve, 

Električni skiroji
Modna muha ali mobilnost prihodnosti?

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kva
lite

tna
 in

hitr
a m

ont
aža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

VL
EČ

N
E 

KL
JU

KE

w
w

w
.h

er
ne

c.
si

in
fo

@
he

rn
ec

.s
i

Te
l.:

 0
1 

36
2 

10
 1

1

Kv
ali

te
tn

a i
n

hit
ra

 m
on

ta
ža

He
rn

ec
 d

.o
.o

., S
po

dn
je

 P
irn

iče
 5

3 
c

12
11

 L
ju

bl
ja

na
 Š

m
ar

tn
o

Ob
 n

ak
up

u 
vl

eč
ne

 k
lju

ke
 va

m
 n

ud
im

o 
»g

ra
tis

 v
pi

s 
v 

ho
m

ol
og

ac
ijo

«.
Ku

po
n 

ve
lja

 d
o 

31
.7

.2
01

9.

K
U

P
O

N
K

U
P

O
N

K
U

P
O

N

E-skiro, ki ga je možno najeti v Piranu, Portorožu in Ljubljani



42 | NA KOLESIH

AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

www.aclovse.siCorolla
Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

ki ni primerna. Namreč, po veljavni zakonodaji med "posebna 
prevozna sredstva" spadajo: invalidski vozički, otroška prevo-
zna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo 
gibanje hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, 
rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, 
miniaturna motorna vozila, gokart ipd. Posebna prevozna 
sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na ploč-
nikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za 
pešce in območjih umirjenega prometa, pri tem pa njihovi 
uporabniki ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. 
Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v pro-
metu, hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno 
se lahko gibljejo pešci. Zakon o pravilih cestnega prometa za 
posebna prevozna sredstva določa, da jih ni dovoljeno upora-
bljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil. 
Izrecno pa je v cestnem prometu prepovedana uporaba vseh 
posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor in prese-
gajo hitrost gibanja pešcev. Električni skiro poganja motor, 
zato ne moremo govoriti o posebnem prevoznem sredstvu 

– in prav tu se pojavi dilema. Trenutno prometni deležniki, 
tudi policisti, upoštevajo nekakšen tihi dogovor, po katerem 
so električni skiroji izenačeni s kolesi in po katerem se z nji-
mi lahko vozimo po kolesarskih stezah in po pločnikih po 
enakih pravilih kot s kolesi. Policisti pojasnjujejo, da delujejo 
po načelu varnosti, se pravi promet urejajo tako, da je varen 
za vse udeležence v prometu, čeprav bi po trenutno veljavni 
zakonodaji voznika električnega skiroja v cestnem prometu 
lahko oglobili s kaznijo petsto evrov. Očitno je torej trg prehi-
tel zakonodajo in na minstrvu za infrastrukturo pojasnjujejo, 
da že pripravljajo novelo zakona, ki bo rešila te zagate.
Električni skiroji so si na videz podobni, vendar so med njimi 
velike razlike v zmogljivosti. Hitrost je zaradi varnosti in za-
kona omejena na 25 kilometrov na uro, obljubljeni doseg pa 
med dvajset in trideset kilometrov. Na našem trgu je možno 
dobiti vse več vrst skirojev po dostopnih cenah, v vrsto pa sto-
pajo tudi priznani avtomobilski proizvajalci BMW, Peugeot, 
Škoda, Volkswagen ..., ker si tudi na tem področju vsak želi 
odrezati svoj kos pogače.

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com

OR
SE

Y,
 d

.o
.o

.,
 H

af
ne

rj
ev

o 
na

s.
 2

9,
 Š

ko
fj

a 
Lo

ka



NA KOLESIH | 43 

AV
TO

H
IŠ

A 
R

E
AL

, D
.O

.O
.,

 V
O

D
O

VO
D

N
A 

C
E

S
TA

 9
3

, L
JU

B
LJ

AN
A

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−6,699 l/100 km. Emisija CO2: 114−151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00018−0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,1−0,4. 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.

Podana cena (MPC=maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cene in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV.
*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter redno 
vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja. 
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

že za 13.690 €

1 LETO
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

ZIMSKIH 
PNEVMATIKPAKET+

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

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

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. 
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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 oktobru in novembru 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Petek, 11. oktober 2019, ob 19.30  Kulturni dom Pirniče 

ABONMA OTH IN IZVEN: DOHODNINA

KUD PIRNIČE, 031 352 772

Petek, 11. oktober 2019, ob 21.00   Klub Jedro

METAL MED VODAMI: CHALLENGER, BIG BAD WOLF, MARCH OF WAR

JZ SOTOČJE MEDVODE, rok@zavodsotocje.si

Sobota, 12. oktober 2019, ob 17.00    Kulturni dom Pirniče 

ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN: PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL

KUD PIRNIČE, 031 352 772

Nedelja, 13. oktober 2019, od 13.30 do 20.00    Kmetija Janhar

30 LET TD HRAŠE & 25 LET JAHALNI CENTER KMETIJA JANHAR

TD HRAŠE & JAHALNI CENTER KMETIJA JANHAR, 031 839 680

Vsak ponedeljek ob 17.30  Klub Jedro

DINAMIČNA YOGA ZA TELO IN DUHA

KATYOGA AMRITAM, info@amritam.si

Torek, 15. oktober 2019, ob 17.00  Knjižnica Medvode 

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

KNJIŽNICA MEDVODE, 01 361 30 53

Sreda, 16. oktober 2019, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

PREVENTIVA NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI DOMA  
IN V JAVNIH OBJEKTIH

KNJIŽNICA MEDVODE, 01 361 30 53

Sobota, 19. oktober 2019, ob 6.00  Pred BC Mercator Medvode 

IZLET NA VELIKI VRH (2088 M. N. M.) – KARAVANKE

PD MEDVODE, 041 582 208

Sobota, 19. oktober 2019, ob 19.00   Kulturni dom KUD OŽ Sora

NAŠIH 70 LET!

KUD OTON ŽUPANČIČ SORA, 041 862 012

Torek, 22. oktober 2019, ob 17.00   Knjižnica Medvode 

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

KNJIŽNICA MEDVODE, 01 361 30 53

Torek, 22. oktober 2019, ob 18.00   Aljaževa  domačija 

ZAPUŠČENI MLINI, FOTOGRAFSKA RAZSTAVA KD MAVRICA

KUD JAREM, 051 212 235

Sreda, 23. oktober 2019, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

PRIREDITEV V ČAST SIMONU JENKU: LETOS MINEVA 150 LET OD SMRTI 
VELIKEGA PESNIKA, KNJIŽNICA MEDVODE, 01 361 30 53

Sreda, 23. oktober 2019, ob 20.00   Pastoralni dom Preska 

PREDAVANJE ZA STARŠE

ŽUPNIJA PRESKA, 051 303 164

Četrtek, 24. oktober 2019, ob 19.30  Kulturni dom Medvode 

ABONMA SOTOČJE – V DRUGO GRE RADO

JZ SOTOČJE MEDVODE, kultura@zavodsotocje.si 

Petek, 25. oktober 2019, ob 20.00   Pastoralni dom Preska

PREDAVANJE IZ CIKLA  »DOPOLNIMO SPOZNANJA«

ŽUPNIJA PRESKA, 051 303 164

Ponedeljek, 28. oktober 2019–sreda, 30. oktober 2019, od 7.00 do 16.00

 Klub Jedro 

POČITNIŠKO VARSTVO

JZ SOTOČJE MEDVODE, rok@zavodsotocje.si 

Torek, 29. oktober 2019, ob 17.00  Knjižnica Medvode 

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

KNJIŽNICA MEDVODE, 01 361 30 53

Torek, 29. oktober 2019, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

BOLEČINA SLOVESA: PREDAVANJE O POSLAVLJANJU IN ŽALOVANJU

KNJIŽNICA MEDVODE, 01 361 30 53

NOVEMBER

Ponedeljek, 4. november 2019–ponedeljek, 23. december 2019  
ob 17.00  ZD Medvode 

SKUPINA ZA POMOČ PRI OPUŠČANJU KAJENJA

ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE, masa.sirnik@zd-medvode.si

Ponedeljek, 4. november 2019, ob 19.00   Klub Jedro

EX- TEMPORE HRAŠE IN ALJAŽEVINA 2019: LIKOVNA IN  
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

KUD JaReM, 051 212 235

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v Sotočju 6. septem-
bra 2019, z geslom POLHOGRAJSKO HRIBOVJE, ki prejmejo da-
rilni bon trgovine Baldrijan v vrednosti 20 evrov, so: Marjeta 
Pečnik iz Medvod, Majda Zor iz Smlednika in Helena Dermota 
iz Medvod. Nagrajenkam iskreno čestitamo. 

MAJA BERTONCELJ

V Društvu Barka letos praznujejo dvajset let delovanja njihove Gi-
balne delavnice Barka. Ob tem pripravljajo poseben dogodek, ki 
bo potekal v petek, 18. oktobra, z začetkom ob 18. uri v prostorih 
Barkinih delavnic. To bo lepa priložnost za srečanje, za pogled na-
zaj v čas njihovih prvih plesnih korakov vse do danes, ko nastopa-
jo na odrih po vsej Sloveniji.

Dvajset let Gibalne delavnice Barka
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Ima vaše vozilo že  
zimsko obutev?

Hiša popolne mobilnosti!  

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

 

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

 

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

 

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

PREOBUJTE GA PRI NAS!
 NUDIMO kvalitetne pnevmatike po ugodni ceni.

RABLJENA  

VOZILA  

Z ZNANO ZGODOVINO  

IN GARANCIJO.  

FINANCIRANJE BREZ  

POLOGA.

Možnost nakupa na obroke.

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: OSEBNI ARHIV

Citrarka Tanja Zajc Zupan vabi na kon-
cert mediteranskih pesmi, ki bo v so-
boto, 19. oktobra, ob 17.30 in ob 20. uri 
v Kulturnem domu Medvode. Ob zvokih 
citer bodo nastopili Klapa Volosko s Hr-
vaške, pevca Teja Saksida in Klemen 
Torkar ter klaviaturist Tadej Vasle. Večer 
bo vodila Tanjina hči Ana. Tanja je za ta 
večer skrbno izbrala pesmi, ki jih pre-
pevajo najbolj znani pevci in so prilju-
bljene po vsem svetu: Che sarà, Volare, 
Felicità, Vivo per lei, Con te partirò, Ca-
ruso, Santa Lucia, Amigos para siempre, 
Tornerò … Priljubljena Klapa Volosko bo 
ob mandolinah zapela najlepše dalma-
tinske pesmi, kot so Oprosti mi, pape, Tu 
non llores mi querida, Nono, dobri moj 
nono, Moj lipi anđele ... Vrhunec večera 
bodo dueti in preplet vseh nastopajočih. 

Citrarka Tanja Zajc Zupan  
in mediteranski večer
Potekal bo 19. oktobra v Kulturnem domu Medvode. MAJA BERTONCELJ

V novembru Društvo Atopijski dermatitis 
organizira Atopic Expo. Osrednja tema le-
tošnjega sejma bodo atopijski dermatitis, 
alergije, astma in vse, kar je povezano s 
temi in sorodnimi boleznimi: dietna prehra-
na, posebna nega, oblačila, prevleke, alter-
nativni pristopi, zdravstveni pristopi, vplivi 
konoplje, pomen dodatkov k prehrani, po-
men socialne mreže, druženja in podpore 
... "Na enem mestu bomo združili različna 
podjetja, društva in osebe, ki se ukvarjajo 
s to problematiko. S tem bi radi približali 
možnosti, ki obstajajo, da boste tisti s to-
vrstnimi težavami lažje našli pravo rešitev 
zase. Glavni namen je, da dobite odgovore 
na svoja vprašanja. Sejem bo imel tudi hu-
manitarno noto. Z zbranimi sredstvi bomo 
številnim olajšali njihov boj z nakupi izdel-
kov ali storitev, ki jih potrebujejo. Poskrbeli 
bomo tudi za animacijo otrok. Tokrat prvič 
začenjamo še s programom Mladi Atopik," 
pravijo v društvu. Sejem bo potekal v sobo-
to, 16. novembra, med 9. in 16. uro v Špor-
tni dvorani Medvode. Vstopnine ne bo.

Novembra bo sejem 
Atopic Expo



46 | NAGRADNA KRIŽANKA
Fo

to
: P

et
er

 K
oš

en
in

a

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 petka, 25. oktobra 2019, 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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Vabljeni  od ponedeljka do sobote,  v  času od 8:00 do 20:00 ure.

Več  informacij  na telefonu (01)  36 14 500 in spletni  strani  www.flora.s i

C v e t l iča r n a

Ljubl jana:  Cankarjeva cesta 7 /  Medvode: Medvoška cesta 3  /  optikamali .s i

 REZERVNA
OČALA

PODARIMO!

Vsakemu otroku do dopolnjenega 12. leta starosti ob nakupu novih korekcijskih očal podarimo rezervna očala. 
Rezervna očala se izberejo v ponudbi označeni z nalepko v obliki žoge. V rezervna očala vgradimo korekcijska 
stekla ESSILOR JUNIOR TRIO do dioptrije 6Dprt/2Cyl. 
Popusti se ne seštevajo. Akcija traja od 7. 10. 2019 do 31.12. 2019 oziroma do razprodaje zalog.
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KUPON ZA 20%
POPUstA
na IKEBanE 
v srEdO, 23. OKtOBra 2019.

Popust se obračuna na blagajni ob 
predložitvi kupona.

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUP V 
PONEDELjEK, 14. OKtOBRA 2019.

*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

saMO
9,42€

1kg

tRAVA 
PIKA

saMO
2,69€

250g

SVEČE 
LORD

9kom

NAGROBNI ARANŽMAJI
Velika izbira unikatnih nagrobnih 
aranžmajev, ki so jih izdelale naše 
cvetličarke iz suhega in svežega cvetja.

Slike so simbolične

5,87€
AKcIjA

8,39€

-30%

PESEK BEL 
15-25mm
25kg

KOCKE ZA PRIŽIGANJE 
FLAMAT

saMO
0,55€

saMO
8,10€

VOSEK LUNA RDEČ

SVETILKA 
NAMIZNA
6W saMO

15,99€saMO
7,90€

PLOŠČA REZALNA 
125x1 INOX

10 kosov

PIŠTOLA ZA PURPEN

saMO
12,90€

GARNITURA ORODJA 
UNIOR, 4 DELNA

saMO
24,90€

LEPILO 
SEKUNDNO 
SUPERGLUE, 3gsaMO

0,89€

MAČEHE

saMO
0,44€

5,34€
AKcIjA

6,68€

-20%

KZ
 M

ED
VO

D
E 

Z.
O

.O
., 

M
ED

VO
D

E,
 C

ES
TA

 O
B 

SO
RI

 1
1,

 M
ED

VO
D

E


