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Slovenska filantropija, združenje za 
promocijo prostovoljstva, je v Kultur-
nem domu Črna na Koroškem podelila 
nazive za prostovoljstvu prijazno mesto. 
Naziv je lani prvič prejela tudi Občina 
Medvode in po odločitvi komisije so na-
ziv ohranili tudi letos.
Nazive so na dnevu prostovoljstva, ki 
poteka v okviru Nacionalnega tedna 
prostovoljstva, podelili občinam, ki ak-
tivno podpirajo prostovoljstvo in prosto-
voljske organizacije. Priznanje je v ime-
nu Občine Medvode prevzel župan Nejc 
Smole, ki je bil še posebno ponosen na 
najmlajše prostovoljce: učence OŠ Pre-
ska in VIZ Frana Milčinskega Smlednik, 
ki so na prireditvi prejeli naziv junaki 
našega časa. "Občina Medvode upošteva 
prostovoljsko delo tudi kot lastni delež 
sofinanciranja projektov. Na sedmih 
razpisih smo lani sofinancirali aktivno-
sti na področju kulture, sociale, športa, 
turizma, mladine, kulturne dediščine in 
prireditev, kjer smo sofinanciranju na-
menili 366.700 evrov proračunskih sred-
stev. Večje prireditve, kjer so bili aktivni 
predvsem prostovoljci, so bile v lanskem 
letu na primer Tradicionalna spomla-
danska čistilna akcija, Festival Medvode 
v gibanju, Medvoški kulturni festival, Te-

den vseživljenjskega učenja, Evropski te-
den mobilnosti … Občina prostovoljskim 
organizacijam omogoča brezplačno ali 
subvencionirano uporabo prostorov za 
redno delovanje. Sem spadajo stavbe, ki 
so v lasti Občine Medvode ali pa jih ta na-
jema in nato daje v brezplačno uporabo. 
Nekateri javni objekti imajo za uporabo 
določene cenike, ki upoštevajo popuste 
za lokalne prostovoljske organizacije. 

Društvom pri njihovem delu z uporabo 
prostorov pomagajo tudi krajevne sku-
pnosti," poudarjajo na Občini Medvode.
Častno pokroviteljstvo prireditve je spre-
jel predsednik Vlade Republike Slovenije 
Marjan Šarec, ki je tudi podelil priznanja. 
Pred podelitvijo je za občine prejemni-
ce naziva prostovoljstvu prijazno mesto 
potekal tudi posvet županov na temo iz-
menjave dobrih praks in priložnosti za 
razvoj in promocijo prostovoljstva.

Medvode še naprej  
prostovoljstvu prijazno mesto
Naziv so prvič prejeli lani, letos so ga po odločitvi 
komisije ohranili.

Priznanja je podelil predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. Med njimi so bili 
tudi prostovoljci iz medvoške občine.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode občane tudi letos vabi, 
da se pridružijo ugodni akciji sterilizacij in 
kastracij mačk in psov, ki poteka četrto se-
zono. Za lastnika mačk je strošek dvajset 
evrov, za lastnike psov pa je cena odvisna 
od teže psa, Občina Medvode prispeva 
za vsakega dvajset evrov. "V zadnjih treh 
letih smo v akciji sterilizirali več kot 1400 
mačk. To je projekt, s katerim želimo pre-
prečiti in omejiti nova mačja in pasja le-
gla. Cilj je ozaveščanje občanov o pomenu 
veterinarsko urejenih živali, spodbujanje 
preventivnih ukrepov, preprečevanje no-
vih zavrženih živali, preprečevanje širjenja 
bolezni in posledično poginov. S preven-
tivo omejimo zavržene živali, za katere je 
vsaka občina dolžna poskrbeti po zakonu 
o zaščiti živali," pojasnjujejo na Občini 
Medvode. Ob odločitvi za sterilizacijo in 
kastracijo občani pokličejo Veterino Tri-
stokosmatih v Ljubljani (031 790 600 ali 
01 544 36 58), se dogovorijo za termin, 
pripeljejo žival in sporočijo osebne podat-
ke (stalni naslov mora biti v občini Med-
vode). Akcija traja do porabe predvidenih 
sredstev. Prednosti sterilizacije/kastracije 
so: samec ne bo več označeval teritorija, 
mačke se ne bodo klatile, zmanjša se mo-
žnost nesreč in prenosa nalezljiih bolezni, 
onemogočen je razvoj tumorjev na testisih 
in raka na maternici, zaradi gonitev in pre-
tepov mačke ne bodo izpostavljene po-
škodbam in prenosom nalezljivih bolezni, 
omejitev legel. O mačkah brez lastnikov 
ali o mačkah, za katere lastniki ne skrbijo 
odgovorno, lahko obvestite Društvo Reks 
in Mila (070 326 447 ali 031 391 056) ali 
Zavetišče Horjul (051 304 435). Potrudili se 
bodo poskrbeti zanje.

Akcija sterilizacij in 
kastracij mačk in psov

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je na svoji spletni strani 
objavila Javni razpis za dodelitev finančnih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Medvode v letu 2019 v 
okvirni višini 52 tisoč evrov. Razpis je odprt 
do vključno danes, 14. junija. Objavljen je 
tudi Javni razpis za dodelitev sredstev za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Medvode za leto 2019. Višina sred-
stev je 27 tisoč evrov, rok oddaje vlog je 31. 
avgust.

Dva javna razpisa

Priznanje je v imenu Občine 
Medvode prevzel župan Nejc 
Smole, ki je bil še posebno 
ponosen na najmlajše 
prostovoljce: učence OŠ Preska 
in VIZ Frana Milčinskega 
Smlednik, ki so na prireditvi 
prejeli naziv junaki našega 
časa.
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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) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in 
VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja lju-
di 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 Žlebe - Seničica, VVS Vaše – 
le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sis-
tem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni 
vodovodni sistem, VS Golo Brdo - Polana. Poročila 
o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode 
iz posameznih VVS in VS ter poročila o preskusih 
posameznih vzorcev pitne vode so stalno dostopna 
na spletnih straneh Občine Medvode www.medvo-
de.si. Navodila, priporočila in mnenja glede vzdr-
ževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih 
vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Občina Medvode

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je na svoji spletni strani 
objavila Ponovno javno zbiranje ponudb za 
prodajo treh nepremičnin v Vašah, ki so v 
njeni lasti in posesti. Nepremičnine stojio 
v naselju Vaše, v morfološki enoti, ki je na 
podlagi Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Medvode namenjena sta-
novanjskim površinam za eno- in dvosta-
novanjske objekte. V postopku je izbris 
stvarne pravice (služnosti). Vpis lastninske 
pravice na nepremičninah je dopusten. Rok 
za oddajo ponudb je do vključno 3. julia.

Zbiranje ponudb za tri 
nepremičnine v Vašah

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Občina Medvode je vendarle dobila grad-
beno dovoljenje, ki pomeni težko priča-
kovani začetek projekta rekonstrukcije 
ceste Zbilje–Žeje–obrtna cona z izgradnjo 
pločnika skozi naselje in gradnjo komu-
nalne infrastrukture. Gre za eno večjih 
letošnjih investicij v občini.
"Obravnavana lokalna cesta v dolžini 
980 metrov je široka okrog 5,5 metra in 
je v slabem stanju, na določenih delih 
zelo poškodovana in nevarna za šibkej-
še udeležence v prometu. Zgrajen bo nov 
pločnik v širini 1,5 metra, ki bo omogo-
čal varno pot v šolo, rekonstruirana bo 
cesta v dolžini približno 980 metrov. 
Hkrati se bo izvajala gradnja kanaliza-
cijskega omrežja, obnova vodovodnega 
omrežja ter gradnja novega plinovodne-
ga in optičnega omrežja. Za zagotavlja-
nje požarne varnosti je predvidena tudi 
vgradnja nadzemnih hidrantov. Z iz-
vedbo tega projekta zagotavljamo boljšo 
vodooskrbo na tem območju, hkrati pa 
komunalno opremljamo tudi prihodnjo 
Poslovno cono Jeprca. Za začetek inve-
sticije so zaslužni tudi občani ob trasi, 
ki so z razumevanjem odstopili potreb-
na zemljišča za novo infrastrukturo, ki 
bo močno izboljšala kvaliteto bivanja v 
tem delu naselja," pojasnjujejo na Obči-
ni Medvode. Dela bodo potekala pred-
vidoma do začetka prihodnjega leta. 
Vzpostavljena bo popolna zapora lokal-
ne ceste Jeprca–Zbilje in dela javne poti 
Cesta k Barletu.
Investicija je vredna skoraj milijon 
evrov, od tega bo dobro polovico sred-
stev v vrednosti 514.692,28 evra zagoto-
vila Občina Medvode, 152.670,51 evra za 
plinovodno omrežje Energetika Ljublja-
na in 332.530,08 evra za kanalizacijsko 
omrežje JP VOKA Snaga. Že konec lan-
skega leta je bilo na podlagi javnega 

Milijon evrov za komunalno infrastrukturo v Zbiljah
Gradnja, ki bo v naselju Zbilje (predel Žeje) potekala do začetka prihodnjega leta,  
bo zaradi obremenjenosti ceste močno vplivala na potek prometa.

Obstoječa cesta je v slabem stanju, na določenih delih zelo poškodovana in nevarna za 
šibkejše udeležence v prometu. / Foto: arhiv Občine Medvode

razpisa za izvedbo celotne investicije 
izbrano podjetje Prenova Gradbenik, 
optično omrežje pa bo gradilo podjetje 
Telekom Slovenije.
Na Občini Medvode še poudarjajo, da 
bodo dela zaradi obremenjenosti ceste 

močno vplivala na potek prometa, zato 
udeležence v prometu prosijo za upošte-
vanje navodil izvajalca in razumevanje. 
Kot so še dodali, so s potekom del in do-
stopom do objektov lastnike seznanili 
na srečanju krajanov.
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 Pred vrati je občinski praznik. 
"S praznovanjem občinskega praznika zaključujemo prvo pol-
letje v občini Medvode, ki je bilo v vseh pogledih zelo pestro, 
tako po investicijah na komunalnem področju kot po dogod-
kih, ki so se že zvrstili. Za drugo polletje nam želim kratek 
predah med dopusti in potem kar se le da uspešno nadalje-
vanje do konca leta. Uspešno naj bo v čim več pogledih: pri ti-
stih, ki delajo na področju prostovoljstva, da uspešno zaklju-
čijo vse projekte, mi na občini pa se bomo potrudili, da v čim 
večji meri zaključimo projekte, ki so trenutno odprti."

 Bo slavnostna seja ob občinskem prazniku že na novi tr-
žnici?
"Z veliko verjetnostjo lahko to potrdim. To je dogodek, ki se ga 
izjemno veselim. Tržnica bo Medvodam prinesla veliko doda-
no vrednost. Odlok o ureditvi javne tržnice v občini Medvode 
je bil sprejet, tržni red se še oblikuje. Kot smo poudarili že 
na občinskem svetu, bomo skušali loviti ravnotežje med tem, 
da dobimo toliko, da se povrnejo stroški osnovnega obrato-
vanja tržnice, po drugi strani pa, da bodo cene ekonomsko še 
sprejemljive in zadovoljive za ponudnike. S tržnico, parkom 
in prireditvenim prostorom bi lahko Medvode bolj zaživele 
tudi v poletnih mesecih, kot to velja za številna mesta. Upam, 
da bodo ljudje ta prostor sprejeli za svojega, da bo v njem tudi 
naš Javni zavod Sotočje znal prepoznati dodano vrednost in 
da se morda v prihodnje lahko nadejamo tudi kakšnega po-
letnega glasbenega festivala v Medvodah. To bo šlo z roko v 
roko z nadaljnjim urejanjem središča."

 Urejanje središča Medvod s tem še ni končano?
"Z deli, ki se zaključujejo, smo naredili velik korak v urejanju 
centra. Prihodnji korak mora biti urejanje sotočja in povezave 
gorvodno ob Sori. Hkrati smo že sredi projektiranja kolesar-
ske povezave z Ljubljano. Trenutno v prostor umeščamo brv 
med občinsko stavbo in Pirničami."

 V maju je bila seja občinskega sveta, na kateri je bilo pri 
obravnavi poročila o varnostnih razmerah na območju ob-
čine za preteklo leto govora tudi o možnosti postavitve sta-
cionarnih radarjev. Jih boste kupili?
"Sosednje občine so se v veliki večini že pred časom odločile 
za nakup stacionarnih radarjev, ki jih postavljajo na prome-
tno najbolj črne točke. V Medvodah se za to za zdaj še nismo 
odločili, vse pa kaže, da bomo morali iti v to smer, predvsem 
v okolicah šol, vrtcev in poti v šolo. V nedogled ne moremo 
postavljati asfaltnih umirjevalcev prometa."

 Kako je z redarsko službo?
"Ostaja velika odprta dilema. Na mizi imamo tri možne re-
šitve. Ena je, da nadaljujemo kot doslej, pri čemer bi morali 
zaposliti še enega inšpektorja, saj imamo od decembra samo 

enega. Druga možnost je ustanovitev medobčinskega inšpek-
torata in redarstva skupaj z Občino Škofja Loka, tretja pa, da se 
pridružimo kranjskemu inšpektoratu in redarstvu. Vse tri mo-
žnosti še preučujemo. Če ne prej, bo odločitev znana do jeseni."

 Zakaj je to potrebno?
"S spremembo zakonodaje je bilo lani precej novih pristojno-
sti naloženih občinskim inšpektorjem, po moji oceni več kot 
polovica najbolj težavnih postopkov. Ker ima relativno malo 
občin samostojni inšpektorat, se nagibamo k temu, da bi se 
združevali. Glede na to, da Občina Škofja Loka tega področja 
prav tako še nima urejenega, se nam je zdela to dobra reši-
tev. Skupaj dosežemo štirideset tisoč prebivalcev, kar pa je že 
številka, ko lahko govorimo tudi o delni specializaciji tistih, 
ki bodo delali na tem področju, torej o večji strokovnosti. Če 
to ne bo mogoče, če ne bomo prišli do takšnega dogovora, 
se bomo pridružili medobčinskemu inšpektoratu v Kranju, v 
katerem je že sedaj kar nekaj občin."

 Pisali smo že o tem, da ima občina novega koncesionarja 
za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občin-
skih cest in zimske službe. Sta si s starim koncesionarjem 
že predala posle?
"Posli so bili predani z junijem, tako da je za izvajanje že od-
govoren novi koncesionar." 

 Zaključil se je arhitekturni natečaj za strokovno najpri-
mernejšo rešitev za izgradnjo nove osnovne šole v Preski. 
So že znani rezultati?
"Rok za oddajo rešitev je že potekel, rezultati pa še niso znani. 
Prejeli smo kar 17 projektnih rešitev. Če lahko rečem, da bomo 
v njih našli najboljšo, pa me po drugi strani bolj skrbi izvajanje 
tega projekta, torej gradnja nove šole. Informacije, ki jih prido-
bivamo z ministrstva, so slabe. To pomeni, da trenutno ne na-
črtujejo razpisa za sofinanciranje, brez državnih sredstev oziro-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Slavnostna seja na novi tržnici
Iz pogovora z županom: Pred vrati je občinski praznik – Bodo novost v občini 
stacionarni radarji? – Nič kaj obetavne novice za novo šolo v Preski – Prometna 
varnost na Seničici – Odprodaja parkirišč na Škofjeloški cesti – Mobilne hiše pri 
nekdanji Lipi

Župan Nejc Smole / Foto: Tina Dokl
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ma brez sredstev ministrstva pa nimamo 
možnosti za začetek tega tudi finančno 
velikega projekta. Pogovori na to temo po-
tekajo in sem že napovedan na srečanje 
z ministrom, da mu ponovno predstavi-
mo problematiko. V njeno reševanje se je 
aktivno vključila tudi poslanka, ki je bila 
izvoljena na našem območju. Ne preosta-
ne nam drugega, kot da vršimo pritisk na 
državo."

 Za nami so evropske volitve. V Med-
vodah živi stara in nova evropska po-
slanka Tanja Fajon, pred volitvami je 
bil na obisku v Medvodah tudi Franc 
Bogovič, prav tako stari in novi evrop-
ski poslanec. Kakšno je vaše sporočilo 
evroposlancem?
"Oba omenjena tudi sedaj izvoljena 
evropska poslanca sta bila v Medvodah v 
zadnjem mandatu večkrat gosta na raz-
ličnih dogodkih, ki jih je organiziral tudi 
naš mednarodni odbor. Vsakega evropo-
slanca, ki pride na pogovore v Medvode, 
smo veseli. Seznanjamo jih s svojo pro-
blematiko. Občina Medvode zelo jasno 
poudarja, da je sistem financiranja prek 
evropskih sredstev trenutno precej zgre-
šen oziroma izrazito nenaklonjen sre-
dnje velikim občinam, kakršna so Med-
vode. Mestne občine imajo svoj ukrep, 
posebna sredstva, zagotovljena za urbani 
razvoj, medtem ko srednje velike občine, 
ki imamo skoraj vse servise kot mestne 
občine, do teh sredstev nismo upraviče-
ne. Po drugi strani nismo izrazito ruralna 
občina, s čimer bi po tej strani imeli veli-
ko več možnosti in priložnosti, niti nismo 
problemsko območje in prav tako ne ob-
mejno območje. Tukaj je vse večji prepad 
in ves čas opozarjamo, da bo treba sistem 
financiranja spremeniti."

 Začenja se nov velik projekt: re-
konstrukcija ceste Zbilje–Žeje–obrtna 
cona z izgradnjo pločnika skozi nase-
lje in komunalne infrastrukture. Ste 
vendarle pridobili gradbeno dovolje-
nje?
"Po enem letu in dveh mesecih smo konč-
no pridobili gradbeno dovoljenje za ta sko-
raj milijon evrov vredni projekt, ki se je že 
začel in bo potekal do konca leta. Zaradi 
del bo cesta zaprta, obvoz pa bo urejen po 
državni cesti prek krožišča na Klancu." 

 To bo še eno odprto gradbišče, ki jih 
je v občini res veliko.
"Res jih je že veliko, a če želimo iti naprej 
s tempom, tudi uresničiti idejo Obrtne 
cone Jeprca, je ta projekt treba izpeljati."

 Na področju cestne infrastrukture 
se obeta še en večji projekt v Smledni-
ku. Kako daleč ste?

"Gre za rekonstrukcijo ceste Smlednik–
Nova Dragočajna. Z Direkcijo RS za ceste 
tečejo pogovori, da bi oni prihodnje leto 
pri OŠ Simona Jenka Smlednik zgradili 
krožišče, mi pa bi zraven rekonstruira-
li omenjeno cesto. Krožišče bi tam za-
gotovo najbolje prispevalo k umirjanju 
prometa. Prehoda za pešce pri šoli ni 
več, odkar je avtobusno postajališče."

 Na več naslovov, tudi na naše uredni-
štvo, je krajan Seničice poslal pismo v 
zvezi s problematiko prometne varnosti 
skozi vas. Ste že kaj bližje rešitvam?
"Dejstvo je, da ima vsaka investicija svo-
je korake. Naša želja je, da se krajani na 
ravni tamkajšnje krajevne skupnosti 
poenotijo, po drugi strani pa postopki že 
tečejo. Pripravlja se idejni projekt ume-
stitve pločnika v prostor, priprava za to, 
da nam bodo krajani potem pomagali 
pri pridobivanju soglasij, da bomo šli 
lahko v odkup zemljišč. Šele potem bo 
sledila gradnja. Z akcijo 'na horuk' se teh 
postopkov ne da preskočiti. Ta problem 
ima že kar dolgo brado, je pa res, da se 
je na Seničico v zadnjem času preselilo 
kar nekaj občanov, da je več otrok. Var-
nost tam vsekakor je problem. Vse sku-
paj je odvisno tudi od tega, kako hitro bo 
potekal postopek pridobivanja zemljišč. 
Treba pa je vedeti, da ta investicija še ni 
v proračunu niti nimamo na postavki 
za odkupe zemljišč denarja za to. Real-
no lahko letos pripravimo vso potrebno 
dokumentacijo, lahko naročimo projekt, 
prihodnje leto odkupimo zemljišča in 
gremo potem naprej."

 Slišati je, da občina želi prodati par-
kirišča pred bloki na Škofjeloški cesti 
v Preski. Drži?
"O tem se zelo veliko govori. S krajevno 
skupnostjo smo se o tem že pogovarjali. 
Občina bi rada na Škofjeloški cesti ure-

dila vprašanje parkirišč. Dobili smo tudi 
informacijo, da bodo vsaj nekateri sta-
novalci blokov to izpodbijali. Na tej toč-
ki bi želeli poudariti, da je parkirišče v 
lasti Občine Medvode. Če prebivalci raz-
polagajo z dokumentacijo, ki dokazuje, 
da so ob nakupu stanovanj ali kadarkoli 
kasneje kupili zraven tudi parkirišča, jih 
prosimo, da to dokumentacijo prinesejo. 
Če je tako, bo stvar hitro razrešena, če pa 
ni tako, bomo to uredili. Občina je bila 
pripravljena, po našem mnenju po spre-
jemljivi ceni, parkirišča odprodati. Ne 
nazadnje ima stanovanje s parkiriščem 
večjo vrednost kot brez njega. Če bodo 
prebivalci ubirali pot pred sodiščem, kot 
so nakazali, potem bo tudi občina zače-
la druge postopke. Že večkrat smo pove-
dali, da bi radi funkcionalna zemljišča 
uredili. Zakaj najprej ravno na Škofje-
loški cesti? Ker bloki tam funkcionalna 
zemljišča že imajo urejena, ne spadajo 
pa mednje tudi parkirišča. Še večji nered 
je v središču Medvod, kjer ni še nič ure-
jeno."

 Za konec še eno vprašanje s podro-
čja urejanja prostora. Kaj se dogaja 
pri nekdanji Lipi v Spodnjih Pirničah. 
Postavili so mobilne hiške. Je občina s 
tem seznanjena? 
"Do nas ni prišel niti en papir, niti en 
sam dokument. Na podlagi tega, da smo 
sami opazili, da se tam nekaj dogaja, in 
na podlagi prijav občanov, smo naredili 
prijavo naprej na gradbeno-kmetijsko 
inšpekcijo. Čakamo rezultate njihovega 
dela. Mobilni objekti so postavljeni na 
kmetijskem zemljišču prve kategorije, na 
katerem je tudi večina parkirišč. Državne 
inšpekcije v tem primeru ne izvedejo po-
stopkov do konca, s prstom pa se potem 
kaže na tiste, ki imamo najmanj orodij v 
rokah, da bi lahko ukrepali."

Posveti se ljubezni do drugih,
posveti se skupnosti okoli sebe

in posveti se ustvarjanju nečesa,
kar ti bo dalo smisel in pomen.

Morrie Schwartz

 V želji, da bi še naprej znali skupaj ustvarjati smisel in pomen

 Vam ob prazniku občine Medvode voščimo

 župan Nejc Smole s sodelavci in Občinski svet Občine Medvode
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MAJA BERTONCELJ

Konec maja je bila prva dopisna seja občin-
skega sveta. Na njej so svetniki glasovali 
o predlogu sklepa o imenovanju Katarine 
Blažič, vodje Režijskega obrata, za člani-
co Skupščine javnega podjetja Komunala 
Kranj. Člani občinskega sveta so svojo od-
ločitev o predlaganem sklepu sporočali z 
e-sporočili. Sklep je bil potrjen. 

Prva dopisna seja

MAJA BERTONCELJ

Občinski svet Občine Medvode je na seji 
22. maja sprejel Predlog sklepa o določitvi 
cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca 
Medvode in rezervacijah. Trenutno veljavne 
cene programov so bile sprejete 28. febru-
arja lani. Vrtec Medvode je nove, višje cene 
predlagal v največji meri zaradi zvišanja 
plač kot sprostitev napredovanj, višjega 
regresa in novih izhodiščnih razredov. Za 
plače bo na letni ravni namenjenih okrog 
134 tisoč evrov več sredstev. Cene se v pov-
prečju zvišujejo od 1,70 evra do 14,10 evra 
na mesec. Potrjene nove cene programov 
so: prvo starostno obdobje 509,67 evra (se-
daj 492,50 evra), drugo starostno obdobje 
361,88 evra (sedaj 345 evrov), kombinirani 
oddelki 3.–4. leta 414,33 evra (sedaj 396 
evrov). Nove cene so v uporabi od 1. junija. 
Starši otrok, za katere je Občina Medvode 
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko 
uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške 
odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju 
od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo 
lahko uveljavljajo za neprekinjeno odso-
tnost otroka, vendar najdlje za čas enega 
meseca. V tem času plačajo rezervacijo v 
višini štirideset odstotkov zneska, ki jim je 
določen z odločbo centra za socialno delo 
o višini plačila staršev.

Nove cene vrtca

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Občinski svet Občine Medvode se je na 
peti seji seznanil z vsebino Končnega 
(letnega) poročila letnega vzdrževanja 
cest za leto 2018, ki ga je pripravila Go-
renjska gradbena družba, sedaj že nek-
danji koncesionar opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest – redno vzdrževa-
nje na območju občine Medvode. 
V letnem času so vzdrževali lokalne ce-
ste v dolžini 61.196 metrov, lokalne zbir-
ne ceste v dolžini 3.267 metrov, lokalne 
krajevne ceste v dolžini 1.625 metrov, jav-
ne poti v dolžini 142.667 metrov in javne 
poti za kolesarje v dolžini petsto metrov. 
Poročilo je predstavil Klamen Pirc. Kot je 
dejal, je bila skupna vrednost vseh del 
457.925,66 evra, poudaril pa je strošek 
vzdrževanja makadamskih cest, ki zna-
ša kar dobrih 147 tisoč evrov. Ob tem je 
bilo kar nekaj razprave. Svetniki in tudi 
župan so se strinjali, da bi bila rešitev 
čim prejšnja preplastitev makadamskih 
cest, ki jih je po občini še kar precej, po 
drugi strani pa je bilo povedano, da de-
narja za to v proračunu ni dovolj. "Glede 
na porabljena sredstva rednega vzdr-
ževanja ugotavljamo, da je bilo največ 
sredstev porabljenih za popravilo ma-

kadamskih vozišč ter določenih odsekov 
na asfaltiranih voziščih. Od lokalnih cest 
po slabem vozišču izstopa cesta Tacen–
Brezovec na odseku skozi gozd med Zavr-
hom in krožiščem pri golfskem igrišču v 
Smledniku. V slabem stanju je tudi cesta 
Sora–Topol, na lokalni cesti Medvode–
Sora–Puštal glavno težavo predstavljajo 
obstoječi pokrovi komunalnih jaškov, ki 
so v večini primerov nekaj centimetrov 
nad nivojem cestišča, kar predstavlja 
predvsem težavo za voznike, saj lahko 
pride do poškodb vozil, težavno pa je tudi 
kvalitetno izvajanje pluženja ob sneže-
nju. Od javnih poti bi omenil cesto OŠ 
Smlednik–lovka, ki je v izredno slabem 
stanju in je nujno potrebna obsežnejših 
sanacijskih del, podobno velja tudi za so-
sednjo cesto krvavo znamenje–cerkev sv. 
Valburge," je pojasnil Klemen Pirc.
Občina ima novega koncesionarja za 
redno vzdrževanje cest in za zimsko 
službo. Na podlagi javnega razpisa je 
bilo izbrano podjetje HNG hidrotehnika, 
nizke in komunalne gradnje iz Mengša 
skupaj s podizvajalci. Z delom je že da-
leč. Na seji so svetniki poudarili slabo 
odzivnost dosedanjega koncesionarja 
v tem vmesnem času in omenili, da bi 
bilo treba nad vzdrževanjem in opra-
vljenimi deli imeti večji nadzor.

Največji strošek  
makadamske ceste
Skupna vrednost letnega vzdrževanja cest za leto 2018  
je nekaj manj kot 458 tisoč evrov.

Občina Medvode ima za vzdrževanje cest novega koncesionarja, stari pa je predstavil 
poročilo za lansko leto.

MAJA BERTONCELJ

Občinski svetniki so na peti seji sprejeli 
predlog Odloka o ureditvi javne tržnice v 
Občini Medvode. Slednji opredeljuje način 
izvajanja izbirne lokalne gospodarske jav-
ne službe urejanja in čiščenja javne tržnice 
v občini in določa ureditev, vzdrževanje in 
upravljanje javne tržnice. 

Odlok o ureditvi tržnice
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Fotografija zapisa hišnega imena v župnijskih knjigah (vir: Nadškofijski arhiv Ljubljana)

MAJA BERTONCELJ

• Medvoški občinski svetniki so na 5. seji 
22. maja po razpravi vendarle potrdili Pre-
dlog Sklepa o soglasju k ceni storitve po-
moči družini na domu v občini Medvode, ki 
so ga obravnavali že na četrti seji, a takrat 
ni dobil zadostne podpore. Tudi tokrat sve-
tniki niso bili enotni, glasov za pa je bilo 
na koncu dovolj. Nove cene je predlagal 
izvajalec Comett oskrba, ki je koncesionar 
za omenjeno storitev v občini Medvode. Na 
delovnik ta znaša 21,21 evra na efektivno 
uro (subvencija občine je 15,53 evra), cena 
ure storitve, opravljene na nedeljo, je 28,17 
evra na efektivno uro (subvencija občine 
je 20,4 evra), cena ure storitve, opravljene 
na državni praznik, pa znaša 30,02 evra 
na efektivno uro (subvencija občine 21, 69 
evra). Nove cene se uporabljajo od 1. junija 
dalje.
• V osnutku so obravnavali Odloke o razgla-
sitvi trinajstih kulturnih spomenikov lokal-
nega pomena, pri čemer je bilo kar nekaj 
pomislekov in vprašanj.
• Sprejeli so Predlog Odloka o spremembi 
in dopolnitvi proračuna Občine Medvode 
za leto 2019 in Predlog Odloka o zaključ-
nem računu proračuna Občine Medvode za 
leto 2018. 
• Sprejet je bil tudi Osnutek Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o oglaše-
vanju in obveščanju v občini Medvode, Pre-
dlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih 
sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvo-
de na dan 1. 1. 2019, Predlog delne povrni-
tve stroškov organizacije volilne kampanje 
za redne lokalne volitve dne 18. novembra 
2018 in Predlog Odredbe o spremembah 
in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih 
parkirnih površin v občini Medvode.

NA KRATKO S SEJE

MAJA BERTONCELJ

Poročilo je predstavil komandir Policij-
ske postaje Medvode Feliks Strehar. Sve-
tniki so imeli kar precej vprašanj, vsi pa 
so poudarjali pomen dobrega sodelova-
nja tako z občino kot občani. 
"Splošna ocena varnosti na območju 
občine Medvode za leto 2018 je dobra. 
Primerila se ni nobena večja oziroma 

hujša kršitev javnega reda in miru, ni 
se zgodil dogodek, ki pri ljudeh vzpodbudi 
občutek ogroženosti (hujše kaznivo deja-
nje s področja krvnih deliktov), prav tako 
se ni zgodila nobena prometna nesreča, 
ki bi imela za posledico smrt udeleženca. 
Občutek prometne varnosti občanov se 
je poslabšal, saj občani niso zadovoljni s 
prometno varnostjo skozi naselja Pirniče, 
Vikrče, Preska, Sora in Vaše. Število krši-

tev s področja javnega reda in miru se je 
zmanjšalo. Največji varnostni problem na 
območju občine predstavljajo velike tatvi-
ne, vlomi v stanovanjske objekte. Policija 
bo tudi v prihodnje največ pozornosti po-
svečala temu področju dela, v sodelova-
nju z lokalno skupnostjo in občani. Kljub 
premajhnemu številu policistov se bomo 
še naprej trudili biti odlični," je splošno 
oceno varnosti povzel Feliks Strehar.

Komandir s svetniki o varnosti
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o varnostnih razmerah  
na območju občine Medvode za leto 2018.

MAJA BERTONCELJ

V okviru projekta Stara hišna imena, v 
katerem sodeluje tudi Občina Medvode, 
so bila v medvoški občini letos obravna-
vane krajevne skupnosti Pirniče, Smle-
dnik in Zbilje. 
"Na podlagi zgodovinskih zapisov v 
franciscejskih katastrih in župnijskih 
knjigah ter s pomočjo domačinov, ki 
so sodelovali na srečanjih, je bilo v na-
vedenih krajevnih skupnostih zbranih 
440 starih hišnih imen. Pri zbiranju 
imen in predvsem zanimivosti, pove-
zanih z njimi, so sodelovali tudi učenci 
OŠ Simona Jenka Smlednik, ki so na ta 
način obogatili znanje o svojih doma-
čih krajih," je pojasnil Klemen Klinar 
iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 

ki vodi projekt. Z namenom ohranitve 
in oživitve rabe hišnih imen so bili la-
stniki hiš s hišnimi imeni povabljeni k 
podaji soglasja za označitev domačije. 
"Prve table so že nameščene, ostali la-
stniki pa jih bodo prejeli v kratkem. Na 
tablah so imena izpisana v domači na-
rečni obliki. Lastniki domačij, ki se za 
označitev domačij niso odločili, lahko 
soglasje kljub poteku roka še vedno od-
dajo. Za več informacij se lahko obrnejo 
na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, 
telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.
klinar@ragor.si," je dejal Klinar. Projekt 
Stara hišna imena poteka v okviru LAS 
Za mesto in vas in ga financirajo Obči-
na Medvode, preostale sodelujoče obči-
ne in Evropska unija prek Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Table s hišnimi imeni  
že nameščajo
V treh krajevnih skupnostih je bilo zbranih štiristo 
štirideset starih hišnih imen.
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Uroš Medar je učitelj 
matematike in fizike in poučuje 
na Osnovni šoli Preska. V občini 
je zelo dejaven predvsem na 
področju kulture, za katero si 
prizadeva in želi, da bi bila na 
še višji ravni. Udejstvovanje 
na področju kulture mu poleg 
družine zapolni večino prostega 
časa.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

 Osebna predstavitev …
"Sem poročen, z družino živimo na Sve-
tju. Z ženo imava dva otroka, tretji je na 
poti. Po poklicu sem učitelj in poučujem 
na OŠ Preska. Prihajam iz Ljubljane, 
kjer sem dokončal osnovno šolo, gim-
nazijo in Pedagoško fakulteto smer ma-
tematika in fizika. Star sem 32 let."

 V občinskem svetu ste novinec. Za-
kaj ste se odločili za kandidaturo, kaj 
je pretehtalo?
"V lokalni politiki sem res povsem no-
vinec. Spremljal sem delo Nejca Smole-
ta, predno je postal župan, ko je bil še 
predsednik Občinske kulturne zveze. 
Pri meni je požel veliko simpatij. Ko je 
vstopil v politiko in se izkazal tudi kot 
župan, se mi je zdelo prav, da se takšne-
mu človeku pomaga. Vprašal me je, ali 
bi bil pripravljen kandidirati na njegovi 
listi, in privolil sem z največjim vese-
ljem."

 Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
"Na področju družbenih dejavnosti kar 
precej, zato sem bil v tem mandatu tudi 
predlagan za predsednika Odbora za 
družbeno dejavnost. Najbolj sem dejaven 
na področju kulture. Že sedmo leto sem 
predsednik KUD Fran Saleški Finžgar Se-
nica. Bil sem podpredsednik Občinske 
kulturne zveze. Kot učitelj sem v dogaja-
nje v občini veliko vpleten tudi z učenci. 
Aktiven sem tudi v Župniji Sora."

 Ste že doslej spremljali lokalno po-
litiko? Kako komentirate dogajanje, 
odločitve?
"Lokalno politiko sem spremljal, seveda 
pa še zdaleč ne tako intenzivno, kot jo 
spremljam, odkar sem bil izvoljen v ob-
činski svet. Medvode so se začele vidno 
razvijati – ne samo na področju infra-
strukture. Napredek je tudi na drugih 
področjih, kot so na primer obveščanje 
občanov prek družbenih omrežij, inten-
zivneje so se začeli spremljati evropski 
razpisi in uporabljat ta sredstva, bolj 
je urejena občinska uprava, ne morem 
mimo nove tržnice ..."

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik?
"Menim, da se stvari dajo še izboljšati. 
Ravno zato sem se vključil v področje 

družbenih dejavnosti, saj si želim, da 
bi kultura v občini prišla na višjo ra-
ven. Vesel sem, da se za naslednja šti-
ri leta pripravlja strategija za kulturo. 
Več spoznavam tudi socialni del, ki ga 
bo prav tako treba urediti. Želel sem si 
večje vpletenosti tudi na področju mla-
dine, a vse ne bo šlo. Imenovan sem 
bil namreč tudi v svet Javnega zavoda 
Sotočje."

 Katere lastnosti po vašem odlikuje-
jo dobrega svetnika in kakšna so vaša 
temeljna vodila pri opravljanju sve-
tniške funkcije?
"Najbolj pomembno se mi zdi, da obča-
nom priskrbimo odgovore na vpraša-
nja, ki jih imajo. Najslabše je, če nimaš 
odgovora. Seveda pa jim lahko odgovo-
re priskrbimo za probleme, ki se tičejo 
odločitev na občinski ravni. Vedno pa ti 
žal niso rešljivi. Zavedam sem, da so me 
na svetniško funkcijo izvolili občani in 
tukaj sem zaradi njih, ne zaradi osebne 
koristi. Delati v dobro občanom je moje 
vodilo."

 Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi na 
teh področjih radi spremenili?
"Kot sem že omenil, najbolje poznam 
področje kulture. Predvsem vidim pro-
blem v tem, da ni enotnosti med dru-
štvi, večinoma ni povezovanja. Tre-
ba je narediti tudi dobro vizijo, kako 
s kulturo v Medvodah v prihodnje. V 
občini je kar nekaj kulturnih domov, 
manjka pa kulturni center. Nimamo 
namreč infrastrukture, ki bi omogo-
čala kvalitetne predstave, nastope … 
In ne nazadnje: denarja za kulturo, 
ki ga društva za sofinanciranje lahko 
pridobijo prek občinskega razpisa, je 
premalo, tako da so zelo odvisna tudi 
od lastne iznajdljivosti in podpore 
sponzorjev."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in na kakšen način bi ga rešili?
"Posebej bi omenil prepotrebno gra-
dnjo nove Osnovne šole Preska. Pro-
storska stiska je nemogoča, razmere 
za delo so katastrofalne ... Zavedam 
pa se, da bo to nov velik finančni zalo-
gaj za občino."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Družina, vse, kar je mojega dogajanja v 
kulturi, delo na vrtičku na Svetju ..."

Najbolj vpet v področje kulture
Uroš Medar je novinec v občinskem svetu, izvoljen na Listi Nejca Smoleta.

Uroš Medar 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

 Osebna predstavitev ...
"Star sem petdeset let. Svoje otroštvo in 
mladost sem preživel v Zgornjih Pirni-
čah, z ženo in dvema sinovoma pa se-
daj živimo v Spodnjih Pirničah. Poklic-
no sem bil vedno blizu naravi, saj sem 
najprej več let vodil lastno mizarsko 
delavnico, kot inženir gozdarstva in lo-
vstva pa sem trenutno zaposlen v dru-
žinskem podjetju."

 V občinskem svetu imate že izku-
šnje. Zakaj ste se odločili za vnovično 
kandidaturo, kaj je pretehtalo?
"To je moj drugi mandat v občinskem 
svetu. V zadnjem mandatu sem v Ob-
čini Medvode soustvarjal in pomagal 
naredili kar nekaj sprememb. Ker pa ci-
lji, ki sem si jih zadal, še niso doseženi, 
sem se odločil, da ponovno kandidiram 
v občinski svet. Kandidiral sem na listi 
Slovenske demokratske stranke, v veri 
dobrega delovanja še naprej. Ker pa so 
nekateri posamezniki v Občinskem od-
boru SDS Medvode imeli drugačne cilje 
in želje, kar je bilo videno tudi v njiho-
vih dejanjih, sem se odločil, da nadalju-
jem po samostojni poti."

 Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
"V lokalni skupnosti delujem v različnih 
društvih. V Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Zg. Pirniče sem član upravnega od-
bora, član sem tudi v Občinskem čebelar-
skem društvu Medvode, aktiven pa sem 
tudi v Lovski družini Šmarna gora, kjer 
sem gospodar." 

 Že doslej ste spremljali lokalno po-
litiko. Kako komentirate dogajanje, 
odločitve?
"Lokalno politiko spremljam že dolgo. 
V prejšnjem sestavu občinskega sveta 
smo dokazali, da se kljub raznolikostim 
da delati dobro, ne glede na to, kdo je 
bil predlagatelj predlogov. Ne nazadnje 
to potrjujejo tudi občani."

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik – glede delovanja tega sestava 
občinskega sveta in možnosti, da kaj 
spremenite?
"Kot posameznik nimam veliko mo-
žnosti vplivanja na odločitve. Želim pa 
si tvornega sodelovanja, za dobrobit 
vseh." 

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika in kakšna bodo vaša 
temeljna vodila pri opravljanju sve-
tniške funkcije?
"Dober občinski svetnik mora po mojem 
mnenju biti dostopen, odprt in pripra-
vljen na sklepanje kompromisov. To je 
tudi moje vodilo za soustvarjanje in do-
seganje dobrih odločitev za občane."

 Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi na 
teh področjih radi spremenili?
"Že drugi mandat sem predsednik od-
bora za kmetijstvo, zato to področje 
najbolje poznam. Menim, da zahteva 
veliko več pozornosti. Z javnimi razpi-
si za dodelitev finančnih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja v občini Medvode kmetom sicer 
malo olajšamo njihove težave. Sam sem 
mnenja, da je treba več pomagati kme-
tom v naših Polhograjcih, da bodo mla-
di ostali doma in bodo obdelovali našo 
krajino, tudi s poudarkom turizma na 
kmetiji."

 Kje ta čas vidite največji problem 
v občini in na kakšen način bi ga re-
šili?
"Največji problem v naši občini je gotovo 
projekt izgradnje fekalne kanalizacije, 
vodovoda, meteorne kanalizacije, plino-
voda in optike, ki se intenzivno odvija. 
Tukaj so vsakodnevne težave. Največje 
težave so pri izvajalcih, ki med seboj 
niso usklajeni. So pa tudi v nekaterih 
primerih neodzivni na težave, na kate-
re opozarjajo občani. Bil bi skrajni čas, 
da izvajalci sedejo za skupno mizo in 
začnejo delati kot eden ter da upošteva-
jo tudi težave občanov. To bi marsikdaj 
odpravilo slabo voljo, ki ob tem nastane. 
Seveda pa gre za velik projekt, ki bo pri-
speval tudi k varovanju našega okolja in 
izboljšal standard bivanja."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Prosti čas rad preživim z družino, prija-
telji ter na sprehodu s psom. Preostanek 
prostega časa namenim svojim aktiv-
nostim v gasilstvu, čebelarstvu (tudi kot 
član komisije za preverjanje in potrje-
vanje nacionalne poklicne kvalifikacije 
čebelar/čebelarka) in lovstvu, kjer sem 
v Zvezi lovskih družin Ljubljane član 
komisije za pravna in statutarna vpra-
šanja."

Želim si sodelovanja za dobrobit vseh
Leon Merjasec je bil v občinski svet izvoljen na listi SDS, nadaljuje pa po samostojni poti.

Leon Merjasec

Leon Merjasec je član 
občinskega sveta drugi mandat. 
V lokalni skupnosti deluje tudi 
v različnih društvih: PGD Zg. 
Pirniče, Občinsko čebelarsko 
društvo Medvode in Lovski 
družini Šmarna gora. Najbliže 
mu je področje kmetijstva.
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Krajevna skupnost (KS) Pirniče obsega 
pet vasi: Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje 
Pirniče, Vikrče in Zavrh. Svoj sedež ima v 
Domu krajanov Pirniče, ki ga tudi upra-
vlja. Svet KS Pirniče je bil konstituiran 
šele pred kratkim – po nadomestnih vo-
litvah. Prvi mandat je predsednik Luka 
Čukajne, ki je bil v preteklem mandatu 
zadnje leto tajnik KS. Dobri dve leti je 
tudi predsednik KUD Pirniče.

KOHEZIJA

Na območju pirniške krajevne skupno-
sti poteka velik projekt kohezije. "Kra-
jevna skupnost pri tem projektu nima 
kakšne vloge, saj ga v celoti vodi občina. 
Gre za velik projekt, menim pa, da so 
krajani kar potrpežljivi. Še največ pri-
pomb je slišati na pomanjkljivo komu-
nikacijo, obveščanje. Na predstavitvah 
kohezijskega projekta je bilo rečeno, 
da bo pred vsakim odprtjem gradbišča 
sestanek s prebivalci tiste ulice. To je 
bila prevelika obljuba. Glede komunika-
cije je precej odvisno tudi od izvajalca. 
Krajani se v zvezi s kohezijo ne obrača-
jo prav velikokrat na nas. Nekateri niti 

ne vedo za to možnosti, spet drugi nič 
ne dajo na hierarhijo in gredo kar takoj 
do župana. Vsakemu, ki pride, svetuje-
mo in ga napotimo na osebo, ki je za 
določeno področje zadolžena na občini. 
Pripravljeni smo tudi na sodelovanje z 
občino, če bi izrazila, da potrebuje našo 
pomoč," je povedal Luka Čukajne.

PREDNOSTNE NALOGE

V Krajevni skupnosti Pirniče so pripra-
vili seznam prioritetnih investicij za ta 
mandat. "Je skupek naših želja, na kate-
rega smo tudi zaradi naše evidence dali 
preplastitev vseh makadamskih cest, ki 
jih je še kar nekaj. Gre za odseke dolžine 
od tristo metrov do dobrega kilometra. 
Z vsakim odsekom, ki bo preplasten, 
bomo zadovoljni. Sicer pa so glavne pri-
oritete cesta ob Bošnici, pridobitev upo-
rabnega dovoljenja za kulturni dom in 
cesta Štefanc–nekdanji lokal Lipa, kjer 
vozi tudi LPP in je precej ozka," je po-
jasnil Čukajne in dodal nekaj besed še 
vsaki izmed omenjenih prioritet: "Glede 
ceste ob Bošnici so se pogovori že začeli. 
Imeli smo sestanek z lastniki zemljišč, 
ki se bodo za dodatne informacije obr-
nili še na občino. Bomo videli, kako se 

bo stvar razpletla. Ta cesta bi rešila tri 
četrt pirniških problemov. Za uporabno 
dovoljenje doma krajanov je zadeva bolj 
zapletena. Narejena je bil ocena stro-
škov za urejanje papirjev, ki bi znašali 
45 tisoč evrov. Sicer pa večino stroškov 
obratovanja poravna KUD Pirniče, ki je 
največji uporabnik prostorov. Lastnik je 

v 51 odstotkih krajevna skupnost, v 49 
odstotkih pa Občina Medvode. Ko se je 
delala prenova, je bilo rečeno, da mora 
občina imeti lastniški delež, da upraviči 
investicijo. Prenova nikoli ni bila zaklju-
čena. Ostali so še štirje neobdelani pro-
stori, nujna bi bila energetska sanacija. 
Toplotne izgube so velike. V letošnjem 
letu, če nam bo uspelo, bi se priključili 
na plin, kar bi pomenilo, da bi menjali 
tudi peč. Obstoječa je iz leta 1980."

PRETEKLI MANDAT

"V preteklem mandatu je bila najbolj 
pomembna investicija občine cesta v 
Zavrh. Zavrhljani dolgo niso bili deležni 
nobene investicije. Obnovili so jim tudi 
del vodovoda. Za letos je v načrtu obno-
va še enega dela. Narejena je bila študija 
ocene stroškov pridobitve uporabnega 
dovoljenja za dom krajanov, omenil bi 
še "cesto A" pod šolo. Zanjo je bila izdela-
na prometna študija, kjer so bili našteti 
ukrepi za izboljšanje varnosti, nikakor 
pa strokovnjaki niso predlagali zaprtja. 
Po lanskih volitvah jo je občina v času 
anarhije na KS na hitro zaprla. Ne gle-
de na razloge bi to lahko naredili ob naši 
vrednosti. Svet KS se je namreč nekaj 
mandatov boril za to, da do tega ne bi 
prišlo. Pridobitev minulega mandata so 
tudi grbine Pr' Štefanc. Sicer pa bi lahko 
rekel, da se je marsikaj skušalo narediti, 
a zaradi takšnih ali drugačnih razlogov 
ni prišlo do realizacije," je dejal Čukajne.
V KS Pirniče deluje kar nekaj zavodov, 
društev in podjetij. Zaradi neposredne 
bližine Grmade in Šmarne gore te kra-
je obišče veliko dnevnih obiskovalcev. 
V krajevni skupnosti pa sta tudi rojstni 
hiši kar dveh pomembnih Medvoščanov 
in Slovencev: Jakoba Aljaža in Franca 
Rozmana - Staneta. "Mislim, da smo na 
to še premalo ponosni," meni Čukajne.

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Cesta ob Bošnici rešitev težav
V Krajevni skupnosti Pirniče poteka največji projekt 
v zgodovini Občine Medvode – kohezija. Med 
prednostnimi nalogami sveta KS so ureditev ceste ob 
Bošnici, pridobitev uporabnega dovoljenja za kulturni 
dom in ureditev ceste Štefanc–nekdanji lokal Lipa.

Luka Čukajne, predsednik Sveta KS Pirniče 

V KS Pirniče je odprtih veliko gradbišč. 
V teku je projekt kohezije. / Foto: Peter 
Košenina

Sestava Sveta KS Pirniče v 
mandatu 2018–2022: Luka 
Čukajne (predsednik), Blaž 
Končan (podpredsednik), Cvetka 
Židan Valjavec, Štefan Čebašek, 
Stanko Okoliš, Nada Prešeren, 
Matic Plaznik, Aleksander 
Hiršman in Sašo Šulc
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Zadnjo soboto v maju je v Medvodah potekalo regijsko prever-
janje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rde-
čega križa. Ekipe prve pomoči so svoje znanje prikazale pri re-
ševanju in oskrbi realno prikazanih poškodb ponesrečencev 
v različnih nesrečah, ki nas lahko prizadenejo. Preverjanje je 
potekalo na 13 lokacijah v središču Medvod (med športno dvo-
rano in občinsko stavbo). Sodelovalo je več kot dvesto članov 
ekip, prostovoljcev in predstavnikov organizatorjev. 
"Takšne vrste preverjanje je letos prvič v Medvodah. Vsako 
leto se selimo, tako da tistim, ki preverjajo znanje prve po-
moči iz ljubljanske regije, omogočimo, da spoznavajo čim več 
teritorija. Na današnjem preverjanju je 13 ekip, ki prihajajo z 
vseh koncev ljubljanske regije. Vsaka delovna točka jim vza-
me deset minut. V desetih minutah morajo oskrbeti različne 
poškodbe in stanja, od pika čebele do možganske kapi, po-
škodbe hrbtenice, navadnega alkoholnega opoja ... Preverja-
nje je tisto, ki ekipe tudi druži, da se med seboj spoznajo in 
lahko svoje znanje v realni situaciji prenašajo na terenu," je 
povedal Tomaž Iglič iz organizacijskega odbora. Preverjanje 
se je točkovalo. "Odločajo malenkosti, ki jih vidijo stroge oči 
ocenjevalcev, ki ekipam tudi povedo, kje so malenkosti, ki jih 
bodo v prihodnje naredile bolje. Na ekipah je, da to izboljšajo. 
Ekip v naši regiji je dovolj, znanja je dovolj in se nadgrajuje. 
Seveda si želimo, da bi bilo čim manjkrat potrebno posredo-
vanje v realni situaciji, če pa do njega pride, imajo ekipe ogro-
mno znanja, ki ga lahko uporabijo," je še dejal Iglič.
Največ točk je dosegla ekipa prve pomoči RKS OZ Vrhnika in 
se uvrstila na državno preverjanje. Ekipa Občine Medvode je 
bila deseta. "Za enkrat nam gre dobro. Začetna nervoza in pri-
tisk sta mimo. Na vsaki postaji imaš na voljo deset minut 
in v tem času je treba narediti veliko stvari. Pripravljamo se 
od letošnjega leta. Naredili smo tečaje, vadimo v gasilskem 
domu v Preski. Ne glede na to, da še nismo dolgo časa sku-
paj, delujemo kar usklajeno," je po eni izmed lokacij povedal 
Vincenc Podobnik, vodja ekipe Občine Medvode. Njihovo delo 

si je ogledala tudi Blanka Trampuš, predsednica Krajevne 
organizacije Rdečega križa Medvode: "Zelo sem ponosna, da 
imajo Medvode na preverjanju svojo ekipo. Je povsem mlada, 
saj je skupaj komaj eno leto. Sodelujemo prvič. Vodja ekipe je 
Vincenc, v njej pa so še Griša, Neža, Irena, Blaž in Dominik. 
Imamo eno ekipo, želimo si še ene, tako da bi bila zelo vesela, 
če bi bili na preverjanju prihodnje leto že dve. Vedno več nas 
mora biti. Nikoli ne vemo, kaj se lahko zgodi. Več, kot nas 
je, lažje bomo pomagali, če do česarkoli pride." Spremljevalka 
medvoške ekipe je bila Katarina Galof, ki je ekipo vodila po 
lokacijah. 
Gregor Gomboši z Občine Medvode, sicer član štaba Civilne 
zaščite, tokrat vodja sil Civilne zaščite Občine Medvode, ki 
so sodelovale pri pripravi preverjanja, je o pomembnosti ta-
kšnega dogodka za Medvode dejal: "Pomembno je, da preve-
rimo delovanje in sodelovanje sil na različnih nivojih, tudi 
znotraj lokalnih služb zaščite in reševanja (taborniki, turi-
stična društva, gasilska društva, ekipe za reševanje na vodi, 
ekipe prve pomoči, javni zavodi). Imamo ekipo, ki opravlja 
preverjanje, imamo pa tudi skupino štirideset pripadnikov, 
ki tako ali drugače sodelujejo pri tem dogodku. Zanimivo je 
tudi za občane, da vidijo izvedbo preverjanja, da se vidi, kaj 
ekipe prve pomoči zmorejo, kdo vse jim lahko pomaga. Za-
daj pa je širši sistem, za katerim stoji veliko število prosto-
voljnih ali poklicnih reševalcev, ki to počnejo organizirano." 
Na terenu je bil tudi Franci Jarc, ki je s prvim marcem pre-
vzel dolžnost poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Med-
vode: "Delamo po poti, kot je bila zastavljena že v prejšnjem 
mandatu. Današnje preverjanje je namenjeno preverjanju 
ekip prve pomoči, ki se aktivirajo v primeru večjih nesreč, 
da prihitijo na pomoč ponesrečencem, in vsem službam, ki 
so takrat na terenu."
Delo ekip prve pomoči si je ogledalo tudi kar nekaj občanov. 
"Zanimivo je in prišel sem prav s tem namenom, da si ekipe 
ogledam na različnih lokacijah, ki so bile dobro izbrane. So-
delujem tudi pri pripravah osnovnošolskih ekip prve pomoči, 
tako da so mi te stvari blizu," je dejal Frenk Špenko s Svetja.

Ekipe prve pomoči preverjale svoje znanje
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči je prvič potekalo v Medvodah, 
na njem pa je prvič sodelovala tudi ekipa Občine Medvode.

Ekipa prve pomoči Občine Medvode Takole so svoje delo opravljali na eni izmed lokacij.
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NADA PREŠEREN

Občina Medvode ima že dolgoletne stike s francoskim meste-
cem Crest, ki smo jih septembra 2015 nadgradili z uradnim 
podpisom listine o pobratenju, in od takrat imamo kar redne 
in pogoste stike s francoskimi prijatelji. Sodelovali smo že pri 
več mednarodnih projektih pod okriljem Evropske unije, v ka-
tere vedno skušamo vključiti mladino, vsaj enkrat letno pa se 
tudi obiščemo, saj osebni stiki najbolje ohranjajo žive vezi.

PRVI POHODNIŠKI STIKI

Dogodka Sotočje evropskega sožitja, ki smo ga v Medvodah 
organizirali junija 2016, se je udeležila zelo številna franco-
ska delegacija, udeležencem so prenočišča ljubeznivo ponu-
dili naši občani in občanke. Francoski gostje so bili navdu-
šeni tako nad lepotami naše dežele kot nad prijaznostjo in 
gostoljubnostjo naših ljudi. Med francoskimi prijatelji je bilo 
nekaj članov njihovega pohodniškega združenja, ki vsako 
leto organizira enotedenski pohodniški izlet, in vsi so se prav 
hitro navdušili nad idejo obiskati Medvode in od tu opraviti 
pohode v slovenske gore. Pri realizaciji projekta je Odboru za 
mednarodno sodelovanje (sedaj Mednarodni odbor) pomaga-
lo Planinsko društvo Medvode, predvsem Dušan Brekič, ki je 
sestavil načrt in organiziral tudi vse aktivnosti v zvezi z na-
stanitvami, prehrano in prevozi.

OBISK FRANCOSKIH PLANINCEV

Zadnji teden v maju 2017 nas je tako obiskalo 18 francoskih 
pohodnikov iz Cresta in skupaj smo preživeli lep teden, v ka-
terem smo jim poskusili prikazati nekaj najlepših slovenskih 
točk po vsej naši deželici. Z obiskom naših gora so bili izjemno 
zadovoljni, navdušile so jih tako naravne lepote kot gosta po-
sejanost in odlična ponudba domače hrane v naših planinskih 
kočah. V Franciji morajo namreč pohodniki večino hrane in 
pijače sami prinesti v gore, saj imajo njihove koče zelo skro-
mno gostinsko ponudbo. 
Ob slovesu smo se dogovorili, da jim obisk vrnemo. Žal nam 
načrta v letu 2018 ni uspelo uresničiti, smo se pa dogovorili, da 
jih obiščemo v letošnjem septembru. Na pot se bomo odpra-
vili 23. septembra, v naslednjih petih dneh obiskali najlepše 

planinske točke, katerih izbor smo prepustili francoskim go-
stiteljem, ki nas bodo med obiskovanjem gora tudi spremljali, 
in se domov vrnili 29. septembra. Dnevno bomo hodili od štiri 
do pet ur in premagali višinsko razliko med štiristo in petsto 
metri, enak cilj smo si zadali tudi ob njihovem obisku naših 
gora. Nastanjeni bomo v od Cresta le nekaj kilometrov odda-
ljeni vasici Divajeu na kmečkem turizmu La Ferme de Ranchy, 
v lepi stari, a sodobno renovirani kamniti kmečki hiši. Tu so 
se naši francoski gostitelji dogovorili za zelo ugodno ponudbo, 
ki poleg spanja vključuje tudi prehrano, poleg zajtrka in večerje 
nam bodo pripravili še pohodniško opoldansko malico. Seve-
da bomo vsaj en večer kljub morebitni utrujenosti preživeli v 
druženju z našimi prijatelji iz pobratenega mesta Crest. Ker so 
odlični pevci, bo tudi naši družbi kak dober glas prav prišel. 

VRNITEV OBISKA

Naša delegacija bo imela 15 članov, nekaj mest je še prostih, tako 
da toplo vabimo vse, ki jih ogled prelepega predgorja francoskih 
Alp v družbi domačih pohodnikov in planincev zanima, da se 
nam pridružijo. Vse informacije glede izleta dobite na Planinski 
zvezi Medvode ali Mednarodnem odboru Občine Medvode po te-
lefonu ali na njihovih spletnih straneh.
Pridružite se nam, ne bo vam žal.

MEDNARODNI ODBOR MEDVODE

Planinsko spletanje mednarodnih vezi
Mednarodni odbor Medvode v sodelovanju s Planinsko zvezo Medvode organizira 
planinski obisk pobratenega mesta Crest.

Francoski gostje so bili navdušeni tako nad lepotami naše dežele kot 
nad prijaznostjo in gostoljubnostjo naših ljudi.

Občina Medvode / Skeniraj spodnje QR kode in nam sledi na družabnih omrežjih!  

Facebook Instagram YouTube SoundCloud
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Pregled knjižnih novosti, ki vam lahko popestrijo poletje, je 
pripravila Mira Vidic.

MICHAEL MARTIN DRIESSEN: PELIKAN – KOMEDIJA

V nekem zaspanem hrvaškem obmorskem mestecu poštar 
Andrej raznaša pošto in Josip Tuđman upravlja vzpenjačo 
nad mestom. Josip ima skrivnost. V zakonu je strašno ne-
srečen in preko oglasa je našel novo ljubezen Jano. Andrej ju 
nekega dne fotografira in Josipa začne izsiljevati. Ko poštar-
ja zbije avtomobil, Josip odide na njegov dom, da bi prevzel 
skrb za njegovo psičko. Tam najde ostanke pisem, ki jih je 
Andrej odpiral in vsebino obdržal. Josipu zaradi izsiljevalca že 
manjka denarja in odloči se, da bo razkritje unovčil. A moška 
postaneta prijatelja in slaba vest zaradi izsiljevanja je vedno 
večja. Ko v mesto s hitrimi koraki pride vojna, izsiljevanje 
nima več smisla. Kot tudi marsikaj drugega ne …

CELESTE NG: PRIKRITI PLAMENI

Gospa Richardson oziroma Elena navzven živi sanjsko življe-
nje. Njena pot je od nekdaj mirna in skrbno načrtovana. Izo-
brazba, poroka, vrnitev v rojstni kraj, velikanska hiša, štirje 
otroci in kariera lokalne novinarke. Nekega dne se v Eleni-
no podedovano hišo kot najemnici preselita Mia, nadarjena 
umetnica, in njena hčerka Pearl. Slednja se z Richardsono-
vimi takoj zbliža, Mia pa po sili razmer postane Elenina hi-

šna pomočnica. A stvari se začnejo zapletati, ko Mia v bitki 
za otroka, ki si ga želi posvojiti Elenina najboljša prijateljica, 
podpre otrokovo pravo mamo Bebe Chow. Elena se, tudi za-
radi lastnih frustracij, sklene Mii maščevati in začne brskati 
po njeni preteklosti. Dogajanje se dotakne tudi Izzy, Richardo-
snove večno zapostavljene najmlajše hčere, ki sklene, da ima 
prekritih plamenov dovolj.

CARLOS RUIZ ZAFON: LABIRINT DUHOV

"Nobena zgodba nima ne začetka ne konca, le vstopna vrata." 
Zafon nas tako kot v preteklih treh romanih cikla Pokopali-
šča pozabljenih knjig ponovno popelje na potovanje, na ka-
terem srečujemo junake iz prejšnjih del. A vendar se vsako 
delo lahko bere posebej in Labirint duhov, ki zaključuje cikel, 
je tudi kritika nečloveških zločinov Francovega režima, med 
katerim so pokradli tristo tisoč otrok. Iz prejšnjih del pozna-
mo Fermina, v tem delu pa izvemo, da je pred eksplozijo rešil 
Alicio, hčerko umrlega prijatelja. Ta je kasneje postala agent-
ka tajne policije in spremljamo jo, ko dobi še zadnjo nalogo. 
Poiskati mora skrivnostno izginulega ministra Vallsa, in ko 
med raziskovanjem spozna knjigarnarja Sempera, Fermino-
vega prijatelja, se skupaj podajo v odkrivanje grozot režima. 
Razplete se še več povezav iz prejšnjih zgodb in Semperov sin 
začne pisati družinsko kroniko ... Dovolite si popestriti poletje 
in vstopite v Pokopališče pozabljenih knjig.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Igranje ob vodi, v morju, s kamenčki, 
peskom in mivko je nekaj prekrasnega. 
Otroška igra na obali ob morju naj ne 
vključuje živih živali. Morske živali naj 
ostanejo v morju. Vsako življenje je dra-
goceno, zato živali opazujmo in občuduj-
mo z razdalje. Lahko jih narišemo na ve-
čje kamne. V knjigah o živalih raziščimo, 
kaj potrebujejo za svoje življenje. Nikoli 
ne pozabimo, da so tudi prebivalci morja 
čuteča bitja, ki občutijo bolečino. 
Veličino naravnega okolja ljudje razu-
memo le v pristnem stiku z naravo, ko 

jo čutimo, ko jo doživljamo. Takrat lahko 
razvijamo empatijo do drugih bitij in pri-
dobivamo spoštovanje do naravnih darov. 
To je pot, ki pelje k plemenitim vrednotam.
Rakci, morski ježki, morske zvezde, ho-
botnice in ribe za življenje potrebujejo 
morje, ne obale. Starši, bodimo pozor-
ni na svoje otroke. Ne dovolimo jim iz 
morja živali prinašati za kratkotrajno 
zabavo ali zaradi radovednosti. Otroci 
kasneje poškodovane živali zavržejo, 
nanje pozabijo, jih prepustijo počasne-
mu trpljenju ter umiranju na soncu. Ži-
vali naj nikoli ne bodo igrače.
Spoštujmo prav vsa živa bitja, ki so pre-
bivalci našega morja! Mnoge vrste so tik 
pred izumrtjem. Če opazimo nepravilno 
ravnanje in ogrožanje življenj živali, 
reagirajmo. Poskusimo sami razložiti 
ljudem, da to ni prav. Lahko tudi anoni-
mno pokličemo na policijo.
Raznolikost in število žuželk se zmanj-
šujeta zaradi onesnaževanja in vedno 
manj cvetočih rastlin na vrtovih. Ti naj 
bodo čim bolj naravni. Nasadimo zelišča, 
medonosne in samonikle rastline. Leto-
šnje leto je bilo zaradi obilice dežja v maju 

posebno pogubno za čebele, saj niso nabra-
le dovolj hrane zase. Čebeli, ki je omaga-
la, nastavimo raztopino sladkorja v vodi. 
Nam neprijetnih, kot so ose ali sršeni, ne 
utapljajmo v sladkih pijačah. Nastavimo 
jim sadje, pa bodo odletele stran od nas. 
Žuželkam pomagajmo tudi s t. i. hoteli za 
žuželke. Navodila najdemo na spletu. Žu-
želke in ptice bodo pomalicale rastlinam 
škodljiva bitja.
Pticam v poletni vročini ponudimo 
lončene napajalnike (stran od mačk) s 
svežo vodo z globino največ dva do tri 
centimetre, da se ne utopijo, saj ptice 
napajalnik uporabljajo tudi za kopa-
nje. Napajalnik moramo vsak dan oči-
stiti in zamenjati vodo. Detergentov ne 
uporabljamo, da ne škodijo zdravju ptic. 
Nizkih lončenih posod z vodo bodo po-
noči veseli tudi ježki, mačke, kune in 
druge nočne živali.
Na izletih, na obali, na obrežjih rek in 
doma ne puščajmo nobenih smeti. Do-
bro zatesnimo ločevalne zabojnike. Ži-
vali delce plastike zamenjajo za hrano 
in počasi poginejo. Veliko pretresljivih 
posnetkov lahko najdemo o tem.

Kotiček za trajnostni razvoj
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ANDREJA ČERU

Sredi maja smo se erasmusovci z OŠ Medvode odpravili na 
srečanje partnerskih držav v projektu Erasmus+, Connect, ki 
je potekalo v mestu Glivice na Poljskem. 
Temi srečanja sta bili hobiji in legende. Po mestu Glivice smo 
iskali zaklad in ob tem prehodili 15 kilometrov. Učenci vseh 
držav so predstavili legende, jih zaigrali in ustvarili nove ter 
jih na plakatih tudi ilustrirali. Na šovu talentov smo predsta-
vili hobije, plesali in peli. Na prireditvi Nemogoča misija smo 
v mešanih skupinah izpolnjevali naloge, ki so nam jih dali 
poljski učitelji. Kako ustvarjalno zaigrati in pokazati modno 
revijo, intervju z znano osebo ali grozljivo zgodbo? Učencem 
so naloge odlično uspele. V mestu Zabrze smo si ogledali ru-
dnik premoga, spremenjen v muzej. Po rudniku smo se vozili 

s čolni in naredili dober kos poti peš. V sklopu celodnevnega 
izleta smo obiskali enega najlepših poljskih mest – Krakov. 
Kava in kosilo na slikovitem glavnem trgu, ogled barvitih 
stavb, hoja na krakovski grad in ogled zmajeve jame ter še 
skupinska slika ob koncu dneva so zaokrožili potepanje po 
mestu. Pokrajina Šlezija, kjer ležita mesti Katovice in Glivi-
ce, je znana po rudnikih premoga in železa. Poljska še danes 
95 odstotkov energije pridobi iz termoelektrarn, kar nas je 
kar presenetilo. V Katovicah smo si ogledali Šlezijski muzej 
– nekdanji rudnik premoga, spremenjen v muzej poljske zgo-
dovine in umetnosti. 
Teden nam je ob malo prostega časa prehitro minil. S po-
slovilno večerjo in zabavo smo se poslovili od prijaznih polj-
skih družin, ki so gostile naše učence. Vtisi in doživetja so 
nepozabni, veliko lepega smo videli, se veliko naučili in stkali 
nova prijateljstva.
Tretja mobilnost se bo odvijala v Medvodah, in sicer od 13. do 
19. oktobra letos. In naj vas ob tej priložnosti prijazno povabi-
mo, da nam priskočite na pomoč in gostite učence iz Bolgari-
je, Turčije, Poljske in Italije. 

Druga mobilnost  
na Poljskem
Od 19. do 25. maja je osnovna šola SP 
9 iz mesta Glivice na Poljskem gostila 
udeležence projekta Erasmus+. Med njimi 
je bilo tudi devet učencev sedmega in 
deveta razreda ter dve učiteljici z Osnovne 
šole Medvode.

polnjenje klimatskih naprav  
s plinom R1234YF.

Novo:

20 % popusta na polnjenje  
klimatske naprave do 30. 6. 2019.

Kupon:
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Andreja Zabret je na obisk povabila 
učence osnovnih šol iz volilnega okraja, 
kjer je bila leta 2018 izvoljena za poslan-
ko Državnega zbora Republike Slovenije. 
To je storila z namenom, da jim predsta-
vi delo in obveznosti poslancev in tako 
pripomore k lažjemu razumevanju de-
mokratične urejenosti države in vloge 
državnega zbora v političnem sistemu 
"Služba poslanca je 24 ur na dan, sedem 
dni v tednu. Delamo v dobro države in 
njenih državljanov," je otrokom poja-
snila Zabretova in dodala: "Pomembno 
je, da se otroci zavedajo, da se bodo, ko 
dopolnijo 18 let, lahko aktivno vključili 

in sodelovali pri oblikovanju zakonodaje, 
vsaj z redno udeležbo na volitvah, tako 
državnih kot lokalnih in evropskih. Vsak 
glas šteje in nekoč bo imel pomembno 
vlogo tudi njihov. Bi jim pa svetovala, da 
se morda tudi sami v prihodnosti preiz-
kusijo kot kandidati na volitvah." Učence 
in učitelje je strokovno osebje državnega 
zbora najprej popeljalo na voden ogled 
prostorov parlamentarne zgradbe. An-
dreja Zabret jih je kasneje povabila v ve-
liko razpravno dvorano, kjer so se učen-
ci posedli na poslanske stole in skupaj 
s poslanko uprizorili pravo sejo. Mladi 
parlamentarci so lahko vklopili mikro-
fon in zastavili vprašanja, izrazili svoje 
mnenje.
Irena Fabek, učiteljica na Osnovni šoli 
Pirniče, je povedala, da je bilo na ogled 
državnega zbora z vsake šole povablje-
nih osem učencev. "Z naše šole so pri-
šli učenci sedmega razreda, ki se bodo 
naslednje leto pri domovinski in drža-
vljanski vzgoji in etiki učili o državnem 
zboru in svetu in ta izkušnja jim bo že 
nekoliko odstrla vpogled v svet politi-
ke in delovanje institucij političnega 
sistema," je povedala Irena Faker in 
dodala, da so učenci največ zanimanja 
izrazili za ogled velike sejne dvorane 
in protokolarnih daril, ki jih podarjajo 
pomembnim gostom. Učenka Nika Gar-
tar iz Medvod je povedala, da jo zanima 

predvsem, kako poslanci delajo in kaj 
so njihove zadolžitve. "Vem, da poslanci 
odločajo, kaj se bo dogajalo v naši dr-
žavi, in njihove odločitve vplivajo tudi 
na mojo prihodnost. Z dedijem včasih 
pogledava sejo in dvorana, v kateri so 
poslanci, je zelo velika in lepa, zato sem 
vesela, da sem si jo lahko ogledala. Po-
slanko Andrejo Zabret bi najraje vpraša-
la, ali imajo kakšne zapovedi, kako se 
morajo obleči za državni zbor," je pove-
dala Nika Gartar in dodala, da o politiki 
trenutno ne ve veliko, a ko odraste, bo 
želela sodelovati in uresničevati aktiv-
no državljanstvo. 
Poslanka Andreja Zabret je enkrat me-
sečno na voljo v svoji poslanski pisarni 
v prostorih Občine Medvode tudi šir-
ši javnosti. Občani lahko k njej pridejo 
po nasvete in pomoč, podajo pa lahko 
tudi pobude in predloge. "Občani priha-
jajo z različnimi težavami in po svojih 
zmožnostih in pooblastilih, ki jih imam 
kot poslanka, jim poskušam pomagati, 
predvsem pa jih usmerim in odpiram 
vrata do posameznih ministrstev ali 
drugih institucij, kjer bi jim znali naj-
bolje svetovati in ponuditi največ upo-
rabnih informacij," je povedala Zabreto-
va in pojasnila, da največ težav v občini 
Medvode predstavljajo infrastrukturni 
projekti in pridobivanje gradbenih ter 
drugih dovoljenj.

Učenci na obisku pri poslanki
Učenci osnovnih šol Medvode, Pirniče, Preska in Vodice so na povabilo poslanke 
Andreje Zabret obiskali hram demokracije – Državni zbor Republike Slovenije.

Osnovnošolci na obisku pri poslanki Andreji Zabret v državnem zboru

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

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

vsak dan ...
če lakota zagrabi te,

pa ocvrto postrv naročite
v

Dragočajna

Novo pri nas !!

Slastne torte in sladice izpod rok

Gorazda Potočnika – GOX

Še vedno pa lepo vabljeni

Na osvežujoč sladoled in slastne postrvi v

Dragočajna
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PETER KOŠENINA

Učenci osnovne šole v Preski so 11. maja odprli vrata svoje šole 
in vanjo povabili vse, ki jih je zanimalo, s čim vse se ukvarjajo 
med šolskim letom. Dan odprtih vrat so letos poimenovali Mi 
smo sonce.
Na Osnovni šoli Preska dan odprtih vrat v maju pripravljajo že 
več let. Običajno so ga priredili med tednom v popoldanskem 
času, tokrat pa so mu namenili celotno sobotno dopoldne. Med-
se so povabili starše in krajane. "Dan odprtih vrat se mi zdi nad-
vse ustrezen izraz za to, kar se ta dan dogaja v šoli. Na ta način 
želimo pokazati, da šola ni samo učenje in pridobivanje ocen, 
ampak je tudi povezana s krajem, posamezniki, društvi, ki nas 
na ta dan obiščejo," pravi ravnatelj OŠ Preska Primož Jurman. 
Učenci so obiskovalcem pokazali znanje, ki so ga pridobili med 
poukom ali dodatnimi dejavnostmi. Mladi navdušenci nad 
znanostjo so na delavnicah prikazovali kemijske in fizikalne 
eksperimente, računalniško krmiljeno robotsko Lunarno bazo 
iz kock Lego, predstavili projekt Nasa Space Camp in program-
ski jezik Scratch, izdelali pa so tudi Da Vincijev most, ki lahko 
nosi breme brez uporabe žebljev ali vijakov. Učenci, ki obisku-
jejo izbirna predmeta nemščino in francoščino, so "jezikali" v 
teh dveh jezikih. Predstavili so projekt Erasmus+, v okviru ka-
terega raziskujejo zmanjševanje učinka tople grede, in izdelali 
rastlinjak. V okviru istega projekta so se udeležili tudi med-

narodne izmenjave učencev v italijanskem Lodiju. Ob dnevu 
odprtih vrat so se najmlajši lahko udeležili plesne delavnice, 
devetošolci pa so predstavili program Tutorji, v katerem sta po 
dva devetošolca celo šolsko leto pomagala enemu prvošolcu. 
Tutorji so s svojimi varovanci izdelovali različne izdelke, izva-
jali eksperimente in se družili po pouku. V celem šolskem letu 
so morali sodelujoči učenci prvošolce obiskati vsaj 24-krat.
"Aktivnosti, ki jih učenci izvajajo med šolskim letom, je zelo 
veliko. Velikokrat ostanejo prezrte, zato smo se odločili, da jih 
prikažemo na dnevu odprtih vrat. Sodelujemo tudi z drugimi 
organizacijami, tako se danes tu predstavljajo klub Jedro z bi-
vakom, ZD Medvode s prikazom uporabe defibrilatorja, skavti 
in taborniki, planinsko društvo in gasilci. Veliko otrok je ak-
tivnih pri zunanjih organizacijah in dobro je, da svoje veščine 
pokažejo tudi tu," je pojasnila Romana Frankovič, učiteljica 
tehnike in tehnologije, sicer pa organizacijska vodja dneva 
odprtih vrat. Učenci so letos poudarili pomen ekološke oza-
veščenosti, zato so na eni od delavnic krojili in šivali vrečke 
iz blaga, ki jih je mogoče dolgo uporabljati. Novinarska ekipa 
učencev je vse dopoldne snemala in fotografirala dogajanje, 
po koncu pa izdelala reportažo celotnega dogodka. 
Po koncu delavnic so na travniku ob šoli pripravili krajši kulturni 
program, v katerem so igrali, peli in plesali učenci sami. Ob kon-
cu napornega dne so tisti, ki obiskujejo izbirni predmet prehrana, 
obiskovalcem postregli hrano, ki so jo pripravili sami. Odločili so 
se za slovensko hitro hrano izpred desetletij – pečenico v štručki.

Od eksperimentov do tujih jezikov
Vsako leto v maju učenci Osnovne šole Preska predstavijo svoje aktivnosti.

Robotska Lunarna baza iz kock Lego ter učenci, ki so jo izdelali

Kulturni program so oblikovali učenci sami.

Da Vincijev most nosi breme brez uporabe žebljev ali vijakov.



18 | IZOBRAŽEVANJE

MAJA BERTONCELJ

V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 
dogodki potekajo od 10. maja do 30. juni-
ja. Osrednji dogodek na območju krajev 
ob Sori in Savi je bil 15. maja v medvo-
škem Jedru, kamor so ga zaradi dežja 
selili s parkirišča pred Knjižnico Medvo-
de. Potekala je Parada učenja – 8. Tržnica 
znanj v Medvodah, ki so ga letos orga-
nizatorji že drugič izvedli z roko v roki z 
medvoškim kulturnim festivalom. 
"Parade učenja hkrati ta dan potekajo v 
sedemnajstih mestih po Sloveniji, kakor 
smo bili izbrani na razpisu Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport. Gre 
za medsektorski, medgeneracijski in 
medkulturni dialog s področja izobra-
ževanja ter usposabljanja. Dogodka se 
udeležujejo tudi predstavniki nacional-
nega koordinatorja Andragoškega cen-
tra Slovenije," je pojasnila Agata Trojar 
iz Kulturnega društva Sejalec umetnosti, 
ki je bilo območni koordinator dogodka v 
Medvodah, in dodala: "Niti slabo vreme 
ni pokvarilo želje po novih znanjih in po 
delitvi svojih znanj drugim. Dogajanje 
je živahno. Novost je letos, da smo se še 
bolj približali ranljivim skupinam. Med 
nami je Društvo Auris, Medobčinsko 
društvo gluhih in Naglušnih za Gorenj-
sko – Kranj, skupnost Barka kot že nekaj 

let ... Presegli smo število petdeset orga-
nizacij in posameznikov. Pridružujejo se 
nam tudi mladi, ki prihajajo na poligon 
učenja in poučevanja. To je dobrodošlo, 
da se vidi, da se tudi na lokalnem obmo-
čju lahko izobražujemo in da je vsako 
znanje dostopno vsem."
Zbrane je nagovorila tudi Mateja Pečar, 
predstavnica nacionalnega koordinatorja 
Tedna vseživljenjskega učenja in Parade 
učenja Andragoškega centra Slovenije: 
"Parada učenja je že četrto leto skupna 
akcija v Tednu vseživljenjskega učenja. 
Vesela sem, da že osmo leto poteka v Med-
vodah. Živi po vsej Sloveniji. Veseli nas, da 
je lokalni koordinator tukaj zbral toliko 
izvajalcev, ki širijo moč in radost učenja. 
Občutite to med ogledom stojnic. Največ se 
naučimo drug od drugega. Znanje izboljša 
življenje." Nad Parado učenja je bil nav-
dušen tudi medvoški podžupan Ivo Rep: 
"Vseživljenjsko učenje pomeni, da svoje 

znanje, pridobljeno pred petdesetimi ali 
več leti, nadgrajujemo, posodabljamo in 
razvijamo. Novih znanj brez naših starih 
znanj ne bi bilo. Naj bo naš moto, vodilo 
biti radoveden, kar nas bo vse ohranjalo v 
dobri mentalni in fizični kondiciji."
Obiskovalci so na stojnicah lahko iz-
vedeli marsikaj zanimivega. "Kulturno 
društvo Sejalec umetnosti predstavlja 
delavnico, v katero se lahko vsi vklju-
čijo. Predstavljamo parno destilacijo 
smrekovih vršičkov. Pletemo tudi pre-
progo povezovanja, druženja in izobra-
ževanja, ki bo podarjena Društvu Barka. 
Prikazujemo tudi našo literarno dejav-
nost. Lani smo izdali kar dve knjigi," 
je stojnico Kulturnega društva Sejalec 
umetnosti predstavila Trojarjeva.
Na tržnici je bilo veliko šolarjev. "Zani-
mivo je, da otroci pokažejo, kaj znajo, 
kaj zmorejo in si ogledajo stojnice, pri-
dobijo kakšno novo znanje," je dejala 
Damjana Šubic, ravnateljica OŠ Medvo-
de.
Prvič je na tržnici znanj sodelovalo Dru-
štvo Auris, ki ima več kot šeststo članov. 
Pritegnilo je kar nekaj radovednih pogle-
dov. Urša Cimperšek je povedala: "Lju-
dje se ustavljajo na naši stojnici, morda 
tudi zato, ker je znakovni jezik vse bolj 
popularen. Je pa le del tega, kar delamo 
v društvu. Predstavljamo še veliko več. 
Takšen dogodek je pomemben, ker se 
organizacije lahko med seboj povezujejo, 
se naučimo kaj novega eden od drugega, 
morda se rodijo tudi kakšne nove ideje 
za nove projekte. Poleg tega opozarjamo 
nase, se približamo ljudem."
Nova tržnica znanj bo v Medvodah zno-
va prihodnje leto in takrat lahko pridete 
po novo žlico znanj.

Znanje izboljša 
življenje
Osma Tržnica znanj  
v Medvodah

Kulturno društvo Sejalec umetnosti je predstavilo tudi parno destilacijo smrekovih vršičkov.

Utrinek s Parade učenja – 8. Tržnice znanj v medvoškem Jedru
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Ob nedavnih zapletih z (ne)predvajanjem sej občinskega sve-
ta Občine Medvode je bila v središču tudi Televizija Medvode, 
ki po pogodbi z občino snema seje občinskega sveta. 
"Medijsko smo bili izpostavljeni, zaradi preverjanj pristoj-
nosti tudi z informacijsko pooblaščenko in direktoratom za 
medije pri ministrstvu za kulturo so kakšne stvari morale 
počakati. V okviru Gospodarske zbornice Slovenije smo imeli 
medijski dan, posvečen tej zakonodaji o varstvu osebnih po-
datkov. Precej časa je šlo na celotni slovenski medijski sceni 
za to, kar se je začelo v Medvodah. Kolegi z drugih lokalnih 
televizij so me klicali, tudi po sprejetju novega poslovnika, 
da so ga prilagodili v občinah, kjer s tem še niso imeli težav. 
Sedaj, ko se je vse skupaj rešilo, smo zadovoljni. Upajmo, da 
je tega problema konec. S sej občinskega sveta smo v vme-
snem času poročali v skladu z medijsko zakonodajo, kjer je 
dovoljeno poročati s sej z izjavami, ne pa jih tudi predvajati v 
celoti. Naj kot zanimivost povem, da je Pogodba o opravljanju 
informativne dejavnosti, ki jo imamo z Občino Medvode, pol 
tanjša od nove pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki jo 
imamo z njimi," je povedal Iztok Pipan, direktor TV Medvode.
Ko je bila omenjena problematika zaključena, jih je sredi maja 
doletela večja nevšečnost. Pipan pojasnjuje: "Dobesedno nam 
je eksplodiral glavni montažni računalnik, ki smo ga kupili 
lani ob prenovi. Potrebna je bila celo evakuacija občinske stav-
be (Televizija Medvode ima svoje prostore v občinski stavbi, op. 
a.). Škode je kar nekaj tisoč evrov. S proizvajalcem napajalni-
ka smo se dogovorili, da ga pošljemo v Nemčijo na pregled, 
da bodo ocenili, ali je šlo za notranjo napako ali za zunanji 
udar. Prvič v tridesetih letih je to pomenilo, da nismo pred-
vajali informativne oddaje. Zelo srečni smo lahko, da pa je v 
celoti ohranjen arhiv. Vse oddaje so shranjene tudi na spletu, 
zanimivejše dokumentarne oddaje pa predajamo v arhiv RS. 
Kakšen takšen močan električni udar bi lahko pomenil tudi iz-
gubo tridesetletnega arhiva naše televizije, ki je pomembnejši, 
kot si včasih kdo misli. Kaže na razvoj Medvod. Od plebiscita 
za samostojno Slovenijo do današnjega dne so zabeleženi vsi 
pomembni dogodki." Na Televiziji Medvode sta dva zaposlena, 
poleg Iztoka Pipana še urednica Silvana Knok, imajo okrog 15 
zunanjih sodelavcev. "Trenutno se ukvarjamo s kadrovsko ro-
tacijo. Še vedno iščemo sodelavce za snemanje in za novinar-
ska dela," pravi Pipan.
Na njihov kabelski sistem je priklopljenih več kot šestdeset 
odstotkov vseh gospodinjstev v občini, možnost priklopa ima-
jo skoraj vsi z izjemo naselij Zbiljski gaj in Brezovec, ki imata 
svoj kabelski sistem. "Konkurenca je ves čas tukaj. Naša glav-
na prednost je, da je naš kabelski sistem razvejan po območju 
celotne občine in da vsem gledalcem nudimo enake storitve. 
Tehnologija v našem koaksialnem kablu se zadnja leta izrazi-
to hitro izboljšuje. Ponujamo vse najsodobnejše storitve. Sis-
tem je v dobri kondiciji, z novimi tehnologijami je treba stalno 

skrbeti za razvoj. Jeseni ali pozimi bo naš upravitelj nadgradil 
sistem na en gigabit. Paketov, ki bi bili hitrejši od našega, na 
našem območju ne obstajajo," je nekaj besed na to temo pove-
dal Pipan, na vprašanje o slabostih sistema pa je še odgovoril: 
"Slabost so različni pretrgi kabla, kar je največja težava tudi 
sedaj pri gradnji kanalizacije. Naša tehnika sta ves čas na te-
renu. Če kabel ni pravilno saniran, lahko pričakujemo težave."

Evakuacija in brez predvajanja oddaje
Televizija Medvode je bila v zadnjem obdobju večkrat v središču pozornosti: najprej 
v zvezi z (ne)predvajanjem sej občinskega sveta, nato pa zaradi okvare glavnega 
montažnega računalnika prvič niso mogli predvajati tedenske informativne oddaje. 

Iztok Pipan, direktor Televizije Medvode, z uničeno video kartico

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ROBERT ALEKSIĆ

Potovalna agencija Premium Travel iz Medvod je praznovala petle-
tnico. Obeležili so jo 31. maja in ob tem pripravili pester program 
za vse generacije. Potekal je v njihovih novih prostorih na Seškovi 
cesti 20 in pred njimi. Vanje so se preselili februarja lani. Vsi, ki so 
se na dan praznovanja ustavili pri njih, so izvedeli marsikaj zani-
mivega, kar jim bo prišlo prav pri odločitvi za izbiro lokacije za po-
čitnice ali potovanja. Na voljo pa so vam vselej tudi v času uradnih 
ur njihove potovalne agencije. 

Praznovanje s Premium Travel

Ekipa agencije Premium Travel na dan praznovanja petletnice
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Flancanje je prireditev, ki v Smledniku 
združuje staro obče človeško navado iz-
menjave doma pridelanih sadik in spo-
znavanje kulturne dediščine domačega 
kraja. Flančniki so bili nekoč skrbno 
urejene gredice na prisojnem pobočju 
ob reki Savi, na kar spominjajo tudi fo-
tografije. 
"Flancanje priča o načinu življenja naših 
prednikov, v katerih sta imeli medse-
bojna solidarnost in sožitje z naravo po-
membno mesto. Verjamem, da ne samo 
takrat. Ob flančnikih je bil prostor, kjer 
so se vaščani zbirali, vzgajali in izmenja-
vali različne sadike zgodnje zelenjave, 
izmenjavali so tudi znanje in izkušnje. 
S tem so prispevali k izboljšanju življe-
nja v skupnosti," je povedala Karin Elena 
Sanchez, ki je povezovala program prire-
ditve. 
Flančniki so se v Smledniku vrnili. Imajo 
jih na Vaškem vrtu pri Trgu sv. Urha, ki 
je zaživel v lanskem letu. In imajo pri-
reditev Flancanje, ki je letos potekalo 16. 
leto in je vselej dobro obiskano. "Danes 
imamo tukaj dve veliki bogastvi: eno 
smo vsi mi, ki smo prišli, drugo pa so 
vse rastline, ki smo jih prinesli in smo 
jih skrbno vzgojili z lastnimi rokami. To 
dvoje smo lani še nadgradili z vzpostavi-
tvijo Vaškega vrta. Na novo smo uredili 
zajem deževnice za poletno zalivanje in 
kompostnik. Kadar je lepo vreme, je zelo 
veliko čebel, čmrljev in metuljev, ker je 
veliko cvetočih rastlin na enem mestu. 

Vaški vrt zelo lepo uspeva. Nad njim bdi 
sv. Urh, veliko prispevata tudi skrb in lju-
bezen, ki ju vlagamo vsi, ki ga urejamo, 
poleg tega še lega, ki je podobna nekda-
njih flančnikom. Uspelo nam je, da smo 
flančnike vrnili. Pridelkov smo že lani 
imeli toliko, da vseh nismo uspeli sproti 
razdeliti. Kar veliko rastlin smo pustili, 
da semenijo, in to namenoma – iz dveh 
razlogov: da se vidi, kakšna je rastlina v 
polnem razvoju, kakšna semena tvori, 
kako je videti ... Pobrali smo jih, da jih ni 
treba kupovati za naslednje leto in tudi 
zato, da jih danes razdelimo," je poveda-
la Urška Sešek, nova predsednica Dru-
štva za ustno zgodovino, ki je bilo s KUD 
Smlednik in TD Smlednik organizator 
dogodka. Za izmenjavo je vsako leto na 
voljo več različnih rastlin. "Najbolj smo 

veseli avtohtonih in ekoloških semen. Se 
pa najdejo tudi eksotične rastline, med 
katerimi je letos perujsko volčje jabolko. 
Obiskovalci lahko izbirajo med zelišči, 
zelenjavo, jagodami .... Na voljo je okrog 
sto petdeset različnih rastlin," je še poja-
snila Seškova.
Geslo letošnjega Flancanja je bilo Vsak 
cvet šteje. Ob tem je o pomenu čebel 
spregovorila Maja Šlebir iz Čebelarstva 
Šlebir: "Dvajseti maj je svetovni dan čebel 
po zaslugi Slovenske čebelarske zveze. To 
ni 'kar en' dan, da imamo tudi čebelar-
ji svoj dan, temveč skušamo ozaveščati 
ljudi, kako pomembno je, da se čebe-
le ohranijo. Nagaja jim vreme, nimajo 
hrane, poleg tega k uničenju čebel veliko 
pripomoremo tudi ljudje. Če pogledamo 
travnike, sploh ne vidimo več rož, ker je 
pokošeno, še preden kaj zacveti, tukaj so 
še pesticidi … Zavedati bi se morali, da 
brez čebel ne bo življenja. Veliko lahko 
tudi ljudje naredimo za njihovo ohrani-
tev: posadite na vrtu medovite rastline, 
podpirajte domače čebelarje. Med je dru-
go najbolj ponarejeno živilo." 
Pred izmenjavo sadik, ki je bila kljub 
dežju na prostem, je v Kulturnem 
domu Smlednik potekal spremljeval-
ni program. Moči so združili otroci z 
OŠ Simona Jenka Smlednik in mešani 
pevski zbor Smleški žarek, nastopili 
so foklorniki KUD Oton Župančič Sora, 
predstavile so se Zvedave punce. Zbra-
ne je nagovoril tudi novi predsednik KS 
Smlednik Leon Stare. 

Flancanje šestnajstič, vedno dobro obiskano
Flancanje je tradicionalna prireditev v Smledniku, na kateri so bila letos prvič  
za izmenjavo na voljo tudi semena z Vaškega vrta.

Letos so "flancali" v dežju. Ponudba in obisk sta bila kljub temu dobra.

V spremljevalnem programu so nastopili tudi otroci z OŠ Simona Jenka Smlednik in mešani 
pevski zbor Smleški žarek.
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Na letošnjem Flancanju so se s svojimi izdelki predstavile 
tudi Zvedave punce. Gre za študijski krožek, ki ga v Krajevni 
skupnosti Smlednik organizira Gorenjski muzej. Sestavljajo 
ga članice iz Smlednika in okolice, same radovednice, pripra-
vljene za učenje ročnih del in spoznavanje okolja, življenja 
… Pridno delajo že štiri lata. Kot je pojasnila Marinka Šubic, 
so letošnje leto polstile, pletle nogavice, kvačkale ... Izdelke 
so podarile Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, v sezoni 
2018/2019 pa so izdale tudi brošuro Zvedave punce.

Zvedave punce

Zvedave punce so predstavile svoje izdelke.

MAJA BERTONCELJ

Na začetku marca je v Športni dvorani Medvode potekal Eu-
rofit fest, ena največjih fitnes konvencij v Evropi, ki je tudi 
dobrodelno obarvana. V okviru projekta Ustvarimo trenutek 
gibanja se organizator konvencije, to je društvo Bodifit, po-
vezuje z lokalno skupnostjo in zbrana finančna sredstva na-
meni gibalno oviranim. Letos so pomagali sedemletni Brini 
Slivniker iz Vaš, ki se zaradi prezgodnjega rojstva bori s cere-
bralno paralizo. Sklepno dejanje festivala je bilo 10. maja, na 
svetovni dan gibanja. Brina je v prostorih Športne dvorane 
Medvode prejela donacijo v višini dobrih 3600 evrov.
Bon je Brini predal organizator Eurofit festa Marko Geršak 
iz društva Bodifit. Brina je prišla v družbi mame Špele So-
bočan. Družina se je pred kratkim vrnila iz Združenih držav 
Amerike, kjer je bila deklica v letu 2016 trikrat operirana. Od 
takrat gredo enkrat letno na preglede in intenzivne terapije. 
"V Združenih državah Amerike smo bili skoraj dva meseca. 
Dobili smo mnenje in napotke od zdravnika in celotne ekipe, 

ki Brino spremlja že od prve operacije. Vsak dan je imela te-
rapije. Bilo je kar naporno, sploh ker je prvošolka in je zraven 
delala še za šolo. Zelo smo zadovoljni z njenim napredkom. 
Naredila je svoj prvi čisto samostojni korak. Dr. Park pravi, 
da nas glede na njen napredek lahko že zelo kmalu preseneti 
in naredi še kakšen samostojen korak več. Sama sebi je že 
dokazala, da zmore. Delo nadaljujemo doma. Od terapevtske 
ekipe smo dobili navodila na treh straneh," je povedala Špela 
Sobočan. Kot je dodala, naj Brina operacije ne bi več potrebo-
vala, morajo pa paziti predvsem na njene kolke.
Brininega napredka in prvega samostojnega koraka so bili 
zelo veseli tudi v POŠ Topol, ki jo Brina obiskuje. Ob podelitvi 
donacije sta bila prisotna tudi pedagoška vodja podružnice in 
ravnatelj matične OŠ Preska. Organizatorjem se je zahvalil 
tudi medvoški župan Nejc Smole, družina Brine Slivniker pa 
je hvaležna vsem, ki so pomagali in sodelovali v akciji. Kot je 
poudarila Špela Sobočan še posebej POŠ Topol in OŠ Preska na 
čelu z ravnateljem, ki so jo predlagali za donacijo.

Veliko veselje ob  
Brininem prvem koraku
Na letošnjem Eurofit festu so v okviru 
dobrodelnega projekta za Brino Slivniker  
zbrali dobrih 3600 evrov. 

Predaja donacije Brini Slivniker

DOBITE JIH LAHKO TUDI PREKO NAROČILNICE ZA PLENICE

NAROČILO Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM 
KLICEM IZ DOMAČE KUHINJE.

030 633 332

PRI IZDAJI SE PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM 
IN ŽELJAM PRI DOPLAČILU!

DOSTAVA PO SLOVENIJI!
BREZPLAČNA DOSTAVA ZA NAROČILNICE

Blaginja, medicinski pripomočki,
Vodnikova cesta 105, 1000 Ljubljanawww.blaginja.si
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Na dogodku, ki je 25. maja potekal ob 
Zbiljskem jezeru, so obiskovalci lahko 
pokusili kranjske klobase 13 certificira-
nih proizvajalcev. Denar, zbran od pro-
danih degustacijskih kuponov, je šel v 
dobrodelne namene.
Kranjska klobasa je eden najbolj znanih 
in prepoznavnih slovenskih kulinarič-
nih izdelkov. V Medvodah jo želijo pri-
bližati širši množici, zato so v Javnem 
zavodu Sotočje Medvode drugo leto za-
pored organizirali festival, ki so ga po-
imenovali Festival kranjske klobase. 
Glavna zvezda je bila seveda kranjska 
klobasa.
"Gre za dogodek, ki ni povezan z oce-
njevanjem kranjskih klobas, ki je vrsto 
let potekalo v Hiši kulinarike Jezeršek v 
Sori. Ocenjevanja ni več, je pa zato festi-
val, ki je postavljen na nove temelje. Le-
tos poteka na prostem, kakor bi moralo 
biti že lani, a zaradi slabega vremena to 
ni bilo mogoče. Nad odzivom smo zelo 
zadovoljni. Kranjska klobasa je ljudem 
všeč in radi jo jedo v vseh letnih časih. 
Predstavlja se 13 od 14 certificiranih pro-
izvajalcev kranjske klobase, poleg tega 
imamo še sladko stojnico Gostilne Le-
gastja in posebno stojnico BBQ društva 
Slovenije, na kateri strežejo dve jedi iz 
kranjske klobase. Njihova stojnica se 

navezuje na dogodek Wild West Fest, 
ki bo ob Zbiljskem jezeru sredi avgu-
sta. Predstavljajo se z ameriško verzijo 
enolončnice s kranjsko klobaso in hot 
dogom s kranjsko klobaso," je pojasnil 
Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje 
Medvode, ki je bil zelo zadovoljen z od-
zivom obiskovalcev. Organizatorji želijo 
festival vsako leto nadgrajevati. Letos 
jim je uspelo. Festival je bil še pestrej-
ši. Povezali so se z Godbo Medvode in 
v sklopu dogodka organizirali srečanje 

godb, zvečer pa je za dinamične ritme 
poskrbela še glasbena skupina Kokr Joe 
Band.
Degustacijska porcija kra n jske klobase je 
stala en evro, izkupiček pa je šel v dobro-
delne namene. Zbrali so 829 evrov, tokrat 
za PGD Zbilje. Obiskovalci so kranjske klo-
base le degustirali, ne ocenjevali. "Tako bo 
ostalo tudi v prihodnje. Kranjska klobasa 
je kranjska klobasa. Nekomu je bolj všeč 
od enega proizvajalca, drugemu od dru-
gega. Vse so najboljše," je zaključil Galičič.

Glavna je bila kranjska klobasa
Ob Zbiljskem jezeru je drugo leto zapored potekal Festival kranjske klobase, ki so ga 
letos nadgradili še s spremljevalnim programom.

Festival kranjske klobase je bil dobro obiskan.

MAJA BERTONCELJ

Končana je enajsta sezona bralne značke za predšolske otro-
ke Medvodko bere. Zaključek je bil 22. maja, otroci pa so se v 
dveh skupinah zbrali v dvorani KUD Pirniče. Tamkajšnji Lut-
kovni oder jim je odigral priljubljeno predstavo Muca Copata-
rica v režiji Petra Militareva. 
"Projekt se je začel lani septembra, ko smo s prenovljenim pri-
poročilnim seznamom knjig povabili vrtce, otroke in njihove 
starše k sodelovanju. Lani se je Vrtcu Medvode in Rahelinemu 
vrtcu pridružilo še Središče za naravno učenje Samorog, po 

domače gozdni vrtec iz Sore. Imenitno se nam zdi, da sodelu-
jemo z vsemi vrtci v našem okolju. Vso jesen in zimo so otroci 
s starši brali vsak po dve pravljici in se o njih pogovarjali v 
vrtcu. Naučili so se tudi eno pesmico. Sodelovalo je 347 otrok, 
od tega v Samorogu 11, v Rahelinem vrtcu dve skupini, skupaj 
42 otrok, in v Vrtcu Medvode 17 skupin, skupaj 294 otrok iz 
vseh enot," je glavne poudarke letošnje sezone strnila Tatjana 
Mavrič iz Knjižnice Medvode, bibiotekarska specialistka.
Vse otroke je Knjižnica Medvode nagradila z že omenjeno 
gledališko predstavo in knjigo. Vsak otrok je dobil slikanico 
Prenizko nebo, ki jo je napisal in ilustriral Adam Bestwick. 

Medvodko bere v enajsti sezoni
V bralni znački za predšolske otroke Medvodko bere je sodelovalo skoraj tristo 
petdeset otrok.



DOMAČI KRAJI | 23 

5.7. 13.7. 31.8.
DUBIOZA 
KOLEKTIV

NINA 
PUŠLAR 

www.visitkranj.com
Cenejše vstopnice že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in na Petrol servisih.

gostje Balkanboys

RUDI BUČAR 
in ISTRABEND
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V Knjižnici Medvode so 16. maja podelili priznanja za sodelo-
vanje pri projektih Knjižna srečanja za odrasle (namenjeno 
odraslim bralcem), Beremo na sotočju (bralna značka za od-
rasle) in Medvoška knjižna transverzala (projekt, namenjen 
šolskim otrokom oziroma družinam). Izžrebali so tudi nekaj 
nagrad, večer pa je popestril dramski igralec Janez Škof z be-
sedo in igranjem na harmoniko.
"Knjižnica Medvode že deseto leto organizira Knjižne večere, 
kjer predstavljamo kakovostne knjižne novosti za otroke, mla-
dino in odrasle. Z novim letom smo uvedli nekaj sprememb, da 
bi se nam lahko pridružile še šolske knjižničarke medvoških 
osnovnih šol in knjižničarji naše knjižnice. Srečanja smo po-
imenovali Knjižna srečanja za odrasle. Ponudba na knjižnem 
trgu je zelo velika in tako raznolika, da je sprotna informaci-
ja o novih izdajah in njihovem vrednotenju zelo dobrodošla. 
Na srečanjih smo si izmenjevali mnenja o prebranem in se 
prijetno družili ob čaju. Srečanja vodi zunanja sodelavka mag. 
Tilka Jamnik, promotorka branja in strokovnjakinja s podro-
čja mladinske književnosti," je povedala Marija Rovtar, ki vodi 
projekt Knjižnih srečanj za odrasle. Srečevali so se vsak tretji 
četrtek v mesecu ob 14.30. "V letošnji sezoni smo imeli osem 
srečanj, udeležilo se jih je 115 obiskovalcev in predstavljenih je 
bilo 130 knjig," je dodala Rovtarjeva. 
Jeseni 2013 so začeli projekt bralne značke za odrasle Beremo 
na sotočju, ki traja od oktobra do maja. Za bralce pripravijo 
seznam osemdesetih knjig, med katerimi lahko izbirajo. Letos 
so k sodelovanju povabili medvoške literarne ustvarjalce, da 
s svojimi predlogi pomagajo oblikovati seznam knjig za bra-
nje. Sodelujejo lahko člani Knjižnice Medvode, starejši od 18 let, 
prebrati pa je treba pet knjig s priloženega seznama. Letos je 
bralno značko opravilo 16 bralcev, dva več kot lani, oddanih je 
bilo 123 listkov o prebranih knjigah. 
Tretji zaključeni projekt pa je Medvoška knjižna transverzala. 
Maja Rotar, vodja projekta, pojasnjuje: "Lani je bila na pobudo 
Knjižnice Medvode podpisana Deklaracija o sodelovanju pri ra-
zvoju bralne kulture v občini Medvode. Na tej osnovi se je knji-
žnica odločila za nov projekt, ki smo ga poimenovali Medvoška 
knjižna transverzala. Namenjen je osnovnošolskim otrokom in 

njihovim družinam. Poleg vseh podpisnic deklaracije – knjižni-
ce, občine, osnovnih šol in Javnega zavoda Sotočje, se nam je 
pri projektu pridružilo tudi Središče za naravno učenje Samorog 
iz Sore. Družine so dobile bralno knjižico, kamor so zbirali žige 
za opravljene naloge: obiskovali so prireditve, raziskovali zna-
menitosti občine in brali knjige. Ponosni smo, da se nam je že 
v prvi sezoni pridružilo petnajst družin, ki so prejele priznanje."
V Knjižnici Medvode poudarjajo, da knjižnica že dolgo ni več 
samo izposojevališče knjig: "Sodobna knjižnica je kulturno 
središče občine, kjer imajo uporabniki poleg izposoje želene 
literature tudi možnost druženja da so del kulturnih dogod-
kov, ki jih knjižnica organizira. Naše osnovno poslanstvo je, 
da širimo bralno kulturo in spodbujamo bralno pismenost 
tako pri otrocih kot pri odraslih. Dvig družinske pismenosti 
prispeva k večji učinkovitosti v šoli, pri delu, pri preživljanju 
prostega časa ... To uresničujemo tudi s projekti, ki jih orga-
niziramo za različne starostne skupine. Knjižnica Medvode 
sodi med sam vrh v slovenskem prostoru po številu občanov, 
ki so včlanjeni v knjižnico, vendar to predstavlja 26 odstotkov 
vsega prebivalstva. Zato nam je cilj, da s svojo ponudbo va-
bimo tudi tiste, ki sicer menijo, da knjižnice ne potrebujejo." 

Projekti, s katerimi spodbujajo branje
V Knjižnici Medvode so pripravili zaključno prireditev treh projektov za spodbujanje 
branja. Sodelujoče je navdušil tudi nastop Janeza Škofa.

Dogajanje na zaključni prireditvi je popestril Janez Škof, nekdaj 
domačin, ki je zahajal v medvoško knjižnico, ko je bila ta še v 
sosednji občinski stavbi.
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Med 15. in 18. majem so bile Medvo-
de v znamenju kulturnega festivala z 
imenom KULtura med vodami. V tem 
času so se zvrstili številni dogodki na 
različnih lokacijah, organizatorjem iz 
Javnega zavoda Sotočje Medvode pa je 
nagajalo vreme, zaradi česar so morali 
narediti kar nekaj sprememb in prila-
goditev.
"Glede na spremenljivo vreme smo z le-
tošnjim festivalom zadovoljni. Sodelo-
valo je 33 organizacij, kar je več kot lani. 
Obisk je podoben lanskemu. Zelo smo 
veseli, da je Potujočo ustvarjalnico obi-
skalo skoraj sedemsto otrok iz osnovnih 
šol in vrtcev. Festival so dobro sprejeli in 
povezovanje s šolami in vrtcem je zago-
tovo dodana vrednost. Letna tematika 
festivala vsako leto rezultira tudi pro-
dukt, ki ga ustvarjamo sedaj, za bodo-
če rodove. Tako smo lansko leto dobili 
novo medvoško popevko Druga reka, 
letos pa pregled nepremične kulturne 
dediščine – vodnjakov," je po koncu fe-
stivala povedala vodja Sabina Spanjol 
iz Javnega zavoda Sotočje Medvode. Fe-
stival je letos dobil svoj slogan: KULtura 
med vodami. Imel je že predfestivalsko 
dogajanje, v sklopu festivala pa so bili 
naslednji dogodki: parada učenja, dru-
žabne igre naših dedkov in babic, do-
moznanski večer, dan odprtih vrat Knji-
žnice Medvode, čajanka, odprtje razstav 

Foto trio in Vodnjaki, dokumentarni 
film o Francu Saleškemu Finžgarju, de-
lavnice osebnostne rasti z umetnostjo, 
koncert Glasbene šole Franca Šturma, 
literarno-glasbeni večer Voda in srce, 
kolesarska KUL tura, okrogla miza, sku-
pnostno ustvarjanje Valovi, grem z vla-
kom, gledališka predstava Nomama-
drama, svečani zaključek festivala in 
odprtje razstave Moj vodnjak. 

Kot pojasnjuje Sabina Spanjol, bo festival 
znova prihodnje leto: "Po pogovoru z vse-
mi ustvarjalci si bomo izmenjali mnenja 
in se odločili za trajanje festivala, lo-
kacije, dogodke ... Veseli me, da je med 
medvoškimi kulturniki, organizacijami 
in podjetji vsako leto večji odziv in da se 
mreža povezovanja v tednu medvoške 
kulture veča. Festival počasi prerašča lo-
kalno okolje."

Kulturni festival z novim sloganom
V sklopu festivala KULtura med vodami so potekali številni dogodki, organizatorjem 
pa je nagajalo vreme.

V sklopu festivala KULtura med vodami je potekal tudi literarno-glasbeni večer z naslovom 
Voda in srce. Pevci in recitatorji so se poslušalcem predstavili s pesmimi in teksti, ki 
opisujejo ta dva elementa. Prireditev je oblikovala Marjeta Žebovec s sodelavci. Na fotografiji 
otroci iz OŠ Simona Jenka iz Smlednika in OŠ Pirniče. / Foto: Peter Košenina

Ana Žebovec in Marko Mozetič med 
izvajanjem pesmi Druga reka na literarno-
glasbenem večeru. / Foto: Peter Košenina

Utrinek s potujoče ustvarjalnice / Foto: arhiv organizatorjev
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Prijatelja Mitja Klavora in Brane Praznik sta se srečala v se-
demdesetih letih prejšnjega stoletja v Medvodah, kjer sta zače-
la delovati v mladinskih organizacijah. "Upirala sva se starim 
strukturam in poskušala oblikovati ter zgraditi nove," je po-
vedal Brane Praznik, ki je upokojeni častnik slovenske vojske 
in nekdanji pripadnik obveščevalno-varnostne službe Ministr-
stva za obrambo ter avtor knjige Trgovci s smrtjo. Mitja Kla-
vora je avtor knjige Od Depale vasi do Patrie in je bil v obdobju 
afere Depala vas direktor kriminalistične službe Ministrstva 
za notranje zadeve. Njuni deli popisujeta iste dogodke z različ-
nih zornih kotov, oba pa sta pri pisanju gnala resnica in pošte-
nje – in kot pravita – sta si v tem najbolj podoba.
"Knjigi vsaka na svoj način opisujeta dogajanje v času vojne za 
Slovenijo. Zajemata obdobje od začetka devetdesetih let do leta 
1995, ko je Slovenija po mojem mišljenju stopila na napačno 
pot in od tedaj je na našem prostoru dovoljena laž, kraja, ko-
rupcija in kriminal. Slovenija je leta 1991 res postala samostoj-
na država, a znotraj osamosvajanja so bile mnoge stranpoti in 
negativni pojavi, ki jih tedaj kot aktivni udeleženci nismo opa-
zili, saj smo imeli zaradi osamosvojitvene evforije neke vrste 
barvno slepoto," je pojasnil Klavora in dodal: "Knjigo z zgodo-
vinsko temo, ki naj ne bi nikogar več zanimala, sem izdal zato, 
ker dogodki tistega časa pomembno vplivajo na današnji čas 
in bi jih morala poznati tudi mlada generacija."
Brane Praznik, ki se začetka osamosvojitve spominja s pono-
som, kasneje pa je Slovenija tudi po njegovem mnenju skre-
nila s prave poti, pravi, da imamo civilisti popačeno resnico 
o obdobju osamosvajanja. "Danes cenimo in v ospredje posta-

vljamo druge vrednote, zgodovina naše družbe in države pa 
je popolnoma zanemarjena. Ne v literaturi ne v šolah ne po-
dajajo pravega vedenja in znanja o vojni za samostojno Slo-
venijo ter kasnejših posledicah, ki so se odražale predvsem v 
političnem dogajanju," je še povedal Praznik. 

Poznavalca osamosvajanja Slovenije
V Knjižnici Medvode je potekal pogovor med dvema avtorjema, ki sta v preteklosti 
v Medvodah pustila svoj pečat – Mitja Klavora in Brane Praznik. Oba sta dobra 
poznavalca dogajanja ob osamosvajanju Slovenije in političnega ter družbenega 
stanja tedaj in danes.

Mitja Klavora in Brane Praznik sta v preteklosti v Medvodah pustila 
svoj pečat. 

MAJA BERTONCELJ

Stopnišče Občine Medvode krasi razstava Foto trio in Vodnjaki. 
Pripravil jo je Javni zavod Sotočje Medvode. V prvem natečaju Foto 
trio v letu 2019 so povabili vse ljubitelje fotografiranja, da razisku-
jejo vodnjake, štirne in izvire v občini Medvode. Namen natečaja je 
raziskovati kulturno dediščino in bogatiti arhiv občine.

Vodnjaki, štirne, izviri ...
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Po tradiciji gledaliških iger zadnjega desetletja 'pevske vaje' 
potekajo na prostem na Trgu sv. Urha pred Kulturnim do-
mom v Smledniku. Komedija Vaja zbora, ki jo je sredi de-
vetdesetih let mojstrsko izpisal Vinko Möderndorfer, je uni-
verzalna in kot taka brezčasna, saj obravnava medčloveške 
odnose od ljubezni do zavisti, od ponosa do koristi. Avtor v 
svoji značilni dramski pisavi zgodbo vedno začini tudi s slo-
venskimi značilnostmi, kot so recimo večne razlike med rde-
čimi in črnimi, podeželjem in mestom ... Komedija Vaja zbo-
ra je kot taka zelo dobrodošla in tudi pogosta na slovenskih 
odrih, tako profesionalnih kot ljubiteljskih.

Zborovska zgodba nas popelje v devetdeseta leta, seveda pa 
je še kako aktualna tudi dandanes. Župan v majhni občini 
se želi izkazati pred svetom, zato za krajevni zbor angažira 
mladega nadarjenega pevovodjo, ki bo 'ubrane glasove' spet 
spravil v harmonijo in s tem slavo zbora ponesel daleč nao-
krog. Prava priložnost za to je že tradicionalna proslava, na 
katero je povabljena tudi visoka politika. A zborovodja kmalu 
ugotovi, kakšne so domnevne kvalitete zbora – zatakne se že 
pri številu pevk in pevcev, kaj šele pri oblikovanju repertoar-
ja. Večina pevcev ima solistične želje, kar na različne načine 
poskušajo uveljaviti pri zborovodji. A kaj, ko člani zbora raz-
ličnih življenjskih stilov in značajskih lastnosti niti ne vedo 

točno, kaj si v resnici želijo. Bolj jih zanima druženje, in pred-
vsem, da so na tekočem o tem, kdo je s kom in kdo bi koga. 
Seveda je v zboru, kjer običajno poje vsak po svoje, kot že reče-
no, tudi nekaj zelo ambicioznih. Preden zborovodja to ugotovi 
in skusi tudi na lastni koži, to se je zgodilo tudi predhodniku, 
je že prepozno. 
No, pravi medvoški župan Nejc Smole je imel bolj srečno roko s 
svojim 'zborom' – igralsko ekipo smleškega kulturnega društva. 
Spretno je razdelil vloge, saj se prav vsak v svojem liku odlič-
no znajde. Tako je v nasprotju z mladostno zmedenim in ne-
izkušenim zborovodjem Petrom (igra ga Matevž Fabjančič) po 
župansko vehementen in z vsemi 'žavbami' namazan Marjan 
Slovenc (Klemen Košir), Ela in Silvo, odrska žena in mož (Mojca 
Magdalenič in Matej Ulčar) se dobro znajdeta v vlogi mladih 
zakoncev, svežih staršev, ki morata ob vsem tem še prepevati 
v zboru. Tu sta z medvoških odrov izkušena Zvone Nagode in 
Katja Kutnjak – prvi nas kot Joki prepriča v vlogi upokojenca, 
nekdanjega partizanskega kurirčka, ki je še vedno pravoveren 
in s precej suhim grlom, druga se izredno vešča odrskega jezi-
ka s svojim 'definitivno' odlično bori za svoj solo in zborovodjo, 
čeprav je ta že … oddan. Spominja me na našo ambiciozno po-
litičarko. V vlogi mlade Vladke, ki seveda živi v svetu študentske 
brezbrižnosti, dobro deluje Mina Dežman, kot pretirano cerkve-
na slabo slišeča Kertovka, ki nekaj da le na cerkvene pesmi pa 
kakšno ljudsko, se izkaže Julka Štilec, prav tako pa je zanesljiv 
Matej Žebovec, za katerega že ime Dragec namiguje, da so mu 
fantje bližji, a svojega lika ne karikira, ampak ga le trdno ume-
šča med nekoliko poženščene fante. Helenca, igra jo Veronika 
Kumer, je prava sodobna ženska, ki ob moških zna uporabiti 
vse svoje čare in jo ob tem kaj malo skrbi, kaj porečejo drugi; 
njen odrski mož Eržen, ki je hkrati 'poročen' tudi s poslom, pa 
tudi ve, kako imeti pravo računico za vsako stvar.
Tu je seveda še Nejc Smole, pravi župan, v igri pa gostinec 
Žika, avtentičen tako v besedi kot značaju, kot bi res bil ste-
reotipni Črnogorec – dostikrat mu uide samohvalna 'vsa čast 
meni'. Hkrati mu je ob pomoči asistentke Tanje Burja uspelo 
pestro in zabavno dogajanje v predstavi postaviti v kompak-
tno celoto. Imamo občutek, da v smleškem zboru prav niče-
sar ne manjka, niti črnska duhovna. Ponovitve sledijo tudi 
prihodnja dva konca tedna – od 14. do 16. in od 21. do 24. juni-
ja, vsakič ob 21. uri.

Zbor,  
v katerem poje 
vsak po svoje
Poje tako zelo dobro, da že 
dva konca tedna privablja 
obiskovalce. Pravzaprav ne 
gre za zbor, ampak igralsko 
skupino KUD Smlednik, 
ki navdušuje s komedijo 
Vinka Möderndoferja Vaja 
zbora. Zbor, kakršnega premorejo le redke fare / Foto: Peter Košenina

V boj za solo pevsko točko / Foto: Peter Košenina
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Dvorec VISOKO pri Poljanah

PETEK, 21. junij 2019, ob 19.00 uri

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnicOrganizator: 

Glavni sponzorji:

Uprizoritev ob 100. obletnici  izida  romana  Ivana Tavčarja Visoška kronika.

MAŠA LIKOSAR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Lansko leto je Knjižnica Medvode v sodelovanju s Kulturno 
umetniškim društvom Pirniče digitalizirala in na spletnem 
portalu Kamra objavila štirideset gledaliških plakatov. Ravno 
preko teh plakatov sta na omenjenem večeru aktivna člana 
KUD Pirniče Peter Militarev in Anica Horvat orisala nastanek, 
razvoj, dosežke, vidne člane in še marsikateri drug zanimiv 
podatek njihovega društva, ne nazadnje pa tudi nekaj o pla-
katih in plakatiranju.
KUD Pirniče oblikuje tradicijo ljubiteljske kulturne ustvarjal-
nosti v Pirničah že več kot petinosemdeset let in ima v arhivu 
shranjenih oseminsedemdeset plakatov. Prvi tiskan plakat z 
na roko napisanim sporočilom se je pri njih pojavil leta 1946 
za predstavo Vdova Rošlinka, dvaintrideset let kasneje pa so 
natisnili prvi plakat za predstavo Jabolko. Leta 1979 so prvič 
natisnili tudi gledališki list, ki je vseboval informacije o delu, 
avtorju, nastopajočih in drugih sodelavcih pri nastajanju 
predstave. Od takrat spremljajo vsako premierno uprizoritev 
gledališki listi, za katere sta več desetletij skrbela Peter Mili-
tarev in Boris Primožič, zadnja leta pa se pojavljajo novi obli-
kovalci, sodelujeta predvsem Sabina Spanjol in Iva Grabnar.
Peter Militarev je v brošuri 15. domoznanski večer, ki sta jo 
skupaj z Borisom Primožičem izdala letos maja, zapisal: "O 
današnjem onesnaževanju plakatnih mest tedaj ni bilo go-
vora, niti o tem, da bi konkurenčno prelepili plakat drugega 
obveščevalca." Danes obveščanja s plakati ni več, saj zakono-

daja prepoveduje plakatiranje, podrli pa so tudi veliko podov 
in dreves, kamor so nekoč obesili plakate. KUD Pirniče se je 
tako pred časom znašel pred problemom, kako obveščati o 
kulturnih dogodkih. Že dvajset let so jim pri tem v pomoč 
lokalni mediji, vedno bolj pa se uveljavljajo tudi načini obve-
ščanja preko spletnih strani, elektronske pošte in družbenih 
omrežij. "Naši plakati simbolno izražajo namen uprizoritve 
z dodatkom oblikovalčevega videnja, ki obenem izraža tudi 
uprizoritveni koncept predstave," je še pojasnil Militarev.

Od teksta do plakata 
Na petnajstem domoznanskem večeru 
z naslovom 'Od teksta do plakata, da 
predstava rata' sta Peter Militarev 
in Anica Horvat v Knjižnici Medvode 
predstavila zgodovino pirniškega 
kulturno-umetniškega dogajanja.

Aktivna člana KUD Pirniče Anica Horvat in Peter Militarev na 15. 
domoznanskem večeru 

Z uprizoritvijo Visoške kronike v režiji Jerneja Lorencija na Visoko 
prihaja izjemna igralska ekipa iz SNG Drama Ljubljana. Slovensko 
literarno klasiko bodo predstavili Aljaž Jovanović in Klemen Janežič 
(na fotografiji) ter Nina Ivanišin, Tamara Avguštin in Janez Škof.

Visoška kronika spet doma

Izidor ali Jurij Kalan, kdo bo Agati stopil v bran? / Foto: Igor Kavčič KU
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Dvanajstega maja so v dvorani Kultur-
nega doma Medvode medvoški pevski 
zbori prvič peli Mihaelu Gabru v spo-
min. Dolgoletnega župnijskega organi-
sta in zborovodje pevskih zborov KUD 
Oton Župančič iz Sore so se spomnili 
pevci šestih pevskih zborov in vokalnih 
skupin. "Mihaelu Gabru bi s tem koncer-
tom radi dali priznanje za večdesetletno 
služenje kulturi. Njegov prispevek je pu-
stil neizbrisen pečat. Bil je eden od usta-
novnih članov KUD Oton Župančič Sora, 
ustanovitelj in petdeset let zborovodja 
Moškega pevskega zbora tega društva 
ter več kot šestdeset let zborovodja in 
organist v Sori. Bil je velik prijatelj vseh 
kulturnikov, saj mu ni bilo pomembno, 
s katerega brega Sore ali Save prihajaš, 
niti ni bilo pomembno, iz katerega dru-

štva si. Pomembno je bilo le, da si imel 
rad glasbo in si bil lahko njegov prija-
telj," so o Mihaelu zapisali člani Vokalne 
skupine Fone Megale iz KUD-a Fran Sa-
leški Finžgar Senica, ki je koncert orga-
nizirala. V dolgih letih glasbenega delo-
vanja si je doma uredil ogromen notni 
arhiv. V njem so se znašle vse pesmi, do 
katerih se je lahko dokopal, tudi take, ki 
bi jih kdo drug zavrgel. 
"Oče je bil predan glasbi vse življenje. 
Glasba, predvsem zborovsko petje in 
igranje na cerkvene orgle, mu je bila 
smisel in pomemben del življenja. Z 21 
leti je avgusta 1948 začel svoje poslan-
stvo organista in pevovodje cerkvenega 
zbora v Sori, to službo pa je brez preki-

nitve opravljal 69 let, vse do svoje smrti 
leta 2017. V družini se je vse vrtelo okrog 
glasbe. Oče nama je s sestro Jano predal 
ljubezen do nje, za kar sva mu izjemno 
hvaležni," je o očetu Mihaelu Gabru de-
jala njegova hči, Mojca Stanovnik. Dru-
ga hči, Jana Debeljak, je prav tako orga-
nistka, poleg tega pa vodi tudi mešani 
pevski zbor župnije Sora ter oktet Lipa, 
ki že več kot četrt stoletja deluje pod 
okriljem KUD-a Oton Župančič iz Sore.
Na prvem koncertu v spomin na Miha-
ela Gabra so nastopili: zbor KD Jakob 
Aljaž, Lovski pevski zbor Medvode, mo-
ški pevski zbor KUD Oton Župančič Sora, 
oktet Lipa, vokalna skupina Fone Mega-
le in mešani pevski zbor župnije Sora.

Peli Mihaelu 
Gabru v spomin
Bil je eden od kulturnikov 
z najdaljšim stažem v 
občini.

Na koncertu je nastopil tudi moški pevski zbor KUD Oton Župančič iz Sore, katerega 
ustanovitelj in dolgoletni vodja je bil prav Mihael Gaber.

MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Glasbena šola Franca Šturma (GŠFŠ) je svoje delo začela leta 
1948 z nekaj deset glasbe željnimi učenci in s peščico glasbe-
nih pedagogov. Svoje glasbeno in kulturno poslanstvo je zače-
la na terenu, ki do tedaj ni imel razvite glasbene tradicije, in 
ker se je zanimanje za šolo iz leta v leto povečevalo, so svojo 
glasbeno dejavnosti širili na tedanje občine Šiške, sosednjo 
bežigrajsko občino in kasneje tudi v občino Medvode. Podatki 
pravijo, da se je prej samostojna glasbena šola v Medvodah h 
GŠFŠ priključila v šolskem letu 1963/1964. Na podružnici Med-
vode so najprej začeli s poučevanjem klavirja in harmonike, 
zatem še blokflavte, violine ter nauka o glasbi. Decembra 
leta 1977 je bila podružnica s pomočjo Občine Medvode pre-
novljena in s pridobljenimi novimi prostori so mladim na-
dobudnim glasbenikom lahko ponudili še poučevanje kitare, 
diatonične harmonike, klarineta, saksofona in trobente.

Podružnica GŠFŠ Medvode danes šteje sto triindvajset učen-
cev. Številni med njimi so za visoki jubilej njihove glasbene 
šole pripravili svečane solistične instrumentalne nastope. 
Predstavili so se violinisti, harmonikarji, pianisti, flavtisti, 
klarinetisti, trobentači, evfonist in hornist. Pridružila pa sta 
se jima še kitarski ansambel in harmonikarski orkester z 
matične šole. Ravnateljica GFŠF Magdalena Međeral je ob tej 
priložnosti dejala: "Koncert je priložnost, da se ozremo nazaj, 
pogledamo razvoj in rast naše šole, kako smo v vseh teh letih 
sledili tradiciji in gojili kvaliteten pouk ter skrbeli za visoko 
stopnjo povezanosti med profesorji in učenci."

Z glasbo voščili za jubilej
Ob sedemdeseti obletnici delovanja 
Glasbene šole Franca Šturma je njena 
podružnica Medvode priredila svečan 
nastop v Kulturnem domu Medvode.

Svečan nastop podružnice Medvode ob sedemdesetletnici delovanja 
Glasbene šole Franca Šturma
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  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel 
- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni 
obrok je 141 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 23.04.2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek 
za plačilo 15.364 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 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: 
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA

SUV PEUGEOT 2008
IZREDNA CENA

12.990 €

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

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

V rojstni hiši Jakoba Aljaža je 13. maja potekalo odprtje raz-
stav Veža in Stolp upanja. Organizator razstav Javni zavod 
Sotočje Medvode je predstavil idejne zasnove dveh zanimivih 
projektov, ki sta potekala od jeseni 2018.
"Idejne zasnove za razstavo Veža so prispevali študenti višje 
strokovne šole v Ljubljani, oddelek Oblikovanje materialov, 
pod mentorstvom prof. dr. Žive Deu. Delovna skupina Obči-
ne Medvode za oblikovanje predloga notranje opreme rojstne 
hiše je pregledala zbrane naloge študentov in za izhodišče 
prenove veže izbrala dve nalogi: Projekt Klare Smrdelj in sku-
pine študentov: Tim Pavlič, Boštjan Skok, Tim Kussel, Nejc 
Josifov Pavlič. Lani jeseni pa je bil objavljen tudi natečaj z na-
slovom Stolp upanja, ki ga je vodila želja po novih pristopih 
v oblikovanju programov kulturne vzgoje in predstavitve po-
membnih Medvoščanov. Koncept programa je postaviti nove 
točke kulturnega turizma, ki bi prek sodobnih skulptur pred-
stavile dediščino naših prednikov. Prvi natečaj se je navezal 
na nekakšnega zavetnika občine Medvode Jakoba Aljaža. Ko-
misija pod vodstvom magistra arhitekture Lovrenca Košeni-

ne je po pregledu prispelih prijav izbrala tri najboljše, ki so 
prejeli tudi nagrade, realizacija zmagovalne idejne zasnove 
skulpture Stolp upanja pa bo predvidoma še letos," je pojasni-
la Sabina Spanjol iz Javnega zavoda Sotočje Medvode. Tretje 
mesto je pripadlo idejni zasnovi avtorja Mirka Mihovca, dru-
go nagrado sta prejela Peter Rupar in Ana Mari Mićić, prvo 
nagrado pa sta si z idejno zasnovo pod šifro Jakobu prislužila 
Mihael Jenko in Matjaž Poredoš. 
Skulptura z naslovom Stolp upanja bo postavljena na zeleni-
co med Knjižnico Medvode in Občino Medvode. Zbrane je na 
dogodku nagovoril tudi župan Medvod Nejc Smole, s kultur-
nim programom pa so ga popestrile mlade glasbenice pod 
imenom Empetri. 

Stolp upanja bo  
v središču Medvod
Predstavljene so bile idejne zasnove dveh 
zanimivih projektov.

Zmagovalna idejna zasnova Stolpa upanja avtorjev Mihaela Jenka  
in Matjaža Poredoša
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Kaja Teržan se s poezijo intenzivno 
ukvarja od leta 2012, ko se je udeležila 
pesniške delavnice pod mentorstvom 
Petra Semoliča. "On mi je pomagal vsto-
piti v svet poezije in mi pomagal stopiti 
izven omejenih pogledov, ki so jih v nas 
vcepili v šoli. Razširil mi je obzorje ter 
me osvobodil mojih zgrešenih predstav 
o tem, kaj naj bi pesem bila," je zaupala 
Teržanova in dodala, da je poezija zanjo 
tisti umetniški izraz, ki ji omogoča neo-
mejen prostor svobode. 
Druga pesniška zbirka Kaje Teržan z 
naslovom Krog je izšla lansko leto no-
vembra in simbolizira večno iskanje, 
spominjanje in brskanje po lirskem 
subjektu. Njenim pesmim, ki so naj-
pogosteje pisanje v prozi in obsežnih 
kiticah, je po tematiki skupna pred-
vsem eksistencialna stiska, ki jo av-
torica duši s samosvojo ironijo. Pesmi 
zbirke Krog bi lahko povzeli z avtoriči-
nim vprašanjem – kje se začnem in kje 
končam? V njih avtorica upesnjuje sta-
novanjsko problematiko in materin-
stvo. V primerjavi s prvo pesniško zbir-
ko Delta, ki je bila tematsko širša in je 
simbolizirala njen odgovor na to, kaj 
poezija je, drugo zbirko sestavlja popis 
tistega, s čimer se Kaja Teržan ukvarja 
vsakodnevno, kar jo trenutno zanima – 
tisto trenutno aktualno in živo. "Rdeča 
nit zbirke je dom in v zbirki je zaobjet v 
vseh smislih: tako fizičnem, ustvarjal-
nem, poklicnem … Predvsem pa gre za 
spraševanje, kje se oseba počuti najbolj 
domače, saj sem se tudi sama v življe-
nju soočala z iskanjem svojega doma," 
je pojasnila avtorica in še zaupala, da 
so pesmi nastajale tri leta: "Slog mo-
jih pesmi, ki so namenjene odraslim, 
je svoboden, sproščen in vsakdanji. Iz-
haja iz lastnih raziskovanj, sega izven 
konceptov in idej ustaljenih pesniških 
oblik, vir navdiha pa mi je nedvomno 
življenje samo." Zbirka je bila letos po 
izboru slovenskih literarnih kritikov 
nominirana za kritiško sito – literarno 
nagrado za najboljšo knjigo preteklega 
leta. 
Pesnica Kaja Teržan je pojasnila, da ji 
dom pomeni svobodo ne glede na pro-

stor in čas, obenem pa tudi možnost 
biti sam svoj. Zaupala je, da se najbolj 
domače ne počuti v Sloveniji, temveč se 
je na Švedskem, kjer je pravzaprav ži-
vela najmanj časa. "Na Švedskem sem 
živela le tri leta, od petega do osmega 
leta, a v tistem obdobju me je neskonč-

no navdušil švedski odnos do otrok. 
Mladinska literatura je na Švedskem 
predstavljena v mnogo lepši luči kot v 
Sloveniji, kjer mi nikoli niso posredo-
vali literature, ki bi me tako navdušila, 
kot so me dimenzije zgodb švedske li-
terature. Oni znajo ceniti otroka in se 
zavedajo, da ta vsebuje veliko več zgodb 
kot odrasli. Lep primer je njihova Pika 
Nogavička."
Kaja Teržan piše – kot pravi – ves čas, 
običajno občutke in misli, ki se ji pora-
jajo čez dan, med običajnimi opravili, 
oblikuje v verze in zapiše. O tretji pesni-
ški zbirki še ne razmišlja, a obljublja, 
da jo bo zagotovo izdala. "Pesmi, ki jih 
pišem trenutno, so vsebinsko širše od 
koncepta doma, vsebujejo spomine na 
kraje, kjer sem živela nekoč. Mogoče 
bom vključila tudi druge kulture in tako 
bo dom dobil še eno podobo," je sklenila 
Kaja Teržan.

Kje se začnem in kje končam 
Kaja Teržan, ki je odraščala v Škofji Loki, trenutno pa živi v Medvodah, je na Domačiji 
Pr' Lenart' na Belem predstavila svojo drugo pesniško zbirko z naslovom Krog. 

Kaja Teržan je predstavila svojo drugo pesniško zbirko z naslovom Krog. 

Druga pesniška zbirka Kaje 
Teržan z naslovom Krog je 
izšla lansko leto novembra 
in simbolizira večno iskanje, 
spominjanje in brskanje po 
lirskem subjektu. Njenim 
pesmim, ki so najpogosteje 
pisane v prozi in obsežnih 
kiticah, je po tematiki skupna 
predvsem eksistencialna stiska, 
ki jo avtorica duši s samosvojo 
ironijo. 
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ALENKA BRUN

Zaključil se je tretji izbor najboljših sloven-
skih restavracij The Slovenia Restaurant 
Awards 2019 by Diners Club. Gorenjci so 
bili med finalisti v različnih kategorijah. 
Celodnevno dogajanje sta gostila idilično 
okolje v bližini golfskega igrišča Diners 
CUBO ter restavracije Evergreen v Smle-
dniku. Razglasitev in podelitev priznanj 
najboljšim je spremljal tudi pester glas-
beno-kulinarični program. Zmagovalcev je 
bilo na koncu kar nekaj, med najboljše tri, 
absolutno trojico na nacionalnem nivoju, 
pa so se uvrstili Hiša Franko, Vila Podvin in 
Gostilna pri Lojzetu – Dvorec Zemono.

Med najboljšimi tudi 
Gorenjci

Nominirana je bila tudi gostilna Mihovec iz Zgornjih Pirnič, Mojca Trnovec pa je skrbela tudi 
za lačne želodčke prisotnih.

PETER KOŠENINA

Sestrični Barbara Bridwell in Diane 
Holst sta z možema Jackom in Budom 
konec maja obiskali Slovenijo, domovi-
no svojega praočeta Franka Koshenine 
(Franca Košenine). Ta je s trebuhom za 
kruhom čez Veliko lužo odšel že daljne-
ga leta 1895.
Rodil se je oktobra leta 1871 pri Mihela-
čevih na Spodnji Senici in bil do odhoda 
v ZDA zaposlen v papirnici v Goričanah. 
Z ženo Katherine sta imela devet otrok. 
Tudi njuni otroci so imeli velike družine, 
zato danes v Minnesoti, kamor se je izse-
lil, in drugod po ZDA živi več sto njegovih 
potomcev. Barbara in Jack Bridwell živi-
ta v Kaliforniji in sta Slovenijo obiskala 
že leta 2012, Diane in Bud Holst iz Minne-
sote pa sta bila tu prvič. S pomočjo tukaj 
živečih sorodnikov so štiri dni raziskova-
li Slovenijo. Začeli so na Primorskem, si 
ogledali Ljubljano in Prekmurje, posebno 
pozornost pa so namenili domačim kra-
jem v občini Medvode in na Gorenjskem. 
Z dobrimi dvajsetimi slovenskimi soro-
dniki so se srečali na pikniku.
"Pred prihodom sem želela videti le 
kmetijo, kjer se je praoče rodil. Ko sto-
paš po stopinjah svojih prednikov, te 
prevevajo čudni občutki. Ogledovanje le-
pot Slovenije je bilo izjemno, najbolj pa 
mi je bilo všeč srečati sorodnike. Z njimi 

sem se čutila povezano, čeprav mnogih 
nisem mogla razumeti. Očitno je smeh 
smeh v vseh jezikih! Opazila sem nekaj 
njihovih lastnosti, ki so značilne tudi za 
mojo družino – kratke in zabavne pri-
pombe, skromnost in velikodušnost," je 

trenutke srečanja s sorodniki na kratko 
opisala Diane Holst.
Vseh slovenskih lepot med kratkim 
obiskom niso videli, ker vreme zadnji 
majski teden ni sodelovalo, bodo pa to 
lahko nadoknadili, ko in če se vrnejo.

Obiskali domovino svojega praočeta
Ameriški sorodniki Košeninovih s Senice so Slovenijo obiskali že šestkrat.

Bud in Diane Holst ter Barbara in Jack Bridwell (sedijo z leve proti desni) so se s sorodniki 
srečali na pikniku, kjer je nastala tudi skupinska fotografija.

Sestrični Barbara Bridwell in Diane Holst sta z možema Jackom in 
Budom konec maja obiskali Slovenijo, domovino svojega praočeta 
Franka Koshenine (Franca Košenine). Ta je s trebuhom za kruhom 
čez Veliko lužo odšel že daljnega leta 1895.
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Podjetje Ibis Trade, d. o. o. – 
trgovine Mobystyle je poo-
blaščeni prodajalec družbe 
Telekom Slovenije, d. d., in pri 
njih lahko uredite vse v zvezi 
z naročniškim razmerjem pri 
Telekomu Slovenije. Ponujajo 
veliko aparatov po akcijskih 
cenah, pestro izbiro dodatne 
opreme in servis mobilnih te-
lefonov. Podjetje je bilo usta-
novljeno leta 1999 in letos 
praznuje dvajset let poslova-
nja, trenutno pa ima 17 zapo-
slenih. Trgovine imajo v Mer-
cator centru Šiška, Supernovi 
Rudnik, Park centru Koper in 
nakupovalnem centru Bršljin 
v Novem mestu. Poslovalnica 
v Medvodah je njihova peta in 
posluje od začetka maja letos.
"Mobilna telefonija se razvija 
v skladu z razvojem tehno-

logije nasploh, pa naj nam 
bo to všeč ali ne. Trend gre v 
smer, da bo uporabnik kma-
lu imel samo eno napravo. Z 
njo se bo lahko identificiral, 
plačeval, jo uporabljal v po-
slovne namene in za zabavo. 

Z njo fotografiral, poslušal 
glasbo, brskal po internetu," 
je povedal Jože Grdadolnik, 
ki skupaj z Alešem Goričan-
cem vodi podjetje, in dodal, 
da je pri izbiri aparata po-
membno, da stranka pove 

svoje želje, saj je vsak upo-
rabnik specifičen. "Važno pa 
je, da je uporabniku aparat 
všeč in da ga z veseljem 
uporablja. Največ prodamo 
aparatov znamke Samsung, 
Huawei in Apple," je poja-
snil Grdadolnik in dodal, da 
so najpogostejše težave, s 
katerimi se stranke soočajo, 
povezane s starostjo uporab-
nika: "Mladi imajo največ te-
žav s slabo baterijo, premalo 
prostora na napravi in vedno 
preslabo kamero za delanje 
'selfijev'. Starejši imajo težave 
z nastavitvami in premajhni-
mi črkami. Se pa za vsakogar 
najde aparat, ki mu ustreza. 
Z vsemi težavami pa se jasno 
vedno lahko obrnejo na naše 
prijazne in strokovne proda-
jalce."

Nov ponudnik telefonije v Medvodah
V Medvodah je v začetku maja svojo peto poslovalnico odprlo podjetje Ibis Trade, d. o. o. – 
trgovine Mobystyle.
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MAJA BERTONCELJ

Ukrajinska kulinarika je bila tema ve-
čera 28. maja v Knjižnici Medvode. V ku-
linaričnem prostoru vzhodne Evrope in 
nekdanje Sovjetske zveze je ukrajinska 
kuhinja vedno izstopala, posamezne 
jedi pa so postale znane po vsem svetu. 
Boršč, kotlet po kijevsko, piroški, vareni-
ki, salo ... To so le nekatere izmed njih. 
Ukrajinsko kulinariko sta predstavila 
Inna Demchenko Fröhlich, Ukrajinka, 
ki z družino zadnja leta živi v Medvo-
dah in je tudi članica Kulturnega dru-
štva Ljubljana Kyiv, ter Jurij Atamanjuk, 
novinar iz Lvova v Ukrajini. Predavanje, 
na katerem so obiskovalci izvedeli tudi 
marsikaj zanimivega iz ukrajinske zgo-
dovine – ne le kulinarične, je bilo v sklo-
pu Dnevov ukrajinske kulture. "Ukrajin-
ci smo znani tudi po dobri kulinariki. 
Pri nas se dobro je. Najbolj znana jed pa 
je zagotovo boršč. Kuha se za vsak dan, 

več kot tristo vrst. Brez boršča ni Ukraji-
ne,« pravi Inna, ki v Sloveniji živi že več 
kot devet let in prek društva skrbi tudi 
za promocijo ukrajinske kulture. 

Po predavanju so bile nekatere najbolj 
znane ukrajinske jedi na voljo tudi za 
degustacijo in udeleženci dogodka so 
bili nad njimi navdušeni.

Brez boršča ni Ukrajine
Ukrajinska kulinarika: Kulturni miks boršč v Knjižnici Medvode.

Degustacija ukrajinskih jedi
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

V sklopu Partizana Pirniče je v sezo-
ni 1988/89 začela delovati samostojna 
badmintonska sekcija, ki se je ob pod-
pori matičnega športnega društva in 
Daneta Aliča že v nekaj letih predvsem 
na področju dela z najmlajšimi lahko 
kosala z največjimi slovenskimi klubi. 
Začetnikom badmintona v Medvodah 
se je kmalu priključila Darinka Verov-
šek, profesorica telesne vzgoje, ki je s 
sistematičnim delom na OŠ Preska ob 
pomoči Toneta Hafnerja prevzela vodil-
no vlogo v razvoju badmintona na tem 
območju. Strokovno delo z mladimi so 
opazili tudi starši in tako se je rodila 
ideja o ustanovitvi samostojnega bad-
mintonskega kluba. Junija 1998 je bil 
pod vodstvom Verovškove ter ob podpo-
ri staršev izpeljan ustanovni občni zbor 
novega badmintonskega kluba, katere-
ga osnovni cilji so bili omogočiti mla-
dim sistematično, organizirano in stro-
kovno vadbo badmintona v vseh večjih 
šolah v Medvodah, približati ta šport z 
loparjem in perjanico tudi večjemu šte-
vilu rekreativcev ter sčasoma vključiti 

klub v Badmintonsko zvezo Slovenije in 
postati tvoren soudeleženec razvoja slo-
venskega badmintona.
Klub je v dvajsetih letih uresničil števil-
ne želje ustanovni članov. Danes šteje 
dvesto članov, od tega sto deset aktiv-
nih tekmovalcev, znanje pa jim prenaša 
šest izkušenih trenerjev. "Dosegli smo 
že zelo veliko in zadovoljni bomo, če 
bomo trenutno kvaliteto kluba ohranja-
li tudi v prihodnje," je dejal predsednik 
BK Medvode Matevž Šrekl in dodal, da 
je bil prvi mejnik njihovega kluba or-
ganizacija evropskega prvenstva do 17 
let, drugi pa mednarodni turnir za sve-
tovno jakostno lestvico Slovenia Inter-
national, ki so ga letos organizirali že 
devetič. Šrekl je še pojasnil, da so tokrat 
redno letno skupščino in piknik združi-
li s praznovanjem kluba. Podpredsednik 
BK Medvode Janez Kovač je na proslavi 
predstavil zgodovino kluba, trener Ma-
tic Ivančič pa dosežke pretekle sezone. 
"Naš glavni cilj je, da ostanemo držav-
ni prvaki v vseh kategorijah in letos se 
nam je izmuznila le ena kategorija. Z 
vseh državnih prvenstev smo domov 
prinesli 11 zlatih, 21 srebrnih in 17 bro-

nastih medalj. Bili smo drugi v prvi 
slovenski ligi in prvi v drugi slovenski 
ligi. Imamo tudi dva trikratna državna 
prvaka. Petra Polanc v članski kategoriji 
in Jaka Ivančič med mladinci," je poja-
snil Matic Ivančič.
Petra Polanc, ki je letos prestopila med 
člane in je tudi članica slovenske repre-
zentance, je lansko leto tekmovala na 
mladinskih olimpijskih igrah v Argenti-
ni in nastopila na evropskih prvenstvih. 
"Na lestvici se poskušam uvrstiti čim viš-
je, da bom lahko nastopila še na svetov-
nem prvenstvu in morda že leta 2024 na 
olimpijskih igrah," je povedala Polanče-
va in dodala: "Uspeh pripisujem trdemu 
delu in dobrim trenerjem. Badminton je 
šport, ki zahteva eksplozivnost, hitrost, 
moč in psihično priprav ljenost. Veliko je 
elementov, ki morajo biti v igri ubrani, 
zato je badminton verjetno eden najtež-
jih športov in nedvomno enakovreden 
drugim." Predsednik Matevž Šrekl je kot 
najuspešnejšega člana njihovega kluba 
omenil Miho Ivaniča, dobitnika brona-
ste medalje na letošnjem evropskem 
mladinskem prvenstvu in kandidata za 
naslednje olimpijske igre.

Dvajset let medvoškega badmintonskega kluba
Badminton klub Medvode letos praznuje dvajseto obletnico formalne ustanovitve. 
V počastitev jubileja so v Športni dvorani Medvode pripravili proslavo, na kateri so 
predstavili zgodovino in uspehe kluba.

Badminton klub Medvode, ki trenutno šteje dvesto članov, letos praznuje dvajseto obletnico 
formalne ustanovitve.

Nagrajenci nagradne križanke, ob
javljene v Sotočju dne 10. 5. 2019 z  
geslom Mesec festivalov, so: Branko 
Bertalanič, Nina Okršlar in Polona Go
stič, vsi iz Medvod. Nagrajenci prej
mejo roman Melanda. Iskrene čestitke!
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Podjetje Geslo plus, d. o. o., ki je nosi-
lec javnega pooblastila za dejavnosti 
vseh upravnih postopkov, povezanih z 
registracijo in zavarovanjem vozil, se v 
medvoški regiji vse bolj uveljavlja. Svoje 
poslovne prostore je podjetje odprlo v 
trgovsko-poslovnem centru Spar v sa-
mem središču Medvod, na naslovu Cesta 
komandanta Staneta 4a. Že po nekaj me-
secih delovanja je povpraševanje po sto-
ritvah podjetja v Medvodah doseglo zelo 
visoko raven, tako da je podjetje razširilo 
svoj odpiralni delovni čas tudi na sobote. 
Kot pravi direktor g. Enes Durić, je kako-
vostno svetovanje pri sklepanju vseh vrst 
zavarovanj odlika podjetja Geslo, d. o. o., 
ki že sedemnajsto leto uspešno eksklu-
zivno zastopa zavarovalnico Generali, d. 
d., kot njena največja zunanja ekskluziv-
na agencija.
“Veseli nas, da je naša ponudba zelo 
uspešno zaživela med lokalnim prebival-
stvom. Našim strankam je sedaj na voljo 
široka paleta uslug na enem mestu: nove 
registracije vseh motornih in priklopnih 
vozil, podaljšanje obstoječih registracij, 
izdaja prometnih dovoljenj, odjava, spre-
memba ali prenos lastništva vozila, izda-
ja izvoznih tablic ter tablic za poskusno 
vožnjo, upravni postopki, vsa osnovna 
zavarovanja vozila, dodatna zavarovanja 
po izbiri (osebna, premoženjska, pokoj-
ninska, zdravstvena in obrtna zavarova-
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Razširitev ponudbe registracije vozil  
in zavarovanj v Medvodah

Dostopna lokacija podjetja Geslo plus, d. o. o., v centru 
Medvod v trgovsko-poslovnem centru Spar

Enes Durić

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

nja) ter plačilo letne dajatve za uporabo 
vozila v cestnem prometu (cestne takse). 
Nudimo tudi sklepanje dopolnilnih zdra-
vstvenih zavarovanj, saj je zavarovalnica 
Adriatic postala naš partner in član skupi-
ne Generali. Vse stranke, ki bodo sklenile 
novo ali podaljšale že obstoječe dopol-
nilno zdravstveno zavarovanje, bodo po-
leg ugodne cene deležne tudi darilnega 
bona v vrednosti 20 evrov. Dodatna ugo-
dnost je tudi turistično zavarovanje za 
tujino po zelo ugodni ceni: le 44 evrov za 
vso družino (starša + do pet otrok do 26. 
leta starosti) za neomejeno število poto-
vanj v letu, za posameznika pa je cena 22 
evrov. Strankam se prilagodimo, na željo 
jih lahko obišče predstavnik družbe na 
domu v najkrajšem možnem času.” 
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MAJA BERTONCELJ

Nekaj več kot 1940 športnih udeležencev je končna številka 
letošnjega tretjega festivala Medvode v gibanju, ki je potekal 
od 31. maja do 2. junija. Največ, 735, je bilo otrok iz medvo-
ških osnovnih šol in vrtca na miniolimpijadi, 292 tekačev na 
Nočnem teku, več kot sto otrok na otroških tekih, več kot sto 
udeležencev je bilo na Kolesarskem vzponu na Katarino (110). 

ZADOVOLJSTVO ORGANIZATORJEV

"Zelo smo zadovoljni z vidika organizacije, saj kakšnih posebnih 
napak ni bilo. Tudi odziv udeležencev je bil velik, sploh glede na 
to, da je ta konec tedna veliko različnih športnih dogodkov po 
vsej Sloveniji. Število udeležencev se iz leta v leto povečuje, zlasti 
pa sem ponosna na dober odziv prostovoljcev, ki so pripravljeni 
celoten konec tedna prebedeti z nami in nam pomagati. Samo 
na Nočnem teku je bilo na progi sto petdeset redarjev prosto-
voljcev, še dodatnih petdeset ljudi na startno-ciljnem prostoru, 
v startni pisarni, pri okrepčevalnicah .... Če dodam še podatek, 
da je na miniolimpijadi sodelovalo 33 društev, klubov, ki so po-
krili 33 gibalnih izzivov, je jasno, da tako velike prireditve brez 
pomoči in podpore domačih društev in klubov, številnih prosto-
voljcev ter pokroviteljev, ki jim gre prav tako velika zahvala, ne 
bi mogli organizirati. In vse naloge so opravili z dobro voljo," je 
pred zaključkom festivala povedala Ines Iskra, vodja Festivala 
Medvode v gibanju, za katerega sta organizacijsko moči združila 
Javni zavod Sotočje Medvode in Športna zveza Medvode.
Poleg že omenjenih treh najbolje obiskanih športnih aktivnosti 
so na različnih lokacijah potekali še odbojka na mivki, rolanje, 
tek s pasjimi ljubljenčki, plesni dvoboj, tenis, revijalno rolkanje, 
pohod, prstomet in balinanje. Del festivalskega dogajanja je bil 
tudi 24-urni dobrodelni glasbeno-tekaški maraton, na katerem 
je Bogomir Dolenc za Male viteze tekel 24 ur. V tem času se mu je 
pridružilo sedemdeset tekačev, med katerimi je 24 ur tekel tudi 
Tone Hafner, več kot sto kilometrov je pretekel zdravnik Danijel 
Finžgar ... Zbranih je bilo skoraj tisoč evrov.

Prvega junija, ko je bilo na festivalu največ dogajanja, so v sre-
dišču Medvod potekale tudi spremljevalne aktivnosti. Zdra-
vstveni dom Medvode je tako opravil šestdeset meritev krv-
nega sladkorja, tlaka in celokupnega holesterola, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje je skozi model debelega črevesa po-
peljal okrog dvesto ljudi, ustavili ste se lahko na predstavitve-
nih stojnicah ... Tudi letos bil del festivala kulinarična tržnica 
Okusi Sotočja z značilnimi jedmi, ki predstavljajo različne ku-
linarične prireditve, ki se skozi leto dogajajo v občini.
Vrhunec festivala je bil Nočni tek Medvode na 5,6 ali deset ki-
lometrov dolgi progi. Ikazali so se tudi domači tekači. Na deset 
kilometrov je zmagal Janez Mulej, za katerega je bila to prva 
zmaga v Medvodah in druga v enem dnevu, saj je bil dopoldan 
najhitrejši že na Brezjanskem teku. Drugi je bil Jure Gaber, tre-
tji pa Franci Volkar. V ženski konkurenci je na deset kilometrov 
tretjič zapored zmagal Neja Kršinar pred Bredo Škedelj in Ano 

Skoraj dva tisoč športnih udeležencev
Tretji festival Medvode v gibanju je uspel.

Miniolimpijada s 33 različnimi gibalnimi izzivi, ki so jih večinoma 
pripravili domača športna društva in klubi, tri Pošta Slovenije in 
osem Olimpijski komite Slovenije. Začelo se je z ogrevanjem z Darjo 
Šuster. / Foto: Maja Bertoncelj

Na Nočnem teku Medvode je bilo nekaj manj kot tristo tekačic in 
tekačev. / Foto: Matic Bertoncelj

Dobra udeležba je bila tudi na Kolesarskem vzponu na Katarino  
v organizaciji Kolesarskega kluba Medvode. Vzpon je bil tudi letos 
netekmovalne narave, udeleženci so tip kolesa in pot izbrali  
sami. / Foto: arhiv organizatorjev
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

V Športni dvorani Medvode je potekal 
mednarodni turnir serije International v 
badmintonu, ki je štel za svetovno jako-
stno lestvico. Nastopilo je več kot dvesto 
tekmovalcev iz 41 držav. Od Slovencev sta 
se najbolj izkazala še mladinska repre-
zentanta Jaka Ivančič in Miha Masten, ki 
sta izkoristila dober žreb in z dobro igro 
prišla vse do četrtfinala. Proti Srboma 

(Bjelan - Doder) sta tesno izgubila v treh 
setih z 21 : 19, 19 : 21, 14 : 21. FZ Forza Slove-
nia International 2019 je bil največji med-
narodni turnir v badmintonu v Sloveniji.
V Medvodah sta pretekli mesec potekali 
tudi državni prvenstvi za posameznike 
in dvojice v kategorijah do 13 in do 19 let. 
Že omenjeni Medvoščan Jaka Ivančič je 
postal kar trikratni državni prvak v kon-
kurenci igralcev do 19 let. Najboljši je bil 
med posamezniki, v mešanih dvojicah 
in tudi v moških dvojicah.

Več kot dvesto badmintonistov

Letos največji mednarodni badmintonski turnir v Sloveniji so gostile Medvode.

Vrečar. Na 5,6 kilometra so bili pri moških 
najhitrejši Matic Plaznik, Anže Gros in An-
drej Mikelj, med ženskami pa Hana Mazi 
Jamnik, Nika Mazi in Dominika Ahačič.

IZJAVE UDELEŽENCEV

Kaj so povedali nekateri udeleženci 
Nočnega teka Medvode? 
Matic Plaznik, Sp. Pirniče: "Festival 
Medvode v gibanju je zelo dobra priredi-
tev, tako organizacijsko kot glede vzduš-
ja. Na progi je veliko domačih navijačev. 
Zmaga na tekmi v domačem kraju mi 
veliko pomeni. Upelo mi je in sem vesel."
Janez Mulej, Blejska Dobrava: "Trasa je 
razgibana, ob njej je veliko navijačev, tako 
da je vzdušje dobro. Bom še kdaj prišel."
Neja Kršinar, Topol: "S časom se nisem 

obremenjevala. Prvič po šestih tednih, po 
težavah s kolenom, sem tekla v hitrejšem 
tempu, zato je bilo kar težko. Vseeno je bilo 
super. Vedno je lepo zmagati, ne glede na 
to, kolikokrat zapored je to. Festival Med-
vode v gibanju je nekaj najboljšega, kar se 
lahko zgodi v Medvodah. Pohvalno, da so 
šli v organizacijo takšnega dogodka. Je do-
dana vrednost. Super je tudi, ker ni samo 
tek. Je še kolesarjenje, rolanje, rolkanje, 
odbojka ..., skratka športno dogajanje za 
vse generacije. Fantastično."
Luka Kisovec, Medvode: "Všeč mi je, da je 
tek v Medvodah. Zadovoljen sem z rezul-
tatom, lahko pa bi na Senici tekel malo 
hitreje, a zaradi bolečin v hrbtu nisem 
mogel. Treniram atletiko pri AK Medvode, 
tako da sem veliko v gibanju. Sem se pa 
posebej pripravljal tudi za ta tek."
Letošnji Festival Medvode v gibanju je 
končan. In prihodnje leto? "Če se bodo na-
šli ljudje, ki bodo pripravljeni tako veliko 
delati za skupni cilj, potem gre festival 
Medvode v gibanju naprej," je za konec 
dejala Ines Iskra. 

Domačinka Neja Kršinar je edina, ki je na 
Nočnem teku na deset kilometrov slavila še 
tretjič zapored. / Foto: Matic Bertoncelj
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TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

SPANJE – KLJUČ DO ENERGIJE

Ravno tako kot telesna aktivnost je tudi 
spanec zelo pomembna komponen-
ta zdravega življenjskega sloga. Med 
spanjem se telo popolnoma sprosti in 
pospešeno se aktivirajo regeneracij-
ski procesi. Gledanje televizije, branje 
knjig ali pa večerno brskanje po spletu 
sicer predstavljajo počitek, vendar to ni 
enakovredno spanju. Telo se mora po-
leg regeneracije mišic, sklepov in kosti 
spočiti tudi mentalno oziroma dušev-
no, za kar potrebuje stanje brez kakr-

šnega koli tuhtanja, po domače 'popoln 
odklop'.

KAKOVOST SPANCA 

Pomembno je, da imamo ob spanju čim 
manj motenj iz okolja. Poleg dolžine 
je mirnost spanca ključnega pomena, 
zato si je dobro urediti temen prostor 
in pa predvsem zagotoviti tišino. Poleg 
ustreznega ležišča, temperature in vla-
ge v prostoru si s tem vzpostavimo kar 
najboljše pogoje za kakovosten spanec 
in s tem tudi učinkovito regeneracijo.

KOLIKO TOREJ?

Moj odgovor bo za marsikoga precej za-
nimiv – čim več. Ne, zaradi tega v očeh 
drugih ne boste "lenuhi", temveč se boste 
odločili za zelo dobro investicijo za svoje 
telo in zdravje. Seveda ne velja čisto za 
vsakega, vendar raziskave kažejo, da bi 
v povprečju moral odrasel posameznik 
spati najmanj sedem ur na dan, otroci in 
mladostniki, ki potrebujejo za rast in ra-
zvoj še več spanca, pa vse tja do deset ur. 
V to skupino spadajo tudi športniki in fi-
zilni delavci, saj je njihovo telo podvrženo 
večjemu fizičnemu stresu. 

ZELO POMEMBNA  
JE TUDI URA
Ni enako spati od dveh ponoči do desetih 
zjutraj ali pa od devetih zvečer do petih 
zjutraj. Količina je sicer enaka, vendar na 
tem mestu obstaja zanka, ki predstavlja 
prvi primer manj kakovostnega spanca. 
Odgovor najdemo v sproščanju rastnega 
hormona. Najbolje se je odpraviti spat naj-
kasneje do enajste ure zvečer, saj se rastni 
hormon začne sproščati po polnoči (oko-
li enih) in takrat je njegovo izločanje tudi 
najbolj intenzivno. Sčasoma izločanje sla-
bi, zato je nujno, da smo v tem času že v tr-
dnem spanju in globoko v REM-fazi. Torej, 
recept za dobro regeneracijo je spati čim 
več, vendar pod pogojem, da se v posteljo 
odpravite dovolj zgodaj. Če hodite spat 
pozno, pojdite prej, saj se boste zbudili 
drugačni, poleg tega pa bo dan za vas 
daljši in bolj racionalno izkoriščen, saj 
bo vaš um bolje deloval.
Začeti dan naspani, spočiti in polni 
energije – ali ni to neprecenljivo? Po do-
brem zajtrku tako vsaka stvar postane 
lažja in je opravljena z večjo vnemo. Ve-
dno – brez izjeme – je pametno investi-
rati svoj čas v spanec.

V gibanju s Timotejem (4)

MAJA BERTONCELJ

Kegljaški klub Hidro Medvode je uspe-
šno organiziral že petindvajseto odprto 
prvenstvo Medvod v kegljanju, ki je šte-
lo tudi kot 16. Košmrljev memorial. 
"Nastopilo je 174 tekmovalk in tekmo-
valcev iz vse Slovenije, in sicer v treh 
kategorijah," je pojasnil Tomaž Kernič 
iz KK Hidro Medvode. Med moškimi 
registriranimi tekmovalci je zmagal 
državni reprezentant Janže Lužan, ki 
nastopa za avstrijski klub Neunkir-
chen, drugi je bil Damjan Hafnar iz lju-
bljanske Ograjce in tretji Blaž Čerin iz 
Tržiča. Med moškimi rekreativci je bil 
najboljši Cerkničan Robi Matak pred 
Gorazdom Kavčičem (Ljubelj Tržič) in 
Luko Urbasom iz Cerknice. Ženske so 
nastopile v enotni kategoriji. Najbolj-
ša je bila Štefka Flerin (Calcit Kamnik), 
drugo mesto je osvojila Zdenka Gaber 
(DU Škofja Loka), tretje pa domačinka 
Vida Žerovnik.

Prvenstvo Medvod v kegljanju

Vida Žerovnik, Štefka Flerin in Damjan 
Hafnar / Foto: arhiv KK Hidro Medvode

MAJA BERTONCELJ

V Športni dvorani Medvode je 20. maja po-
tekal finale 53. Košarkarskega superšolarja 
za mlajše učence. Nastopili so učenci OŠ 
Rudolfa Maistra Šentilj, OŠ Simona Jenka 
Kranj ter gostitelji OŠ Pirniče. Naslov prva-
ka so osvojili igralci iz Šentilja, ki so dobili 
obe tekmi. Pirničani so bili tretji. Z vrstniki 
iz Kranja so izgubili s 40 : 58, s kasnejšimi 
prvaki pa z 51 : 59. Košarkarje OŠ Pirniče so 
s tribun glasno podpirali tudi učenci šole. 

Tretji v državi

Bronaste medalje za košarkarje OŠ Pirniče  
/ Foto: arhiv šole

MATJAŽEK, TELI TRIJE NA LEVI SO PRECEJ VELIKI, TELIH PRECEJ NA DESNI SO PA KOT VŽIGALICE



UGANKA, NASVET | 39 

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

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Marješka Pehta se je tokrat posvetila 
gabezu. "Uporablja se samo za zunanjo 
uporabo. Uporabimo lahko korenine, 
ki se nabirajo pred cvetenjem marca in 
aprila, in pa po cvetenju od septembra 
dalje. Celo leto pa uporabljamo tudi li-
ste. Z gabezovimi pripravki si lahko po-
magamo pri modricah, ranah in ope-
klinah, pa tudi pri hujših oblikah, kot 
so zmečkanine, zvini in zlomi. Deluje 
protivnetno in rahlo protibolečinsko, 
zato se uporablja pri revmatskih obole-
njih, vnetjih veziva, kosti in pokostni-
ce, pri bolečih mišicah in sklepih. Odli-
čen je tudi pri krčnih žilah, hemoroidih 
in manjših oteklinah. Rastlino vedno 
nabirajte na odročnem mestu, čim dlje 
od cest in umetno gnojenih polj. Veči-
no gabezovih pripravkov izdelujemo iz 
korenin, nekaj pa tudi iz zelenja," pravi 
Marješka Pehta. Iz gabeza izdeluje raz-
lične pripravke. Spodaj so navodila za 
pripravo le nekaterih od njih.

GABEZOV MACERAT

"Kako pripravimo gabezov macerat? 
Naberite gabezove korenine, jih do-
bro očistite in narežite na manjše ko-
lobarčke. Posušite jih v pečici ali pa v 
sušilniku za sadje in zelenjavo. V dez-
inficiran steklen kozarec položite 50 g 
gabezovih korenin in prelijte s 400 g 
svežega oljčnega olja (uporabimo hla-
dno stiskano in nerafinirano olje). Ko-
zarec zavijte v aluminijasto folijo in ga 
pustite pet tednov na sobni tempera-
turi. Vsak dan dobro pretresite. Ko bo 
pripravljen, macerat precedite skozi 
nekaj plasti sterilne gaze, rastlinski 
material pa dobro stisnite. Macerat 

shranite v temno steklenico in ga hra-
nite na hladnem. Naredite toliko ma-
cerata, kot ga potrebujete, in ga pora-
bite v enem letu."

GABEZOVA TINKTURA

"Tinktura je alkoholni izvleček, pri kate-
rem se iz rastlinskega materiala v alko-
hol izlužijo zdravilne učinkovine, ki so v 
njem topne.
Pripravite jo tako, da naberete gabezove 
korenine, jih dobro očistite in narežite 
na manjše kolobarčke. Posušite jih v 
pečici ali pa v sušilniku za sadje in ze-
lenjavo. V dezinficiran steklen kozarec 
položite 50 g gabezovih korenin in pre-
lijte z 250 g 60-odstotnega alkohola. Ko-
zarec postavite na hladno mesto za tri 
tedne. Vsak dan dobro pretresite. Ko bo 
tinktura pripravljena, jo prefiltrirajte, 
shranite v temno stekleničko (najbolje 
tako s kapalko) in hranite na hladnem. 
Rok uporabe je več let."

GABEZOVI LISTI KOT OBKLADKI

"Naberemo zelene liste, jih potolčemo, 
pomočimo v vrelo vodo, položimo na 
gazo in damo na obolelo mesto. Pri 
zvinu preverjeno deluje. Ko obkladek 
deluje, so morda bolečine mnogo huj-
še, kot bi pričakovali. Sama sem ga 
pustila na obolelem mestu čez noč. 
Naslednji dan sem obkladek naredi-
la še enkrat in bolečina je popustila. 
Obkladke lahko pripravite vedno sveže 
in jih menjate dvakrat dnevno, dokler 
se stanje ne izboljša in oteklina ne 
splahni."
Marješka Pehta izdeluje tudi gabezovo 
mazilo in gabezovo gnojilo. Gabezovo 
gnojilo krepi in bogati vrtne rastline z 
minerali in pospešuje njihovo rast.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Gabez

Že v prejšnji uganki sem pisal o medvo-
škem turizmu, kot ga je opisoval pred 
malo manj kot stoletjem Rudolf Badjura, 
pa ostanimo pri njem še danes. V Re-
pnjah pod cerkvijo na sliki sta se rodila 
tudi Prešernov sodobnik, jezikoslovec 
Jernej Kopitar, in pisatelj Valentin Zarnik. 

Cerkev – sprašujem po imenu – je bila v 
času turških vpadov tabor. Rudolf Badju-
ra piše, da sta ohranjena še dva močna 
branika in nekaj obzidja, ter naprej, da 
je bil pod branikom skriven podzemski, 
okrog 800 metrov dolg rov in da mu je 
bil izhod jama nad Dobrušo, a da je večji 
del rova zasut. Mar ne bi veljalo smleški 
grad in taborsko cerkev turistično bolje 
izkoristiti, saj zdaj tod v glavnem hodijo 
le domačini; če so pa omenjeni rov upo-
rabljali rokovnjači, pa še sploh. Odgo-
vore pošljite do konca junija na naslov 
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, s pripisom "za Sotočje". En pravi-
len odgovor bomo izžrebali in pošiljate-
lja nagradili.

V majski številki sem vas spraševal po 
zgornji fotografiji. Posnetek sem nare-
dil na vrhu Studenčic. Žal tokrat nismo 
prejeli nobenega povsem pravilnega od-
govora.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?

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

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si
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Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisija CO2: 137–192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 
g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. 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. 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.

*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 prvi 2 leti ter redno vzdrževanje 
vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. 

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

Dacia Duster
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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
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info@hernec.si
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Vlečna kljuka lahko vpliva na cestno lego avtomobila, saj s 
kljuko zadaj vozilo približno dvajset kilogramov težje. Če je 
kljuka opremljena še z elektromotorji, je teže še več. Resni 
proizvajalci vlečnih kljuk svoje izdelke stalno testirajo po stan-
dardih in evropskih direktivah, saj so posledice slabe izdelave 
lahko usodne. Proizvajalci in monterji dandanes poskrbijo za 
ustrezne homologacije (izjave o ustreznosti) in tudi vpis v po-
trdilo o skladnosti vašega vozila v homologacijski kartonček. 
Vpis kljuke lahko opravite ob tehničnem pregledu, za homolo-
gacijo boste plačali okoli 35 EUR. Pogoj za varno vožnjo je tudi 
pravilno pripenjanje. Pri tem opravilu bodite vselej zbrani in 
natančni, saj nepravilno pripeta prikolica lahko povzroči zelo 
hude nesreče.
Pomembno je tudi, da sta avtomobil in prikolica višinsko čim 
bolj poravnana. Prikolica ne sme biti nagnjena naprej ali na-
zaj. Zato je pomembna pravilna višina kljuke, ki mora biti po 
evropskih standardih v najvišji točki med 45 in 47 cm oddalje-
na od tal oz. pri polno obremenjenem avtomobilu med 35 in 42 
cm. Vlečna kljuka mora ustrezati zmogljivostim avta, največji 
dovoljeni teži prikolice in vertikalni obremenitvi kljuke. Tega 
dveh podatkov med seboj ne smemo mešati. Dovoljene mase 
prikolice za vleko so lahko preko 1500 kilogramov, medtem ko 
so dovoljene vertikalne obremenitve med 50 in 100 kilogrami, 

Ni vsaka »kljuka« kljuka
Posledice slabe izdelave so lahko usodne.

odvisno tudi od vrste avtomobila. Ko računamo maso svo-
jega tovora, ob tem ne smemo pozabiti na maso praznega 
kovčka in prtljažnika. Namen kljuke je, da vleče, zato mora 
biti teža na prikolici enakomerno razporejena, da jo nosi-
jo kolesa, in ne vlečna kljuka. Nekatera vozila (električna, 
hibridna) dovoljujejo zgolj vertikalni pritisk na vozilo in 
omogočajo zgolj prevoz nosilcev za kolesa. 

Nekdaj je veljalo, da je kljuko treba sneti z 
avtomobila, če je ne uporabljamo. Danes to 
ne velja več, boste pa s kljuko na avtomobilu 
v primeru nesreče (naleta vozila za vami) bolj 
nevarni za druge udeležence v prometu.

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

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Povprečna poraba goriva: 4,1 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 109 – 179 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Cene vozil vključujejo 
popust in strošek transporta. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki 
o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai 
podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93.

Najboljša 
terenska vozila 
po mnenju 
Slovencev*

Omejena serija vozil   •
•  Brezplačni paketi opreme FREE   •  Vinjeta    •   

•    Izjemno financiranje   •   Brez skritih stroškov   •    Novi
Tucson N Line

i30 N /N Line
5-vrat / fastback

N kot Napredno, Novo, Noro dobro, 
N kot Najvišja raven kakovosti    

Novi
Santa Fe
že od 35.120 eur

Novi
Tucson
že od 19.710 eur

Kona
že od 15.450 eur

Povprečna poraba goriva: 4,1 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 109 – 179 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Cene vozil vključujejo 
popust in strošek transporta. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki 
o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai 
podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93.

Najboljša 
terenska vozila 
po mnenju 
Slovencev*

Omejena serija vozil   •
•  Brezplačni paketi opreme FREE   •  Vinjeta    •   

•    Izjemno financiranje   •   Brez skritih stroškov   •    Novi
Tucson N Line

i30 N /N Line
5-vrat / fastback

N kot Napredno, Novo, Noro dobro, 
N kot Najvišja raven kakovosti    

Novi
Santa Fe
že od 35.120 eur

Novi
Tucson
že od 19.710 eur

Kona
že od 15.450 eur

Avto salon d.o.o. / Naslov salona X,  Kraj salona / tel. 0XX XXX  XXX
Povprečna poraba goriva: 4,1 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 109 – 179 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Cene vozil vključujejo 
popust in strošek transporta. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki 
o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai 
podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93.

Najboljša 
terenska vozila 
po mnenju 
Slovencev*

Omejena serija vozil   •
•  Brezplačni paketi opreme FREE   •  Vinjeta    •   

•    Izjemno financiranje   •   Brez skritih stroškov   •    Novi
Tucson N Line

i30 N /N Line
5-vrat / fastback

N kot Napredno, Novo, Noro dobro, 
N kot Najvišja raven kakovosti    

Novi
Santa Fe
že od 35.120 eur

Novi
Tucson
že od 19.710 eur

Kona
že od 15.450 eur

Povprečna poraba goriva: 4,1 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 109 – 179 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Cene vozil vključujejo 
popust in strošek transporta. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki 
o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai 
podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93.

Najboljša 
terenska vozila 
po mnenju 
Slovencev*

Omejena serija vozil   •
•  Brezplačni paketi opreme FREE   •  Vinjeta    •   

•    Izjemno financiranje   •   Brez skritih stroškov   •    Novi
Tucson N Line

i30 N /N Line
5-vrat / fastback

N kot Napredno, Novo, Noro dobro, 
N kot Najvišja raven kakovosti    

Novi
Santa Fe
že od 35.120 eur

Novi
Tucson
že od 19.710 eur

Kona
že od 15.450 eur

Avto Lušina d.o.o. / Gosteče 8,  Škofja Loka / tel. 041 637 398
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Ob Zbiljskem jezeru je bilo 25. maja par-
kiranih skoraj sto petdeset vozil znam-
ke Alfa Romeo. Potekalo je četrto veliko 
srečanje alfistov, ki ga je organiziral 
slovenski Klub ljubiteljev vozil Alfa Ro-
meo. 
Udeleženci so se zapeljali tudi na 38 ki-
lometrov dolgo vožnjo iz Zbilj do Zalo-
ga pri Cerkljah, Pšenične Police in nato 
preko Glinj nazaj v Zbilje. "Srečanje al-
fistov je tudi v Sloveniji že tradicija, pr-
vič pa letos poteka v Zbiljah. Namen je 
druženje alfistov, širjenje informacij, 
deljenje izkušenj ...," je povedal Erik Ja-
kša iz Alfa Kluba Slovenije. Ljubitelji vo-
zil znamke Alfa Romeo so prišli iz cele 
Slovenije, zaradi lokacije pa jih je bilo 

največ z Gorenjskega, nekaj pa tudi iz 
tujine. Obiskovalci so imeli kaj videti – 
od vozil letošnjega letnika do tistih, ki 
spadajo že med starodobna vozila. "Kar 
nekaj je še posebno zanimivih, med nji-
mi dirkalna Alfa 75, predelelana za t. i. 
drift dirke, starodobniki in pa popolno-
ma obnovljena Alfa 155," je dejal Jakša. 
Alfisti iz Slovenije se udeležujejo tudi 
srečanj v tujini, predvsem v sosednjih 
državah. Nimajo vse znamke vozil ta-
kšnih ljubiteljev, da bi se srečevali. 
Zakaj ravno Alfa Romeo? "Alfa morda 

ni tako priljubljena kot kakšne večje 
znamke, ima pa zelo zveste uporabnike. 
Pravijo, da je znamka nekaj posebnega. 
Vsak zase ve, zakaj mu je najljubša," je 
še povedal Jakša, ki večino časa tudi 
sam vozi avto znamke Alfa. Udeleženci 
so bili z novo lokacijo ob Zbiljskem jeze-
ru zadovoljni in že kličejo na vnovično 
srečanje prihodnje leto.
Alfisti se strinjajo, da avtomobili Alfa 
Romeo že več kot stoletje navdušujejo 
voznike s svojo lepoto in italijanskim 
slogom.

Srečanje  
alfistov
Ob Zbiljskem jezeru so 
se srečali ljubitelji vozil 
znamke Alfa Romeo.

Veliko pogledov je bila deležna dirkalna Alfa 75.

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO IN JO SPREMENI V PRAVO DOŽIVETJE.
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva 8,5–5,7 l/100 km. Emisije CO2 143–192 g/km. Emisijska stopnja Euro6c-Euro6d - Temp. Emisije NOx: 0,0219–0,0278 g/km. Emisije trdnih 
delcev 0,0017 g/km. Število delcev (x1011): 0,021. 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.
*Cena velja ob nakupu vozila Nissan Juke 1.6 Visia (nekovinska barva) z akcijo CashPlan, preko Nissan Financiranja. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke. Velja z Nissan Financiranjem. 7 let 
jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob 
nakupu novega modela Nissan Juke priznamo 400 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana 
na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 30. 6. 2019. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne. Več na nissan.si.
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  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. Vse slike so simbolične. 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 4,24. 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

PEUGEOT 208
IZREDNA CENA

9.740 €

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

PETER KOŠENINA

V tem času so iz majhne delavnice postali med motociklisti 
eno najbolj prepoznavnih slovenskih podjetij, ki se je specia-
liziralo predvsem za servis vzmetenja in pripravo dirkalnih 
motociklov. Lastnik Gašper Čarman izhaja iz dirkanja. Začel 
je kot sovoznik v razredu prikoličarjev, nadaljeval pa sam na 
motociklu. Leta 2001 je postal državni prvak v razredu Super-
stock, ob tem pa je dirkal še v drugih tekmovanjih. Na dir-
kališčih je spoznal, da je dobro vzmetenje ključno za varno 
vožnjo, zato se mu zdaj posveča tudi profesionalno. Čarman 
motosport je eno redkih podjetij v Sloveniji, ki dirkačem nudi 
podporo na dirkališču. V kombiju, mobilni delavnici, imajo 
vse potrebno za servis in nastavljanje vzmetenja, menjavo 
gum in zalogo rezervnih delov, ki jih dirkači na stezi največ-
krat potrebujejo.
Širitve in večanja kapacitet v prihodnje ne načrtujejo, saj 
so zadovoljni s statusom butične delavnice, ki strankam iz 
vseh delov Slovenije, vse večkrat pa tudi iz tujine, izpolni 
vse želje.

Petnajst let dela  
z motocikli
Podjetje Čarman motosport iz Sore je v 
maju praznovalo petnajst let delovanja.

Gašper Čarman je kot dirkač spoznal, da je dobro vzmetenje ključno 
za varno vožnjo, zato se mu zdaj posveča tudi profesionalno.
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Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev vas prosimo, da dogodke vpišete preko portala MojaObčina.si.
Za objavo v: Redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu je potrebno objaviti dogodek 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 juniju in juliju 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ

JUNIJ
Petek, 14. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim  
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Sobota, 15. junij 2019  pred BC Mercator Medvode, 1215 Medvode

DAN PLANINSKIH DOŽIVETIJ

Planinsko društvo Medvode, +386 (0)41 582 208

Sobota, 15. junij 2019, od 19.00 do 2.00  Graščina Lazarini v Valburgi, 
Valburga 3, 1216 Smlednik

VESELICA PGD SMLEDNIK Z ANSAMBLOM EURO KVINTET

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SMLEDNIK, pgd.smlednik@gmail.com

Sobota, 15. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim 
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Nedelja, 16. junij 2019  pred BC Mercator Medvode, 1215 Medvode

IZLET PD MEDVODE (IZLETNIŠKI ODSEK): RDEČI ROB

Planinsko društvo Medvode, +386 (0)41 582 208

Nedelja, 16. junij 2019, od 12.00 do 00.00  Dom krajanov Senica,  
Spodnja Senica 23, 1215 Medvode

5. DIRKA Z GARAMI ZA VN SENICE

KUD FRAN SALEŠKI FINŽGAR SENICA, štartnina za tekmovalce: 15 evrov,  
+386 (0)31 692 767

Nedelja, 16. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim 
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Torek, 18. junij 2019, 9.00–petek, 5. julij 2019, 13.00  Knjižnica  
Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

RAZSTAVA IZDELKOV MALIH USTVARJALCEV IZ VRTCA MEDVODE

KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Torek, 18. junij 2019, ob 20.00  Kulturni dom Medvode, Cesta ob Sori 13, 
1215 Medvode

SLOVENGLISH – DRUŽABNI VEČER OB POGOVORU V ANGLEŠČINI

Javni zavod Sotočje Medvode in Odbor za mednarodno sodelovanje OM

Četrtek, 20. junij 2019, od 10.00 do 17.00  Zbiljska dobrava – Sidro, 
Zbilje, 1215 Medvode

SREČANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV OBČINE MEDVODE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MEDVODE

Petek, 21. junij 2019, od 18.00 do 21.00  Straža, Spodnje Pirniče, 
1215 Medvode

KRESNA NOČ V STRAŽI

TURISTIČNO DRUŠTVO PIRNIČE, +386 (0)41 534 099

Petek, 21. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim  
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Sobota, 22. junij 2019, od 15.00 do 18.00  Zbiljska dobrava, Zbilje,  
1215 Medvode

DAN LIPICANCA 2019

TURISTIČNO DRUŠTVO HRAŠE

Sobota, 22. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim 
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Sobota, 22. junij 2019, od 21.00 do 23.55  Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, 
1215 Medvode

GLAM POLETNA NOČ

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, info@zavodsotocje.si, +386 (0)1 361 43 46

Nedelja, 23. junij 2019, od 11.00 do 17.00  Camp Smlednik v Dragočajni, 
Dragočajna 14a, 1216 Smlednik

SLOVENSKI DAN V DRAGOČAJNI

TURISTIČNO DRUŠTVO DRAGOČAJNA-MOŠE,  
td.dragocajna-mose@smlednik.si, +386 (0)41 271 427

Nedelja, 23. junij 2019, od 18.00 do 00.00  ob hraškem bajerju, Hraše, 
1216 Smlednik

KRESOVANJE V HRAŠAH

TURISTIČNO DRUŠTVO HRAŠE

Nedelja, 23. junij 2019, ob 19.00  Bonovec, Preska, 1215 Medvode

SLAVNOSTNI POHOD IN SV. MAŠA ZA DOMOVINO V BONOVCU

ŽUPNIJA PRESKA, zupnija.preska@rkc.si, +386 (0)51 303 164

Nedelja, 23. junij 2019, ob 20.30  Aljaževa domačija, Zavrh pod Šmarno 
goro 2, 1215 Medvode

LITERARNI VEČER: »KRESNI VEČER DA RIMAM NEMIR«

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JAREM, kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 23. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim 
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Ponedeljek, 24. junij 2019, od 07.00 do 21.00  Preška cesta 33,  
1215 Medvode

CELODNEVNO ČEŠČENJE V CERKVI SV. JANEZA KRSTNIKA, PRESKA

ŽUPNIJA PRESKA, zupnija.preska@rkc.si, +386 (0)51 303 164

Ponedeljek, 24. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim 
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev vas prosimo, da dogodke vpišete 
preko portala MojaObčina.si.
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Torek, 25. junij 2019, od 8.00 do 15.00  Žlebe, 1215 Medvode

POHOD PO POTEH ROPARSKIH VITEZOV

TURISTIČNO DRUŠTVO ŽLEBE - MARJETA, vanja.locniskar@gmail.com, 
+386 (0)31 808 064

Torek, 25. junij 2019, od 21.00 do 22.30  parkirišče pred Kulturnim  
domom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA (REZERVNI TERMIN)

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, kud@smlednik.si,  
+386 (0)31 241 913

Sreda, 26. junij 2019, od 10.00  Okrepčevalnica Stan, Zbiljska cesta 8, 
1215 Medvode

USTVARJALNA DELAVNICA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JAREM, kud.jarem@gmail.com

Četrtek, 27. junij 2019, ob 10.00  Okrepčevalnica Stan, Zbiljska cesta 8, 
1215 Medvode

USTVARJALNA DELAVNICA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JAREM, kud.jarem@gmail.com

Sobota, 29. junij 2019, ob 8.30  cerkev sv. Jakoba V Hrašah, Hraše 57, 
1215 Medvode

2. NAGRADNI EX-TEMPORE HRAŠE 2019 »STAVBNI ČLENI DEDIŠČINE 
STAVBARSTVA V VASEH «

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JAREM, kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 30. junij 2019, od 10.00  Aljaževa domačija, Zavrh pod Šmarno 
goro 2, 1215 Medvode

3. NAGRADNI EX-TEMPORE ALJAŽEVINA 2019, ODDAJA LIKOVNIH DEL

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JAREM, kud.jarem@gmail.com

JULIJ 
Ponedeljek, 1. julij 2019, od 7.30–petek, 5. julij 2019, do 16.30  

 Galerija Zbilje

FILMSKE IN FOTOGRAFSKE POČITNICE

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZBILJE, +386 (0)40 894 985

Ponedeljek, 1. julij 2019, ob 8.00–petek, 5. julij 2019, do 16.00  
 Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO, 1. TERMIN

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, info@zavodsotocje.si

Ponedeljek, 1. julij 2019, ob 20.00  Aljaževa domačija, Zavrh pod  
Šmarno goro 2, 1215 Medvode

ODPRTJE RAZSTAVE IN PODELITEV NAGRAD EX-TEMPORE ALJAŽEVINA 2019

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JAREM, kud.jarem@gmail.com

Torek, 2. julij 2019, ob 16.00  Knjižnica Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 10, 1215 Medvode

DRUŽABNE IGRE Z ANJO
KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 3. julij 2019, ob 16.00  Knjižnica Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 10, 1215 Medvode

DRUŽABNE IGRE Z ANJO

KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Sobota, 6. julij 2019, od 6.30 do 13.00  Občina Medvode, Cesta  
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

POHOD OD JAKOBA DO JAKOBA

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE info@zavodsotocje.si, +386 (0)1 361 43 46

Nedelja, 7. julij 2019  pred BC Mercator Medvode, 1215 Medvode

IZLET PD MEDVODE (IZLETNIŠKI ODSEK): PECA (KORDEŽEVA GLAVA)

Planinsko društvo Medvode, +386 (0)41 582 208

Ponedeljek, 8. julij 2019, od 7.30–petek, 12. julij 2019, do 16.30  
 Galerija Zbilje

SLIKARSKE POČITNICE

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZBILJE, +386 (0)41 807 196

Ponedeljek, 8. julij 2019, od 8.00–petek, 12. julij 2019, do 16.00 
 Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO 2. TERMIN

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, info@zavodsotocje.si 

Ponedeljek, 8. julij 2019, od 8.30–petek, 12. julij 2019, do 17.00  
 Župnija Preska, Preška cesta 33, 1215 Medvode

POLETNI ORATORIJ V ŽUPNIJI PRESKA

ŽUPNIJA PRESKA, zupnija.preska@rkc.si, +386 (0)51 303 164

Sreda, 10. julij 2019  pred BC Mercator Medvode, 1215 Medvode

IZLET PD MEDVODE (SENIORSKI ODSEK): JAVORŠČEK

Planinsko društvo Medvode, +386 (0)31 750 558

Sreda, 10. julij 2019, od 19.30–petek, 19. julij 2019, do 14.00  
 Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

RAZSTAVA FOTOGRAFA JANEZA STROJANA OB 70-LETNICI

KNJIŽNICA MEDVODE, +386 (0)1 361 30 53

Sobota, 13. julij 2019, 20.00–nedelja, 14. julij 2019, 4.00  
 Zbiljsko jezero, Zbilje 30, 1215 Medvode

LAKE FEST ZBILJE / SEVERINA, LUKA BASI, CHALLE SALLE IN DJ NEY

SONGEVENTS, ORGANIZACIJA DOGODKOV, D.O.O

Ponedeljek, 15. julij 2019, od 8.00–petek, 19. julij 2019, do 16.00  
 Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO, 3. TERMIN

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE, info@zavodsotocje.si
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Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

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, 28. junija 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  vsak dan od ponedeljka do sobote.

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

C v e t l iča r n a

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

OGLJE LAIS  
10 kg 6,91 EUR

SIR JOŠT  
LJ. MLEKARNE 1 kg 

6,32 EUR

BRISAČE  
PAPIRNATE 
2/1 800 listov 
8,99 EUR

-20%

PRALNI  
PRAŠEK 

WASH,  
10 kg 

9,95 EUR 

ZAČINJENA  
ČEBULA ,PRAŽENA 
1 kg  2,99 EUR



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 17. jUNIjA 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

BONAMI 
BRIKETI 
ZA MAČKE
2kg

SLADKOR
10 x 1kg

FOLIJA 
ZAŠČITNA 

4x5m

GARNITURA 
KLJUČEV 

NASADNIH 
8-32mm 1/2”

LEPILO WEBER 
INTERIER ZA 
KERAMIČNE 
PLOŠČICE
25kg

ASEF 
GNOJILO 
ZA CVETJE 
2l

BIOKILL S 
PRŠILKO
500ml

FERRAMOL 
VABA ZA POLŽE

1kg

STEKLENICA
LIKER 
BELA
1l

FORTH 
SPREJ 

PROTI 
KLOPOM

150ml

3+1 GRATIS

BARVA 
ZIDNA 
SPEKTRA 
CLASIC
15l

ŽARNICA 
ECO 

HALOGEN 
E27 

105W

2,99€
AKcIjA

3,98€

-25%

SAMO
4,79€

SAMO
6,72€

SAMO
0,45€

SAMO
8,29€

SAMO
6,99€

SAMO
21,99€

SAMO
0,90€

SAMO
1,29€

SAMO
45,00€

+ ROKAVICE

SAMO
5,18€

0,52
€/kg
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