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SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA 

SO TOČ JE (ISSN 1580 - 0547) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o ob či ni Med vo de. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj s so de lav ci: Peter Košenina,  
Boš t jan Lu štrik, Bo ris Pri mo žič in Fran ci Roz man. Od go vor na ured ni ca: Ma ri a Volč jak, ured ni ca pri lo ge Maja Bertoncelj (maja.bertoncelj@g-glas.si). Oglas no tr že nje: Mateja Žvižaj, 
te le fon: 04/201 42 48, 041/962 143, te le faks: 04/201 42 13. E-pošta: info@g-glas.si. De lo v ni čas: po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure in pet ek od 8. do 
15. ure, so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab; tisk: Nonparel, d. o. o.; SO TOČ JE šte vil ka 10 je pri lo ga 90. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 9. novembra 2018. V na kla di 6100 iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva v ob či ni Med vo de brez plač no. Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta Sta ne ta 12, Med vode.  
Na naslovnici: Žan Kajzar iz Zg. Pirnič / Foto: Peter Košenina

MAJA BERTONCELJ

Stekla so pripravljalna dela za gradnjo Galerije pri Kulturnem 
domu v Sori. Krajevna skupnost Sora, Kulturno umetniško 
društvo Oton Župančič Sora in Občina Medvode so že pred 
leti naročili projekt rekonstrukcije kulturnega doma in pri-
zidave zaradi potreb skupnosti in društva. Prav tako so že 
pridobili gradbeno dovoljenje in le-tega tudi podaljšali. Za-
radi ekonomske situacije je bila izdelana sprememba pro-
jekta, ki je sprva načrtovani prizidek spremenila v enoto ga-
lerije, kjer bosta ohranjena dva dela, galerijski del in manjši 
stranski oder. Objekt bo namenjen dogodkom kulturnega 
značaja. V njem se bodo odvijale likovne, slikarske, foto-

grafske in druge razstave. Prostor bo namenjen tudi dru-
ženju in širjenju kulturne zavesti. Izvajalec del je podjetje 
Kovinar-gradnje ST, njihova pogodbena vrednost pa znaša 
413.138,08 evra. Izvajalec je bil izbran z javnim naročilom. 
"Projekt smo prijavili tudi na razpis Eko sklada (nepovratna 
finančna spodbuda za nove naložbe v gradnjo skoraj niče-
nergijskih stavb splošnega družbenega pomena), katerega 
rezultate še čakamo," so še pojasnili na Občini Medvode in 
dodali, da bodo dela zaključena predvidoma spomladi 2019.
V času gradnje lahko pride do občasnih polovičnih zapor 
lokalne ceste pri kulturnem domu. Obstoječi glavni vhod v 
dom bo zaprt, v uporabi pa bo stranski vhod na drugi strani 
objekta.

Začenja se gradnja Galerije
Dela pri Kulturnem domu v Sori bodo predvidoma zaključena spomladi 2019.

MAJA BERTONCELJ

Deževje in veter, ki sta konec oktobra ponekod po Sloveniji 
povzročila veliko škodo, sta tokrat Občini Medvode prizane-
sla. Voda je sicer narasla, a hujšega k sreči ni bilo. Izkazalo 
se je, kako potreben je bil lanski in letošnji projekt sanacije 
Sore pri sotočju. "V Medvodah intervencij skoraj ni bilo. Prišlo 
je do vdora meteorne vode v objekt na že standardni lokaciji 
v Rakovniku. Naravni ujmi sta Medvode na srečo tokrat obšli. 
Je bilo pa v okviru Civilne zaščite Medvode in Gasilske zveze 
Medvode vse pripravljeno in organizirano za ukrepanje ob 
morebitnih večjih nevšečnostih," je potrdil Anže Šilar, povelj-
nik Gasilske zveze Medvode.
Upravljavec vseh vodotokov je Republika Slovenija, a sredstva 
ne zadoščajo za njihovo nujno potrebno redno vzdrževanje. 
Zato zadnja leta tudi Občina Medvode zagotavlja del sredstev 
v svojem proračunu za vzdrževanje manjših vodotokov. Že 
v preteklih letih je občina skupaj z vodnim gospodarstvom 
porečja zgornje Save opravila več posegov in tako izboljšala 
poplavno varnost. Tudi letos pa so se lotili urejanja nekaterih 
manjših vodotokov v občini. "Letos smo pristopili k ureditvi 
odsekov potoka ob cesti proti Setnici, uredili smo brežine ob 
cesti, ki so erodirale in s tem ogrožale cesto. Izvedla se je ure-
ditev brežin s kamnom v betonu, podbetonirale so se zajede, 
na kritičnih delih se je povečal profil struge, ki bo omogo-
čal neoviran pretok vode ob večjem deževju. Uredili smo tudi 

bankine na cesti proti Topolu. Na tem delu je potok Ločnica 
odnesel del bankine, zato smo brežino uredili s kamnom v 
betonu, izvedla se je tudi mulda, ki odvaja vodo s ceste. S tem 
smo preprečili nadaljnjo erozijo na tem delu. Na propustu 
pri Knavsovi smreki v Studenčicah smo formirali brežino na 
obeh straneh potoka pred vtokom v propust, s čimer smo pre-
prečili nadaljnjo erozijo brežin," pravijo na Občini Medvode. 
Ocenjena vrednost vseh izvedenih del je 23.427 evrov, izvedlo 
pa jih je samostojno podjetje Katarina Ogris Trampuš.

Voda narasla, a večjih težav ni bilo
Občina Medvode se je tudi letos lotila ureditve nekaterih manjših vodotokov v občini. 

Ob deževju konec oktobra je voda narasla, a večjih težav v medvoški 
občini ni povzročala. Na fotografiji Zbiljsko jezero. / Foto: Anže Šilar
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Ko pride dan za odprtje novih pridobi-
tev v manjšem kraju in ko so krajani 
pri projektu zavzeto sodelovali s števil-
nimi prostovoljnimi urami, je veselje še 
toliko večje. V soboto, 20. oktobra, so v 
KS Trnovec dočakali odprtje otroškega 
igrišča in urejenega vaškega središča 
na območju, neposredno ob njihovih 
prostorih. Izvedla se je celostna sanacija 
brežine potoka Ločnica, prestavitev ele-
ktroenergetskih vodov, utrjevanje povr-
šin, namenjenih parkiranju, površin, 
namenjenih druženju in prireditvam 
(vaškega trga), tlakovanja in predvsem 
tudi ureditev igrišča za najmlajše. 

VČASIH RUDARSKI DOM, DANES  
UREJENO VAŠKO SREDIŠČE

Program od odprtju so popestrili nasto-
pi otrok, ki jih je v krajevni skupnosti v 
dolini Ločnice vedno več, kar je poudaril 
tudi Jernej Košica, predsednik KS Trno-
vec. Svoj govor je začel z zgodovinskim 
pogledom: "Še nekaj desetletij nazaj je 
tukaj stal mogočen rudarski dom, v ka-
terem so delovale rudarske uprave. Po 
koncu delovanja rudnika je služil raz-
ličnim najemnikom, ob koncu vojne je 
bil požgan. V bližini je stala mogočna 
lipa, pod katero so se ljudje zbirali in 
zabavali. Lipo so podrli, ko so gradili 
cesto. Iz ruševin rudarskega doma je 
najprej zrasla lesena avtobusna gara-
ža. Kasneje je služila spravilu plugov in 
orodij za zimsko službo. Ob ustanovitvi 
Občine Medvode je tudi Trnovec z delom 
vasi Setnica postal samostojna krajev-
na skupnost. Do leta 2013 smo krajani 
za snovanje novih idej o razvoju naše-
ga kraja, za druge sestanke in volitve 
uporabljali bivalni kontejner ob garaži." 
Dotaknil se je večjih pridobitev v kraju: 
"V vasi smo vedno poskušali slediti ra-
zvoju večjih krajev, vendar smo zaradi 
majhnosti cilje dosegali počasneje. Ve-
likega pomena za nas je bilo posoda-
bljanje telefonskega omrežja skupaj s 
kabelsko telefonijo in internetno pove-
zavo. Kljub številnim hudournikom je 
bilo veliko gospodinjstev ob sušnih ob-

dobjih brez pitne vode. Oskrbo so nam 
morali zagotavljati sorški gasilci. Pod 
planino Govejka smo našli odličen vo-
dni izvir in zgradili vaški vodovod. Z 
leti se je izboljšala prometna povezava. 
Tako kot drugje so se tudi iz naše do-
line mladi odseljevali v bližnja urbana 
središča, v zadnjem času pa se naša 
dolina znova polni, vedno več je družin 
z majhnimi otroki, ki cenijo življenje v 
neokrnjeni naravi. To nam je bila tudi 
spodbuda pri snovanju ideje po uredi-
tvi manjšega prostora in rekreacijskih 
površin, kjer bi se lahko družili. Prostor 
pri "ta veliki hiši", kot se je vedno reklo, 
je bilo najboljše, kar smo si lahko žele-
li. Podrli smo garažo in zgradili manjši 
objekt ob bivalnem kontejnerju. Zaželeli 
smo si še eno športno igrišče. Na pomoč 
nam je priskočila tudi Občina Medvode. 
Potem je prišla želja še po igrišču za naj-
mlajše, pa ureditev okolice in parkirišča 
ter sanaciji bližnjega potoka. Poskusili 
smo in rezultat vidimo danes." 

TUDI MANJŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
LAHKO DELAJO VELIKE PROJEKTE

Kot je še povedal Košica, je vrednost ce-
lotnega projekta okrog 60 tisoč evrov. Z 
ureditvijo igrišč za najmlajše so uspe-
šno kandidirali tudi za evropska sred-
stva v sklopu projektov LAS, konkretno 

projekta Srečujemo se na igrišču, ki je 
sofinanciran s strani evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja. Ure-
jena okolica je delo in vložek krajanov 
s finančno podporo občine, ki je finan-
cirala tudi defibrilator. Za zavarovanje 
brežin in izboljšanje poplavne varnosti 
je denar prispevala država. Svoj govor je 
Košica zaključil z besedami: "Sodelova-
nje pri tem projektu nam vliva upanje 
in zaupanje, da se z dobro voljo, razu-
mevanjem in medsebojnim spoštova-
njem lahko uresniči veliko potreb in 
želja naših krajanov. Igrišče je naše, kar 
pomeni, da bomo zanj skrbeli in da bo 
lepo urejeno. Naj bo igra na svežem zra-
ku del vašega vsakdana." In ker ni več 
lipe, so sedaj posadili jerebiko, prenese-
no iz bližnjega gozda. Ena najbolj zaslu-
žnih pri projektu je zagotovo tajnica KS 
Trnovec Mojca Murnik, ki je bdela nad 
projektom.
Zbrane je nagovoril tudi župan Medvod 
Nejc Smole, ki je pohvalil povezanost lo-
kalne skupnosti in veliko število prosto-
voljnih ur, ki so jih sami vložili v ta pro-
jekt: "Krajani KS Trnovec so pokazali, da 
še tako majhen kraj lahko dobi evrop-
ska sredstva in da tudi manjše krajevne 
skupnosti lahko delajo velike projekte, 
če so ljudje za."
Uradnemu odprtju je sledilo druženje 
krajanov.

Hura, dobili smo otroško igrišče in vaško središče
V Krajevni skupnosti Trnovec so se razveselili novih pridobitev.

Nove pridobitve so v uporabo predali otroci. Levo Jernej Košica, predsednik KS Trnovec.
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Informacije o poteku gradnje kanalizacije ČISTO ZATE:
	 	Vaše – kanal O1a1a (Vaše 4c–Vaše 36) – kanalizacija v gradnji 

do sredine decembra, sledi asfaltiranje
	 	Spodnje Pirniče – kanal S-10 (Sp. Pirniče 82–Sp. Pirniče 84) – 

fekalna kanalizacija zgrajena, sledi sočasna gradnja 
	 	Spodnje Pirniče – kanali S8, S8-2, S8-3 in S8-4 (Sp. Pirniče 

43–Sp. Pirniče 38) – fekalna kanalizacija zgrajena, sledi so-
časna gradnja 

	 	Vaše – kanal O1a (Vaše 16a–Vaše 16h) – fekalna kanalizacija 
zgrajena, sledi sočasna gradnja 

	 	Spodnje Pirniče – kanala S-6 in S-7 (Sp. Pirniče 8–Sp. Pirniče 
9f) – fekalna kanalizacija zgrajena, sledi sočasna gradnja 

	 	Pirniče – kanali S9-1, S9-2, S9-3 in S9-5 (Sp. Pirniče 35a–Zg. 
Pirniče 2) – fekalna kanalizacija zgrajena, sledi sočasna gra-
dnja 

	 	Vaše – kanal O1c (Vaše 4–Vaše 4c) – gradnja zaključena
	 	Zgornje Pirniče – kanal Sf (Zg. Pirniče 91e–Zg. Pirniče 91k) – 

fekalna kanalizacija zgrajena, sledi sočasna gradnja 
	 	Zgornje Pirniče – kanal Sg (Zg. Pirniče 91r–Zg. Pirniče 91m) 

– fekalna kanalizacija zgrajena, sledi sočasna gradnja
	 	Zgornje Pirniče – kanal S15 in S15-1 (Zg. Pirniče 22b–Zg. Pir-

niče 26a in Zg. Pirniče 24b–Zg. Pirniče 45c) – fekalna kanali-
zacija v gradnji, sledi sočasna gradnja

	 	Vikrče – kanal S3 in S3-1 (Vikrče 13–Vikrče 22) – gradnja za-
ključena, sledi asfaltiranje

	 	Preska (Bizantova cesta) – kanal O-15 – gradnja zaključena, 
sledi asfaltiranje v novembru

	 	Zgornje Pirniče – kanal Sh (Zgornje Pirniče 93–Zgornje Pir-
niče 124) – fekalna kanalizacija zgrajena, sledi sočasna gra-
dnja

	 	Zgornje Pirniče – kanal S14-1 in S14 (Zgornje Pirniče 17–Zgor-
nje Pirniče 2d) – fekalna kanalizacija zgrajena, sledi soča-
sna gradnja 

	 	Vikrče – kanal O1-1 (Vikrče 23–Vikrče 39) – gradnja zaključe-
na, sledi asfaltiranje

	 	Preska (Bizantova cesta) – kanal O13 in O11 – gradnja zaklju-
čena, v teku asfaltiranje 

	 	Vikrče – kanal S4 (Vikrče 35a–Vikrče 34e) – gradnja zaključe-
na, sledi asfaltiranje v novembru 

	 	Ladja – v gradnji plinovod, sledi asfaltiranje
	 	Rakovnik – v gradnji plinovod do konca novembra, sledi as-

faltiranje
	 	Čarmanova ulica (Medvode) – kanalizacija zgrajena, do 

konca leta bo potekala še gradnja črpališča 
	 	Kanal Spodnje Pirniče – Zgornje Pirniče "Pod Stražo" – fe-

kalna kanalizacija zgrajena, asfaltiranje do konca novembra

Projekt Čisto zate

MAJA BERTONCELJ

Seje občinskega sveta, ki so vedno skli-
cane za sredo z začetkom ob 16.30, obi-
čajno trajajo do poznih večernih ur, za-
dnja v tem mandatu, ki je potekala 17. 
novembra, pa je bila zaključena v slabi 
uri. Na dnevnem redu je bilo le sedem 
točk, ki pa niso terjale daljše razprave.
Svetniki so sprejeli Predlog Odloka o 
programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč in merilih za odmero komunal-
nega prispevka za območje občine Med-
vode. Z uveljavitvijo novega Občinskega 
prostorskega načrta so se med drugim 
spremenile površine stavbnih zemljišč, 
ki jih je pri odmeri komunalnega pri-
spevka treba upoštevati, zato Zakon 
zahteva pripravo novega odloka o pro-
gramu opremljanja in merilih za odme-
ro komunalnega prispevka na območju 
občine z novimi vhodnimi podatki. Z 
novim odlokom ne spreminjajo faktor-
jev dejavnosti, ki so bili določeni s spre-

membo odloka v letu 2016, prav tako se 
ne spreminja znižanje komunalnega 
prispevka za nestanovanjske kmetijske 
stavbe, ki je trideset odstotkov, se pa 
zniža odstotek znižanja komunalne-
ga prispevka za industrijske stavbe in 
skladišča iz trideset na deset odstotkov, 
saj se zaradi znižanja komunalnega 
prispevka zaradi pridobljenih evropskih 
sredstev in sprejetega Občinskega pro-
storskega načrta komunalni prispevek 
že v osnovi zniža. Nespremenjeno osta-
ja tudi, da se vsem obstoječim stavbam 
ob priključitvi na javno kanalizacijsko 
omrežje priznajo minula vlaganja v la-
stne individualne sisteme v višini pet-
deset odstotkov komunalnega prispev-
ka za kanalizacijsko omrežje.
Sprejet je bil sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobrega v k. o. Žlebe, svetniki 
pa so se seznanili s sprejemom Sklepa o 
začasnem financiranju Občine Medvo-
de v letu 2019. S tem sklepom se urejata 
način in obseg financiranja proračun-

skih uporabnikov do sprejetja proraču-
na Občine Medvode za leto 2019. Obdobje 
začasnega financiranja iz tega sklepa 
traja do 31. marca 2019. V skladu z Za-
konom o javnih financah se lahko tudi 
podaljša. Do sprejetja proračuna občine 
za leto 2019 se bo financiranje potreb 
proračunskih uporabnikov nadaljevalo 
na podlagi proračuna za leto 2018 in za 
iste programe kot v letošnjem letu. Po-
leg tega se smejo v obdobju začasnega 
financiranja porabiti sredstva do višine 
porabljenih sredstev v enakem obdobju 
preteklega leta. Ta za obdobje januar - 
marec 2018 znašajo 2.396.337,86 evra in 
predstavljajo obseg začasnega financi-
ranja po tem sklepu.
Sejo in s tem tudi mandat so zaključili s 
točko pobude in vprašanja.

Najkrajša seja v tem mandatu
Občinski svet je zasedal še zadnjič v mandatu 2014–2018. Na dnevnem redu je bilo 
sedem točk, seja pa je bila končana v manj kot eni uri.

V tem štiriletnem mandatu 
je bilo okroglih trideset sej 
občinskega sveta.
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Vabimo vas, da nas  
obiščete na spletni strani 
Občine Medvode.

www.medvode.si

•  koledar vseh  
dogodkov v občini

•  portal investicij

•   oddajanje vlog in 
obrazcev

•  predlogi in prijave

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Občinski svet je ob koncu mandata 
sprejel Odlok o oglaševanju in obvešča-
nju v občini Medvode.
Ta določa način, merila in pogoje, pro-
storsko razporeditev, pravice in obve-
znosti uporabnikov ter izvajanje de-
javnosti oglaševanja in obveščanja na 
območju občine izključno na javnih po-
vršinah. "Cilj odloka je, da se omogoči 
raba javnih površin na območju občine 
za oglaševanje in obveščanje, vendar 
tako, da se omeji prekomerno oglaševa-
nje ter posledično vzpostavi red. V od-
loku je že upoštevana nova zakonodaja 
s področja graditve objektov ter določbe 
Občinskega prostorskega načrta, ki do-
ločajo enote urejanja prostora, v katerih 
je postavitev oglasnih objektov dovolje-
na (npr. na kmetijskih in gozdnih zem
ljiščih postavitev objektov za oglaševa-

nje ni dovoljena)," je že pri obravnavi 
osnutka predloga pojasnila občinska 
inšpektorica Martina Schlaus.

Odlok vsebuje tudi kazenske določbe, 
uporabljati pa se bo začel s 1. januarjem 
2019.

Cilj je narediti red na področju oglaševanja

Cilj odloka je, da se omogoči raba javnih površin na območju občine za oglaševanje in 
obveščanje, vendar tako, da se omeji prekomerno oglaševanje. 

MAJA BERTONCELJ

Medijska hiša Eko dežela je že četrto leto zapored v poseb-
ni izdaji revije Eko dežela – Občine razglasila rezultate anket 
projekta Naj občina 2018. V kategoriji večjih občin je občina 
Medvode uvrščena na drugo mesto. Med mestnimi občinami 
si je najvišjo oceno po mnenju anketirancev zaslužila Mestna 
občina Koper, med večjimi občinami (nad deset tisoč prebi-
valcev) občina Žalec, med manjšimi pa občina Dobrna.
Občani so v anketi ocenjevali pet različnih kazalnikov zado-
voljstva z življenjem v svoji občini: kako občina skrbi za oko-
lje, za zdravstvo, zdravje in rekreacijo, za ranljivejše skupine 
(mlade, mlade družine, starejše, invalide), kako s prometno 
infrastrukturo skrbi za pešce in kolesarje ter ali se turizem 

razvija v pravo smer. Občina Medvode je najvišji oceni prejela 
v kategorijah skrbi za okolje in razvoja turizma. 
"Za ohranjanje narave našim zanamcem morajo poskrbeti 
tako občani kot tudi Občina. Letos smo lastno merilno posta-
jo za spremljanje kvalitete zraka v mestu nadgradili z me-
rilnikom delcev PM10, s katerim bomo spremljali onesnaže-
nost zraka in po potrebi sprejemali ukrepe. Veliko pozornosti 
namenjamo učinkoviti rabi energije, zato smo energetsko 
prenovili že večino javnih objektov. Ponosni smo na naziv 
energetsko najbolj prodorna občina 2017 v kategoriji srednje 
velikih občin. Zelo aktivni na tem področju so tudi prosto-
voljci, ki v Društvu Reks in Mila skrbijo za živali in okolje s 
preventivnimi akcijami in ozaveščanjem občanov," pravijo 
na Občini Medvode.

Medvode visoko na ocenjevanju občin
V kategoriji večjih občin je občina Medvode na drugem mestu.
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Občinski svet Občine Medvode šteje tri-
indvajset občinskih svetnikov. V man-
datu, ki se zaključuje, je bilo v njem 
prisotnih devet različnih strank ali list. 
Prevladujejo svetniki, ki jih je bilo šest-
najst, svetnic pa sedem. Kako ocenjujejo 
mandat, so se odločili za vnovično kan-
didaturo?
GLAM – Glas aktivnih Medvoščanov je 
v tem mandatu imel pet svetnikov. Vito 
Klavora je na tokratnih lokalnih volitvah 
kandidat liste Špon, Anže Šilar ne kandi-
dira, Darinka Verovšek, Ladislav Vidmar 
in Cvetka Židan Valjavec pa so kandidati 
Liste Nejca Smoleta. Oceno mandata je 
podala Darinka Verovšek: "Mandat občin-
skega sveta ocenjujemo kot zelo uspešen. 
Nivo razprav je bil večinoma spoštljiv, 
argumentiran, čeprav smo imeli včasih 
drugačne poglede na nekatere zadeve. 
Menimo, da nismo delovali izključevalno 
ali žaljivo ter da je prevladal javni interes 
pred osebnim, vse v dobro občanov. V so-
delovanju z županom in občinsko upravo 
smo realizirali večino projektov, ki smo 
si jih zadali, in dokazali, da kot sodelavci 
zmoremo drugače, več in bolje. Napredek 
je opazen na vseh področjih občine in v 
vseh krajevnih skupnostih. Plodno sode-
lovanje vseh – občinskega sveta, občinske 
uprave in župana ter vseh občanov, ki so 
predlagali in opozarjali, je doprineslo k 
uspehu. Pomembno je, da nam pozitivne 
kritike in pripombe dajejo moč, da nare-
dimo korak naprej k cilju in ne dopusti-
mo, da zavirajo dobre ideje in dober na-
men. Zavedanje odgovornosti in vizija, ki 
bo občino pripeljala korak dlje, pa je nalo-
ga vsakega, ki se odloči za kandidaturo v 
občinski svet. Pet članov svetniške skupi-
ne GLAM je to nalogo odgovorno opravilo."
NLNKOM – Nestrankarska lista za na-
predek krajev občine Medvode je v tem 
mandatu imela pet svetnikov (Katarina 
Galof, Mojca Jeraj, Sašo Šulc, Matejko 
Trampuš, Stanislav Ulanec). Vsi so na 
tokratnih lokalnih volitvah kandidati na 
novi Nestrankarski listi Sotočje. Oceno 
mandata je podala Katarina Galof: "Vo-
livci so nam – novim obrazom na voli-
tvah – zaupali pet mandatov, kar je bilo 

neke vrste presenečenje glede na to, da 
je bila to nestrankarska lista prejšnjega 
župana Stanislava Žagarja. Začetki niso 
bili enostavni. Podporniki in simpatizer-
ji NLNKOM so nas prepustili samim sebi 
oziroma zapustili. Podpore ni bilo nikjer 
in tudi roke, ki bi nas vodila, nismo imeli 
s strani nekoč gorečih pripadnikov te li-
ste. Lahko rečem, da je bilo tudi v nas kar 
nekaj negotovosti. Bili smo dobesedno 
vrženi v vodo, nismo utonili, smo se pa 
naučili plavati. Vse to je botrovalo temu, 
da smo se povezali, naučili prvih korakov 
v politiki in sčasoma postali prava pove-
zana in prijateljska ekipa. Delovali smo 
v korist občank in občanov ne glede na 
politično prepričanje in podprli vse ideje 
in predloge, ki so se nam zdeli pomemb-
ni za razvoj občine ne glede na to, iz ka-
tere politične opcije je bil predlog podan. 
Menimo, da smo s svojim delom lahko 
zadovoljni in ponosni, da smo se znali 
dogovarjati z vsemi deležniki in vedno 
uspeli najti pravo rešitev v korist vseh 
nas. To lahko z vso odgovornostjo tudi 
potrdimo s tem, da smo večino zastavlje-
nih projektov uresničili in da so zaživeli."
SDS – Slovenska demokratska stran-
ka je imela v tem mandatu tri svetnike 
(Leon Merjasec, Roman Robas in Saša 
Rožič). Vsi trije so na isti listi tudi kan-
didati za nov občinski svet. Oceno man-

data je podal Leon Merjasec: "Svetni-
ška skupina SDS v občini Medvode svoj 
mandat ocenjuje pozitivno kakor tudi 
sodelovanje med svetniškimi skupina-
mi. Delno smo uresničili svoj začrtani 
program, ki smo si ga zadali na samem 
začetku. Delovali smo od projekta do 
projekta, se usklajevali, da smo prišli do 
najboljših rešitev za naše občane. S so-
delovanjem smo dokazali, da se da. Le 
pozitivno je treba pristopiti k projektom 
in misliti na dobro za vse naše občane. 
Najbolj smo zadovoljni, da je vse naše 
delo potekalo transparentno, upoštevali 
smo vprašanja in predloge občanov ter 
jih tudi reševali. Tako lahko rečem, da 
je za nami uspešno štiriletno obdobje, 
kar nam pritrjujejo tudi občani."
SMC – Stranka modernega centra je 
imela v tem mandatu tri svetnike (Luka 
Kajtna, Iztok Krasnik in Alenka Žavbi 
Kunaver). Vsi trije so na listi iste stran-
ke kandidati tudi na tokratnih lokalnih 
volitvah. Mandat ocenjuje Alenka Žavbi 
Kunaver: "Svetniška skupina SMC je v 
tem mandatu sodelovala zelo aktivno, 
prispevala številne pobude, se trudila k 
izboljšavam in podala veliko predlogov. 
Delno smo bili uslišani. Žal pa ne pri tem, 
da se ohranijo sredstva za delovanje dru-
štev, za knjižnično gradivo, za aktivno-
sti, ki so pomembne za prijetno bivanje v 

Svetniki ocenjujejo štiriletni mandat
Zaključuje se mandat občinskega sveta 2014–2018. Svetniške skupine so po zadnji seji 
podale njegovo oceno. Večina svetnikov se poteguje še za en mandat.

Občinski svetniki z županom po zadnji seji v mandatu 2014–2018
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občini. Večina svetnikov je namreč s po-
trditvijo proračuna drastično zmanjšala 
ta sredstva. V ospredje bi postavili uredi-
tev centra Medvod. Občina pa žal kljub 
našim opozorilom in pobudam ni začela 
aktivnosti za izgradnjo novega športne-
ga parka, nove šole v Preski, prelaga se 
gradnja centra za ločeno zbiranje odpad-
kov, ni načrta za novo lekarno in nove 
dejavnosti v zdravstvenem domu, pa še 
veliko manjših investicij, ki vplivajo na 
prijetno bivanje v občini."
N.Si – Nova Slovenija je imela v tem 
mandatu dva svetnika (mag. Mirko Ja-
veršek, mag. Stanko Okoliš). Oba sta na 
listi iste stranke kandidata tudi na to-
kratnih lokalnih volitvah. Oceno man-
data je podal mag. Stanko Okoliš: "Za-
menjava, ki jo je v vodstvu medvoške 
občine leta 2014 podprla tudi Nova Slo-
venija – krščanski demokrati, je po več 
letih od ponovne ustanovitve občine leta 
1995 v njenem delovanju omogočila zelo 
opazne spremembe. Za razvoj in dosež-
ke občine so bile spremembe večinoma 
izjemno pozitivne, v glavnem boljši pa 
so postali tudi odnosi do ljudi in pristop 
do njih. Najboljši uspehi so bili doseženi 
zlasti pri izpeljavi številnih investicij v 
javno infrastrukturo. Nekoliko slabše so 
bile razmere v delovanju javnih zavodov 
in pri razreševanju nekaterih že dolgo 
nerešenih zadev. V svetniški skupini NSi 
smo na ugotovljene slabosti večkrat opo-
zorili, vendar pa je bil naš vpliv v mno-
žici vsakodnevnih problemov na njihovo 
razreševanje precej omejen. V delovanju 
nove občinske uprave smo ob pomanj-
kanju siceršnje življenjske izkušenosti 
na eni strani opazili veliko mladostne 
svežine in zagnanosti, na drugi pa smo 
tudi zaznali, da so se pretrgale stare na-
veze, ki so prej dolga leta hromile večji 
napredek."

DeSUS – Demokratična stranka upoko-
jencev Slovenije je imela dva svetnika 
(mag. Zvonka Hočevar, Franc Šušteršič). 
Oba na listi DeSUS kandidirata še za en 
mandat. Mandat ocenjuje mag. Zvonka 
Hočevar: "V svetniški skupini Demokra-
tične stranke upokojencev Slovenije, 
ki ji je socialna pravičnost pomembna 
vrednota in osnovno vodilo, ocenjujemo 
mandatno obdobje kot zelo uspešno. Z 
zadovoljstvom ugotavljamo, da smo iz-
polnili predvolilne obljube, ki smo jih 
dali občanom s svojim programom. Na 
vseh sejah smo bili konstruktiven, vča-
sih tudi kritičen, a vedno argumentiran 
sogovornik. Še posebej smo se zavzemali 
za realizacijo socialnovarstvenih pro-
gramov, kot so pomoč na domu, insti-
tucionalno varstvo, pomoč starejšim in 
zdravstvo. Z zadovoljstvom ugotavlja-
mo velik razvoj podjetništva in malega 
gospodarstva v občini, enakomernega 
razvoja vseh krajev in vidnega napred-
ka občine na vseh področjih. Veseli smo 
večje poplavne varnosti zaradi ureditve 
Sore, Medvode kot celotna občina pa so 
zaradi zares lepo urejenih krajev v ponos 
nam vsem."
ZKO – Zeleno koalicijo je v mandatu 
2014–2018 predstavljal Dragan Djukić, 
na tokratnih volitvah kandidat Zelenih 
Slovenije. "Mandat je opravljen pov-
prečno. Izvajali so se projekti, ki so bili 
pripravljeni in potrjeni že v prejšnjih 
sestavah občinskega sveta in pod žu-
panovanjem Stanislava Žagarja. Neka-
terih dobrih projektov, kot je obvozna 
cesta Preska–hotel Medno, ki bi kasneje 
postala lokalna cesta, večina svetnikov 
ni sprejela, kljub odkupu in plačilu ze-
mljišča. Gre za milijonski projekt, v ka-
terem bi občina sodelovala z majhnim 
vložkom iz proračuna. Projekt krožišče 
proti Senici je odrezan na polovico. Ni 

vse tako lepo, kot to nekateri želijo pri-
kazati. Posledično je občini in občanom 
narejena precejšnja škoda. Osebno sem 
bil v tem sklicu konstruktivna opozici-
ja. Ko sem na sejah ostro razpravljal, so 
mi vzeli besedo. Kje je tu demokracija? 
Veseli me realizacija mojega sedem let 
starega projekta ureditev vodotoka reke 
Sore, nisem pa zadovoljen, da nihče ne 
ukrepa zoper regulacijsko plinsko po-
stajo na sotočju, za to se borim naprej."
SLS – Slovenska ljudska stranka je ime-
la enega svetnika. Štefan Čebašek je na 
listi SLS tudi za nov mandat. Takole oce-
njuje mandat: "V iztekajočem se manda-
tu beležimo vsega po malem, predvsem 
pa je šlo za nadaljevanje že začetih in-
vesticij, nekaj novih in nekaj tudi inova-
tivnih idej, ki so vredne pohvale. Senco 
na na zunaj všečno izpeljane investicije 
mečejo nepotrebne nepravilnosti in ško-
dljivo izpeljani postopki. Najbolj mote-
če je dejstvo, da je župan najprej ovrgel 
že podpisan projekt obvozne ceste ob 
mostu v Mednu, kjer je občina izgubila 
okrog 800 tisoč evrov zagotovljenega de-
narja. Rečeno je bilo, da bodo krajevne 
skupnosti imele še večji pomen, še boljšo 
povezavo, kar pa se ni zgodilo. V osno-
vi je skoraj onemogočen stik občanov z 
županovo pisarno, na razgovor se čaka 
dva meseca in več. To je povsem naro-
be svet, če vemo, da je občina v službi 
ljudi. Domači izvajalci so s prirejenimi 
razpisi izločeni, da delo dobijo tujci, in to 
za višjo ceno. S samo komunikacijo na 
sejah smo lahko zadovoljni, le opozicije 
skorajda ni bilo. To pa zato, ker so neka-
teri menjali drese med samo igro in vsi 
vemo, da to ni prav."
Mandat je kot samostojni svetnik za-
ključil Gorazd Šturm, ki je bil sicer iz-
voljen na listi SD. Na tokratnih volitvah 
ne kandidira. Ocene mandata ni podal.

MAJA BERTONCELJ

Bližajo se lokalne volitve 2018, ki bodo 
v nedeljo, 18. novembra. Šestnajstega 
novembra ob 24. uri se bo zaključila 
volilna kampanja in se bo začel volilni 
molk. Do takrat vas bodo županski kan-
didati in kandidati za občinski svet sku-
šali prepričati, zakaj so ravno oni tisti, 
ki si zaslužijo vaš glas. 
V občini Medvode se za županski stol-
ček potegujejo štirje kandidati: Leon 

Merjasec (SDS), Alenka Žavbi Kunaver 
(SMC) ter nestrankarska kandidata Nejc 
Smole in Tomaž Kuralt. Volitve bodo po-
tekale tudi za triindvajset sedežev v ob-
činskem svetu, za katere se potegujejo 
kandidati kar trinajstih list, od tega so 
štiri nestrankarske. Tri so nove, in si-
cer Lista Nejca Smoleta, Nestrankarska 
lista Sotočje in Špon (šport, podjetni-
štvo, okolje, napredek). Poleg novih je 
tu še Nestrankarska lista za napredek 
krajev Občine Medvode. Izbirate lahko 

tudi med strankarskimi listami: SNS, 
SD, SMC, Dobra država, DeSUS, SLS, NSI, 
Zeleni Slovenije in SDS. Obkrožite lahko 
le listo, lahko pa preferenčni glas na-
menite točno določenemu kandidatu 
na njej. Volili bomo tudi člane Svetov 
krajevnih skupnosti.
Seznami kandidatov in list kandidatov 
so bili 2. novembra objavljeni na spletni 
strani občinske volilne komisije, ogle-
date si jih lahko tudi v Volilnem glasu, 
ki ga je prejelo vsako gospodinjstvo.

Za triindvajset sedežev kandidati trinajstih list
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Boruta Lipovca iz Medvod zanima, kdo 
določa merilne točke merilne posta-
je v občini Medvode. "Kot stanovalec 
večstanovanjskega objekta v nepo-
sredni bližini končne postaje mestne-
ga prometa sem oz. smo zdravstveno 
ogroženi zaradi trdih delcev, ki jih 
spuščajo avtobusi LPP vsake petnajst 
minut," pravi. Merilna postaja je pri 
Zdravstvenem domu Medvode.
Iz Občine Medvode so posredovali na-
slednji odgovor, ki so ga pripravili na 
Elektroinštitutu Milan Vidmar, ki letos 
skrbi za merilno postajo v Medvodah.
"V preteklosti so se merilna mesta za 
ugotavljanje kakovosti zunanjega zra-
ka postavljala na mesta s pričakova-
nim najvišjim onesnaženjem. Zaradi 
ukrepov na področju nadzora izpustov 
snovi v zrak se je spremenil tudi način 
določanja lokacij teh postaj. Predpis za 
opredelitev lokacij in določitev mini-
malnega števila vzorčevalnih mest ka-
kovosti zunanjega zraka je na področju 
Evrope sprejet z Direktivo Evropskega 
parlamenta in sveta 2008/50/ES, ki je 
bila leta 2015 dopolnjena z Direktivo 
Komisije (EU) 2015/1480. Sama določitev 
vzorčevalnega mesta za posamezne ve-
čje vire onesnaženja temelji na model-
skih izračunih, ki pri svojih izračunih 
upoštevajo disperzije snovi posame-
znih prispevkov k onesnaženju zraka 
na podlagi meteoroloških parametrov 
in znanih oziroma predpostavljenih 
vrednosti izpustov. Posamezne lokalne 
skupnosti so se zaradi zagotavljanja ka-
kovosti okolja odločile same nadzirati 
okoljske parametre. Tako je tudi Občina 
Medvode te aktivnosti začela že v letu 
2007 in jih je v letu 2018 nadgradila z 
meritvami prašnih delcev aerobnega 
premera deset mikrometrov. Trenutna 
lokacija AMP Medvode ustreza zahte-
vam predpisov, ki se nanašajo na ume-
stitev vzorčevalnih mest na mikrorav-
ni. Postaja je v bližini zdravstvenega 
doma, šole in vrtca, s čimer se ocenjuje 
splošna izpostavljenost prebivalstva ob-
čine Medvode. Namen postaje je spre-
mljati stanje kakovosti zunanjega zraka 
za urbano območje Medvod, podatki pa 
lahko predstavljajo tudi eno od podlag 

za dogovarjanje o ukrepih v zvezi z re-
gionalnim prometom s pristojnimi or-
gani. Ločeno izkazovanje obremenitev 
zraka zaradi prometa zahteva posebno 
postavitev vzorčevalnih mest. Prometu 
izpostavljene sonde za vzorčenje vseh 
onesnaževal morajo biti postavljene 
vsaj 25 metrov od roba večjih križišč in 
največ deset metrov od cestnega robni-
ka ali roba cest. "Večje križišče" v tem 
smislu pomeni križišče, ki prekinja 
prometni tok, zaradi česar v primerjavi 
s preostalim cestnim odsekom nasta-
jajo različne dodatne emisije (pri usta-
vljanju in speljevanju). S spremljanjem 
kakovosti zraka na neprometni lokaciji 
občina Medvode dokazuje lasten prispe-
vek življenja lokalne skupnosti. S tem si 
lažje zagotovi argumente, ki bi uredili 
vprašanja prometnih vprašanj. Spre-
mljanje onesnaženja zraka na lokaciji 
obračališča ne izpolnjuje teh kriterijev, 
s prestavitvijo pa lahko prekinemo niz 
podatkov za argumentiranje ukrepov za 
zmanjšanje obremenjevanja okolja iz 
prometa."
Marjan Rekar iz Hraš pa je pretekli 
mesec sporočil: "Znano je, da imamo 
zelo dotrajano vodovodno omrežje. 
Pred okrog tremi tedni so imeli gasilci 
pregled hidrantov, pri tem pa so pre-
hitro zaprli ventil in razneslo je glav-
no cev, preko katere se oskrbuje osem 
družin. V soboto smo ostali brez vode. 
Zaradi obsežnosti problema je kazalo, 

da bomo "na suhem" več dni! Pohva-
liti je treba Komunalo Kranj, katere 
delavci so vso noč iz sobote na nedeljo 
odpravljali napako. Vodo smo v nede-
ljo dobili. Delavci s komunale so pre-
dlagali čimprejšnjo zamenjavo stare 
cevi v dolžini manj kot sto metrov, saj 
lahko vsak čas spet poči. Naročnik in 
plačnik takih zadev je občina. Nikogar 
ni na ogled, čeprav poznajo primer. 
Popravilo je bistveno dražje kot pa 
nujna preventivna zamenjava. V tem 
delu vasi tudi nimamo javne razsve-
tljave (drugi deli vasi ima vsaj dvakrat 
preveč luči), čeprav jo obljubljajo že 
mnogo let."
Na Občini Medvode odgovarjajo: "Pismo 
občana na Občini Medvode razume-
mo kot pohvalo delovanju naših javnih 
služb, saj je bila okvara na javnem vo-
dovodnem sistemu odpravljena hitro 
in kvalitetno. Občina Medvode je letos 
prvič sklenila dogovor z Gasilsko zvezo 
Medvode in vsemi šestimi prostovoljni-
mi gasilskimi društvi o pregledovanju 
hidrantnega omrežja. Vsako društvo 
v jesenskem času skladno z navodili 
in načeli stroke pregleduje hidrantno 
omrežje na svojem požarnem okolišu. 
Do takšne odločitve smo prišli tako na 
pobudo gasilcev kot tudi občanov, saj je 
na tak način društvo dobro seznanjeno 
z lokacijami hidrantov, Občina Medvode 
pa bo na podlagi poročil pripravila pri-
oritetni vrstni red manjših popravil in 

Vi sprašujete, občinska uprava odgovarja:  
Merilna postaja in dotrajano vodovodno omrežje

Trenutna lokacija merilne postaje ustreza zahtevam predpisov, pojasnjujejo na 
Elektroinštitutu Milan Vidmar. /Foto: Peter Košenina



Popravilo vodovodnega omrežja v Hrašah / Foto: arhiv Marjana Rekarja
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tudi večjih investicij na omrežju. O kon-
kretnem dogodku smo pridobili poročilo 
PGD Smlednik, ki pregleduje hidrantno 
omrežje na območju Hraš, kot tudi jav-
nega podjetja Komunala Kranj, ki skrbi 
za vodo oskrbo naših občanov in vzdrže-
vanje vodovodnega omrežja na območju 
občine Medvode. Na požarnem okolišu 
PGD Smlednik je 125 hidrantov. Pri pre-
gledovanju štiriinosemdesetega hidran-
ta v Hrašah gasilci niso zaznali okvare, 
je pa po zaprtju hidranta očitno prišlo do 
razpok v vodovodnem omrežju, o čemer 
so bili gasilci tudi obveščeni. Sami so 
poiskali zasun in zaprli konkreten krak 
vodovodnega omrežja, o okvari pa obve-
stili Komunalo Kranj. Dežurna služba se 
je nemudoma odzvala in izvedla sanaci-
jo okvare, oskrba s pitno vodo pa je bila 
motena do sedem ur. Najprej se je izve-
dlo začasno, nato pa trajno zasutje. Pred 
posegom so bile odstranjene betonske 
plošče, ki so jih že vgradili nazaj. Člani 
PGD Smlednik so dan po okvari tudi oči-
stili cesto in okolico. Iz Komunale Kranj 
so sporočili, da je vodovod v Hrašah res 
v slabem stanju. Večina cevi je azbest-
cementa, problem pa je še ilovnata ze-
mlja, ki cev dejansko 'zmehča', tako da 
ob vsaki večji spremembi tlaka pride do 
okvare. Tudi popravljanje okvar je zelo 
zahtevno, zaradi enakega razloga. Vodo-
vod v Hrašah je na seznamu potrebnih 
investicij v vodovodno omrežje (1. prio-
riteta). Na Občini Medvode se zavedamo 
problematike dotrajanosti vodovodnega 
omrežja na območju Krajevne skupnosti 
Smlednik, kot tudi drugje po občini. Zato 
smo toliko bolj veseli, da smo uspeli s pri-
dobivanjem EU sredstev za izvedbo pro-

jekta gradnje kanalizacije v Medvodah v 
okviru največjega okoljskega projekta v 
državi – Čisto zate. Hkrati z gradnjo ka-
nalizacije smo že začeli tudi obnovo vo-
dovodnega omrežja v naseljih Medvode 
- Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik, Verje, 
Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče 
v približni dolžini 12,5 kilometra, od tega 
bomo zamenjali 4060 metrov starih az-
bestcementnih cevi. Obnova vodovodne-
ga omrežja je najbolj smotrna hkrati z 
gradnjo ali obnovo druge infrastrukture, 
tako smo v Hrašah v tej ulici leta 2016 že 
obnovili približno 175 metrov vodovoda 
ob rekonstrukciji ceste. Načrtujemo tudi 
obnove vodovodov (kjer bo to potrebno) 
ob gradnji kanalizacije na območju kra-
jevnih skupnosti Senica, Zbilje in Smle-
dnik. Do takrat bomo na teh območjih 
izvajali zgolj interventne ali manjše in-
vesticije na vodovodnem omrežju. Glede 
javne razsvetljave se zavedamo, da je 
želja po novih trasah veliko, investicije 
pa potekajo skladno z razpoložljivimi fi-
nančnimi sredstvi in glede na predlaga-
ne trase, ki jih predlagajo krajevne sku-
pnosti. Konkretne trase ni na seznamu 
želja Krajevne skupnosti Smlednik, zato 
občanu predlagamo, da pobudo najprej 
poda na Krajevno skupnost Smlednik, ta 
pa bo o pobudi odločala ob pripravi na-
slednjega seznama želenih investicij. Pri 
vseh lokalnih in regionalnih cestah, kjer 
hkrati z obnovo ceste obnavljamo ali na 
novo postavljamo javno razsvetljavo, je 
javna razsvetljava postavljena skladno 
s projektom, pravilnikom in standardi, 
ki ne dovoljujejo manjšega števila ali 
večjega razmika med drogovi javne raz-
svetljave."

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

Obvestilo

Končana je tudi energetska sanacija Podru-
žnične osnovne šole Topol. V sklopu projek-
ta, ki je bil prijavljen na razpis Ministrstva 
za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih 
sredstev, so bila izvedena naslednja dela: 
toplotno izoliranje fasade in stropa nad ne-
ogrevano kletjo, toplotno izoliranje stropa 
neogrevanega podstrešja pomožne stavbe, 
zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava 
vseh svetilk, zamenjava kotla in energenta 
ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje 
rabe energije. Občina je pristopila še k iz-
vedbi nekaterih drugih potrebnih del. Ura-
dno odprtje po prenovi je bilo na Topolu 
včeraj, 8. novembra, več o tem pa v decem-
brskem Sotočju.

Energetsko sanirana 
tudi POŠ Topol

Občina Medvode ob Medvoški cesti gra-
di tržnico, park in večnamensko ploščad. 
Zaradi izgradnje priklopa nove tržnice na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje bosta iz-
vedeni tudi dve krajši popolni zapori Med-
voške ceste, omejeno bo tudi gibanje na 
površinah za pešce. Obvozi bodo označeni 
z ustrezno prometno signalizacijo. Zapora 
bo vzpostavljena v času med 5. novembrom 
in 22. decembrom. V prvi fazi bo popolna 
zapora pri uvozu v trgovino Mercator vzpo-
stavljena do tri dni, v drugi fazi pa v križišču 
pred občino in knjižnico do deset dni v na-
vedenem terminu.

Zapora Medvoške 
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MAJA BERTONCELJ

Telekom Slovenije je v dogovoru z Občino 
Medvode začel gradnjo optičnega omrežja 
v Občini Medvode. Priključili so se projektu 
gradnje kanalizacije Čisto zate na vseh tra-
sah, kjer je načrtovana gradnja kanalizaci-
je. V oktobru so začeli tudi gradnjo na dru-
gih ulicah v mestu Medvode, v prihodnjem 
letu pa bodo dela nadaljevali tudi izven 
centra mesta. Optično omrežje bo prebival-
cem omogočilo višje internetne hitrosti in 
boljšo izkušnjo spremljanja televizije.

Gradnja optičnega 
omrežja

MAJA BERTONCELJ

Režijski obrat Občine Medvode je lani 
zaradi spremembe zakonodaje prevzel 
upravljanje vseh pokopališč v občini 
Medvode. Najprej so s strani krajevnih 
skupnosti prevzeli in ažurirali vso do-
kumentacijo, letos pa izvedli pregled 
pokopališč in spremljajočih objektov. 
Pripravili so tudi seznam potrebnih 
vzdrževalnih del in investicij, ki so v ve-
čini že zaključene.
"Na pokopališču v Sori smo izvedli belje-
nje mrliške vežice, zamenjali tla v veži-
ci in preddverju in zamenjali nekatero 
dotrajano opremo. Vrednost izvedenih 
del je okrog 3900 evrov. Največja inve-
sticija je bila izvedena na pokopališču 
v Preski. Uredili smo odvodnjavanje za-
dnjega dela pokopališča ter nadaljevali 
tlakovanje poti do stenskih zidnih niš. 
Obnovili smo petnajst metrov obstoječe 
posedene tlakovane poti in pripravili 
prostor za novo vrsto grobov. Tlakovali 

bomo tudi 35 m2 makadamskega uvoza 
od servisnega vhoda do žarnih niš. Ce-
lotna investicija je vredna okrog 12.400 
evrov. Izvedli smo tudi sanacijo fasade 
na mrliški vežici v Smledniku. Na me-
stu poškodovane fasade se je izvedlo 
popravilo, nanesel premaz proti algam, 
celotna fasada pa je bila na koncu tudi 
prebarvana. Lesene dele tramov smo 
zaščitili s pločevino. Vrednost del je 
7800 evrov. Režijski obrat je na pokopa-
lišču v Pirničah prebelil notranjost po-
možnega objekta (kuhinjo in oba WC-ja) 
ter vsa štiri zunanja vrata in okna, ki 
so bila zelo dotrajana. Očiščena je bila 
fasada pomožnih objektov in notranja 
stena pokopališkega zidu, očiščen je 
marmor pred mrliško vežico. Župnija 
Sv. Katarina - Topol pri Medvodah je le-
tos pristopila k celostni ureditvi prosto-
ra in parkirišča pred pokopališčem To-
pol. Celotna investicija je znašala 16.258 
evrov. Ureditev prostora je vključevala 
tudi ureditev prostora za zbiranje in od-
voz odpadkov s pokopališča ter ureditev 
parkirišča, ki je namenjeno tudi obisko-
valcem pokopališča, zato smo omenje-
na dela sofinancirali v višini 5100 evrov. 
Očistili smo že šest spomenikov oziro-
ma križev na pokopališčih (tri v Preski, 
dva v Pirničah in enega v Smledniku), 
v Sori ga še bomo. Skupna vrednost je 
7844 evrov," so sporočili z Občine Med-
vode.

Investicije na vseh petih  
pokopališčih
Največja je bila izvedena na pokopališču v Preski.

Vsa pokopališča je v upravljanje prevzel režijski obrat Občine Medvode, tudi pokopališče  
v Preski (na sliki). / Foto: Peter Košenina

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je uspešno kandidirala 
na Javnem pozivu za nepovratne finančne 
spodbude občinam za polnilne postaje za 
električna vozila v zavarovanih območjih 
narave in območjih Natura 2000. Novo pol-
nilno postajo so postavili na parkirišču pred 
športno dvorano v Medvodah, ob Finžgarjevi 
ulici. Označili so tudi parkirni mesti, name-
njeni električnim vozilom. Polnjenje se ak-
tivira s telefonskim klicem ali z mobilno in 
spletno aplikacijo. Električna polnilnica pri 
športni dvorani je druga javna brezplačna 
polnilnica na območju občine, prva pa je 
bila postavljena leta 2016 na parkirišču pred 
Knjižnico Medvode. Vrednost postavitve 
polnilne postaje je slabih deset tisoč evrov, 
Eko sklad bo prispeval do pet tisoč evrov.

Električna polnilnica

Režijski obrat Občine Medvode 
je letos izvedel pregled 
pokopališč in spremljajočih 
objektov. Pripravili so tudi 
seznam potrebnih vzdrževalnih 
del in investicij, ki so v večini že 
zaključene.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Bližnje prebivalce, ki so že konec okto-
bra pričakovali, da bodo odprli cesto med 
Smlednikom in Trbojami, kjer Občina Šen-
čur gradi komunalno infrastrukturo, zani-
ma, kdaj bo cesta slednjič odprta. Upajo, 
da bodo cesto lahko odprli do 15. novem-
bra, je na naše vprašanje odgovoril župan 
Šenčurja Ciril Kozjek. Urejajo namreč še 
robnike, za del pločnika pa potekajo do-
govori z lastnikom zemljišča. Ravno včeraj 
pa so v Trbojah odprli čistilno napravo, ki je 
del celotnega infrastrukturnega projekta na 
južnem delu sosednje občine. 

Cesta prevozna sredi 
novembra
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+ Infrastruktura
• največji okoljski projekt v Sloveniji - ČISTO ZATE
• izgradnja odprtega telekomunikacijskega 

omrežja
• kolesarske povezave
• cestna infrastruktura, mirujoči in javni potniški 

promet
• urejanje centra Medvod

+ Družbene dejavnosti
• reševanje prostorskih stisk v osnovnih šolah
• športne površine
• kulturna infrastruktura
• sile zaščite in reševanja
• transferji namenjeni društvom

+ Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
• prostorski razvoj gospodarstva
• izboljšanje kmetijske politike
• 100 % več lokalno pridelane hrane v šolah  

in vrtcih
• povečanje števila nočitev turistov
• povečanje zelenih površin in površin 

namenjenih oddihu

+ Javna uprava
• priprava novih projektov za črpanje EU sredstev 

in nov prostorski načrt
• participativni proračun
• občinska uprava - reorganizacija
• občinska uprava - pridobitev mednarodnega 

standarda kakovosti
• javni zavodi - izboljšanje upravljanja

PROGRAM 
LISTE NEJCA SMOLETA NA LOKALNIH VOLITVAH 2018

Podroben program si lahko preberete na spletni strani www.nejcsmole.si

Spremljajte nas preko socialnih medijev  #pejtevolt  #uporabisvojglas
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LNS - LISTA NEJCA SMOLETA 1

nejc.smole@medvode.net

Nada Prešeren
5

Luka Bonča
6

Anica Boštjančič
7

Tatjana Bizant
6

Mojca Murnik
5

Jure Galičič
6

Nataša Majetič
7

Simon Trampuš
8

Ivo Rep
2

Danica Tršan
1

Cvetka Židan Valjavec
3

7
Mojca Furlan

5
Uroš Oblak

4
Marjeta Jamnik

3
Rok Kogovšek

1
Uroš Medar

2
Špela Kolarič

Ladislav Vidmar
2

Ana Barle
1

Darinka Verovšek
3

Dominik Bradeško
4

Alojzij Teršan
4

Metod Ferbar
8
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VOLILNA ENOTA 1
Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Sp. Pirniče, Valburga, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zg. Pirniče

VOLILNA ENOTA 2
Ladja, Medvode - center, Spodnja Senica, Zgornja Senica

VOLILNA ENOTA 3
Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol, Golo Brdo, Goričane,  Medvode - Preska, Osolnik, Rakovnik, Seničica, Setnica, Sora, 
Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah, Trnovec, Vaše, Žlebe
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MAJA BERTONCELJ

Zakaj si želite ostati/postati županja, 
župan Medvod? 
Leon Merjasec: "Svoj kraj imam rad. 
Poleg tega sem še posebej v zadnjih le-
tih z občani precej povezan in vem, kaj 
so njihova pričakovanja. Veliko je bilo 
v občini že narejenega, pa vendar še 
ostajajo področja, ki jih je še mogoče iz-
boljšati. Čeprav me delo z ljudmi veseli, 
pa se dobro zavedam, da biti župan ni 
privilegij, ampak delo 24 ur na dan in 

sedem dni v tednu. Prepričan sem, da 
lahko Medvodam prinesem sveže ideje, 
s svojim do sedaj pridobljenim znanjem 
pa pripomorem k še boljšim rezulta-
tom. K odločitvi je pripomogla tudi pod-
pora moje družine."
Alenka Žavbi Kunaver: "Kandidiram 
zato, ker bi se po svojih močeh rada soo-
čila z izzivi prihodnosti ter prispevala k 
razreševanju vsakodnevnih težav obča-
nov in občank Medvod. In seveda poži-
vila življenje v občini. V zadnjem man-
datu smo vlagali predvsem v nekatere 

odseke cest, delno polepšali tudi center 
Medvod. Pogrešam pa več dogodkov in 
predvsem možnosti za kakovostno pre-
življanje prostega časa."
Nejc Smole: "Pred štirimi leti so mi ob-
čani podelili mandat. In čeprav se zdi 
doba štirih let dolga, je minila, kot bi 
trenil. Najprej je bila naša glavna nalo-
ga finančna konsolidacija občine, treba 
je bilo zaključiti odprte projekte, hkrati 
pa s polno paro pripravljati nove. Naj-
težje delo je bilo gotovo na področju fi-
nanc, a nam je uspelo že v prvem letu 

Za županski stolček v Medvodah se potegujejo štirje  
kandidati: ženska in trije moški
Za župana občine Medvode kandidirajo štirje. Pod številko 1 bo na glasovnici 
49-letni Leon Merjasec iz Spodnjih Pirnič (predlagatelj SDS), pod številko  
2 45-letna Alenka Žavbi Kunaver iz Zbilj (SMC), pod številko 3 aktualni župan, 32-letni  
Nejc Smole iz Valburge (Ladislav Vidmar in skupina volivcev) in pod številko 4 
31-letni Tomaž Kuralt iz Goričan (Stanislav Žagar in skupina volivcev). Vsem smo  
zastavili ista vprašanja.
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NA VOLITVAH OBKROŽI

NOVA SLOVENIJA
KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Za županski stolček v Medvodah se potegujejo štirje  
kandidati: ženska in trije moški
Za župana občine Medvode kandidirajo štirje. Pod številko 1 bo na glasovnici 
49-letni Leon Merjasec iz Spodnjih Pirnič (predlagatelj SDS), pod številko  
2 45-letna Alenka Žavbi Kunaver iz Zbilj (SMC), pod številko 3 aktualni župan, 32-letni  
Nejc Smole iz Valburge (Ladislav Vidmar in skupina volivcev) in pod številko 4 
31-letni Tomaž Kuralt iz Goričan (Stanislav Žagar in skupina volivcev). Vsem smo  
zastavili ista vprašanja.

vrniti več kot 400 tisoč evrov že pora-
bljenega komunalnega prispevka, nato 
zagotoviti milijon evrov za soinvestici-
jo v RCERO, in ker je bila v prvem delu 

izgubljena tožba z občinama Šenčur in 
Kranj, najti vmesno pot, saj nam je gro-
zilo plačilo več kot 700 tisoč evrov. Poleg 
tega smo morali plačati zadeve, ki so 

bile pred prejšnjimi volitvami podpisa-
ne s strani občine, po žepu pa so udari-
le kasneje nas. Vse našteto ne odvezuje 
našega mandata, pač pa le pojasnjuje, 
da delo v času nastopa mandata, ko 
smo občine prejemale tudi zgodovinsko 
nizko povprečnino, ni bilo lahko. A na 
srečo so se stvari uredile, uspelo nam je 
pripraviti in izpeljati mnogo zastavlje-
nih projektov, ki jih, upam, opazijo tudi 
naši občani. A čas neusmiljeno teče. 
Ogromno idej še ostaja, veliko projek-
tov je zastavljenih, nekateri izmed njih 

Leon Merjasec / Foto: osebni arhiv Alenka Žavbi Kunaver / Foto: Maja Bertoncelj

BODITE POGUMNI -
PRIDITE NA VOLITVE IN VOLITE NAS.
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NAŠ KANDIDAT ZA ŽUPANA
OBČINE MEDVODE

TOMAŽ KURALT

NESTRANKARSKA LISTA
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Z NAMI ZA VAS
Praznih obljub vam ne bomo delili, se bomo pa trudili stvari spreminjati v 
boljšo smer. V ta namen smo tudi za naslednji mandat sestavili ekipo, ki bo 
znala uresničiti zastavljene cilje.

S programskimi usmeritvami OO SDS bomo v naslednjem mandatu nada-
ljevali svojo politiko delovanja v korist vseh občank in občanov Medvod, 
pri čemer med prednostne načrte našega naslednjega mandata uvrščamo 
naslednje projekte:
•  nadaljevanje izgradnje kanalizacije, ki je v teku
•  dokončanje komasacije kmetijskih zemljišč (Hraše, Moše, Smlednik)
•  novi projekti: izgradnja kanalizacije na obrobju občine – rastlinske čistilne 
naprave (vas Dol), priključitev KS Smlednik na kanalizacijo v Trbojah, iz-
gradnja novega gasilskega doma v Zg. Pirničah, izgrad nja nove obvozne 
poti – cesta ob Bošnici (dostop do OŠ Pirniče in vrtca), cesta v Žlebe, 
izgrad nja kolesarskih poti, prestavitev plinske postaje iz sotočja, prestavi-
tev železniške postaje tovornega prometa, ureditev funkcionalnih zemljišč 
med bloki, podelitev koncesij v zdravstvu in lekarni

•  ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, kmetijstva in turizma, 
še zlasti družinskih turističnih podjetij

•  ustvarjanje ugodnih pogojev za delo gasilskih, športnih, kulturnih društev, 
glasbene šole ter knjižnice

•  odprto sodelovanje z vodstvi krajevnih in vaških skupnosti
•  pomoč socialno šibkim, še zlasti najmlajšim in starejšim
•  gospodarno delovanje občine

Vsak glas šteje, tudi vaš, pojdite na volitve in obkrožite 

Leon Merjasec
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že v izgradnji. Vesel bom, če jih bomo 
lahko z novim občinskim svetom pelja-
li naprej tako uspešno kot v preteklem 
mandatu."
Tomaž Kuralt: "Kandidiram, ker ver-
jamem, da lahko s svojim znanjem 
in izkušnjami pomagam naši občini. 
Energije imam dovolj in mislim, da si 
naša občina zasluži drugačnega župa-
na, drugačno vodenje občinske uprave, 
drugačnega in prijaznejšega odnosa do 
občanov. Dve leti sem bil kot občinski 
redar zaposlen na Občini Medvode. Eno 
leto sem delal pod prejšnjim županom, 
eno leto pod sedanjim. Od obeh bi lah-

ko pobral samo najboljše. Oba sta imela 
prednosti in slabosti in mislim, da bi 
lahko vse njune prednosti izkoristili v 
našem naslednjem mandatu."
Katere osebnostne lastnosti bi vam 
bile po vašem mnenju pri vodenju ob-
čine v pomoč?
Leon Merjasec: "Pravijo, da sem umir-
jen človek, ki zna poslušati in spreje-
mati kompromise, znam pa v pravem 
času potegniti črto." 
Alenka Žavbi Kunaver: "Sem odkrita, 
iskrena, držim besedo. Borim se za ti-
sto, kar je dobro za skupnost, hkrati 
znam poslušati in sprejeti tudi druge 

argumente. Imam veliko energije in 
sem bila vedno pripravljena delati več, 
kot je nujno potrebno."
Nejc Smole: "Ves mandat sem se trudil 
iskati pozitivne zgodbe pred negativni-
mi, zato mnogih stvari niti nismo iz-
postavljali. Živimo namreč v skupnosti, 
kjer moramo v prvi vrsti znati živeti v 
spoštovanju drug drugega in raje sode-
lovati kot pa se še dodatno deliti. Mogoče 
je prav to, da sem in smo iskali možnost 
pogovora in dogovora v večini ključnih 
vprašanj, ena izmed pozitivnejših točk."
Tomaž Kuralt: "Odkritosrčnost, pošte-
nost, neobremenjenost ... Osredotočen 
sem na obdobje 2018–2022. Kar je bilo, 
me ne zanima."
Podatki, za katere menite, da bi jih 
občani morali vedeti o vas?
Leon Merjasec: "Že vse življenje živim 
v občini Medvode, v Zgornjih Pirničah 
sem preživel otroštvo, sedaj pa z ženo 
in dvema sinovoma živimo v Spodnjih 
Pirničah. Sem ljubitelj narave, s katero 
sem že ves čas tudi poklicno povezan. 
Po več letih samostojne poti na podro-
čju mizarstva sem svoje znanje izpo-
polnil tudi še na področju gozdarstva in 
lovstva in sedaj kot inženir opravljam 
delo svetovalca s tega področja. V pro-
stem času sem že več kot 35 let prosto-
voljni gasilec, čebelar, lovec, športnik in 
sem že v drugem mandatu predsednik 
občinskega odbora Slovenske demo-
kratske stranke."
Alenka Žavbi Kunaver: "V lokalni politi-
ki nisem novinka, tako da so me občani 
že kar dobro spoznali. Živim v urejenem 
družinskem okolju. Imam podporo v 
družini, in to je tisto, kar šteje največ. Z 
možem imava tri krasne hčerke, ki pri-
dno študirajo. Uživam v življenju, tudi v 
tem, da grem lahko vsak dan na rekrea-
cijo v naravo, kar mi da veliko energije."
Nejc Smole: "Težko vprašanje, saj se mi 
zdi, da občani o meni vedo včasih celo 
veliko več kot jaz. Ali pa je to samo pojav 
pred volitvami, upam."
Tomaž Kuralt: "Da sem pošten in od-
krit, da ne maram laži, da sem delaven, 
izobražen in da lahko s svojo pripadno-
stjo občini pripomorem k boljšemu de-
lovanju naše občine."
Ob projektih, ki so v teku (največji ko-
hezija) in ki so načrtovani (največji OŠ 
Preska), kaj korenito drugače v nasle-
dnjem mandatu verjetno ne bo. Vaše 
realne obljube?
Leon Merjasec: "Res je. Trenutno so v 
teku veliki projekti, pa vendar se je treba 
zavedati, da je treba poskrbeti, da bodo 
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Nestrankarska lista Sotočje
NLS - bo delala za vas

Volilni program NLS 2018–2022

Realizacija nedokončanih projektov (tržnica, športni park, kanalizacijsko 
omrežje, rekonstrukcija in asfaltiranje makadamskih cest).

Uresničevanje sprejete strategije razvoja občine (celostna prometna strate-

gija, načrt razvojnih programov, občinski prostorski načrt, cestni program).

Ohranitev vodnih virov in omogočanje neoporečne pitne vode vsem občanom.

Povezovanje okoliških krajev s središčem Medvod (brvi, kolesarske in spre-

hajalne poti, avtobusna linija).

Gradnja podhoda pod železniško progo oziroma ureditev prometa skozi Medvode 

z mostovi in podhodi.

Izvedba energetskih sanacij na objektih v lasti občine. 

Prometna ureditev in parkirna mesta v strnjenih naseljih.

Ureditev dodatnih parkirišč v okolici športne dvorane.

Komunalna opremljenost zemljišč obrtnih con za razvoj obrti in podjetništva.

Razvoj režijskega obrata v občinsko komunalno službo.

Gradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov na novi lokaciji in ureditev 
Jeprške jame.

Izboljšanje komunikacije med občinsko upravo in občani.

Sodelovanje s sosednjimi občinami pri skupnih projektih in pridobivanju 

evropskih sredstev.

Reševanje prostorske problematike gasilskih domov.

Širitev programov zdravstvenega doma in dodatne lekarniške dejavnosti.

Gradnja nove Osnovne šole Preska.

Podpora kakovostnih programov turističnih, športnih in kulturnih organizacij 
ter društev.

Priprava in sprejem strategije razvoja športa, turizma, kulture in mladine.

Promocija blagovne znamke od Jakoba do Jakoba z izdelki medvoške regije.

Razvijanje različnih načinov in oblik pomoči ter varstva starejših (dom 
starejših, dnevni center, dnevno varstvo, pomoč na domu, prostofer, 
brezplačni lokalni TV program za stanovalce doma Zbiljski gaj).

Medgeneracijski center in razvoj sodelovanja med generacijami.

Javne igralne in parkovne površine s pripadajočo infrastrukturo za druženje 
različnih starostnih skupin občanov.  

Razvoj kmetijske samooskrbe in gradnja namakalnih sistemov.

Osnovanje arhiva in muzeja občine Medvode.

Poimenovanje novih ulic, trgov in parkov po znanih Medvoščanih.

Ohranjanje zgodovinsko pomembnih spomenikov.

NAŠ ŽUPAN 
NAJ OSTANE
NEJC SMOLE
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Za našo listo glasujete tako, 
da na glasovnici obkrožite 
zaporedno številko :

Če želite dati  posameznemu kanditatu - ki 
na listi  prednost, vpišite v prostor za preferenčni glas 
njegovo - njeno zaporedno številko.   
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tudi ustrezno izvedeni in zaključeni. Poleg že začrtanih poti 
je treba izkoristiti razvojne potenciale in še dodatno dvigniti 
kakovost bivanja. Do takih rezultatov pa lahko pridemo le z 
medsebojnim sodelovanjem."
Alenka Žavbi Kunaver: "Mislim, da bodo kljub vsemu mo-
žnosti še za kaj drugega in da bo v naslednjem mandatu pri 
načrtovanju proračuna zagotovo še kar nekaj manevrskega 
prostora. Začeti moramo načrtovati Osnovno šolo Preska, 
športni park, zgraditi center za ločeno zbiranje odpadkov, 
investicije nujno potrebujejo tudi gasilci. V zadnjem man-
datu je občinski svet na žalost z večino glasov drastično 
zmanjšal sredstva za društva in organizacije. To so tisti ak-
terji, ki krojijo življenje v Medvodah in jim je treba nudi-
ti večjo podporo. Vse to so investicije, ki so realne in jih je 
treba izvesti. Veliko je tudi manjših projektov, ki ne stanejo 
veliko, so pa pomembni za življenje v Medvodah. Podpiram 
participativni proračun, tako da bi tudi občani imeli vpliv 
na investicije in prioritete."
Nejc Smole: "Menim, da je program, ki so ga občani prejeli 
po domovih, ambiciozno, a ne nerealno zastavljen. Predobro 
vem, da je včasih bolje takoj povedati, da določena zadeva ne 
more dobiti podpore, kot pa zavajati z lepimi besedami, če-
prav se ve, da finančnega kritja nimamo. A ker je načrt pri-
pravljen realno in je projektov veliko, bo delo v prihodnjem 
mandatu zahtevno predvsem na terenu."
Tomaž Kuralt: "Moj program ni naravnan le s finančnimi 
projekti, ampak tudi s projekti, ki razen našega vloženega 
časa ne stanejo nič. Verjamem, da je dosedanji župan delal v 
korist naše občine, da je proračun pripravljen realno, da je s 
sredstvi ravnal kolikor toliko racionalno. Nadaljevali bomo 
tudi dobro zastavljene projekte, ki jih je aktualni župan za-
čel, tako kot je on nadaljeval s projekti s prejšnjega manda-
ta, ki so že bili začeti (kohezijska sredstva za kanalizacijo)."
Največji plus in največji minus zadnjega mandata?
Leon Merjasec: "Mandat, ki ga omenjate, ni samo župan, 
smo tudi občinski svetniki in ostali člani delovnih teles. Za-
dnji se je od preteklih po mojem mnenju razlikoval zlasti po 
tem, da je bila večina predlogov (ne glede na to, kdo je bil 
predlagatelj) tudi sprejeta. To smo lahko dosegli le z med-
sebojno podporo ne glede na pripadnost, s sprejemanjem 
kompromisov, poslušanjem in z istim ciljem – delati za do-
bro občanov. Sem pa opazil, da so nekateri posamezniki še 
vedno stremeli k lastnim interesom."
Alenka Žavbi Kunaver: "Največji plus je področje komunale: 
začetek gradnje kanalizacije in popravilo najbolj kritičnih 
odsekov cest, največji minus pa področje družbenih dejav-
nosti, s čimer imam v mislih zmanjšanje sredstev na vseh 
področjih, najbolj na področju športa, kulture in knjižnične-
ga gradiva."
Nejc Smole: "Plus finančna konsolidacija občine s hkratno 
izvedbo številnih projektov, kot minus pa dejstvo, da je vse-
eno preveč projektov trenutno še odprtih."
Tomaž Kuralt: "Največji minus je ustrahovanje in izključe-
vanje drugače mislečih, ki sem ga bil deležen tudi sam. Ve-
lik problem je tudi drastično zmanjševanje sredstev za delo-
vanje društev in skupin, kar se pozna pri njihovem delu in 
kvaliteti. To se vsekakor ne bi smelo in ne sme dogajati. Na 
drugi strani pa bi kot plus izpostavil nekaj novih projektov, 
ki so bili začeti v zadnjem mandatu: most v Sori, krožišče na 
Senici, pločnik v Zavrhu. Večina ostalih projektov pa je bilo 
nadaljevanje že začetega dela iz prejšnjega mandata."

N
ES

TR
A

N
KA

RS
KA

 L
IS

TA
 S

O
TO

ČJ
E,

 Z
G

O
RN

JE
 P

IR
N

IČ
E 

26
, M

ED
VO

D
E



20 | LOKALNE VOLITVE 2018



Kakšne bodo vaše prve poteze v pri-
meru zmage, se obetajo kakšne spre-
membe v občinski upravi, vaš pogled 
na mesto podžupana?
Leon Merjasec: "V zadnjem mandatu sem 
neposredno spoznal delovanje lokalne 
skupnosti in zato ocenjujem, da občinska 
uprava s svojim kadrovskim ustrojem 
operativno kvalitetno obvladuje zahteve 
delovanja občine glede na njeno velikost. 
Sam kot kandidat za župana izkazujem 
zaupanje delavcem občinske uprave v 
njihovo delo, zato za zdaj ne vidim potre-
be po kakšnih korenitih spremembah. 
Mislim pa, da je pri vodenju občine potre-
ben poklicni podžupan, sploh v tem man-
datu, v katerem bo veliko izzivov."
Alenka Žavbi Kunaver: "Direktor ob-
činske uprave je županova desna roka, 
tisti, ki mu stoodstotno zaupaš, s kate-
rim lahko delaš. Zato ga vedno izbere 
župan. Sicer pa se bom v primeru, da 
postanem županja, najprej seznanila 
s samim stanjem na občini, tako vse-
binskim kot finančnim. Na vprašanje o 
podžupanu v tem trenutku težko odgo-
vorim, saj ne vemo, kakšna bo sestava 
novega občinskega sveta."
Nejc Smole: "Občinski upravi sem že po-
vedal, da bodo spremembe edina stalnica, 
dokler bom v pisarni. Preprosto zato, ker je 
vedno moč narediti še korak naprej. Mno-
go stvari nam je uspelo urediti v zadnjih 
štirih letih, kar nekaj jih še ostaja. Zato je 
cilj tudi pridobitev certifikata kakovosti 
ISO 9001:2015. V postopku priprave nanj se 
bomo namreč morali še dodatno potruditi 
pri obvladovanju delovnih procesov, tudi v 
smislu pravočasnih odgovorov občanom. 
Glede podžupanov pa se je treba zaveda-
ti, da je podžupan lahko samo nekdo, ki 
je izvoljen v občinski svet. Odločitve bodo 
lahko sprejete šele po volitvah."

Tomaž Kuralt: "O podžupanu še nisem 
razmišljal. Polovico zaposlenih v občin-
ski upravi poznam, ker so bili moji sode-
lavci. Ostali so bili odpuščeni ali so odšli 
sami, zato druge polovice zaposlenih še 
ne poznam. Upam, da so zaposlili kom-
petentne ljudi, ki mi bodo lahko poma-
gali v naslednjem mandatu. Mislim, da 
je treba izkoristiti potenciale zaposlenih, 
ki so že tam. Nimam brezposelnih prija-
teljev, ki bi jih pripeljal na Občino Med-
vode. Prvi dan bom šel v službo sam, po-
tem bomo pa videli, kje je manko. Če bo 
treba koga zaposliti, ga bomo zaposlili, 
ne glede na politično opcijo."
Za uspešno delo župana je pomemb-
na tudi podpora občinskega sveta. Ka-
kšen občinski svet bi si kot županja, 
župan želeli?
Leon Merjasec: "Želel bi si ljudi, ki poznajo 
lokalne razmere in s katerimi se je mogo-
če pogovarjati. Vsekakor je treba slediti po-
trebam občanov, je pa te potrebe mogoče 
doseči le do optimuma, saj sredstva niso 
neomejena. To pa med drugim pomeni, 
da se moramo med seboj poslušati."
Alenka Žavbi Kunaver: "Konstruktiven. 
V tem mandatu je bilo večkrat tako, da 
so se med razpravo vsi strinjali, med 
odmorom pa je bilo slišati številne kri-
tike. Želela bi, da se na občinskem svetu 
izmenjajo mnenja, stališča, da so raz-
prave argumentirane. Rada bi prisluh-
nila vsem, vzpostavila sodelovanje, da 
skupaj iščemo najboljše rešitve za obči-
no, ne pa da je vse vnaprej dogovorjeno, 
tako kot si želi župan."
Nejc Smole: "Želel bi si, da so novoizvo-
ljeni člani predvsem pripravljeni aktiv-
no sodelovati na projektih, kjer imajo 
največ znanj. Tako ne ostane samo pri 
besedah, pač pa so dejanja vidna tudi 
na terenu."

Tomaž Kuralt: "Želim si občinski svet, 
ki bo imel svoje mnenje, ki bo konstruk-
tiven, občinske svetnike in svetnice, ki 
bodo pomagali naši občini. Ne trdim, da 
jih doslej ni bilo, trdim pa, da so prema-
lokrat izrazili svoje mnenje."
Če vam ne uspe, ste tudi kandidatka/
kandidat za občinski svet? Kako boste 
v tem primeru delovali kot svetnica/
svetnik?
Leon Merjasec: "Sem tudi kandidat za 
občinski svet. Glede na to, da smo sve-
tniki Slovenske demokratske stranke v 
preteklem mandatu dosegli večino, kar 
smo si zadali na začetku, bom tudi v 
naslednjem mandatu kot svetnik delo-
val v istem duhu. Začrtanih imamo ne-
kaj novih ciljev in prepričan sem, da ne 
bo ovir, da jih dosežemo."
Alenka Žavbi Kunaver: "Kandidiram 
tudi na listi SMC za občinski svet. Naša 
svetniška skupina bo v vsakem primeru 
še naprej delovala kot v tem mandatu, 
predvsem bomo ponujali predloge in 
rešitve, podajali morebitne pripombe ... 
Znamo sprejemati tudi nasprotna stali-
šča in poiskati kompromise."
Nejc Smole: "Za kandidaturo za občin-
ski svet se nisem odločil, saj v celoti za-
upam ekipi na Listi Nejca Smoleta."
Tomaž Kuralt: "Sem tudi kandidat za 
občinskega svetnika na Nestrankarski 
listi za napredek krajev občine Medvode. 
V primeru, če ne bom izvoljen za župana, 
bom program posredoval tistemu, ki bo 
izvoljen, potem bomo pa videli, v katerih 
projektih lahko sodelujemo. Verjamem, 
da se vsi štirje županski kandidati zave-
damo, da moramo delati v korist občank 
in občanov, in mislim, da smo dovolj 
zreli, da se o svojih programih pogovo-
rimo in uskladimo. Ne nazadnje to niso 
naši programi in projekti, ampak so pro-
jekti, ki jih občina potrebuje za nadaljnji 
napredek in razvoj."
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Tomaž Kuralt / Foto: Maja BertonceljNejc Smole / Foto: Tina Dokl
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DeSUS ZA IZBOLJŠANJE  
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V OBČINI

Stranka DeSUS v slovenski politiki na državnem in lokalnem okolju igra pomembno vlogo in vseskozi ostaja dosledna svojim načelom 
poštenosti, solidarnosti, pravičnosti.

Kandidati za člane Občinskega sveta Občine Medvode imamo dolgoletne izkušnje na področjih sociale, podjetništva, financ in smo 
visoko izobraženi. Že vrsto let smo aktivni v lokalni politiki, tako v občinskem svetu, odborih občinskega sveta kot tudi svetih javnih 
zavodov, v zadnjem mandatu na področju kulture in zdravstva in ne nazadnje tudi v svetih krajevnih skupnostih. Svoje delo opravljamo 
odgovorno in predano. Podpiramo projekte, ki zagotavljajo skladen razvoj s ciljem dvigovanja kvalitete življenja v vseh krajih  občine.  

S svojim zrelim, preudarnim in umirjenim pristopom v sinergiji s temperamentnim zagonom mlajših generacij bomo zagotavljali  
pretehtane odločitve pri razvoju občine. Za župana podpiramo nestrankarskega kandidata Nejca Smoleta.

Naši nosilci kandidatnih list za člane Občinskega sveta Občine Medvode:
 I. volilna enota II. volilna enota III. volilna enota
 (KS Pirniče, Smlednik, Zbilje) (KS Medvode center, Senica) (KS Preska, Seničica-Golo Brdo, Sora,
   Vaše-Goričane, Trnovec, Katarina)

V prihodnjih štirih letih si bomo prednostno prizadevali za:

1. RAZVOJ SOCIALE, ZDRAVSTVA, KULTURE 
–  ohranjanje in razvoj javnega zdravstva v občini Medvode: širitev ponudbe 

storitev specialističnih ambulant in zmanjševanje čakalnih dob  v zdrav-
stvenem domu Medvode, širitev ponudbe lekarniških kapacitet

–  izgradnja osnovne šole in vrtca v Preski
–  medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje: medgeneracijski centri
–  programi za starejše: pomoč na domu ostarelim in invalidnim osebam
–  široka dostopnost kulturnih in športnih programov vsem občanom: razvoj 

dejavnosti knjižnice, ureditev rekreacijskih poti in športnega parka

2. GOSPODARSKI RAZVOJ OBČINE
–  zagotavljanje enakomernega razvoja vseh krajev občine: ureditev, vzdr-

ževanje in označevanje cest, zagotovitev sistema kanalizacije oz. čistilnih 
naprav v  vseh krajih občine, ureditev pločnikov in kolesarskih poti

–  podpora razvoju varstva okolja, ravnanja z odpadki: razumen izbor lokaci-
je zbirnega centra odpadkov, skrb za vodne vire

–  podpora trajnostnem razvoju kmetijstva in turizma v občini
–  preprečevanje nepremišljenih posegov v okolje 
–  izboljšanje dostopnosti do sodobne informacijske infrastrukture

3. UČINKOVITO VODENJE OBČINE
–  zagotavljanje transparentnega delovanja pri odločanju in izvajanju načr-

tov v občini
–  ohranjanje strpnega dialoga na vseh nivojih
–  čim večje vključevanje občanov pri odločanju o pomembnih projektih, 

predvsem pri poseganju v okolje v občini

GLAS ZA STRANKO DeSUS 
JE GLAS ZA BOLJŠO  
IN PRIJAZNEJŠO OBČINO  
ZA VSE GENERACIJE.

7

 Majda  Lenardič, Franc Šušteršič, Zvonka Hočevar,
 univ. dip. ekon., 1952, strojni inženir, 1956,  mag. znanosti. soc. man.,1958,
 upokojenka sam. podjetnik direktorica doma upokojencev
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1. Spodbujali bomo male in 
mlade podjetnike, še posebej 
tiste, ki delujejo na področju 
ekološke tehnologije in družbenih 
dejavnostih.

2. Spodbujali bomo turistično 
dejavnost kot gospodarsko 
panogo.

3. Ustvarjali bomo boljše pogoje 
za tržno kmetijstvo in podpirali 
razvoj ekološkega kmetijstva.

4. Podprli bomo sofinanciranje 
prehoda na obnovljive vire in 
zmanjšanje porabe energije.

5. Podprli bomo sofinanciranje 
varne zamenjave cementno  
azbestnih strešnih kritin.

6. Pospešili bomo izgradnjo 
mestnega središča Medvode.

Leon Stare Anita Kalan Žiga Burgar

Uroš Košir Dragan DjukićTamara StareSiniša Djurić

Marina Škulj Sagrković Zoran RistićJadran TomšičSlađana Simić

Kaja Kosec Andreja Trampuš Gregor NartnikGregor PregradZoran Lesjak

Tamara Miloševič Berlič

1. VOLILNA ENOTA
1. Leon Stare
2. Anita Kalan
3. Žiga Burgar
4. Tamara Miloševič Berlič
5. Siniša Djurić
6. Tamara Stare
7. Uroš Košir

2. VOLILNA ENOTA
1. Dragan Djukić
2. Slađana Simić
3. Jadran Tomšič
4. Marina Škulj Sagrković
5. Zoran Ristić
6. Alenka Stepan
7. Zoran Lesjak

3. VOLILNA ENOTA
1. Gregor Pregrad
2. Kaja Kosec
3. Gregor Nartnik 
4. Andreja Trampuš
5. Gregor Škulj

7. Zavzemali se bomo za 
izvršitev proračunske postavke 
za nakup neprofitnih stanovanj.

8. V sklopu šolstva bomo 
podprli programe in projekte 
na tematiko ekološke 
osveščenosti.

9. Spodbujali bomo ureditev 
rekreacijske poti okrog 
zbiljskega jezera in dokončanje 
športnega parka.

10. Zavzemali se bomo za 
kvalitetno investiranje v 
kulturne institucije.

11. Zavzemali se bomo za 
občinski odkup Lazarinijeve 
nepremičnine z namenom 
ureditve muzeja in prostorov za 
mlade in starejše. 

ZELENE IDEJE, ZELENI PROGRAM 

Navodilo za oddajo preferenčnega glasu

GLASOVNICA ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

ŠT. IME LISTE

ZELENI SLOVENIJE11

PREFERENČNI 
GLAS

Tu vpišite številko 
kandidata/ke
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MAJA BERTONCELJ

Optika Mali je družinsko podjetje, ki je 
bilo ustanovljeno 22. aprila 1993. Takrat 
so odprli svojo prvo poslovalnico v Med-
vodah in strankam ponudili kakovostna 
in individualno izdelana korekcijska ter 
sončna očala, kontaktne leče in ostale 
optične pripomočke. Leta 2007 so dejav-
nost razširili najprej v Izolo, kjer je sedaj 
njihova franšizna enota, pred tremi leti 
pa so poslovalnico odprli še v Ljubljani. Za 
njimi je petindvajset let tradicije in boga-
tih izkušenj na področju optike in zaščite 
vida. Obeležili so jih konec oktobra.
Podjetje vodi Miha Mali, da se je odlo-
čil za optiko, pa ni naključje, saj je bil 
z njo povezan že v mlajših letih. "Naše 
družinsko podjetje iz Valburge je včasih 
izdelovalo vrvice in verižice za očala in 

tako smo prišli v optične kroge. Naš trg 
je bilo območje celotne nekdanje Jugo-
slavije. Takrat sem bil še majhen fant in 
zelo me je zanimala optika," je povedal 
Miha Mali in nekaj besed namenil za-
četkom Optike Mali: "Pred četrt stoletja je 
podjetje odprl moj pokojni brat, dve leti 
kasneje sem ga prevzel jaz. Za nami je 
petindvajset uspešnih let. Saj so delavni-
ki tudi od jutra do večera, a mi nikoli ni 
bilo težko. Veseli nas, da so nas stranke 
lepo sprejele in da je vedno več takšnih, 
ki nam zaupajo. Posledično smo se od-
ločili še za odprtje novih poslovalnic. 
Zelo se trudimo za vsako stranko, ne 
dovolimo, da bi kdo naše prostore zapu-
stil razočaran. Poleg tega imamo v vseh 
optikah tudi očesne ambulante s specia-
listi oftalmologi. To storitev smo uvedli 
kmalu po odprtju podjetja, od leta 2004 
imamo registrirano ambulanto."
V Optiki Mali imajo na dveh lokacijah 
štiri redno zaposlene, ki skrbijo za več 
tisoč strank. Kot zanimivost je Mali na-
vedel podatek, da so izdelali že očala 
za stranko z dioptrijo -27, kar je terjalo 
posebno znanje. Miha Mali je izobraz-
bo optika pridobil s šolanjem v Rogaški 
Slatini in Celju. Kot pravi, je to zanimiv 
in lep poklic, ki pa ga ljudje ne poznajo 
najbolje. "To je delo, s katerim stran-
ki pomagaš do boljšega, kontrastnega 
vida, in veliko zadovoljstvo je, ko vidiš 
zadovoljne obraze strank. Optik mora 

imeti kar nekaj fizikalnih, tudi medi-
cinskih znanj, hkrati mora biti dober 
finomehanik, da zna dobro narediti 
očala. Znati mora tudi dobro svetovati 
pri izbiri očal," je dejal. 
Očala so vse bolj tudi modni dodatek, ne 
le medicinski pripomoček. "Za Slovenijo 
nekako velja, da ljudje v povprečju me-
njajo očala na štiri do pet let. V Italiji je 
ta cikel eno do dve leti. Moda in očala so 
vse bolj povezana. Modni oblikovalci so 
začeli izdelovati očala pod svojim ime-
nom. Očala niso več nekaj, česar bi se 
vsi izogibali," opisuje spremembe. Tren-
di se spreminjajo in trenutno so zelo 
priljubljena očala, kakršna so nosile 
naše babice in dedki. Veliko je zanima-
nja za okrogle, močne okvirje.
V podjetju Optika Mali o odpiranju novih 
poslovalnic ne razmišljajo, ostati želijo 
v še obvladljivih okvirjih. "Naši najbolj 
pomembni načrti so ostati družinsko 
podjetje in nadaljevati poslanstvo zago-
tavljanja najboljšega vida vsem našim 
zvestim strankam," je še povedal Miha 
Mali, ki z družino živi v Zbiljah. V podje-
tju je zaposlena tudi njegova žena, z de-
lom pa se spoznavajo vsi trije otroci, dva 
sinova in hčerka, stari od pet do enajst 
let. "Ko so prosti, jih vzamem s seboj v 
poslovalnico. S tem jim predajam zna-
nja, občutek za delo, izkušnje ... Zelo se 
trudim, da otroci spoznajo naše podje-
tje," je zaključil.

Optika Mali praznuje četrt stoletja
Družinsko podjetje, ki ga vodi Miha Mali, se je z optiko začelo ukvarjati leta 1993.

Optika Mali je družinsko podjetje, ki ga vodi Miha Mali, v njem je zaposlena tudi njegova 
žena.  / Foto: arhiv podjeta, Dean Dubokovič

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

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

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

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

Svoje prijave nam posredujte na epoštni 
naslov zaposlitev@savatech.si ali spelca.
klancar@trelleborg.com, ali po redni  
pošti na naslov Trelleborg Slovenija,  
d. o. o., Kadrovski sektor, Škofjeloška 6, 
4000 Kranj.
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Na slovesnosti na Dnevih slovenskega 
turizma pretekli mesec v Portorožu je 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
podelila tudi priznanje za življenjsko 
delo v gostinstvu, ki ga je letos prejel 
Jernej Petač iz znane Gostilne Mihovec 
v Zgornjih Pirničah. 
Jernej Petač je odraščal na družinski 
kmetiji in gostilni Mihovec, katere zgo-
dovina sega v leto 1857, danes pa pred-
stavlja eno od najbolj kakovostnih hiš, 
ki je članica skupine Gostilna Sloveni-
ja. S soprogo Mihaelo imata tri otroke, 
od katerih hči Mojca z družino uspešno 
nadaljuje očetovo in materino gostin-
sko pot. Hišni slogan "Domače malo 
drugače", ki so ga izbrali gostje, stoji na 
trdnih temeljih, saj se v sezoni oskrbu-
jejo z zelenjavo in žiti, ki jih pridelajo 
sami na družinski kmetiji. Jernej Petač 
je tudi eden od ustanoviteljev Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Ljublja-
na Šiška in prvi predsednik Sekcije za 
gostinstvo in turizem pri OOZ Šiška. 
Vključeval se je tudi v lokalno družbeno 
življenje, od kmetijske zadruge, sveta 
občine do turističnega društva. Kot so še 
zapisali v obrazložitvi priznanja, je Jer-
nej Petač "klasičen primer slovenskega 
gostilničarja, ki je bil poleg župana in 
župnika ena od treh osrednjih osebno-
sti v lokalnem okolju".
Na priznanje je upravičeno ponosen. "To 
je priznanje za moje delo na področju 
gostinstva tako v domači gostilni kot 
tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije, kjer sem bil aktiven štirideset let. 
Priznanja nisem pričakoval, sem ga pa 

seveda vesel. Odgovorni so očitno oceni-
li, da sem s svojim dolgoletnim delom 
pomembno doprinesel k naši stanovski 
organizaciji," je povedal nagrajenec, ki 
se je vključeval tudi v lokalno družbeno 
življenje, od kmetijske zadruge, krajev-
ne skupnosti, občinskega sveta do pir-
niškega turističnega društva.
Gostinstvo in delo na kmetiji sta ga za-
znamovala že od mladih nog. "Po go-
stinski šoli sem se takoj zaposlil, nato 
šel k vojakom, ko sem prišel domov, 
sem nadaljeval kot natakar. Leta 1977 se 
je mama upokojila in z ženo sva odpr-
la skupno obratovalnico. Ko so se časi 
spremenili, ko je bilo konec skupnih 
obratovalnic, sem bil obrtnik vse do 
upokojitve, torej do leta 2010. V kuhinji 
sem bil bolj malo, moje delovno me-
sto je bilo v strežbi," je dejal. Uspešno 
je združeval delo v gostilni, na kmeti-
ji, poleg tega še vedno igra na kitaro v 
hišnem ansamblu Mihovec. Po duši je 
glasbenik. "Brez podpore doma – še mo-
jih staršev, žene in treh otrok – mi vse 
to ne bi uspelo," poudarja. Gostilna Mi-
hovec je znana daleč naokrog, tudi po 
njegovi zaslugi. "Kot ključno pri ohra-
nitvi in razvoju gostilne bi omenil voljo 
do dela, vizijo in nenehno izobraževanje 
na različnih področjih," je poudaril. Go-
stilno so vmes povečali. Danes je v njej 
prostora za sto osemdeset gostov.
Veliko dela je tudi na kmetiji. "Ko sem 
začel, smo imeli šest hektarjev obde-
lovalne zemlje, sedaj jih imamo pet-
indvajset," pove. Pri Mihovčevih pod 
isto streho v slogi živijo štiri genera-
cije. Mihovčeva mama Ivanka ima že 
91 let in še vedno želi po svojih močeh 
pomagati. Jernej Petač je ponosen, da 
gre družinska tradicija naprej. Gostin-

sko pot nadaljuje hči Mojca Trnovec z 
družino, ki je v tradicionalno kulina-
riko vpeljala sodobne prijeme. Aktiv-
na je tudi v obrtni zbornici in ponosna 
na očetovo priznanje: "Pomeni, da je 
že on dobro nadaljeval tradicijo svojih 
staršev. Ponosni smo, da mu je uspelo 
peljati kmetijo, gostilno in ansambel, 
poleg tega pa še družino. Takšnih ni 
veliko. Od njega in tudi od stare mame 
Ivanke smo se naučili te trdoživosti. 
Verjamem, da smo na pravi poti. Ime-
li smo dober zgled. Gostinstvo nam je 
položeno že v zibelko," je dejala Mojca 
Trnovec. In tradicija se bo očitno nada-
ljevala še naprej. Mojčin sin Martin je 
namreč prav tako izbral gostinstvo in 
se šola v sosednji Avstriji. 
V delo doma je še vedno vpet tudi Jer-
nej, čeprav je zadnjih osem let v poko-
ju: "Igramo še z ansamblom, sem hišni 
tehnični in kurilni upravljavec, opra-
vljam posle za potrebe gostilne, včasih 
je treba tudi še za točilni pult, ko je nuja. 
Redno sem aktiven tudi na kmetiji. Časa 
ni, nikoli ga ni bilo dovolj."

Nadaljeval  
gostinsko  
tradicijo staršev
Jernej Petač iz Gostilne 
Mihovec je prejel priznanje 
za življenjsko delo  
v gostinstvu.

Jernej Petač z ženo Mihaelo in hčerko Mojco, ki družinsko tradicijo pelje naprej
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MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL

Letos so ob svetovnem dnevu učitelji 
podelili enajst nagrad Republike Slo-
venije na področju šolstva. Med na-
grajenci je bila tudi Tatjana Gulič, ki s 
svojim delom učence spodbuja, da širi-
jo znanje o astronomiji, matematiki in 
fiziki, z mednarodnimi projekti pa jim 
omogoča, da pri znanstvenem delu so-
delujejo kot tim, so utemeljili nagrado. 
Pri delu z učenci uvaja nove metode in 
pristope, razvija pa tudi aplikacije, kot 
je na primer projekt inter@ktivna ma-
tematika, ki ga je zasnovala in vodila. 
Kot njeno veliko vrlino so navedli še, da 
zna in želi vse nove metode in tehnike 
smiselno vpeljati v pouk in tako svojim 
učencem ne predaja samo strokovne-
ga znanja, ampak jih opolnomoči tudi 
s spretnostmi in kompetencami za 21. 
stoletje, kot so odgovorno načrtovanje, 
sodelovanje, timsko delo in uporaba 
tujega jezika.
Za svoje delo je že v preteklosti prejela 
številne nagrade. Za projekt z naslo-
vom Kakšno je tvoje nebo? je prejela 
nacionalno nagrado zlati kabel v sta-
rostni kategoriji od 12 do 15 let, leta 2012 
je na konferenci eTwinning prejela eno 
od šestih nagrad med 500 učitelji, za 
projekt SOHO, primer inovativne pra-
kse pa posebno nagrado za znanstvene 
projekte. Zadnjih petnajst let je aktiv-
na na področju mednarodnega sode-
lovanja kot ambasadorka eTwinninga 
in ambasadorka Scientix za Slovenijo, 
sodeluje tudi v projektu Koščki Evrope 
– popolna slika. Z zavodom za šolstvo 
sodeluje v skupini za modernizacijo 
pouka, je tudi soavtorica učbenikov, de-
lovnih zvezkov in priročnikov s prevodi 
v jezike manjšin. V skupini za fiziko, 
v okviru katere pripravljajo nove učne 
načrte za ta predmet, so se po njenih 
besedah vedno držali principa malih 
korakov. "Velikih sprememb predvsem 
učitelji niso pripravljeni sprejeti. Neka-
teri težko izstopijo iz svojih ustaljenih 
tirnic, zanje je velik miselni preskok, 
če morajo začeti razmišljati drugače," 
brez dlake na jeziku pravi Tatjana Gu-

lič. Zato meni, da je za učitelje zelo po-
membno sprotno izobraževanje. "Vse-
življenjsko učenje ni oziroma ne sme 
biti le mrtva črka na papirju. Če učitelj 
zastane pri izobraževanju na katerem-
koli področju, je posledica pri učencih 
pridobivanje zgolj faktografskega zna-
nja." Veliko pomembneje se ji zdi, da 
se otroci naučijo uporabiti vire ter jih 
opredeliti kot dobre ali slabe, da zna-
jo uporabljati računalnike in tablice, 
saj njihova uporaba ni sama po sebi 
umevna. "Čeprav so se praktično že ro-
dili s tablicami in telefoni, se pravilna 
uporaba začne šele s trdim delom. Po-
membno je torej znati uporabljati vire 
in digitalna gradiva ter jih pravilno 
ovrednotiti, poleg tega pa morajo znati 
sodelovati," ključna znanja, ki jih bodo 
učenci potrebovali za 21. stoletje, opre-
deli Tatjana Gulič.
Minister za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Jernej Pikalo je v slavnostnem 
nagovoru ob podelitvi nagrad poudaril, 
da se odličnost v šoli zgradi ali pade z 
učiteljem. Dobrega učitelja po mne-

nju Tatjane Gulič odlikujejo predvsem 
vedoželjni učenci. "Dober učitelj poleg 
tega sledi tudi spremembam v razvoju 
stroke, pa tudi družbenim dogajanjem. 
Mora znati sodelovati s kolegi, brez do-
brega kolektiva namreč ne moreš nič. 
Potrebuje pa tudi podporo vodstva, da 
mu dovoli poskusiti nove stvari in mu 
stoji ob strani tako ob pritisku institu-
cij kot staršev." Ključno pa je po njenem 
tudi sodelovanje s svetovalci zavoda za 
šolstvo. Slovenski učitelji imajo po nje-
nem prepričanju dovolj dobre pogoje za 
delo, učilnice so opremljene toliko, koli-
kor učitelj želi. "Ko potujem po Evropi in 
obiskujem šole, primerljive naši, vidim, 
da glede opreme prav nič ne zaostaja-
mo oziroma celo prednjačimo," je še 
poudarila Tatjana Gulič, ki, kljub temu 
da bi se z novim šolskim letom lahko 
upokojila, na ravnateljevo prošnjo šol-
skega dela še ne bo povsem spustila iz 
rok. "Sicer pa imam še druge načrte v 
življenju, recimo potovanja, lončarska 
opravila in podobno," je svoje prihodnje 
načrte razkrila Tatjana Gulič.

Potrebno je vseživljenjsko učenje
Dolgoletna učiteljica fizike in matematike v Osnovni šoli Preska Tatjana Gulič je 
letošnja prejemnica nagrade za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva,  
ki so ji jo podelili ob svetovnem dnevu učiteljev v začetku oktobra.

Tatjana Gulič
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Nekaj drobcev vam v branje tokrat ponuja Mira Vidic.

ŠEBESTA, JURAJ: PES PA V SMEH

Prvenec slovaškega pisatelja je sicer mladinski roman, a bi ga 
na svoj seznam prebranih knjig brez pomisleka lahko uvrsti-
li tudi odrasli. Tomaš svojo mladost preživlja v premajhnem 
stanovanju ob večno nizkem družinskem proračunu, skupaj z 
mamo, ki piše doktorat o odnosih, z očetom, ki ga stalno živ-
cira, ter z razigrano psičko Žofko. S prijatelji jih tarejo običajne 
najstniške težave – pomanjkanje žepnine, prepoved uporabe 
»bajka«, spori z učitelji, smola s puncami. Tudi doma je vse 
prej kot rožnato, saj se oče odseli k drugi ženski, babica umre, 
denarja imata z mamo vselej premalo. A Tomaš se ne da. Nje-
gov smisel za humor in obenem poglobljena razmišljanja o 
smislu življenja nam branje spremenijo v pravi užitek. 

DEMŠAR, AVGUST: OTOK

Na Otoku nekje na Hrvaškem se na povabilo zakoncev Paula in 
Pavline zbere pisana druščina prijateljev in sorodnikov. Pavlina 
in njen brat Luka, posebnež, slikar in pesnik, si delita počitni-
ško hišo, ki sta jo podedovala po premožnem dedku. Kmalu po 
začetku mirnega dopusta morje na plažo naplavi Lukovo tru-
plo. Hrvaški policisti dogodek zaključijo kot nesrečo. Med po-
čitnikarji je prisotna tudi kriminalistka Nika, ki bi pokvarjene 
počitnice lahko hitro pozabila, če ne bi nekaj mesecev kasneje v 
Dravi našli še dve trupli in ju povezali z umrlim Lukom …

AVDIC, ASA: OTOK  

Kaj bi se zgodilo, če berlinski zid ne bi padel in bi Švedsko 
priključili vzhodnemu bloku? Smo v letu 2037. Birokratka sa-
mohranilka Anna Francis živi za svojo službo. Njena prizade-
vanja opazijo nadrejeni in jo kot izbranko pošljejo na vojno 
področje. Tam se izkaže, doživi medijsko slavo, a stanje zanjo 
postane prehudo in domov se vrne s hudimi travmami. Kma-
lu jo povabijo k nalogi, ki naj bi izbrisala vse njene stare grehe. 
Anna naj bi na izoliranem otoku, kjer bo potekalo izbiranje 
kandidatov za delo v Obveščevalni skupini, uprizorila svojo 
smrt ter na skrivaj opazovala odzive ostalih kandidatov na ta 
dogodek. Vendar gre vse hudo narobe. Anna na koncu spozna, 
da so življenja posameznikov le orodja v rokah oblasti.

RISO, WALTER: PRAVICO IMAŠ REČI NE: Z ASERTIVNOSTJO 
DO VEČJE SAMOZAVESTI

Medvoška založba Malinc je tokrat izdala strokovno knjigo 
španskega univerzitetnega profesorja z doktoratom iz psiho-
logije s specializacijo s področja kognitivne terapije ter ma-
gisterijem iz bioetike. Na podlagi dolgoletnih terapevtskih 
izkušenj avtor tudi na praktičnih primerih bralcu predsta-
vi pomen »postavljanja zase«: kako brez slabe vesti reči ne, 
kako smo lahko odkriti in jasno izrazimo svoje mnenje, ne 
da bi prizadeli sogovornika. Upoštevanje lastnih misli in ču-
stev lahko prepreči marsikateri konflikt in osebne travme. O 
asertivnosti in knjigi bodo konec meseca spregovorili tudi na 
predavanju v Knjižnici Medvode. 

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MATEJA RANT

Projekt SAGE poteka v okviru programa 
Erasmus+, pri katerem se Osnovna šola 
Preska povezuje še z italijansko osnovno 
šolo in poklicno šolo iz Francije. Mlade 
v okviru projekta želijo seznaniti s pro-
blemom toplogrednih plinov, pri čemer 
bodo spodbujali zavedanje, da sta med 
glavnimi vzroki za segrevanje ozračja 
promet in ogrevanje, je razložila učite-
ljica fizike in matematike Tatjana Gulič.
Mlade tako želijo ozavestiti o problemih 
okolja in spodbuditi iskanje rešitev zanje, 
pri čemer se bodo osredotočili predvsem 
na to, kaj lahko vsak stori kot posame-
znik in kako lahko prepriča tudi druge, 
da bi mu sledili. "Zavedati se je treba, da 
je problem globalen in da ga lahko reši-

mo le skupaj,« je poudarila Tatjana Gulič. 
Zato bodo poskušali vplivati tudi na lokal-
no skupnost. Na šolskem vrtu bodo po-
stavili toplo gredo, ki jo bo sofinancirala 
občina, v njej pa bodo s pomočjo partner-
ske šole iz Francije vzpostavili elektron-
sko spremljanje plinov v topli gredi ter to 
povezali z avtomatskim odpiranjem oken 
in zračenjem. Glede na to, da k segreva-
nju ozračja veliko pripomore transport, 
bodo raziskovali tudi, kako je urejen javni 
prevoz v njihovi lokalni skupnosti, pri če-
mer se bodo oprli na izkušnje iz franco-
skega mesta, od koder prihaja partnerska 
šola in kjer v javni prevoz uvajajo posebni 
avtobus na gorivne celice. 
Učitelji se na prvo izmenjavo odpravlja-
jo že v novembru, in sicer v Francijo, 
spomladi sledi izmenjava učencev. V 

prihodnjem šolskem letu je predvideno 
še srečanje partnerskih šol v Sloveniji, 
je razložila Tatjana Gulič.

Mladi o problemih okolja
V Osnovni šoli Preska so se v letošnjem šolskem letu pridružili projektu  
SAGE – solutions against greenhouse effect oziroma v prevodu rešitve  
za zmanjšanje toplogrednih plinov.

NA VOLITVAH OBKROŽI

NOVA SLOVENIJA
KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Podpis Deklaracije o sodelovanju pri 
razvoju bralne kulture v občini Medvo-
de je bil 10. oktobra v Knjižnici Medvo-
de, podpisali pa so jo v imenu Občine 
Medvode župan Nejc Smole, Knjižnice 
Medvode direktor mag. Igor Podbrežnik, 
ravnateljica OŠ Medvode mag. Damja-
na Šubic, ravnatelj OŠ Pirniče Janez 
Sečnik, pomočnik ravnatelja OŠ Preska 
Jože Omerzu, ravnatelj OŠ Simona Jen-
ka Smlednik Marko Valenčič in v ime-
nu Javnega zavoda Sotočje direktor Aleš 
Kalan.

BRALNA KULTURA NAČIN ŽIVLJENJA 
LOKALNE SKUPNOSTI

Bralno kulturo in bralno pismenost 
podpisniki deklaracije prepoznavajo in 
razumejo kot izredno pomembni vre-
dnoti na področju osebnega, izobraže-
valnega in kulturnega udejstvovanja 
in kot ključni kompetenci, ki jih posa-
meznik potrebuje za uspešno vključeva-
nje v družbo. V projektu tako sodelujejo 
različne organizacije, ki si delijo isti cilj 
– več družinskega branja. S povezova-
njem želijo na občinski ravni ustvarjati 
branju prijazno okolje. "Nameni naše-
ga sodelovanja so ozaveščanje staršev 
ter širše skupnosti o pomenu branja, 
spodbujanje branja z namenom inte-
lektualnega, čustvenega, socialnega in 
jezikovnega razvoja otroka ter kakovo-

stnega preživljanja prostega časa, spre-
jemanje branja kot prijetne izkušnje, 
razvoj bralnih interesov in odnosa do 
branja, razvoj bralne pismenosti (sa-
mostojnega branja, bralnih navad), ra-
zvoj pozitivnega odnosa do književnosti, 
umetnosti ter znanosti. Dejavnosti pro-
jekta "Medvoška knjižna transverzala" 
bomo preko partnerstva načrtovali in 
izvajali v skupno korist, še posebej pa v 
korist otrok in lokalne skupnosti. Sku-
paj bomo uveljavljali vrednote izobra-
ženosti in kulture ter pomena socialne 
in družbene povezanosti s tem projek-
tom. Podpisniki deklaracije se zavezu-
jemo, da bomo v tem okolju sodelovali, 
da bomo uveljavljali pomen in vzgojno 
moč branja, knjige, bralne pismenosti 
ter posledično njihov vpliv na vzgojo in 
izobraževanje. Podpirali, spodbujali in 
promovirali bomo razvoj bralne kultu-
re ter na ta način spodbujali družine k 
skupnemu branju. Bralna kultura naj 
postane način življenja lokalne skupno-
sti," poudarjajo akterji projekta.
Kot je pojasnil mag. Igor Podbrežnik, 
direktor Knjižnice Medvode, so se dogo-
vorili, da bodo povezali šole, Knjižnico 
Medvode, Občino Medvode in Javni za-
vod Sotočje. "Naša želja je, da naredimo 
nekaj več, da pritegnemo mlade, dru-

žine, ne samo k branju, temveč tudi k 
spoznavanju medvoških krajev, ter vse 
skupaj povežemo z raziskovanjem in 
branjem knjig. Tako je nastala Medvo-
ška knjižna transverzala." Župan Med-
vod Nejc Smole je dodal, da je vesel, da 
je Knjižnica Medvode začela s takšnimi 
projekti: "Vsak projekt, ko se šole zdru-
žite z našimi javnimi zavodi, kot občina 
podpiramo. Takšni projekti povezujejo 
družine in širše."

ŽIGE ZBIRA CELA DRUŽINA

Podpisniki deklaracije so si ogledali tudi 
bralno izkaznico. Dobite jo v Knjižnici 
Medvode ali v šolski knjižnici, izpolnje-
no pa oddate do konca aprila 2019."Zbi-
rali se bodo žigi Medvodko na obiskih 
prireditev, Medvodko na izletih in Med-
vodko bere. To je družinska izkaznica," je 
še dodal Podbrežnik. Žige boste pridobili 
z branjem knjig, obiskovanjem vnaprej 
pripravljenih dogodkov v šolah in drugih 
ustanovah ter z raziskovalnimi izleti, s 
katerimi se boste seznanili s posebnost-
mi in znamenitostmi občine Medvode. 
Maja prihodnje leto bo zaključna priredi-
tev, kjer bodo sodelujoči prejeli posebno 
priznanje, ena izmed družin pa še pri-
vlačno nagrado.

Medvoška knjižna transverzala
Podpisali so Deklaracijo o sodelovanju pri razvoju bralne kulture v občini Medvode. 
Sodelujete z zbiranjem žigov v namenski bralni izkaznici. Sodeluje cela družina. 
Medvodko bo z vami bral, obiskoval prireditve, medvoške kraje in raziskoval.

Ob podpisu Deklaracije o sodelovanju pri razvoju bralne kulture v občini Medvode

Maskota knjižne transverzale je Medvodko.



GASILCI | 29 

MAJA BERTONCELJ

Gasilska zveza Medvode je v okviru ak-
tivnosti, izvedenih v mesecu oktobru – 
mesecu varstva pred požari – 11. oktobra 
organizirala gasilsko vajo, na kateri je 
sodelovalo vseh šest prostovoljnih ga-
silskih društev zveze. Izvedena je bila 
na gospodarsko poslopje kmetije Mis in 
rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu. 

INTERVENCIJA OB NESREČI NA KLANCU 
KOT VZORČEN PRIMER

Na vaji je sodelovalo petinpetdeset ope-
rativnih gasilcev, vsako društvo je pri-
šlo z dvema gasilskima voziloma. Gasil-
ci so tako preskusili svoja znanja. Vaja 
je bila specifična, saj je bila izvedena 
na gospodarsko poslopje kmetije, ka-
tere sosednja stavba je rojstna hiša Ja-
koba Aljaža. Vzporedna tema za mesec 
oktober je požarna varnost in požari v 
objektih kulturne dediščine, ne toliko z 
vidika evakuacije kot z vidika ravnanja 
z vrednimi predmeti, da se v primeru 
požara ali druge nesreče čim prej izne-
sejo iz objekta, se pravilno shranijo in 
čim manj poškodujejo.
Kakšno intervencijsko leto je za med-
voškimi gasilci, je pojasnil Anže Šilar, 
poveljnik Gasilske zveze Medvode: "Le-
tos je bilo v občini do 1. oktobra, torej do 
začetka meseca požarne varnosti, 67 in-
tervencij, s tem da smo dvakrat poma-
gali tudi pri naravni ujmi s točo v Čr-
nomlju, kar v to statistiko ni všteto. Več 
ali manj gre za tehnične intervencije, ki 
so v porastu, požarov pa je manj, kakor 
jih je bilo. Bili so v fazi, da ni prišlo do 
večje materialne škode. Največja nesre-
ča, v kateri smo posredovali, je bila na 
klancu, ko se je prevrnilo tovorno vo-
zilo s cisterno." Vezano na to nesrečo, 
je Miha Šušteršič, predsednik Gasilske 
zveze Medvode, dodal: "Lahko se pohva-
limo, da je bila ta intervencija obravna-
vana kot vzorčen primer, kako naj bi se 
intervencije vodile. Predstavljena je bila 
na 12. strokovnih dnevih Borisa Steva-
noviča na Rogli, na največjem vsakole-
tnem strokovnem gasilskem seminarju 
v Sloveniji. Vodenje pri tej vaji je sicer 
prevzela Ljubljanska gasilska brigada, 

velika podpora pa so ji bili medvoški ga-
silci skupaj s civilno zaščito."

PREVENTIVNI DAN IN ŠTEVILKA 112

Gasilski vaji je 13. oktobra dopoldne sle-
dil še Preventivni dan v organizaciji Ko-
misije za preventivo Gasilske zveze Med-
vode. Potekal je pred občinsko stavbo. 
Letošnja tema je Številka za klic v sili 112. 
Občanom so gasilci prikazali potek klica, 
pravilno gašenje v kuhinji, reševanje po-
škodovanca z višine, veliko zanimanje 
je bilo za prikaz uporabe defibrilatorja 
v izvedbi študentov medicine, na ogled 
je bila tudi gasilska oprema in tehnika, 
vključno s čolnom za reševanje iz vode. 

Kako se ljudje odzovemo, ko pride do ne-
sreče? "Pomembno je, da pokličemo 112, 
ostanemo mirni, in jasno povemo, kdo 
kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodi-
lo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesre-
čencev, kakšne so poškodbe, kakšne so 
okoliščine na kraju nesreče in kakšna 
pomoč je potrebna," poudarja Šušteršič. 
Številka 112 je številka za klic v sili, na 
katero lahko pokličete, če potrebujete 
pomoč gasilcev, nujno medicinsko po-
moč, druge reševalne službe in policijo.
V mesecu požarne varnosti so svoja 
vrata odprla tudi prostovoljna gasilska 
društva, tako da so imeli občani dovolj 
priložnosti, da so se seznanili z njiho-
vim delom.

Gasilsko vajo izvedli na poslopje kmetije Mis
Aktivnosti gasilcev v mesecu požarne varnosti: potekal je tudi Preventivni dan.

Na gasilski vaji na poslopje kmetije Mis in rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu je sodelovalo 
petinpetdeset gasilcev. / Foto: Primož Pičulin

Na Preventivnem dnevu so prikazali tudi reševanje poškodovanca z višine. 
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V Krajevni skupnosti Smlednik so za-
ključili leto praznovanja devetstote oble-
tnice prve pisne omembe Smlednika in 
Hraš. "Za nami je zelo pestro in hkrati 
čudovito leto, ki ga zaključujemo z zelo 
lepimi spomini. Najbolj sem vesela, da 
so k praznovanju zelo aktivno pristopila 
vsa društva v naši krajevni skupnosti. 
Potekali so številni dogodki in na vseh 
je bila rdeča nit devetstoletnica. Vrhu-
nec je izid zbornika, pri katerem je so-
delovalo veliko ljudi," je povedala Nežka 
Janhar, predsednica Sveta KS Smlednik. 
Praznovanje so zaključili z okroglo mizo 
v soboto, 27. oktobra, in slovesno akade-
mijo s kulturnim in glasbenim progra-
mom dan kasneje. Oba dogodka sta bila 
v Kulturnem domu Smlednik. 

ZBORNIK IMA SKORAJ ŠTIRISTO  
PETDESET STRANI

Na okrogli mizi z gosti (Marjeta Žebo-
vec, Jurij Šilc, Bojan Knific, Andreja Burja 
Čerin, vodila jo je Lucija Fabjančič) je bil 
predstavljen bogat zbornik o zgodovini 
in življenju v krajih KS Smlednik, ki je 
izšel ob tej priložnosti. Njegov naslov je 
Če spoštujemo pre teklost, bo svetla naša 
prihodnost, uredila pa ga je Marjeta Že-
bovec. Izdala ga je Krajevna skupnost 
Smlednik ob finančni pomoči Občine 
Medvode v nakladi tisoč izvodov. Vsaka 
hiša v krajevni skupnosti Smlednik je 
dobila po en izvod brezplačno. "Knjiga je 
nastajala dobrega pol leta, čeprav je bilo 
nekaj besedil napisanih in objavljenih že 
prej. Marsikaj smo izvedeli od informa-
torjev, vaščanov, ki so z veseljem pove-
dali, kar vedo. Tudi slike so odstopili za 
objavo. Veliko je bilo treba seveda foto-
grafirati prav za zbornik in zato hvala 
vsem, ki so bili pripravljeni to storiti, še 
posebej Janezu Strojanu. Sodelovalo je 
nekaj eminentnih avtorjev: umetnostna 
zgodovinarja dr. Franci Lazarini in Luci-
ja Fabjančič, zgodovinarja dr. Jurij Šilc in 
mag. Stane Okoliš, etnolog dr. Bojan Kni-
fic, strokovnjak za oblačilno kulturo, ki 
je temeljito obdelal smleško ljudsko nošo 

iz 19. stoletja, geografinja dr. Maja Topole 
je pripravila geografsko oznako tega ob-
močja, geologinja Teja Polenšek pa geo-
loško, ki ji je sledila časopisna zgodba o 
potresu leta 1895. Nekateri teh avtorjev 
so tudi domačini, drugi prispevki pa so 
sploh delo domačinov in se dotikajo tako 
preteklosti kot sedanjosti. Poleg ustnih 
virov smo veliko gradiva dobili v starih 
časopisih, kar nekaj dobrih in celovitih 
zgodb iz preteklosti, kot je že omenjena 
o potresu in o mostu čez Savo pri Smle-
dniku. Precej gradiva smo seveda dobili 
tudi v župnijskem arhivu, za kar smo 
župniku hvaležni. Zelo zanimivo je bilo 
tudi, da je marsikdo v čisto preprostem 
klepetu kar tako navrgel kakšno dejstvo, 
ki je dalo človeku misliti in je začel br-
skati za več informacij; tudi tako se je 
spletno nekaj zgodb, zlasti o zanimivih 
krajanih," je nekaj besed o zborniku po-
vedala Marjeta Žebovec. 
Zbornik formata A4 ima skoraj štiristo 
petdeset strani, v njem pa so predsta-
vljene znamenitosti in zanimivosti 
krajev, ki zdaj spadajo v krajevno sku-
pnost Smlednik; vsebina je razširjena v 
cerkvenem pogledu, saj Zbilje s podru-
žnično cerkvijo sv. Janeza Krstnika, ki 
je prav tako del zbornika, ne spadajo v 
KS Smlednik. Preberete si lahko tudi o 

kmečkih uporih, o Starem gradu, Laza-
rinijevi graščini, občinskih nagrajencih, 
športnikih, društvih, ki delujejo v kra-
jevni skupnosti ... "Vrednost zbornika je 
predvsem v tem, da nas opozarja na to, 
da že vso zgodovino tukaj živijo ustvar-
jalni, delavni ljudje, ki so velikokrat za-
res stopili skupaj, da so lahko naredili 
nekaj dobrega. Imamo kaj pokazati," je 
poudarila Žebovčeva. Uredniški odbor 
so sestavljali še: Anči Pipan, Andreja 
Burja Čerin, Fani Sešek, Lojz Tršan, Lu-
cija Fabjančič in Urška Sešek, prelom je 
delo Petra Fabjančiča.

SPOMINE IZTRGALI POZABI

Na okrogli mizi je bilo kar nekaj besed 
namenjenih datumu prve pisne omem-
be teh krajev. Opirajo se na prepis listi-
ne, v kateri se prvič omenja kar sedem 
slovenskih krajevnih imen okrog Šmar-
ne gore. Kot v svojem prispevku navaja 
Stane Okoliš, so poleg župnije v Vodicah 
v njej navedene še pripadajoče cerkvi-
ce in kapele, ki so jih postavili krajevna 
zemljiška posestnika in njuni predniki v 
Hrašah, Smledniku, Spodnjih in Zgornjih 
Pirničah, Šmartnem pod Šmarno goro in 
Trbojah. Listina pomeni pridobitev kr-
stne in pogrebne pravice cerkve v Hrašah 

Vrhunec praznovanja z obsežnim zbornikom
Smlednik in Hraše in z njima celotna krajevna skupnost Smlednik letos praznujeta 
devetstoto obletnico prve pisne omembe. Skozi celo leto so potekali številni dogodki, 
za konec še predstavitev zbornika in slavnostna akademija. 

Jurij Šilc, Marjeta Žebovec, Andreja Burja Čerin in Bojan Knific so sodelovali na okrogli mizi 
ob predstavitvi zbornika. Pogovor je vodila Lucija Fabjančič (v ozadju).



Razglednica z začetka 20. stoletja, ki jo je urednica zbornika Marjeta Žebovec dobila v arhivu 
župnije Smlednik.
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in Smledniku. Izvirnik ni ohranjen, sta 
pa ohranjena dva skoraj enaka prepisa, 
shranjena v Kapiteljskem arhivu v Vid-
mu / Udinah. Listina ni natančno dati-
rana, navadno je datirana z "okrog 1118". 
Na okrogli mizi je nekaj besed listini na-
menil tudi Jurij Šilc in dokazoval, da je 
nastala vsaj leta 1106; torej bi obletnico 
lahko praznovali že nekaj let prej. 
Dr. Bojan Knific se je posebej ukvarjal s 
smleško nošo. Na vprašanje moderator-
ke večera, kako je kraj, kot je Smlednik, 
sploh dobil svojo nošo, je podal zanimiv 
odgovor: "Zadeva na noben način ni 
preprosta. Upodobitev se je ohranila v 
originalu, je po svoje posebna, po drugi 
strani pa popolnoma nič posebna. Govori 
o nekdanjem oblačenju. Ne moremo reči, 
da so se ljudje v Smledniku popolnoma 
drugače oblačili kot v sosednjih vaseh. 
Naliti si moramo čistega vina in reči, da 
bistvenih razlik ni bilo. Podobne oblačil-
ne navade so bile razvite po celi Sloveniji, 
so se pa spreminjale iz desetletja v dese-
tletje. Imate pa v Smledniku veliko srečo, 
da je ta upodobitev nastala tukaj in se 
zato imenuje smleška noša." Na koncu je 
Andreja Burja Čerin iz Društva za ustno 
zgodovino predstavila še projekt vaškega 
vrta, ki je zaživel letos.
O pomembnosti zbornika je na slavno-
stni akademiji spregovoril tudi župan 
Nejc Smole, tudi sam krajan KS Smle-
dnik: "Vsem domačinom je z njim omo-
gočeno, da na enem mestu najdejo zbra-
na pričevanja, spomine in dognanja, ki 
so bila doslej raztresena med različne 
priložnostne edicije, in besede, ki so pre-
hajale od ust do ust. Vsi, ki ste se ali se 
še bodo priselili v te naše kraje, pa boste 
imeli to lokalno enciklopedijo vedno pri 
roki."

OBLETNICA ZA NOVO ENERGIJO

Na obeh prireditvah ob zaključku pra-
znovanja je bilo slišati, da je krajanom 
obletnica dala nove energije tudi za na-
daljnje projekte. Tudi Žebovčeva se stri-
nja: "Ne domišljamo si, da smo obdelali 
vse teme. Ostalo jih je še veliko, ki jih v 
zborniku ni, tako da bodo naši zanam-
ci ob praznovanju naslednjega jubileja 
imeli še veliko dela." 
V Smledniku snujejo že nove projekte. 
"Prebivalci naše krajevne skupnosti so 
zagotovo nekaj posebnega. Če ne bi bili, 
se ne bi dogajalo toliko stvari, tudi pra-
znovanje ne bi bilo tako bogato. In tako 
bo še naprej. Želja po projektih je veli-
ko," je zaključila Janharjeva.

Na slavnostni akademiji je potekal kulturni in glasbeni program. / Foto: Peter Košenina

Smlednik v letu praznovanja / Foto: Peter Košenina
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Dvorana KUD-a Oton Župančič v Sori je 
20. oktobra pokala po šivih. Folklorna 
skupina pod okriljem društva deluje že 
45 let, zato so ob obletnici pripravili slo-
vesnost z naslovom Vriskaj, pleši, poj – 
45 let si z menoj. 
Začetnika folklore v Sori sta brat in se-
stra Minka Veber in Metod Plešec, ki sta 
leta 1973 začela s poučevanjem otrok. 
Minka jih je učila korakov, Metod pa 
jih je spremljal s harmoniko. Danes se 
otroci plesa učijo v dveh skupinah, mla-
dinci v eni, znanje pa nanje prenašajo 
štiri mentorice. Glasbeniki, ki plesalce 
spremljajo na nastopih, prav tako izha-
jajo iz sorške folklorne šole. Na priredi-
tvi ob 45-letnici delovanja so se predsta-
vile vse tri skupine.  

TRDO DELO OBRODI SADOVE

Mladi sorški folkloristi so v zadnjem 
času svojo kakovost dokazali na med-
narodnih plesnih odrih, saj so se lani s 
festivala na Dunaju vrnili z medaljo za 
drugo mesto, zelo dobro oceno pa so do-
bili tudi na letošnjem netekmovalnem 
festivalu v Črni gori. Dan po vrnitvi do-
mov so že nastopili na festivalu v Bujah 
v hrvaški Istri in se tudi tam predstavili 
ljubiteljem folklore. Poleg njih so tam 
nastopali še Bolgari, Slovaki, Poljaki, 

Španci ter domačini Hrvatje. "Gostova-
nja na festivalih v tujini so predvsem 
nagrada plesalcem za njihovo delo. 
Mentorice smo nagrajene že s tem, da 
plesalci pridejo na vaje in gre izročilo 
naprej. To nas vleče naprej," pravi Alen-
ka Perme, mentorica in gonilna sila 
sorških folkloristov.

NATOPAJO V FINŽGARJEVI NOŠI

Na svojih nastopih predstavljajo obdo-
bje s konca 19. in z začetka 20. stoletja, 
temu primerna pa je tudi njihova noša. 

Alenka Perme je s strokovnjaki pred 
leti na podlagi ohranjenih fotografij 
rekonstruirala vsakodnevno nošo. Po 
sorškem župniku iz tega obdobja so jo 
poimenovali Finžgarjeva noša.
Zanimanje za folkloro je v vzponu in v 
treh sorških folklornih skupinah pleše 
petdeset otrok in mladih iz vse občine. 
S svojimi nastopi obogatijo številne kul-
turne dogodke, plešejo tudi v vrtcih in 
šolah. Otrokom in mladim nudijo za-
bavno in kakovostno preživljanje pro-
stega časa.  

NAJBOLJ ZVESTI PREJELI MAROLTOVA 
PRIZNANJA

Ob 45-letnici obstoja sorške folklorne 
skupine je Javni sklad Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti najbolj 
zvestim folkloristom podelil Maroltova 
priznanja. "Društvo s tako živo folklorno 
dejavnostjo je prava redkost. Predvsem 
je to redkost na področju otroške fol-
klore, saj so danes folkloristi večinoma 
predstavniki starejših generacij. Sorška 
skupina daje upanje, da folklora ne bo 
izumrla," pravi Tatjana Avsec z JSKD.
Sorški folkloristi so iz njenih rok preje-
li osemnajst bronastih Maroltovih pri-
znanj za pet ali več let, tri srebrna pri-
znanja za deset ali več let in eno zlato 
priznanje za petnajst ali več let dela na 
folklornem področju.

Plešejo že petinštirideset let
Sorški folkloristi so ob obletnici prejeli Maroltova priznanja.

Sorški folkloristi nastopajo v t. i. Finžgarjevi noši, kakršno so ljudje po vaseh nosili pred 
dobrimi sto leti.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je ob priložnosti podelil dvaindvajset 
Maroltovih priznanj za dolgoletno delo na področju folklore. 
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Od ponedeljka, 8. oktobra, do sobote, 13. oktobra, je dvanajst 
starejših iz Medvod brezplačno letovalo na Debelem rtiču. 
Akcija je prvič potekala preko Krajevne organizacije Rdečega 
križa Slovenije Medvode. 
Kako je prišlo do tega, je pojasnila predsednica KORK Medvode 
Blanka Trampuš: "Zgodaj spomladi smo bili vodje krajevnih 
organizacij in župani občin povabljeni na našo Območno eno-
to Ljubljana, kjer so nam predstavili projekt in lokalne sku-
pnosti prosili za finančno pomoč. Povabljenih je bilo trinajst 
županov, povabilu pa se je odzval le medvoški župan Nejc 
Smole in podžupan še ene izmed občin. Zelo sem ponosna, 
da je ravno naš župan pokazal zanimanje in obljubil, da bo 
občina pomagala, kolikor bo lahko. Ko smo dobili potrjena 
sredstva, ki sta jih za letovanje prispevala Občina Medvode 
in Rdeči križ Slovenije, smo šli takoj v akcijo. Časa do odhoda 
smo imeli le dva tedna."
Sredstva so zadoščala za letovanje dvanajstih oseb. "Najprej 
smo izbirali po kriteriju starosti nad osemdeset let in nizke 
pokojnine, vendar ni bilo velikega odziva, tako da smo kriterij 
spustili nad sedemdeset let ali kakšna oteževalna okoliščina, 
kot je bolezen," je povedala Trampuševa. Dvanajst mest se je 
nato hitro zapolnilo. Najstarejši, ki se je odločil za letovanje, 
je bil star 93 let. Na Debelem rtiču je v tistem terminu preko 
Rdečega križa Slovenije letovalo nekaj manj kot sto oseb iz 
cele Slovenije. "Zanje je bilo zelo dobro poskrbljeno. Na štiri 
osebe je bil en animator. Različne aktivnosti so potekale skozi 
celoten dan, tako da veliko prostega časa niso imeli. Izbirali 
so tudi mis in mistra letovanja in mister je postal prav Med-
voščan Janez Barbarič ter tako dobil posebno lento. Nazaj v 
Medvode so se vsi vrnili zelo navdušeni, hvaležni, veseli ... 
Težko je ubesediti njihovo in tudi mojo srečo. Ko vidiš te sijoče 
obraze, so vse naše prostovoljne ure stokrat poplačane," pravi 
Trampuševa. 

Brezplačno na morje, tudi triindevetdesetletnik
Dvanajst Medvoščanov je preko Rdečega križa Slovenije brezplačno letovalo na 
Debelem rtiču. Bili so navdušeni. Nekateri na morju niso bili že več desetletij.

Skupinska fotografija z letovanja / Foto: arhiv KORK Medvode

Blanka Trampuš, predsednica KORK Medvode, in Janez Ficko,  
s triindevetdesetimi leti najstarejši udeleženec letovanja

BAI Medvode
Pritličje BC Mercator Medvode.

Odprto : vsak dan od 9.00 do 19.00, sobota 8.00 do 13.00 
T: 01 3612 114 / www.trgovina-bai.si

Čas je za nepremočljivo obutev  
gore-tex  priznanih znamk  
ARA, TAMARIS, LEGERO, MUSTANG,  
CICIBAN, SUPERFIT

"Ali bomo prihodnje leto lahko znova šli?" so že spraševali 
medvoški starostniki. "Naredila bom vse, kar bom lahko, da 
bi letovanje postalo tradicionalno, je pa seveda vse odvisno od 
denarja, ki bo na voljo," odgovarja Trampuševa.
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Zaradi gradnje atletske steze in igrišča pri medvoški športni 
dvorani na Svetju je Marijina kapelica, ki je stala v neposre-
dni bližini šole, dobila svoje mesto tik ob Finžgarjevi ulici. 
Pred blagoslovom, ki bo 9. decembra, jo bodo še pobelili, s tem 
pa se bo končala njena večletna temeljita obnova.
Septembra so odkopali temelje in jih pred premikanjem utrdili, 
nato pa kapelico dvignili s posebnim dvigalom in jo prestavili 
na novo lokacijo ob izvoz s parkirišča ob Športni dvorani Med-
vode. "Kapelica je z železnimi nosili vred tehtala več kot devet 
ton, premik pa je minil brez poškodb ali kakršnih koli drugih 
zapletov. Pred obnovo je bila v zelo slabem stanju, zato sem že 
razmišljal, da bi jo podrli in zgradili novo. Včasih so ji rekli Bo-
hinčeva kapelica, ker je stala na Bohinčevi zemlji. Zakaj so jo 
postavili, ne vemo. Zdaj je na posrečenem kraju, saj je lahko do-
stopna, športnikov pa ne bo motila. Njeno zunanjost krasijo tri 
slike Maše Bersan Mašuk, in sicer slika sv. Angele Merici, ki je 
bila prva, ki se je ukvarjala z zapuščenimi dekleti, sv. Miklavža, 
ki je zavetnik jeprške podružnice, pod katero sodi Svetje, in Jezu-
sa kot dobrega pastirja. Ker sta v bližini šola in vrtec, smo s temi 
slikami želeli poudariti, da so vsi trije zelo blizu otrokom," pravi 
sorški župnik Jože Čuk, ki je skrbel za obnovo.

Leseni kip Marije z Jezusom je tudi že obnovljen, v kapelico pa 
ga bodo postavili pred blagoslovom. Obnova je stala dvanajst 
tisočakov, tri od njih so zbrali dobrotniki s Svetja.

Prestavili kapelico, ki je temeljito obnovljena
Del denarja za obnovo so zbrali dobrotniki s Svetja, blagoslov bo devetega decembra.

Marijina kapelica je obnovljena in postavljena na novi lokaciji  
na vidnem mestu.
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Ob dnevu spomina na mrtve je po občini potekalo več ko-
memoracij. Seniška je eden od tradicionalnih dogodkov v tej 
vasi. Člani KUD-a Fran Saleški Finžgar so se na njem spomni-
li pesnika Cirila Zlobca, ki je umrl letos avgusta.
Zlobec je bil pesnik, prevajalec in publicist, ki je bil za svoja 
dela večkrat nagrajen. Leta 1953 je skupaj s Tonetom Pavčk-
om, Janezom Menartom in Kajetanom Kovičem izdal pesni-
ško zbirko Pesmi štirih, ki je doživela številne ponatise in je 
dokaz, da je povezovanje različnega v eno mogoče. Poslušalci 
so lahko slišali štiri Zlobčeve pesmi, ki so jih nadgradile zape-
te pesmi članov medvoškega lovskega pevskega zbora in me-
lodije medvoške godbe. Predsednik medvoške Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Vladimir Bertoncelj je k spomeniku 
padlim v drugi svetovni vojni položil spominski venec.

Po končani komemoraciji so v dvorani kulturnega doma od-
prli tretjo razstavo seniške fotografske sekcije, ki so ji dali 
naslov Z meja Evrope.

Komemoracija in  
fotografska razstava

Predsednik medvoške Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Vladimir Bertoncelj je na Sp. Senici k spomeniku padlim v drugi 
svetovni vojni položil spominski venec.

PETER KOŠENINA

Društvo upokojencev Medvode je v sredo, 7. novembra, znova 
pripravilo Krompirjev dan. Ker je bil letošnji že peti po vrsti 
in ker so o krompirju povedali že vse, so mu tokrat dodali še 
eno super živilo – zelje.
Krompirjev dan je namenjen druženju, vanj pa članice in 
člani vložijo veliko truda. Letos so priprave nanj trajale pol-
na dva tedna. Njihov rezultat je bilo 24 jedi s krompirjem ali 
zeljem, ki so jih ponudili obiskovalcem. "Navadno na Krom-
pirjevem dnevu govorimo o krompirju, a o njem ljudje vedo 
že vse, zato smo letos dodali novo super živilo, in sicer zelje. 
Zelje in krompir, to smo Slovenci. Zelje je znano že iz starega 
Egipta in starega Rima, kjer so ga cenili kot hrano in tudi kot 
zdravilo," pravi Majda Tratar iz Društva upokojencev Medvo-
de, ki je gonilna sila krompirjevih dni. Zelje vsebuje toliko 

vitamina C kot limona, a tega morda niti ne vemo. Prav ta 
lastnost zelja je v dobi pomorskih odkritij in pozneje poma-
gala mornarjem preživeti dolge mesece na morju. Vitamin C 
v kislem zelju je pregnal skorbut, bolezen, ki nastane zaradi 
pomanjkanja vitaminov in je pred tem med mornarji terjala 
visok davek. Obiskovalci petega Krompirjevega dneva so po 
kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili člani dru-
štva, lahko pokusili krompirjeve štruklje, tlačenko, zloženko, 
zavitke, palčke, zrezke, polpete in ne nazadnje – pico. Na voljo 
sta bili krompirjeva in zeljna solata ter jedi na žlico, kot sta 
krompirjev golaž in krompir z zeljem.
Kot je zadnja leta že v navadi, so člani Društva upokojencev 
Medvode ob krompirjevem dnevu tudi letos medse povabili 
člane drugih društev upokojencev iz občine Medvode in po-
brateno društvo iz Kočevja. Letos se je na povabilo odzvalo 
dvajset njihovih članov. 

Krompirju so letos dodali zelje
Krompirjev dan pri medvoških upokojencih

Predsednica DU Medvode Marija Tome se je zahvalila Majdi Tratar za 
požrtvovalno delo v društvu.

Člani DU Medvode so ob letošnjem krompirjevem dnevu pripravili 
štiriindvajset različnih jedi.
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Ob dnevu spomina na mrtve v skladu 
z občinskim odlokom o protokolu de-
legacije položijo vence na treh mestih: 
ob spomeniku talcem v gramozni jami, 
pri rojstni hiši Franca Rozmana - Sta-
neta in na grobu Jakoba Aljaža. Ob tej 
priložnosti objavljamo zgodbo Majde 
Rupnik, ki se je letos odzvala na nate-
čaj Mestne knjižnice Ljubljana, poime-
novan Zgodbe mojega kraja. Za zgodbo 
Jamski otroci je dobila prvo nagrado. 

JAMSKI OTROCI (MAJDA RUPNIK)

Mi smo bili jamski otroci, otroci iz jame, 
iz gramozne jame. Rojeni v petdesetih le-
tih sedaj že krepko prejšnjega stoletja, v 
času, ko se je skušalo grozote vojne, ki je 
bila še včeraj, čim prej pozabiti in izbri-
sati. Gramozna jama (leži v Medvoškem 
klancu na levi strani Gorenjske ceste, 
ukleščena med Donovo cesto in Cesto na 
Svetje) je bila že v času našega otroštva 
popolnoma zaraščena in nikjer ni bilo 
več sledu, da so od tu med obema svetov-
nima vojnama odvažali gramoz, ko se je 
gradila betonska cesta Ljubljana–Kranj. 
Na odprtem delu je takrat stalo sedem 
hiš, na severnem delu pa je krog z dveh 
strani zapiral strm breg. To je bila tudi 
meja našega najzgodnejšega otroštva. V 
ta krog so prihajali tudi otroci iz bližnje 
okolice in tudi mi smo se že zelo zgodaj 
potepali, vsaj tako se nam je zdelo, daleč 
naokrog. Prečkanje glavne ceste je bil ve-
lik, in dolgo tudi prepovedan, podvig. Ra-
zen starih Medvoščanov pravzaprav ne bi 
nihče več vedel, da je bila na tem kraju 
nekoč gramozna jama, če ne bi, tako kot 
še mnogo jam pri nas, med drugo sve-
tovno vojno postala grobišče. V medvoški 
gramozni jami je našlo poslednje domo-
vanje petindvajsetih mladih fantov.
Na silvestrovo 1943 so Nemci iz begunj-
skih zaporov sem pripeljali petindvajset 
jetnikov. Na smrt s streljanjem so bili 
obsojeni zaradi ustreljenega nemškega 
oficirja. Petindvajset za enega. Petin-
dvajset mladih mož, izbranih med mno-
žico begunjskih zapornikov, in zdi se, kot 
da je bilo merilo za izbor mladost. Na 
svoji zadnji poti je šla kolona mimo hiše 
moje stare mame, ki je jetnikom prinesla 

vodo. Nemški vojak jo je s puškinim ko-
pitom odrinil, da je tekla kri, še preden 
so počili prvi streli. Smrt teh mladih lju-
di, obsojenih brez sodbe, brez pritožbe, se 
je globoko zarezala v zavest prebivalcev 
jame in vseh Medvoščanov.
Leta 1951 je država na grobišče postavi-
la spomenik. Kamnit simbol Triglava na 
zidanem podstavku z dvema napisnima 
ploščama in v bron ulita podoba talca 
– delo kiparja Stojana Batiča. Grobišče 
in spomenik uokvirja manjši spomin-
ski park, ograjen s stebriči, povezanimi 
z verigami. Spomenik je v Registru ne-
premične kulturne dediščine Slovenije. 
Starši so nam pripovedovali o streljanju, 
a za nas, otroke, je bila to neka odda-
ljena zgodba brez groze in strahu. To so 
bila leta, ko se je prihodnost vsem zdela 
svetla, nam, otrokom, pa še posebej. Igra 
nam je bila najpomembnejše opravilo na 
svetu in starši so nam to, tudi zato, ker je 
bila njim mladost ugrabljena, dovoljeva-
li. Spomenik stoji v kotu gramozne jame, 
ki je najbolj oddaljen od hiš. Tam smo 
bili otroci umaknjeni od oči staršev, in 
ker je bil »Triglav« imenitno skrivališče, 
verige med stebri pa edine gugalnice, ki 
smo jih imeli, smo se najraje igrali na 
tistem koncu. Starši so nas vedno znova 
odganjali proč, a smo se umaknili samo 
toliko, da so svareči klici od hiš potihnili. 
Razbežali smo se tudi, kadar je na grob 
kdo prinesel rože in sveče ali se samo 
prišel poklonit spominu. V tistih časih se 
je to večkrat dogajalo.
Takoj, ko je bil »zrak čist«, smo se hitro 
vrnili in nadaljevali igro. Nekoč smo tam 
celo postavili gledališče. Od glavnega ste-
bra do vrbe poleg smo za zastor napeli vrv 
in od doma privlekli nekaj desk, ki so slu-
žile za sedeže. V spominu imam, da se je 
potem zapletlo pri gledalcih in se je igra 
klavrno končala. Nikoli pa nismo skru-
nili grobišča. Včasih smo prinašali cvetje 
z bližnjega travnika ali prelivali sveče, da 
je njihov plamen gorel dlje. Pogosto smo z 
napisnih tabel glasno prebirali imena pa-
dlih, kraje, od koder so bili doma (z vseh 
koncev naše domovine in tudi iz tujine), 
njihovo starost … Takrat se nam je zdelo, 
da so bili ustreljeni pri enaindvajsetih, tri-
indvajsetih, štiriindvajsetih že zelo stari.
Kasneje nam je tovarna Donit v bližini 
zgradila pravo otroško igrišče in potem 

smo samo še kdaj pa kdaj posedali na 
verigah ob grobu. Ob spominu na neki 
dogodek ob grobišču pa me še vedno za-
skeli. Vem, da je bilo poletje, in v kotu 
ob grobu, ki je bil najhladnejši del jame, 
smo se lovili in gugali. Ženico v črnem, 
ki je počasi stopala po poti od hiš do spo-
menika, smo opazili zadnji trenutek. 
Otroci so se v hipu razbežali, jaz pa sem 
kot vkopana obsedela na verigi. Od stra-
hu me noge niso ubogale. Trdno sem se 
oklepala mrzle kovine in s sklonjeno gla-
vo čakala na kazen. Živo se spominjam 
groze ob čakanju. Po glavi se mi je podilo 
vprašanje, kaj mi bo ženica rekla, na-
redila, ker je videla, da smo se igrali ob 
spomeniku. Bom kaznovana tudi za vse 
pobegle otroke? Trenutki so bili dolgi in 
bolj čutila sem kot videla drobno postavo 
v črnem, s cvetjem v rokah, ki se je počasi 
približevala. Ko se je končno ustavila tik 
ob meni, si še vedno nisem upala dvigniti 
pogleda. In potem je čisto potiho rekla: 
"Kar igrajte se, saj je imel rad otroke." Ne 
vem, kako sem še vedno v strahu potem 
le stekla proč. Stavek, ki ga je ženica iz-
rekla, mi je še dolgo odzvanjal in mnogo 
let je minilo, da sem ga zares razumela. 
Vso materinsko ljubezen, ki jo je ženica 
premogla, pa sem doumela šele, ko sem 
sama postala mama. In sedaj govorim 
sebi in drugim, da bi mi bilo ljubše, da bi 
bil nekoč moj pepel nekje, kjer se igrajo 
otroci, in ne na kakšnem bahavem poko-
pališču, kjer je vsak prvi november para-
da nečimrnosti.
Dandanes le poredkoma še kdo obišče 
ta kraj. Na večer pred zadnjim dnem v 
letu je vsako leto komemoracija in vsako 
leto se je udeleži manj ljudi. Mi, jam-
ski otroci, še prihajamo, če le moremo. 
Spomin bledi, pa ne bi smel. Zato, da se 
med ljudmi nikoli več ne bi našel nek-
do, ki bi zaradi zaslepljenosti ali stra-
hu mirno sestavil seznam za streljanje, 
streljal vklenjene mlade ljudi, dvignil 
puškino kopito nad staro ženico … Dan-
danes, ko je okrog nas toliko nestrpno-
sti, toliko sovražnosti, je tak opomin še 
bolj pomemben. In da bi ves čas vedeli, 
da je veliko mater, ki si upajo prinesti 
vodo kljub naperjeni puški ali pa zmo-
rejo pobožati otroka kljub svoji bolečini. 
Ker samo tako lahko svetloba premaga 
temo.

Jamski otroci
Prvouvrščena zgodba Majde Rupnik o gramozni jami v Medvodah
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Tudi v medvoški občini so bile ob noči čarovnic organizirane števil-
ne delavnice, kjer so najmlajši lahko izrezovali buče. Ena takih je 
bila v kampu v Dragočajni, kjer so se že četrto leto zbrali najmlajši 
čarovniki in čarovnice ter izrezali kar štirideset strašljivih, izvir-
nih in čarovniško obarvanih buč, ki jih je že drugo leto prispevala 
Kmetija Pr' Šantovc iz Smlednika. Organizatorka Jana Uršič, vodja 
Okrepčevalnice v Kampu, pojasni, da je glavni namen druženje va-
ščanov, predvsem otrok in njihovih staršev. "Dogodek izrezovanje 
buč je postal že tradicionalen, otroci ga pričakujejo in že tedne prej 
sprašujejo, ali buče letos bodo," je povedala Jana. Buče so otro-
ci odnesli domov, zvečer vanje prižgali svečko in opazovali, kako 
strašijo mimoidoče. Okrepčevalnica v Kampu je na čarovniško noč 
obenem praznovala svoj četrti rojstni dan in v ta namen so obisko-
valce pogostili s piščančjo obaro.

Čarovniško obarvane buče

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Parkeljni bodo kmalu strašili v Goričanah. Turistično društvo Go-
ričane - Vaše vabi na sedmo Noč parkeljnov v Goričanah, ki bo v 
soboto, 24. novembra, z začetkom ob 18. uri. Obeta na največja 
slovenska tradicionalna etnološka prireditev, ki vsako leto priva-
bi veliko obiskovalcev. S svojim spektakularnim nastopom se bo 
predstavilo več kot petsto parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije, 
Hrvaške in Švice. Sprevod se bo začel ob 18. uri, pod ogrevanim 
šotorom pa bo nato ob 20. uri sledila še zabava z Markom Vozljem 
in Mojstri. Vstop bo prost.

V Goričanah znova parkeljni

Parkeljni bodo v Goričane letos prišli 24. novembra.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 
0,00002 do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Ljubiteljem gledališča nam je letošnji 
dobitnik Borštnikovega prstana Janez 
Škof še posebej pri srcu. Ne le, ker je 
Gorenjec in izhaja iz Medvod, ampak 
tudi zato, ker s svojo pojavnostjo vedno 
znova prinaša vzdušje, ki človeku dobro 
dene – naj ga gledamo na gledališkem 
odru, na filmu, s frajtonarico v družbi 
njegovih Čomp, ali pa kar tako, ko ga 
srečamo na ulici. Najvišje igralsko pri-
znanje, nagrado za bogat ustvarjalni 
opus Borštnikov prstan, si je zadnjo ok-
tobrsko nedeljo nadel v slogu. V angaži-
ranem nagovoru, ki ga je naročil novi-
narju Boštjanu Videmšku, je spregovoril 
o tem, v kakšnem svetu živimo, pa se ne 
bi smeli sprijazniti z njim. 
"Tako visoka nagrada je za igralca naj-
več in mu spodnese noge, ko jo dobi. 
Ampak se kaj hitro spraviš k sebi, veš, 
da bo še danes tega konec, in potem se 
bo začelo normalno življenje. Jutri je 
spet ponedeljek. Saj veste, kako je bilo, 
ko je ponedeljek torku rekel, naj sreda 
četrtek vpraša, če je petek res rekel, da 
je za soboto nedelja," je zaključil Janez 
in na mariborskem odru se je začelo ra-
janje vseh nagrajenih. Med njimi se je 
Janez zares dobro počutil in to iskreno 
veselje je prihajalo tudi v dvorano in ne 
dvomimo tudi h gledalcem neposredne-
ga prenosa podelitve pred televizijski 
zasloni.
O njegovem igralskem značaju beremo 
tudi v obrazložitvi nagrade: "Ko na odru 
gledamo Janeza Škofa, se zdi, kakor da 
igra z neverjetno lahkostjo, hkrati pa 
z energijo in prezenco napolnjuje ves 
prostor. Enkrat nas navdušuje z mini-
malizmom v izrazu, drugič z ludizmom, 
pa s presenetljivo komiko in drobnimi, 
preprostimi, a izvirnimi in neskončno 
duhovitimi domislicami. Njegova igra 
je skrajno domišljena in analitična, pa 
vendar se zdi, kot da prihaja iz notra-
njega impulza, izčiščenega instinkta. 
Res je, Janez Škof ima 'igro v krvi'. Zato 
ni presenetljivo, da je v svoji karieri za-
snoval številne like, ki danes veljajo za 
antologijske in se jih po dvajsetih, tri-

desetih ali več letih še vedno živo spo-
minjamo. Ob tem ohranja in nadgrajuje 
svežino svojega igralskega izraza – kot 
igralec je še zmeraj radoveden, iskatelj-
ski in igriv." 
Svojo gledališko pot je Janez Škof za-
čel v domačih Medvodah na Odru treh 
herojev Pirniče pod mentorstvom Petra 
Militareva. Gledališče ga je v srednje-
šolskih letih navdušilo do te mere, da 
se je vpisal na ljubljansko AGRFT, kjer 
je diplomiral leta 1986. Radovednost, is-
kateljstvo in igrivost, ki so po mnenju 
žirije za Borštnikov prstan prav tako 
nagrajenčeve kvalitete, so ga po študiju 
vodili skozi domala vsa slovenska gle-
dališča, nastopal je tudi v eksperimen-
talnih in neinstitucionalnih skupinah 
ter samostojno. Angažiran je bil v Me-
stnem gledališču ljubljanskem, obenem 
igral v mariborski drami in Slovenskem 
mladinskem gledališču. V tem času je v 
teh gledališčih ustvaril tri velike vloge: 
Klementa Juga v Jančarjevem Klemen-
tovem padcu (MGL), Doktorja Fausta v 
Goethejevem Faustu (Drama SNG Mari-
bor) in Sultana Šahrija Lepega v Svetino-
vi Šeherezadi (SMG). V Šeherezadi je še 
posebej opozoril s svojo izjemno notra-
njo energijo in izrazno močjo. Za vse tri 

vloge je bil večkrat nagrajen v Sloveniji, 
obenem pa še na MESS-u in Sterijinem 
pozorju v Novem Sadu. Leta 1989 je pre-
jel tudi Severjevo nagrado. Trinajst let je 
deloval v SMG, kjer je oblikoval pisano 
paleto likov, leta 2003 pa se je pridru-
žil igralskemu ansamblu SNG Drama 
Ljubljana, kjer je od takrat nastopil v 
okrog petdesetih igrah. Trenutno igra v 
devetih uprizoritvah in je eden nosilnih 
članov gledališkega ansambla in nepo-
grešljiv v tako imenovani ekipi režiserja 
Jerneja Lorencija.
Širšo medijsko prepoznavnost je dose-
gel z vlogami v nekaterih televizijskih 
oddajah in nadaljevankah, omeniti ve-
lja predvsem Teater Paradižnik in Našo 
malo kliniko, ter reklamnih spotih. Kot 
zapisano, je v strokovnih krogih prepo-
znan kot interpret z močno notranjo 
željo in izrazno energijo. V prihodnjem 
letu ga bomo videli v glavni vlogi v celo-
večernem filmu Metoda Pevca Jaz sem 
Frenk, prepričani pa smo, da nas bo še 
dolgo navduševal tudi na gledališkem 
odru in ne nazadnje tudi s svojim zna-
čilnim vokalom in diatonično harmo-
niko ter uglasbeno poezijo Daneta Zajca 
in drugih pesnikov v izjemni skupini 
Čompe.

Janez Škof ima "igro v krvi"
Janez Škof, član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, je devetinštirideseti 
slovenski igralec, ki si je nadel Borštnikov prstan. Svojo gledališko pot je začel v 
domačih Medvodah.

Borštnikov prstan je na prstancu Janeza Škofa in rajanje se lahko začne.  
/ Foto: Boštjan Lah (Borštnikovo srečanje) 
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Občinska kulturna zveza Medvode je maja svoje člane pope-
ljala na avstrijsko Koroško. Strokovno ekskurzijo so posneli 
in 27. oktobra v Športni dvorani Medvode pokazali, kaj je na-
stalo. Dogodek je bil namenjen tudi srečanju medvoških kul-
turnih društev, ki so člani Občinske kulturne zveze Medvode. 
"Za člane kulturnih društev v Medvodah smo pripravili pred-
vajanje dokumentarnega filma z naslovom Strokovna ekskur-
zija na avstrijsko Koroško, ki je bil v 1. Aljaževem tednu od 4. 
do 10. maja. Zakaj 4. maj? Tega dne leta 1927 je svojo bogato ži-
vljenjsko pot sklenil Jakob Aljaž. V občini Medvode praznujemo 
občinski praznik na dan njegovega rojstva, OKZ Medvode pa 
želi obuditi v zavesti vseh Slovencev tudi dan Aljaževe smrti," 
je pojasnil Janez Meglič, predsednik OKZ Medvode, in nada-
ljeval: "V letošnjem Alježevem tednu smo imeli poleg strokov-
ne ekskurzije v Aljaževi domačiji še razstavo otroških risb in 
kratek kulturni program učencev OŠ Jakoba Aljaža iz Kranja. 
Teden smo zaključili z gostovanjem Turističnega društva Suha 
krajina iz Žužemberka. V Aljaževi domačiji so se predstavili z 
literarnimi prispevki svojih članov, s petjem in renesančnimi 
plesi."
Kot pravi Meglič, želi OKZ Medvode v prihodnem letu v 2. Alja-
ževem tednu nagraditi zveste podpornike in sponzorje kul-
turnih dejavnosti z Aljaževo listino na prireditvi, kjer bodo 

sodelovala kulturna društva zveze ob pomoči Javnega zavoda 
Sotočje: "Na 2. Aljaževem tednu se bo predstavilo Slovensko 
prosvetno društvo iz Borovelj in nam bo tako vrnilo obisk. K 
sodelovanju želimo privabiti vsa medvoška kulturna društva, 
saj bo to priložnost za tkanje novih prijateljskih vezi." Meglič 
z odzivom na dogodek, na katerem so predstavili dokumen-
tarni film s strokovne ekskurzije, ni bil zadovoljen. Želi si 
boljšega sodelovanja in povezovanja med kulturnimi društvi 
v medvoški občini.

Strokovna ekskurzija v dokumentarnem filmu

Predstavitev dokumentarnega filma o strokovni ekskurziji

PETER KOŠENINA

Moška vokalna skupina Fone Megale 
je 19. oktobra v cerkvi sv. Štefana v Sori 
nastopila na tretjem letnem koncertu. 
Kot vsako leto so tudi letos na koncert 
povabili gostje, tokrat žensko vokalno 
skupino Brinke iz Šentjurja. 
Vokalna skupina Fone Megale deluje 
pod okriljem KUD-a Fran Saleški Finž-
gar Senica od leta 2015. Vodi jih Dominik 
Jurca, preostali člani pa so Uroš Medar, 
Miha Osredkar in Klemen Jerinc. Na 
nastopih prepevajo sakralne, ljudske, 
dalmatinske in druge pesmi.
Letošnji letni koncert so posvetili dol-
goletnemu sorškemu organistu Mihu 
Gabru, ki je lani umrl. Gaber je bil zače-
tnik zborovskega petja v Sori in dolgo-
letni zborovodja tamkajšnjih zborov. Za 
glasbo je živel in ji posvetil veliko časa. 
Veliko truda je vložil v iskanje skladb, 
njihove prepise in urejanje v smiselne 
celote. Od slovenskih skladateljev mu je 
bil zelo všeč Vinko Vodopivec, od rojstva 

katerega letos mineva 140 let, zato so 
Fone Megale v prvem delu tridelnega le-
tnega koncerta zapeli tri njegove pesmi. 
Nadaljevali so s tremi sakralnimi, nato 
pa mesto prepustili trinajstčlanski vo-
kalni skupini Brinke. Štajerke so zapele 
šest skladb, pet slovenskih in eno ma-
kedonsko ljudsko. V zadnjem delu kon-

certa so s tremi slovenskimi ljudskimi 
nadaljevali tudi Fone Megale, za konec 
pa zapeli še tri dalmatinske.
Da so zvenele še bolj pristno, sta se jim 
pridružila dva instrumentalista, in si-
cer brata Dominika Jurce Vital in Jan. 
Prvi je pevce spremljal z bračem, drugi 
pa z bugarijo.

Letni koncert posvetili Mihu Gabru
Vokalna skupina Fone Megale leto vsakič zaključi z letnim koncertom.

Skupini Fone Megale sta se ob koncu koncerta pridružila instrumentalista Vital in Jan Jurca.
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Projekt je organizirala Občina Medvode 
v okviru vseslovenskega projekta Naci-
onalni mesec skupnega branja 2018. Na 
zaključni prireditvi so najbolj zvestim 
razredom oziroma skupinam bralcev 
podelili tudi priznanja. Zbrane je v ime-
nu Občine Medvode nagovorila Martina 
Kutnar, pomočnica vodje oddelka za po-
dročje družbenih zadev.
Projekt »Bralna veriga v vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih na območju občine 
Medvode« je potekal od 22. septembra 
do 10. oktobra. Med seboj so tekmovali 
razredi ali skupine otrok. Cilj projekta 
je spodbuditi predšolske in osnovnošol-
ske otroke k branju knjig. V projekt so 
se vključili Vrtec Medvode, OŠ Medvode, 
OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka. V enotah 
Vrtca Medvode so se projektu priključili 
tako, da so šteli knjige, ki so jih vzgojite-
ljice v prej navedenem obdobju prebirale 

otrokom; osnovne šole pa so štele knji-
ge, ki so jih otroci prebirali doma in v 
šoli. Sodelovalo je 356 predšolskih in 574 
osnovnošolskih otrok. Skupaj so prebrali 
1436 knjig. V Vrtcu Medvode so bile izbra-
ne skupine, ki so v posameznih enotah 
vrtca prebrale največ knjig. Največ so jih 
prebrali v skupini Sovice iz Enote Smle-
dnik, in sicer 39, sledijo Račke iz Enote 
Medvoška (32) in Zmaji iz Enote Ostržek 
(31). Skupaj je priznanje prejelo sedem 
skupin. Priznanje so podelili tudi osnov-
nošolcem, skupaj devetim razredom. 
Največ kjig so prebrali v 2. b OŠ Medvode, 
kar 1398, sledita 6. razred OŠ Pirniče (97) 
in 7. b OŠ Medvode (70). Vsi sodelujoči pri 
projektu so bili za nagrado za sodelova-
nje v nadaljevanju povabljeni k ogledu 
gledališke predstave v izvedbi Odra mla-

dih – KUD Pirniče z naslovom O deklici, 
ki je hodila po kruhu avtorja Hansa Chri-
stiana Andersena. 
"Pojem bralna kultura vključuje odnos 
do branja, interes za branje in različne 
oblike bralne aktivnosti ter razvoj branja 
in bralcev samih. Pomen bralne pisme-
nosti je stalno razvijajoča se zmožnost 
posameznika za razumevanje, kritično 
vrednotenje in uporabo pisnih informa-
cij ter vključuje razvite bralne veščine, 
zmožnost kritičnega razumevanja pre-
branega, pojmovanje branja kot vredno-
te in motiviranost za branje. Bralna pi-
smenost predstavlja temelj vseh drugih 
pismenosti. Vendar pa sam pojem ne 
pomeni samo aktivnosti oziroma dejav-
nosti, ki so neposredno povezane z bra-
njem ali knjigami samimi; razlagamo si 
ga lahko tudi kot interpretacijo oziroma 
dramsko izvedbo pisanih del," pravijo na 
Občini Medvode, kjer želijo, da bi mladi 
branje knjig nadaljevali.

V Bralni verigi več kot devetsto otrok
Namen projekta Bralna veriga v vzgojno-izobraževalnih zavodih na območju občine 
Medvode je razvoj bralne kulture in bralne pismenosti ter prispevek k prepoznavanju 
pomena bralne kulture na nacionalni ravni.

Sodelovalo je 356 predšolskih 
in 574 osnovnošolskih otrok. 
Skupaj so prebrali 1436 knjig.

MAŠA LIKOSAR

Irena Krasnik se s fotografiranjem ukvarja že več kot 25 let, 
minulo desetletje pa je posvetila zlasti popotniški in potopi-
sni fotografiji. Je članica KUD-a Fofite, s svojimi deli je sode-
lovala na več kot tridesetih skupinskih razstavah, leta 2011 je 
na ogled postavila svojo prvo samostojno razstavo. 
Tokrat si lahko v medvoški knjižnici vse do 23. novembra 
ogledamo njeno drugo samostojno razstavo, ki prikazuje sta-
ra mestna in vaška jedra. Zbirka enaindvajsetih fotografij je 
nastajala osem let, Irena je med popotovanjem po Sloveniji v 
objektiv lovila arhitekturno veličino slovenskih krajev. Foto-
grafije so v črno-beli tehniki, le ena – osrednja –, ki prikazuje 
Petkovškovo nabrežje stare Ljubljane, je kričečih živih barv. 
Razstava Stara mestna in vaška jedra dokazuje Irenino poglo-
bljeno znanje o fotografiji, ki se je tokrat prelilo z umetniško 
izraznostjo, v kateri so ujeta tudi avtoričina osebna čustva. Po-
ustvarila je kreativnost, estetiko in malodane likovni pristop k 
sodobnim fotografskim tehnikam. Avtorica je pojasnila, da je 
bila vsaka fotografija narejena kot del ustvarjalnega procesa, 

ustvarjena z namenom, da jo gledalec uzre. "Fotografije želijo 
sporočiti in spodbuditi ljudi, naj končno odprejo oči in opazuje-
jo okolico, naj v njej zagledajo lepoto, naj raziskujejo in v soži-
tju s krajem kakovostno preživljajo čas druženja," je povedala.

Stara mestna in vaška jedra
V Knjižnici Medvode so 6. novembra odprli drugo samostojno fotografsko razstavo 
Irene Krasnik, ki nosi naslov Stara mestna in vaška jedra.

Razstava Irene Krasnik prikazuje stara mestna in vaška jedra.
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Zanimivo razstavo Pionirke konserva-
torstva na Slovenskem so v sodelovanju 
z Umetnostnozgodovinskim inštitutom 
Franceta Steleta ZRC SAZU in Centrom ar-
hitekture Slovenije pripravili na Doma-
čiji Pr' Lenart na Belem pri sv. Katarini. 
Predstavljene so bile ustvarjalke, v pre-
teklosti zaposlene na takratnem zavodu 
za spomeniško varstvo in tiste, ki so se 
s konservatorstvom srečevale preko pro-
jektov prenove umetnostnih spomeni-
kov. Pozornost so posvetili Nataši Štupar 
Šumi, Špelki Valentinčič Jurkovič, Staši 
Blažič Gjura, Milici Detoni, Erni Tomšič 
in Barbari Rot. Razstava, ki je osvetlila 
njihovo življenje in delo, je bila zasnova-
na večplastno, poudarek pa je bil na ka-
kovosti del in je hkrati razkrival ustvar-
jalno moč posameznih avtoric. Izbrana 
dela na tej razstavi so tako predstavljala 

pomembnejše projektne stvaritve prvih 
generacij slovenskih konservatork.
Tematsko se je razstava vklapljala med 
aktivnosti mednarodnega projekta Mo-
MoWo – Ustvarjalnost žensk od mo-
dernizma dalje, ki na ZRC SAZU poteka 
z namenom strokovni in širši javno-

sti predstaviti pomemben del »anoni-
mne« in zamolčane evropske kulturne 
dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile 
ženske, dejavne na področjih, kot sta 
arhitektura in konservatorstvo, ki so 
oziroma še veljajo za tradicionalne do-
mene moških poklicev.

O pionirkah konservatorstva
V okviru Evropskih dnevov kulturne dediščine je bila na domačiji Pr' Lenart na Belem 
pri sv. Katarini na ogled razstava Pionirke konservatorstva na Slovenskem.

Razstava je bila na ogled v osrednjem prostoru domačije Pr' Lenart. 

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: MAŠA LIKOSAR

KUD Oton Župančič Sora je tudi letos 
nadaljeval tradicijo organiziranja eks-
tempor. Srečanje je potekalo že štiriin-
dvajsetič in znova privabilo lepo število 
udeležencev. 
Ekstempore so kot običajno zaključili z 
odprtjem razstave in podelitvijo nagrad 

13. oktobra v Domu krajanov v Sori. Dva-
najst avtorjev je razstavilo devetnajst 
del. Letošnja predpisana tema je bila 
Med Polhograjci, naslov, pod katerim si 
lahko predstavljamo marsikaj. Raznoli-
ka so bila tudi dela, ki jih je ocenila ume-
tnostna zgodovinarka in likovna kriti-
čarka Anamarija Stibilj Šajn. Nad deli je 
bila zadovoljna in pojasnila, da je kvali-
teta ekstempor v Sori vsako leto na viš-

jem nivoju. Podeljene so bile tri pohvale, 
pet slik je bilo odkupljenih s strani dona-
torjev, posebne nagrade pa so prejeli av-
torji najboljših treh ocenjenih del. Prvo 
nagrado je prejel Mirko Mihovec za sliko 
črna ovca na Osolniku v akrilni tehniki, 
drugo nagrado Brane Praznik za akvarel 
pogled na Soro s ceste proti Osolniku in 
tretjo nagrado Zoran Lesjak za sliko v 
akrilni tehniki Bonovec, Polhograjci.
Kot je povedal Franc Plešec, predsednik 
KUD Oton Župančič Sora, bo prihodnje 
leto leto srečanje praznovalo četrt sto-
letja, društvo pa sedemdeset let. Hkrati 
upajo, da bo zgrajena tudi nova galerija.

Letošnja tema Med Polhograjci
Dvanajst avtorjev, ki so sodelovali na Extempore Sora, je razstavilo devetnajst del.

Prva tri nagrajena dela

Nagrajenci nagradne križanke, ki je  
bila objavljena v Sotočju dne, 12. okto-
bra 2018 z geslom: STOLP UPANJA in 
prejmejo knjigo Melanda so: Ana Kri-
žaj, Alojzij Marcen in Metka Demšar iz 
Medvod. Nagrajencem čestitamo!
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Z domoznanskim ciklom so v medvoški 
knjižnici začeli pred štirimi leti, v njem 
pa se z različnimi tematikami, od zgo-
dovine, umetnosti, športa in etnoloških 
tem, predstavljajo aktivni ustvarjalci do-
mače občine, je cikel predstavila Tatja-
na Mavrič, bibliotekarska specialistka v 
Knjižnici Medvode, kjer se vrstijo razno-
like razstave vse od odprtja leta 1993.
Iz svojega bogatega arhiva so tokrat iz-
dvojili likovna dela v grafični tehniki, ki 
sicer že dolga leta krasijo stene knjižni-
ce, pa jih morda premalo poznamo. Ves 
september so bila tako obiskovalcem 

knjižnice na ogled dela avtorjev Boži-
darja Jakca, Avgusta Černigoja, Andreja 
Jemca, Leona Zakrajška, Janeza Vajkar-
da Valvasorja, Karla Plemenitaša, An-
dreje Jamnik, Marjana Kunca, Andreje 
Berčič, Ljudmile Turk in Polone Tušak. 
Grafike je izbrala ter vsem zbranim na 
odprtju razstave strokovno predstavila 
domačinka, akademska slikarka An-

dreja Eržen, sicer dolgoletna mentorica 
grafične sekcije KUD Zbilje ter priznana 
avtorica samostojnih razstav v Medvo-
dah, Kranju ter drugod po Sloveniji.
Andreja Eržen je tako na zanimiv na-
čin predstavila zgodovino grafičnega 
ustvarjanja – grafiko v tehnikah globo-
kega tiska, jedkanice, akvatinte in suhe 
igle so izumili že v 16. stoletju zaradi po-
trebe po hitrejši distribuciji informacij. 
Tehnike so z izumom litografije počasi 
tonile v pozabo, dokler jih ni na začetku 

20. stoletja oživil Picasso, ki so mu sledi-
li ostali modernisti. Umetniško grafiko 
zaznamuje visoka stopnja ročne obdela-
ve, natančnost in discipliniranost dela. 
Vse to velja tudi za mnoge naše ustvar-
jalce, izmed katerih je Andreja Eržen po 
odličnosti izpostavila predvsem Avgu-
sta Černigoja, mojstra konstruktivizma 
ter najvidnejšega predstavnika sloven-
ske avandgarde, ter Božidarja Jakca, vr-
hunskega pionirja slovenske umetniške 
grafike.

Izbor grafik v medvoški knjižnici
V Knjižnici Medvode so na desetem v ciklu domoznanskih večerov razstavili grafike  
iz svoje hišne zbirke.

Akademska slikarka Andreja Eržen je v Knjižnici Medvode predstavila bogat izbor  
grafičnih del. / Foto: arhiv razstave (Knjižnica Medvode)

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV KUD PIRNIČE

Domačija Ive in Toneta Jana pod pirniškim Brezovcem je bila 
15. oktobra "zavetišče" desetim članom likovne sekcije KUD-a 
Pirniče, ki so se udeležili slikarskega ekstempora. 
"Tema je bila vsekakor zanimiva, saj je živopisna jesenska 
narava ponudila ustvarjalcem zanimive jesenske motive z 
izrazitimi barvnimi odtenki. Ustvarjanje je potekalo v prije-
tnem vzdušju z izmenjavo mnenj in izkušenj na slikarskem 
področju. Dogovor nas obvezuje, da bomo podobne prireditve 
organizirali tudi v prihodnje na različnih lokacijah," je pove-
dal vodja likovne sekcije KUD Pirniče Andrej Militarov. Dela 
so bila na ogled naključnim obiskovalcem raznih prireditev v 
avli doma krajanov v Pirničah.

Slikali jesenske motive

Člani likovne sekcije KUD-a Pirniče na slikarskem ekstemporu

Iz svojega bogatega arhiva so 
izdvojili likovna dela v grafični 
tehniki, ki sicer že dolga 
leta krasijo stene medvoške 
knjižnice, pa jih morda premalo 
poznamo.
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V gledališkem Abonmaju Sotočje, ki po-
teka pod okriljem Javnega zavoda So-
točje, bo v letošnji sezoni tudi plesna 
uspešnica Hrestač.
"Hrestač – Božična zgodba je očarljiva, 
vesela in pričakovanja vzbujajoča pred-
stava, ki s svojo čarobnostjo vedno zno-
va očara tako ljubitelje klasičnega baleta 
kot tudi mlade. Baletna predstava v dveh 

dejanjih (tri slike), ki je narejena po pri-
povedki E. T. A. Hoffmanna, je plesna 
uspešnica vse od njegove krstne izvedbe 
davnega leta 1892. Glasbo je napisal Peter 
Iljič Čajkovski, ki je najprej napisal samo 
orkestralno suito, leto dni pred svojo 
smrtjo pa je pripravil tudi verzijo za ce-
lovečerni balet," opisujejo organizatorji.
V goste prihaja Baletna šola Stevens, 
muzikal bo na sporedu v nedeljo, 16. de-
cembra, v Športni dvorani Medvode. 

Prihaja plesna uspešnica Hrestač 

MAŠA LIKOSAR

Leta 2010 je umetniški vodja sekcije Vladimir Hrovat deset na-
dobudnih ljubiteljskih glasbenikov brez glasbenega predzna-
nja, nepismenih v notah, popeljal v svet ustne harmonike. 
Danes sekcija šteje osem članov, med katerimi je kar petde-
set let starostne razlike. Septembra letos je umetniški vodja 
postal Rok Kranjc, nasledil je Damirja Fajfarja, ki je orgličar-
je poučeval pet let. Zdenka Bergant, vodja sekcije ustne har-
monike, pravi, da je ustna harmonika poseben, predvsem pa 
oseben inštrument, vanj se ne piha, temveč se skozenj diha. 
“Potrebno je veliko vaje, da obvladaš vsaj eno luknjico, vseh 
pa je 16, skozi katere dobiš 64 tonov,” pove Zdenka in doda: 
"Poslušalci so še vedno navdušeni nad našim inštrumentom, 
starejše spominja na mladost, ko so bile orglice skoraj obve-
zno birmansko darilo fantičem."
Sorški orgličarji občinstvo navdušujejo s pisanim repertoarjem, 
ki obsega več kot petdeset skladb raznoterih zvrsti. Igrajo ljud-
ske, narodno-zabavne, zimzelene uspešnice, sodobno, klasično 
in filmsko glasbo, poustvarjajo dalmatinski melos, presenetjo 
pa tudi s skladbami skupine Abba. Udeležujejo se in dosegajo 
visoke rezultate na mednarodnih in domačih festivalih ter tek-
movanjih. Vsako leto gostujejo na edinem slovenskem festiva-
lu Ah, te orglice v Mokronogu, od koder vedno prinesejo pohva-
le in priznanja. Letos so na Festivalu malih instrumentalnih 
skupin v Dravogradu prejeli zlato priznanje, na mednarodnem 
tekmovanju Accordion games v Dolenjskih Toplicah pa jih je 
mednarodna komisija ocenila s srebrnim priznanjem, kot edi-
na skupina v kategoriji so prejeli tudi pokal. Nastopajo na med-
narodnem festivalu Zasopimo na organić v hrvaškem Gračišću 
in zadrskem festivalu Noć punog miseca. V tem letu beležijo že 
25 nastopov, z delegacijo Občine Medvode so obiskali pobrateno 
mesto Crest v Franciji; povezujejo pa se tudi z lokalnimi društvi, 
sodelujejo na Tednu ljubiteljske kulture in na Tržnici znanja. 

Leta 2014 so se Sorškim orgličarjem pridružile še Sorške face. 
Gre za podmladek, ki ga sestavlja šest otrok, vsi člani folklor-
ne skupine. Poučuje jih priznani slovenski orgličar Marjan 
Urbanija. Beležijo številne nastope, povabljeni so bili na sne-
manje oddaje Infodrom RTV SLO; lansko leto so prejeli srebr-
no priznanje na festivalu Ah, te orglice; letos pa so tam dobili 
posebno denarno nagrado. 
V tem mesecu je sekcija ustne harmonike pod vodstvom 
Marjana Urbanije začela z novim tečajem igranja na ustno 
harmoniko, skupina trenutno šteje osem tečajnikov. Zdenka 
Bergant pa ob koncu vse ljubitelje ustne harmonike povabi 
na njihov letni koncert, ki bo 2. decembra v Kulturnem domu 
v Sori.

Ustna harmonika je  
oseben inštrument 
V okviru KUD Otona Župančiča Sora že 
osem let deluje sekcija ustne harmonike, 
bolj znana pod imenom Sorški orgličarji. 

Z mednarodnega tekmovanja Accordion games so se vrnili s 
pokalom. / Foto: arhiv sekcije

Podmladek med nastopom v Zadru

MAJA BERTONCELJ

Včeraj, 8. novembra, je bilo v avli doma 
krajanov v Pirničah odprtje razstave del Bri-
gite Juvan, vsestranske ljudske umetnice 
iz Pirnič, ki je s svojimi deli, predvsem rez-
barijami, pustila pečat v marsikaterem slo-
venskem kraju. Naslov razstave je Poklon 
Brigiti Juvan. Razstava bo na ogled do 18. 
novembra vsak dan od 17. do 19. ure. Voden 
ogled po razstavi bo v nedeljo, 11. novem-
bra, ob 18. uri.

Poklon Brigiti Juvan
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Društvo tabornikov Rod dveh rek Med-
vode je v Smledniku 20. in 21. oktobra 
organiziralo Močne ukane 2018. Gre za 
šaljivo orientacijsko tekmovanje, ki se 
ga je udeležilo okrog sedemdeset tabor-
nikov iz trinajstih različnih ekip skupaj 
petih rodov. Z organizacijsko ekipo je 
na Močnih ukanah skupaj sodelovalo 
okrog devetdeset tabornikov.
"Letošnja tema je bila povezana s stereo-
tipi Gorenjcev ('holcarjev', 'gaunarjev' ...), 
njihovim stilom oblačenja, delavnosti in 
razmišljanjem ... Naloge, ki so jih morali 
udeleženci opravljati, so bile popolnoma 
domače in preproste. Morali so zlagati 
drva, zabijati žeblje, voziti samokolnico, 
vleči vrv, žagati hlode, premagati ovire 
... V glavnem delati so morali vse, kar 

mora znati »t' prav' Goren'c«," je pojasnil 
Tilen Mlinarič iz Društva tabornikov 
Roda dveh rek Medvode. 

Tabornike so podnevi tako čakali števil-
ni preskusi spretnosti, ponoči pa orien-
tacija v okolici Smlednika. Dnevni del se 
je začel okrog 15. ure, nočni pa ob 19.30 
z odhodom prve ekipe na nočno orien-
tacijo.
Močne ukane so tradicionalno orienta-
cijsko tekmovanje medvoških taborni-
kov. "Prihodnje leto bo minilo že dvajset 
let od prvih Močnih ukan. Tekmovanje 
je podnevi zastavljeno bolj v šaljivem 
smislu s poudarkom na zabavi ter dru-
ženju, ponoči pa sledi taborniška ori-
entacija," je še dejal Mlinarič. Najbolj 
pomembno je, da so bili na koncu vsi 
zadovoljni in da je taborniško druženje 
uspelo.

Delali vse, kar mora znati »t' prav' Goren'c«
Na Močnih ukanah okrog devetdeset tabornikov. Prihodnje leto bo že dvajset let, 
odkar so bile prve.

Organizacijska ekipa iz vrst Društva tabornikov Rod dveh rek Medvode

Udeleženci so morali opravljati povsem domače in preproste naloge.

MAJA BERTONCELJ

Na prvem Pravljičnem potepu so se ok-
tobra s Suzano odpravili na Stari grad. 
Dvanajst udeležencev je zatrdilo, da so 
se imeli odlično in da je to krasen način 
za preživljanje sobotnega dopoldneva in 
dober začetek konca tedna.
Jutri, 10. novembra, vas vabijo, da se 
jim pridružite na drugem Pravljičnem 
potepu s Suzano (prijave sprejemajo na 

številki 01/361 30 53). Zbor bo ob 10. uri v 
knjižnici, od koder se boste odpravili do 
Plečnikove kapelice, nato pa na toplo: 
pogreli se boste s čajem in prisluhnili 
kakšni zgodbi oziroma pravljici, saj gre 
za pravljični potep. 
Izlet z zunanjo sodelavko Knjižnice 
Medvode Suzano Belak Pungartnik 
bo potekal enkrat mesečno. Vabijo 
družine oziroma otroke s starši, sta-
rimi starši ali pa odraslimi prijatelji 

in sorodniki. "Kaj počnemo na pote-
pih? Hodimo, se igramo, ogledamo si 
pričujočo zgodovino in prisluhnemo 
pravljici. Malce razgibavanja nog in 
jezika, stikanja za škrati, graščaki in 
princesami, iskanja zakladov, karta-
nja in kockanja, spoznavanja kultur-
ne dediščine naše ljube domovine in 
še česa. Raziskovali bomo Medvode in 
okolico," pojasnjujejo v Knjižnici Med-
vode.

Pravljični potepi s Suzano
Knjižnica Medvode vas enkrat na mesec vabi na izlet, na Pravljični potep s Suzano.
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PETER KOŠENINA

Žan Kajzar je 17-letnik iz Zgornjih Pirnič, ki ga na dogodkih v 
občini Medvode pogosto srečujemo. Je odličen harmonikar in 
s svojim znanjem in talentom polepša marsikatero prireditev.
Žan je dijak 3. letnika Srednje lesarske šole v Škofji Loki, smer 
lesarski tehnik, prostovoljni gasilec v PGD Zgornje Pirniče, 
pomaga pa tudi pri strežbi v gostilni Mihovec, a harmoni-
ka ostaja njegova prva in največja ljubezen. Letos je bil na 
tekmovanju harmonikarjev na Jezerskem drugi, na 12. Med-
narodnem tekmovanju za nagrado Avsenik v Begunjah pa je 
prejel zlato priznanje. Prihodnje leto cilja na skupno zmago. 
Na odru je že večkrat igral skupaj s Sašem Avsenikom in le-
gendo slovenske narodno-zabavne glasbe Alfijem Nipičem. 
Pred kratkim so s prijatelji ustanovili kvintet Ansambel Žana 
Kajzarja, ki igra narodno-zabavno glasbo in bo prvič nastopil 
na bližajočem se dobrodelnem koncertu v Naklem.

NA "KLAVIRKO" JE MOGOČE ZAIGRATI VSE

Ob začetku učenja igranja na harmoniko pred osmimi leti je 
moral izbrati med klavirsko in diatonično harmoniko. "Doma 
smo se pogovarjali o tem in se odločili za klavirsko, ker 'fraj-
tonarico' tako rekoč že vsak igra. Na klavirsko harmoniko je 
mogoče zaigrati vse. V zadnjem času se želim naučiti igranja 
tudi na 'frajtonarico', zato sem si jo izposodil in se zdaj doma 
sam učim," začetno dilemo o tem, na kateri inštrument bi 
igral, opisuje Žan. Prvi javni nastopi so bili nastopi pod okri-
ljem Glasbene šole Franca Šturma v Medvodah, nato med pri-
jatelji, kmalu pa so ga začeli vabiti tudi na javne prireditve. 
Nastopov je zdaj že vajen in prave treme nima več.

AFS FRANCE MAROLT

Pred dobrega pol leta je Žan postal harmonikar Akademske 
folklorne skupine France Marolt, ene najboljših v Sloveniji. 
"Začel sem pri folklorni skupini v Škofji Loki in to omenil uči-

telju v glasbeni šoli Sašu Galetu. Kot dolgoletni aktivni in zdaj 
častni član AFS France Marolt še vedno spremlja dogajanje v 
skupini, zato je vedel, da so ravno takrat iskali harmonikarja. 
Skupaj sva odšla na eno od vaj, harmoniko sem imel s seboj, 
tako da so me lahko takoj preizkusili in takoj sprejeli," o svo-
jih začetkih pri folklori pravi Žan. Skladbe, ob katerih nasto-
pajo folklorne skupine, so povsem drugačne od tistih, ki se jih 
glasbeniki učijo v glasbenih šolah. "Skladbe so res preprostej-
še, je pa zato veliko bolj pomemben tempo. Zelo pomembno 
je, da se glasbeniki in plesalci ujamejo. Pri solo nastopu ritem 
seveda je pomemben, ni pa ključen," pojasni.

TURNEJA PO ARGENTINI

V drugi polovici septembra in prvem tednu oktobra se je sku-
pina mudila na tritedenski turneji v Argentini. Tam so te-
den dni preživeli pri Slovencih v Buenos Airesu, sodelovali 
na mednarodnem festivalu Argentina 2018 v Brinkmannu v 
provinci Cordoba in zadnji teden v provinci Santa Fe odplesa-
li veliko celovečernih nastopov ter izvedli številne delavnice 
za otroke in odrasle. "Argentinski Slovenci so zelo prijazni in 
zelo dobro govorijo slovensko. Zbirajo se v slovenskih dru-
štvih, od katerih imajo nekatera tudi svoje folklorne skupine, 
tako da slovensko tradicijo ohranjajo tudi tam. Skoraj vsak 
dan smo imeli nastop ali delavnico, na kateri smo Argentin-
cem predstavili slovenske noše in plese ter jih povabili, da z 
nami zaplešejo," turnejo na kratko opiše Žan.
Žana Kajzerja boste imeli priložnost videti in slišati v soboto, 
17. novembra, v Kulturnem domu Medvode, ko bo nastopil 
na 5. Tekmovanju plesnih parov, ki ga organizira AFS France 
Marolt. Nastopilo bo šestnajst parov, o zmagovalcu pa bo po-
leg strokovne žirije odločalo tudi občinstvo.

S harmoniko v Argentini
Žan Kajzar harmoniko igra osem let in 
uspešno nastopa tudi na tekmovanjih.

Žan Kajzar klavirsko harmoniko igra osem let, nastopa pa na 
številnih dogodkih v občini in širše.

Skupinska fotografija AFS France Marolt iz Santa Feja v Argentini (foto: osebni arhiv Žana Kajzarja)
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"Veronika Pretnar Kunstek je tako pre-
poznavna in zaslužna članica Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije (Zbornice – Zveze), da bi si na-
grado Angele Boškin za življenjsko delo 
zaslužila že prej. A je kljub svojemu iz-
jemno bogatemu opusu svojega dela v 
strokovni organizaciji najmlajša člani-
ca, ki ji podeljujemo to prestižno prizna-
nje. Ne le v slovenski, v svetovni prostor 
je ponesla ime nacionalne stanovske 
organizacije in stroko slovenskih medi-
cinskih sester tako v bivšo skupno drža-
vo kot do svetovnega nivoja – Mednaro-
dnega sveta medicinskih sester. Na vse 
to smo zelo ponosni in smo ji izjemno 
hvaležni," so zapisali v obrazložitvi pri-
znanja, ki ga je prejela letos poleti. 

ZA NAPREDEK ZDRAVSTVENE NEGE

"Priznanje sprejemam z vso spoštljivo-
stjo in ga delim z vsemi, ki so me skozi 
leta spremljali in me podpirali pri po-
membnih odločitvah. Pomeni potrditev 
našega skupnega in trdega dela. Zahvala 
gre še posebej moji družini, ki me je po-
trpežljivo in z razumevanjem spremljala 
vsa leta," je povedala Veronika Pretnar 
Kunstek iz Vikrč, ki je v medvoškem oko-
lju v zadnjih letih v prvi vrsti poznana 
kot predsednica Društva upokojencev 
Pirniče, zelo aktivna pa je še vedno tudi 
izven lokalne skupnosti. "Na svoji poklic-
ni in osebni življenjski poti sem z vese-
ljem in prostovoljno opravljala številna 
dela in naloge, predvsem z namenom, 
da bi prispevala k večjemu in hitrejše-
mu napredku ter prepoznavnosti stroke 
zdravstvene nege, v zadnjih letih pa, da 
bi z dobro organizirano medsebojno po-
močjo čim več starejših lahko čim dlje in 
kakovostno preživljalo svoja leta doma, 
kajti živimo čedalje dlje, a smo veliko-
krat medsebojno odtujeni," dodaja. Tudi 
zato, še bolj pa iz tesne družinske pove-
zanosti, skrbi doma za svojo 101 in pol 
leta staro tetko prof. Cirilo Jesihar.
Kot štipendistka se je takoj po opravljeni 
diplomi na Višji šoli za medicinske se-

stre zaposlila na Kirurški kliniki. V svoji 
poklicni karieri je opravljala številna 
dela in naloge, ki so pripomogli zdra-
vstveno nego dvigniti na visok strokov-
ni, organizacijski in prepoznavni nivo v 
vsem slovenskem, bivšem jugoslovan-
skem, evropskem in svetovnem prosto-
ru. Bila je ena prvih medicinskih sester 
– instrumentark v takratni Jugoslaviji 
pri invazivnih kardiovaskularnih, ne-
vrokirurških in uroloških preiskavah. 
Leta 1972 se je zaposlila na Pediatričnem 
oddelku kirurških strok. Že od samega 
začetka je bila vključena tudi v ekipo za 
transport življenjsko ogroženih novo-
rojenčkov in dojenčkov iz regionalnih 
bolnišnic v Klinični center, kar je leta 
1981 zelo uspešno predstavila na Sve-
tovnem kongresu medicinskih sester 
v Los Angelesu, posebej njihov model 
transporta. Nenehno je izpopolnjeva-
la svoje znanje tako doma kot v tujini. 
Leta 1984 je postala glavna medicinska 
sestra Univerzitetne klinike za nevroki-
rurgijo. Leta 1995 je zaključila enoletno 
podiplomsko izobraževanje iz menedž-
menta in procesa zdravstvene nege za 
glavne medicinske sestre na tedanji Vi-
soki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Od leta 
1996 do upokojitve je bila namestnica 
glavne medicinske sestre OE Kirurške 
klinike v Kliničnem centru v Ljubljani.
Poleg odgovorne službe je kot predavatelji-
ca v okviru Rdečega križa Slovenije vodila 
tečaje prve pomoči, predavala na osnovni 
in srednji šoli predmet Zdravstvena vzgo-

ja in bila izpraševateljica na strokovnih 
izpitih na Ministrstvu za zdravje. Dvajset 
let je delovala kot terapevtka v Klubu za 
zdravljene alkoholike v Medvodah, za kar 
se je izobraževala pri znanem psihiatru 
in terapevtu Janezu Ruglju. Pomemben in 
obsežen del njenega profesionalnega de-
lovanja je bilo tudi društveno delo v sta-
novskih organizacijah v domačem in tu-
jem prostoru. Bila je glavna in odgovorna 
urednica Časopisno založniške dejavnosti 
pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije in 
v letih od 1997 do 2001 predsednica Zbor-
nice – Zveze. 

PREJELA ŽE ŠTEVILNA PRIZNANJA

Zelo aktivna je bila v mednarodnem 
prostoru. V letih 1992 do 2001 je bila prva 
uradna predstavnica strokovne organiza-
cije v Stalnem odboru medicinskih sester 
Evropske unije s sedežem v Bruslju, dve 
leti članica Izvršnega odbora za Evropski 
forum Evropskega urada WHO s sedežem 
v Kopenhagnu, od leta 2001 do 2009 pa je 
bila kot prva medicinska sestra iz Slove-
nije izvoljena za članico najožjega vod-
stva Mednarodnega sveta medicinskih 
sester – ICN s sedežem v Ženevi. Prejela 
je številna priznanja, med pomembnejši-
mi je zlati znak Zveze medicinskih sester 
Slovenije, srebrni znak Društva medi-
cinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
Ljubljana in plaketa srebrni znak Zveze 
zdravstvenih delavcev Srbije in Črne gore. 
Najprestižnejše pa je prav letošnje.

Letos prejela še najprestižnejše priznanje
Veroniki Pretnar Kunstek priznanje Angele Boškin za življenjsko delo

Veronika Pretnar Kunstek med stanovalkami Centra starejših Medvode, ki jih obiskuje.
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Društvo Atopijski dermatitis organizira 
prvi večji tovrstni dogodek: Sejem Ato-
pic, ki bo 18. novembra med 10. in 18. 
uro potekal v športni dvorani Medvode.
"Osrednja tema sejma bodo atopijski 
dermatitis, alergije, astma in vse, kar 
je povezano s temi in sorodnimi bo-
leznimi: dietna prehrana, posebna 
nega, oblačila, prevleke ... Na enem 
mestu bomo združili različna podjetja, 
društva in osebe, ki se ukvarjajo s to 
problematiko. S tem bi radi približali 
možnosti, ki obstajajo, da boste tisti s 

tovrstnimi težavami lažje našli pravo 
rešitev zase. Glavni namen je, da dobi-
te odgovore na svoja vprašanja, da na 
enem mestu združimo vse, kar bi sploh 
lahko potrebovali, in da pri tem tudi 
prihranite," sporočajo organizatorji, ki 
bodo pripravili pet predavanj (ob 10.30 
Energijsko zdravljenje prebavil, kože in 
dihal z vidika metode P.E.C.A kot kom-
plementarne alergijske medicine, ob 11. 
uri Atopijski dermatitis – kaj, zakaj in 
kako?, ob 12.30 Bioresonanca – telesu 
prijazna obravnava atopijskega derma-
titisa, ob 14. uri Psihološki vidiki spo-
padanja z atopijskim dermatitisom in 
ob 16. uri Naravni pristopi k zdravljenju 
atopijskega dermatitisa.
Sejem bo imel tudi humanitarno noto. 
Z zbranimi sredstvi od donacij ali spon-
zorstev bodo številnim olajšali njihov 
boj z nakupi izdelkov ali storitev, ki jih 
potrebujejo. Poskrbljeno bo tudi za ani-
macijo otrok. Vstopnine na sejem ni.

Sejem Atopic
Potekal bo 18. novembra v Športni dvorani Medvode.

Rdeči križ Slovenije – OZ Ljubljana vabi na 
Delavnico za laično oskrbo in nego na domu, 
ki bo potekala v četrtek, 15. novembra, od 
16. do 20. ure v Humanitarnem centru RKS 
– OZ Ljubljana, Tržaška 132 v Ljubljani. Na-
menjena je vsem, ki nimajo zdravstvene 
izobrazbe in bi radi skrbeli za svojce, prija-
telje, sosede, ko bo to potrebno. Praktično 
naravnano delavnico izvajata medicinska 
sestra ali patronažna sestra z dolgoletnimi 
izkušnjami. Prijave sprejemajo do zasedbe 
mest na 040 871 589 ali 01 62 07 293 (Vedra-
na Pokleka). Delavnica je za prejemnike hu-
manitarne pomoči in za aktivne prostovoljce 
RKS – OZ Ljubljana brezplačna.

Delavnica za oskrbo  
in nego na domu

Osrednje teme sejma bodo: 
atopijski dermatitis, alergije, 
astma in vse, kar je povezano 
s temi in sorodnimi boleznimi, 
npr. dietna prehrana, posebna 
nega, oblačila, prevleke ...

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na 
svoji spletni strani objavil zbirne podatke 
o zdravju občanov po posameznih obči-
nah "Zdravje v občinah 2018", kjer si lahko 
preberete tudi, kako se je odrezala občina 
Medvode in njeni prebivalci.

Zdravje v občini

Veljavnost od 18. 10. do 26. 11. 2018.www.lekarnaljubljana.si

in
energično
v pisano

jesen

izbrano iz kataloga ugodnosti

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni 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 18. 10. do 26. 11. 2018 oz. do prodaje zalog.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Osteoporoza in vpliv telesne vadbe na zdravje kosti. V torek, 13. 11. 2018, ob 18.00, Viteška dvorana, Križanke. 
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.
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redna cena: 6,22 €

cena s Kartico zvestobe

4,98 € POPUST: 
20%1

MALČEK MANDLJEVO OLJE 
150 ml

redna cena: 13,67 €

cena s Kartico zvestobe

12,30 € POPUST: 
10%3

WAYA® FORTE KAPSULE
15 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

BETAGLUKAN PLUS
30 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 17,89 €

cena s Kartico zvestobe

14,31 € POPUST: 
20%3

VITAMIN C 180 MG 
20 šumečih tablet
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 2,48 €

cena s Kartico zvestobe

1,98 € POPUST: 
20%1
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Ljubljanski maraton je letos v deževnem vremenu postregel z 
rekordnim časom v maratonu tako v moški kot v ženski kon-
kurenci. V dveh dneh je po ljubljanskih ulicah teklo več kot 
20.500 tekačev. V množici smo opazili tudi kar nekaj Medvo-
ščanov, povsem v vrhu pa na polmaratonski razdalji, ki je štela 
za državno prvenstvo, Nejo Kršinar.
Tekačica s Topola je s časom 1 ura, 17 minut in 47 sekund pre-
hitela tudi večino predstavnikov moškega spola. Hitrejših od 
nje jih je bilo le 22. »Ne glede na to, da ni tako deževalo, pogoji 
niso enaki, kot če bi bilo suho, jasno vreme. Je pa res, da se je 
veter umiril in je bilo skoraj brezvetrje. Moja strategija je bila, 
da skušam čim dlje držati hitrejši ritem, kot sem ga vajena, in 
to me pripeljalo do desetega kilometra, potem pa se je začela 
borba. Nekje od desetega kilometra naprej sledijo vzponi skoraj 
vse do živalskega vrta. Ljubljanski maraton oziroma polmara-
ton ni med najlažjimi. Presenečena sem nad velikim številom 
navijačev. Pohvale, da so ob takem vremenu stali ob cestah in 
navijali za nas,« je povedala atletinja, ki trenira pod vodstvom 
trenerja Dejana Lenarta. S sezono je zadovoljna. Kot pravi, so bili 
vzponi in padci, kot so pri vseh stvareh: "Leto mi je prineslo ne-
kaj osebnih rekordov, najbolj pa sem ponosna na to, da rastem 
kot človek in športnica, da delujem tu in zdaj, vendar pa vidim 
dlje in širše. Najbolj sem hvaležna svojemu telesu, da je zdravo." 
Med tekači, ki so imeli na startu rezervirane prve vrste, je bil tudi 
Timotej Bečan, gorski tekač iz Žlebov, ki je v Ljubljani tekel na pol-
maratonu. S časom 1;10:39 je postavil svoj osebni rekord, bil skupno 
peti, za državno prvenstvo pa četrti. S tem je bil zelo zadovoljen.

Državna prvakinja  
v polmaratonu
Neja Kršinar je bila na Ljubljanskem 
maratonu v teku na 21 kilometrov 
prepričljivo najhitrejša, Timotej Bečan  
na isti razdalji četrti Slovenec.

Neja Kršinar, zmagovalka polmaratonske razdalje na Ljubljanskem 
maratonu

MAJA BERTONCELJ

Badminton klub Medvode bo že desetič organizator tekmova-
nja Medvode Forza Cup, ki bo potekal od 30. novembra do 2. 
decembra v Športni dvorani Medvode. To je mednarodni turnir 
za tekmovalce v kategorijah do 11, 13, 15 in 17 let. Najstarejša 
kategorija šteje tudi za točke evropske jakostne lestvice igral-
cev do 17 let. V boju za čim višja mesta bodo tudi igralci Bad-
minton kluba Medvode, ki velja za največji klub v Sloveniji, iz 
katerega prihajajo številni odlični igralci.

Bliža se deseti Medvode Forza Cup

MAJA BERTONCELJ

Članska ekipa Brinox Medvode Košarkarksega kluba Medvode je v 
začetku oktobra začela novo tekmovalno sezono, v kateri tako kot 
lani igrajo v drugi slovenski ligi. Do oddaje Sotočja v tisk so bile za 
njimi štiri tekme, zabeležili so tri poraze (z ekipo Troti, Celjem in 
LTH Castingsom) in zmago (s Parklji). Tekmo petega kola so odigra-
li v sredo zvečer doma proti Plama Pur, naslednje pa jih čakajo 10. 
novembra v gosteh pri Hrastniku, 18. novembra (ob 19. uri) bodo 
gostili ECE Triglav, 24. novembra odhajajo v goste h Grosuplju, 8. 
decembra (ob 19. uri) pa bodo v domači Športni dvorani Medvode 
igrali z Mesarijo Prunk Sežana. Trener ekipe je Andrej Božič.

Košarkarji začeli novo sezono  
v drugi ligi

Prodajate, kupujete, najemate ali oddajate nepremičnino?
Ne veste kako bi se lotili posla?

ZAUPAJTE NAM!

Jon Simič
Nepremičninski svetovalec z licenco

M +386 (0)41 665 570
T +386 (0)1 320 78 77
E jon.simic@re-max.si

www.re-max.si
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Gostišče Jezero v Zbiljah so konec oktobra zasedli slovenski 
amaterski kolesarji, ki so se zbrali na zaključku sezone. Od-
bor za množičnost in rekreacijo je letos najboljšim podelil 
priznanja in pokale. Med njimi so tudi Medvoščani.
V seštevku cestnih dirk je v starostni kategoriji Master F 
zmagal Andrej Žavbi (Tuš Team) pred Janezom Debeljakom 
(KD LPP). V seštevku vzponov je med ženskami A tretje me-
sto osvojila Maja Zajec (ŠD Bam.Bi), med Masterji F je bil prvi 
Debeljak, Žavbi tretji, dva Medvoščana sta bila med najboljšo 
trojico tudi med Masterji H. Zmagal je Anton Govekar, tretji je 
bil Matej Mihovec (oba ŠD Turbo M). Kategorijo Master F sta 
Žavbi in Debeljak zaznamovala tudi v kronometru. Žavbi je 
bil skupno prvi, Debeljak drugi, med Masterji H pa prav tako 
prvi Govekar in tretji Mihovec. Razglasili so tudi skupno naj-
boljše tri po posameznih starostnih kategorijah. Maja Zajec je 
tretja med ženskami A, med Masterji F je prvi Andrej Žavbi in 

drugi Janez Debeljak in med Masterji H drugi Anton Govekar.
Medvoški masterski kolesarji tako še naprej ostajajo med 
najboljšimi. Največkrat se je zmage veselil Andrej Žavbi, za 
katerim je najboljša sezona doslej. Starejši kot je ta nekdanji 
profesionalni cestni kolesar, bolje mu gre, kar kažejo tudi te-
stiranja. Vse skupaj je rezultat dobrega treninga. V sezoni je 
nastopil na okrog 45 dirkah doma in v tujini in na več kot po-
lovici tudi zmagal. V svoji starostni kategoriji je dobil Mara-
ton Franja, je državni prvak v cestni vožnji in v kronometru, 
podprvak v vzponu, najbolj odmeven uspeh v tujini pa je na-
slov svetovnega prvaka na tekmi s starejšimi kolesi. Z njim 
je za konec sezone v enem kosu prekolesaril še en izziv: traso 
od Hodoša do Pirana, kar pomeni dobrih 350 kilometrov. In že 
je začel s pripravami na novo sezono, v kateri bo znova ciljal 
na najvišjo stopničko.

Nagrajeni tudi medvoški 
amaterski kolesarji 
Podeljeni so pokali in priznanja za 
letošnji Pokal Slovenije v cestnem 
kolesarstvu za amaterske kategorije.

"Soseda" Janez Debeljak (levo) in Andrej Žavbi (drugi z leve) sta bila 
največja konkurenta v svoji starostni kategoriji.

Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka, 

Telefon: 04 51 54 300, 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.
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V Športni dvorani Medvode pod vodstvom Igorja Kešlja treni-
rata slovenska košarakarska reprezentanta Zoran Dragić in 
Edo Murić. Oba sta brez kluba, Dragić se vrača po poškodbi. 
Na treningu smo jih obiskali pretekli torek.
"Tega sodelovanja sem zelo vesel, je pravi izziv. Zoran je videl, 
da sem brez kluba, in me poklical. Hitro sva se dogovorila za 
individualne treninge. Sodelujeva od prejšnjega tedna, danes 
se nama je na treningu prvič priključil še Edo. Poudarek je na 
individualni taktiki, tehniki. Več ali manj bomo sedaj treni-
rali v Športni dvorani Medvode, kar ustreza tudi Zoranu, saj 
je doma na Brodu, pa tudi Edo nima daleč. Dvorana je do-
bra, velika, nudi kvalitetne pogoje za trening. Nekaj treninga 
bomo opravili tudi v dvorani na Iliriji, kjer je Zoran ambasa-
dor," je povedal trener, Medvoščan Igor Kešelj, ki prav tako 
nima kluba, individualno pa dela še z dvema košarkarjema. 
Kot je dodal, bosta z Murićem sodelovala, dokler slednji ne bo 
našel kluba, z Dragićem pa najverjetneje še decembra. 
Zoran Dragić se je februarja, ko je igral za turški klub Anado-
lu Efes, znova huje poškodoval. Rehabilitacija je bila dolga. Na 
stara pota se želi vrniti tudi s pomočjo Kešlja. "Igorja poznam že 
vrsto let. Bil je pomočnik trenerja v Olimpiji. Potreboval sem in-
dividualnega trenerja in ga poklical. Pomaga mi, da se čim prej 
vrnem nazaj na košarkarski parket. Ta del je zelo pomemben, 
da dobim nazaj ritem, najprej individualno, da vidim, kako je z 
nogo, potem pa zadnji mesec še treningi s kontaktom. Štirikrat 
tedensko imam treninge košarke, trikrat fitnes. Kondicijo de-
lam posebej s trenerjem Anžetom Mačkom na Iliriji, s katerim 
sodelujeva celotno rehabilitacijo," je pojasnil Zoran Dragić, kate-
rega cilj je, da bi bil januarja že v novi klubski sredini. "Nimam 
pretiranih želja, le da čim hitreje najdem klub, in če se da, da bi 
igral v Evroligi, če ne, pa da bo to klub z dobrimi ambicijami in 
ki mi bo nudil dobre pogoje do konca sezone," je še dodal.
Edo Murić je brez kluba ostal pred začetkom sezone, potem 
ko je bil nazadnje košarkar poljske Zielone Gore. "Danes sem 

se jima prvič priključil na treningu in prvič sem tudi v Špor-
tni dvorani Medvode. Presenečen sem nad dobrimi pogoji, ki 
jih ponuja za trening. Vesel sem, da imamo to omogočeno. 
Treniramo dobro in pripravljamo se na sezono. Z Zoranom 
se poznava že veliko let, sva vselej v stiku. Včeraj sva se sliša-
la, povedal mi je, da dela z Igorjem, predstavil mi je odličen 
trening. Mislim, da bom kar ostal in delal z njim, dokler ne 
podpišem kakšne pogodbe. Želje za klub so predvsem, da naj-
dem sredino, kjer bom imel prostor, čutil svobodo. Znova bi 
rad začutil to, kar sem čutil, ko sem igral za Partizan, ko sem 
užival v igri," pa je dejal Edo Murić.

Dragić in Murić trenirata v Medvodah
Pod vodstvom medvoškega trenerja Igorja Kešlja se na vrnitev na košarkarski parket 
pripravljata slovenska reprezentanta Zoran Dragić in Edo Murić. 

Zoran Dragić, Igor Kešelj in Edo Murić na treningu v Športni dvorani 
Medvode

MAJA BERTONCELJ

Smučarski tekači bodo novo sezono svetovnega pokala začeli 24. 
novembra v Ruki na Finskem. Večji del reprezentance je v sredo 
predstavil svoje cilje in pričakovanja, to nedeljo pa že odhajajo na 
trening na Norveško in nato naprej na uvodne tekme svetovnega 
pokala. Čim bolj uspešne sezone si želita tudi Anamarija in Janez 
Lampič. Oba pravita, da sta poleti dobro trenirala. Anamarija se 
še naprej pripravlja po programu Stefana Saracca (vodja A-ekipe 
je sicer Škofjeločan Nejc Brodar), zato je imela nekaj primerjave 
tudi v italijanski reprezentanci. Pred kratkim se je vrnila s priprav 
v Livignu, kjer je trenirala na snegu. Vrhunec letošnje sezone bo 
svetovno prvenstvo v Seefeldu v Avstriji. 

Na sever na zaključne treninge

Janez in Anamarija Lampič upata na čim boljši start v sezono.
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Pisal se je 23. oktober 1948, ko sta se v 
Lukovici poročila Stane Vilar iz Vaš in 
Marija, dekliško Pogačar iz Zlatega Polja 
pri Lukovici. Sedemdeset let kasneje še 
vedno skupaj preživljata dneve v Preski, 
kjer sta zgradila hišo. 
"Sploh nisva razmišljala o tem, da bova 
dočakala toliko skupnih let, še posebej 
ne, ker je bila najina preteklost tako tež-
ka. Oba jih imava že čez devetdeset in 
ni jih veliko, ki bi dočakali tolikšno sta-
rost, kaj šele toliko let zakonske zveze," 
je na praznovanju obletnice na Turistič-
ni kmetiji Pri Marku v Crngrobu pove-
dal Stane Vilar. Praznovanje je bilo 21. 
oktobra, prav na Marijin 93. rojstni dan. 
Stane bo decembra star 92 let. Na slavje 
ju je s starodobnikom, Volkswagnovim 
hroščem, pripeljal sin Sten, pričakali pa 
so ju povabljeni gostje. Za začetek pro-
grama sta jima zapela Marko in Jelka 
Sušnik, kot gostja pa ju je presenetila 
kantavtorica Ditka s svojo najbolj znano 
pesmijo Ne bodi kot drugi. Zraven sta 
tudi zapela. 
Oba sta še bistrih misli in obujala sta 
spomine na dan, ko sta se spoznala, in 
potem na njuno poroko. "Spoznala sva 
se v Preski, v domu, v katerem so pote-
kale vaje za gledališko igro. Tam so bili 
moji prijatelji, znanci, tudi moja sestra. 
Prišel sem ravno za nekaj dni domov 
od vojakov. Na koncu je bil še ples. Se-
stro Ivanko sem vprašal, kdo je dekle v 
črnem. To je bila Marija, moja bodoča 
žena. Šel sem do nje in jo vprašal za 
ples. Odgovorila mi je, da žaluje za tra-

gično preminulim očetom, in sem jo 
potem pustil pri miru. Vojsko sem služil 
na Primorskem, kjer sem se naučil kar 
nekaj plesnih spretnosti, ki so dišale po 
zahodu. Ko je videla, da se kar dobro vr-
tim, se mi je drugič, ko sva se srečala na 
vaji, želja po plesu z njo uresničila. Sku-
paj sva zaplesala," je povedal Stane Vilar. 
"Civilna poroka je bila na matičnem ura-
du v Lukovici, cerkvena pa na Brdu pri 
Lukovici. Poročno slavje smo doživljali 
v Vrhpolju v bližini Zlatega Polja. Celo 
noč smo plesali," sta vedela povedati. 
Po poroki sta stanovala v Medvodah, 
nato sta si v Preski zgradila hišo, v ka-
teri živita še danes. Oba sta bila dolga 
leta zaposlena v tovarni Color, Mari-
ja kot kuharica, Stane kot obratovodja 
v mešalnici tovarne. V zakonu sta se 

jima rodila dva sinova, starejši Bojan 
je že pokojni, mlajši Sten pa je znani 
slovenski igralec, animator, profesor 
pedagogike in absolvent doktorskega 
študija. Imata štiri vnukinje in dva vnu-
ka, pet pravnukinj in štiri pravnuke.  
Njihovih obiskov sta zelo vesela. 
Sicer pa dneve preživljata doma. "Rada 
bereva, gledava televizijo in se pogo-
varjava, predvsem ob jutranji kavi v 
družbi sina Stena. Med seboj se je tre-
ba pogovarjati, razreševati težave, ki so 
sestavni del življenja. Tisti, ki pravijo, 
da se nikoli ne skregajo, ne govorijo 
resnice," je nasmejano še dejal Stane. 
Vsem nam pa ob svojem praznovanju 
želita še sporočiti, kot je zapisal pesnik 
Tone Pavček: "Srca samo naj merijo 
čas, kažejo pota."

Obletnica, ki jo dočakajo redki
Marija in Stane Vilar iz Preske sta praznovala sedemdeseto obletnico poroke. 

Vilarjeva je na praznovanje s 'hroščem' pripeljal njun sin Sten.Za začetek programa sta jima zapela Marko in Jelka Sušnik.

Skupinska fotografija s praznovanja
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Podrobnosti na prodajnih mestih.

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861 M: 051 314 862
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20

E: alples.studio@prevc.si

MAJA BERTONCELJ

Medvoška zastava je znova zavihrala 
daleč od medvoške občine. Odpravila se 
je v Južno Azijo, natančneje v Himala-
jo, v Nepal. Na tritedenski treking okrog 
osme najvišje gore sveta Manasluja 
(8156 metrov) sta jo prinesla Štefan Koz-
jek iz Valburge in Janez Mihovec z Ladje. 
"Potovanje naju je iz Katmanduja po-
neslo na starodavno karavansko pot iz 
Nepala v Tibet ob reki Buri Gandakhi. 
S karavanske poti trek zavije proti za-
hodu, kjer na prelazu Larka la z višino 
5106 metrov doseže najvišjo točko in se 
spusti v dolino, ki Manaslu ločuje od 
skupine gora okoli Anapurne. Trek je 
odprt šele zadnji dve desetletji in pote-
ka po narodnem parku. Za popotnike je 
opremljen le z osnovnimi stvarmi. Pri-
stno Himalajsko okolje in ljudje, ki se 
jih civilizacija še ni pošteno dotaknila, 
ta naporen treking dela še toliko bolj za-
nimiv," je povedal Janez Mihovec. 

Medvoška zastava v Nepalu
Tja sta jo ponesla Štefan Kozjek in Janez Mihovec.

Štefan Kozjek in Janez Mihovec z medvoško zastavo v Nepalu / Foto: arhiv Janeza Mihovca

 brezplačna montaža
 brezplačen prevoz
 brezplačen vzglavnik Standard

ob nakupu lesenega dela spalnice nad 1000 €*

Salon pohištva ŽABNICA
Dorfarje 17, Žabnica
T: 04 502 19 00, M: 051 314 861
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana  
Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20, M: 051 314 862
E: alples.studio@prevc.si
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si
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22 let 

22 let 
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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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Nezadržno se vrtijo letni časi. Znašli smo 
se v meglenem novembru in le še pol 
meseca nas loči od veselega decembra. 
Ujeti smo v vrtince življenja, rojevanja in 
umiranja in ni minilo prav veliko dni, ko 
smo množično obiskovali grobove svo-
jih najbližjih; predvsem tistih, s kateri-
mi smo bili vpeti v vesele in srečne ter 
žalostne in nesrečne dogodke. Kdor je 
dovolj zgodaj spoznal, da je čarobnost 
našega obstoja le takrat izpolnjena, ko 
je obojega v pravšnji meri, potem se 
tudi lažje sprijazni z minevanjem. Umi-
rajo pa ne le živa bitja; nekaj podobnega 

se dogaja vsem stvarem, tudi hišam, in 
tam ob vhodu v našo občino, sredi klan-
ca, je preminila zgradba, ki je kazila prvi 
vtis. Na sliki je še ena zgradba, katere 
čas se je iztekel, še preden se ji je za-
čel. Katera? Odgovore pošljite do konca 
novembra na naš novi naslov Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s pri-
pisom "za Sotočje". En pravilen odgovor 
bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili. 

V oktobrski številki sem vas spraševal, 
kje sem naredil zgornjo fotografijo. To-
krat nismo prejeli pravilnega odgovora, 
glasi pa se na vrhu Studenčic, preden se 
cesta dvigne proti Tehovcu. 

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

"Jesenski čas je zagotovo najprijaznej-
ši, ker nas na vrtu čaka toliko različne 
zelenjave, sploh pa, če so temperature 
take, kot so letos pri nas. Ni pa vre-
me najboljše za vse, ki shranjujejo ra-
znorazne buče za uporabo čez zimske 
mesece. Moje so že začele gniti. Letos 
imam kar veliko zalogo hokaido buč, 
ki so dokaj neobstojne v teh vremen-
skih razmerah, zato sem se odločila, 
da jih čim več in čim hitreje porabim. 
Na mojem jedilniku je vsaj trikrat na 
teden bučna juha," je povedala Marje-
ška Pehta. 

BUČNA JUHA

"Moj recept je preprost in juha je zelo 
okusna. Eno srednje veliko hokaido 
bučo dobro operem in očistim pešk. Ku-
ham jo kar s kožo, nič ne lupim. Dodam 
dva srednje velika krompirja, narezana 
na kose, eno veliko čebulo in tri stroke 
česna, še malo peteršilja, zalijem z vodo 
in kuham. Kuham do mehkega in vse 
sestavine zmešam s paličnim mešal-
nikom. Dodam eno jušno kocko, malo 
ocvrte čebule in suhega česna v zrnju, 
solim. Dodam tudi kurkumo in kuham 
še okrog deset minut, dodam sladko 
smetano in postrežem."
Marješka Pehta zelo rada pripravi tudi 
slano pito z bučo.

SLANA PITA Z BUČO

Potrebujemo: 500 g skute, 1 kislo sme-
tano, 1 kuhano hokaido bučo, olupljeno 
(ko je kuhana, se pretlači, da se dobi go-
sta kaša), listnato testo, sol in 3 jajca. 

Priprava:

"Zmešam skuto, kislo smetano, jajca, 
bučno kašo in sol. Pripravim pekač, na-
mazan z maslom, položim prvo plast 
testa, namažem s pripravljenim nade-
vom, in tako plast na plast do konca. 
Zgornjo plast, da se bo lepše zapekla, 
polijemo s sladko ali kislo tekočo sme-
tano. Pečem na temperaturi 180 stopinj 
do lepo zlate barve. Poleg postrežem 
skledo zelene solate, ki jo je tudi trenu-
tno v izobilju." 

OKUSNA NADEVANA HOKAIDO BUČA

"Na zgornjem delu odrežemo hokai-
do bučo, izdolbemo seme in še z žlico 
postrgamo rumeno meso, iz katerega 
naredimo juho po zgornjem receptu. V 
odprtino nadevamo pripravljeno zmes: 
popražimo 500 g mletega mešanega 
mesa z malo čebule in česna, solimo in 
dodamo malo riža. Pražimo deset mi-
nut. Jaz dodam še malo drobno rezane-
ga peteršilja in zalijem z vodo, da se riž 
lepo 'al dente' skuha. Napolnim buče in 
pokrijem z gornjim delom buče, ki sem 
ga prej odrezala. Dam v pečico in pečem 
na 180 stopinj, vsake toliko namažem 
bučo z maslom, da se vse skupaj lepo 
peče."
Marješka Pehta je za konec dodala še 
eno dobro idejo za pripravo jedi iz hoka-
ido buč: "Hokaido buče najprej operemo 
in seveda preverimo, da ni koža poško-
dovana, prerežemo na polovico, očisti-
mo seme in narežemo na krhlje. Po-
solimo in dodamo česen v zrnu. Damo 
v pečico in pečemo. Lahko uporabimo 
kot prilogo k mesu, na primer namesto 
krompirja."
Dober tek!

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Buče hokaido
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Dnevi se krajšajo, mrak in tema se hitreje spustita, zato mo-
ramo vozne navade prilagoditi slabšim vremenskim razme-
ram in razmeram na cesti. Ob slabih vremenskih razmerah 
moramo računati tudi na slabše stanje cestišča. 
S spodnjimi napotki bo vaša vožnja zagotovo varnejša.
Predvsem poskrbite za to, da so ključni deli avtomobila vzdr-
ževani in dobri. V prvi vrsti poskrbite za dobre zavore in 
gume. Pozimi se zmanjša tlak v pnevmatikah, zato redno 
preverjajte in vzdržujte tlak v njih. Preverite stanje brisalcev, 
količino tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla in tudi 
delovanje luči. Akumulator je električno srce avtomobila, v 
hladnih pogojih mu pade kapaciteta, zato je nujno, da je v 
dobri kondiciji. Stanje akumulatorja najlažje preverite pri 
svojem serviserju.
Potem ko ste poskrbeli za avto, je pri vožnji pomembno, da 
uporabljate zadostno varnostno razdaljo, da v koloni ne za-
virate ali pospešujete sunkovito. Zjutraj se na pot odpravite 
pravočasno. Po napovedih snega še ne bo tako kmalu, pa ven-
dar v avto že sedaj pripravite metlico za čiščenje snega in str-
galo za led. Dobrodošle bodo tudi rokavice in lopata za sneg.

Vožnja pozimi:

  Pred ovinkom prilagodite hitrost razmeram na cesti in za-
peljite skozi ovinek tako, da ne odstopate od smeri vožnje.

  Če vas začne v ovinku zanašati, ne zavirajte z vso silo, am-
pak poravnajte avtomobil, tako da popravite volan, pri sta-

biliziranju (prenosu mase) pa včasih koristi tudi dodajanje 
plina.

  Izogibajte se sunkovitemu sukanju volanskega obroča, saj 
s tem povečate nevarnost zdrsa.

  Če obtičite v snegu, ne pritiskajte na plin, ampak avtomo-
bil rahlo zazibajte in poskušajte speljati čim nežneje.

  Speljujte počasi in postopoma. Če kolesa zdrsnejo, presta-
vite v naslednjo prestavo, da zmanjšate silo, ki deluje na 
kolesa. Tako boste lahko normalno speljali.

  Proizvajalci pnevmatik svetujejo uporabo zimskih gum, ko 
zunanja temperatura pade pod sedem stopinj Celzija.

Prihajajo hladnejši meseci, pazite na druge

208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ BREZ ČAKANJA!

ZA 10.200 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. 
Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.200 EUR; mesečni obrok je 110 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05. 10. 2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 
6,6%; financirana vrednost 7.140 EUR; skupni znesek za plačilo 12.064 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 
EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 13.290 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO
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Kia in Hyunadai sta vztrajna tekmeca, 
kar se zgodi pri Hyundaiu, se kmalu 
zgodi tudi pri Kii in obratno.
Ko je luč sveta ugledal hibridni model 
Sportage, je bilo samo vprašanje časa, 
kdaj se bo to zgodilo tudi pri Hyundaie-
vem modelu Tucson.
Razlike v zunanjosti so naključnemu 
opazovalcu malo vidne, vseeno pa je 
model Tucson deležen številnih spre-

memb. Očitna sta nov par žarometov 
in nekoliko večja maska hladilni-
ka, oblikovana po zgledu najnovejših 
Hyundaievih avtomobilov. Rahlo spre-
menjeni so zadnji žarometi in svetlob-
ni odbojniki, ki so postavljeni nekoliko 
višje in so iz odbijača speljani v zadnja 
vrata. 
V notranjosti je opazen velik osempalč-
ni zaslon, ki se dviga nad armaturno 

ploščo. Vidna je tehnološka nadagra-
dnja, na voljo so sistema Apple carplay 
in Android auto, USB-priključek, sis-
tem kamer za pogled okoli vozila, sa-
modejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi, sistem za opozar-
janje na utrujenost voznika in sistem 
za samodejno zaviranje v sili.
Novi model Tucson je opremljen z 
1,6-litskimi bencinskimi in dizelskimi 
motorji ter z 2,0-litrskim dizelskim 
motorjem. Kot prvi Hyundaiev model 
pa je na voljo tudi kot "mehki hibrid". 
Dvolitrski motor prek zaganjača mo-
torja opravlja še vlogo generatorja ele-
ktrične energije in napaja baterijo s 
kapaciteto 0,44 kilovatne ure. Baterija 
se lahko napolni s pomočjo regenera-
tivnega zaviranja (zaviranje s pomočjo 
elektromotorja); 48-voltni elektromo-
tor pomaga pri pospeševanju z do 12 ki-
lovatov dodatne moči ter tako prispeva 
k do sedemodstotnemu znižanju pora-
be goriva in izpustov CO2. Prodaja nove-
ga modela Tucson je v Sloveniji stekla 
prejšnji mesec.

Hyundai Tucson 2019

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

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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Na slanem jezeru Bonneville v ZDA so v začetku oktobra po-
stavili nov hitrostni rekord. Kar 809 kilometrov na uro so do-
segli z vozilom Turbinator II, ki za pogon, razporejen na vsa 
štiri kolesa, uporablja reaktivni motor z močjo pet tisoč ko-
njev. Turbinator II je dolg 11 metrov in težak 2245 kilogramov. 
Za zaviranje uporablja padalo. Pri polni moči 1,6 kilometra 
prevozi v osmih sekundah, za popolno ustavljanje pa potre-
buje dve minuti in 19 sekund in dolžino poti 12,5 kilometra. 
Kot zanimivost zapišimo, da so na letošnjem ženevskem 
avtomobilskem salonu pokazali najhitrejši avto na svetu, 
to je Corbellati s 1800 konjskimi moči. To naj bi avtomobi-
lu z okvirjem in karoserijo iz ogljikovih vlaken omogočalo 
doseganje končne hitrosti petsto kilometrov na uro. Izjemen 
paket vključuje tudi prilagodljivo vzmetenje in zavore iz ke-
ramike ter ogljikovih vlaken. In še: najhitrejši vlak na svetu 
vozi na trideset kilometrov dolgi progi v Šanghaju. Vlak dose-
že 430 kilometrov na uro in relacijo prevozi v dobrih sedmih 
minutah. Povprečna hitrost znaša 250 kilometrov na uro. 
Vlak lebdi na magnetnih tirnicah, saj bi vožnja po običajnih 
povzročala preveliko trenje. V Evropi vozi najhitrejši vlak 
med Rimom in Neapljem, in sicer 360 kilometrov na uro.

Najhitrejše vozilo  
na svetu
Na kolesih 809 kilometrov na uro.
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Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

X-TRAIL        |        QASHQAI        |        JUKE

ODPELJI CROSSOVERJA NISSAN

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES. 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 7,3 – 3,8 l/100 km. Emisije CO2: 166 – 99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, Euro 6c in Euro 6d. Emisije NOx: 0,0029 – 0,0547 g/km. 
Emisije trdnih delcev: 0,00001 – 0,00083 g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
*0% obrestna mera za kredit ali leasing velja preko Nissan Financiranja. Informativni izračun je na voljo na nissan.si. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan 
X-Trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do seta 4 
zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu preko Nissan Financiranja. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. 
Slika je simbolna. Več na nissan.si
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Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si
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Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 29. novembra 2018, 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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Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer 7. 12. 2018,  ter objavo na spletni strani www.zavodsotocje.si,  
www.visitmedvode.si in www.medvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. 
T: 36 14 346 G: 041 378 050, E: turizem@medvode.info  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Prireditve v novembru in decembru 2018             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Petek, 9. 11. 2018  klub Jedro, ob 15. uri

MLADINSKA FILMSKA DELAVNICA
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Vsak petek od 9. 11. 2018  dalje v KUD Zbilje, ob 17. uri

OTROŠKE LIKOVNE DELAVNICE
KUD Zbilje, T: 040 295 168

Petek, 9. 11. 2018  Aljaževa domačija, ob 18. uri

LUTKOVNA IGRICA: SNEGULJČICA IN 7 ŠKRATOV (REPRIZA)
KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 9. 11. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

PLEŠEJO Z D`NARJEM – PREDSTAVA ZA ABONMA OTH IN IZVEN
KUD Pirniče - OTH, T: 031 352 772

Sobota, 10. 11. 2018  klub Jedro, ob 10. uri

MLADINSKA FILMSKA DELAVNICA

JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 10. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sobota, 10. 11. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

KAKO JE MEDVEDEK HOTEL OD BLIZU ZVEZDE VIDETI –  
GLEDALIŠKO-LUTKOVNI MUZIKAL ZA OTROKE
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Sobota, 10. 11. 2018  Cerkev sv. Štefana v Sori, ob 19. uri

AFRIŠKA JESEN – KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA  
SVETI URH SMLEDNIK
KUD Smlednik – MePZ sv. Urh Smlednik, T: 041 905 717

Nedelja, 11. 11. 2018 

IZLETNIŠKI ODSEK: KOZJANSKI PARK (4–5 UR HOJE)
PD Medvode, Prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Ponedeljek, 12. 11. 2018  Kulturni dom Smlednik, ob 17. uri

PADCI PRI STAREJŠIH IN POMOČ STAREJŠIM IN INVALIDNIM  
V OBČINI MEDVODE – STROKOVNO PREDAVANJE 
DU Smlednik in DESUS, T: 041 331 410

Torek, 13. 11. 2018,  zbor pohodnikov na avtobusni postaji Špar ob 12. uri

IZLET DU MEDVODE: MARTINOVANJE V MOKRONOGU –  
VINSKI HRAM DEU
DU Medvode, T: 36 12 303 ali 041 477 902

Torek, 13. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 14. 11. 2018 

SENIORSKI ODSEK: NAPOLEONOVA POT (3–4 URE HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 14. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

BOŠTJAN GORTNAR (PGD PRESKA MEDVODE): PREDAVANJE PREVENTIVA 
NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 15. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri 

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK, VABLJENI VSI, KI UŽIVATE  
V LEPOTI KAKOVOSTNEGA BRANJA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 16. 11. 2018  Klub Jedro, ob 14.30 
MLADINSKA FILMSKA DELAVNICA
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Petek, 16. 11. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLASBENI VEČER: GLASBA ZA POKUŠINO

JZ Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Ponedeljek, 19. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

12. DOMOZNANSKI VEČER Z MARTINOM LIPOVŠKOM:  
PODALJŠEVANJE ŽIVLJENJA Z ZNANOSTJO IN TEHNOLOGIJO  
(V TEDNU SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2018)

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Ponedeljek, 19. 11. 2018  klub Jedro, ob 19. uri

FOTOGRAFSKA LIKOVNA RAZSTAVA, NAGRADNI EX TEMPORE  
HRAŠE – ALJAŽEVINA 2018

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Torek, 20. 11. 2018  zbor pohodnikov pred trgovino Spar 

IZLET DU MEDVODE: POLHOGRAJSKO HRIBOVJE

DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 20. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 20. 11. 2018  Avla kulturnega doma Pirniče, ob 18. uri

ZIMSKA ČAROBNOST – LIKOVNA RAZSTAVA

KUD Pirniče – likovna sekcija, T: 031 352 772

Torek, 20. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

CIKEL RUSKEGA FILMA: PROGASTA PLOVBA (V TEDNU SPLOŠNIH  
KNJIŽNIC 2018)

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 21. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

13. DOMOZNANSKI VEČER Z JURETOM GALIČIČEM: PREDSTAVITEV 
DOMOZNANSKE ZBIRKE DIGITALIZIRANIH RAZGLEDNIC KNJIŽNICE  
MEDVODE (TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2018)

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 22. 11. 2018  Knjižnica Medvode, od 9. do 14. ure

MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE – OB IZPOSOJI GRADIVA VSAK ČLAN  
DOBI VREČKO

Knjižnice Medvode (v Tednu splošnih knjižnic 2018)

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 22. 11. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

GLEDALIŠKA PREDSTAVA LJUBI MOJ – ZA ABONMA SOTOČJE  
IN IZVEN
JZ Sotočje Medvode, Prodaja vstopnic TIC Medvode 36 14 346  
E: info@visitmedvode.si
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Petek, 23. 11. 2018  Knjižnica Medvode
DAN MODRIH KNJIG – RAZSTAVA KNJIG IZ ZBIRKE KNJIŽNICE MEDVODE 
Z MODRO VSEBINO IN/ALI MODRO ZUNANJOSTJO (V TEDNU SPLOŠNIH 
KNJIŽNIC 2018)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sobota, 24. 11. 2018  pri Goričanskem gradu, ob 18. uri
7. NOČ PARKELJNOV V GORIČANAH
TD Goričane - Vaše, T: 040 653 717, E: info.goricane@gmail.com

Sobota, 24. 11. 2018  Klub Jedro, ob 20. uri
SVARUNOVA NOČ
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 24. 11. 2018  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri
LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA ŽUPNIJE PRESKA
Župnija Preska, T: 051 303 164

Torek, 27. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 27. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30
BARBARA PREGELJ: OKROGLA MIZA O ASERTIVNOSTI Z GO. PREGELJ IN 
GOSTI TER PREDSTAVITEV KNJIGE PRAVICO IMAŠ REČI NE 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Sreda, 28. 11. 2018  informacije in prijave na Karitas Preska
V TEDNU KARITAS – TRADICIONALNO ROMANJE V PONIKVO
Župnija Preska, T: 051 303 164

Sreda, 28. 11. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30
ODPRTJE RAZSTAVE BORISA PRIMOŽIČA: FOTOGRAFI TREH GENERACIJ

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 29. 11. 2018  Avla kulturnega doma Pirniče, ob 9. uri

ADVENTNI VENČKI – USTVARJALNA DELAVNICA
KUD Pirniče – likovna sekcija, T: 031 352 819

Petek, 30. 11. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

ŠOVBIZNIS – STAND UP VEČER Z MARTINO IPŠA

StandupSI, E: info@standupsi.si, Info: TIC Medvode, 36 14 346

DECEMBER
Sobota, 1. 12. 2018   Pastoralni dom Preska, od 9. do 13. ure

ORATORIJSKI DAN – IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV
Župnija Preska, T: 051 303 164

Nedelja, 2. 12. 2018  Delavnice društva Barka, Zbilje 1k, ob 10. uri

MIKLAVŽEV SEJEM
Skupnost Barka, T: 040 855 738

Nedelja, 2. 12. 2018  Prenos v živo po TV Medvode, od 16. ure dalje

V TEDNU KARITAS – KLIC DOBROTE
Župnijska karitas Preska, T: 051 303 164

Nedelja, 2. 12. 2018  Kulturni dom Sora, ob 18. uri

VEČER Z USTNO HARMONIKO – ORGLICAMI
KUD OŽ Sora, sekcija UH, T: 041 934 034

Ponedeljek, 3. 12. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 17. uri

TA VESELI DAN KULTURE – ODPRTJE RAZSTAVE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Torek, 4. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Erotična trgovina

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
                    Z VITAMINI

 

PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO

                   SPOLNO MOČJO!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

PROIZVEDENO V EU!

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

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

NOVO!

 Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
 Erekcije postanejo boljše in močnejše. 
 Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
 Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

39,90€
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www.cresnik.si  01/23-55-665 

Spodnja Senica 20, 1215 Medvode 

Torek, 4. 12. 2018  Klub jedro, ob 19. uri

FILMARJENJE – 10. VIDEO FILMSKO SREČANJE JSKD LJUBLJANA OKOLICA

JSKD, sodeluje filmska sekcija KUD JaReM, T: 031 626 855, 
E: kud.jarem@gmail.com

Sreda, 5. 12. 2018  Hraše, ob 17. uri

MIKLAVŽEVANJE V HRAŠAH
TD Hraše, T: 051 220 503 

Sreda, 5. 12. 2018  Sora, ob 17.17
PRIHOD SV. MIKLAVŽA 
KUD OŽ Sora, T: 031 785 990

Sreda, 5. 12. 2018  Cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski, ob 19. uri

MIKLAVŽEVANJE V PRESKI

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sreda, 5. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPIS Z MANCO ČUJEŽ. KAM NAS BO POPELJALA TOKRAT?
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 6. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 9.30

MEDVODKOVE IGRALNE URICE (ZA PREDŠOLSKE OTROKE,  
KI NE OBISKUJEJO VRTCA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 6. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

BEREMO S SUZANO, PREMIŠLJEVANJA OB KNJIGAH
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 7. 12. 2018  Občina Medvode, v času uradnih ur

LIKOVNA RAZSTAVA – KOZOLCI IN KAPELICE NA SLOVENSKEM
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 7. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri 
KONCERT DIXIELAND ORKESTRA LJUBLJANSKE KORENINE IN GLASBENE 
SKUPINE STRUNE KUD PIRNIČE
KUD Pirniče – glasbena sekcija, T: 031 352 772

Sobota, 8. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 
PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sobota, 8. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri
ALJAŽ REZAR: ORTO – PREMIERA 
KUD Pirniče – Oder mladih, T: 031 352 772

Nedelja, 9. 12. 2018 
IZLETNIŠKI ODSEK: KR NEKAM (3–4 URE HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Ponedeljek, 10. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri
ALJAŽ REZAR: ORTO – PONOVITEV
KUD Pirniče – Oder mladih, T: 031 352 772

Torek, 11. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 11. 12. 2018  Cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski, ob 17. uri
10-LETNICA RAHELINEGA VRTCA PRESKA (SV. MAŠA IN PROSLAVA)
Župnija Preska, T: 051 303 164

Torek, 11. 12. 2018  Aljaževa domačija, ob 18. uri
LITERARNI VEČER
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Torek, 11. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30
JANEZ LOGAR (MAG. ZAKONSKE IN DRUŽINSKE TERAPIJE):   
ZAKAJ MED NAMA NI VEČ TAKO, KOT JE BILO?
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

ŠIROKA  

IZBIRA

TUNA RIO MARE 
4 x 80 g
4,65 EUR

NIZKE 

CENE

            TESTENINE 
DOMAČI ISTRSKI FUŽI  / 

1000 g / 3,55 EUR

VISOKA KAKOVOST

SIR  
EDAMEC MU,  

LJ MLEKARNE 
1 kg 

4,81 EUR

PIVO HOP 
PRINCES 4,2 % 

 0,33 l ploč. 

PIVO  
LAGUNITAS  

IPA 6,2 %  
 0,355 l st.  

PIVO MORT 
SUBITE KRIEK 

4,0 %
0,25 l st.

 

PIVO  
POVODNI  

MOŽ 5,8 % 
0,33 l ploč.

PIVO  
ROCKET  

QUEEN 6,9 %  
0,33 l ploč.  

VRHUNSKI IZBOR PIVA
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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 12. NOVEMBRA 2018.

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

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

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

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

LEPILO ZA KERAMIKO
WEBER INTERIER, 25kg

JUPOL JUNIOR 2,5l 
različne nianse barve

ali
JUPOL TREND 2,5l

različne nianse barve

SAMO
4,90€

KOVČEK ZA 
ORODJE SAMO

19,90€

PIŠTOLA ZA VROČE 
LEPLJENJE

SAMO
9,89€

LUČKE 
NOVOLETNE

LED 100

SAMO
7,90€

SONČNICE
1kg

SAMO
0,99€

KOCKE ZA 
PRIŽIGANJE
48 kosov v škatli

SAMO
0,80€

RATIMOR 
MEHKA VABA
150g

SAMO
4,27€

100% 
BUČNO 
OLJE 
KOROŠEC
1 liter

12,80€
AKcIjA

15,06€

-15%

PŠENIČNA 
POSEBNA 

BELA 
MOKA 
KATIČ

tip 400
1kg

SAMO
0,66€

GNOJILO 
FERTIPLUS

20kg

8,61€
AKcIjA

12,30€

-30%
SADIKE SADNEGA DREVJA

jablane, hruške, češnje, višnje,
breskve, marelice…

StARA cENA

18,90€
SAMO

13,90€ pRIHRANItE 5€

EKSTRA UGODNO!

SLIKA jE SIMBOLNA
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