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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
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PAKET KISLO ZELJE 
ETA, 4x1 kg

5,88 EUR
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MAJA BERTONCELJ

 V zadnjih tednih je znova v ospredju 
covid-19. Kot ste razkrili na družbe-
nem omrežju, ste tudi vi zboleli.
Zbolela sva oba z boljšo polovico. Lah-
ko rečem, da je bila neprijetna izku-
šnja, hkrati pa še enkrat več opozorilo, 
da virus ne izbira in da so posledice za 
nekatere lahko tudi usodne. Bolezen še 
poglobi zavedanje, kako zelo smo ran-
ljivi – vsi. K sreči sva oba prebolela brez 
večjih zapletov.

 Kakšno je stanje v občini?
Predvsem v tednu pred prvim novem-
brom smo beležili visoke številke oku-
ženih. Nismo otok, smo vrata Gorenj-
ske, ki je najbolj prizadeta regija – tudi s 
Kranjem in Škofjo Loko kot sosednjima 
občinama. Po tej strani je bilo nekako 
pričakovati, da bo delež okuženih nara-
sel tudi v Medvodah. Na splošno sicer 
menim, da so občani ponotranjili, da je 
treba delovati samozaščitno, da noben 
ukrep, nobena globa, navodilo ne more 
nadomestiti človekovega zavedanja, 
da sam lahko naredi največ. Po drugi 

strani pa opažam, da nismo imuni na 
pojav egoizma, kar me navdaja z veliko 
žalostjo. Ne uspe mi razumeti generacij, 
ki ne razumejo pomena solidarnosti do 
ranljivejših skupin. To se mi zdi zelo po-
membno vprašanje za čas po covidu-19, 
ki ga bomo morali kot družba nasloviti, 
torej ali sploh še razumemo koncept so-
lidarnosti ali pa se naša družba pogreza 
v zgodbo egoizma. Glede na opažanja bi 
izpostavil generacijo med 25. in 45. le-
tom starosti, ki vse prevečkrat v ospred-
je postavlja svoje čisto osebne, hipne 
interese in se zaradi le-teh niso pripra-
vljeni za neki določen čas podrediti viš-
jemu cilju, solidarnosti do celotne sku-
pnosti. To me zelo skrbi. Te generacije 
imajo otroke, ki gledajo svoje starše in 
prevzemajo njihove vzorce. Sprašujem 
se, kakšen bo svet čez deset, dvajset let, 
če je to način razumevanje sveta, sku-
pnosti, družbe, ki bo prevladujoč.

 Kako pa je v občinski upravi? 
Občinska uprava je bila poleg OŠ Simona 
Jenka Smlednik med javnimi ustanova-
mi v občini z večjim številom okužb, kar 
je otežilo delo, še posebej na pravnem 

oddelku in oddelku za investicije. Na 
srečo se zaposleni že počasi vračajo na 
svoja delovna mesta.

 Na kakšne načine je občina dosto-
pna za občane?
Stvari lahko urejajo po telefonu, spletu, 
e-pošti. Izjemoma so možni tudi indivi-
dualni sestanki po predhodnem dogo-
voru. Poudarjamo, da naj, če je le mo-
žno, vse poteka na daljavo.

 S strani občanov ste prejeli sporoči-
la o neupoštevanju veljavnih ukrepov, 
tudi o zbiranjih na športnih in otro-
ških igriščih. Kako ocenjujete stanje?
Nismo se odločili za zaprtje igrišč, kot 
je to praksa v številnih drugih občinah. 
Vsa javna otroška in športna igrišča je 
Civilna zaščita Medvode opremila z ob-
vestili, na katerih so zapisani veljavni 
ukrepi in priporočila. Z objavo na spletu 
smo le opozorili, da če bo kršitev preveč, 
bo treba razmišljati tudi o zaprtju. Od-
zivi na po moji oceni prijazno opozorilo 
kažejo na razcepljenost družbe, ki smo 
ji priča. Med branjem komentarjev si 
upravičeno lahko žalosten. Mislim, da 
nismo dosti napredovali. Ta globoka 
razcepljenost na vsakem koraku je vi-
dna tudi pri takšnih objavah. Občina 
Medvode in Civilna zaščita Medvode 
nista izdali niti ene globe. Občinski in-
špektor je na terenu vsak dan in opo-
zarja ljudi na nošenje mask, na upošte-
vanje veljavnih ukrepov in priporočil na 
javnih mestih … Opozarja, kar bi mora-
lo povprečno razumnemu človeku zado-
stovati. Težimo k temu, da tako ostane 
tudi v prihodnje. 

 Znova poteka interventna oskrba 
starejših in obolelih. So potrebe?
Manjše kot v prvem valu, nekaj potreb 
pa je. Civilna zaščita Občine Medvode v 
času razglašene epidemije poleg naku-
pov v trgovinah in lekarni zagotavlja 
tudi brezplačne tople obroke socialno 
ogroženim otrokom, starostnikom in 
drugim ranljivim skupinam. Pri tem je 
na pomoč priskočil Vrtec Medvode.

 Odmeval je primer iz Škofje Loke, 
kjer so rdečo cono za starostnike iz 
doma starejših vzpostavili v telova-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Kljub epidemiji dela na gradbiščih potekajo naprej
Iz pogovora z županom: Covid-19 in Medvode – Zaprtje vrtcev in šol – Projekt C0 naj 
bi bil zaključen še letos, priklop na kanalizacijo pa še ne bo mogoč – Investicije v 
družbeno infrastrukturo: prizidek tudi k novemu vrtcu v Smledniku

Župan se je še pred razglasitvijo epidemije udeležil odprtja prenovljene gospodinjske 
učilnice na OŠ Preska. Slavnostni trak sta v njegovi družbi prerezala devetošolca Nika in Nik. 
Občina pri OŠ Preska začenja projekt gradnje modularnega prizidka. 
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dnici. Tudi v Medvodah ste imeli v pr-
vem valu podoben scenarij. Še vedno?
V Medvodah imamo vse pripravljeno 
za sekundarno rdečo cono, predvsem 
v primeru okužb v DEOS Centru starej-
ših Medvode. Gre za del športne dvo-
rane. Upam in želim, da to ne bi bilo 
potrebno. Na dan najinega pogovora so 
pozitivni primeri na srečo potrjeni le 
med zaposlenimi. Primarno rdečo cono 
imajo pripravljeno v svojih prostorih, če 
pa bi bilo okužb več, je treba imeti tudi 
drugo rešitev. In mi jo imamo.

 Vrtci ostajajo odprti le za nujne pri-
mere. Omenjeni ste bili med občina-
mi, ki da izigravajo odlok vlade o za-
prtju vrtcev. Kako komentirate?
Novica, da izigravamo odlok, skupaj z 
Ljubljano in Novim mestom, da vrtcev 
nismo zaprli, je bila objavljena tudi v 
nacionalnih medijih. To ne drži. Naše 
stališče že od vsega začetka je, da je 
vrtec odprt za vse otroke, katerih star-
ši morajo v službo, ne morejo delati od 
doma in nimajo drugega varstva. Ni-
smo pa jih popolnoma zaprli ali omejili 
le na eno enoto. Ta pa drži, a vse to v 
luči čim bolj razpršenega delovanja in 
v želji, da otroci ostajajo v svojem oko-
lju. Zadnji teden oktobra in prvi teden 
novembra smo imeli v vrtcu manj kot 
deset odstotkov otrok. 

 Zaprte so tudi šole. Ste v stiku z rav-
natelji?
Tedensko imamo videokonference z 
ravnatelji; kjer pa je večje število okužb 
– tak primer je OŠ Simona Jenka Smle-
dnik, kjer je bilo okuženih večje števi-
lo zaposlenih –, pa je Civilna zaščita 
s šolo še posebej v stiku. Izvedli smo 
razkuževanje celotne šole, sprejeli vse 
ukrepe, da se bodo otroci vrnili v varno 
okolje. 

 Življenje se je precej ustavilo. Kaj to 
pomeni za projekte, ki so v teku?
Če pogledamo gradbišča, nimamo ob-
čutka, da smo sredi epidemije. Zaklju-
čujemo projekte, nekatere želimo spra-
viti pod streho celo v letošnjem letu, v 
teh dneh odpiramo tri nove krajše od-
seke cest v Polhograjcih. Bolj me skrbi-
jo projekti, ki so odvisni od gradbenih 
dovoljenj, torej od dejavnikov, na katere 
nimamo vpliva. Pozna se tudi, da gre 
leto h koncu, da večjih projektov v času 
zime ne bo. V občinski hiši bomo to sku-
šali izkoristiti za pripravo proračunov 
za leti 2021 in 2022 in se kar najbolje pri-
praviti na začetek pomladi.

 Kako je s projektom C0? Bo zaklju-
čen do konca leta, kot ste upali?

Mislim, da bomo konec leta lahko re-
kli, da je evropski projekt C0 na obmo-
čju naše občine zaključen. Morda bo 
ostalo le še nekaj po obsegu in zneskih 
manjših zadev. Zelo sem vesel, da nam 
je uspelo zagotoviti še okrog 800 tisoč 
evrov dodatnih sredstev iz naslova Jav-
nega holdinga Ljubljana. To pomeni, 
da bomo v Pirničah še na dveh odsekih 
obnovili kanalizacijo v glavni cesti, po-
lagali plinovod … Na koncu to pomeni 
tudi v celoti novo cesto na teh odsekih 
skozi Pirniče. Gradbišče torej bo, ne bo 
pa vezano na evropski projekt C0.

 Kdaj sledi priklop na kanalizacijo?
Priklopov na žalost na levem bregu reke 
Save pred spojitvijo kanala C0 in prido-
bitvijo uporabnih dovoljenj še ne more 
biti. Po zagotovilih vodilnega partnerja 
v projektu, Mestne občine Ljubljana, bo 
zaključen v rokih. Glede na napore, ki 
se vlagajo v dokončanje tega odseka, v 
to verjamem. Kdaj bo priklop možen, bi 
težko rekel. Upam, da bi bilo to v letu 
2021. Naš del bo zgrajen, vse bo pripra-
vljeno na priklop, odvisni smo torej od 
drugih. Že sedaj bo življenje tamkaj-
šnjih prebivalcev lažje, ker ne bo več 
gradbišč, imeli bodo nov vodovod, pli-
novod, optiko, novo cesto. Ostala bo le 
še priključitev na kanalizacijo.

 Pozitivna novica je uvedba brez-
plačnega prevoza za starostnike.
To je pomembna novost. Prostovoljci vo-
zijo starejše, ki nimajo možnosti prevo-
za, po nujnih opravkih. Poudaril bi spe-
cifiko Medvod, ker smo s tem projektom 
kandidirali na projektu LAS. To pomeni, 
da bodo še tisti stroški, ki so – ocenjeni 
so na 35 tisoč evrov –, v večini povrnjeni 
s strani evropskih sredstev. Uvedli smo 
torej nekaj, kar bodo starejši občani s 
pridom lahko uporabljali, po drugi stra-
ni pa poskrbeli, da bodo sredstva v naj-
večji možni meri prišla iz drugih virov. 
Posebej bi se rad zahvalil vsem prosto-
voljcem voznikom, saj brez njih projekt 
ne bi mogel zaživeti. Uporabniki naj 
brezplačne prevoze čim večkrat upora-
bljajo in se hkrati zavedajo, da jih vozijo 
prostovoljci. Prosim in hvala sta besedi, 
ki sta nujni v tem avtomobilu.

 Število prebivalcev v občini raste, na 
drugi strani pa je slišati opozorila, da 
je infrastruktura na področju druž-
benih dejavnosti na robu prostorskih 
zmogljivosti. Kakšno je stanje?
Občina Medvode bo do konca leta verje-
tno dosegla že številko 17 tisoč prebival-
cev. Dejstvo je tudi, da sedanja občinska 
garnitura ni pretirano naklonjena doda-

tni masovni poselitvi. Smo pa ena izmed 
občin, ki je najbolj zaželena za priseljeva-
nje. Temu se ne bomo mogli izogniti. Na 
drugi strani je dejstvo, kot ste omenili, da 
imamo družbeno infrastrukturo že kar 
na robu zmogljivosti. Predvsem to velja 
za osnovne šole, še posebej za OŠ Preska, 
delno tudi za OŠ Simona Jenka Smlednik. 
Treba se bo zavedati, da se vsaka odloči-
tev, ki jo skupnost sprejme, začne z na-
črtovanjem prostora. Ko bomo ugotovili, 
da pri prekvalificiranju iz kmetijskega v 
zazidljivo zemljišče ne gre samo za poce-
ni lov na velike denarje, ampak to posle-
dično pomeni nove prebivalce, novo obre-
menitev na družbeni infrastrukturi, šele 
takrat bomo odgovorno ravnali s celotno 
infrastrukturo v skupnosti. Zdi se mi, da 
se odločevalci, torej občinski svet, vse bolj 
zavedajo pomembnosti občinskega pro-
storskega načrta.

 Omenili ste OŠ Preska in OŠ Simona 
Jenka Smlednik. Kako daleč je še do 
realizacije prizidkov?
Za modularni prizidek k OŠ Preska sta 
izbrana oba izvajalca. Ponovljen razpis 
je bil uspešen, s pogajanji smo dobili 
celo nekaj tisoč evrov nižjo ponudbo. 
Skupna vrednost investicije je okrog 
400 tisoč evrov. Poteka uvedba v delo, 
kar pomeni, da se bodo dela v kratkem 
začela. Za prizidek k OŠ Simona Jenka 
Smlednik pa je bil vložen zahtevek za 
izdajo gradbenega dovoljenja.

 Prizidek se obeta tudi novemu vrtcu 
v Smledniku. Kdaj?
Smo v fazi idejne zasnove. Inšpekcijske 
odločbe za stari vrtec v Smledniku so 
jasne. Stari vrtec bi moral biti podrt že 
z izgradnjo novega. Zaradi potreb je bil 
vseskozi v uporabi. Letos je bila znova 
izdana inšpekcijska odločba, ki je ne 
moremo več izigravati, in stari vrtec 
bo treba podreti. Na njegovem mestu 
bomo zgradili prizidek, v katerem bo-
sta dve večji igralnici. Pridobili bomo 
tudi nekaj zelenih površin in dodatnih 
parkirnih mest. Območje se bo urejalo 
celostno. Upam, da bi bil projekt lahko 
realiziran že prihodnje leto. 

 Kako pa je s širitvijo zdravstvenega 
doma?
Z vodstvom zdravstvenega doma smo 
našli skupni jezik. Začeli bomo zbiranje 
ponudb za projektiranje.

 Kdaj bo naslednja seja občinskega 
sveta?
Sredi novembra, prvič pa bo potekala na 
spletnem okolju. Upam, da ne bo večjih 
težav. Takšen način je namreč v dani 
situaciji splošno uporabljen.
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Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 18. oktobra izdala 
Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na 
območju celotne države. Na podlagi razglašene epidemije je 
poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije aktiviral državni 
načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pan-
demije nalezljive bolezni pri ljudeh, s čimer se aktivira tudi 
občinski načrt medvoške občine. "Tako kot spomladi tudi to-
krat občani naše občine lahko računate na pomoč lokalnih 
struktur Civilne zaščite Občine Medvode. Poveljnik Civilne 
zaščite Medvode je aktiviral določene pripadnike, ki budno 
spremljajo dogajanje," poudarjajo na Občini Medvode.

AMBULANTA ZA BOLNIKE S COVIDOM

Znova je vzpostavljena interventna oskrba starejših in obo-
lelih – najnujnejša oskrba iz trgovine ali lekarne. Prav tako 
je bila vzpostavljena pomoč v obliki brezplačnih toplih obro-
kov otrokom iz socialno ogroženih družin, starostnikom in 
drugim ranljivim skupinam. Za mnoge otroke, ki prihajajo 
iz socialno šibkejših okolij, šolska prehrana predstavlja edini 
topel obrok v dnevu. Konec prejšnjega tedna je država sprejela 
spremembe glede šolske prehrane, potrebe so večje, zato od 
tega tedna naprej kuhajo tako v Vrtcu Medvode kot tudi v OŠ 
Preska. V razmerah, ki vladajo, se številni znajdejo v stiski. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje je vzpostavil Telefon za 
psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji covida-19. Na 
brezplačni telefonski številki (080 51 00) 24 ur na dan vse dni 
v tednu strokovno pomoč nudijo izkušeni psihologi, psihote-
rapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.
Nekaj novosti je tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Medvode. 
Vzpostavili so covidambulanto, ki skrbi za spremljanje oseb, 
obolelih s covidom-19. "Ob povečevanju števila obolelih v naši 

občini se večajo tudi potrebe po spremljanju in pomoči obole-
lim, zato so v ZD Medvode prilagodili delo in vzpostavili eno 
ambulanto, ki skrbi le za okužene osebe. Vhod v ambulan-
to je ločen od drugih, poskrbljeno pa je, da se obolele osebe 
ne srečujejo z ostalimi pacienti. Pacienta v covidambulanto 
naroči osebni zdravnik. Situacija v Medvodah je še vedno re-
sna, saj je naša regija trenutno med najbolj ogroženimi. Vse 
občane zato pozivamo, da res dosledno upoštevate veljavna 
priporočila," sporočajo z Občine Medvode. V ZD Medvode so 
vzpostavili tudi dodatne telefonske linije za svoje paciente. 
Priporočajo, da vsi, ki imate to možnost, ZD Medvode kontak-
tirate po elektronski pošti. Za naročanje receptov, napotnic in 
prenosa kartona lahko pokličete na telefonsko številko 01 361 
99 30 (ponedeljek, torek in petek od 7. do 12. ure ter sreda in 
četrtek od 13. do 18. ure).

ZMANJKALO CEPIVA PROTI GRIPI

V oktobrski številki smo pisali, da je občina v proračunu zago-
tovila sredstva za cepljenje proti gripi. Državni zbor Republike 
Slovenije je nekaj dni po začetku medvoške akcije, v kateri bi 
cepljenje občanom plačala Občina Medvode, sprejel 5. paket 
ukrepov ob epidemiji koronavirusa. Vključen je tudi ukrep 
brezplačnega cepljenja proti sezonski gripi. Za vse državlja-
ne, vključene v zdravstveno zavarovanje, je torej po novem 
cepljenje brezplačno. "Temu je sledil velik interes med drža-
vljani. Ker je cepiva zmanjkalo na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje, ki centralno naroča cepivo za nivo vseh zdra-
vstvenih ustanov, je moral ZD Medvode cepljenje prekiniti. 
Ko in če prejmemo dodatne količine, bomo naročene o tem 
obveščali," so še sporočili z Občine Medvode.

Pomoč v času epidemije
Znova je vzpostavljena interventna 
oskrba starejših in obolelih, zagotavljajo 
brezplačne tople obroke otrokom iz 
socialno ogroženih družin, starostnikom 
in drugim ...

V Zdravstvenem domu Medvode so vzpostavili covidambulanto,  
ki skrbi za spremljanje oseb, obolelih za covidom-19. Vhod je ločen.
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Med 16. in 22. septembrom je potekal le-
tošnji Evropski teden mobilnosti, znova 
tudi v Medvodah. Namenjen je zmanj-
ševanju cestnega motornega prometa in 
spodbujanju trajnostne mobilnosti pod 
sloganom 'Izberi čistejši način prevoza!'. 
V pobudi, ki jo usklajuje Ministrstvo za 
infrastrukturo, je sodelovalo 79 občin, 
med njimi štiri prvič. Sredi oktobra so 
na zaključnem srečanju koordinatorjev 
razglasili zmagovalni in najbolj aktivni 
občini. To sta Mestna občina Nova Gori-
ca v kategoriji mestnih občin in Občina 
Medvode med nemestnimi občinami.
Občine so letos program zaradi covida-19 
prilagodile. Spodbujanje trajnostne mo-
bilnosti (hoje, kolesarjenja in uporabe 
javnega prevoza) so večinoma izvajale 
v manjših skupinah z manj udeležen-
ci. V Medvodah so se znova potrudili in 
bili izbrani za najboljše. "V Medvodah 
so dolgoročno poskrbeli za trajnostno 
mobilnost v sodelovanju z osnovnimi 
šolami, poskrbeli pa so tudi za vključi-
tev lokalnega gospodarstva," je povedala 
nacionalna koordinatorica Evropskega 
tedna mobilnosti mag. Polona Demšar 
Mitrovič. V Medvodah so se zmage zelo 
razveselili. Lokalni koordinator Evrop-
skega tedna mobilnosti v Medvodah je 
Gregor Rozman, uspeha pa ne bi bilo 
brez številnih prostovoljcev, društev in 
javnih zavodov, ki vsako leto pomagajo 

sooblikovati program, s katerim trajno-
stno mobilnost dobro promovirajo in po-
sledično počasi, a vztrajno spreminjajo 
navade udeležencev v prometu. Kot pra-
vijo, se veselijo nadaljnjega sodelovanja 
s ciljem spreminjanja potovalnih navad 
občanov in vas že vabijo, da se jim pri-
družite prihodnje leto, na 5. Evropskem 
tednu mobilnosti v Medvodah.
"Čeprav so razmere narekovale, da 
moramo letos teden mobilnosti izve-
sti v omejitvah, smo vseeno izpeljali 
vse manjše prireditve. Potekale so na 
prostem, vodili smo listo udeležencev, 
skratka, držali smo se vseh priporočil za 

preprečevanje širjenje novega korona-
virusa. Izvedli smo celo nekatere nove 
projekte, kot je bila razstava Gare z vozili 
trajnostne mobilnosti iz naše preteklo-
sti. Bili so opaženi in mislim, da je bilo 
prav to ključno na poti do naše zmage. 
Prav ti projekti so naredili naš, medvoški 
teden mobilnosti prav tako bogat, kot so 
bili prejšnji. Za zmago so zaslužni števil-
ni prostovoljci, posamezniki, ki so poka-
zali srce, pokazali, da je čas, da gremo 
v smer trajnostne mobilnosti, da manj 
uporabljamo klasične načine prevoza z 
motorjem na izgorevanje," je nekaj misli 
po razglasitvi strnil Gregor Rozman.

Zmagovalka Evropskega tedna mobilnosti
Občina Medvode je bila za najboljšo izbrana v kategoriji nemestnih občin.

Letošnji Evropski teden mobilnosti v Medvodah je bil zmagovalen. Vabijo že, da se jim 
pridružite tudi prihodnje leto in da se vsak dan trudite biti čim bolj trajnostno mobilni.

MAJA BERTONCELJ

Agencija za varnost prometa je deseto leto zapored pripravila 
poziv za enoletni brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti. 
Prijavilo se je 34 občin, prikazovalnik hitrosti "Vi vozite" jih je 
prejelo 15 – in ena izmed njih je Občina Medvode. 
Hitrost bo prikazoval v Zavrhu pod Šmarno goro (v smeri pro-
ti Smledniku). "Naselje nima pločnika, v tem delu pa je vedno 
več šoloobveznih otrok, ki se dnevno vozijo v OŠ Pirniče. Orga-
niziran imajo šolski avtobus, vendar do avtobusnega postaja-
lišča dostopajo peš. Skozi naselje poteka pretežno ravninska 

cesta, ki jo uporabljajo dnevni migranti za odhod na delovno 
mesto v Ljubljano in v naselju razvijajo velike hitrosti. Pred 
kratkim je v tem delu naselja potekala rekonstrukcija ceste. 
Prikazovalnik hitrosti ima možnost beleženja statistike vozil 
in beleži hitrost vozila in gostoto prometa. Na podlagi pri-
dobljenih podatkov se bomo odločali o nadaljnjih ukrepih za 
umiritev prometa na tem odseku, če bo to potrebno," poja-
snjujejo na Občini Medvode.
Kot pravijo, se je namestitev prikazovalnikov hitrosti doslej 
izkazala kot učinkovito sredstvo za takojšnje zmanjšanje 
povprečnih hitrosti. 

Nov prikazovalnik hitrosti v Zavrhu
Občina Medvode ga je kot ena izmed petnajstih občin prejela v brezplačen najem.
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Brezplačni prevozi za starejše so na vo-
ljo že v številnih občinah, od novembra 
tudi v medvoški, in sicer v okviru pro-
jekta LAS – Zapeljemo vas. Potem ko so 
v oktobru za voznike prostovoljce izvedli 
kratko delavnico in preizkus vožnje ele-
ktričnega avtomobila, je storitev stekla 
z 2. novembrom.
Partnerji v projektu so Javni zavod Soto-
čje, Občina Medvode in Deos Center sta-
rejših Medvode, ki tudi omogočajo brez-
plačne prevoze. "Uporabnik, ki potrebuje 
prevoz, pokliče na brezplačno številko 
080 10 10. V komunikacijskem centru 
nato zabeležijo njegove podatke in lo-
kacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni 
center obvesti prostovoljnega voznika o 
prevozu in to sporoči uporabniku. Vozi-
lo je zagotovljeno s strani projekta, prav 
tako je poskrbljeno za zavarovanje tako 
voznika kot tudi sopotnikov. Klicni cen-
ter je na voljo za rezervacije prevozov 
vsak delavnik med 8. in 18. uro, najaviti 
pa jo je treba vsaj tri dni pred izvedbo 
storitve. Vozniki prostovoljci bodo pre-

voze opravljali od ponedeljka do petka 
med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lah-
ko dnevi in ure prilagodijo potrebam," 
je novost v medvoški občini predstavil 
Rok Tomšič iz Javnega zavoda Sotočje 

Medvode. Prijavilo se je dvanajst vozni-
kov prostovoljcev, ki brezplačno vozijo 
starostnike, ki imajo težave z zagota-
vljanjem lastnega prevoza, do trgovine, 
v zdravstveni dom, bolnišnico ...   

Brezplačni prevozi za starostnike
Novost v medvoški občini so začeli izvajati 2. novembra. Prevoz lahko starostniki  
naročijo na brezplačni številki 080 10 10.

Za prostovoljce so izvedli kratko delavnico o projektu, preizkusili so se tudi v vožnji 
električnega avtomobila, s katerim opravljajo prevoze. / Foto: JZ Sotočje

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Konec junija 2019 je bilo uradno odprtje šolskega športnega 
igrišča pri OŠ Medvode, ki v prvi vrsti služi šolarjem in vrtčev
skim otrokom, predvsem v popoldanskih urah in ob koncu 
tedna pa ga uporabljajo tudi drugi. Igrišče je bilo vseskozi do-
bro obiskano in izkoriščeno. Na Občini Medvode so se odloči-
li, da to celotno območje še osvetlijo.
"Da omogočimo uporabo igrišča za mali nogomet, igrišča za 
košarko, tekaško progo ali druge športne dejavnosti tudi v je-
senskem ali spomladanskem času, ko so dnevi krajši, bomo 
celotno območje osvetlili. Postavljeni bodo štirje električni 
drogovi in na vsakem bodo nameščeni trije LEDreflektorji. 
Želje po osvetlitvi igrišča so izrazili športniki in rekreativci 
takoj po odprtju, zato smo projekt že lani uspešno prijavili 
na razpis Fundacije za šport, kjer smo prejeli nepovratna 
sredstva v višini 11.752 evrov. Vrednost celotne investicije je 

40.246 evrov," so pred začetkom investicije pojasnili na Obči-
ni Medvode. Dela so zaključena, nova pridobitev pa čaka še 
na predajo v uporabo. Kot pravijo na občini, bodo z nadzoro-
vanim prižiganjem in ugašanjem razsvetljave poskrbeli, da 
luči ne bodo moteče za okolico.

Igrišče z razsvetljavo
Želje po osvetlitvi športnega igrišča pri OŠ 
Medvode so se pojavile takoj po odprtju.

Osvetlitev bo omogočala obisk igrišča tudi v popoldanskih in 
večernih urah. 
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Občina Medvode je v začetku novembra začela rekonstrukci-
jo ceste Pristava–Žlebe, III. faza. "Gre za ureditev 350 metrov 
dolgega odseka občinske javne poti JP 751675 od križišča z JP 
751674 do objekta Žlebe 58. Širina poti je med tremi in tremi 
metri in pol. Zamenjala se bo neustrezna nevezana nosilna 
plast, uredilo se bo odvodnjavanje z izgradnjo meteorne ka-
nalizacije, vtočnih jaškov ter prepustov. V projekt sta pova-
bljeni podjetji Telemach ter Telekom, ki bosta v tej fazi vgra-
dili zaščitno cev za bodočo nadgradnjo telekomunikacijskega 
omrežja. Zaključek del je predviden do konca novembra, če 
vremenske razmere ne bodo dopuščale kvalitetne izvedbe as-
falta, se bo to izvedlo v prihodnjem letu. Vrednost del je okrog 
50 tisoč evrov. Projekt delno financira tudi Krajevna skupnost 
Preska - Žlebe, ki bo prispevala 10 tisoč evrov, ter krajani, ki 
bodo prispevali 6 tisoč evrov," pojasnjujejo na Občini Medvo-
de. V času del bo vzpostavljena popolna zapora ceste. 

Asfaltiranje ceste v Žlebeh

Uredili bodo 350 metrov dolg odsek občinske javne poti.  
/ Foto: arhiv Občine Medvode

MAJA BERTONCELJ

Na uredništvo smo prejeli vprašanje ob-
čana, vezano na zamenjavo plinskega 
grelnika (bojlerja) centralnega ogrevanja 
in pridobivanje nepovratnih sredstev. 
Ker je investicija draga, se je obrnil na 
Eko sklad z vprašanjem o možnosti pri-
dobitve subvencije za nakup in monta-
žo novega kondenzacijskega grelnika. 
Prejel je odgovor, da "je možno pridobiti 
spodbudo tudi za plinski kotel, vendar 
velja to le za nekatere občine, ki ima-
jo sprejet Odlok o načrtu za kakovost 
zraka (Ljubljana, Maribor, Miklavž na 
Dravskem polju, Murska Sobota, Novo 
mesto, Celje, Zagorje, Trbovlje). Za osta-
le občine spodbude ne morete prejeti." 
Občana zanima, zakaj odloka nima 
sprejetega tudi Občina Medvode. "S tem 
smo že nekaj let prikrajšani pri okolj-
skih investicijah v stavbe. V čem se 
razlikuje občina Medvode od na primer 
občine Miklavž na Dravskem polju? Ob-
čani te občine dobivajo od Eko sklada 
nepovratne subvencije za energetsko 
prenovo stavb do 50 odstotkov investici-
je, občani Medvod pa samo za toplotno 
izolacijo stavb, in to samo do 20 odstot-
kov investicije," med drugim sprašuje in 
opozarja. 
Na Občini Medvode v odgovoru pou-
darjajo, da odloke o načrtu za kakovost 

zraka na območju posamezne občine 
sprejema Vlada Republike Slovenije in 
ne občine in da je tudi odlok, ki zajema 
območje občine Miklavž na Dravskem 
polju, sprejela Vlada. "Kakovost zraka 
ocenjujemo z meritvami koncentracij 
onesnaževal v zunanjem zraku. Ka-
kovost zraka v Sloveniji se je v zadnjih 
desetletjih bistveno izboljšala, vendar 
je koncentracija nekaterih onesnaževal 
v zunanjem zraku še vedno previsoka. 
Zrak je v Sloveniji prekomerno one-
snažen predvsem z delci PM10 pozimi 
in prizemnim ozonom poleti. Občina 
Medvode se je z namenom spremlja-
nja parametrov kakovosti zraka odlo-
čila vzpostaviti merilni sistem in s tem 
zagotoviti redni nadzor in obveščanje 
javnosti o koncentracijah spojin PAH. 
Dnevno, kot tudi na mesečni oziroma 
letni ravni, lahko spremljate kakovost 
zraka v občini Medvode tudi na naši 
spletni strani, kjer so na voljo vsi podat-
ki, kot tudi redna mesečna poročila. Iz 
mesečnih poročil za občino Medvode za 
obdobje zadnjega leta avgust 2019–av-
gust 2020 je razvidno, da dnevna mej-
na vrednost (50 mg/m3) PM10-delcev 
ni bila presežena, po Uredbi pa bi bila 
lahko presežena največ 35-krat. Iz po-
datkov lahko ugotovimo, da kakovost 
zraka, kar se tiče delcev PM10, le ni tako 
slaba, sicer bi že Agencija za okolje, ki 

v okviru državne mreže izvaja meritve 
kakovosti zunanjega zraka, določila ob-
močje občine Medvode kot degradirano 
območje. Na območjih, kjer so prese-
žene mejne vrednosti koncentracij za 
delce PM10, se namreč izvajajo načrti 
za kakovost zraka. Namen teh načrtov 
je v najkrajšem možnem času zagoto-
viti skladnost z mejnimi vrednostmi z 
dodatnimi ukrepi, ki se izvajajo dopol-
nilno k ukrepom, ki se uveljavljajo na 
ravni celotne države. Če na koncu po-
vzamemo: zadovoljni moramo biti, da 
je kakovost zraka v Medvodah ustrezna, 
zato ni potrebe po sprejemanju načrtov 
za izboljšanje njegove kakovosti. Hkra-
ti pa drži, da to pomeni, da so spodbu-
de, ki jih lahko občani pridobijo na Eko 
skladu, nižje. Kaj pa je prioriteta po-
sameznika, pa naj presodi vsak sam," 
med drugim pojasnjuje Katja Gomboši 
Telban, svetovalka župana za investicije 
in evropske projekte. 
Izpostavila pa je spodbude, ki jih nudi 
uporabnikom zemeljskega plina javno 
podjetje Energetika Ljubljana. V pri-
meru stanovanjske hiše je mogoče pri-
dobiti 1.333 evrov za vgradnjo novega 
kotla na zemeljski plin ob prvi priklju-
čitvi na sistem distribucije zemeljske-
ga plina oziroma tisoč evrov ob zame-
njavi dotrajanega kotla na zemeljski 
plin z novim.

VI SPRAŠUJETE, OBČINSKA UPRAVA ODGOVARJA

Nepovratna sredstva za menjavo grelnika
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Hafnerjeva kapelica Marije Pomagaj v 
Bonovcu (na začetku kolesarske poti 
Preska–Seničica), ki je uvrščena v širši 
krog dediščine Plečnikovih sakralnih 
del, je obnovljena. Zaradi trenutnih 
razmer in omejitev zbiranja je bila na-
povedana slovesnost Župnije Preska ob 
njenem odprtju prestavljena.

OBNOVLJENI VSI ELEMENTI KAPELICE

K obnovi kapelice je pristopila Občina 
Medvode in jo v večini tudi financira-
la, za kar so zagotovili dobrih trideset 
tisoč evrov. Občini je lani uspelo doseči 
dogovor o odkupu zemljišča s kapelico, 
katerega lastnik je bila doslej Republi-
ka Slovenija, zemljišče pa je upravljal 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
Obnovitvena dela je izvajala ekipa resta-
vratorjev Restavratorstva Kavčič iz Šen-
tjošta. Kapelica je kulturni spomenik 
lokalnega pomena, ki ga je treba varo-
vati in obnoviti v skladu s predpisanimi 
smernicami. "Obnovljeni so bili vsi ele-
menti kapelice in zvonika, od lesenih, 
kovinskih, kamnitih in betonskih delov 
do slike Brezjanske Marije Pomočnice, 
ki ji je kapelica posvečena. V mali odprti 
zvonik ob kapelici je znova vgrajen tudi 

zvon, ki je zadnjih nekaj let manjkal. Po 
mnenju stroke gre za zgleden primer 
pristopa k obnovi objektov kulturne de-
diščine," so povedali na Občini Medvode. 
Kapelica je v preteklosti doživela nekaj 
manjših sprememb in poškodb, od ka-
terih je bila za opazovalca najbolj očitna 
odstranitev kipca križanega Kristusa z 
vhodnega lesenega stebra. Prestavljen je 
bil v kapelo v Vičancih pri Veliki Nedelji 
v Prekmurju, kjer pa ga ni več. O njem 
tako pričajo le stare fotografije. Ker je 
predstavljal bistven element Hafnerjeve 
kapelice, je bila v sklopu njene obnove 
po arhivskih fotografijah izdelana čim 
bolj natančna kopija. V času obnove je 
neurje porušilo eno od treh lip, ki so bile 
zasajene ob kapelici. Kot so pojasnili na 
občini, je arboristično mnenje pokazalo, 
da sta tudi preostali lipi v slabem sta-
nju in obstaja velika nevarnost poruši-
tve ob naslednjih neurjih. Lipi so tako 
nadomestili z dvema novima. Spomladi 
bodo v bližini postavili tudi nove klopi. 
Pri kapelici je postavljena začasna raz-
stava, ki prikazuje njeno zgodovino in 
zadnja obnovitvena dela. O kapelici so 
pripravili tudi knjižico Hafnerjeva kape-
lica Marije Pomagaj v Bonovcu avtorja 
Vida Klančarja, ki je nastala na podlagi 

gradiva, zbranega ob pripravi konserva-
torskega načrta.

ZGODOVINA KAPELICE IN NJENO IME

Območje, na katerem stoji kapelica, je 
bilo pred drugo svetovno vojno v lasti dru-
žine Lovra Hafnerja (1883–1963), trgovca, 
skladatelja in organista. Februarja 1933 
mu je v drugem zakonu nesrečno umrl 
desetletni sin, na travniku v Bonovcu pa 
je zato dal postaviti kapelico v čast Ma-
rije Pomočnice. Po lokaciji se je kapelice 
prijelo ime kapelica v Bonovcu, po lastni-
ku pa Hafnerjeva kapelica ali redko tudi 
Lorčkova kapelica. Načrt zanjo je Hafner 
naročil arhitektu Jožetu Plečniku, ki je k 
sodelovanju pritegnil svojega takratnega 
asistenta na ljubljanski tehniški fakulte-
ti Janeza Valentinčiča. Ta je pod Plečni-
kovim vodstvom risal načrte za kapelico 
in vodil njeno gradnjo. Lastnoročno je 
tudi naslikal fresko, dekorativno posli-
kavo v notranjščini. Stilno je kapelica 
zasnovana v Plečnikovem slogu. 
Kot je zapisano v knjižici, "je bila pojava 
Hafnerjeve kapelice v času, ko so bile po-
deželske kapelice še močno zasidrane v 
historizme, ozirajoče na klasično arhi-
tekturo, zelo drzna. Drzen je bil tudi pri-
stop h konstrukcijski zasnovi. Kapelica 

Obnovili zapuščino Jožeta Plečnika
V letošnjem letu je bila celovito obnovljena Hafnerjeva kapelica Marije Pomagaj.  
Ob zaključku del je bila izdana knjižica z bogatim slikovnim in tekstovnim gradivom.

Hafnerjeva kapelica je obnovljena. Ob njej so postavili začasno razstavo, ki prikazuje njeno 
zgodovino in zadnja obnovitvena dela.

Pogled v obnovljeno notranjost kapelice
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Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav
stvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovo
dnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sis
temov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih 
VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja 
zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja 
pitne vode in je zato treba do nadaljnjega vodo 
za uporabo v prehrambne namene obvezno 
prekuhavati: VVS Žlebe  Jetrbenk, VVS Žlebe  
Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, 
ki niso priključene na javni vodovodni sistem, 
VS Golo Brdo  Polana. Poročila o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posame
znih VVS in VS ter poročila o preskusih posame
znih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na 
spletnih straneh Občine Medvode www.med
vode.si. Navodila, priporočila in mnenja glede 
vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo 
ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena 
na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Občina Medvode

Ob ponovni razglasitvi epidemije je eden od državnih ukrepov za preprečevanje širjenja 
okužbe ponovno zaprtje gostinskih lokalov, dovoljena pa ostaja dostava hrane na dom 
ali osebni prevzem naročene hrane pri gostincu. "Prav je, da v teh težkih časih izkažemo 
podporo našim lokalnim gostincem in s tem pomagamo vsaj nekoliko omiliti posledice 
zaprtja lokalov. Ob ponovnih zaprtjih javnih zavodov pa so svoje kupce izgubili tudi lo
kalni pridelovalci in predelovalci, zato ponovno vabljeni, da čim več domačih pridelkov in 
izdelkov nakupujete lokalno," poudarjajo na Občini Medvode. Na spletni strani so objavili 
tudi seznam gostiln in dobaviteljev lokalne hrane, ki ga bodo v prihodnje dopolnjevali, 
podatke o novih ponudnikih pa lahko posredujete po epošti na jure@zavodsotocje.si. 
Tržnica Medvode ostaja odprta. M. B.

Gostilne in dobavitelji lokalne hrane

Prvi fazi sanacije ceste Goričane–Rakovnik, 
tako imenovane "dežele jaškov", sledi dru
ga, ki jo je izvajalec že začel. Potekala bo 
od Goričan 65 do konca naselja Rakovnik v 
dolžini približno 900 metrov. Kot obveščajo 
na Občini Medvode, se bo zamenjal tampon 
in asfalt, obnovile kape na vodovodu in pli
novodu, sanirali pokrovi revizijskih jaškov, 
obnovila se bo tudi talna signalizacija. Dela 
na drugi fazi projekta bodo potekala predvi
doma do konca letošnjega leta. V času del 
bo vzpostavljena polovična zapora ceste. 
"Upam, da bo tudi druga faza zaključena 
pred zimo. Vesel sem, da bosta izpeljani 
obe fazi, kar je posledica nižje ponudbe in 
zagotovitve dodatnega denarja v rebalansu 
letošnjega proračuna. Vrednost celotne in
vesticije je slabih 350 tisoč evrov," je poja
snil župan Medvod Nejc Smole. M. B.

Sanacija dežele jaškov 
v drugo fazo

Nadzorni odbor Občine Medvode je v tem 
mandatu objavil svoje tretje končno poro
čilo, ki je dostopno na spletni strani med
voške občine. Pod drobnogled so vzeli Za
ključni račun Občine Medvode za leto 2018. 
Nadzor je potekal od septembra 2019 do ju
nija 2020. Cilji so bili ugotovitev zakonitosti 
in smotrnosti poslovanja Občine Medvode v 
letu 2018. Kot so zapisali, so vso potrebno 
dokumentacijo pridobili hitro in hkrati preje
li vsa potrebna pojasnila. Na podlagi tega so 
podali ugotovitve in priporočila. M. B.

Tretje poročilo  
Nadzornega odbora

je betonski monolit, saj je celotno oste-
nje vlito iz enega kosa betona. Čeprav 
vaščani niso takoj posvojili nenavadne-
ga 'furma' kapelice, pa so jo zelo hitro 
vzeli za svojo. Hafnerju se je uresničila 
želja, da bi kapelica postala prostor ver-
skih obredov, predvsem čaščenja Marije. 
Ko je novembra 1933 na škofijo prinesel 
načrte kapelice in prosil za dovoljenje za 
gradnjo, je hkrati prosil tudi za dovolje-
nje, da bi se letno v njej opravilo nekaj 
maš. Po blagoslovu je Župnija Preska 
dobila dovoljenje škofije, da so lahko 
v poletnih mesecih pri kapelici do štiri 
maše mesečno." Blagoslov je bil 10. junija 
1934. Zvonik je bi postavljen in skupaj z 
zvončkom blagoslovljen leta 1935. Kmalu 
po izgradnji kapelice so okoli nje zasa-
dili različne vrste dreves, ki so sčasoma 
ustvarila gozdiček.
Kot tudi izvemo iz knjižice, med drugo 
svetovno vojno maš in procesij pri ka-
pelici ni bilo, morda občasno kakšna 
molitev. Tudi po vojni so bile maše in 
procesije zelo redke. Kapelica je bila po 
vojni dolgo brez življenja. "Pestrejše je 
postalo verjetno šele po letu 1987, ko je v 
Presko za župnika prišel Zdravko Bahor. 

V samostojni Sloveniji so pri Hafnerjevi 
kapelici začeli obhajati maše za domo-
vino ob prazniku državnosti, 25. junija. 
V zadnjih letih je združena s kulturnim 
programom," je zapisano.

SLEDILI CILJU, DA SE KAPELICI POVRNE 
PRVOTNA PODOBA

Kapelica je bila v zadnjih desetletjih de-
ležna več obnovitvenih posegov. Večina 
le-teh je predstavljala odmik od prvotne 
Plečnikove zamisli o njeni podobi. S to-
kratno obnovo so ji poskušali vrniti pr-
votni videz. Pred obnovo je konservator 
Vid Klančar izdelal podroben konserva-
torski načrt s popisom vseh potrebnih 
del, ki so bila kasneje izvedena deloma 
v delavnici deloma pa na sami lokaci-
ji kapelice. Konservatorski načrt je na 
podlagi sondiranj in pregleda arhivskih 
gradiv določil potrebne posege za celo-
vito prenovo. "Pri tem se je sledilo cilju, 
da se kapelici čim bolj povrne njena 
prvotna podoba, kakršno si je zamislil 
Plečnik," pojasnjujejo. Potek obnove je 
podrobneje predstavljen v knjižici, ki je 
izšla v 500 izvodih in je na voljo na Obči-
ni Medvode in v Knjižnici Medvode.

Prikaz restavratorskih del v letu 2020
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Pregled novosti je pripravila bibliote-
karka Mira Vidic.

MARCO MISSIROLI: ZVESTOBA

Enega najuspešnejših italijanskih mla-
dih pisateljev smo v slovenskem prevodu 
spoznali z romanom Opolzkosti v zaseb-
nosti, v katerem smo spremljali odrašča-
nje in z njim povezana vprašanja Libera 
Marsella. Tudi v Zvestobi se gibljemo po 
istih milanskih ulicah in podobnih sta-
novanjih. Carlo in Margherita sta mlada 
zakonca, ki kljub vsem finančnim ovi-
ram načrtujeta nakup luksuznega sta-
novanja. Oba sta prepričana o svojem 
zakonu in njegovi svetli prihodnosti, a 
vseeno je njuna zvestoba stalno na pre-
izkušnji. Carlo po študiju književnosti z 
očetovo pomočjo postane občasni profe-
sor in njegovo zaobljubo na preizkušnjo 
postavi študentka Sofia. Margherita pa 
po poškodbi noge svojo pustolovščino do-
živi z mladim fizioterapevtom Adreo. Za-
koncema je v oporo Margheritina mama 
Anna, ki pa tudi sama razrešuje moževe 

pretekle skrivnosti. Missirolli globoko ra-
zume človeško naravo in nas v romanu 
postavlja pred mnoga vprašanja o razpe-
tosti med zvestobo sebi in svojim željam 
na eni strani in zvestobi do partnerja in 
iskrenosti zakona na drugi. 

FREDRIK BACKMAN: TESNOBA DO ROBA

Fredrik Backman je svojo priljubljenost 
nedvomno dosegel z lahkotnim in hu-
mornim pripovedovanjem zgodb z zelo 
resnimi vsebinami. Prav take so Babica 
se opravičuje in vas pozdravlja, Mi smo 
medvedi in njeno nadaljevanje Mi proti 
vam. Tudi tokratna zgodba je polna ne-
slutenih preobratov, zabavnih dialogov 
in življenjskih usod ljudi, ki nas ne pu-
stijo ravnodušne. Dan pred silvestrovim 
se v stanovanje, ki si ga ogledujejo po-
tencialni kupci, zateče obupan ropar in 
tam prisotne zajame za talce. Ropar je 
prestrašen še bolj kot nepremičninarka, 
kupci in zajec. Seveda ima vsak od njih 
posebno zgodbo in med skupnimi ura-
mi s pripovedovanjem postanejo pravi 

zavezniki. Zavezništva pa niso tuja niti 
Jimu in Jacku, lokalnima policistoma, ki 
po ognjemetu in izpustitvi talcev vdreta 
v prazno stanovanje. Le kam je poniknil 
ropar?

BORIS KOLAR: TRINAJST

Slovenski pisatelj Boris Kolar je poklicno 
ekolog in ekotoksiolog, v prostem času 
pa pisatelj, ki je bil za roman Iqball hotel 
nominiran tudi za kresnika 2009. V tri-
najstih kratkih zgodbah spoznamo po-
sebne ljudi in živali, ki prevzamejo člo-
veške lastnosti: V Oratoriju dišečega časa 
se veliki vohač poveže z urarjem, da bi 
v Rotovžu zavohal Hitlerja, Gospod z de-
belim lenim prinašalcem po smrti pre-
vzame lastnosti morskih živali, Soseda 
Minka ima domače živali veliko rajši od 
ljudi, Zimsko spanje medvedov iz Cirku-
sa Salamonsky omogoči pobeg na svo-
bodo, Faraonske mravlje preženejo ptice 
roparice ... Kolar v humornih zgodbah s 
fikcijo prikaže neločljiv preplet narave in 
človeka.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Nekaj statistike: Na svetu je vsak deveti 
človek lačen. Lani je število lačnih ljudi 
v svetu doseglo 820 milijonov. V Slove-
niji je v letu 2018 nastalo skoraj 139.900 
ton vse odpadne hrane (ali povprečno 
68 kg na prebivalca, kar je 4 kg več kot v 
2017), od tega polovica v gospodinjstvih. 
Po oceni je bilo med odpadno hrano 38 
odstotkov užitnega dela in to količino 
bi lahko z ozaveščanjem in pravilnim 
odnosom do hrane zmanjšali ali pre-
prečili.
Jedilniki, ki jih izberemo doma ali kjer 
se prehranjujemo, vplivajo na klimat-
ske spremembe. Živilska industrija je 
odgovorna za približno četrtino toplo-
grednih plinov, ki nastanejo vsako leto. 
Hrana h globalnemu segrevanju prispe-
va na štiri načine. Zaradi kmetijstva in 
živinoreje krčimo gozdove in s tem iz-
gubljamo pljuča planeta. Krave, ovce in 
koze ob prežvekovanju izločajo metan. 
Velik vir metana so tudi živalski gnoj 

in riževa polja. Za delovanje kmetijskih 
strojev, za škropljenje, gnojenje in tran-
sport hrane uporabimo fosilna goriva.
Največji doprinos toplogrednih plinov 
imajo meso in mlečni izdelki. Živina 
ustvari približno 14, 5 odstotka toplo-
grednih plinov na leto. To je približno 
toliko, kot jih ustvarijo vsi avtomobili, 
tovornjaki, ladje in letala na svetu sku-
paj. Študija Organizacije združenih na-
rodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) iz 
leta 2017 je pokazala, da so za pridelavo 
enega kilograma mesa potrebni trije ki-
logrami žita. Fižol, stročnice, žita in soja 
imajo najmanjši ogljični odtis. 
Kupimo le toliko, kot bomo pojedli. Pred 
obiskom trgovine si naredimo seznam. 
Kupujmo lokalno sezonsko hrano. Če v 
lokalnem okolju kupimo hrano, ki ni 
sezonska, npr. paradižnik, je ta zrasel v 
energetsko zelo potratnem rastlinjaku. 
V tem primeru ima paradižnik iz toplih 
krajev kljub transportu manjši negativ-
ni vpliv na okolje. Torej – sezonska hra-
na iz domačega okolja!

Izogibajmo se mesu. Čezmerno uživa-
nje mesa vodi v bolezni, v prenajedanje. 
Negativni vpliv živinoreje na okolje je 
ogromen, trpljenje in beda rejnih živali je 
nepopisna. Meso nadomestimo s stročni-
cami, žiti in oreščki, vsi so dovolj bogati 
s proteini. Tudi siri imajo velik ogljični 
odtis. Prav bi bilo, da si na krožnike na-
ložimo toliko, kot bomo pojedli. To naj ve-
lja tudi za šole in vrtce. Kakšno sporočilo 
mladim je, naj vzamejo vso hrano in jo 
tudi mirno odvržejo v odpadke? Tretji pe-
tek v novembru bomo pripravili tradicio-
nalni slovenski zajtrk. Predajmo otrokom 
pomembne informacije o vplivu hrane 
na podnebne spremembe.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Hrana, naša dobrina
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"Nik in Nika. Na naši šoli smo vsi zelo 
ponosni na vaju. V šovu sta bila izvr-
stna. Zaradi vajinega dosežka imamo 
danes tako sodobno in čudovito gospo-
dinjsko učilnico. Po vajini zaslugi bodo 
učenci lahko kuhali še več in s še večjim 
veseljem." S temi besedami se je začel 
kratek program ob odprtju prenovljene 
gospodinjske učilnice na OŠ Preska. Slo-
vesno so jo odprli v začetku oktobra.
Najzaslužnejša za odločitev za prenovo 
sta Nika Zorič in Nik Olaj. Letos spomla-
di sta postala zmagovalca druge sezone 
kuharskega šova Mali šef Slovenije in 
Osnovni šoli Preska, ki jo obiskujeta, s 
tem priborila denarno podporo v višini 

deset tisoč evrov, ki jo podarja Merca-
tor. K temu znesku je Občina Medvode 
dodala še dvajset tisoč evrov. Rezultat je 
obnovljena gospodinjska učilnica. "Vsi 
skupaj smo je zelo veseli. Razlika v pri-
merjavi s staro je ogromna. Naša učen-
ca Nika in Nik sta imela veliko željo 
nastopati v Malem šefu Slovenije. Prija-
vila sta se, zmagala in dobila nagrado 
deset tisoč evrov. To je bil dovolj velik 
argument tudi za nas na šoli v pove-

zavi z občino za razmišljanja o prenovi 
kuhinje v gospodinjski učilnici. Projekt 
smo realizirali. Naši učenci bodo s tem 
imeli boljše razmere za kuhanje, pri-
pravo hrane in pouk gospodinjstva. To 
je primer, kako lahko učenci konkretno 
sodelujejo s šolo in lokalno skupnostjo," 
je povedal Primož Jurman, ravnatelj OŠ 
Preska. Sprva je bilo sicer rečeno, da bo 
denar šel za pitnike. "S pojavom novega 
koronavirusa je ta možnost odpadla in 
razmišljati smo začeli v smeri, da se de-
nar vrne tja, kjer se je vse skupaj začelo 
– torej v gospodinjsko učilnico. Nika in 
Nik sta bila nad tem navdušena. Obno-
va je potekala med poletnimi počitnica-
mi. Bila je zahtevna – tudi zaradi dotra-
janosti inštalacij. Kuhinja je bila iz leta 

1998. Standard je po prenovi višji. Je pa 
ob tem treba dodati, da je gospodinjska 
učilnica v kletnih prostorih najstarejše 
stavbe iz leta 1931. To še zdaleč ni opti-
malno. Verjamemo, da bodo mlajše ge-
neracije učencev zares kuhale na drugi 
lokaciji v novi šoli, v svetlem, prostor-
nejšem in ustreznejšem prostoru," je še 
dejal Jurman.
Prenovljene gospodinjske učilnice je bil 
zelo vesel tudi Vasja Avsec, učitelj go-

spodinjstva, ki na preški šoli poučuje 
že dvajset let: "V učilnici smo pustili 
mize in stole, vse ostalo je novo. Naj-
večja pridobitev je otok z napo, ki ga 
prej ni bilo. Je plod naših idej. Naredil 
sem skice, Nika in Nik sta pogleda-
la, kakšna postavitev bi njima najbolj 
ustrezala. Glede na to, da sta sprožila 
akcijo prenove, se mi je zdelo prav, da 
ju povabim in povprašam za mnenje, 
ki smo ga tudi upoštevali. Komaj smo 
čakali na ta veseli trenutek, na odpr-
tje. V zadnjem tednu smo v učilnici 
že kuhali, tako da je preskušena. Od-
zivi so odlični." V gospodinjski učilnici 
imajo po novem kar pet kuhališč. Po 
sodelovanju Nike in Nika v šovu je za 
kuhanje med učenci še več zanimanja. 

"Dve skupini sta izbirnega predmeta 
Sodobna prehrana, ena skupina Načini 
prehranjevanja, pri krožku sta dve sku-
pini, gospodinjsko učilnico uporabljajo 
tudi učenci šestih in sedmih razredov 
pri gospodinjstvu," pojasni Avsec. Deve-
tošolca Nika in Nik sta svoje kuharske 
veščine predstavila tudi ob odprtju. Pri-
pravila sta tortilje z zelenjavno poste-
ljico, račjimi prsmi ter pomarančnim 
in jogurtovim prelivom, jed, s katero 
sta navdušila v Malem šefu Slovenije. 
Dišalo je še po piščančjih ocvrtih me-
daljonih in ruladi. "V prenovljeni go-
spodinjski učilnici je povsem drugače 
kuhati. Več je delovne površine, gospo-
dinjski aparati so kvalitetnejši ... Danes 
sva tukaj že od jutra. Zahvaliti se mo-
rava tudi vsem učencem, ki so nama 
pomagali," sta povedala Nika in Nik.
Pripadla jima je tudi čast rezanja traku 
– v družbi župana Medvod Nejca Smo-
leta. "Nekaj najlepšega je za občino, če 
lahko pristopi k projektu, kjer je ideja 
prišla s strani učencev do ravnatelja in 
do občine. Veseli smo, da smo lahko po-
magali," je ob tem dejal župan.

Gospodinjska učilnica zasijala v novi podobi
Na Osnovni šoli Preska so odprli prenovljeno gospodinjsko učilnico. Največ zaslug za 
novo pridobitev imata Nika in Nik, zmagovalca kuharskega šova Mali šef Slovenije.

Nika in Nik sta ob odprtju prikazala svoje kuharske veščine, pri tem pa ju je spremljal Vasja 
Avsec, učitelj gospodinjstva.

Obnova je potekala med 
poletnimi počitnicami. Bila 
je zahtevna – tudi zaradi 
dotrajanosti inštalacij. Kuhinja 
je bila iz leta 1998.
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Akcijska skupina na področju primarne 
preventive zlorabe dovoljenih in nedo-
voljenih drog v Medvodah deluje pod 
okriljem Zdravstvenega doma Medvode 
in s pomočjo Občine Medvode. Organi-
zirajo predavanja za starše vrtčevskih 
otrok in delavnice ali predavanja za 
starše šolskih otrok. Slednja so pripra-
vili tudi letos, a prilagojeno razmeram.
"Običajno smo v vsakem šolskem letu 
pripravili tri srečanja. Tudi letos smo 
se dogovorili za tri termine, vendar 
smo morali organizacijo prilagodi-
ti epidemiološki situaciji in predava-
nja izvesti na spletu. Za nami sta dve 
predavanji, ki ju je pripravil Marko 
Juhant, spec. pedagog za motnje vede-
nja in osebnost, priznani strokovnjak, 
ki ima bogate izkušnje in spoznanja iz 
dolgoletnega dela z otroki in družina-
mi. Naslov prvega je bil Prehod v šolo, 
drugega pa Delovne navade in učenje v 
2. in 3. triadi," je pojasnila Vida Šušter-
šič-Bregar, dr. med. spec., voditeljica 
akcijske skupine. Udeležba je bila brez-
plačna. Akcijska skupina že leta organi-
zira predavanja za starše, kot poudarja 
Šušteršič-Bregarjeva z namenom, da bi 
staršem omogočili, da pridobijo znanja 
s področja vzgoje in preverijo svoje iz-
kušnje: "Naš cilj je, da bi otroci zrasli 
v odgovorne in samostojne osebnosti. 
Kako pomembno je to, se je izkazalo 
tudi v tem času. Že z vstopom v šolo se 
začne vzgoja na področju samostojnosti 
in odgovornosti." Dodala je še, da se je 
izkazalo, da je koronakriza odprla nova 
vprašanja na področju vzgoje. "Ker ve-
liko staršev ta vprašanja zanimajo in 
vsako leto je bil odziv dober. Za posre-
dovanje predavanj smo letos uporabili 
sodobna tehnična sredstva. Morda smo 
s tem predavanja omogočili še večjemu 
številu staršev. Zdi se mi pomembno, 
da staršem tudi v teh časih dajemo mo-
žnosti za pomoč pri vzgoji. Želim, da bi 
starši in njihovi otroci pridobili na poti 
v šolo in v življenje."
Predavanja Marka Juhanta so vselej 
zanimiva in za starše, ki se srečujejo 

z izzivi, ki jih prinaša vzgoja, koristni. 
Pot do sprememb v vzgoji večinoma ni 
enostavna. "Nikar ne poskušajte stvari 
spremeniti. Stvari urejajte z namenom, 
da jih uredite, spremenite, ne pa z na-
menom, da le poskusite, ker se to hitro 
izjalovi. Otroci ugotovijo, da testirate in 
bodo naredili vse, da vaši testi propade-
jo," je med drugim Juhant povedal na pr-
vem predavanju in dodal, da od staršev 
sliši tudi, da ob vseh obveznostih časa 
za vzgojo nimajo. "Dobro premislite, kaj 
je naše stališče do vzgoje. Vsakodnevno 
življenje mora vsebovati tudi vzgojo. Ta 
ni ločena od življenja, je njen del. Otrok 
naj bo prisoten pri naših opravilih. Če 
ata sam sesa avto, je to delo, če ga sesa 
skupaj z otrokom, je to vzgoja. Kakšna 
je, pa je odvisno od tega, koliko časa si 
bo ata vzel v tem postopku, da dela tudi 
druge stvari, otrok pa posesa. Če kuha-
te in režete stvari in otrok samo gleda, 
boste ločili vzgojo, če dela z vami, se ne 
ločuje od običajnega življenja. Čas, ki ga 
imate za preživeti, je tudi čas za vzgojo. 
Karkoli počnete, imejte otroka s seboj. 
To je prava vzgoja. In v času dela se od-
pirajo tudi prava vprašanja. Zavedajte 
se, da vzgoja nikoli ne more biti tekma. 
Vzgajajte po svojih vrednotah, ne po 
vrednotah drugih. Otroku je poleg tega 
treba omogočiti tudi prosti čas, o kate-
rem odloča sam, da ima občutek, da je 
življenje tudi njegovo, da ni vse načrto-
vano." 
Dotaknil se je tudi eno od področij vzgo-
je: otrokovega branja. Tema, ki je ak-
tualna tudi v tem obdobju šolanja na 
daljavo. Kako otroka navdušiti za bra-
nje? "Danes je žal otroke za branje treba 
navduševati tudi precej kasneje kot le v 
prvem in drugem razredu, ko se učijo 
branja. Je nekaj posebnosti, ki se tiče-
jo deklet in fantov. Za dekleta prvega, 
drugega razreda velja, da potrebujejo 
intimen kotiček za branje. V takšen 
kotiček damo knjigo in hitro začne-
jo listati. Občutek intime je za dekleta 
nekaj zelo prijetnega, v tem uživajo in 
napredujejo v branju. Če ima fant rad 
gasilce, mu dajte knjige na temo gasil-
cev, če ima rad stripe, mu dajte stripe 

... Zvečer, ko gre spat, mu pustite knjigo 
in baterijo. Ugasnete luči, in ko pride-
te nazaj, ga boste zalotili, ko bere. Po-
tem se bo predal spancu, sanjam, vse-
mu lepemu, kar ga še čaka," je povedal 
Juhant. Poudaril je tudi, da otroci radi 
berejo, če imajo poslušalce, ne kritike. 
In radi vidijo, če so za trud nagrajeni. 
"Prvo pravilo je, da morajo biti nagrade 
takšne, da se porabijo. Kocke v tej luči 
niso dobra izbira. To je lahko nekaj, kar 
se poje, obrabi, časovno premine ... Ena 
od najboljših stvari so vedno znova do-
živetja, ki jih lahko tudi ponavljamo," je 
spregovoril na to temo. Ko otroci posta-
nejo šolarji, se je treba zavedati, da niso 
samo učenci, češ sedaj je pa vse dru-

gače. "Otrok je dosti več kot le šolar. Je 
kompletno bitje, mora začutiti družino, 
mora videti, da ste še vedno nasmejani 
... Ne da ste samo še starši učenca," je 
še dejal.
Tudi zadnje njegovo predavanje v sklopu 
letošnje šole za starše bo na spletu, in 
sicer v ponedeljek, 23. novembra. Tema 
bodo vprašanja staršev v času novega 
koronavirusa, njihovi ukrepi in odgovo-
ri. Namenjeno bo staršem osnovnošol-
skih otrok in bo brezplačno. In kako bo s 
šolo za starše vrtčevskih otrok? "Preda-
vanje v oktobru z naslovom Nočemo biti 
ujetniki zaslonov je odpadlo in bo izve-
deno kasneje. Za 17. novembra je načr-
tovano predavanje Trdoživi in prožni 
otroci in bo verjetno na spletu. Zadnje 
predavanje pa je predvideno 19. januarja 
na temo komunikacija, ki olajša vzgojo 
in uči otroka za življenje," je pojasnila 
Šušteršič-Bregarjeva.

Šola za starše letos na spletu
Predavatelj je priznani strokovnjak Marko Juhant. Sklop treh predavanj za starše 
osnovnošolskih otrok se bo zaključil 23. novembra, tema pa bo še kako aktualna: 
vprašanja staršev v času novega koronavirusa, ukrepi in odgovori.
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»Za posredovanje predavanj 
smo letos uporabili sodobna 
tehnična sredstva. Morda smo 
s tem predavanja omogočili še 
večjemu številu staršev. Zdi se 
mi pomembno, da staršem tudi 
v teh časih dajemo možnosti za 
pomoč pri vzgoji. Želim, da bi 
starši in njihovi otroci pridobili 
na poti v šolo in v življenje.«
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Osnovne šole so še vedno zaprte, pouk v 
tem tednu poteka na daljavo. Učencem 
in učiteljem ostajajo spomini na vse, 
kar so v letošnjem šolskem letu že doži-
veli skupaj – v živo.
En takšen spomin na čas pred epide-
mijo in pred počitnicami sta poslali 
učiteljici OŠ Medvode Urša Kržišnik in 
Alenka Kuder Gaber. Z učenci 2. a in 2. 
b razreda šole so bili od 12. do 14. okto-
bra na naravoslovnem taboru v CŠOD 
Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu, va-
sici sredi razgibanega valovitega sveta 
v občini Trebnje. "Tri dni so drugošolci 
raziskovali Dolenjo vas, bogastvo njenih 
gozdov, se učili prepoznavanja različnih 
rastlinskih in živalskih vrst. Spretno so 
lovili lisico, se urili v motoričnih spre-
tnostih in razgibali možgančke pri mi-
selnih nalogah. Preizkusili so preživetje 
v naravi, zakurili ogenj in popekli košč-
ke kruha. Ugodne vremenske razmere 
so nam omogočile celodnevno bivanje 
v naravi, ogromno igre in v nočnem 
pohodu pogled v jasno zvezno nebo. Za 
večino učencev je bil to prvi samostojni 
odhod od doma in hkrati priložnost, da 

se spoznajo in prilagodijo tudi v novih 
okoliščinah, saj so se tabora udeležili 
vsi učenci. Zadnji izziv je bil premaga-
ti daljšo pohodniško pot na Zaplaz, pot 
po Zaplaških stezicah, ki nas je peljala 
po gozdu z izredno pestro sestavo dre-
vesnih in rastlinskih vrst do jasnega 

razgleda na okoliško hribovje in bli-
žnje vasice. Z željo, da bi raziskovanja 
ob odlični organizaciji CŠOD z veseljem 
podaljšali še za kakšen dan, so se polni 
lepih vtisov in novih znanj vrnili med 
svoje domače," sta zapisali učiteljici 
Urša Kržišnik in Alenka Kuder Gaber.

Drugošolci in »šola preživetja« v naravi
Učenci drugih razredov OŠ Medvode so bili na naravoslovnem taboru.

Zakurili so tudi ogenj in popekli koščke kruha. / Foto: arhiv šole

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Vzgojni zavod Frana Milčinskega Smlednik že osem let v 
okviru projekta Simbioza organizira računalniški tečaj za 
člane Društva upokojencev Smlednik.
"Tečaja se je vsako leto udeležilo sedem udeležencev, letos 
pa zaradi izrednih razmer le pet. Zanimanje za tečaj je ve-
liko, saj poleg predavateljice Saše Rogan, ki zelo razumljivo 
in strpno podaja snov računalništva za starejše člane dru-
štva upokojencev, sodelujejo tudi asistenti, ki posameznim 
članom pomagajo osvajati svet računalništva. Nekateri 
člani društva so se tečaja udeležili večkrat, saj je usvojeno 
znanje treba utrditi in nadgraditi, na tečaju se učijo tudi 
uporabe pametnega telefona," je pojasnil Ivan Špenko iz 
Društva upokojencev Smlednik. Za zaključek tečaja so ude-
leženci prejeli potrdilo o udeležbi (na sliki), znanje pa, kot 
še dodaja Špenko, je ostalo v glavah in se doma obnavlja 
in dopolnjuje.

Upokojenci na  
računalniškem tečaju
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V letošnjem letu so zaradi covida-19 odpadli tudi številni kul-
turni dogodki. Kot poudarja Sabina Spanjol, koordinatorica 
in organizatorka kulturnega programa v Javnem zavodu So-
točje Medvode, je leto 2020 vsekakor leto velikih izzivov tudi 
za kulturo.
"Spopadamo se z nepredvidljivo zdravstveno situacijo, ki poleg 
skrbi za zdravje nas in naših bližnjih ter vseh v krogu našega 
delovanja s seboj prinaša strah in osebne stiske. S strani ljudi 
in izvajalcev je zaznati zmedo in nemoč, ki se kaže tudi v opu-
stitvi izvajanja nekaterih kulturnih programov. Načrtovanje 
in izvedbo še dodatno otežuje hitra spremenljivost ukrepov 
in priporočil s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
pogojena z nepredvidljivo epidemiološko sliko države. Kljub 
temu se je določenim izvajalcem uspelo prilagoditi z na pri-
mer delom na spletu, določenim pa je uspelo izvesti svoj pro-
gram v času sprostitve ukrepov. Tako je bil na primer izve-
den koncert pihalne godbe Medvode in kvarteta Fone Megale 
(oboje na spletu), konec poletja je bil realiziran projekt Hiša 
na hribu z razstavo projekta V naročju, vsaj del programa pa 
so realizirala tudi druga kulturna društva. S strani Javnega 
zavoda Sotočje smo izvedli (okrnjen) program Foto trio 2020 z 
razstavo v okviru Dnevov kulturne dediščine, vse tri osrednje 
občinske prireditve, obeležitev 100. obletnice rojstva dr. Bra-
nislave Sušnik s postavitvijo spominske plošče, del Abonmaja 
Sotočje in Glasba za pokušino, (predčasno končane) Jesenske 
serenade in nekaj drugih dogodkov," pojasnjuje Spanjolova.

Ker se je v začetku jeseni pokazalo, da situacije, povezane s co-
vidom-19, še ne bo tako hitro konec, so se odločili za organiza-
cijo neformalne okrogle mize. "Lahko bi ji rekli posvet o stanju 
in izzivih kulture. Izkazalo se je, da se kar nekaj kulturnih dru-
štev kljub želji in trudu dokaj neuspešno spopada z načrtova-
njem in izvedbo produkcij. Vzroki so različni ali jih je več: skrb 
za zdravje članov iz ranljivejših skupin, spoštovanje priporočil 
glede upoštevanja razdalje pri izvedbi vaj, hitro spreminjanje 
ukrepov, tehnične omejitve pri izvedbi programa na spletu ... 
Moram poudariti, da društva delujejo na neprofitni in prosto-
voljni osnovi in je iz tega razloga njihova možnost prilagajanja 
programov zelo omejena. Zato bodo nekateri zamrznili delo-
vanje na določenih kulturnih področjih (predvsem ples, petje, 
gledališče), nekaj pa jih bo poskušalo prilagoditi program. Smo 
pa poleg problemov, s katerimi se izvajalci kulturnih progra-
mov soočajo, lahko na posvetu slišali tudi primere dobre pra-
kse, ki so jih udeleženci pripravljeni deliti z izvajalci kultur-
nih programov. Zato smo skupaj z Občino Medvode pripravili 
dopis, v katerem predvsem želimo povedati, da smo tukaj in 
bomo poskušali pomagati pri reševanju izzivov, ki so pred 
nami vsemi," je povedala Sabina Spanjol.
Kot še pravi, bo november minil v duhu spremljanja epide-
miološke slike ter priprav na decembrsko dogajanje, ki pa bo 
to leto zelo drugačno: "Za zdaj si dogajanja še ne upamo na-
povedovati, že zdaj pa lahko povem, da prireditev z množično 
udeležbo ne načrtujemo. Osredotočili se bomo na dogodke in 
programe z manj stiki in brez stikov, kjer lahko poskrbimo za 
varnost občank in občanov. Na tem mestu naj omenim sku-
pnostno kulturno akcijo pod naslovom Stik, katere izvedbo 
načrtujemo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra. Vabimo 
vse občanke in občane, otroke, umetnike in ljubitelje kulture, 
da nam pošljejo svoja avtorska literarna dela (kratke pesmi, 
verze ali misli) na temo Stik in prispevajo svoj košček kultu-
re za decembrsko praznovanje. Dela naj bodo kratka, saj jih 
bomo natisnili na manjše listke in jih razstavili v skupno-
stno svetlobno decembrsko instalacijo v centru Medvod. S to 
akcijo želimo povedati, da lahko vsi prispevamo svoj delček 
ustvarjalnosti in svoj delček srca za naše skupnostno soču-
tno popotovanje v nov čas, v novo leto, ki je pred nami. Svoja 
dela lahko pošljete na e-naslov kultura@zavodsotocje.si ali 
po pošti na naslov Javni zavod Sotočje Medvode, za Kulturo, 
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode." 
Kultura je pomembna tudi v teh časih, za konec poudarja 
Spanjolova: "Če besedo kultura pretvorimo v besedno zvezo 
biti kulturen, lahko hitro ugotovimo, kako zelo pomembna je 
kultura v tem času. Težko je ohraniti osebni mir, nasmeh in 
čutnost, ko smo z več strani bombardirani z enormno mero 
negativizma, dvoličnosti in apatije. Zato začnimo pri sebi. Po-
kažimo kulturo na vsakem koraku. V našem govoru, v našem 
delovanju in našem ustvarjanju. Živimo kultur(n)o."

Ta veseli dan kulture 
Potekala bo skupnostna kulturna akcija.

Projekti brez stikov: do 10. novembra so bile ob medvoški tržnici 
na ogled najbolje ocenjene fotografije projekta a Foto trio 2020 – 
razstave Meje.Mejniki.Premiki. 
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Osnovna nit ustvarjalnega dela Sonje 
Porenta je vezenje in poustvarjanje posa-
meznih kosov noše oziroma kostumov. 
Vešča je različnih tehnik vezenja glede 
na izdelavo in surovino. Lansko leto je 
pozornost poželo pokrivalo, tako imeno-
vana črna avba, ki ima črni čelnik vezen 
s črno svilo in je zelo redek pojav. Med 
drugim je v preteklem letu izdelala kle-
kljano čajno lučko, velikonočni prt, belo 
vezenino na oplečju oziroma rokavcih 
za mandrijarsko nošo, dva črna in dva 
bela čelnika, sešila je nekaj kostumov za 
lutke in se preizkusila v vlogi pravljičar-
ke, obnovila in očistila je črno nošo kra-
janke iz Pirnič, izdelala pražnjo obleko 
za malo lutko Tončiko ter številne dru-
ge ročne umetnine. "Ročno ustvarjanje 
mora biti zelo natančno, zato ne omogo-
ča dolgotrajnega sedenja in izdelovanja. 
Potrebna je izredna koncentracija, ker v 
nasprotnem primeru izdelek ni kvalite-
ten. Koliko ur porabim za izdelavo ene-
ga izdelka, ne štejem. Delam za dušo, za 
obdarovanje najbližjih, ne nazadnje pa 
gre tudi za samo preizkušnjo, kako daleč 
seže moja ustvarjalna moč," je pojasnila 
sogovornica. 
Njen najnovejši izdelek je v celoti ročno 
sešita in ročno vezana kočemajka. "Slo-
var slovenskega knjižnega jezika koče-
majko označuje kot daljšo oprijeto jopo 
iz blaga, dolžina sega do bokov. Razliku-
je se od špenzerja, ki sega do pasu. Sku-
paj s podlogo je kočemajka oprijetega 
kroja, z različnimi ovratniki na fazono 
ali brez nje. Od pasu navzdol se zadaj 

zvončasto širijo. Pogosto so rokavi v ra-
menih precej bogato nabrani," je zaupa-
la Sonja Porenta, ki je kočemajko prvič 
zasledila na razstavah, prevzela pa jo je 
našita pozamenterija. Njeno znanje o 
krojenju in šivanju, pojasnjuje, je boljše 
v teoriji kot v praksi, a kljub temu se je 
vseeno odločila, da si kočemajko izdela 
sama. Pri izdelavi je uporabila tkanino, 
ki je sestavljena iz stoodstotne volne, 
bombažno podlago in svilen vstavek 
oziroma plastron. "Kroj mi je naredila 
gospa Iva, hkrati mi je podala veliko na-
svetov, a številnih nisem razumela," je 
dejala in dodala, da je imela pri kroje-
nju največ težav z rokavi, z njimi je ime-
la težave tudi pri šivanju in vstavljanju. 
Stare kočemajke imajo po njenih bese-

dah blago in podlago skupaj šivano, na 
notranji strani pa imajo vpeljan trak za 
notranje zapenjanje. "Pri izdelavi, kjer 
sem si pomagala z lutko, sem se posku-
šala približati čim starejšim primer-
kom, ampak mi ni povsem uspelo, saj 
vstavek ni všit skupaj s podlago, temveč 
ločeno," je povedala. Njena kočemajka 
se zapenja z zapenci, ovratnik je stoječ, 
spredaj so narejene vzdolžne gube, vse 
skupaj pa je lepo oprijeto, a ne pretesno. 
Ko je bilo šivanje pri koncu, je sledilo 
vezenje. Na rokavih je na koničastem 
zavihku vezenina s svileno nitjo, ki se 
ponovi na ovratniku. "Primernega vzor-
ca v knjigah nisem zasledila, zato sem 
posamezne vzorce prilagodila na širino, 
dolžino in vijugo, da je na koncu uspela 
lepa vezenina," je pojasnila in še dodala, 
da je blago na vezenem delu obrnila in 
s tem dosegla kontrast. Kočemajko si je 
Sonja Porenta naredila zase, zato jo tudi 
rada obleče in drugim pokaže izdelek, 
na katerega je zelo ponosna. "Za mano 
je veliko ur dela, veliko je bilo poskusov 
gubanja blaga, krojenja, t. i. heftanja. Če 
nimaš nikogar, ki bi ti pokazal postopek 
dela, je pot do končnega izdelka še dalj-
ša, zato še toliko bolj spoštujem delo lju-
di v preteklosti in njihovo dediščino," je 
sklenila Porenta.

Zbirko obogatila s kočemajko
Sonja Porenta, članica sekcije za oživljanje starih navad in šeg KUD JaReM, je 
predstavila povečano zbirko njenih ročnih izdelkov, ki so nastali v enoletnem 
obdobju. Glavni poudarek je namenila kočemajki – daljši oprijeti jopi.

Kočemajka je najnovejši izdelek v zbirki ročnih umetnin Sonje Porenta, ki ga je v celoti  
ročno sešila in izvezla.

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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Medvoščan Peter Gaber že celo življenje uživa v risanju. Kot je 
zapisal o sebi, se je kot otrok zatekal v domišljijske svetove, 
kot najstnik se je začel izražati skozi ilustracijo, na študiju 
slikarstva je odkril čar človeškega telesa in portreta, zdaj pa 
izmenično neguje več vzporednih izraznih možnosti. Vsak 
dan v oktobru smo lahko njegove risbe občudovali na spletu, 
na njegovem profilu na Facebooku.
"Risbe sem delal po navodilih mednarodnega koncepta Ink-
tober, kjer je za vsak dan razpisana tema, risbo pa je treba 
narisati s črnilom v poljubnem stilu. Od tam naprej je šlo 
predvsem za zabavo in igranje z risanjem. Tega sem se lotil z 
nekaj prijatelji, v bistvu nas je prepričal kolega, ki ljubiteljsko 
riše," je odločitev pojasnil Peter Gaber in dodal: "Motivi so bili 
zelo raznoliki, sem pa sam naredil nekatere bolj groteskno, 
ker se mi je zdelo zabavno, ali pa sem bil ravno tako razpolo-
žen." Kot pravi, so bili odzivi pozitivni. "Ljudje imajo verjetno 
radi luštne ilustrativne slikice." 
Peter Gaber trenutno večinoma ilustrira za naročila, tako da 
je zelo utečen v vsakodnevno risanje.

Inktober Petra Gabra
Vsak dan v oktobru je narisal risbo  
s črnilom v poljubnem stilu.

Devetindvajseti dan: Čevlji

Devetnajsti dan: Vrtoglavica

Deseti dan: Upanje
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 Pogovarjava se sredi dopoldneva. Ste 
danes že posvetili kaj časa glasbi?
Danes pa še ni prišla na vrsto, le v mi-
slih, kolikor sem razmišljal o najinem 
pogovoru. Najbolj prav glede same vaje 
bi sicer bilo, da bi čas našel dopoldan, a 
mi to uspe redko. Največkrat žal pride 
na vrsto šele zvečer ali sredi noči. 

  O vas je med drugim zapisano 'slo-
venski violinist, ustni harmonikar in 
skladatelj' pa 'profesionalni violinist s 
še nekaterimi drugimi glasbenimi ta-
lenti' ...
Kot violinist sem delal tudi podiplomsko 
specializacijo za solistično igranje na vi-
olini, več kot 40 let sem igral v Simfonič-
nem orkestru RTV Slovenija, v glavnem 
v skupini prvih violin. Igram kar nekaj 
inštrumentov. Že od malega je bilo tako, 
da sem se lotil vsega, kar je prišlo k hiši. 
Začel sem s petimi leti s harmoniko. Moj 
oče se je s tem glasbilom resno ukvarjal. 
S sedmimi leti sem igral že Schuberta na 
velikem nastopu v Zagrebu pred 1200 po-
slušalci. To je bil kar mali čudež. Glasbilo 
sem hitro toliko obvladal, da mi je oče 
zaupal celo že kakšnega svojega učenca. 
Pri trinajstih letih se je čisto po naklju-

čju zgodilo, takrat smo živeli na Reki, da 
sem samostojno pripravil znano Suppe-
jevo uverturo Lahka konjenica. Oče za to 
ni vedel, me je pa nekega večera, ko je 
prišel domov, vprašal, ali grem zjutraj 
v Beograd. Takrat se je na dan mladosti 
hodilo čestitat maršalu Titu. Šel sem in 
maršal je pri hrvaški mizi deset minut 
zadovoljno poslušal moj nastop. Ome-
njeno uverturo sem igral na harmoniki. 
Večino mojega življenja je bila nato na 
prvem mestu violina. Igram tudi man-
dolino, bendžo, bas kitaro, blokflavto, 
ustno harmoniko, tudi bobnal sem, pa 
klavir je tako in tako bil vedno zraven. 
Posebej pomembno mesto pri moji pou-
stvarjalni dejavnosti, zlasti na področju 
tako imenovane resne glasbe, pa vseka-
kor zavzema ustna harmonika.

 Kako pa je z vašim skladateljskim 
opusom?
Skladateljevanja sem se prvič lotil z 
osmimi leti in potem pri trinajstih že 
čisto zares. Anekdota pravi, da sem že 
pri treh letih sedel pri klavirju in čeč-
kal po papirju, na vprašanje o mojem 
početju pa je sledil odgovor, da "kom-
ponijam" – kot sem opazoval očeta. Moj 
skladateljski opus zajema široko paleto 
najrazličnejši glasbenih zvrsti – od mla-

dostniških popevk prek nekaj džezovsko 
obarvanih do obsežnejših resnih skladb 
s sodobnejšim pristopom. Prav tako je 
bogat v raznolikosti zasedb: od solistič-
nih glasbil, komornih sestavov in zbo-
rov do simfoničnega orkestra. 

 Kot ste že omenili, izhajate iz glas-
bene družine.
Že stari oče je bil organist. Oče je bil po 
profesiji trobentač, zraven se je resno 
ukvarjal s harmoniko. Pedagoško in 
tudi koncertantno se ji je še bolj posve-
til, ko je moral zaradi zdravja prenehati 
igrati trobento. S svojo trobento je bil 
sicer član simfonikov takrat Radia Za-
greb, jaz pa sem po prihodu v Ljubljano 
takoj postal član Simfoničnega orkestra 
RTV Ljubljana. Lahko bi rekel, da sem 
nadaljeval očetovo pot.

 Kdaj ste se prvič srečali z ustno har-
moniko?
S prvo šele pri trinajstih letih in sem hitro 
ugotovil, da je tudi ta inštrument lahko 
uporaben, ne samo za kakšne ljudske pe-
smi in zabavne melodije, ampak tudi v re-
sni glasbi. V nekdanji Jugoslaviji je takrat 
gostoval ameriški koncertant John Seba-
stian. Igral je tudi Mozarta. To je bila zame 
potrditev, da sem na pravi poti, da lahko 
ustno harmoniko gojiš tudi v tej smeri.

Priznani glasbenik iz Sore v svetovni knjigi
Vladimir Hrovat je akademski glasbenik, skladatelj, violinist, ki se v zadnjem obdobju 
posveča predvsem ustni harmoniki, inštrumentu, ki mu je postopoma utiral pot na 
koncertne odre. 

Vladimir Hrovat in Simona Perme, Duo Sorarmonica / Foto: osebni arhiv



 Rodili ste se na Hrvaškem. Kdaj ste 
se preselili v Soro, v medvoško občino?
Rojen sem leta 1947 v Zagrebu, v družini 
slovensko-hrvaškega rodu, ki premore 
tudi nekaj sledov nemških in madžar-
skih korenin. Oče je Slovenec, mama 
Hrvatica, po svojem očetu dalmatinske-
ga porekla. Ni čudno, da mi je tako blizu 
morje. Ko sem bil star sedem let, smo se 
preselili v Izolo, nato nazaj na Hrvaško 
– na Reko, kjer je oče ostal vse do smrti, 
jaz pa sem pred več kot štiridesetimi leti 
prišel v Ljubljano. Zadnjih enajst, dva-
najst let živim v hiši v Sori, kamor sva se 
s pokojno ženo priselila iz Šentvida. 

 Da greste študirat glasbo, ni bilo ni-
koli vprašanje?
Nisem samo glasbeno usmerjen. Pre-
morem tudi obilo ročno tehničnih spre-
tnosti, od arhitektonskih načrtov naprej, 
izdelave raznih pohištvenih elementov, 
tudi električnih napeljav ... Veliko mojega 
dela je bilo doslej vloženega v opremljanje 
raznih stanovanj in hiš pa tudi v lastno-
ročno nadgradnjo plastične barke – s sa-
movgradnjo motorja vred. Kot osnovno-
šolec sem šolo zastopal na tekmovanju s 
področja gradbeništva in arhitekture in 
osvojil prvo mesto. Naredil sem ekstra-
vagantno vilo. Ko sem se odločil za na-
daljevanje šolanja na področju glasbe, je 
učitelj tehnične vzgoje očetu dejal, da ob-
žaluje, da se nisem odločil za študij arhi-
tekture. Pot v glasbo je bila zame nekako 
najlažja. Konec srednje glasbene šole sem 
eno sezono že igral v Operi. Violino sem 
potem zagrabil le še malo bolj resno.

 V enem izmed zapisov o vas sem 
zasledila, da ste z glasbo navdušili v 
vojski, s simfoniki ste sodelovali na 
koncertu Siddharte … 
Leta 1975 sem še služil vojaški rok v Be-
ogradu, ko je bila zelo priljubljena slo-
venska uspešnica Dan ljubezni. V svo-
jem polku sem vodil klubsko glasbeno 
dejavnost in tudi zabavni ansambel. 
Na zadnjem armadnem kulturniškem 
tekmovanju sem kot solist ob bas kitari 
tudi zapel. Zmagali smo – kot polk in 
tudi jaz kot pevec. To je lep spomin. Ja, 
pel sem še dvajset let kot drugi pevec v 
zabavnem ansamblu. Za bas kitaro pa 
sem šele po desetih letih igranja ugo-
tovil, da imam prav takšno kot Paul 
McCartney. Kar se tiče Siddharte, sem 
na njihovem velikem koncertu za Beži-
gradom sodeloval kot violinist pri Sim-
fonikih RTV Slovenija. Izkazali so se kot 
odlični glasbeniki in zelo sem užival. 
Vodja skupine Tomi Meglič je bil sicer 
tudi sošolec moje mlajše hčerke Maje.

 Ko ste se preselili v novo okolje, ste 
začeli sodelovati tudi s sorškimi kul-
turniki.
Do prvega sodelovanja je prišlo po pov-
sem naključnem srečanju s predsedni-
kom društva. Odhajali so na gostovanje 
na Švedsko in so potrebovali violinista. 
Tako sem vskočil. Nadaljevalo se je s pr-
vim seminarjem za ustno harmoniko. 
Ustanovljena je bila sekcija za ustno har-
moniko pa skupina Sorarmonica. Nad-
grajevali smo že tako bogato dejavnost 
kulturnega društva. Kasneje so se naša 
pota razšla. V društvu še vedno negujejo 
igranje ustne harmonike, poznamo jih 
kot Sorške orgličarje, ime Sorarmonica 
pa sem nesel s seboj – za prenovljeni an-
sambel. Sprva smo delovali pod okriljem 
KUD JaReM, od leta 2016 pa delujemo kot 
samostojno kulturno društvo. Sorarmo-
nica je bil krasen oktet, sestavljen iz po-
lovice ženskih in polovice moških članov. 
Zadnje čase delujeva sama s Simono Per-
me in s krasnimi dosežki tudi na svetov-
ni ravni ustvarjava naprej. Pripravljava 
zgoščenko, ki bo posvečena 200-letnici 
prvih ustnih harmonik, ki so nastale so-
časno s harmonikami na meh. 

 Ustna harmonika je torej glasbilo, 
ki ga sedaj največkrat primete v roke?
Ja, je moj glavni inštrument, zdaj kon-
certno edini. Na koncertne odre sem 
ga spravil s pomočjo mandoline. S ki-
taristom Igorjem Sajetom sva začela 
to posebno dejavnost. Pol koncerta je 
bila mandolina, pol ustna harmonika. 
Saj mandolina je tudi krasna, ustno 
harmoniko pa igraš dobesedno z dušo. 
Ponuja večini glasbenih poznavalcev še 
vedno neznane in neslutene koncertan-
tne možnosti. Zadeve se v svetu počasi 
spreminjajo in je vse bolj cenjen inštru-
ment tudi v resnejših glasbenih vodah. 

 Potekajo tudi tekmovanja v igranju 
ustne harmonike.
Jih je že kar precej. Na vsake štiri leta je 
v Trossingenu v Nemčiji, kjer se je ustna 
harmonika najbolj razvila, svetovni fe-
stival. Zanimivo je, da na njem nastopa 
90 odstotkov Azijcev. V določenih pogle-
dih bi lahko rekel, da je ustna harmoni-
ka tam bolj priljubljena kot v Evropi in 
ima zgodovino. Presenetili so me z na-
stopi. Da je nastop res dober, mora imeti 
izvajalec visok nivo igranja in občutenja.

 Zelo uspešno ste nastopali tudi z ok-
tetom Sorarmonica.
Redno smo nastopali tako v lokalnem 
okolju kot drugod po Sloveniji in izven 
njenih meja – na Hrvaškem, v Franciji, 
Nemčiji, Estoniji, Veliki Britaniji, Italiji 

in na Tajvanu. Med nastopi, letno smo 
jih imeli okrog trideset, zaslužijo poseb-
no pozornost številni celovečerni kon-
certi po slovenskih cerkvah in v tujini. 
Na evropskih festivalih in tekmovanjih 
smo prejeli številne nagrade, medalje 
in tudi grand prix. 

 Spisek priznanj in dosežkov je dolg 
tudi pod vašim imenom. Kaj bi še po-
sebej poudarili?
Študentsko Prešernovo nagrado za vio-
linski recital, predstavitev moje skladbe 
na Svetovnih glasbenih dnevih leta 2019 
v Talinu v Estoniji po izboru mednaro-
dne žirije ISCM za predstavnico Slovenske 
sekcije (Človek ni sam – za moški pevski 
zbor), Concerto S – za glavni in balkonski 
solo ustnih harmonik, godala in tolkala, 
predstavitev Dua Sorarmonica (Simona 
Perme & Vladimir Hrovat) kot Star Guests 
na HarmonicaUK Virtual Festivalu 2020 ... 

 Uvrstili so vas v svetovno knjigo o 
najboljših in izstopajočih imenih na 
svetu. 
Kot vodja Koncertnega ansambla ustnih 
harmonik Sorarmonica sem se skupaj z 
društveno in ansambelsko desno roko Si-
mono Perme znašel v peti izdaji zajetne 
knjige Najboljši od najboljših in izstopa-
jočih na svetu – moški in ženske … ame-
riške urednice Marjorie Lerner. Knjiga je 
izšla pri Times Square Press iz New Yor-
ka v začetku junija letos. Ima 740 strani 
s tisoč imeni in 65 tematskimi področji. 
Na dveh straneh s tremi fotografijami 
navaja moje glasbeno-umetniške dosež-
ke kot violinista, multi-inštrumentalista, 
koncertnega solista na ustni harmoniki 
in skladatelja, pa tudi kot vodje ansambla 
Sorarmonica s popotovanji in osvojenimi 
medaljami po Evropi in z gostovanjem v 
Tajvanu. Kot najpomembnejši dogodek 
leta 2019 je navedena koncertna praizved-
ba mojega Simoni posvečenega Concerta 
S. Žal pa v sedanji svetovni koronasitu-
aciji tega ne morem izkoristiti, saj se ob 
popolni negotovosti nikjer ni moč o niče-
mer resno dogovarjati, ker že načrtovani 
dogodki kar po vrsti odpadajo. Upam, da 
nam bo 27. decembra v pirniški cerkvi 
uspelo izpeljati načrtovani 7. božično-no-
voletni koncert.

 Je ostalo še kaj neizpolnjenega na 
vaši glasbeni poti?
Način igranja in Concerto S bi rad spra-
vil v svet. Ustni harmoniki, ki jo imam 
za resno koncertno glasbilo, želim dati 
pomembnejšo vlogo tako na koncertnih 
odrih kot na akademski ravni. Moja že-
lja in nuja je, da ta inštrument pripe-
ljemo tudi v predmetnik glasbenih šol. 
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Akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna 
tradicionalno poteka tudi v medvoški 
občini – že štiriindvajset let brez preki-
nitve. Letošnja je bila zaradi epidemije 
koronavirusa zaključena drugače kot 
pretekla leta, ko so nagrajenci priznanja 
prejeli na zaključni prireditvi. Tokrat so 
bili predstavljeni skozi predstavitveni 
film, ki je bil predvajan v sredo, 11. no-
vembra, in sicer na TV Medvode, FB-ka-
nalu Visit Medvode in Turistične zveze 
Medvode ter Youtube kanalu Visit Med-
vode.

PRIZNANJA V RAZLIČNIH KATEGORIJAH

Ocenjevanje je potekalo v različnih kate-
gorijah, po posameznih so bili izbrani: Iva-
na Smuk iz Goričan (zasebne hiše, zgraje-
ne pred letom 1956), družina Rekar iz Hraš, 
družina Jenko iz Goričan in družina Kajzar 
iz Zgornjih Pi rnič (zasebne hiše, zgrajene 
po letu 1956), Kavarna Vanilija (gostinski 
objekti), Pohištvo Iskra (industrijsko-pod-
jetniški objekti), Osnovna šola Medvode 
(javni objekti), Športni park Smlednik 
(športni objekti), Park Branislave Sušnik 
(parki), stanovanjski blok Pot k Studen-
cu 3 (večstanovanjski objekt), rojstna 
hiša Franca Rozmana Staneta (kulturna 
dediščina), Apartma Metka, Golo Brdo 
(prenočitveni objekti), kapelica ob Športni 
dvorani Medvode (sakralna dediščina) in 
Tržnica Medvode (infrastrukturni objek-
ti). Posebni priznanji Turistične zveze 
Medvode sta prejela Uroš Košir in Zbiljska 
mornarica (mladinska sekcija TD Zbilje). 
"Ni veliko prostovoljcev, ki bi za svoj kraj 
v svojem življenju naredili toliko, kot 
prav Uroš Košir za svoje Turistično dru-
štvo Zbilje. Iz Zasavja ga je v te kraje pri-
peljala ljubezen. Izkazalo pa se je, da ne 
samo do družine, ampak tudi do Zbilj in 
širše okolice. Rastel je z razvojem kraja 
in v vsakem napredku je tudi del njega. 
Je skrben, zanesljiv in pošten. Gospodar 
v pravem pomenu besede, vzor mladi-
ni in odraslim, eden od glavnih obliko-
valcev mladega zbiljskega rodu prosto-
voljcev. Ne manjka mu idej. Čolnarna je 
njegov drugi dom, čolni njegovi otroci ... 
Poleg dela v svoji najbližji okolici je bil 

več let zapored tudi občinski svetnik in 
član marsikaterega odbora. Najbrž pa je 
njegova največja, a za enkrat še vedno 
neizpolnjena želja, začetek gradnje poti 
okoli Zbiljskega jezera," je med drugim 
zapisano v obrazložitvi priznanja za Uro-
ša Koširja. Kot gospodar društva je poleg 
predsednika Iztoka Pipana zaslužen tudi 
za društveni podmladek, ki je prav tako 
prejel posebno priznanje. Posebej so ome-
nili Žiga Burgerja, Mateja Kalana, Blaža 
Smoleta in Klemna Mlinariča. "Tem mla-
dim je v veliko veselje, ko lahko poleg idej 
starejših članov razvijajo tudi svoje ideje. 
Življenje jim sicer tako teče še hitreje, če 
zraven prištejemo še vsakodnevno delo 
za preživetje. Da je okolica Zbiljske dobra-
ve urejena, da v čolnarni delo poteka bolj 
hitro in da se obiskovalci počutijo varne, 
ko sedejo v čolne, za vse to so zadolženi 
mladi člani TD Zbilje, saj jih ima večina 
opravljene zahtevne tečaje reševalcev iz 
vode," so zapisali.

KOMISIJA OCENJEVALA SEPTEMBRA

V Turistični zvezi Medvode so zadovoljni, 
da jim je akcijo uspelo izpeljati tudi letos. 
"Zadovoljni smo, ker nam uspe že toliko 
let motivirati ljudi, da pošljejo predloge, 
kaj so novega, lepega opazili v naši obči-
ni. Letos je bilo predlogov veliko, tako da 

smo zapolnili vse razpisane kategorije. 
Komisija je ocenjevala urejenost okolice, 
čistočo, pestrost hortikulturne zasaditve, 
splošni vtis ... Na teren je šla šele sep-
tembra, težave je imela predvsem zaradi 
ukrepov ob covidu-19. Bila je v isti sestavi 
kot lani: Jure Galičič (JZ Sotočje), Jože Loč-
niškar (TD Žlebe - Marjeta), Monika Mo-
har (vrtnarstvo Hortika) in Saša Malenšek 
(arhitektka)," je pojasnila Vanja Ločniškar, 
predsednica Turistične zveze Medvode. 
Napredek na področju urejanja okolja je 
viden, pravi: "Vsi, ki živimo v Medvodah, 
smo zagotovo zelo zadovoljni, da nastaja 
center Medvod z novo tržnico, ki Medvo-
ščanom veliko pomeni. Največ predlogov 
je prišlo ravno za ta naš skupni prostor s 
prireditvenim delom in parkom Branisla-
ve Sušnik. Območje je lepo vzdrževano in 
čisto, kar seveda pri turistu, ki se pripelje 
v Medvode, pusti dober prvi vtis."  
Akcijo Moja dežela, lepa in gostoljub-
na bodo nadaljevali tudi prihodnje leto. 
"Upam, da bo potekala v ustaljenih okvir-
jih z zaključno prireditvijo na prostem v 
centru Medvod. Ne glede na razmere ak-
cije ne bomo prekinili. Ob tej priložnosti bi 
se zahvalila vsem, ki sodelujejo pri projek-
tu: vsem osmim turističnim društvom, JZ 
Sotočje, Občini Medvode in seveda komi-
siji," je zaključila Ločniškarjeva.

Razglasili najlepše, posebni priznanji v Zbilje
Štiriindvajseta medvoška akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna se je letos zaključila 
drugače, kot smo vajeni – s predstavitvenim filmom.

Dve posebni priznanji sta šli v Zbilje: gospodarju TD Zbilje Urošu Koširju (na arhivski 
fotografiji drugi z desne) in mladinski sekciji društva, na katero Košir že vrsto let prenaša 
svoja znanja. / Foto: arhiv TD Zbilje
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"Ker so se trendi promocijskih filmov v preteklih letih moč-
no spremenili, smo se lani odločili, da potrebujemo novega. 
Zadnji je bil namreč iz leta 2014, ko ga je za namensko pred-
stavitev v tujini pripravila TV Medvode," je povedal Jure Ga-
ličič, vodja turističnih programov v Javnem zavodu Sotočje 
Medvode.
Nov promocijski film je bil premierno predstavljen 24. ok-
tobra – zaradi razmer le na spletu, načrtovani dogodek ob 
tej priložnosti pa so morali odpovedati. Za snemanje je bilo 
objavljeno javno povabilo, na katerem je bila izbrana video 
produkcija Max Visuals. "Gre za majhno, a zelo sposobno eki-
po iz domače, medvoške občine. Njihov koncept nas je najbolj 
prepričal, kasneje pa smo ga skupaj še nadgradili. Pri snema-
nju so uporabili najnovejše tehnične in umetniške standarde 
pri produkciji, kar se pri končnem izdelku tudi pozna," pravi 
Galičič in poudarja, da so zelo zadovoljni. "Promocijski video 
na atraktiven in dinamičen način prikaže turistične produk-
te in znamenitosti ter vizualno vabi v Medvode vse starostne 
skupine v vseh letnih časih. Odraža točno to, kar želimo v 
Medvodah ponuditi obiskovalcem, oziroma tisto, kar je naša 
rdeča nit ponudbe. Dobili smo dva končna izdelka. En pro-
mocijski film je dolg štiri minute in bo služil kot glavno video 
promocijsko gradivo, še posebno na družbenih platformah, 
drugi pa je dolg osem minut in bo največkrat uporabljen za 
predstavitve na sejmih in podobno. Razlika med njima je 
pravzaprav le to, da je v daljši različici tempo počasnejši, kar 
omogoča še malo bolj podroben prikaz posameznih lokacij. 
Sicer pa je bilo pri snovanju za nas ključno, da pokažemo po-
tencialnim obiskovalcem tisto, kar lahko v tem trenutku pri 
nas počnejo in doživijo. To pomeni, da smo veliko poudarka 
dali vodi in vodnim aktivnostim, kot so supanje, ribolov in 
kopanje, ter uživanju v razgibani in precej neokrnjeni naravi, 

kjer je veliko možnosti sprehodov, rekreacije in kolesarjenja. 
Vse to smo seveda zapeljali tako, da smo v film zajeli kar naj-
več medvoških turističnih znamenitosti."
Z odzivom so zadovoljni. Samo v prvih štirih dneh je imel 
promocijski film okrog 16 tisoč ogledov. Kot še pravi Galičič, je 
dober promocijski material ključen za opazno promocijo. "Če 
hočeš biti viden, je to najlažje z vrhunskimi fotografijami in 
vrhunskim videom. Želeli smo parirati najboljšim in veliko 
bolj opevanim turističnim lokacijam in mislim, da nam je to 
tudi uspelo. Naš cilj je seveda privabiti tako slovenske kot tuje 
goste. Ključno pa je ne le privabiti jih v Medvode, ampak jim 
tu tudi ponuditi aktivnosti za aktivno preživljanje prostega 
časa. V zadnjem času veliko delamo na tem, da vse, kar je 
mogoče videti tudi v promocijskem filmu, na čim bolj enosta-
ven način ponudimo obiskovalcem. To pripravljamo v sode-
lovanju s ponudniki medvoških prenočitvenih zmogljivosti, 
gostinci in ostalimi turističnimi ponudniki. Učinki tega se 
kažejo. Z zadnjimi turističnimi sezonami, letošnja je seveda 
izjema, smo zelo zadovoljni. Podatki kažejo, da so, kar se pre-
nočitev tiče, za nami tri rekordne sezone. Temu so zagotovo 
pripomogle tudi odmevne prireditve, ki smo jih organizirali 
ali gostili, predvsem pa je ključna narava, ki omogoča pobeg 
iz norega vsakdana, hkrati pa nudi tudi veliko možnosti kva-
litetno preživetega prostega časa. Raznolikost ponudbe v vseh 
letnih časih je tisto, kar krasi Medvode."
V novem medvoškem promocijskem filmu igrajo: Neja Jesen-
ko, Miha Jenko, Franci Kic, Barbara Jakopič Kraljevič, Urška 
Meznarič, Matej Meznarič in Nika Meznarič, ogledate pa si ga 
lahko na družbenem omrežju Facebook (Visit Medvode) ali na 
Youtube kanalu.

Nov film za promocijo Medvod
Medvode imajo nov promocijski film, v katerem je poudarek na vodi in vodnih 
aktivnostih, vključili pa so tudi številne znamenitosti.

Za snemanje je bilo objavljeno javno povabilo, na katerem je bila 
izbrana video produkcija Max Visuals (direktor fotografije in barvna 
korekcija Max Petač, režija in montaža Matej Sušnik, asistent kamere 
Max Bernard). 

Veliko poudarka so dali vodi in vodnim aktivnostim. 
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Zaključen je drugi del zbiranja starih hišnih imen, ki je letos po-
tekalo v naseljih Dol, Goričane, Ladja, Medvode (s Presko in Sve-
tjem), Rakovnik, Sora, Vaše, Spodnja Senica in Zgornja Senica. 
"Najdenih je bilo 308 hišnih imen, ki odražajo veliko pestrost, 
saj se v nobenem naselju nobeno hišno ime ne ponovi. Ravno 
pestrost imen zagotavljala, da se ljudje z njimi med seboj jasno 
prepoznavajo in ločijo lastnino posamezne domačije. Ponekod 
hišna imena poznajo le še starejši domačini. Za njihovo ohra-
njanje pa je ključno, da jih poznajo tudi mlajši, s čimer se bo 
ta dediščina ohranila. Ljudje so na svoja imena večinoma po-
nosni in opažamo, da jih vse pogosteje znova uporabljajo tudi 
v vsakdanjem življenju. Morda so nekoč hišna imena, s kate-
rimi je povezan kmečki sloj, imela slabšalni prizvok, danes pa 
se v njihovi rabi čutita ponos na lastne korenine in pripadnost 
kraju. Imena so del naše dediščine, kar dokazuje tudi nedav-
ni vpis rabe hišnih imen v državni Register nesnovne kultur-
ne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS," je pojasnil 

Klemen Klinar z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Zbrana 
hišna imena bodo zabeležena v knjižici, ki bo izdana do konca 
novembra in bo brezplačno na voljo na Občini Medvode in v 
Knjižnici Medvode. Poleg tega so zbrana hišna imena vključe-
na v spletni leksikon hišnih imen www.hisnaimena.si. "Naj-
bolj viden rezultat projekta pa so označitve hiš s hišnimi imeni 
na lončenih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega soglasja la-
stnikov prejelo 126 hiš. Na tablah so imena izpisana v domači 
narečni obliki, kakršna je bila ugotovljena na srečanjih z do-
mačini," še pravi Klinar. Lastnikom domačij, ki se za označitev 
na že raziskanem območju niso odločili, Občina Medvode še 
vedno zagotavlja brezplačne table. Za pridobitev te se lastniki 
lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske (04 581 
34 16 ali klemen.klinar@ragor.si).
Projekt Stara hišna imena II poteka v okviru LAS Za mesto in 
vas in je financiran s strani Občine Medvode, drugih sodelu-
jočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

Zbranih več kot tristo  
hišnih imen
Zbiranje hišnih imen je letos potekalo  
v naseljih Dol, Goričane, Ladja, Medvode, 
Rakovnik, Sora, Vaše, Spodnja Senica in 
Zgornja Senica. Najbolj viden rezultat projekta so označitve hiš s hišnimi imeni na 

lončenih ploščah, ki so jih na podlagi oddanega soglasja prejeli 
lastniki 126 hiš. 

 
  

 
 

Delujemo že od leta 1991 in se ukvarjamo s 
servisiranjem vseh vrst  
črpalnih in vakuumskih 

naprav na vodni osnovi različnih proizvajalcev. 
 

 V kolektiv vabimo nove sodelavce: 
 
SERVISER ČRPALNIH NAPRAV 
 

Kontakt za prijave in dodatne informacije: 
Dejan Gaber, tel: 040 738 114 

serpum.dejan@gmail.com    
         

           P.E. Serpum, d.o.o. Kidričeva cesta 75, Škofja Loka 

 
 
 

Delujemo že od leta 1991 in se ukvarjamo s servisiranjem 
vseh vrst črpalnih in vakuumskih naprav na vodni osnovi 

različnih proizvajalcev.

V kolektiv vabimo nove sodelavce (m/ž):

SERVISER ČRPALNIH NAPRAV
Kontakt za prijave in dodatne informacije:

Dejan Gaber, tel.: 040 738 114
serpum.dejan@gmail.com

P.E. Serpum, d. o. o., Kidričeva cesta 75, Škofja Loka

servis črpalnih naprav
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NOVEMBRA

LG
K61

LG
VELVET

Ostanite povezani z Modrim Fonom novembra v prvem omrežju Slovenije. Naj vas navduši LG K61 s petimi kamerami ali zapelje 
čudoviti LG Velvet z odličnim OLED-zaslonom. Oba po izjemni modri ceni. Ponudba velja tudi za poslovne uporabnike.

*Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja s paketom Naj C akcija (z vezavo za 24 mesecev) z obročnim plačilom kupnine za 
napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih (v znesku 3.79 EUR za LG K61, skupaj 90.96 EUR, oz. v znesku 12.48 EUR za LG VELVET. skupaj 299.52 EUR), ki se obračunajo 
prek mesečnega računa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje  
akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do odprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in 
pogojev. Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem plačilu in možnosti vezave za 12 mesecev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, 
pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

379 1248
90,96 299,52
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PETER KOŠENINA

V nedeljo, 11. oktobra, so v Sori blago-
slovili nov lesen kip sv. Pija iz Pietrel-
cine. Podobo kapucinskega meniha, ki 
je umrl leta 1968, za svetnika pa bil raz-
glašen leta 2002, je blagoslovil njegov 
sobrat, kapucin Štefan Kožuh.
Sv. Pij se je rodil leta 1887 v Pietrelcini v 
južni Italiji. H kapucinom je vstopil leta 
1903, duhovniško posvečenje pa je prejel 
sedem let pozneje. Leta 1916 so ga zaradi 
slabega zdravja poslali v samostan v kra-
ju San Giovanni Rotondo blizu jadranske 
obale, kjer je ostal do smrti. Septembra 
leta 1920 je v mističnem zamaknjenju 
prejel stigme – znamenja Kristusovih 
ran na rokah, nogah in prsih. Bil je mi-
stik, spovednik in ustanovitelj sodobne 
bolnišnice. "Sv. Pij je bil ves Bogu na raz-
polago. Prejel je izjemne darove, ki jih mi 
nimamo, njemu pa jih je Bog hotel dati 
in je zaradi njih ogromno pretrpel. Niko-
li se ni umaknil, ampak se je ves dal na 

razpolago, da bi ljudem pomagal priti do 
Boga. Spoved pri njem včasih prvič ni šla 
skozi. Ko je začutil, da je bil spovedova-
nec površen, ga je odslovil, včasih precej 

nevljudno. Ampak, ti ljudje so prišli na-
zaj. Najprej jih je to šokiralo, a po pre-
misleku so prišli nazaj in se odprli Božji 
milosti. V določenem trenutku je začutil, 

Blagoslov kipa patra Pija
V Župniji Sora so ob priložnosti prejeli relikvije prve stopnje.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI

Novi kip Sv. Pija iz Pietrelcine je blagoslovil kapucin Štefan Kožuh.



Kipar Livio Comploi je kip izdelal iz lesa švicarskega bora.

da človek potrebuje tudi pomoč na telesnem področju. Postal 
je kanal dobrote množice ljudi, ki je prispevala, da je nastala 
izjemna bolnišnica, Hiša lajšanja trpljenja v San Giovanni Ro-
tondu," o sv. Piju pravi Šefan Kožuh.  

RELIKVIJE PRVE STOPNJE

Župnija Sora je ob priložnosti prejela relikvije prve stopnje – 
gaze, prepojene z njegovo krvjo. "Relikvije so različnih ravni, 
tukaj pa gre za relikvijo prve stopnje, neposredno del telesa sve-
tnika patra Pija. Pri njem je posebna možnost, če tako rečem. 
Imel je Kristusove rane in je krvavel, zato je bilo treba pogosto 
menjati obveze in gaze, ki so bile prepojene z njegovo krvjo. Te so 
shranjevali in jih še danes hranijo v Rimu ter jih dajo kapelam, 
župnijskim in drugim cerkvam kot relikvijo. Relikvija je živo 
ponavzočenje svetnika med nami. To ni nič magičnega, razu-
mljivo, nas pa spodbuja k temu, da zaupamo v priprošnjo tega 
svetnika, ki za nas pri Bogu moli po namenih, ki jih mi sami s 
težavo izrečemo," o relikvijah pravi Štefan Kožuh. 

PATER PIJ IZBRAL SORO

V sorški župnijski cerkvi sv. Štefana je po obnovi na desni 
strani ostal prazen podstavek. Župnik Jože Čuk je dolgo pre-
mišljeval, kaj bi nanj postavili. "Ko sem šel hodit, sem običajno 
poslušal duhovna predavanja v angleščini, nato pa sem po in-
ternetu iskal tudi kaj, kar bi bilo posneto v francoščini. Prvi za-
detek je bil kakih 30 let star pogovor radijskega voditelja z du-
hovnikom Jeanom Derobertom, ki se je kot bogoslovec srečal s 
patrom Pijem. Človek takoj začuti, če nekdo govori resnico ali 
ne. To me je zelo nagovorilo, zato sem iskal še druge stvari in 
tako začel spoznavati patra Pija, o katerem sem prej vedel zelo 

malo. Ne vem, mislim, da je res kar on izbral našo župnijo, da 
damo njegovo podobo v svojo cerkev. Mislim, da je svetnik, ki 
z življenjem govori o Kristusovi moči. Po patru se je v svetu res 
naredilo veliko dobrega, veliko odrešenja," o odločitvi, da na 
prazni podstavek postavijo prav kip patra Pija, pravi Jože Čuk. 

IZDELAN NA JUŽNEM TIROLSKEM

Novi kip sv. Pija je izdelan iz lesa švicarskega bora, na tradicio-
nalen način pa ga je izdelal južnotirolski kipar Livio Comploi iz 
Ortiseija v dolini Val Gardena, ki se je tudi udeležil blagoslova. 
Kip ni izdelan iz enega kosa lesa, pač pa iz več zlepljenih kosov. 
Tik pred koncem izdelave ga je kipar izdolbel, da je lažji in da je 
sprostil napetosti v lesu, zaradi česar ne bo razpokal.  
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Veljavnost od 15. 10. do 23. 11. 2020www.lekarnaljubljana.si

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in 
v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer 
veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 15. 10. do 23. 11. 2020 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

redna cena: 26,63 €

cena s Kartico zvestobe

21,30 € POPUST: 
20%4

KLEŠČE ZA MOČNE 
NOHTE VITRY
Močne pedikurne klešče 
iz nerjavnega jekla.

redna cena: 13,98 €

cena s Kartico zvestobe

11,18 € POPUST: 
20%3

redna cena: 11,91 €

cena s Kartico zvestobe

9,53 €
POPUST: 
20%2

VITAMIN C 500 MG
90 TABLET
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za  
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

OTROŠKE ZOBNE ŠČETKE  
SILVER CARE
Otroške zobne ščetke s 
protibakterijskim delovanjem.

ALOE OLJE, ALOE VERA X2
50 ML
Za posebno nego kože (strije, brazgotine, znaki 
staranja, izsušenost, akne), vsebuje hialuronsko 
kislino iz aloje vere, eterična olja čajevca in sivke, 
izvleček kamillice ter mandljevo in jojoba olje.

20%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

izbrano iz kataloga ugodnosti

iz generacije
v generacijo



28 | DOMAČI KRAJI

MAJA BERTONCELJ

Društvo upokojencev Medvode je v je-
senskem času tradicionalno pripravilo 
Krompirjev dan, ki je bil v znamenju 
krompirjevih jedi. Lani so postregli kar 
29 različnih – od juh in glavnih jedi do 
sladic. Letošnji bi moral biti v sedmi iz-
vedbi, zaradi znanih razmer pa so tudi 
ta dogodek morali odpovedati.
S tem so bili prikrajšani še za eno prilo-
žnost za druženje in skupno udejstvova-
nje. "Covid-19 nam je preprečil vsa dru-
ženja v društvu. Skoraj vse aktivnosti so 
odpadle. Spomladi nam je pokvaril raz-
stavo v Knjižnici Medvode in načrtovani 
kulturni dogodek ob odprtju, ni bilo na-
črtovanih izletov, skoraj vsi planinski 
pohodi so odpadli, nismo se družili s so-
sednjimi in pobratenimi društvi. Špor-

tna tekmovanja, socialna dejavnost in 
kulturni dogodki so bili zelo okrnjeni. 
Rokodelke se nismo družile, smo pa 
doma pletle copatke in tako ustvarjale 
vsaka zase. Z delavnico smo sodelovale 
na Tednu vseživljenjskega učenja. Ko je 
že vse kazalo, da bomo lahko nadalje-
vale načrtovane jasenske dejavnosti, pa 

je novi koronavirus spet udaril in nam 
preprečil tradicionalni Krompirjev dan," 
je pojasnila Majda Tratar in hkrati pou-
darila, da se ne dajo. "Izpod spuščenih 
rolet društva so pognali krompirjevi 
srčki za srečo in upanje, da se bo življe-
nje kmalu vrnilo v stare tirnice." Za do-
kaz je priložila tudi fotografijo.

Krompirjevi  
srčki
Namesto krompirjevih jedi 
srčki na okenski polici

Covid-19 je Društvu upokojencev Medvode preprečil organizacijo tradicionalnega 
Krompirjevega dne, a se ne dajo: izpod spuščenih rolet društva so pognali krompirjevi srčki. 
/ Foto: arhiv društva

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih  
Vam priskočimo na pomoč  
in Vam v celoti opravimo  

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije

V Knjižnici Medvode je bila od 21. oktobra do 8. novembra na ogled 
fotografska razstava fotosekcije KUD Fofité z naslovom Potepanja. 
S svojimi deli, nastalimi v zadnjem letu, so se predstavljali trije čla-
ni fotosekcije, in sicer Irena Krasnik, Irena Marsich in Peter Slapar. 
Razstavo so poimenovali Potepanja, ker so vse fotografije posneli 
med pohajkovanji in potepi po medvoški občini in tudi zunaj nje, 
doma in v tujini. Vsi trije so se že večkrat predstavili v Knjižnici Med-
vode in drugje po Sloveniji na samostojnih in skupinskih razstavah, 
prejeli pa so tudi številne nagrade na fotografskih natečajih. M. B.

Potepanja na razstavi

Potepanja



MAJA BERTONCELJ

Medvode imajo mobilni kino na prostem. "Projekt je partner-
stvo Javnega zavoda Sotočje Medvode, TV Medvode in TD Zbilje. 
Z njim smo uspešno kandidirali na razpisu LAS. Gre za nakup 
celovite opreme, ki bo omogočala izvedbo projekcij na prostem v 
visoki resoluciji, to je napihljivega projekcijskega platna s pripa-
dajočo opremo, projektorja, zvočnikov in prenosnika za predva-
janje," je pojasnil Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje.
Kot pravi, so takšno opremo za predvajanje filma pred leti upora-
bili pri jezeru Jasna, ko so predvajali film Pr' Hostar in s tem po-
drli rekord v najpogosteje predvajanem slovenskem filmu: "Sam 
pa sem idejo o tem, da bi tudi v Medvodah pridobili takšno opre-
mo, dobil med dopustom na Hrvaškem, ko so v kampu pripravili 
nekaj projekcij animiranih filmov za otroke. Ob naslednjem LAS 
razpisu smo za to opremo kandidirali in bili uspešni."
Oprema bo namenjena zagotovitvi dodatne ponudbe dogajanja 
v Medvodah. "Že letos smo konec poletja želeli pripraviti pro-
jekcijo na prireditvenem prostoru nove tržnice, pa smo morali 
načrte zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, spremeniti. 
Ker gre za opremo, ki jo je mogoče postaviti v relativno hitrem 
času, načrtujemo projekcije tudi po drugih koncih občine, kot 

sta na primer igrišče pred POŠ Topol in vaški trg ob Zbiljskem 
jezeru. Pravzaprav je elektrika v neposredni bližini edini pogoj 
za možnost postavitve in izvedbe dogodka," pove Galičič in doda 
še nekaj besed o glavnih ciljih projekta: "Oživitev medvoškega 
mestnega jedra, kamor bomo s ponudbo filmskih predstav pri-
vabili ne le prebivalce Medvod, ampak tudi naključne obiskoval-
ce in turiste – še zlasti ker bo šlo za kulturne oziroma umetniške 
vsebine. Namen je vsebinsko poskrbeti za čim širši spekter gle-
dalcev, zato razmišljamo v smeri predvajanja aktualnih film-
skih uspešnic in tudi tako imenovanih art filmov. Projekcije 
bodo ponujene tudi osnovnim šolam za dneve dejavnosti, s TV 
Medvode smo se dogovorili, da bi predvajali kakšno njihovo ar-
hivsko tematsko oddajo, saj imajo zares odličen arhiv dogajanja 
v Medvodah v zadnjih tridesetih letih. Kdaj pa bi lahko predva-
jali tudi arhivske filme, ki so bili deloma ali v celoti posneti v 
Medvodah," še razmišlja Galičič.

Mobilni kino na prostem
Oprema bo namenjena zagotovitvi 
dodatne ponudbe dogajanja v medvoški 
občini.

Ker gre za opremo, ki jo je mogoče postaviti v relativno hitrem času, 
načrtujejo projekcije na različnih lokacijah po občini. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Jure Galičič
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V Knjižnici Medvode v času novega koronavirusa pripravljajo po-
snetke pravljic v izvedbi knjižničarke Mirjam Slanovec, ki so na-
menjene vsem generacijam. Namesto klasične pravljične ure v 
živo v knjižnici si tako lahko vsak četrtek ob 17. uri na njihovem 
profilu na Facebooku ogledate eno virtualno pravljico. Za četrtek, 
12. novembra, so pripravili rusko ljudsko pravljico Kako si je koza 
zgradila bajtico, v četrtek, 19. novembra, boste lahko prisluhnili 
slovenski ljudski pravljici Fižolčki, 26. novembra slovenski ljudski 
pravljici O beli kači s kronico, 3. decembra pa slovenski ljudski 
pravljici Lisica in kozica. "Otroci in odrasli, odprite okno v svet pra-
vljic in potujte naokoli iz domačega naslanjača," vabijo v Knjižnici 
Medvode. M. B.

Okno v svet pravljic

MAJA BERTONCELJ

Društvo Slovenski center za ustno zgo-
dovino je izdalo zgibanko z naslovom 
Vaški vrt v Smledniku živa kulturna 
dediščina. V njem je opisana zgodovina 
nastanka vrta, podrobneje pa so pred-
stavljene različne skupine rastlin, ki ra-
stejo na njem.
Besedilo so prispevale Fani Sešek, Urška 
Sešek in Karin Elena Sánchez, vse aktiv-
ne članice društva. Vaški vrt na Trgu sv. 
Urha v Smledniku je nastal na pobudo 
Društva Slovenski center za ustno zgodo-
vino leta 2018 z namenom obuditve nek-
danjih vaških flančnikov, gredic ob Savi, 
kjer so prebivalci Smlednika še med obe-
ma vojnama na ugodni legi gojili zgo-
dnje sadike domače zelenjave. Vaški vrt 
kot sonaravni zeliščni vrt je skupnostni 
in medgeneracijski projekt, ki je pove-
zal več kot sto posameznikov in več kot 
dvajset organizacij. Kot je tudi zapisano 
v zgibanki, predstavlja bogastvo narave, 
človeškega znanja in medsebojne pove-
zanosti. Njegov cilj je ohranjanje kultur-
ne in naravne dediščine, izobraževanje, 
spodbujanje samooskrbe, krepitev lokal-
ne skupnosti ter obogatitev turistične 
ponudbe kraja. Zbirajo tudi semena in 
se s tem pridružujejo svetovnemu tren-
du zbiranja avtohtonih, zdravih in gen-
sko nespremenjenih semen. Od tu je le 
še korak do krajevne semenske banke, 
poudarjajo. Vse rastline so označili, tako 
da služi kot učni vrt različnim obiskoval-
cem. Omogočajo tudi vodene oglede. 

Na vrtu je kaj videti. Rastline zanj so pri-
šle s 26 vrtov iz vseh petih vasi Krajevne 
skupnosti Smlednik. Izbor, katere pred-
staviti v zgibanki, zagotovo ni bil enosta-
ven. "Pri izboru po ene rastline iz vsake 
skupine smo imeli težko delo, saj smo iz-
birali med več kot stotimi rastlinami. Na 
našem vrtu namreč raste več kot osem-
deset odstotkov vseh rastlin, ki jih imajo 
na samostanskem zeliščnem vrtu v Oli-
mju. Odločili smo se za nekaj bolj znanih, 
nekaj takih, ki jih najdemo le še redkokje, 
ter nekaj takih, ki so z modernimi razi-
skavami pridobile novo veljavo. Od sadja 
smo izbrali kar jablano, krono vrta, lan je 
prastara kulturna rastlina, oves dragoce-
no žito, žal zelo redko videno in premalo 
uporabljano. Od zelišč, ki jih je na Vaškem 
vrtu največ, predstavljamo dobro misel, 
pegasti badelj in laški smilj, zdravilna je 
tudi črnika, skoraj pozabljena 'roža' starih 
kmečkih vrtov," so pojasnili.
Vrt obiskovalce privablja tudi v jesen-
skem času. Da je še bolj zanimiv, je z raz-
stavo poskrbela članica društva in lokal-
na umetnica Albina Bizjak, ki je znana po 
tem, da že leta krasi tudi smleško cerkev. 
"Predstavljeni so darovi jesenske narave, 
oblikovani v domiselne okrasitve, poleg 
tega pa še nekaj oblačilne dediščine in 
staro jesensko opravilo – ličkanje koruze. 
Albina pripravlja okrasitve za Vaški vrt že 
dve leti, in sicer v tistih mesecih, ko na 
njem ni cvetja in rastline počivajo. Letos 
je bilo to že spomladi, ko je bila velika 
suša, in je velikonočna razstava privabi-
la veliko obiskovalcev. Trenutna jesenska 

razstava bo na ogled le še kak teden ali 
dva, odvisno od vremena, Albina pa že 
pripravlja novo okrasitev za božični čas," 
je povedala Urška Sešek, predsednica dru-
štva Slovenski center za ustno zgodovino.
Zaradi znanih razlogov jim v društvu 
letos spomladi ni uspelo izpeljati tra-
dicionalnega Flancanja, zato upajo, da 
bo prihodnje leto drugače. "Za Vaški vrt 
pa si želimo, da bi bilo možno vodenje 
skupin in izvajanje delavnic na vrtu, 
saj smo pripravili program za različne 
starosti in vabimo šole, vrtce, društva, 
družine ...," še pravi Seškova.

Vaški vrt v Smledniku v zgibanki
Predstavljene so rastline kot kulturna dediščina. Vrt privablja tudi v jesenskem času. 
Krasi ga jesenska razstava, ki prikazuje tudi oblačilno dediščino in stara opravila.

Vaški vrt v Smledniku je zanimiv v vseh 
letnih časih: na sliki Albina Bizjak z darovi 
jesenske narave, oblikovanimi v domiselne 
okrasitve, poleg tega pa še nekaj oblačilne 
dediščine. / Foto: arhiv društva
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Gorski tekači so se v petek, 9. oktobra, in v soboto, 10. oktobra, 
pomerili v teku na Šmarno goro.
Dvojni tekmovalni program so začeli s 25. Rekordom Šmarne 
gore, dan kasneje pa so tekli še na 41. Teku na Šmarno goro. 
Petkov lov na rekord od vznožja v Tacnu po poti "čez korenine" 
do cilja na vrhu Šmarne gore v dolžini 1,8 kilometra je dal novo 
najhitrejšo znamko. S časom 10 minut in 59 sekund jo je posta-
vil Filimon Abraham, ki nastopa za Nemčijo. Drugi je bil Fran-
coz Sylvain Cachard, tretji pa kot prvi Slovenec Timotej Bečan. 
Medvoščan je bil v cilju s časom 11 minut in 12 sekund, kar je 
nov slovenski rekord, povsem izčrpan. "To je bila najtežja tekma 
v mojem življenju. Deset minut je že, odkar sem v cilju, pa še 
nisem prišel povsem k sebi. Vzpon na Šmarno goro mi zelo ve-
liko pomeni, tako da je trema praktično večja kot na svetovnem 
prvenstvu. Glavnino gorskih treningov naredim tukaj. Poznam 
vsak kamenček, kar je zagotovo prednost. Letos je bila res moč-
na tudi mednarodna konkurenca, bilo je precej prerivanja po 
progi. Izboljšal sem lanski čas, kar je bil cilj. Zelo sem zadovo-
ljen. Tretje mesto je danes kot zmaga," je pojasnjeval v družbi iz-
branke Jasmine Jelovšek in sina, ki sta v zadnjih metrih glasno 
navijala zanj. Bečan je bil s petim mestom najboljši Slovenec še 
dan kasneje, na tekmi po gozdnih poteh Šmarne gore in Grma-
de v dolžini deset kilometrov, ki je štela tudi za državno prven-
stvo. Na prvih dveh mestih ista bila tekača kot dan prej, le da je 
zmagal Cachard pred Abrahamom. V ženski konkurenci je bila 
tako v petek kot v soboto zmagovalka Mojca Koligar iz Kranja. 
Dvakrat je bil v deseterici tudi Matic Plaznik: na Rekordu Šmar-
ne gore na osmem mestu, na Teku na Šmarno goro pa je bil 
deseti. Tina Kozjek je petkov tek končala na šestem mestu, Ja-
smina Jelovšek pa je bila v soboto sedma.

Na Šmarno goro tekli  
rekordno hitro
Medvoščan Timotej Bečan je izboljšal 
lastni slovenski rekord v teku na Šmarno 
goro. Dvojni spored prinesel zmago 
Nemcu in Francozu.

Boj Timoteja Bečana do zadnjih atomov moči ob podpori navijačev, 
tudi izbranke Jasmine in sina (v ozadju)
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TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

NA SVETU IMAMO DVE PANDEMIJI

Ob ponovnem zaprtju šol in nekaterih 
vrtcev so otroci zopet pristali doma, na 
vrata pa je potrkala tudi hladnejša po-
lovica leta, kar je idealno, da se človek 
sploh ne spravi iz hiše.
Vsak dan poslušamo o epidemiji koro-
navirusa, ki je povod za ukrepe, s kate-
rimi se do sedaj še nismo srečali. Ob tej 
epidemiji pa potihoma, vendar vztrajno, 
morda že skoraj 20 let, napreduje epide-
mija prekomerne mase. Ne le otroci, vsi 
postajamo obilnejši, kar predstavlja glo-
balni problem. Vseeno, svet stoji na mla-
dih, zato je gibanje na tem mestu prava 
naložba. V Sloveniji se je zadeva z do-
brim sistemom športne vzgoje, različnih 
krožkov, prostočasnih dejavnosti in po-
dobnih zadev že pred leti stabilizirala, od 
leta 2008 celo vsako leto izboljšala, letos 
pa so se kazalci zopet začeli premikati v 
negativno smer, o čemer pa ne slišimo 
prav veliko.
SLOfit oziroma športnovzgojni karton sis-
tematično spremlja pripravljenost otrok 
že od leta 1989, torej več kot 30 let, vendar 

je upad gibalnih sposobnosti letos daleč 
največji, še posebno pri fantih. Šola otro-
kom predstavlja predvsem red in disci-
plino, jih uči odgovornosti, solidarnosti, v 
njej se preko stika z drugimi socializirajo. 
Znanje, ki ga otrok pridobi med šolanjem, 
verjetno niti ni prvotnega pomena, saj se 
vsak na koncu usmeri v stran, ki ga zani-
ma, vseeno pa tudi preko drugih pridobi 
življenjske temelje.
Večina je dandanes vse podredila pre-
živetju virusa, pozabila pa živeti. Zunaj 
je občutno manj ljudi, predvsem otrok, 

kar pomeni, da je večina v svojih hišah 
ali stanovanjih, kjer se ne igrajo in gi-
bajo, kar za sabo potegne kopico težav. 
Kot kineziolog se ne bom imel za stro-
kovnjaka na ostalih področjih, vendar z 
vidika fizične pripravljenosti to ni rav-

no najboljši način. Na tem mestu pa so 
znova najbolj pomembni starši, ki mo-
rajo s svojim vzorom pripraviti otroke h 
gibanju. Posledice prekomerne telesne 
mase se seveda ne pokažejo takoj, svojo 
težo upravičijo šele v poznejših letih ali 
pa v kritičnih situacijah, tudi okužbo z 
različnimi virusi, s katerimi se slabotno 
in kondicijsko zanemarjeno telo bistve-
no težje spopade.
Da le ne bo vse tako pesimistično; člo-
vek, ki je bil dobro telesno pripravljen, 
se mnogo lažje prebije nazaj, saj ima 

naše telo dober spomin. To pomeni, da z 
nekaj več truda hitreje pripleza na ena-
ko raven, za razliko od tistega, ki prej ni 
nič počel. Nikoli ni prepozno, vredno pa 
je začeti že v tem trenutku. Narava po-
nuja navdih in številne možnosti.

V gibanju s Timotejem (19)

Vir: SLOfit 2020, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani
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MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje je v sodelovanju s 
Športno zvezo Medvode tudi za sezono 
2020/2021 izdal publikacijo Šport v Med-
vodah, novost pa je, da je objavljena le 
na spletu. V njej se predstavlja trinajst 
športnih klubov in društev.
"Toliko se jih je odzvalo našemu povabi-
lu za posredovanje podatkov. To so tudi 
najbolj aktivna društva in klubi, ki redno 
sodelujejo z Javnim zavodom Sotočje in 

športno zvezo. Namen publikacije je na 
enem mestu zbrati ponudbo športnih 
aktivnosti, ki potekajo skozi celo leto," je 
pojasnila Ines Iskra, vodja športnih pro-
gramov v Javnem zavodu Sotočje Med-
vode, in dodala, da je publikacija lahko 
v pomoč staršem, ki se odločajo, katere 
športne aktivnosti bi bile primerne za 
njihovega otroka, pa tudi odraslim, ki 
iščejo sebi primerno rekreacijo. Na za-
vodu ocenjujejo, da je ponudba športa 
v Medvodah pestra in kakovostna. "Ne-

katera medvoška društva so izredno 
aktivna in združujejo vse starostne ka-
tegorije, imajo vzpostavljeno selekcijsko 
piramido. S tem se trenutno ponaša pet 
medvoških klubov. Ne gre spregledati 
niti dejstva, da so tekmovalno usmer-
jena društva konkurenčna slovenskim, 
tista, ki se ukvarjajo z rekreacijo ali pro-
stočasno športno vzgojo najmlajših, pa 
konstantno beležijo prirast članstva, 
kar je tudi viden kazalnik kakovostnega 
dela," še pravi Iskra.

Izšla publikacija ponudnikov športnih vadb
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Janez Mihovec s Svetja je znan po tem, da na večja popotova-
nja vzame s seboj medvoško zastavo. Poleti ga je spremljala 
na veslanju v potovalnem kajaku okrog Istre. Na poti je bil 
deset dni.
"Žena me je z avtom pripeljala na izhodišče v Opatijo, torej na 
skrajni severovzhodni del Istre, nekakšno predmestje Reke. 
Istra deluje kot trikotnik in je na prvi pogled videti precej 
enovita. Ima pa vrsto zalivov, rečnih ustij, potopljenih dolin 
(Raša, Limski kanal, ustje Mirne) in številne otoke in otočke 
(v Medulinskem zalivu, Kamenjaku, Brioni, okrog Poreča). 
Vzhodna obala je bistveno bolj divja, predvsem med Rabcem 
in Medulinom," je svoj veslaški opis začel Janez Mihovec in 
nadaljeval: "To je bila izkušnja potovanja po divjini. Vsak dan 
je bil videti podobno: čez dan veslanje, ponoči spanje. Prostor 
za spanje sem našel 'na pamet' večer prej. Vsak večer je bila to 
seveda druga divja plaža, samotni otok ... Postavil sem šotor. 
Običajno sem bil vsak večer povsem izmučen od napora. Vse, 
kar potrebuješ, tovoriš s seboj. Zadeva je zelo brezkompromi-
sna. Zjutraj sem se nato spravil v kajak in veslal in veslal 
– po oceni okrog petdeset kilometrov dnevno. Vmes sem obi-
čajno našel kakšen kamp, kjer sem se izkrcal, si vzel čas za 
trgovino, osebno nego, kopanje na plaži ... In nato naprej ob 
obali. Vse skupaj je bilo precej adrenalinsko. Pa ne zaradi do-
mnevnih morskih psov, ki da so jih videli prav tu, ne zaradi 
nevihtnega vremena in vodnih tokov, ampak zaradi gliserjev 
in vodnih skuterjev, zaradi katerih je treba biti zelo pazljiv."
Veslal je sam in po oceni naredil skupaj štiristo kilometrov. 
"Zelo veliko časa vzame veslanje ob obali. Če prečiš zalive, si 
kar naenkrat na odprtem morju, kar ni posebej pametno, gle-
de na to, da sem kar nekajkrat imel valove, višje od enega 
metra. Težavo povzroča tudi veter, ki 'običajno' piha ravno v 
prsi. Bilo je zelo naporno. Končal sem v Miljah, ki je najbolj 
severozahodna točka Istre in že v Italiji, predmestje Trsta," 
pravi. Istra s kajaka je ... "Mešanica vsega. Po eni strani popol-
na divjina, samotni otoki, pečine, divje plaže, nikjer nikogar. 
Po drugi strani turistična dežela. Vsak dan greš mimo ho-
telov, kampov, srednjeveških mest – Pulja, Umaga, Rovinja, 
Poreča, Vrsarja, slovenske Istre ...," odgovarja. 

Po desetih dneh ga je žena pobrala v Trstu. Kot še pove, so bile 
morske oblike veslanja že dolgo časa na njegovem predno-
stnem seznamu: "Običajno veslam po slovenskih rekah. Letos 
je zaradi covida-19 noro leto in se ni dalo iti kam daleč, zato 
sem odlično izkoristil možnost, ki je bila na voljo. Glede na 
vse, kar se dogaja, se zdi, da bo drugo leto še kaj podobnega, 
morda veslanje okrog Krka, Cresa, Lošinja, Kornati ... Možno-
sti v naši bližini je kar veliko.

S potovalnim kajakom okrog Istre
Desetdnevna avantura Janeza Mihovca od Opatije na Hrvaškem do Milj v Italiji

Janez Mihovec s kajakom okrog Istre / Foto: osebni arhiv

Istra s kajaka

AVTOMEHANIČNE IN  
AVTOKLEPARSKE STORITVE,  

diagnostika vozil,  
nadomestna vozila,  

PRODAJA IN MENJAVA PNEVMATIK.

Ve č  n a  w w w. l u s t r e k - av t o s e r v i s . s i
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

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

Dacia priporoča   dacia.si

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

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun 
kredita nudi naslednje kreditne pogoje za nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 13.740 € z DDV, s pologom v višini 3.750 € in financirano 
vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek Eko sklada 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na 
informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani  https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in 
zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–7,640 l/100 km. Emisije CO2: 137–173 g/km. Emisijska 
stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0161–0,0366 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.oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia Duster ECO-G

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Na plinski pogon

+ paket zimskih pnevmatik

 že za 
89 €
na mesec
z                          kreditom*
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.Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil
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Dejstvo je, da ni znanih znanstvenih in tehničnih podatkov, na pod-
lagi katerih bi se določila posebna najvišja starostna meja za neu-
porabljene nove pnevmatike za osebna in lahka tovorna vozila. Pri-
poročila Evropske tehnične organizacije za pnevmatike in platišča 
(ETRTO) in proizvajalcev ne določajo roka, v katerem je treba pnev-
matiko prodati, se pa nanaša na pravilno skladiščenje pnevmatik, 
da se ohranijo njene lastnosti. Pravilno skladiščenje zagotavlja za-
ščito pred visokimi temperaturami, tj. zaradi prekomernih tempera-
turnih sprememb, vlage, ozona, UV-žarkov, olj in agresivnih kemi-
kalij. Podobna navodila daje Goodyear, ki med drugim opozarja, da 
lahko shranjene in rabljene pnevmatike ohranijo svoje značilnosti 
le, če so pravilno vzdrževane, shranjene v primernih pogojih skla-
diščenja in niso bile predmet slabega ravnanja. Nemško združenje 
gumarske industrije, združenje pnevmatik in nemško združenje 
vulkanizerjev navajajo, da so pnevmatike nove, če so stare do pet 
let. Zanimivo je, da v dokumentih omenjenih organizacij ni zapisa-
no, da po omenjenih obdobjih pnevmatik ni več mogoče prodati, 
torej da so neuporabne, ampak da je treba pred prodajo ali upora-
bo pridobiti mnenje strokovnjakov in proizvajalcev. Vsi poudarjajo 
ključni pomen pogojev shranjevanja pnevmatik in načina njihovega 
vzdrževanja. Vse nove pnevmatike so prevlečene s tanko plastjo si-
likona, ki ščiti pnevmatike pred staranjem. Zato pri nakupu novih 
pnevmatik ni potrebno, da je DOT enak datumu nakupa, saj je to 
do določene mere tudi tehnično nemogoče. Tako ali tako pa vam 
enoletna garancija začne teči šele z dnem nakupa.  

So nove avtomobilske gume  
lahko stare



PETER KOŠENINA

V prvi polovici oktobra je pozornost obi-
skovalcev Blagovnega centra Medvode 
pritegnil starejši labodji samec, ki se je 
zbegano sprehajal po parkirišču in oko-
lici trgovin. Družica naj bi mu umrla, zato 
se je osamljen zatekel na levi breg reke 
Sore. Tam vztraja že več kot mesec dni. 
Družbo mu delajo race in obiskovalci 
centra, okoliš pa je zdaj njegov. Ko sem 
ga fotografiral, mi je to dal jasno vedeti 
in me odločno "pospremil" stran od me-
sta, kjer je počival. Upam, da se njegova 
žalostna zgodba srečno konča.

RAZGLED

Labod v središču  
Medvod

MARJEŠKA PEHTA

Minilo je že deset let od mojega vandranja s prijateljico v 
Nemčijo, natančneje v Rosenheim, kjer sva med drugim obi-
skali tudi svetovno razstavo različnih zasaditev in urejanja 
vrtov, tako okrasnih kot zeliščnih in zelenjavnih. Se je izpla-
čalo, ker sem na tej razstavi prvič videla visoko gredo, poleg 
je bila tudi razlaga, kako jo narediti. 
Vsa navdušena sem doma možu predstavila novo idejo in na-
slednje leto sem imela prvi dve visoki gredi, dolgi vsaka po 
pet metrov, kolikor sem si lahko privoščila. Vsa navdušena 
sem takoj v marcu 'poflancala' solato v prvo gredo in nisem 
mogla verjeti, kako hitro je zrasla, v mesecu in pol sem že 
postregla z domačo glavnato solato. Ker je pri nas solata pri 
vsakem kosilu v velikih količinah, sem morala takoj kupi-
ti nove sadike in na izpraznjena mesta saditi nove. Seveda 
sem se sproti učila, kaj in kako saditi, da je bilo pridelka ve-
dno dovolj. V mojih visokih gredah je vsako leto raslo vse od 
krompirja, čebule, fižola, paprike, paradižnika do začimb. Vse 
je nenormalno raslo in tudi rodilo kot prej na tleh nikoli ni. 
Navdušenje nad visokimi gredami se je z leti stopnjevalo, ku-
pila sem še dve manjši, ugotovila, da je še premalo, mož se je 
odločil, da mi naredi še eno pa še eno ... Nisem jih več štela, 
samo uživala v svojem vrtu izobilja.
Letos pa se je mož odločil, da sta prvi gredi preživeli svojo ži-
vljenjsko dobo in da mi naredi nove – njegov projekt, ki je res 
odlično uspel. Priporočam vsakomur, ki bi bil rad samooskr-
ben, da si postavi eno, dve gredici v višini, ki mu odgovarja, 
in seveda glede na prostor. Prednosti, ki so me poleg videza 
navdušile, so, da ni voluharja, ni plevela, ne boli hrbet, ni šti-
hanja vsako pomlad, sadim vedno prej kot vsi ostali, ker se v 
visoki gredi zemlja veliko hitreje segreje, raste vse veliko bolje 
kot na tleh. Pomanjkljivost je mogoče ta, da po desetih letih 

na videz res niso bile lepe, funkcija pa je bila še vedno ista, 
hitra setev in hiter pridelek. Poleti je morda tudi težava, da je 
potrebnega malo več zalivanja, vse ostalo pa je en sam užitek. 
Najhitreje pridete do visoke grede, če odprete kakšno izmed 
spletnih strani trgovcev s takšno ponudbo, preverite, kaj vam 
ponuja ... Zelo dobro je, da z notranje strani dodate plastično 
zaščito (ponavadi je že v ponudbi), na spodnjem delu pa pritr-
dite gosto pleteno mrežo, ki bo ščitila rastline pred voluharjem. 
Jeseni, ko obrežete grmovje, morda še kaj drugega, recimo da 
kupite pri kmetu kakšno balo slame, vse to lahko pospravite 
na dno grede, približno 30 centimetrov, potem na to dodate 
travo in zemljo, ki ste jo predhodno odstranili, ko ste pripra-
vljali raven teren za gredo, okrog 20 centimetrov, naslednja 
plast je plast pokošene trave, listja, spet nekje 30 centimetrov, 
potem dodate dober domač hlevski gnoj, lahko je tudi konj-
ski, okrog 15 centimetrov, po vrhu se doda dobra vrtna zemlja, 
nekje 20 centimetrov. Vse skupaj se bo še malo posedlo, tako 
da za zgornjo plast zemlje kupite malo več, da jo boste lahko 
dodali. Potem pa zgodaj spomladi veselo na delo.
Letos so tudi moje zdravilne 'rožce' dobile svojo visoko gredo. Pre-
sajala sem jih pred kakšnim mesecem, in moram reči, da glede 
na vreme, ki je za ta letni čas čudovito, v gredi že vse zeleni. 
Poleg tega, da na svojem vrtu lahko v vsakem letnem času 
naberem zelenjave za celo družino, sem večino časa na sve-
žem zraku, vedno nekaj urejam, sadim, pobiram, morda je 
tudi to nekaj, kar mi odvrne misli od vseh problemov, ki so 
trenutno res skrb vzbujajoči in ljudi spravljajo v obup. 

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Visoke grede
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SUDOKUSMEH JE POL ZDRAVJA
sudoku_LAZJI_17_0r
NALOGA

8 3 7
1 9 6 3 4

5 4
6 8 7 4

2 3
7 9 5 6

1 4
9 2 3 8 1

5 9

sudoku_LAZJI_17_0�r

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_17_0r
NALOGA

837
19634

54
6874

23
7956

14
92381

59

sudoku_LAZJI_17_0�r

REŠITEV

834192657
159876342
267543189
618735924
925461738
743289516
386914275
492357861
571628493

Rešitev:

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

POL-POL  
Srečata se znanca iz študentskih časov na ekonomski fakulteti.
"Kako ti gre?" vpraša prvi.
"Še kar. Prodajam zajčje paštete, ki jih izdeluje moj brat," odgo-
vori drugi.
"Kje pa dobi toliko zajcev?"
"No, tebi lahko povem. Polovica mesa je konjskega."
"Kako?"
"En zajec, en konj."

POMOTA 
Pred leti v gostilni v Pirničah. Natakar diskretno vpraša gostjo: "Go-
spa, ste morda opazili, da je vaš mož pravkar zdrsnil pod mizo?"
"Motite se, moj mož je tisti tamle, ki je pravkar vstopil v gostilno."

KMEČKI TURIZEM 

Turizem v dobi vavčerjev.
Gospodar: "Gospa, pri nas vas bo vsako jutro zbudil petelin."
Turistka: "Nastavite ga za četrt na osem."

Strelci DU Medvode so ponosni, da imajo v svojih vrstah najboljšega 
strelca s serijsko puško na Gorenjskem v sezoni 2020. To je Boško 
Doneski, ki je bil prvi na treh letošnjih tekmovanjih s povprečnim 
rezultatom 180 krogov. M. B. / Foto: Jani Jakič

Vokalna skupina Foné Megale je v prvi polovici oktobra pripravila 
svoj peti letni koncert. Zaradi omejitev zbiranja so bile klopi v sorški 
župnijski cerkvi prazne, koncert pa so neposredno prenašali po 
družbenih omrežjih. P. K. / Foto: Peter Košenina

Skupina Calypso – bend za žur je pred kratkim predstavila novo 
pesem z naslovom Na eks. Videospot zanjo je premiero doživel na 
spletu. Vodja in pevec skupine Domen Kuralt, ki v videospotu odigra 
tudi glavno moško vlogo, razloži, da so pesem Na eks posneli že 
pred koronakrizo, saj so z njo želeli obeležiti dvajsetletnico obstoja 
skupine. "Na eks je zaljubljena, pozitivna, vesela pesem – prav 
takšna, kakršno ljudje v teh težkih časih potrebujemo," še doda 
glasbenik. A. B. / Foto: Tjaša Zupan
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MAJA BERTONCELJ

"Kulturna dejavnost v kulturnih domo-
vih in kulturnih društvih se je v času 
covida-19 precej ustavila. V večjem šte-
vilu se ne moremo dobivati in ustvar-
jati. In ker dva člana KUD Fofité več kot 
očitno rada kuhava, se je porodila ideja, 
da bi začeli snemati kuharsko oddajo. 
S to idejo smo povezali KUD Fofité in 
Javni zavod Sotočje," je pojasnil Jure 
Galičič, ki za potrebe snemanja oddaje 
lastno kuhinjo deli s prijateljico iz igral-
skih vrst Moniko Jekler. 
Vsak mesec posnamejo dve oddaji, eno 
za drugo, novo na spletu (na strani Visit 
Medvode in KUD Fofité na Facebooku ter 
na Youtubu na kanalu Ljubiteljska kuha-
rija) objavijo vsakih 14 dni. Na martinovo, 
11. novembra, je bila tematika temu pri-
merna. Nova oddaja je v znamenju jedi, 
ki so značilne za martinovanje. "Pripra-
vljava jedi, ki so povezane s tem okoljem: 
z recepturo ali z lokalnimi sestavinami. 
Kuhati skušava čim bolj sezonsko. Vsak 
pripravlja svojo jed: jaz sem bolj za me-
sne, Monika za zelenjavne. Trudiva se, da 
je izbor jedi za čim širšo populacijo in da 
se jih da pripraviti brez zelo velikih stro-
škov in iskanja sestavin po trgovinah. 
Uporabiva recepte, ki jih že poznava ali 
jih poiščeva na spletu, vedno pa dodava 
še ščepec svoje note," pravi Galičič. 
Z odzivom sta zelo zadovoljna, saj števi-
lo ogledov raste. "Prve oddaje so bile ob-
javljene v času poletnih dopustov, tako 

da je bilo takrat ogledov nekaj manj. Po 
komentarjih sodeč je ljudem predvsem 
všeč najina sproščenost, da ni vse samo 
kuharija. Pravzaprav je to tisto, kar bi 
pri vsakem kuhanju moralo biti: ne ob-
veza, ampak želja po dobri hrani, dru-
ženju, pozitivnem preživljanju prostega 
časa," je še dejal Galičič.
Teme dosedanjih enajstih oddaj so bile: 
ričota s porom in bučkami (in kranjsko 
klobaso), medvoška pita, pica in send-
vič iz koruze, burger in dodatki za bur-
ger, koruza, bučke, steaki, sladko slani 

jedi iz jabolk ter rulada. In tema nasle-
dnje? "Po vsej verjetnosti bodo jajca," je 
napovedal Galičič.

Ljubiteljska kuharija z Moniko in Juretom
Na spletu je bilo predvajanih že enajst posnetkov oddaje Ljubiteljska kuharija, v 
katerih imajo glavno vlogo Monika Jekler, Jure Galičič in jedi, ki jih pripravljata. 
Zadnja objava je bila v znamenju martinovega.

Preverite aktualne informacije:

triglav.si i.triglav.siinfo@triglav.si 080 555 555 Zavarovalnica Triglav @TriglavGroup

Zavarovanja, tudi avtomobilska, 
lahko sklenete na daljavo.  
Preverite tudi ponudbo sklepanja 
zavarovanj na spletu.   

Prijavo škode lahko opravite  na dalja-
vo. Vse informacije dobite na spletni 
strani triglav.si/skode/prijava-skode   
ali pokličite na 080 555 555.

Poslujemo v vseh pogojih in smo vam na voljo tudi na daljavo. 
Omogočamo vam, da lahko večino storitev uredite na daljavo, kjer 
smo za vas dostopni po različnih komunikacijskih in prodajnih kanalih.

Za urejanje novih ali  
obstoječih zavarovanj se 
lahko obrnete tudi na vašega 

zavarovalnega zastopnika.

Našim zavarovancem zagotavljamo 
pomoč v nujnih primerih z uporabo 
Asistenčnega centra (080 2864) ali 

mobilne aplikacije Triglav Asistenca.

Z vami smo, kjerkoli nas potrebujete.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z 
geslom GASILSKA ZVEZA MEDVODE, 
objavljene v reviji Sotočje 9. oktobra 
2020, ki prejmejo zgoščenko Tanje Zajc 
Zupan in Hermine Matjašič, so: Lučka in 
Filip Bolta Eržen iz Medvod, Marinka 
Kristanc iz Smlednika in Erik Stojčev
ski iz Medvod. Nagrajencem iskreno 
čestitamo. 

Jure Galičič in Monika Jekler se dobro znajdeta tudi v kuhinji. 
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www.gorenjskiglas.si

Novo v petkovih številkah  
Gorenjskega glasa

 Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar  
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,  

napeto in aktualno.
in

 Rubrika o gorenjskih priimkih.  
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,  

kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas

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 srede, 25. novembra 2020, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 16. NOVEMbRA 2020.

*10% popust velja ob 
enkratnem nakupu v 
prodajalni MEDVODE 
ZADRUGA in ŽELEZNINA. 
popust ne velja za kmetijski 
repromaterial kot so semena 
(koruza, krompir, žita, 
poljščine), gnojila (mineralna 
25kg, foliarna 1l), krmila, ffs 
(250ml in več), lesni peleti, 
naftni derivati in gradbeni 
material. predviden je za 
prodajo v količinah, običajnih 
za gospodinjstva in ne velja za 
pravne osebe ter samostojne 
podjetnike. 

cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
tEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072

trg-zeleznina@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SObOtE od 7. do 13. ure
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PRODAJALNA ZADRUGA cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
tEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SObOtE od 7. do 13. ure

BARVA SPECTRA 
FRESH
14 l

KALORIFER VORNER 0280 
2000W

SONČNIČNA
SEMENA
5 kg

SAMO
4,99€

PASJA HRANA 
HOBBY DOG
1,24 kg

1,39€
AKcIjA

1,98€

-30%

KOCKE ZA PRIŽIGANJE
48 kos

SAMO
0,60€

MEŠANI PIŠKOTI 
MARTA
400 g

3,82€
AKcIjA

4,77€ -20%

1,70€
AKcIjA

2,12€ -20%

INDIJANČEK 
MARTA
Več vrst, 140 g

ŠKORNJI 
PODLOŽENI 

ŽENSKI

SAMO
9,90€

BAstON 
MEHKA 

VABA
150 g

SAMO
3,99€

SUHA 
DOMAČA 
KLOBASA 
KRAGELJ

pOpUSt
-12%

PŠENIČNA 
MOKA KATIČ 
TIP 400
1 kg

0,69€
AKcIjA

0,98€

-30%

SAMO
19,99€

SAMO
11,90€

TESNILO ZA VRATA IN 
OKNA E

SAMO
1,99€

ROKAVICE 
PODLOŽENE

SAMO
2,99€

PENA MONTAŽNA 
PU 110

SAMO
6,69€
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