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MAJA BERTONCELJ

Na zadnji šolski dan je bilo uradno odprtje popolnoma preno-
vljenega, posodobljenega šolskega športnega igrišča pri Osnovni 
šoli Medvode, ki v prvi vrsti služi potrebam Osnovne šole Med-
vode in bližnjega Vrtca Medvode, predvsem v popoldanskih 
urah in ob koncih tedna pa ga uporab ljajo tudi drugi občani.
Občina je gradnjo začela lani, zgradili pa so igrišče za košarko 
in mali nogomet, tristezno dvestometrsko tartansko atletsko 
stezo, prvo tovrstno v občini, stezo za tek na šestdeset me-
trov in skok v daljino ter prostor za met krogle. Pri gradnji 
atletske steze jim je finančno pomagalo tudi ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Zgrajen je grbinasti poligon, 
otroško igrišče, postavljene so tudi naprave za vadbo z lastno 
težo. Celotna vrednost investicije je okrog tristo tisoč evrov. 
Odprtja se je udeležil tudi predstavnik ministrstva Darko Re-
penšek, ki je ob tem dejal: "Vsaka nova ali obnovljena športna 
površina v lokalnem okolju zagotovo ogromno pomeni, če-
sar se zavedamo tudi na ministrstvu. Ravno zato vsako leto 
tudi razpisujemo sredstva. V Medvodah je ministrstvo v kar 
zajetnem deležu sofinanciralo že gradnjo športne dvorane 
in še nekaj zunanjih športnih površin. Vsakič, ko pridem na 
kakšno odprtje, sem vesel, ko zaznam, da se vodstvo občine, 
šola, otroci, krajani in občani zavedajo pridobitve, in temu 
primerno sem prepričan, da je potem tudi dobro koriščena." 
Medvoški župan Nejc Smole je povedal, da je bilo kar nekaj ko-
rakov, kot je prestavitev daljnovoda in vsa potrebna arheološka 

dela, potrebnih že pred začetkom same gradnje, nato pa nada-
ljeval: "Menim, da ima projekt precej večji vpliv na skupnost, kot 
je bila sama cena izgradnje. To pomeni, da se nam vsak evro, ki 
ga investiramo v takšne objekte, večkrat povrne. Igrišče je za-
živelo, je že sedaj dobro obiskano, kar je potrditev, da je bila to 
prava odločitev," je pojasnil Nejc Smole, na vprašanje, povezano 
z načrtovanim novim športnim parkom v Medvodah, pa dejal: 
"Danes smo odprli šolsko športno igrišče, Medvodam pa seveda 
manjka športni park. So pa za to potrebni predkoraki, kot so bili 
tudi tukaj. Če bomo vsi zrli v isto smer, jih bomo kdaj dosegli, 
sicer pa bo trajalo dlje. Delamo naprej. Odkupujejo se zemljišča. 
Letos ne bomo šli v javni natečaj oziroma se celo odločamo, da 
javnega natečaja v tej obliki, kot je bil za novo Osnovno šolo Pre-
ska, ne bomo izvedli. Že medvoška športna javnost je namreč 
pripravila tako dober predlog, da vemo, kaj želimo."
Nove pridobitve so se najbolj razveselili na OŠ Medvode, ki jo 
obiskuje skoraj štiristo učenk in učencev, nanjo pa so, kot je 
povedala ravnateljica šole Damjana Šubic, težko čakali že od 
leta 2005: "Menim, da se je izplačalo počakati na vse to. Ne 
samo za šolo, za vse občane je to velika pridobitev. Že zjutraj, 
ko pridem v šolo, vidim tekače na atletski stezi, otroci v ju-
tranjem varstvu so najraje na tem igrišču, uporabimo ga med 
poukom športa, v popoldanskem času pa vidim, da se otroci 
vračajo nazaj, da je tukaj veliko družin ..." 
Na igrišču so bili žal dejavni tudi že vandali. "Vztrajam pri 
tem, da je igrišče odprto in da ni pod nadzorom kamer. Ne 
sme biti nadzor tisti, ki nas sili v to, da ne delamo škode, am-
pak lasten občutek in zavedanje, da če poškodujemo nekaj, 
kar je skupnega, bo to iz skupne vreče tudi popravljeno in bo 
potem za kaj drugega manj denarja," je zaključil župan.

Čakali in ga dočakali: šolsko športno igrišče
Odprli so ga pri Osnovni šoli Medvode. Ima tudi dvestometrsko tartansko atletsko 
stezo, prvo tovrstno v občini. 

Prvi "uradni" tekaški metri na atletski stezi 

Uradno odprtje: (od leve) župan Občine Medvode Nejc Smole, 
predstavnik ministrstva Darko Repenšek in ravnateljica OŠ Medvode 
Damjana Šubic
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V petek, 5. julija, ob koncu slavnostne 
seje občinskega sveta Občine Medvode, je 
sledil velik dogodek: uradno odprtje nove 
tržnice, parka in večnamenske ploščadi 
ob Medvoški cesti v središču Medvod. 
Gradnja se je začela v lanskem letu, pro-
jekt pa je vreden okrog 830 tisoč evrov.
"Na površini več kot 6500 kvadratnih 
metrov, ki je bilo degradirano obmo-
čje, smo dobili mestni park z otroškimi 
igrali in fontano, zeliščni vrt, urbani sa-
dovnjak, novo pokrito tržnico s trikotno 
streho, ki simbolizirajo valove na Sori 
in Savi, lokal, javne sanitarije in prire-
ditveni prostor. Nova pridobitev je na-
menjena povezovanju med nami vse-
mi, izmenjevanju tistega, kar je v naši 
družbi najboljše. Naj bo to prostor sreče-
vanja, kamor bomo prišli z vseh koncev 
občine. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
tem projektu," je dejal župan Medvod 
Nejc Smole.
Projekt so zasnovali v ljubljanskem 3Bi-
roju, odgovorni projektant je ljubljanski 
podžupan Janez Koželj, ki je bil prisoten 
tudi na uradnem odprtju. "Pomembno je, 
da smo se ujeli z vodstvom projekta z ob-
činske strani, z nadzorniki in si ga skupaj 
prizadevali izpeljati do konca, kot smo si 
ga zamislili. Vse deluje, prostor je funk-
cionalen, in kot je videti, so občani dobro 
sprejeli to novo pridobitev. S tem je na-
men dosežen. Po mojem mnenju je to edi-
ni javni prostor občine, ker je stekališče 

različnih dejavnosti, različnih namenov, 
kot rečemo mešanih funkcij. Medvode so 
dobile srce občine za vse generacije in za 
vse namene. In kar mi je najpomembnej-
še: skladno z načeli trajnostnega razvoja 
smo prej degradirano, zapuščeno obmo-
čje spremenili v najpomembnejši prostor 
in zbirališče neke občine." 
V postopku javnega naročanja je bil iz-
bran izvajalec podjetje Gorenjska grad-
bena družba. Koželj pravi, da so Medvode 
dobile veliko za malo denarja: "Poznam 
cene, poznam razpise in lahko primerjam 
z Ljubljano. Tukaj smo zelo veliko naredili 
za malo denarja, kar mi je v še večje zado-
voljstvo. Doseči kvaliteto z malo denarja ni 
lahka naloga. Po celi Sloveniji smo iskali 
najcenejše rešitve z visoko kvaliteto in to 
nam je uspelo. Verjetno bi v Ljubljani težko 
izvedli takšen projekt za takšen denar. Ne 
bi želel ugibati, a verjetno bi stal še enkrat 
toliko. Omenil bi še eno dodano vrednost. 
Uspelo nam je narediti vrsto stvari, ki bi 
jih lahko patentirali in jih tudi izvažali v 
Evropo. Na primer električne omarice, ki 
so edinstvenega dizajna, posebej prilagoje-
ne na ta prostor. To so malenkosti, ki nam 
jih je uspelo tukaj razviti."
Težko pričakovana investicija je zaklju-
čena. Tržnica bo zaživela po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja. Na Občini upajo, 
da bi na njej lahko kupovali že prihodnji 
mesec, kar pa je odvisno od upravne eno-
te. Za uporabo vseh površin pa velja: gre 
za javno lastnino, namenjeno vsem ob-
čanom in obiskovalcem Medvod, zato je 
prav, da z njo lepo ravnamo.

Srce občine za vse generacije
Nova pridobitev v centru Medvod: urbano središče  
na več kot 6500 kvadratnih metrih.

Utrinek z odprtja tržnice, večnamenske ploščadi in mestnega parka

Medvode so s tržnico, mestnim parkom 
in prireditveno ploščadjo dobile nov ur-
bani center mesta. Po slavnos tnem od-
prtju smo obiskovalce vprašali, kako so 
zadovoljni z novo pridobitvijo.

MARJETA LUKEŽIČ, ZG. PIRNIČE:

Kočno so Medvode do-
bile primeren center, 
prostor, ki bo združeval 
občane. Ko sem poslu-
šala mnenja, je bilo od 
vseh slišati le pozitivne 

stvari, same pohvale. Tudi sama menim 
tako. Z veseljem bom še prišla, če se bo 
le kaj dogajalo, na primer kakšen letni 
kino ali pa igre na prostem.

DENIS RESMAN, ZBILJE:

Novi center Medvod je 
sodoben, v koraku s 
časom. Zelo sem pre-
senečen, kaj so naredi-
li iz tega degradiranega 
prostora. Hodil bom na 

tržnico. Če bo kakšna prireditev, bom 
tudi prišel, seveda, če bo le program po 
mojem okusu.

SANELA HUDOKLIN, ZBILJE:

Zelo mi je všeč. Za 
zdaj nimam nobenih 
pripomb. Bomo videli, 
kako bo, ko bo zaživela 
še tržnica. Uporabljali 
bomo igrala, tržnico, 

tudi gostinski lokal, morda bom obiska-
la kakšne prireditve na prostem, če jih 
bodo seveda organizirali. Medvode so 
to pridobitev zelo potrebovale. Ko sem 
bila mlajša, se spomnim, da ko sem 
se peljala skozi Medvode, mi niso bile 
všeč, sploh središče ne. Sedaj je druga-
če. Stvari gredo v pravo smer.

ANA TROJANŠEK, TRBOJE:

Na današnji slovesni 
dogodek ob občinskem 
prazniku sem prišla 
tudi zato, ker sva z mo-
žem sorodnika Jakoba 
Aljaža. Nova tržnica in 

urbani center v celoti, ki so ga zgradili v 
Medvodah, se mi zdi zelo prijeten in tudi 
praktičen. Z novo tržnico bodo občani ve-
liko pridobili. To bo tudi prostor druženja. 
Tudi sama jo bom obiskovala. Sem s kme-
tov in cenim domače pridelke in izdelke.

Anketa na novi tržnici

ANKETA



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

 Julij je tradicionalno v znamenju 
občinskega praznika. To je priložnost 
za pogled nazaj na prvo polovico leta. 
Kaj bi postavili v ospredje?
Zagotovo izvajanje kohezijskega projek-
ta. Odvija se hitreje, kot smo načrtova-
li, kar pomeni, da bodo dela na fekalni 
kanalizaciji do konca leta v glavnem že 
zaključena, na sočasnih gradnjah še ne. 
Po drugi strani pa to prinaša zelo veli-
ke izzive, da zagotavljamo še finančno 
vzdržno poslovanje občine. Vesel sem, 
da so se zaključili nekateri drugi pro-
jekti, kot je tržnica. Lahko bi rekel, da je 
bilo to zelo delovno prvo polletje. In ker 
je bilo delovno, je bilo tudi prijetno.

 Ocena dela občinskega sveta v novi 
sestavi?
Občinski svet po mojem mnenju deluje 
odlično. Posebej pomembno se mi zdi, 
da nam uspe sprejemati odločitve z iz-
jemo enega glasu praktično soglasno, to 
mi zelo veliko pomeni. Ob znanih rezul-
tatih volitev so nekateri izrazili zelo ve-
liko bojazen, da bomo v Listi Nejca Smo-
leta s trinajstimi glasovi šli kot tank 
preko drugih. Pokazalo se je, da je ta 
strah odveč in da kljub večini skušamo 
priti do čim širšega konsenza, do kar se 
da velikega skupnega imenovalca.

 Prva prireditev na novi tržnici je bila 
slavnostna seja občinskega sveta s po-
delitvijo občinskih priznanj. 
Nova tržnica je odprta in prejeli smo ve-
liko pohval. Če pogledamo, kakšen de-
gradiran prostor v samem centru je bil 
in kakšni funkciji služi danes, bi lahko 
rekel, da je to transformacija iz grdega 
račka v laboda. Verjamem, da bodo vsi 
trije sklopi (park, tržnica, prireditveni 
prostor) dobro zaživeli. Čakajo nas še 
konkretni dogovori s prodajalci na tr-
žnici, ki bo zaživela v kratkem. Želimo 
si, da bi tržnica obratovala tudi druge 
dni, ne samo ob sredah in sobotah, kot 
je bilo doslej. Prodajalce bomo skušali 
stimulirati tudi s cenikom. Vsi dose-
danji ponudniki na tržnici verjetno ne 

bodo ostali. Nekatere ponudbe si na njej 
ne predstavljamo več, kot so na primer 
oblačila. Bi pa si želeli, da je na tržnici 
čim več naših, medvoških prideloval-
cev. Upravljavec tržnice je Režijski obrat 
Občine Medvode, na katerega se lahko 
obrnejo tudi vsi tisti, ki bi na prireditve-
nem prostoru želeli organizirati kakšen 
dogodek. Upam, da bo teh čim več, da bo 
dogajanje čim bolj pestro.

 Občinski praznik je priložnost za 
obujanje spomina na zavetnika Jako-
ba Aljaža. Kako ga slavite, poleg tega 
dne?
Trudimo se, da bi Jakobu Aljažu dali 
mesto, ki mu pripada. To pomeni, da ga 
znamo postaviti dovolj visoko. Da zna-
mo živeti tisto, kar so bili pridevniki, s 
katerimi ga opisujemo. Vse tiste vrline, 
ki jih je imel, bi kanilo danes malce bolj 
živeti. Torej več tega v življenje in manj 
v besede.

 Podelili ste nagrade letošnjim ob-
činskim nagrajencem, o katerih je 
odločala posebna komisija. Tokrat so 
Medvode dobile kar dva častna obča-
na: Janeza Šušteršiča in Jožefa Šilerja.
Po desetih letih so Medvode znova dobi-
le častnega občana – kar dva. Pridružila 
sta se Juliju Novljanu in že pokojnim 

Francu Ravnikarju, Ani Notar in Alojzu 
Bukovšku. To je legitimna odločitev ko-
misije.

 Tudi sicer se zdi, da je v občini Med-
vode kar veliko ljudi, ki se trudijo za 
skupnost, ji namenjajo svoj prosti čas, 
znanje. Pred kratkim je na primer dr-
žavno nagrado za prostovoljstvo pre-
jela Ivanka Šušteršič.
To je velika prednost naše občine, da 
imamo ljudi, ki delajo v društvih in na 
različnih področjih. Ljudem, kot je Ivan-
ka Šušteršič, se lahko samo globoko pri-
klonimo. To so ljudje, ki svojo energijo z 
vsem svojim žarom namenjajo za dobro 
drugega. Tudi mi smo ponosni na pri-
znanje, ki ga je prejela. Pomembno je, 
da takšnim ljudem rečemo vsaj hvala.

 Že večkrat ste poudarili prav to, da 
imajo prednost pri izvedbi projekti, 
kjer je interes, pripravljenost za po-
moč med krajani. Kako sledijo temu 
razmišljanju?
Mislim, da sledijo. To se mi zdi resnič-
no pomembno. Projekti so uspešni, če 
jih občani sprejmemo za svoje. Tudi pri 
prireditvah je tako. Na splošno gledano, 
menim, da je edina možnost, da se pri 
ljudeh spodbuja delo za kraj, za sku-
pnost, da ni materialno tisto, kar največ 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Prva polovica leta je bila zelo delavna
Iz pogovora z županom: Ob občinskem prazniku – Investicije v teku – Manjši priliv iz 
naslova komunalnega prispevka in prodaje občinskih zemljišč – Reševanje prostorske 
stiske Zdravstvenega doma Medvode

Župan Medvod Nejc Smole v družbi letošnjih občinskih nagrajencev



šteje. In da se tistim, ki se odločijo, da 
bodo kaj prispevali v lokalni skupnosti, 
to tudi omogoči.

 Če se ustaviva pri projektih: omenili 
ste, da kohezija poteka hitreje, kot ste 
predvideli. V kakšnem smislu?
Predvsem če pogledamo sosednje obči-
ne. V Vodicah so v fazi preprojektiranja 
projekta, v Ljubljani imamo določene 
težave na trasi. Nekoliko smo zaskr-
bljeni nad C0. Na delu cevovoda, ki po-
teka po vodovarstvenem območju, se 
sedaj predlaga variantna rešitev z be-
tonsko kineto. To pa investicijo precej 
podraži. Če računamo, da so Medvode 
25-odstotni soinvestitor v kanal C0, to 
pri podražitvi pomeni kar velik znesek. 
Verjamemo, da bomo skupaj z ministr-
stvom skušali najti še kakšna dodatna 
sredstva, saj bomo občine ta dodatni 
vložek težko zagotovile. Sodelovanje z 
župani občin, ki so vključene v projekt, 
pa je dobro. Je pa dejstvo, da so vsi priti-
ski v glavnem vezani na Mestno občino 
Ljubljana, ki nosi breme projekta. Kar 
se tiče Medvod, smo pri gradnji fekal-
ne kanalizacije že na osemdesetih od-
stotkih. To pomeni, da bo do konca leta 
večji del tega že izveden. Proračun je bil 
sestavljen ob predpostavki, da bo splo-
šen porast tudi v smislu gradenj. Uprav-
na enota skorajda ne izdaja gradbenih 
dovoljenj in posledično imamo v prora-
čunu na komunalnem prispevku skoraj 
milijon evrov nižji prihodek, kot smo 
načrtovali. Tudi pri prodaji občinskih 
zemljišč ne gre po načrtu. Če dodam, da 
iz kohezije porabljamo že en del iz leta 
2020, je ta razmak še večji. Še toliko bolj 
bo treba paziti na vsak evro.

 Kako boste to reševali?
Z intenzivnim delom na prihodkovni 
strani in z zelo premišljenim delom 
na odhodkovni strani. V prodajo ob-
činskih zemljišč bo do konca leta tre-
ba vložiti veliko truda, prav tako v čim 
boljši izplen na komunalnem prispev-
ku. Zadolževanje bo v obsegu, kot je 
bilo načrtovano. Ne bomo se dodatno 
zadolževali.

 Kaj to pomeni za ostale projekte?
Tisti, ki se izvajajo, se bodo izvajali še 
naprej. Projekte, za katere bomo ime-
li gradbeno dovoljenje do konca leta, 
bomo tudi začeli. Nekateri, kjer se za-
tika pri pridobivanju zemljišča, pa bodo 
počakali.

 Katera so še odprta gradbišča po ob-
čini in kdaj bodo zaključena?
Če omenim večja, se je ravno zaključila 
kolesarska steza na Bonovcu, urejena 

je bila Bogatajeva ulica v Preski, odpr-
to je gradbišče v Sori od Hiše kulinari-
ke Jezeršek do podjetja Prima Filtri, ki 
napreduje po načrtih in naj bi bilo za-
ključeno do konca leta, v Studenčicah 
se zaključuje projekt Dolinarjevega dvo-
rišča, velik projekt v Zbiljah od krožišča 
proti Jeprci tudi napreduje, odprli smo 
novo gradbišče za potrebe gradnje ploč-
nika in prehoda za pešce od krožišča v 
Zbiljah do Stana. Poleg petdesetih odpr-
tih gradbišč na koheziji so to glavna še 
ostala.

 Delo je že začel novi koncesionar za 
ceste. Veliko je bilo besed o nadzoru 
nad izvedenimi deli. Kako ga izbolj-
šati?
Do konca poletja bo v občinski upravi 
izvedena manjša reorganizacija, katere 
glavni cilj je ravno izboljšati nadzor nad 
koncesionarjem, hkrati pa se tudi bolj 
strateško usmeriti v vzdrževanje cest, 
kjer ugotavljamo, da je največ želja in 
pripomb občanov.

 Na srečanju krajanov Golega Brda in 
Seničice je bilo slišati, da naj bi občina 
od države dobila denar za sanacijo ce-
ste skozi Seničico od Tometovega mo-
stu proti Mednu na račun večje upo-
rabe v času zapore in gradnje mostu v 
Mednu. Ali to drži, in če da, za kaj ste 
ga namenili?
Nobenega denarja iz tega naslova ob-
čina nikoli ni dobila. Ob odprtju mo-
stu je bilo vprašanje novinarjev, ali se 
bo obnovila vzporedna lokalna cesta, 
in s strani ministrstva je bil odgovor, 
da bodo to preučili. Nato so podali zelo 
jasen odgovor občini, da ta cesta nikoli 
ni bila uradna obvozna cesta, ker je bila 
zapora le polovična, in iz tega naslova 
občina ni bila upravičena do nobenih 
sredstev. Ta primer, ki ga navajate, je 
tipična gostilniška govorica brez podla-
ge v realnosti.

 Rešujete prostorsko stisko v Zdra-
vstvenem domu Medvode. Prekinjena 
je bila pogodba o najemu prostorov s 
podjetjem Medivital, ki se je že izseli-
lo. Bo to rešilo problem?
To je le začasna rešitev prostorske sti-
ske. V prostorih, kjer je bil Medivital, bo 
splošna ambulanta. V letošnjem letu so 

dobili odobren program še za polovico 
alergološke ambulante, polovico pe-
diatra, en dodatni program splošnega 
zdravnika, imamo poln program oku-
lista … To so same dobre novice. Naš 
zdravstveni dom je eden izmed redkih 
v državi, ki ima zasedena vsa delovna 
mesta, ki na srečo nima težav s ka-
drom, ki dobi pediatra, čeprav ga išče 
pol Gorenjske … Če bo šlo s takšnim 
tempom naprej, in seveda si želimo, da 
bi šlo, bo precej pospešeno treba razmi-
šljati o širitvi zdravstvenega doma.

 Izbrana je idejna rešitev za novo 
Osnovno šolo Preska. Lahko poveste že 
kaj več?
Potekajo še vse preveritve zmagovalca 
natečaja, nato pa bo tudi uradno obja-
vljeno, kdo je tisti, ki je oddal najboljšo 
rešitev. Prišlo je kar sedemnajst prijav. 
Že dolgo ni bilo takšnega odziva. Izbrana 
rešitev je v mnogih pogledih najboljša. 
Ne bo predstavljala prevelikega posega 
v okolje, po drugi strani se je komisiji, 

katere član sem bil tudi jaz in v kateri je 
bilo kar nekaj arhitektov, zdela zelo po-
membna kvaliteta, ki jo rešitev prinaša 
v smislu ustvarjanja javnega prostora v 
Preski, ki ga sicer nima. Po izbrani idej-
ni rešitvi sama investicija ne bo med 
dražjimi, ne pa tudi med najcenejšimi. 
Kar se tiče morebitne finančne pomoči 
države pri tem projektu, pa na žalost ni 
še nič novega.

 Je že kaj novega glede pristopa Ob-
čine Medvode k soustanoviteljstvu OŠ 
Jela Janžiča v Škofji Loki?
Razen pogovorov z nekaterimi župani, 
na katerih sem povedal, da če bodo k 
soustanoviteljstvu pristopile tudi Vodi-
ce, katerih delež otrok vztrajno nara-
šča, bom predlagal občinskemu svetu, 
da tudi mi prevzamemo svoj delež od-
govornosti in gremo zraven. To je nov 
podatek. Še enkrat več pa poudarjam, 
da je to naloga države, ki bi morala biti 
ustanovitelj takšnih šol.

 Kakšno bo poletje v Medvodah?
Se bojim, da zaradi vseh odprtih grad-
bišč precej prašno, sicer pa predvide-
vam, da bo nekaj zatišja, ne toliko v 
občinski upravi, predvsem v smislu 
različnih prireditev.
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»Trudimo se, da bi Jakobu Aljažu dali mesto, ki mu pripada.  
To pomeni, da ga znamo postaviti dovolj visoko. Da znamo živeti 
tisto, kar so bili pridevniki, s katerimi ga opisujemo. Vse tiste 
vrline, ki jih je imel, bi kanilo danes malce bolj živeti. Torej več 
tega v življenje in manj v besede.«
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BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega 
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.  
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov  
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2019: 26. 7., 30. 8., 27. 9., 25. 10, 29. 11. in 20. 12. 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Občinski svetniki Občine Medvode so se 19. junija sestali na 
svoji šesti seji v tem mandatu, ki je bila zaključena v slabi 
uri. Na dnevnem redu so imeli štirinajst točk, župan pa je 
naknadno umaknil točko Predlog sklepa o imenovanju čla-
nov Komisije za priznanja. Prišlo je premalo predlogov, zato 
so podaljšali rok za prijavo kandidatov. 
Po uvodnih "formalnih" točkah so sprejeli predlog sklepa o ime-
novanju članov Občinske volilne komisije Občine Medvode. Kot je 
pojasnila Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, občinski volilni komisiji letos 
(3. julija) poteče štiriletni mandat. Zato so konec maja objavili 
javni poziv in v predpisanem roku prejeli deset popolnih in pra-
vočasnih vlog. Opravili so glasovanje in občinskemu svetu pre-
dlagali, da se v občinsko volilno komisijo imenujejo: predsednica 
Ema Tavčar, namestnica predsednice Darja Špenko, član Roman 
Lavtar, namestnik člana Mišo Radman, članica Daniela Jaklič, 
namestnica članice Sonja Kuralt, članica Lea Kamnikar in name-
stnik članice Danilo Cijak. Občinski svet je predlog potrdil. 
Sprejeli so Predlog sklepa o imenovanju člana Nadzornega 
odbora Občine Medvode. Zaradi odstopa je mandat prene-
hal Marku Jakliču, nadomestil ga je Matija Vojsk. Svetniki so 
sprejeli še eno kadrovsko točko: imenovali so novega člana 
Odbora za komunalne dejavnosti. Po odstopu Metoda Ferbar-
ja je v njem Darinka Verovšek.
Svetniki so v nadaljevanju sprejeli predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v občini Med-
vode. Silvana Markič, direktorica občinske uprave, je pojasnila, 
da je bil osnutek sprejet v maju in nanj ni bilo bistvenih pripomb, 
zato je predlog odloka po svoji obliki in vsebini enak osnutku. Kot 
je povzela, se same dopolnitve in spremembe nanašajo na dva 
segmenta: na bolj natančno definicijo oglaševanja kot gospo-
darsko dejavnost in na razširjeno definicijo, kaj pomeni kataster 
oglaševanja. Cilj odloka je, da se omogoči raba javnih površin na 
območju občine za oglaševanje in obveščanje, vendar tako, da se 
omeji prekomerno oglaševanje ter posledično vzpostavi red. V od-
loku je že upoštevana nova zakonodaja s področja graditve objek-
tov ter določbe Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki določajo 
enote urejanja prostora, v katerih je postavitev oglasnih objektov 
dovoljena (npr. na kmetijskih in gozdnih zemljiščih postavitev 
objektov za oglaševanje ni dovoljena).
Po skrajšanem postopku so svetniki obravnavali in sprejeli 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
– Zdrav stveni dom Medvode. Sprememba je zgolj formalne 
narave. 

Sprejet je Osnutek Pravilnika o povračilu stroškov šolskega 
prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v 
občini Medvode. Pravilnik določa upravičence do prevoza v in 
iz šole, določitev višine zneska povračila stroškov, postopek za 
uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza, podlago za 
povrnitev prevoznih stroškov in način izplačevanja sredstev 
za povračilo prevoznih stroškov iz proračuna Občine Medvode. 
Uroš Medar (LNS), ki je tudi predsednik Odbora za družbene de-
javnosti, je ob tem razpravljal: "Po sami seji odbora je odmevalo, 
naj se po sprejemu tega pravilnika začne urejati dejansko stanje 
in upravičenost šoloobveznih otrok do šolskega prevoza. Predlog 
na odboru je tudi bil, da bi Pešbus v sodelovanju morda z upoko-
jenci postal celoletni projekt, da ne bi potekal le ob začetku šol-
skega leta in bi na ta način spodbujali hojo." Darinka Verovšek 
(LNS) je podala pobudo Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, da v najkrajšem možnem času, vsekakor pa pred za-
četkom novega šolskega leta, prevetri vse načrte šolskih poti.
Svetniki so sprejeli tudi Predlog Sklepa o spremembi in do-
polnitvi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve v Občini Medvode. Gre za uskladitve z ve-
ljavno zakonodajo. Potrjeni spremembi sta, da se organiza-
torjem volilne kampanje za župana povrnejo stroški v višini 
0,12 evra za vsak dobljeni glas in da se organizatorju volilne 
kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana na 
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občin-
skega proračuna v tridesetih dneh po javni objavi poročila o 
financiranju volilne kampanje na spletni strani AJPES.
Seja se je zaključila s pobudami in vprašanji članov sveta.

Zadnja seja občinskega sveta pred poletjem
Kadrovske točke, šolski prevozi, dopolnitve in spremembe odlokov ....

Svetniki o novi sestavi Komisije za priznanja niso odločali. Rok za 
prijavo je podaljšan.
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Občina Medvode je v soboto, 6. julija, na 
rojstni dan Jakoba Aljaža, praznovala 
občinski praznik. Po tradiciji so ga obe-
ležili večer prej s slavnostno sejo občin-
skega sveta Občine Medvode, na kateri 
so razglasili tudi šest letošnjih občin-
skih nagrajencev. Po odločitvi komisije 
za priznanja so podelili eno medaljo, 
tri plakete in dva naziva častni občan. 
Prejela sta ga Janez Šušteršič in Jožef Ši-
ler. Plakete so podelili Veroniki Pretnar 
Kunstek, Jerneju Petaču in Krajevni 
skupnosti Trnovec, medaljo pa Romani 
Franković. 

NAGOVOR ŽUPANA

Slavnostna seja je bila prvič na ploščadi 
ob tržnici, novi veliki pridobitvi, ki so jo 
ob tej priložnosti tudi uradno odprli. Na 
dogodku so bili prisotni številni občani 
in povabljeni gostje, med drugimi neka-
teri župani na čelu z županom Mestne 
občine Ljubljana Zoranom Jankovićem. 
Slavnostni govornik je bil medvoški žu-
pan Nejc Smole, ki je med drugim po-
vedal: "Praznovanje je vedno tudi pri-
ložnost za zahvale. Tudi mi se bomo 
danes zahvalili tistim, ki ste po mnenju 

komisije za priznanja najbolj zazna-
movali prostor naše skupnosti. Vsakdo 
piše svojo zgodbo, skupaj pišemo knji-
go življenja naše skupnosti. Zgodbo o 
vztrajnosti pišete vsi, ki delate za boljšo 
lokalno skupnost – občinski svet, nad-
zorni odbor, dragi sodelavci v občinski 
upravi, sodelavci v javnih zavodih in 
javni podjetjih. Vsi vi pišete zgodbo o 
vztrajnosti. Mečete seme in verjamete, 
da bo obrodilo. Začenjate z novimi pro-
jekti, ko vlada vsesplošno vzdušje nega-
tivizma, vzgajate naše najmlajše v času, 
ki postavlja v ospredje le posameznika, 
skrbite, da življenje teče čim bolj ne-
moteno, ko nam vsak dan zagotavljate 
osnovne dobrine, ki jih tako nujno po-
trebujemo, pa so nam, ker postajamo 
vse bolj zaverovani samo vase, tako sa-
moumevne. Hvala vam za vašo vztraj-
nost. Zgodbo o povezovanju pišemo sku-
paj s sosednjimi občinami. Govorijo, da 
so občine vsaka zase, da vsakdo stremi 
le k lastni koristi. Pa vendar vemo, da bi 
ne moglo biti bolj drugače. Če se samo 
ozremo naokrog – povsod imamo prija-
telje. Hvala za vso pomoč.
Zgodbe o povezovanju, solidarnosti pi-
šete vsi vi, dragi nagrajenci in vsi pro-
stovoljci, ki delujete v več kot dvesto 
različnih društvih in tako pokrivate do-

mala vse spektre našega družbenega ži-
vljenja. Hvala vam za vse, kar postorite. 
Ponosni smo na vse vas, danes posebej 
na vas, dragi nagrajenci. Vsi vi, ki kljub 
zahtevam današnjega časa posvečate 
velik del svojega življenja udejstvovanju 
na področjih naše skupnosti, ste tisti, 
zaradi katerih je pri nas tako lepo živeti. 
Vi ste tista sol, ki prekvasi celotno sku-
pnost. Vi ji dajete barvo in toplino. Brez 
vas bi vsak projekt, ki ga snujemo drugi, 
klavrno odšel v pozabo."

ODLOČITVE SPREJETE SOGLASNO

Župan je občinske nagrade podelil sku-
paj z Romanom Verasom, predsedni-
kom komisije za priznanja, ki je s tem 
zaključila svoj mandat. "Komisija je 
prejela sedem predlogov za prejemnike 
plaket in medalje Občine Medvode in 
dva predloga za naziv častnega občana. 
Vse vloge smo skrbno in podrobno pre-
gledali. Vse odločitve so bile sprejete so-
glasno. Delovanje nagrajencev je vredno 
vse pohvale in velikega spoštovanja," je 
Veras na kratko povzel letošnje delo ko-
misije.
Slavnostno sejo občinskega sveta so s 
kulturnim programom obogatili nasto-
pajoči: Ani Frece s skupino, pripovedo-
valsko-glasbena zasedba Bajaté in KD 
Godba Medvode – Pihalna sekcija. Pro-
gram je povezovala Jana Jenko.

Šest občinskih nagrajencev
Po dolgih letih so znova razglasili častnega občana občine Medvode – kar dva. 
Slavnostna seja občinskega sveta je bila prvič na novi prireditveni ploščadi ob tržnici.

Roman Veras, predsednik komisije za 
priznanja, ki je zaključila mandat

Na slavnostni seji so bili prisotni številni povabljeni gostje in občani.
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Jožef Šiler, rojen 18. avgusta 1953, je član 
PGD Zbilje od leta 1968. V letih od 1971 
do 2018 je opravljal funkcijo poveljnika 
društva oziroma predsednika društva. 
Ob ustanovitvi Gasilske zveze Medvode 
je bil v letih od 1995 do 2013 podpovelj-
nik in bil v tem času tudi pomočnik po-
veljnika za tekmovanja. Kot mentor je 
dvajset let vodil pionirske in mladinske 
ekipe na razna tekmovanja. 

AKTIVEN NA VEČ PODROČJIH

V letih opravljanja funkcij poveljnika 
in predsednika društva so se enote PGD 
Zbilje udeleževale državnih tekmovanj, 
z ekipo mladink pa v letih 2009–2015 
tudi štirih gasilskih olimpijad. Organi-
ziral in vodil je delovne akcije za posta-
vitev odvzema vode ob Zbiljskem jezeru 
leta 1992 ob primeru požarne ogroženo-
sti gradnjo prizidka ob gasilnem domu 
leta 1994, vodil je preureditev vaške su-
šilnice sadja v skladišče tekmovalnega 
orodja, sodeloval je pri nakupu več ga-
silskih vozil. Poleg vseh aktivnosti je bil 
tudi soustanovitelj Nogometnega kluba 
Zbilje, pristopil je tudi k Tekaškemu 
smučarskemu klubu Olimpija in več 
let vodil ekipo za red in varnost, ureja-
nje prometa in kontrole na progi. Kot 
ključar podružnične cerkvice sv. Janeza 
Krstnika v Zbiljah je vodil obnovo, ki je 
potekala od leta 1991 do 2014. Leta 2016 je 
ob 520-letnici cerkve napisal publikacijo 
Zbiljski zvon, v kateri je opisana zgodo-
vina cerkve. 

ČASTNI PREDSEDNIK PGD ZBILJE

Zaradi 50-letnega dela v prostovoljstvu, 
kjer je opravil mnogo prostovoljnih ur 
in prevozil veliko kilometrov brez plači-
la, je bil imenovan za častnega predse-
dnika PGD Zbilje. Za vse njegovo aktiv-

no delo in pripadnost prostovoljnemu 
gasilstvu je prejel tudi številna državna 
odlikovanja.
"V veliko veselje in v ponos in čast mi 
je, da sem postal častni občan Občine 
Medvode. Zelo sem vesel, da so prijate-
lji, ki so me predlagali za to priznanje, 
prepoznali moje delo, da ga je prepozna-
la Komisija za priznanja na občini," je 
dejal Jožef Šiler. Aktiven je bil in je še 
na številnih področjih. Kaj bi sam po-
stavil v ospredje? "Težko je odgovoriti 
na to vprašanje. Vesel sem, da sem kot 
najstnik soustanavljal Nogometni klub 
Zbilje, da sem s prijatelji, somišljeniki, 
prostovoljci, kreiral razvoj PGD Zbilje, 
da sem sodeloval pri ustanovitvi nove 
Gasilske zveze Medvode. Ponosen sem 
na to, da nam je uspelo obnoviti zbilj-
sko cerkev sv. Janeza Krstnika. Veliko 
je bilo stvari. Bil sem nogometni sodnik 
v nekdanji Jugoslaviji, sodnik gasilsko-
-športnih disciplin, sodnik v smučar-
skih tekih ..."

OBČINSKA NAGRADA OBVEZA  
ZA NAPREJ

Največkrat smo ga povezovali z gasil-
stvom. "Bil sem na vseh državnih prven-
stvih, na štirih olimpijadah. Želja je bila, 
da bi enkrat na državnem tekmovanju 
osvojil samo eno majhno medaljo, uspe-
lo pa je veliko več," pravi. Kot je povedal, je 
naziv častni občan tudi obveza za naprej. 
"Sem tudi član komisije za priznanja in 

odlikovanja pri Gasilski zvezi Slovenije 
in vsakemu povem, da je to nagrada za 
minulo delo, da pa mora biti vedno tudi 
vodilo za naprej. Še naprej bom dejaven, 
dokler mi bo to omogočalo zdravje. Kar 
se tiče gasilstva, skritih želja ni več. Do-
segel sem tisto, kar si človek niti sanjati 
ne upa. V Sloveniji je 1300 gasilskih dru-
štev, naše društvo pa se lahko pohvali 
s takšnimi tekmovalnimi uspehi. So pa 
tekmovanja le del gasilstva, kjer se mla-
di učijo najbolj osnovnega gasilskega 
ravnanja in dela z orodji."

IZHAJA IZ GASILSKE DRUŽINE

Da je Jožef Šiler postal gasilec, ni na-
ključje, saj izhaja iz gasilske družine in 
podporo pri svojem delu je, kot je pou-
daril, doma vedno imel, tako včasih kot 
danes. "Ob prejemu tako velikega pri-
znanja, kot je naziv častni občan, je pri-
ložnost, da se v prvi vrsti zahvalim prav 
svoji družini, svoji ženi, ki me ves čas 
spremlja in podpira. To priznanje je tudi 
zahvala mojim najbližjim in najdraž-
jim. Hvala tudi vsem tistim, s katerimi 
sem sodeloval veliko let in bom tudi še 
v prihodnje," se je zahvalil.
Po koncu slavnostne seje občinskega 
sveta je bil z mislimi že pri naslednjem 
dnevu: "Zjutraj odhajam v Kočevje z eki-
po mladink na zadnje priprave pred ga-
silsko olimpijado. Treba je vse pripraviti 
za zadnji kvaliteten trening. Spremljal 
jih bom tudi v Švici."

Še bom dejaven, skritih želja v gasilstvu pa ni več
Jožef Šiler iz Zbilj, častni občan Občine Medvode

Jožef Šiler je častni občan Občine Medvode.

»Bil sem na vseh državnih 
gasilskih prvenstvih, na štirih 
olimpijadah. Moja želja je 
bila, da bi enkrat na državnem 
tekmovanju osvojil samo eno 
majhno medaljo, uspelo pa je 
veliko več.«
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Janez Šušteršič je bil rojen 27. avgusta 
1946 na Seničici 1, kjer na domačiji Pri 
Tometu živi celo svoje življenje in skupaj 
s svojo družino skrbi za družinsko kme-
tijo. Zanimiva je njegova povezava z za-
vetnikom občine Medvode: njegov stari 
oče Franc Ježek, oče njegove matere Ma-
rije Šušteršič, je bil nečak Jakoba Aljaža. 

ŽIVLJENJSKA IN POKLICNA POT

Poklicna in življenjska pot Janeza Šušter-
šiča je izjemno bogata. Predlagatelji so 
navedli le nekaj poudarkov: v najstniških 
letih je bil aktiven član telesnovzgojnega 
društva (TVD) Partizan Medvode, v sedem-
desetih letih se je zaposlil na srednji šoli 
kot učitelj strokovnih predmetov. Pri pe-
dagoškem delu je uvajal in uporabljal vi-
deotehniko (kot pionir pred štiridesetimi 
leti). V osemdesetih letih je bil na Zavodu 
za šolstvo (ZZŠ) Slovenije v okviru oddelka 
za šolsko televizijo imenovan v komisijo 
za uvajanje videotehnologije v vzgojo in 
izobraževanje. Konec osemdesetih in v 
začetku devetdesetih je aktivno sodeloval 
pri demokratizaciji Slovenije v osamosvo-
jitvenih procesih in v vojni za Slovenijo. 
Bil je med najbolj zavzetimi posamezniki, 
ki so zagovarjali in utemeljevali ponovno 
ustanovitev Občine Medvode. Od leta 2000 
je bil dva mandata izvoljen v svet Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) 
kot predstavnik osrednje slovenske re-
gije. V devetdesetih je bil izvoljen za čla-
na upravnega odbora Kmetijske zadruge 
Medvode. Od leta 2004 dalje pa je bil šti-
rikrat izvoljen za predsednika zadruge in 
predsednika upravnega odbora. 
Je idejni vodja, eden od organizatorjev 
in mecen dveh tradicionalnih počastitev 
državnih praznikov: vsako leto 26. de-
cembra dneva samostojnosti in enotno-
sti na Svetem Jakobu in 24. junija dneva 
državnosti na Bonovcu. Obeh prireditev 
se udeležujejo številni ugledni predstav-
niki javnega, kulturnega, cerkvenega in 
političnega življenja iz Slovenije, zamej-
stva in izseljenstva. Ti dogodki imajo ve-
lik odmev v slovenskem prostoru. "Tisto, 
kar je najpomembneje, pa je to, da gre 
za prireditve, ki predstavljajo praznova-
nje državljanov in negovanje nacionalne 

zavesti. Vsako leto se izkaže, da je rav-
no Janez Šušteršič tisti povezovalni ele-
ment, ki poveže vse sodelujoče v skupi-
no, ki pripravi prireditev, in je tudi tisti, 
ki prireditvi zagotovi potrebna sredstva 
za izvedbo. Gre za dolgoletno požrtvoval-
no prostovoljno delo, s katerim dokazu-
je tako svojo visoko državljansko zavest 
kot tudi željo za ohranjanje pozitivnih 
vrednot slovenskega naroda," so med 
drugim zapisali v obrazložitvi priznanja.

PRED LETI NI DAL PODPISA,  
TOKRAT SE JE PREMISLIL

Janeza Šušteršiča so že pred leti želeli pre-
dlagati za naziv častnega občana. "Takrat 
za to nisem dal podpisa. Letos sem se na 
prigovarjanje predlagateljev premislil. 
Vedno sem vse delal z žarom, s srcem, ne 
z mislijo, da bi za to kdaj dobil priznanje. 
Vseeno pa mi to godi. Lepo je slišati, ko 
te nekdo pohvali, ti pokaže z druge strani 
tebe in tvoje delo," je povedal Janez Šu-
šteršič, ki si je pri nagovoru po prejemu 
priznanja pomagal s citatom iz odlomkov 
Pridigarjeve knjige, ki je bila napisana 
pred okrog 2500 leti, in kot pravi Šušter-
šič, drži še danes: "Vse ima svoj čas, vsak 
opravek ima svojo uro pod nebom. Je čas 
rojevanja, je čas umiranja, je čas vojne, 
je čas miru, je čas veselja, je čas žalosti, 
je čas ljubezni, je čas sovraštva ... Najprej 
hvala za ta prečudoviti opravek pod ne-
bom. Hvala predlagateljem priznanj, da 
ste prepoznali ljubezen nas, prejemni-

kov priznanj, do tega kraja, do teh ljudi, 
ki živijo v naši občini. Hvala tudi vsem 
drugim. Brez podpore svojih najbližjih, 
ožje in širše okolice človek sam ne more 
storiti veliko. Hvala tudi vsem občanom. 
Veliko je ljudi, ki delajo nesebično, podar-
jajo svoj čas in svoje sposobnosti za dobro 
naše skupnosti in ne pričakujejo nobene-
ga priznanja, nihče jih za to ne predlaga. 
Kljub vsemu to delajo z veseljem. Če nekaj 
delaš za drugega, je to največja nagrada 
zase. Noben papir, tudi ne nobena valu-
ta tega ne more nadomestiti. Pridigar 
na koncu zaključuje, da kar je, je bilo že 
zdavnaj, kar bo, pa je že davno."

ZANOS NAD DRŽAVO, OBČINO

Področja delovanja Janeza Šuteršiča so 
široka. "Že v obrazložitvi predloga je za-
pisanega veliko. Ne morem reči, da bi 
bilo kaj od tega bolj ali manj pomembno. 
Imam štiri otroke. Veste, to je podobno, 
kot bi kdo vprašal, koga imam rajši. Vse 
te stvari so mi posebej ljube. Slovenski 
rek pravi, da kar zmore, je človek storiti 
dolžan. Res je, da sem bil določene zade-
ve sposoben narediti. Počutil sem se dol-
žnega, da to izpeljem, čutil sem veliko 
pripadnost, zanos nad novo državo, novo 
občino. To ljubezen sem skušal vzbuditi 
tudi v drugih ljudeh," je pojasnil.
Aktiven bo še naprej. "Star sem 73 let. Za 
zdaj moj aparat še deluje. Ko pa bo začel 
pešati, pa bomo živeli od spominov," je 
zaključil novi častni občan Medvod.

Kar človek zmore, je dolžan storiti
Janez Šušteršič s Seničice, častni občan Občine Medvode

Janez Šušteršič, častni občan Občine Medvode
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Veronika Pretnar Kunstek je po končanem šolanju postala 
višja medicinska sestra v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana. Bila je zelo zaslužna predstavnica medicinskih se-
ster v Sloveniji in svetu. 
Kot delegatka je delovala v Stalnem odboru medicinskih sester 
držav članic Evropske unije v Bruslju ter bila članica vodstva ICN 
(International Council of Nurses – Mednarodni svet medicin-
skih sester) v Ženevi. Leta 2018 je prejela priznanje za življenjsko 
delo, ki ji ga je podelila Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Po odhodu v pokoj se je po-
svetila delu s prostovoljci, posebno v akciji Starejši za starejše. 
V Društvu upokojencev Pirniče deluje že več kot deset let, pred 
štirimi leti je bila izvoljena za predsednico društva. Vpeljala je 
svetovalna mesečna srečanja Pogovorne urice za zdravje, upo-
kojenci pa delujejo v različnih sekcijah, kot so jutranja vadba, 
ročna dela, planinski pohodi ter muzikalna skupina Dobri prja-
tli. Društvo sodeluje pri organizaciji letnih srečanj upokojencev 
Medvod ter vsako leto pripravi Dan za spremembe, v okviru ka-
terega izvedejo kulturni program ter čestitajo jubilantom.
"To je velika nagrada – ne samo zame, za celotno Društvo 
upokojencev Pirniče. Posameznik ne more narediti veliko. Če 

imaš ob sebi dobre prijatelje, sodelavce, pa se lahko naredi 
marsikaj," je povedala Veronika Pretnar Kunstek in dodala: 
"Življenje pred upokojitvijo je imelo drugačen utrip, kot ga 
ima sedaj. V srcu sem še vedno zdravstvena delavka. Kot upo-
kojenka sem v našem okolju najprej začela Pogovorne urice 
za zdravje. Vsak mesec sem pripravila predavanje iz aktualne 
tematike za vse, ki jih je to zanimalo. Iz tega se je začelo vse 
skupaj razvijati naprej."

V srcu še vedno zdravstvena delavka
Veronika Pretnar Kunstek je prejela plaketo Občine Medvode.

Veronika Pretnar Kunstek
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Jernej Petač je odraščal ob Gostilni Mihovec, katere vodenje je pre-
vzel leta 1977. Kot obrtnik se je že kmalu zavedal, da je v slogi in 
medsebojnem povezovanju in spoštovanju tudi obrtniška moč. 
Ob ustanovitvi Obrtne zbornice Ljubljana Šiška, katere soustano-
vitelj je bil, je bil imenovan za prvega predsednika sekcije gostin-
cev. Na Dnevih slovenskega turizma 2018 mu je Obrtno-podjetni-
ška zbornica Slovenije, sekcija za gostinstvo in turizem, podelila 
priznanje za življenjsko delo v gostinstvu in turizmu. 
Leta 2005 je bil skupaj s somišljeniki v kraju ustanovni član 
Turističnega društva Pirniče, katerega aktivni član je še danes. 
Pomoč v obliki pobud, pridnega para rok, traktorja, loncev iz do-
mače kuhinje in še marsičesa je bila vedno na mestu.
Jernej Petač je s svojim osebnim pristopom vedno pomagal v 
vasi na različnih področjih. Ime in prepoznavnost ožje in šir-
še lokalne skupnosti je s svojim aktivnim delom na področju 
gostinstva, turizma, društvenega in lokalnega udejstvovanja 
ponesel prek meja občine in po vsej Sloveniji.
"Nagrada Občine Medvode mi pomeni zelo veliko. Krajani so dali 
predlog, komisija ga je potrdila. Iz mojega delovanja bi morda po-
udaril začetke v Obrtni zbornici Ljubljana Šiška, ko smo obrtniki 
začenjali skoraj iz nič, pa zadruga ... Poleg vsega, kar so zapisali v 

obrazložitvi priznanja, bi dodal še, da sem bil član Sveta krajevne 
skupnosti, župnijskega sveta, gospodarskega sveta ... Zahvala gre 
domačim, v prvi vrsti ženi, da je bilo doma vse tako urejeno, da 
sem lahko svoj doprinos prispeval tudi še drugje," je povedal Jer-
nej Petač. To je novo priznanje za Mihovčeve v zadnjem obdobju, 
potem ko ga je Jernej Petač lani prejel za življenjsko delo, njegova 
hčerka Mojca Trnovec pa je postala obrtnica leta 2018.

Novo priznanje Mihovčevim
Jernej Petač je prejel plaketo Občine Medvode.

Jernej Petač
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Krajevna skupnost Trnovec združuje vas Trnovec in del vasi 
Setnica. Razprostira se po dolini potoka Ločnica in se zajeda v 
osrčje Polhograjskih dolomitov. 
Vas Trnovec ima vse od rimskih časov bogato zgodovino, a 
narava življenju v dolini ni vedno naklonjena. Zaradi poplav, 
žleda, plazov in obilnejših snežnih padavin so prebivalci ne-
nehno v pripravljenosti pomagati drug drugemu. Leta 1998 so 
se krajani odločili za samostojno krajevno skupnost. V dvajse-
tih letih samostojnosti so z majhnimi sredstvi in z veliko pro-
stovoljnimi akcijami dosegli velik napredek. Elektrika, telefon, 
kabelska televizija, vodovod, mobilni signal, posodabljanje jav-
nih cest in poti, vse je bilo dosegljivo z veliko prostovoljstva. 
Želja po urejenem vaškem središču je krajane vodila v projekt 
urejanja vaškega jedra. Za uresničitev projekta so kandidirali 
za evropska sredstva, vložili veliko ur prostovoljnega dela in 
tudi del lastnih sredstev. Vaško središče s športnim in otro-
škim igriščem je tako postalo središče dogajanja skupnosti in 
srečevanja njenih krajanov. Korak za korakom, z željami, cilji, 
povezovanjem in iskanjem poti za reševanje problemov name-
sto zgolj opozarjanjem nanje, odgovornim odnosom do narave 
in okolja ter varovanjem kulturne dediščine, so krajani Trnov-
ca pokazali tisto, kar je ključno za razvoj skupnosti.

Jože Rade, predsednik Sveta KS Trnovec, je ob tem povedal: 
"Smo dokaz, da se da sodelovati. Bom pa rekel tako, da kjer 
rečejo, da nimajo težav, jih imajo veliko. Težave so povsod, se 
pa z dobro voljo da vse rešiti. Ponosni smo na vse, kar nam je 
uspelo, v prvi vrsti na igrišče, ki je bilo osnova za vse naprej. 
Naše želje so sedaj asfaltiranje makadamskih cest, kolikor bo 
to finančno možno."

Skupaj za razvoj skupnosti
Plaketo je prejela Krajevna skupnost Trnovec.

Predstavniki Krajevne skupnosti Trnovec
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Romana Franković je zadnjih deset let zaposlena na OŠ Pre-
ska kot profesorica kemije in tehnike. Prostovoljka je že vse 
svoje življenje. 
Na OŠ Preska prostovoljno deluje kot mentorica mladih, ki v 
Centru starejših Medvode DEOS skrbijo za medgeneracijsko po-
vezovanje. Deluje tudi kot mentorica in koordinatorica mladim 
prostovoljcem devetošolcem, ki so tutorji prvošolcem. Kot prosto-
voljka je aktivna tudi v mednarodnih izmenjavah Erasmus+. V 
zadnjem projektu v okviru iskanja rešitev za zmanjšanje podneb-
nih sprememb se učenci pod njenim mentorstvom ozaveščajo 
o podnebnih spremembah na osnovi podatkov, ki so jih zbrali 
s pomočjo elektronike in robotike, mentorica pa jih spodbuja k 
iskanju rešitev na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa. 
V sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje Medvode kot mento-
rica sodeluje pri povezovanju prostovoljcev OŠ Preska in mla-
dimi uporabniki Bivaka. Skupaj pripravljajo tabore, snema-
nje filmov in ustvarjalne delavnice. Deluje tudi kot mentorica 
prostovoljcem OŠ Preska pri sodelovanju z Društvom Reks in 
Mila. Skupaj z društvom vsako leto organizirajo dobrodelni 
teden za mucke, sodelovala pa je tudi pri izvedbi dveh taborov 
prostovoljcev za živali. Prostovoljci, mentorica in šola so za 

prostovoljno delo trikrat pridobili naziv junaki našega časa, 
ki ga podeljuje Slovenska filantropija.
"To je priznanje za moje prostovoljno delo, predvsem pa za men-
torstvo mladim prostovoljcem na naši šoli in tudi širše v sku-
pnosti. Mlade spodbuditi k prostovoljstvu ni zahtevna naloga. So 
zelo odprti in so pri teh letih pripravljeni pomagati. Pomembni 
pa so tudi tisti, s katerimi sodelujemo, saj delamo skupaj z nji-
mi. To priznanje je tudi zanje," je povedala Romana Franković.

Ne le učiteljica, tudi prostovoljka in mentorica
Romana Franković je prejela medaljo Občine Medvode.

Romana Franković 
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 Osebna predstavitev ...
Po poklicu sem zdravnica specialistka 
družinske medicine, zaposlena sem bila 
v ZD Medvode od februarja 2003 do upo-
kojitve konec lanskega leta, delala sem 
tako v ambulanti v ZD kot tudi v ambu-
lanti Centra starejših Medvode. Sem po-
ročena. Z možem stanujeva v Spodnjih 
Pirničah in imava dva odrasla otroka.

 Ste povratnica v občinski svet. Zakaj 
odločitev za vnovično kandidaturo?
V lokalno dogajanje sem vstopila leta 
2010, ko sem bila prvič izvoljena v ob-
činski svet in tudi v Svet KS Pirniče, v 
mandatu 2010–2014 sem spoznala delo-
vanje lokalne politike s pozitivne in ne-
gativne strani, in ker se nikoli ne vdam 
vnaprej, sem poskušala spremeniti, kar 
sem lahko. Takrat je bil član občinskega 
sveta tudi sedanji župan Nejc Smole, ki 
je kljub svoji mladosti vzbudil pozornost 
s treznimi in konstruktivnimi predlogi, 
zato sem ga z veseljem podprla tako leta 
2014 kot tudi lani, ko sem bila kandidat-
ka na njegovi listi.

 Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
Od leta 2010 sem članica Sveta KS Pirni-
če, v mandatu 2010–2014 sem bila celo 
predsednica in takrat smo se lotili več 
projektov in jih nekaj tudi uspešno izpe-
ljali. Imamo pa v naši krajevni skupno-
sti precej problemov, najpomembnejša 
sta prometna ureditev dostopa do vrtca 
in šole ter pridobitev uporabnega dovo-
ljenja za stavbo Doma krajanov Pirniče.

 Spremljali ste lokalno politiko. Kako 
komentirate dogajanje, odločitve?
Na področju lokalne politike pogrešam 
več strpnosti, prijaznosti in sočutja do lju-
di, svoje osebne interese skušajmo uskla-
diti s potrebami širše družbene skupnosti, 
katere del smo. Težko razumem egoizem 
in zasledovanje ozkih osebnih interesov 
pri urejanju problemov glede cestišč ali 
dostopov do objektov.

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnica v tem mandatu?
Občinski svet v sedanji sestavi dobro 
deluje in veseli me, da je v njem veliko 
mladih svetnic in svetnikov s svežimi 
idejami in mladostno zagnanostjo, ne-
kaj nas starejših pa uravnoteži sestavo.

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika in kakšna bodo vaša 
temeljna vodila pri opravljanju sve-
tniške funkcije?
Občinski svetnik mora poznati lokalno 
okolje, razumeti pa mora tudi širši kon-
tekst družbenega dogajanja, v katerega 
moramo lokalno dogajanje umestiti. 
Seveda mora biti pošten in ne sme za-
sledovati le svojih osebnih koristi.

 Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi 
lahko spremenili?
Najbolje poznam področje zdravstva in 
socialnega skrbstva, zanima me zlasti 
področje oskrbe starejših prebivalcev. 
Na tem področju v naši občini deluje 
precej prostovoljcev prek različnih dru-
štev, vendar je možnosti za izboljšave še 
precej. Pozorno spremljam dogajanja na 
tem področju na državnem nivoju in žal 
moram povedati, da se stvari po mojem 
mnenju ne odvijajo v pravo smer in da 
ureditve dolgotrajne oskrbe na domu 
še dolgo ne bomo dočakali. Po mojem 
mnenju je najhujšo napako naredila 
država, ko je pred leti področje social-
ne oskrbe prepustila zasebni iniciativi. 
Področji zdravstva in sociale bi morali 
ostati javni interes.

 Kaj je po vašem mnenju največji 
problem v občini in kako bi ga rešili?
Trenutno je največji izziv v občini izgra-
dnja kanalizacijskega in spremljajočih 
sistemov in tu moram izreči pohvalo 
županu in celotni občinski upravi, ki 
vlaga izjemne napore v ta projekt, da 
poteka zadovoljivo, vse nas občane pa 
pozivam k strpnosti, saj ga bo le tako 
mogoče projekt dokončati. Tudi drugih 
izzivov seveda ne manjka, pereč pro-
blem je predvsem OŠ Preska, ki nujno 
potrebuje novo stavbo, tudi ureditev ce-
stne infrastrukture je vedno aktualen 
problem.

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Kljub upokojitvi mi obilo prostega časa 
ne ostaja, porabim ga za opravila v hiši 
in okrog nje. Še vedno pa so mi v pro-
stem času najljubše opravilo potovanja. 
Prepotovala sem že velik del sveta, obi-
skala sem vse celine razen Antarktike, 
kamor pa me zaradi mraza ne vleče. 
Imam seznam krajev, ki jih še želim 
obiskati.

Svetnica, ki je prepotovala že velik del sveta
Nada Prešeren je bila v občinski svet izvoljena na Listi Nejca Smoleta.

Nada Prešeren

Nada Prešeren je povratnica 
v občinski svet. Svetnica je 
bila že v mandatu 2010–2014. 
V Medvodah je poznana tudi 
kot zdravnica specialistka 
družinske medicine, saj je bila 
od leta 2003 do upokojitve 
konec lanskega leta zaposlena v 
Zdravstvenem domu Medvode.
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 Osebna predstavitev ...
Rojen sem leta 1949 v Ljubljani, stanu-
jem v Hrašah. Po poklicu sem organiza-
tor. Diplomiral sem s področja vodenja 
investicij na Fakulteti za organizacijske 
vede v Kranju. Večino časa sem delal na 
področju vodenja proizvodnje filtrov, 
zadnjih sedemnajst let pa na področju 
vodenja investicijskih projektov. Sem 
upokojenec, poročen in oče dveh otrok. 
Imam tri vnukinje in enega vnuka.

 V občinskem svetu ste povratnik. 
Zakaj ste se odločili za vnovično kan-
didaturo?
Da sem ponovno v občinskem svetu, je 
bolj naključje, predvsem pa odločitev 
volivcev. Nosilka liste v prvi volilni eno-
ti je bila predsednica občinskega odbora 
DeSUS Medvode, sam pa sem kandidiral 
samo za popolnitev liste. Kot pravimo, 
pa imajo volivci vedno prav. Očitno so 
me prepoznali kot pravega kandidata, 
saj sem bil izvoljen s preferenčnimi gla-
sovi volivcev. Delo občinskega sveta in 
občine sicer dobro poznam, saj sem bil 
svetnik dva mandata.

 Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
Delujem na več področjih. Sem član 
Sveta krajevne skupnosti Smlednik, 
predsednik Društva upokojencev Smle-
dnik, član upravnega odbora Turistič-
nega društva Hraše, član Čebelarske 
družine Smlednik ter član Občinskega 
čebelarskega društva Medvode.

 Že doslej ste spremljali lokalno po-
litiko. Kako komentirate dogajanja, 
odločitve?
Lokalno politiko spremljam že dolgo 
časa. Menim, da na lokalnem nivoju ni 
pomembno, katera stranka ali lista kaj 
predlaga. Vodilo mora biti, da so predlo-
gi kvalitetni in izvedljivi, saj vsi delamo 
za blaginjo občank in občanov. To se za-
dnje čase potrjuje na sejah občinskega 
sveta.

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik?
Moja pričakovanja glede delovanja tega 
sestava občinskega sveta so pozitivna. 
Vem, da sem eden od triindvajsetih sve-
tnikov, vendar smo pri projektih, ki po-
menijo razvoj občine, kar enotni. Želel 

bi, da se tudi na obrobju občine najde 
rešitev za izgradnjo ustrezne infra-
strukture, tako kot je to urejeno v bolj 
gosto naseljenih krajih občine."

 Katere lastnosti po vašem odlikuje-
jo dobrega svetnika in kakšna so vaša 
temeljna vodila pri opravljanju sve-
tniške funkcije?
"Za dobrega svetnika je pomembno za-
vedanje, da mora delovati v dobro ob-
čank in občanov. Njegova odlika je, da 
zna poslušati različno misleče ter delo-
vati povezovalno. Zavzemati se mora za 
projekte, ki pomenijo enakomeren ra-
zvoj vseh krajev v občini ter boljšo kva-
liteto življenja.

 Katera področja najbolj poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj kon-
kretno bi spremenili?
Najbolj poznam področji urejanje pro-
stora in ekologija, saj sem že dolga leta 
član Odbora za urejanje prostora in eko-
logijo. Ker so Medvode mesto, pogrešam 
mestno središče, boljšo cestno povezavo 
s prestolnico ter enakomernejši razvoj 
vasi na obrobju občine, predvsem na 
področju cest in kanalizacije. Zelo sem 
vesel nove tržnice z večnamenskim 
prostorom za prireditve, ki bo okras 
Medvod in bo poleg osnovne dejavnosti 
tudi kraj srečevanja in druženja, kar je v 
današnjem času zelo pomembno.

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in na kakšen način bi ga rešili?
Največji problem je izgradnja kanaliza-
cije, vodovoda, plinovoda ter druge in-
frastrukture. Odprtih je veliko gradbišč, 
mnogokrat različni izvajalci niso med se-
boj usklajeni, tako da predaja gradbišč ne 
poteka, kot bi bilo treba. Občani so upra-
vičeno nejevoljni, saj različni izvajalci pu-
stijo ceste skoraj neprevozne. Vendar se 
moramo zavedati, da je pri takšnih pro-
jektih potrebne nekaj več strpnosti, ko pa 
so zaključeni, je toliko boljše in lepše.

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Prostega časa nimam veliko, saj delu-
jem na različnih področjih. V poletnih 
mesecih ga izkoristim za planinarjenje, 
telovadbo, enkrat letno se povzpnem na 
Triglav in na druge vršace. Vsaj za en te-
den greva z ženo na morje, v zimskem 
času tudi v toplice. Prosti čas izkoristim 
za razvajanje vnukinj in vnuka ter za 
delo na vrtu in v sadovnjaku.

Vodilo so kvalitetni in izvedljivi projekti
Ivan Špenko je bil v občinski svet izvoljen na listi DeSUS.

Ivan Špenko

Ivan špenko je bil v občinski 
svet izvoljen s pomočjo 
preferenčnih glasov. Diplomiral 
ja na Fakulteti za organizacijske 
vede v Kranju, sedaj je 
upokojenec in je aktivno 
vključen v dogajanje na lokalni 
ravni na več področjih.
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MAJA BERTONCELJ

Svet Krajevne skupnosti Seničica - Golo 
Brdo v tem mandatu deluje v povsem 
novi sestavi. Tudi zato so se odločili, da 
organizirajo srečanje krajanov. Potekalo 
je 17. junija. "Srečanje je namenjeno po-
svetovanju krajanov o celotni problema-
tiki v naši krajevni skupnosti. Organizi-
rali smo ga zato, da se bolje seznanimo 
z željami, težavami krajanov, na kakšen 
način bi jih reševali," je pred začetkom 
srečanja, ki v tej krajevni skupnosti niso 
praksa, pojasnila Sabina Trampuš, pred-
sednica Sveta KS Seničica - Golo Brdo.
Na srečanje je prišlo več kot sto kraja-
nov. "Niso urejena lastništva cest do na-
selij, zato se investicije ne nadaljujejo. 
Do nas vodi makadamska cesta, ki je po 
malce večjem nalivu neprevozna. Veči-
noma jo urejamo in posipamo sami. Na 
občini odziva skorajda ni. Sanacije cest 
so narejene nestrokovno. Asfalt je udrt, 
da nižji avtomobili že nasedajo. Kakšno 
je stanje z vodohranom? Pri pluženju ce-
ste nam pesek, blato porinejo na dovoz. 
Koncesionar bi moral to očistiti. Občina 
mora do leta 2023 poskrbeti za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda. Kako bo 
to urejeno pri nas?," je bilo slišati med 
drugim. Problemov je več kot dovolj, ve-
čji del pripomb in pobud pa je bil vezan 
na vzdrževanje in urejanje cest. 

V minulih mesecih je bila javno najbolj 
izpostavljena problematika prometne 
varnosti skozi del naselja Seničica, na 
tako imenovanem Bergantovem klancu, 
ki je bila tudi zadnja točka srečanja. Pri-
čakovano je bila najbolj vroča razprava 
prav glede tega, mnenja pa so bila različ-
na. "Imamo majhne otroke in hoja ob ce-
sti je nevarna. Pločnika ni, cesta je ozka, 
vozniki večinoma ne upoštevajo omeji-
tve hitrosti, ki je štirideset kilometrov na 
uro, veliko je tudi tovornega prometa. Že-
limo si rešitve. Na občino smo se najprej 
obrnili s prošnjo za postavitev hitrostnih 
ovir, ki bi bile rešitev v krajšem času," 
poudarjajo nekateri prebivalci tega dela 
Seničice, ki na problematiko redno opo-
zarjajo tudi Občino Medvode in Policijsko 
postajo Medvode. Na drugi strani krajani 
Golega Brda in drugega dela Seničice (v 
smeri pri Mednu) večinoma menijo, da 
so še druge težave, ki jih je prav tako tre-
ba rešiti, in da na to čakajo že dolgo, po-
leg tega pa še, da za varnost svojih otrok 
morajo poskrbeti tudi sami, da ne gre 
odgovornosti prelagati le na druge. "Ure-
dite si dovoze, porežite žive meje, da bo 
bolj pregledno," je bilo tudi rečeno. In še: 
"Je pločnik večja prioriteta kot ceste? Ne 
zdi se nam primerno, da se toliko denar-
ja vloži v majhen odsek, v druge pa nič."
Srečanja se je udeležil tudi medvoški 
podžupan Ivo Rep, ki je glede varnosti 

na tem delu Seničice poudaril, da je tre-
ba spoštovati prometne predpise, in se 
zavzel za rešitev težave z izgradnjo ploč-
nika, s čimer bi bila vzpostavljena tudi 
krožna pot na Bonovcu: "Problem so ti-
sti, ki ne znajo voziti po omejitvah. Sam 
sem se prepričal, kako nevaren je ta od-
sek in kako se kršijo predpisi. In potem 
se nekateri še delajo norca in obračajo 
znake, jih odstranjujejo. To ni odraslo. 
Vozite štirideset kilometrov na uro, do-
kler se ne naredi pločnik. Krajevna sku-
pnost pri tem lahko pomaga s pridobi-
vanji soglasij." Da je hitrost problem in 
da so težava krajani sami, ne tranzitni 
promet, je potrdil tudi Jernej Mustar, 
pomočnik komandirja Policijske posta-
je Medvode, ki je na srečanje prišel po 
obvestilu krajanov Seničice. Ker pa je 
bila aktualna tematika prometne var-
nosti na območju Seničice na vrsti šele 

na koncu, so se dogovorili, da o tej temi 
s policisti po potrebi spregovorijo kdaj 
drugič, njihov predstavnik pa nato na 
srečanju ni bil prisoten. 
Do enotnih zaključkov krajani niso pri-
šli. "Upam, da se bo tudi problematika 
glede varnosti na Bergantovem klancu 
uredila. Uvrščena je tudi med priorite-
te v naši krajevni skupnosti, kjer pa so 
na prvem mestu ceste: Golo Brdo–Hrib 
in tudi večina drugih, ki jih je treba 
urediti. Naša želja je, da bi bil denar, 
namenjen za našo krajevno skupnost, 
porabljen, ne da se bo vrnil v proračun, 
torej da bodo na vrsto prišli projekti, za 
katere je najbolj verjetno, da bodo tudi 
izvedeni," je dejala Trampuševa.

PREDSTAVLJAMO VAŠKE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajani na srečanju o problemih
V Krajevni skupnosti Seničica - Golo Brdo krajani 
neenotni glede reševanja prometne varnosti na Seničici. 
Poudarili še vrsto drugih problemov.

Sabina Trampuš, predsednica Sveta KS 
Seničica - Golo Brdo

Na vabilo na srečanje se je odzvalo veliko krajanov.

Sestava Sveta KS Seničica 
- Golo Brdo v mandatu 2018–
2022: predsednica Sabina 
Trampuš, podpredsednica Maja 
Jurjevec, članica in tajnica 
Tadeja Trojar, članica Marjeta 
Bokan ter član Rok Pevec
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ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE WWW.VISITMEDVODE.SI

������

Razgibajte se v naravi,
na trim stezi Ekofit
Bonovček!

�������������������������������������
���������������	�	����������

��������������	�������������
�������	�����	����������������
���������	������������	����

����������
������
�������

SORA
NARAVNO KOPALIŠČE


	�������������
�����
���

�������������������	������	������������������� ���� ��
��������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������
��������� ����������������������
�

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

objava_sotocje_julij_2019_TISK.pdf   1   5.7.2019   14:09:09



16 | OBČINSKE NOVICE

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

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

Občina Medvode je začela gradnjo ho-
dnika za pešce po desni strani državne 
ceste Medvode–Zbilje. Gre za odsek med 
že zgrajenim krožiščem na vrhu klanca 
in Okrepčevalnico Stan. 
"Pločnik bo omogočal varno pot od kro-
žišča do bodoče urejene gozdne poti 
nad Zbiljskim jezerom in nadalje ob 
zgrajeni poti ob jezeru do naselja Zbi-
lje. Širina hodnika bo 1,5 metra, dolg 

bo 192 metrov. Uredilo se bo ustrezno 
odvodnjavanje državne ceste ter ure-
dili uvozi v stranske ulice, dvorišča in 
parkirišča. V neposredni bližini Okrep-
čevalnice Stan bo tudi nov osvetljen 
prehod za pešce čez državno cesto, ki 
bo omogočal varnejši prehod vsem pe-
šcem, še posebno pa učencem na poti v 
šolo," pojasnjujejo na Občini Medvode. 
Vrednost investicije je okrog šestdeset 
tisoč evrov. Dela bodo končana do sre-
dine avgusta. V času gradnje bo polo-
vična zapora.

Gradijo pločnik
Za pešce bo varnejša pot od krožišča na vrhu klanca 
do Okrepčevalnice Stan.

Na odseku od krožišča do Okrepčevalnice Stan bo zgrajen pločnik. 

MAJA BERTONCELJ

• Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeže
lja v občini Medvode za programsko obdo
bje 2015–2020 Občina Medvode vabi, da 
za UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja, oddate ponudbo. 
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
je 10 tisoč evrov. Cilj pomoči je zagotavlja
nje višjega nivoja strokovne izobraženosti 
in usposobljenosti v kmetijskem in goz
darskem sektorju. Rok za oddajo ponudb 
je 22. julij do 10. ure. Več informacij je na 
spletni strani Občine Medvode.
• Občina Medvode zaradi premajhnega šte
vila prijav podaljšuje rok za prijavo na Jav
nem razpisu za imenovanje članov Komisije 
za priznanja Občine Medvode. Občane po
zivajo, da v komisijo predlagajo občanke 
in občane Medvod z vseh področij javnega 
življenja. Komisija za priznanja šteje sedem 
članov in se imenuje za dobo štirih let. Rok 
za oddajo prijav je 15. julij.
• V času letnih dopustov, še do 31. avgusta, 
je spremenjen razpored uradnih ur na kra
jevnih uradih Upravne enote Ljubljana. Na 
Krajevnem uradu Medvode bodo ob pone
deljkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 
17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.
• V občini Medvode je z junijem 2019 po
novno uvedena možnost brezplačnega sve
tovanja v obliki prvega pravnega nasveta. 
Osnovni namen projekta, ki ga financira 
Občina Medvode, je nudenje pravne pomo
či občanom Medvod. Svetovanje poteka na 
sedežu občine enkrat mesečno in je brez
plačno za vse občane Medvod, nanj se je 
treba predhodno naročiti. Datumi svetovanj 
so še: 26. julija, 30. avgusta, 27. septembra, 
25. oktobra, 29. novembra in 20. decembra.

NA KRATKO  

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je objavila novo javno 
naročilo Dobava gasilskega vozila GVC 
16/15 za Prostovoljno gasilsko društvo 
Preska - Medvode. Sklenila je dogovor 
z Gasilsko zvezo Medvode in vsemi še-
stimi prostovoljnimi gasilskimi društvi 
v občini o sofinanciranju novega kroga 
nabav gasilskih vozil. 
V sporazumu se je Občina Medvode 
zavezala sofinancirati nakupe vozil v 
deležu do sedemdeset odstotkov vre-
dnosti novega vozila in dodatne opre-
me, prostovoljna gasilska društva pa 
bodo zagotavljala do trideset odstotkov 
vrednosti, pri čemer lahko kandidirajo 

tudi za sofinanciranje nakupa vozil na 
razpisu Gasilske zveze Slovenije, kjer 
se pričakuje sofinanciranje do dvajset 
odstotkov vrednosti. Prvo v vrsti za na-
kup novega vozila je Prostovoljno gasil-
sko društvo Preska - Medvode, ki bo z 
novim vozilom pridobilo tudi različno 
opremo za tehnično reševanje. Tovr-
stne nesreče pogostejše tudi v občini 
Medvode. Gasilsko vozilo s cisterno 
GVC 16/15 se uporablja za gašenje in re-
ševanje pri požarih ter za srednje zah-
tevne tehnične intervencije. 
Sredstva za nakup vozila so zagotovlje-
na v proračunu Občine Medvode v letih 
2019 in 2020, dobavo pa pričakujejo v 
prihodnjem letu. 

Nov krog nakupa gasilskih vozil
Prvi bodo novo gasilsko vozilo dobili gasilci PGD  
Preska - Medvode.



Na širšem območju občine Medvode potekajo obsežna gradbena dela 
na vodovodnem omrežju. Zaradi tega prihaja do občasnih prekinitev 
pri oskrbi s pitno vodo. Komunala Kranj, ki v občini Medvode skrbi za 
oskrbo s pitno vodo, z različnimi oblikami nadzora zagotavlja, da do 
vas, porabnikov, priteče čista in zdrava voda. Pri zagotavljanju oskrbe 
s pitno vodo je glavna naloga in skrb zadostna količina pitne vode, ki 
je ustrezne kakovosti. Vaša naloga in skrb pa sta, da ob upoštevanju 
navodil in priporočil zagotavljate, da enako dobra voda priteče tudi iz 
vaših pip, zato smo pripravili nekaj nasvetov in priporočil:

Poskrbite za redno vzdrževanje hišnega  
vodovodnega omrežja.
Hišno vodovodno omrežje vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so 
vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mes-
tom uporabe pitne vode. Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izva-
jajte tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. Odkrijte in 
odstranite slepe rokave, do takrat pa spirajte vodo iz slepih rokavov 
vsaj enkrat na teden.
Vzdrževanje internega vodovodnega omrežja v večstanovanjskih ob-
jektih je naloga upravljavca objekta. Zaradi raznih posegov na inter-
nem omrežju je včasih treba prekiniti oskrbo z vodo. Ko se to zgodi, 
potrebna pojasnila poiščite pri upravljavcu internega omrežja. 
Na internem vodovodu lahko pride tudi do zamašitev. To pogosto opa
zimo takrat, ko pride do izpada pretoka vode le na določenih pipah v 
stanovanju ali hiši. Če pride do delne ali popolne zamašitve internega 
vodovoda, svetujemo, da čim prej poiščete izkušenega vodovodarja in 
se s čim prejšnjo odpravo okvare izognete morebitni škodi na ometih in 
tlakih. Komunala Kranj ne izvaja del na internem vodovodnem omrežju .

Kako ukrepati ob zapiranju vodovoda in ponovni 
 vzpostavitvi oskrbe z vodo?
Po zaprtju vode v omrežju se v javnem omrežju in v interni napeljavi pojavi 
zrak, ki se po ponovnem odprtju sistema stisne na tlak, enak tistemu, ki je 
v tem območju vodovoda. Pri odpiranju pipe tako prihaja do izenačevanja 
tlaka iz tlaka omrežja do tlaka okolice. Ker je zrak precej stisljiv, se zaradi 
zniževanja tlaka volumen zraka zelo poveča. Posledično se s sten cevi v 
vodo izloča več vodnega kamna in rje, ki se v letih uporabe naberejo na 
stenah cevi. Zato priporočamo, da se prve curke vode  spusti na pipah 
brez mrežice in kotnih ventilov. Na ta način se bodo usedline s cevi odv-
edle v odtok brez morebitnih zamašitev. Največ težav pri odzračevanju 
vodovoda nastane pri straniščnih kotličkih za splakovanje, saj je pri 
zapiralu nabiranje rje in vodnega kamna pogostejše. Posledično to la-
hko povzroči začasno puščanje kotlička. Te težave običajno preidejo ob 
naslednji vzpostavitvi pretoka  vode v kotliček.

Redno čistite mrežice na pipah
Priporočamo, da približno enkrat na 14 dni čistite mrežice na pipah. 
Čiščenje pomeni izpiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega 
kamna. Pri menjavi ali čiščenju mrežice na pipi potrebujete enostavno 
orodje, kot so kombinirane klešče, papagajke, ključ francoz. V izogib 
morebitnim poškodbam uporabite bombažno blago. Če je na mrežici 
veliko malih delcev temnejše barve, svetujemo, da mrežico zamenjate. 
Če pa je na mrežici  zgolj vodni kamen, svetujemo, da jo za nekaj časa 
namočite v kis ali očistite s primernim sredstvom za odstranjevanje 
vodnega kamna. Izogibajte se uporabi agresivnih sredstev in raje upo
rabimo kis, ki je pri odstranjevanju vodnega kamna izredno učinkovit.

Vodo uporabljajte na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočite nekaj vode. 
Voda naj teče tri minute oziroma do ustalitve temperature vode. 
Enako naredite, ko pridete domov, predvsem pa, ko se vrnete po 
daljši odsotnosti.

Prekuhavanje vode
Praviloma je prekuhavanje pitne vode kratkoročen, nujen ukrep, s 
katerim se izboljša mikrobiološka kakovost pitne vode. Ko je izda-
no obvestilo o prekuhavanju pitne vode, prekuhavajte vodo za pitje, 
kuhanje, pripravo hrane, pripravo toplih in hladnih pijač ter ledenih 
kock, vodo za pranje sadja in zelenjave, za pripravo otroške hrane in 
za umivanje zob. Otroško hrano in hrano za imunsko oslabele bol-
nike vedno pripravljajte samo s prekuhano vodo. Postopek pravil-
nega prekuhavanja vode: 

•  če je voda motna, jo je pred prekuhavanjem treba zbistriti z 
usedanjem in nato filtrirati skozi več plasti čiste prelikane tkanine 
ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo),

•  voda mora vreti vsaj 3 minute – 3 minute vretja pomeni široko  
varnost,

•  prekuhano vodo shranite v pokriti posodi, v kateri je voda vrela(s 
tem se prepreči možnost naknadnega onesnaženja),

•  prekuhano vodo uporabljajte za pitje do 24 ur, izjemoma 48 ur.
Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda. S preku-
havanjem se uničijo ali inaktivirajo vegetativne oblike patogenih bak-
terij, virusi, pa tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. 

Poskrbimo, da iz naših pip priteče zdrava voda

 www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, SOT-3026/19

Spremljajte obvestila o moteni oskrbi s pitno vodo in 
se prijavite na obveščanje
Komunala Kranj obvešča uporabnike o moteni oskrbi s pitno 
vodo preko različnih komunikacijskih kanalov:
•  preko spletne strani www.komunalakranj.si,
•  preko SMSsporočili in/ali preko epošte tistim 

uporabnikom, ki so se naročili na prejemanje obvestil  
o moteni oskrbi z vodo,

• preko digitalnih medijev (RA in TV),
• običajno tudi preko FBstrani.

Kontaktirajte nas in uredili bomo prijavo na brezplačno obveščanje 
o moteni oskrbi s pitno vodo, s katero si zagotovite, da pomembne 
informacije, s SMS in/ali sporočili na vaš elektronski naslov, 
pridejo do vas ob pravem času. Oskrba z vodo je lahko motena ali 
začasno prekinjena zaradi vzdrževalnih del in/ali okvar na javnem 
vodovodnem omrežju. Lahko se zgodi, da moramo sprejeti ukrep 
omejitve uporabe pitne vode (najpogosteje prekuhavanje vode). 
Sporočimo vam tudi vzroke za neustreznost pitne vode in obdobje, 
v katerem se morajo izvajati potrebni ukrepi.  Po odpravi napake 
vam bomo poslali novo sporočilo o preklicu nujnosti izvajanja 
ukrepov zaradi neustreznosti pitne vode.
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Veljavnost od 13. 6. do 2. 9. 2019.www.lekarnaljubljana.si

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 13. 6. do 2. 9. 2019 oz. do prodaje zalog.

redna cena: 13,81 €

cena s Kartico zvestobe

11,05 € POPUST: 
20%3

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

redna cena: 14,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,94 € POPUST: 
40%5

MALČEK OTROŠKI PONČO 
64 x 62 cm

ALOE ČISTI GEL, 150 ml
redna cena: 10,10 €

cena s Kartico zvestobe

8,08 € POPUST: 
20%2

ALOE KREMNI GEL, 150 ml
redna cena: 14,24 €

cena s Kartico zvestobe

11,39 € POPUST: 
20%3

ALOE VERA X2, ALOE ČISTI GEL IN 
KREMNI GEL 

50 ml
redna cena: 3,20 €

cena s Kartico zvestobe

2,56 € POPUST: 
20%1

280 ml
redna cena: 6,92 €

cena s Kartico zvestobe

5,54 € POPUST: 
20%1

LOKALNI ANTISEPTIK  
V PRŠILU

zabavno  
in toplo 
poletje

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 0 8 0  7 1  1 7 !
na brezplačno telefonsko številko 

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

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV OŠ PRESKA

Tema letošnjega tedna so bili asteroidi 
kot prihodnost v raziskovanju in od-
krivanju vesolja ter potovanja po njem. 
Mentor Uroš Medar je pridobil dvanajst 
mednarodnih štipendij, ki so jih preje-
li: Vasja Belušič, Manja Bergant, Jurij 
Čampa, Ajdan Gaber Jarc, Neža Jarc, 
Lovro Jemc, Jona Končar, Mark Lupinc, 
Ažbe Perme, Jon Šubic, Luka Vidic in 
Zoja Žižek.

"Space camp Turkey (SCT) je projekt, ki 
ga je začela ameriška vesoljska agencija 
NASA pred skoraj petnajstimi leti in ga 
podpira in financira še danes. Ideja ce-
lotnega projekta je, da bi učenci izkusi-
li trening za usposabljanje astronavta. 
V sedmih dneh tako učenci preizkusijo 
sedem različnih simulatorjev, izkusijo 
preizkus na astronavtskem poligonu, 
opazujejo nočno nebo, opazujejo Sonce, 
ogledajo si planetarij ter še mnogo dru-
gega. Simulatorji so hoja po Luni, nekon-
trolirano vrtenje, rekreacija v vesolju, 
vesoljski sprehod, 'zid nične težnosti', 
podajanje žoge v vrtečem se plovilu in 
popravilo mednarodne vesoljske postaje. 
Poleg vseh aktivnosti pa so učenci po-

slušali tudi predavanje prof. dr. Mustafa 
Serdarja Evrena, ki predava astrofiziko 
na lokalni univerzi," je po vrnitvi nazaj v 
Slovenijo pojasnil Uroš Medar.
Tako kot lani tudi letos poročajo o uspe-
hu učencev. "Ena izmed aktivnosti, ki jo 
izkusijo učenci, je tudi misija z Discove-
ryjem na mednarodno vesoljsko posta-
jo. Prvič v zgodovini se je namreč zgo-
dilo, da je katera izmed skupin prejela 
tudi zadnjo, deseto, težavo, ki se lahko 
zgodi pri poletu v vesolje. Vodilni mož-
je v Turčiji so nad našimi učenci tako 
navdušeni, da si jih želijo še več," je še 
dejal Medar, ki so mu kot mentorju za 
prihodnje leto ponudili kar štiriindvaj-
set štipendij za medvoške učence. 

Usposabljali  
so se za  
astronavte
Učenci Osnovne šole Preska 
so se pod mentorstvom 
Uroša Medarja tudi letos 
udeležili usposabljanja 
za astronavte v turškem 
Space campu. 

Dvanajst učencev OŠ Preska v turškem Space campu
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Na Osnovni šoli Preska so znova dobi-
li državno prvakinjo. To je prvošolka 
Astrid Šušteršič, ki je pod mentorstvom 
Uroša Medarja osvojila prvo mesto v dr-
žavi na tekmovanju Logična pošast.
Na OŠ Preska so se tekmovanja začeli 
udeleževati pred dvema letoma. V leto-
šnjem šolskem letu pa je mentor Uroš 
Medar delal tudi s prvošolci. Rezultat je 

viden, saj se je poleg Astrid Šušteršič na 
državno tekmovanje uvrstila tudi prvo-
šolka Ajda Oblak, ki je dosegla srebrno 
priznanje. 
Uspešni pa nista bili le omenjeni prvo-
šolki. Iz celotne OŠ Preska z obema po-
družnicama se je na tekmovanje uvrsti-
lo kar 36 učencev (24 učencev iz matične 
šole, osem iz POŠ Sora in štirje učenci iz 
POŠ Topol). Poleg naslova državne prva-
kinje so dosegli še tri zlata in osemnajst 
srebrnih priznanj.

Državna prvakinja  
v Logični pošasti

Prvošolka OŠ Preska Astrid Šušteršič je 
pod mentorstvom Uroša Medarja osvojila 
prvo mesto v državi na tekmovanju Logična 
pošast.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Župan Nejc Smole je v družbi ravnate-
ljic in ravnateljev medvoških osnovnih 
šol sprejel najuspešnejše devetošolce ob 
koncu šolanja. Sprejem je bil v Knjižni-
ci Medvode. Kar 46 učencev je prejelo 
priznanje za svoje uspehe in simbolič-
no darilo, knjigo pesmi Toneta Pavčka. 
Medvoške šole je sicer letos zapustilo 
139 devetošolcev v sedmih oddelkih.
Na prireditvi, ki jo je obogatil kulturni 
program, so kot zanimivost navedli, 
da so bili letošnji devetošolci rojeni v 
letu 2004, ko je Slovenija vstopila v EU 

in Nato, v prvi razred pa so vstopili leta 
2010, ko sta olimpijske medalje osvajali 
Petra Majdič in Tina Maze. Devetošolce 
je nagovoril tudi župan Medvod Nejc 
Smole. Njegovo sporočilo je: "Bodite ak-
tivni in imejte svoje mnenje ter ga za-
govarjajte. Od vas se pričakuje, da boste 
čez leta v Medvodah prevzeli odgovorne 
položaje in poskrbeli, da bo šla skupnost 
naprej." 
Kdo so najuspešnejši letošnji učenci? Z OŠ 
Pirniče so to Lucija Burja, Mia Dovč, Tina 
Grabnar, Katja Jeraj, Žiga Preksavec, Ma-
teja Šmelcer, Kevin Lin Lenarčič, Manca 
Kavčnik in Tajda Tomšič, z OŠ Preska Jon 

Šubic (POŠ Topol), Nika Kastelic, Neža La-
zar, Matic Jenko, Tine Lovrenčak, Staša 
Pelko, Tija Burja, Luka Ornek Mikša, Nejc 
Bernard, Pia Potočnik, Martin Belušič, 
Pija Galof, Ava Jerše Hrustek, Vita Mlinar, 
Tina Škrlin, Lara Šlibar, Zala Zorič, Ju-
lia Bečan in Špela Ivanič, z OŠ Medvode 
Polona Avsenik, Alja Šlenc, Maja Podlo-
gar, Neža Vidovič, Maja Škulj, Emanuel 
Žebovec, Alina Žerovnik, Zala Tajić, Nika 
Babšek, Luka Bedina, Nike Kozamernik 
in Najla Osmanagić, z OŠ Simona Jenka 
Smlednik pa Maša Bahar, Hana Geršak, 
Meta Jenko, Mirjam Kastelic, Sara Ku-
tnjak Veber in Manca Tonja Rismondo.

Župan sprejel najuspešnejše devetošolce
Priznanje in simbolično darilo je prejelo šestinštirideset učencev.

Najuspešnejši letošnji devetošolci v družbi župana ter ravnateljic in ravnateljev
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Registracija in zavarovanje –  
vse na enem mestu

Podjetje Geslo plus, d. o. o., ki je nosilec jav-
nega pooblastila za dejavnosti vseh upravnih 
postopkov, povezanih z registracijo in zavaro-
vanjem vozil, se v medvoški regiji vse bolj uve-
ljavlja. Svoje poslovne prostore ima podjetje 
v trgovsko-poslovnem centru Spar v samem 
središču Medvod, na naslovu Cesta koman-
danta Staneta 4a. Kot pravi direktor g. Enes 
Durić, je kakovostno svetovanje pri sklepanju 

vseh vrst zavarovanj odlika podjetja Geslo, d. o. o., ki že sedemnaj-
sto leto uspešno ekskluzivno zastopa zavarovalnico Generali, d. d., 
kot njena največja zunanja ekskluzivna agencija.
“Veseli nas, da je naša ponudba zelo uspešno zaživela med lokal-
nim prebivalstvom. Našim strankam je sedaj na voljo široka paleta 
storitev na enem mestu: nove registracije vseh motornih in pri-
klopnih vozil, podaljšanje obstoječih registracij, izdaja prometnih 
dovoljenj, odjava, sprememba ali prenos lastništva vozila, izdaja 
izvoznih tablic ter tablic za poskusno vožnjo, upravni postopki, vsa 
osnovna zavarovanja vozila, dodatna zavarovanja po izbiri (osebna, 
premoženjska, pokojninska, zdravstvena in obrtna zavarovanja) ter 
plačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu (cestne 
takse). Nudimo tudi sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, 
saj je zavarovalnica Adriatic postala naš partner in član skupine Ge-
nerali. Vse stranke, ki bodo sklenile novo ali podaljšale že obstoječe 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bodo poleg ugodne cene de-
ležne tudi darilnega bona v vrednosti 20 evrov. Dodatna ugodnost 
je tudi turistično zavarovanje za tujino po zelo ugodni ceni: le 44 
evrov za vso družino (starša + do pet otrok do 26. leta starosti) za 
neomejeno število potovanj v letu, za posameznika pa je cena 22 
evrov. Strankam se prilagodimo, na željo jih na domu lahko obišče 
predstavnik družbe.”
Delovni čas: vsak dan od ponedeljka do petka od  
9. do 18. ure in ob sobotah od 9. do 12. ure

Enes Durić

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

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OŠ MEDVODE

Učenci prve triade OŠ Medvode so v pravkar končanem šol-
skem letu uspešno ustvarjali na urah likovnih delavnic. Nji-
hovi ustvarjalni izdelki so bili skozi šolsko leto razstavljeni v 
prostorih OŠ Medvode.
"Učenci so zelo uspešno sodelovali na likovnih natečajih, v do-
brodelni akciji Nivea – Podarite nam modro srce, katere na-
men je bilo zbiranje sredstev za štipendiranje otrok iz socialno 
šibkejših družin. Največji uspeh pa so učenci dosegli junija na 
nagradnem slikarskem natečaju Raziskujemo morski svet, ki 
ga je ob petdesetletnici Morske biološke postaje Piran razpisal 
Nacionalni inštitut za biologijo. Med 227 likovnimi deli je Domi-
nik Dubokovič Dimitrov, učenec 2. a razreda, v kategoriji prve 
triade osvojil prvo mesto za najlepši morski portret. V prostorih 
Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za bio-
logijo pa sta razstavljena še dva izredno uspešna slikarska iz-
delka učenk Maše Belec iz 2. a in Žive Šušteršič iz 3. a razreda," 
sta pojasnili mentorici Katarina Czerny in Alenka Kuder Gaber.

Uspeh mladih likovnih 
ustvarjalcev

Dominik Dubokovič Dimitrov je naslikal najlepši morski portret  
(zgornji na fotografiji).

Projekt Poletavci – poletni bralci je poletna bralna akcija za mlade 
bralce, stare od sedem do dvanajst let, ki v projektu sodelujejo 
tako, da v času poletnih počitnic trideset dni vsak dan pol ure 
berejo karkoli, do 10. septembra pa v knjižnici oddajo zgibanko 
s svojimi podatki in izpolnjenim seznamom bralnih dni. Tisti v 
starosti med 13 in 16 let pa se lahko pridružijo projektu NajPole-
tavci. Ti morajo med poletnimi počitnicami prebrati vsaj tri knjige 
ter njihove naslove in avtorje skupaj s svojimi podatki oddati v 
spletnem obrazcu. Nosilka projekta je Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Medvode pa se mu pridružuje kot soizvajalka.

Poletavci in NajPoletavci
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Našo četrto skupno sezono druženja z 
bralci Sotočja v Kotičku za trajnsotni ra-
zvoj bi rada zaključila z manj perečimi 
temami, pa vendarle s spodbudo, da sku-
paj zmoremo več tudi na področju trajno-
stnega razvoja in ohranjanja življenja za 
naše otroke, vnuke in zanamce. Življenja, 
vsaj podobnega, kot ga imamo mi, z vse-
mi bogatimi danostmi, ki so nam samo-
umevne. Morda se premalo zavedamo 
bogastva okolja, v katerem živimo, in po-
sledično tudi premalokrat izrazimo hva-
ležnost in spoštovanje do narave, ki nam 

nudi toliko obilja. Med mnogimi znan-
stveniki iz vsega sveta nam tudi Nobelova 
nagrajenka dr. Lučka Kajfež Bogataj spo-
roča, da smo stopili v novo geološko dobo, 
v antropocen, kjer dejavnosti človeka 
vplivajo na sisteme v okolju in jim pov-
zročajo nedoumljivo škodo. Po narejenih 
projekcijah je časa za ukrepanje res malo. 
Vsak od nas lahko izbere način življenja, 
ki je bolj povezan z naravo in manj obre-
menjuje okolje. Treba je opustiti potro-
šništvo. Kot vodilo za svoje ravnanje in 
odločitve vzemimo slogan "manj je več". 
Treba bo korenito spremeniti tudi naše 
prehrambne navade in vsaj razpoloviti 
proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov, 
saj je intenzivna živinoreja pomemben 
dejavnik uničevanja vode, rodovitne pr-
sti, gozdov in drugih ekosistemov. Velika 
poraba mesa, kakršna se dogaja sedaj, ni 
naša tradicionalna dediščina. Ogromno 
hrane žal tudi zavržemo.
Voda je modro zlato. Žal pa je kar 97 
odstotkov vode na svetu slane. Večina 
druge vode je zajete v ledeni površini se-
vernega in južnega pola ter v gorskih le-
denikih, ki se izjemno hitro talijo. Tudi 

naš Triglavski ledenik je le še spomin. 
Zadnja leta občutimo, kaj za kmetijstvo 
in ljudi pomenita pomanjkanje dežja in 
posledično suša ter na drugi strani eks-
tremni vremenski pojavi. 
Količina odpadkov govori o tem, kako po-
tratna so naša gospodinjstva. Povprečno 
gospodinjstvo napolni smetnjak v enem 
tednu, kar v letu znese 5.200 kubičnih me-
trov odpadkov. Gore smeti naraščajo, tako 
kot se povečujeta naš življenjski standard 
in gospodarska rast. Proizvodnja ustvarja 
porabo, zato kupujemo več in pogosteje 
tudi stvari, ki jih ne potrebujemo ali jih 
uporabimo samo enkrat. Odpadki v naravi 
škodujejo tudi živalim, saj se dostikrat ra-
nijo na odvrženih pločevinkah, umrejo od 
lakote, ko se jim glava zatakne vanje, ali 
zato, ker pogoltnejo cigaretne ogorke. Na 
spletni strani www.umanotera.org preli-
stajmo še več vsebin, tudi nasvete v spletni 
publikaciji Vzemite manj. Imejte več. Zbir-
ka namigov za neškodljivo življenje.
Vsi skupaj se potrudimo, da bomo oko-
lje in vire zapustili naslednjim genera-
cijam v čim boljšem stanju. Želim vam 
lepo poletje v sožitju z naravo!

Kotiček za trajnostni razvoj

Namesto novosti vam zaposleni v Knji-
žnici Medvode priporočamo knjige, ki 
bi jih z veseljem vzeli s seboj na dopust. 
Želimo vam prijetno in sproščeno pole-
tje v družbi dobrih ljudi in dobrih knjig!
ALEŠ
Kurt Vonnegut: Zajtrk prvakov; Jørn 
Riel: Hiša mojih očetov; Michel Houelle-
becq: Zemljevid in ozemlje

BENJAMIN
Vladimir Nabokov: Vabilo na usmrtitev; 
Javier Marías: Zaljubljenosti; Ingeborg 
Bachmann: Tri poti k jezeru, Lajež

BRIGITA
Toni Morisson: Najbolj modre oči; Co-
rinne Hoffmann: Bela Masajka; Jude 
Deveraux: Lahko noč, moj vitez

IGOR 
Widad Tamimi: Vrtnice vetra; Rosella 
Postorino: Hitlerjeve pokuševalke: V Vol-
čjem brlogu; Nabeel Qureshi: Razumeti 
islam in džihad

JANA
Chang Jung: Divji labodi: tri hčere Kitaj-
ske; José Saramago: Kajn/Esej o slepoti; 
Carl Honore: Hvalnica počasnosti

MAGDA
Sue Monk Kidd: Skrivno življenje čebel; 
Markus Zusak: Kradljivka knjig; Feri La-
inšček: Ločil bom peno od valov

MAJA 
Peter Florjančič: Skok v smetano; Tracy 
Chevalier: Čudovita bitja; Berta Golob: 
Besede srca

MARIJA
Sharon Creech: Za dve luni hoda; Char-
les Martin: Mrtvi ne plešejo; Tessa Af-
shar: Kruh močnih

META
Mary Ann Shaffer: Guernseyjsko dru-
štvo za književnost in pito iz krompirje-
vih olupkov; Trygve Gulbranssen: In več-
no pojo gozdovi; Igor Karlovšek: Sodišče

MEDVODKO
Tim Winton: Vdih; Paula Hawkins: Pod 
gladino; Sarah Crossan: Zavetje vode

MIRA
Elena Ferrante: prve tri knjige Neapelj-
skega cikla; Linden MacIntyre: Škofova 
desna roka; Carlos Ruiz Zafón: tetralogi-
ja Pokopališče pozabljenih knjig

PETRA
Andrej Kurkov: Piknik na ledu; Ante To-
mić: Nič nas ne sme presenetiti/Kaj je 
moški brez brkov; Mattias Edvardsson: 
Čisto običajna družina

TATJANA
Care Santos: Laž; John Fowles:  
Mag, Kaja Teržan: Krog

VESNA
Frédéric Beigbeder: Oona & Salinger; 
Eric Emmanuel Schmitt: Gospod Ibra-
him in cvetovi iz Korana; Aleksandr 
Sergeevič Puškin: Stotnikova hči

Novosti na policah Knjižnice Medvode



22 | PROSTOVOLJSTVO

MAJA BERTONCELJ

Predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor je 26. junija v Veliki dvorani Predsedni-
ške palače priredil sprejem ob podelitvi 
državne nagrade in priznanj na področju 
prostovoljstva za leto 2018. Gre za najviš-
ji državni priznanji za izjemne dosežke 
na področju prostovoljstva, njegove pro-
mocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, 
prostovoljcem oziroma prostovoljskim 
organizacijam vsako leto podeljuje Odbor 
Republike Slovenije za podelitev državnih 
priznanj na področju prostovoljstva.

NAGRADA ZA IZJEMNE DOSEŽKE

Po sklepu Odbora Republike Slovenije za 
podelitev državnih priznanj na področju 
prostovoljstva je prejela nagrado Repu-
blike Slovenije za prostovoljstvo za leto 
2018 prostovoljka Ivanka Šušteršič s Se-
ničice. Podelili so ji jo za izjemne dosež-
ke na področju prostovoljstva, njegove 
promocije in razvoja.
"Ivanka Šušteršič je svojo življenjsko pot 
po upokojitvi z delovnega mesta prav-
nice posvetila prostovoljstvu in delu za 
ljudi v stiski. Bila je ustanovna članica 
slovenskega društva Unicef, pomagala je 
pri organiziranju prostovoljskega dela v 
Karitasu, tako na nacionalni ravni zno-
traj Slovenske karitas, znotraj Škofijske 
karitas Ljubljane kot tudi na lokalni rav-
ni znotraj Župnijske karitas Preska, ki jo 
vodi že od leta 1991. Tako skrbi za delo še 
vsaj štiridesetih drugih prostovoljcev, ki 
skupaj skrbijo ne samo za materialno, 
ampak celostno podporo socialno šibkim 
in starejšim ljudem. Ivanka Štušteršič je 
predana prostovoljka za najbolj ranlji-
ve skupine prebivalstva. Vsak človek ji 
je dragocen, in ko potrebuje pomoč, pri 
njej ni vprašanje glede časa. To so lah-
ko začutili že begunci ob begunski krizi v 
devetdesetih, ko je imel dan včasih pre-
malo ur. Ivanka Šušteršič je pionirka na 
področju pravnega svetovanja ljudem v 
stiski. Osebni stik in poslušanje sta nje-
ni odliki, da je lahko uspešno svetovala 
mnogim ljudem. S svojim pravnim zna-
njem je v veliko pomoč dobrodelnim or-
ganizacijam ob ustanavljanju, odpiranju 
novih programov. Je človek sodelovanja 

z ljudmi in organizacijami s ciljem, da 
lahko pomaga človeku v stiski," so zapi-
sali v obrazložitvi nagrade.
Za državno nagrado so Šušteršičevo pre-
dlagali Slovenska karitas s podporo Centra 
za socialno delo, Centra starejših Medvo-
de in medvoškega župana Nejca Smoleta. 
"Po eni strani je to priznanje, zahvala, po 
drugi strani pa razmišljam, ali je res treba 
nagrajevati delo, ki bi ga morala opraviti 
država. Malce sem ob tem tudi žalostna. 
Država nagrajuje nas, ki delamo stvari, ki 
bi jih morala sama urediti. Če pa kot dr-
žavljanka Slovenije pogledam na to nagra-
do, je to veliko priznanje, sploh glede na 
to, da je ogromno prostovoljcev, ljudi, ki 
opravljajo podobna dela, pa so izbrali rav-
no mene. To je nekaj čisto posebnega," je 
povedala Ivanka Šušteršič, ki se ob tem ne 
pozabi zahvaliti v prvi vrsti svojemu možu: 
"Zavedam se tudi, da vsa ta leta mojega 
dela v prostovoljstvu brez njega ne bi bila 
mogoča. Bil je moj osebni voznik, osebna 
tajnica, tisti, ki je slišal vse, kar je dobro in 
kar ni. Za to sem mu posebno hvaležna." 

V PROSTOVOLJSTVU DELUJE ŽE SKORAJ 
TRIDESET LET

Njene prostovoljne ure je nemogoče 
prešteti. V prostovoljstvu dela že sko-
raj trideset let. "Pripravljala sem se za 

upokojitev, ki je prišla leta 1991, v glavi 
delala bilanco, kaj sem naredila v teh 
tridesetih letih delovne dobe. Nič kaj 
posebnega, da bi bilo za večnost. Po-
nudila se je priložnost za obiskovanje 
tečaja o Karitas na Teološki fakulteti, 
za tri tedne sem na izobraževanje nato 
odšla še v Francijo. Teoretično sem se 
podkovala, kako k ljudem pristopiti, 
kako problem odkriti, kako izpelja-
ti projekt ... To je bilo zame vse novo, 
mi je pa veliko pomagalo. Po vrnitvi iz 
Francije sem se vključila v Slovensko 
karitas, prišli so begunci in začela sem 
opravljati prostovoljno delo v Župnijski 
karitas Preska. Vse do danes sem osta-
la na vseh treh koncih: na slovenski, 
škofijski in župnijski Karitas," je poja-
snila. 

ODRAŠČALA V SRBIJI

Da je skrb za sočloveka tudi njeno po-
slanstvo, je začutila že kmalu. Kot pra-
vi, ji je bilo to verjetno položeno že v zi-
belko: "Starša sta zaradi službe že pred 
drugo svetovno vojno odšla v Srbijo, kjer 
sem bila rojena. Po vojni smo štiri se-
stre začele tam hoditi v šolo, oče pa je 
stalno težil k temu, da bi se potem vrnili 
v Slovenijo. Skupnost Slovencev v Nišu v 
Srbiji je živela skupaj. Vrata so bila vsa-

Državna nagrada za Ivanko Šušteršič
Prejela jo je za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in 
razvoja. "To je veliko priznanje, da so izmed vseh prostovoljcev izbrali prav mene."

Ivanka Šušteršič je za svoje skoraj tridesetletno delo v prostovoljstvu prejela državno 
nagrado.
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komur vedno odprta. Naša mama je vedno znala narediti ču-
dež. Tudi če je kdo prišel ravno v času kosila, smo vsi jedli, pa 
nihče ni bil lačen. Ko sem bila v Srbiji na obletnici zaključka 
osnovne šole, je ena od sošolk obujala spomine in mi rekla, 
da se je enkrat tako slabo počutila in da sem bila jaz edina, 
ki sem jo peljala domov. Nekaj tega čuta za sočloveka mi je 
bilo vsekakor položeno v zibelko. Lahko pa potem to razvijaš 
ali pa zatreš."

RAZLIČNE ZGODBE

V vseh teh letih je spoznala številne težke zgodbe. "Zgodbe so 
bile različne. Kolikor se je dalo, smo ljudem pomagali. Da bi 
se kakšna težka zgodba vlekla še do danes, je na slovenski, 
škofijski ali župnijski ravni ni. Na začetku smo veliko po-
magali beguncem. Najprej so bili s Hrvaške, potem so prišli 
iz Srebrenice, od katerih jih nekaj še živi tukaj. Sledilo je 
obdobje stečajev podjetij in veliko teh delavcev je potrebo-
valo pomoč, a so si potem opomogli. Bilo je obdobje, ko smo 
pomagali kar nekaj mladim študentskim družinam. Kadar 
je problem, je vedno težak, a ga sproti rešujemo. Trenutno 
imajo največje stiske starejši, upokojenci, ljudje z nizkimi 
osebnimi dohodki, družine z več otroki ..." še pove diplomi-
rana pravnica po izobrazbi. To znanje ji je še posebej na za-
četku zelo veliko pomagalo, ker je bila v ekipi, ki je pravno 
urejala in ustanavljala Slovensko karitas. Še vedno na Slo-
venski karitas nudi pravno svetovanje. Tudi po telefonu jo 
kdaj kdo pokliče za nasvet.

O NADALJNJI POTI V PROSTOVOLJSTVU

Kot prostovoljka je še vedno zelo aktivna, in kot poudari, bo 
tako tudi ostalo, če ji bo le zdravje služilo. Čaka jo operacija na 
srcu – menjava srčne zaklopke. 
Državna nagrada je, kot pravi, po rangu njeno doslej najvišje 
priznanje, še zdaleč pa ni edino. Veliko ji pomenijo tudi dru-
ga, kot je na primer za 25-letno delo v Karitas, ki ga je pred 
polno dvorano prostovoljcev v Celju prejela iz rok nadškofa. In 
ob tem ne moremo mimo vprašanja o občinskem priznanju. 
Ivanka Šušteršič je poznana kot oseba brez dlake na jeziku, ki 
stoji za svojimi dejanji, tudi za tistim iz leta 2011, ko je zavrni-
la plaketo Občine Medvode. "Tako sem čutila in še danes sem 
prepričana, da sem naredila prav. S strani šestih organizacij, 
najmanj tisoč ljudi, sem bila predlagana za častno občanko 
Medvod. Ni se mi zdelo pošteno, ne do mene, še posebej pa ne 
do tistih, ki so me predlagali, da bi sprejela nižje priznanje. 
Narejena jim je bila krivica," je še dejala.
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Zaposleni kranjskega podjetja Goodyear v okviru programa pro-
stovoljstva Goodyear Boljša prihodnost po Gorenjskem izvajajo 
različne prostovoljske akcije. V Medvodah so na pomoč prisko-
čili Društvu tabornikov Rod dveh rek. Goodyearovci so medvo-
škim tabornikom pomagali pri ureditvi zunanjega tabornega 
prostora, kjer se izvaja večina rednih dejavnosti za vse staro-
stne skupine otrok in mladostnikov. Ta je namreč v neposredni 
bližini ribnika, okoli katerega so prostovoljci v akciji postavili 
zaščitno leseno ograjo in s tem še dodatno poskrbeli za varnost 
najmlajših.

Pomagali tabornikom

Okoli ribnika so postavili leseno zaščitno ograjo. 

V torek, 11. junija, je na Brdu pri Kranju potekala zaključna prireditev 
natečaja Prostovoljec leta, na kateri so bila podeljena priznanja in 
nazivi za najboljše prostovoljcem in prostovoljske projekte. Natečaj 
je letos že 17. zapored izvedel Mladinski svet Slovenije, častni pokro-
vitelj natečaja pa je že vrsto let predsednik republike Borut Pahor, ki 
je tudi letos gostil zaključno prireditev. Na natečaj je prispelo 247 
prijav, od tega 196 za posameznike in 51 za projekte. Najvišja prizna-
nja niso šla v Medvode, so pa v natečaju sodelovali tudi prostovolj-
ka in mentorica mladih prostovoljcev v OŠ Preska Romana Franković 
in Društvo Slovenski center za ustno zgodovino za izgradnjo vaškega 
vrta v Smledniku. Za svoje delo so prejeli priznanje. Le nekaj dni ka-
sneje pa je šlo v Medvode novo priznanje. Ministrstvo za notranje 
zadeve je Štabu Civilne zaščite Občine Medvode podelilo bronasti 
znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

Prejeli priznanje za svoje delo
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Sorški kulturniki so tudi letos medse povabili ljubiteljske in 
profesionalne slikarje, ki so ustvarjali na že 25. sorškem eks-
temporu. Dela, ki so nastala v njegovem okviru, so razstavili 
v novi galeriji, ki so jo letos zgradili ob Kulturnem domu.
V Sori so prvi slikarski ekstempore izvedli pred več kot tri-
desetimi leti. Pobudniki so bili ob Francu Plešcu, ki je še da-
nes njegova gonilna sila, sodelavci v Donitu: Jožica Jordan, 
Lado Vidmar in Brane Praznik, pri izpeljavi pa so pomagali še 
drugi člani kulturnega društva in krajevne skupnosti. Vmes 
ekstempora iz različnih razlogov nekajkrat ni bilo, tako da je 
letošnji nosil številko 25. "Na prehojeno pot se kot predsednik 
društva ozrem z zadovoljstvom in prepričan sem, da se nanjo 

enako zadovoljno ozrejo tako člani društva kot tudi krajani 
Sore in njene okolice. Prenekatero hišo in prostor na našem 
območju danes krasijo dela, ki so bila ustvarjena na naših 
ekstemporih. Zaradi našega ustvarjanja in razstavljanja se 
je brez dvoma spremenil tudi odnos ljudi do slikarstva," je 
ob odprtju razstave dejal Franc Plešec, Predsednik KUD Oton 
Župančič Sora. 
Ker jeseni KUD praznuje sedemdeset let obstoja, so letošnje-
mu ekstemporu dali preprost naslov Oton Župančič in njego-
va dela. Sodelovalo je 31 umetnikov. Njihova dela, ki so prika-
zovala Otona Župančiča samega ali prizore iz njegovih del, je 
ocenjevala žirija, ki jo je vodila umetnostna zgodovinarka in 
likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Prvo nagrado je za 
sliko Župančič bere uganke prejel Lojze Tarfila, drugo za sliko 
Zeleni Jurij Rezka Arnuš, tretjo pa za sliko Kvartopirci Med-
voščan Jože Sušnik. Dvorana sorškega Kulturnega doma je 
več kot trideset let služila kot razstavni prostor slikam, ki so 
nastale na ekstemporu, čeprav za to ni bila najbolj primerna. 
Predvsem ni bila dovolj svetla, razstavljenih slik pa ni bilo mo-
goče primerno osvetliti.
Letos so po dolgih prizadevanjih ob domu zgradili galerijo, ki 
ima vso potrebno opremo, uradno pa jo bodo odprli jeseni, ko 
bodo praznovali sedemdesetletnico društva.

Prvič razstavljali  
v novi galeriji
Umetniki so ustvarjali na temo Oton 
Župančič in njegova dela. 

Razstava je bila prvič na ogled v novi galeriji. Umetniki so ustvarjali 
na temo Oton Župančič in njegovo delo.

Nagrajene slike na ekstemporu v Sori: Župančič bere uganke 
(sredina), Zeleni Jurij (levo) in Kvartopirci (desno)

MAJA BERTONCELJ

V sredo, 10. julija, je bilo v Knjižnici Medvode odprtje razstave 
fotografa Janeza Strojana ob njegovi sedemdesetletnici.
Janez Strojan se s fotografiranjem ukvarja od leta 1969, ko se 
je zaposlil na takratni RTV Ljubljana, sedanji RTV Slovenija. 
Najprej je delal kot kontrolor kamere, pozneje kot mojster vi-
dea … Njegove fotografije so nastajale ob zanimivih življenj-
skih dogodkih – ob gradnji hiše, na letovanjih, izletih, ob dru-
žinskih dogodkih ter na različnih prireditvah. Objavljal je v 

Delu, Sotočju, različnih knjigah, prispeval je za TV Medvode 
in lokalne spletne strani. Fotografije prikazujejo motive iz bli-
žnjih krajev. Razstava bo na ogled do 19. julija.

Razstava ob  
sedemdesetletnici
V Knjižnici Medvode fotografije razstavlja 
Janez Strojan.

Fotografije prikazujejo motive iz bližnjih krajev.
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Pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah je potek drugi nagradni Ex-
-tempore Hraše, ki je letos nosil naslov Stavbna dediščina 
stavbarstva v vaseh. Sodelovali so slikarji iz cele Slovenije. 
"Stavbni členi dajejo podobo arhitekturi in s tem posredno go-
vorijo tudi o načinu življenja v hišah in občutku za estetiko 
ter specifiki posameznega ambienta," je pojasnila Anamarija 
Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka 
ter članica strokovne žirije, ki je skupaj z akademskim slikar-
jem Petrom Gabrom in etnologom Janezom Bogatajem oce-
nila vsa dela obeh ekstempor. V Hrašah je za sliko Na pragu 
tretjo nagrado prejel Tone Gaber, za sliko Pant na vratih je 
drugo nagrado prejela Anamarija Sames in prvo nagrado za 
sliko Nekoč Roman Veras. Pohvalo za spretno teksturiranje 
sta prejeli Taja in Klavdija Špenko, za umetelno izdelanost 
Marija Podvez in za izraznost detajlov Rajko Bogataj.
Ex-tempore Aljaževina je bil tematsko bolj širok. Slikarji so 
ustvarjali abstrakcije. "Abstrakcija predstavlja svojevrsten 
način likovnega izražanja. Gre za povsem razbremenjen od-
nos do vizualne stvarnosti in nekateri sodelujoči zahtev niso 

razumeli. Prišla so dela, ki so realistična, nekatera predsta-
vljajo človeško figuro ali krajino, ki je povsem prepoznavna 
in jo lahko umestimo v določen prostor. Ustvarjalci se niso 
zavedali, da pri abstrakciji ne govori predmetna stvarnost, 
ampak namesto tega govorijo likovna izrazila, kot so bar-
ve, ploskve, linije, strukture in svetloba," je pojasnila Stibilj 
Šajnova in dodala, da je dobro abstraktno sliko narediti zelo 
težko. Tretjo nagrado Aljaževine je za delo Tišina, polna odgo-
vorov prejela Nina Meglič, drugo nagrado je za sliko Fotosin-
teza prejel Tomi Albreht in prvo nagrado Roman Veras za delo 
Oblak nad mojo streho. Družine Meglič, Samec in Puntar so 
prejele pohvale za družinsko delo, Taja Regent Veras pohvalo 
za čistost ideje, Mirko Mihovec za korak v abstrakcijo in Klav-
dija Špenko za dinamiko namazov. Priznanja za sodelovanje 
so prejeli tudi vsi trije člani strokovne žirije, posthumno pa so 
podelili tudi priznanje nedavno preminulemu Janezu Megli-
ču, ki je aktivno sodeloval pri organizaciji ekstempor. Prizna-
nje je sprejela žena pokojnega Jerca Meglič. 
Razstava bo v Aljaževi domačiji na ogled do konca avgusta, 
septembra pa bo nagrajena dela še moč videti v prostorih Ob-
čine Medvode.

Nagrajena dela stavbarstva in abstrakcije 
Na Aljaževi domačiji so prvi dan julija odprli razstavo in podelili nagrade ter pohvale 
Ex-tempora Aljaževina 2019 in Ex-tempora Hraše 2019, ki ju je organiziralo Kulturno 
umetniško društvo Jarem s pomočjo KUD Zbilje in Občine Medvode. 

Člana strokovne žirije Anamarija Stibilj Šajn in Peter Gaber ter 
Roman Veras, predsednik KUD Jarem / Foto: arhiv KUD Jarem

Razstava del Ex-tempore Aljaževina in treh nagrajenih del Ex-
tempore Hraše bo v Aljaževi domačiji na ogled do konca avgusta. / 
Foto: arhiv KUD Jarem

MAJA BERTONCELJ

V okviru projketa Zgodbe naših mokrišč 
je LAS Za mesto in vas na to temo objavil 
likovni in fotografski natečaj.
Kot pojasnjujejo, je v občinah Mengeš, 
Medvode, Trzin in Vodice, ki so del ob-
močja LAS Za mesto in vas, kar nekaj 
mokrišč, ki skupaj ustvarjajo mrežo dra-

gocenih vodnih teles in nas bogatijo s 
svojo biotsko pestrostjo. Likovni natečaj je 
namenjen vsem, ki želite izraziti najlep-
še, najskrivnostnejše ali drugače posebne 
trenutke iz lokalnih mokrišč (živalstvo, 
rastlinstvo, pokrajino) in jih deliti z dru-
gimi. Na isto temo Zgodbe naših mokrišč 
poteka tudi fotonatečaj, katerega namen 
je ujeti najlepše trenutke iz lokalnih mo-

krišč (živalstvo, rastlinstvo, pokrajino) in 
jih deliti z drugimi. Začetek obeh nate-
čajev je bil 24. junija, rok za sprejem del 
je 24. oktobra, rezultati bodo objavljeni 
15. novembra. Natečajema bosta sledili 
razstavi izbranih del, ki bosta gostovali v 
vsaki od občin.
Odprtje razstave in podelitev nagrad je 
predvidena v začetku prihodnjega leta. 
Natečaj je brezplačen, na likovnega lahko 
vsak posameznik pošlje eno svoje delo, na 
fotografskega pa do pet fotografij.

Natečaja na temo mokrišč
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Od 22. do 26. junija je v makedonskem 
biseru, mestu Ohrid, potekal četrti festi-
val Slovenija na Ohridu, ki se ga je udele-
žilo več kot petsto udeležencev iz 26 slo-
venskih kulturno-umetniških društev 
in skupin, ki lahko s svojim programom 
pričarajo slovensko vzdušje in prikažejo 
delček naše bogate kulture, umetnosti 
in ljudskih običajev. Festival vsako leto 
podpre tudi veleposlanik Republike Slo-
venije v Makedoniji Milan Jazbec. Odvi-
ja se v okviru prestižnih prireditev pod 
skupnim imenom Ohridski festival.
Iz Medvod smo v Ohrid odpotovali Sor-
ški orgličarji KUD Oton Župančič Sora, 
predstavnica Odbora za mednarodno 
sodelovanje in predstavnik Javnega za-
voda Sotočje Medvode. Z nastopi, ki so 
potekali pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika parlamenta Republike Se-
verne Makedonije Talata Xhaferija in v 
sodelovanju s slovensko-makedonskim 
društvom Alpa-Alpina, Kulturnim cen-
trom Ohrid, Občino Ohrid in sloven-
skim veleposlaništvom v Makedoniji 
ter v sklopu znamenitega Ohridskega 
festivala, so organizatorji počastili tudi 
dan državnosti Republike Slovenije. 
Prvi večer smo imeli predstavitev so-
delujočih skupin, predajo festivalskih 
tabel in izmenjavo simboličnih daril. 
Naslednje dopoldne je sledil turistični 
ogled mesta z vodičem, ki nam je po-
stregel z bogato kulturno preteklostjo 
Ohrida. Sledila je tonska vaja na pri-
zorišču prvega festivalskega večera in 
pozno popoldne srečanje predstavnikov 
sodelujočih skupin s predstavnico Obči-
ne Ohrid, slovenskim veleposlanikom 
Milanom Jazbecem in Ljupčem Kevere-
skim, ki je član UO Ohridskega poletne-
ga festivala. Zvečer je sledilo slavnostno 
odprtje festivala, ki so se ga udeležili 

tudi predstavniki organizatorjev, izvr-
šni direktor Aleš Breznikar in direkto-
rica društva Alpa Alpina, sodelujoči iz 
Kulturnega centra Ohrid, predsednica 
občinskega sveta Občine Ohrid, predse-
dnik Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti Marko Repnik in veleposlanik 
Milan Jazbec. S skladbo Tam, kjer sem 
doma smo orgličarji začeli festival in po 
zapetih državnih himnah nadaljevali z 
zimzelenimi slovenskimi popevkami in 
Avsenikovim venčkom. Sledili so zbori, 
instrumentalne skupine, folklora … 
Veleposlanik je v svojem uvodnem na-
govoru na predvečer državnega prazni-
ka poudaril pomembnost predstavljanja 
slovenske kulture v Makedoniji, ki krepi 
in povezuje prijateljstvo med državama. 

Tudi predsednik parlamenta Republike 
Severne Makedonije, ki je bil pokrovitelj 
festivala, je v poslanici udeležencem 
dogodka sporočil, da ceni Slovence in 
je hvaležen za sodelovanje in vso pod-
poro. Vsem je zaželel veliko ustvarjalne 
energije tudi v prihodnje. Naslednji dan 
smo se z ladjico odpeljali do Sv. Nauma. 
Popoldan je sledila povorka vseh nasto-
pajočih skupin skozi mestno čaršijo do 
prizorišča drugega festivalskega dne.
V torek, 25. junija, smo imeli prosto do-
poldne z možnostjo kopanja v lepem, 
čistem jezeru, obiska stare mestne čar-
šije in nakupov spominkov. Popoldan 
pa je sledil v Ohridu še koncert v katoli-
ški cerkvi sv. Cirila in Metoda, kjer smo 
ponovno zaigrali na svoje instrumente. 
Zvečer je sledil slavnostni zaključek s 
podelitvijo certifikatov. 
Iz Ohrida smo prinesli lepe spomine, 
bogate izkušnje in nova poznanstva, 
utrdila so se prijateljstva in spletle so se 
vezi, preko katerih bomo bogato sloven-
sko kulturno-umetniško dejavnost še 
naprej širili.

Slovenija v Ohridu
Gostovanje Sorških orgličarjev, Odbora za mednarodno sodelovanje in Javnega zavoda 
Sotočje na festivalu Slovenija na Ohridu

Sorški orgličarji ter predstavnika Odbora za mednarodno sodelovanje in Javnega zavoda 
Sotočje v Ohridu

Od 22. do 26. junija je v makedonskem biseru, mestu Ohrid, 
potekal četrti festival Slovenija na Ohridu, ki se ga je udeležilo 
več kot petsto udeležencev iz 26 slovenskih kulturno-umetniških 
društev in skupin, ki lahko s svojim programom pričarajo 
slovensko vzdušje in prikažejo delček naše bogate kulture, 
umetnosti in ljudskih običajev.
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Osrednja občinska prireditev v počastitev dneva državnosti je 
letos 21. junija potekala v dvorani Kulturnega doma v Sori. Na 
njej je zbranim spregovoril predsednik Krajevne skupnosti 
Sora in občinski svetnik Mirko Javeršek.
Ob letošnjem dnevu državnosti je Slovenija dopolnila 28 let. 
Samostojnost smo proslavili s proslavo na Trgu republike v 
Ljubljani, naslednje jutro pa se je začela vojna. "V tej vojni smo 
državo obranili. To je bila bitka Davida proti Goljatu. Ko da-
nes pogledamo na teh 28 let, mislim, da smo lahko ponosni," 
je svoj nagovor začel Javeršek. "Prvo obdobje samostojnosti je 
bilo zaznamovano z jasnimi cilji: želeli smo vstopiti v obmo-
čje evra, postati polnopravni člani Evropske unije in vstopiti 
v vojaško zavezništvo Nato. Vse to nam je uspelo. Potem pa 
se zdi, da smo izgubili ambicioznost," je nadaljeval. Navedel 
je tuje medije, ki zadnje obdobje v Sloveniji označujejo kot ob-
dobje izgubljenih priložnosti. "Vendarle bodimo iskreni in po-
glejmo, kje smo bili in kje smo sedaj. Naša država je danes 
16. po razvitosti znotraj osemindvajseterice, kar je lep uspeh. 
Seveda ni vse idealno. Imamo težave z zdravstvom, nočemo 
se lotiti pokojninske reforme, izobraženi mladi se izseljujejo 
v tujino. Smo res tako bogati, da si to lahko privoščimo? Ne. 
Mogoče nam manjka vizije. Nimamo pravih in jasnih ciljev, 
vse je tako, kot je danes moderno, v oblakih," je dejal. 

IZZIVOV SE NE SMEMO USTRAŠITI

Dodal je, da kljub temu ne smemo biti pesimisti, pogleda-
ti moramo naprej in stopiti skupaj. Kot primer dobre prakse 
je navedel Občino Medvode, kjer trenutno poteka veliko pro-
jektov, ki bodo izboljšali kakovost življenja občanov. Poudaril 
je, da je od organov občine najpomembnejši Odbor za razvoj 
občine, ker snuje politiko, ker snuje vizijo občine. "Najbolj na-
predne občine snujejo politiko dolgožive družbe. V naši obči-
ni je, tako kot v celotni Zahodni Evropi, veliko starejših. Za 
vse ne bo prostora v domovih za ostarele, ker so pokojnine 

prenizke. Organizirati se moramo drugače. V teh najbolj na-
prednih občinah prostovoljci in mladi upokojenci pomagajo 
bolnim in onemoglim. Izzivov se ne smemo ustrašiti, ampak 
moramo stopiti skupaj kot en mož, ne glede na svoje poli-
tično prepričanje, in delovati v dobro družbe. Kaj je politika 
drugega kot urejanje skupnih zadev?" se je vprašal na koncu. 

KUD OTON ŽUPANČIČ BO LETOS PRAZNOVAL JUBILEJ

Kulturni program, ki je sledil, je po prvi pesniški zbirki Oto-
na Župančiča nosil naslov Čaša opojnosti. V Sori so Kultur-
no-umetniško društvo ustanovili leta 1949, v letu, ko je Oton 
Župančič umrl, zato so ga poimenovali po njem. Letos jeseni 
bodo praznovali sedemdeset let delovanja. Danes v njem de-
lujejo tri folklorne skupine, trije pevski zbori, dramska in li-
kovna sekcija ter orgličarji. Na prireditvi sta predstavnici or-
gličarjev zaigrali Zdravljico, člani Mladinske folklorne sekcije 
so zaplesali, predstavnika dramskih sekcij domačega KUD-a 
in KUD-a Fofite iz Medvod pa sta recitirala izbor Župančičevih 
pesmi. Vrhunska violinistka Anja Bukovec je ob spremljavi 
pianista Igorja Vinćetića navdušila povsem polno dvorano.

Stopiti skupaj in delati v dobro družbe
Slavnostni govornik Mirko Javeršek je opozoril na pomembnost vizije  
za razvoj občine.

Slavnostni govornik na prireditvi v počastitev dneva državnosti  
je bil Mirko Javeršek.

Vrhunska violinistka Anja Bukovec je s čardašem navdušila polno 
dvorano.

Na prireditvi so zaplesali plesalci Mladinske folklorne skupine KUD 
Oton Župančič iz Sore.
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Kresna noč izhaja iz poganskih časov, ko 
so častili polboga Kresnika. Kresnik je bil 
sin ognjenega boga, ki je podedoval sonce, 
svetlobo, toploto in ogenj. Bil naj bi sonč-
no božanstvo, ki ga je kasneje krščanstvo 
prilagodilo svojim potrebam in ga izpo-
drinilo s čaščenjem sv. Janeza Krstnika. 
Tako je Kresnik izgubljal vedno več baje-
slovnih potez, dokler mu ni ostalo le še 
ime. Kresne ognje so zato kasneje začeli 
prižigati na predvečer janezovega, ivano-

vega in šentjanževega, torej 24. junija, ko 
goduje sv. Janez Krstnik. Domačini Hraš 
vsako leto s kresovanjem obudijo staro-
davne običaje in verovanja. "Gre za običa-
je, ki tonejo v pozabo. Današnja mladina 
jih praktično ne pozna več, zato se trudi-
mo, da bi jih s tradicionalnim kresova-
njem ohranili pri življenju," je dejal pod-
predsednik Turističnega društva Hraše 
Andrej Verlič in še pojasnil, da je včasih 
drva za kres prispevala vsaka hiša v vasi, 
tako je bil ogenj res skupni, vaški.  Doma-
čina Jernej in Gašper sta prebirala pre-

govore, povezane s kresno nočjo – nočjo, 
ki velja za najskrivnostnejšo noč, od nje 
dalje sonce pojema in predniki so verjeli, 
da ogenj, zakurjen na kresno noč, poma-
ga soncu ohraniti in pomnožiti njegovo 
moč. Šege in običaje je na kresni večer 
spremljala tudi pesem, ki naj bi priklicala 
dobro letino na domača polja. Pesem so 
v Hrašah ponesli harmonikar Aljaž Šter, 
mešani pevski zbor Smleški žarek pod 
vodstvom Tomaža Grajzarja, ansambel 
Tak Tik in pevski zbor Ropotavčki pod 
vodstvom Mateje Potrč iz Vodic.

Starodavno  
verovanje  
kresne noči 
Ob Hraškem bajerju je 
Turistično društvo Hraše 
na kresno noč pripravilo 
tradicionalno, že šestnajsto 
kresovanje. V Hrašah so letos že šestnajstič zakurili kres in s tem pomagali soncu ohraniti moč.  

/ Foto: Tina Dokl
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Pri delavnicah društva Barka v Zbiljah je 
bil v nedeljo, 23. junija, piknik. "Želimo 
se ponovno srečati ali na novo spoznati, 
z vami poklepetati in se poveseliti. Obe-

nem pa bi se vam želeli tudi zahvaliti za 
vso podporo, pomoč, vaše razumevanje 
in spoštovanje. Piknik pripravljamo sku-
paj z društvom Sorško polje, saj želimo 
predstaviti tudi skupnostni vrt ter običa-
je na kresno noč," so zapisali v vabilu.
"Že nekaj let se trudimo z dogodkom, na 
katerega povabimo prijatelje, sovašča-
ne, se podružimo, zahvalimo. Letos je še 
posebno dobra priložnost in smo dogo-
dek združili skupaj z društvom Sorško 
polje, ki tradicionalno na skupnostnem 
vrtu pripravlja kresovanje. To je dobra 
priložnost za skupno sodelovanje, pod-
poro, druženje in da izvemo kaj novega, 
zlasti kar se tiče običajev glede kresova-
nja," je povedal Blaž Brešan, odgovoren 
za skupnost Barka. 
Barkači so pripravili družabni del, kres 
in predstavitev običajev pa društvo Sor-
ško polje. Rudi Zevnik je povedal nekaj 
o običajih ob kresu, Vanja Martinjak je 
zaigrala na kitaro in zapela, Marija No-

vak, predsednica društva Svetlin, pa je 
povedala nekaj o dogajanju v naravi v 
tem času. Matjaž Jerala, predsednik dru-
štva Sorško polje, je dodal nekaj besed o 
skupnostnem vrtu: "Ideja društva Sorško 
polje je zmotivirati kmete, da bi zače-
li sonaravno kmetovati, če se da, tudi 
ekološko. Udejanjamo jo tako, da ozave-
ščamo potrošnike o načinu pridelave, o 
zdravi prehrani. Ljudje se povezujejo, si 
pomagajo, prenašajo izkušnje in znanja. 
To je osnovna ideja, da bi ta vrt prevze-
li krajani te skupnosti in da bi mi nov 
skupnostni vrt odprli še drugje. Za zdaj 
je ideja na tej točki. Od leta 2013 smo tu-
kaj, v Prašah od leta 2011. Upam, da nam 
bo s pomočjo skupnosti Barka uspelo, da 
bi krajani ta vrt vzeli za svojega in zanj 
skrbeli."
Skupnega sodelovanja so veseli tudi v 
društvu Barka, predvsem da je vrt ob-
delan in da služi svojemu namenu. Del 
pridelkov namenijo tudi njim.

Kresni večer v Barki
V društvu Barka so na kresni večer skupaj z društvom Sorško polje pripravili piknik. 
Predstavili so tudi skupnostni vrt in običaje na kresno noč.

Matjaž Jerala in Blaž Brešan sta vesela 
sodelovanja obeh društev.
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Župnija Preska je v nedeljo, 23. junija, 
organizirala pohod in sv. mašo za do-
movino v počastitev dneva državnosti.
Udeleženci so se zbrali na začetku poti 
Aleja Slovenija na Bonovcu. V kulturno-
-duhovnem programu je sodeloval Mo-
ški pevski zbor Župnije Preska, govornik 
je bil zgodovinar Stane Okoliš, tradicio-
nalno je nekaj misli s svojo črtico pri-
speval tudi domačin Franci Bečan.
"Tudi letos smo pripravili kulturno-
-duhovni program s pohodom po Aleji 
Slovenija do Plečnikove kapelice. To je 
780 metrov dolga pot, ki s postanki traja 
okrog ene ure. Sledi še sv. maša za do-
movino, ki jo bo daroval prof. dr. Janez 
Juhant. Dan državnosti je najpomemb-
nejši dan v državi in mi se na svojevr-
sten način veselimo naše države," je na 
začetku poti pojasnil "režiser" prireditve 
Janez Šušteršič.
Letos je več pomembnih obletnic, tudi 
tega, da smo dobili svojo državo, sa-
mostojnost. Je dvestota obletnica smr-
ti Valentina Vodnika, stota obletnica 
prve Majniške deklaracije, trideseta 
obletnica druge Majniške deklaracije 
... Na kratko je tudi te dogodke pred-
stavil zgodovinar Stanko Okoliš. "Ob 28. 

obletnici uveljavitve plebiscitne volje za 
slovensko samostojnost in razglasitev 
slovenske državne suverenosti smo se 
na tem kraju, polnem slovenske sim-
bolike, ponovno zbrali, da obudimo in 
poživimo spomin na izjemne osebnosti 
in svetle trenutke slovenske zgodovine. 
Sestavni del naše zavesti, našega hote-
nja in želje po obstoju ter našega naci-
onalnega ponosa je prav zgodovinski 
spomin, spomin na tisto, kar se nam je 
v preteklosti tako enkratnega, velikega, 

po drugi strani pa tudi hudega zgodilo 
in je za našo prihodnost tako izjemno 
pomembno. S spominjanjem izkazuje-
mo spoštovanje do naših prednikov in 
njihovega dela pri razvoju slovenske 
kulturne in politične identitete ter pri 
uresničevanju slovenske nacionalne in 
državne suverenosti," je med drugim 
povedal in še dodal: "Vsak človek v ži-
vljenju lahko uspe. Tudi Slovenci ima-
mo vse danosti, da smo uspešni, le po-
truditi se moramo."

V počastitev države po poti Aleja Slovenija
Slavnostni pohod po poti Aleja Slovenija in sveta maša za domovino 

Pohod so začeli na začetku Aleje Slovenija.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Javni zavod Sotočje Medvode je naročil testiranje površinskih 
voda v namen preverjanja ustreznosti vode v kopalne name-
ne. Opravila ga je predstavnica Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano. Testirati so dali vzorce iz treh odje-
mnih mest: poleg kopališča Sora v Goričanah še izvir med bloki 
v Medvodah in topli vrelec Straža. Kot pojasnjujejo v Javnem 
zavodu Sotočje, rezultati kažejo, da je voda za kopanje ustrezna.
Vsi trije vzorci so bili odvzeti 2. julija v dopoldanskem času. V 
toplem vrelcu Straža je imela voda ta dan ob 11. uri 20,3 stopi-
nje Celzija, temperatura zraka je bila 24 stopinj, temperatura 
vode v izviru Medvode je bila ob 10. uri 13,3 stopinje, tempera-
tura zraka pa 23 stopinj, Sora na jezu v Goričanah je ob 9. uri 
imela 16,8 stopinje, temperatura zraka je bila 23 stopinj. 
Več meritev je bilo opravljenih v letih 2017 in 2018 na kopa-
lišču Sora. Vsakič so pokazale, da je reka Sora primerna za 
kopanje.

Voda je ustrezna za kopanje

Voda je za kopanje ustrezna tudi na Straži.
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Lani je zavzetim organizatorjem Poho-
da po poteh roparskih vitezov načrte 
prekrižalo slabo vreme, zato so pohod 
morali odpovedati, letošnji pa je potekal 
v toplem, sončnem vremenu. Na dan 
državnosti, 25. junija, je privabil števil-
ne pohodnike, večinoma iz medvoške 
občine, nekaj pa tudi od drugje.

DOBRA ORGANIZACIJA, DOBRA VOLJA, 
LEPA POT ...

Pot so začeli pri Osnovni šoli Preska, 
zaključili pa na Branovem. Vmes so 
se ustavljali za okrepčila in ob razla-
gah bogate in zanimive zgodovine teh 

Zgodovinsko bogata pot roparskih vitezov
Na Pohodu po poteh z roparskimi vitezi je bilo okrog sto osemdeset pohodnikov. 

Udeleženci pohoda pri cerkvi sv. Marjete v Žlebeh, kjer so se okrepčali, prisluhnili bogati zgodovini teh krajev in se pripravili za pot naprej.

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

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

vsak dan ob 8h dalje ...
če lakota zagrabi te,

pa ocvrto postrv naročite
v

Dragočajna
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Novo pri nas !!

Slastne torte in sladice izpod rok

Gorazda Potočnika – GOX

Še vedno pa lepo vabljeni

Na osvežujoč sladoled in slastne postrvi v

Dragočajna

krajev. "Zelo smo zadovoljni. Z nami je 
okrog 180 pohodnikov in večina jih je 
pohod začela že v Preski, drugi so se pri-
ključili na trasi. Na Branovem jih čaka-
jo zaslužena malica in družabne igre," je 
povedala Vanja Ločniškar, predsednica 
TD Žlebe - Marjeta, ki je organizator po-
hoda, ki iz leta v leto raste, tudi po ude-
ležbi. Jože Ločniškar pojasni: "Mislim, 
da je udeležba letos celo rekordna. Kaj 
privablja udeležence? Dobra volja, lepo 
vreme, hodi se po senci, pot ni naporna. 
Svoje dodajo tudi naše pridne gospodi-
nje, ki so znova spekle veliko dobrot." 

ARHEOLOGI BODO ZNOVA NA DELU

Pohodnike je v opravah spremljalo več 
kot deset vitezov in grajskih gospa. Obu-
jali so spomine na viteze Hertenberške, 
o katerih skoraj vsako leto izvedo kaj 
novega. Zadnje ugotovitve je med po-
stankom pri cerkvi sv. Marjete v Žlebeh 
pohodnikom predstavil Ladislav Vid-
mar: "Ta hrib se imenuje Kašča. Vedeli 
smo za jeterbenški grad in za gradišče. 
Po žledolomu so gozdarji delali vlake, in 
ko je šel arheolog Andrej Gaspari sem na 
sprehod, je ugotovil, da so ob tem zade-
li ob kamniti zid, ki ni naključen, am-
pak je delo človeških rok. Ker zgodovina 
govori tudi o kašči – ni bila tukaj samo 
kašča kot kašča za shranjevanje hrane, 
ampak je bil zelo velik zidan grad s pala-

cijem, osrednjo zgradbo, obzidjem, s po-
tjo, za obokom v to poslopje. Ugotovili so, 
da je bil to najverjetneje stari Jeterbenk 
kot prvo gradišče, kjer je bil grad. Na-
slednje leto pridejo arheologi znova na 
Jeterbenk, da bodo dokončno razvozljali 
to zgodbo jeterbenških gradišč. Predsta-
vili jo bomo v galeriji pod kozolcem, ko 
bodo narejeni vsi izsledki. Dejstvo je, da 
so bili ti grebeni Jeterbenka poseljeni in 
so služili kot zavetišče Hertenbergom, ko 
so hodili pobirat najemnino. Greste po 
zelo zanimivi zgodovinski poti, kjer so 
se v 12., 13. stoletju dogajale stvari, ki si 
jih danes težko predstavljamo. To je bila 
resna zgodovina. Nekaj je poznamo kot 
gotova dejstva, nekaj se še predvideva. 
Arheologija bo tej stvari prišla do dna. 
Vsakič, ko pridejo k nam, ugotovijo kaj 
novega. Smo ponosni, da tukaj živimo. 
Je zelo lepo."

POHODNIKI SE VRAČAJO

Tudi zgodovina je tisto, zaradi česar 
pridejo pohodniki. Minka Ivančič je po-
vedala: "Pohoda se udeležim večinoma 
vsako leto, desetkrat sem gotovo že bila. 
Včasih smo hodili z družino, sedaj so 
otroci že zase. Pohod je dobro organi-
ziran, tukaj so lepi kraji, dobra družba. 
Vsakič je kaj novega. In danes je državni 
praznik. Vse najboljše, domovina! V hri-
bih je lepo preživeti današnji dan."
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Devetnajstega maja je minilo 439 let, 
odkar je habsburški nadvojvoda Karel II. 
odkupil lipiško posestvo, ustanovil ko-
bilarno v Lipici in začel rejo lipicanske 
pasme konj. V spomin na ta dogodek že 
tradicionalno prirejajo Dan lipicanca. 
Člani Združenja rejcev lipicanca Slove-
nije je v sodelovanju s Turističnim dru-
štvom Hraše letos dogodek pripravilo v 
medvoški občini. 
Načrtovan je bil na dobravi ob Zbiljskem 
jezeru. Prvič so ga zaradi slabe vremen-
ske napovedi morali prestaviti, a jim tudi 
v drugo vreme ni bilo naklonjeno. Kljub 
temu so ga 22. junija izpeljali, a v manjšem 
obsegu in na drugi lokaciji – v Hrašah v po-
kriti jahalnici Kmetije Janhar. Predstavili 
so rejo lipicancev in delo z njimi.
Ideja obeležiti začetek organizirane reje 
konj v Lipici je zrasla v vrstah Združenja 
rejcev lipicanca Slovenije, ki se je konec 
leta 2018 pridružilo Kobilarni Lipica in 
postalo nosilec nesnovne dediščine v 
registru nesnovne kulturne dediščine 
z vpisom tradicionalna reja in vzreja 
lipicancev. Podpira prizadevanja Slo-
venije in Kobilarne Lipica po vpisu reje 
lipicancev na Unescov seznam žive de-
diščine. Lipicanec je ogrožena pasma, 
ki v svetovnem merilu dosega le okrog 
deset tisoč živali. Takšni dogodki, kot je 
bil v Hrašah, so za združenje pomembni. 
"Naše združenje pokriva celotno Sloveni-

jo. Ves čas se trudimo, da bi bili sloven-
ski lipicanci še boljši in bolj prepoznavni 
doma in po svetu. Današnji dogodek je 
dobra priložnost za to. Program je bil za-
radi spremembe lokacije žal okrnjen in 
z manj nastopajočimi. Ob Zbiljskem je-
zeru smo želeli prikazati vprege, jahanje, 
delo na dolgi vajeti ..., skratka lipicanca v 
vsem, česar je sposoben. Zelo smo pono-
sni nanj," je pojasnil Aleksander Ozmec, 
predsednik Združenja rejcev lipicanca 
Slovenije. Kot je dodal, je letos v sodelo-
vanju s Kobilarno Lipica Dan lipicanca 
potekal že v Lipici: "Tokrat smo ga žele-
li popeljati tudi v druge kraje, in sicer v 

želji, da čim širši množici obiskovalcev 
predstavimo njegovo lepoto. Danes smo 
v Hrašah, z organizacijo dogodka bomo 
v tretje poskusili še ob Zbiljskem jeze-
ru, potem pa tudi še v drugih krajih po 
Sloveniji. V Sloveniji je v privatnih re-
jah okrog šeststo lipicancev, v kobilarni 
okrog tristo, morda tristo petdeset, pov-
prečno skupaj okrog tisoč konj. Zavedati 
se moramo, da je lipicanec naš, sloven-
ski konj."
Mogočni beli lepotci so navdušili obisko-
valce. Predstavili so se v štirih točkah, 
tudi vožnjo enovprege. "Smo zadovoljni, 
škoda pa je, ker nismo bili v celotni se-
stavi, kar bi bilo še veliko bolj zanimivo. 
Potrudili se bomo, da bi morda jeseni pri-
reditev vendarle lahko izpeljali ob Zbilj-
skem jezeru," pa je povedal Jože Janhar. 
Na prireditvi so se predstavili lipicanci z 
njihove kmetije, na kateri so konji doma 
že vrsto generacij. Leta 1994 pa so se do-
mači odločili, da bo konjereja njihova 
osnovna dejavnost. Kot je bilo v progra-
mu pojasnjeno obiskovalcem, imajo na 
kmetiji 35 konj, od tega kar 25 lipican-
cev. Skrbi za konje in delu na kmetiji se 
posveča cela družina. Imajo šolo jahanja, 
terensko jahanje, organizirajo druge do-
godke, veliko tudi nastopajo ...
Točke, s katerimi so se predstavili na 
Dnevu lipicanca v Hrašah, so bile izpo-
polnjene. Kot smo izvedeli, so lipicanci 
učljivi in zanesljivi, zato so zelo primer-
ni tudi za jahanje in vožnjo kočije.

Zvezde so bili beli lepotci
Dan lipicanca je potekal tudi zunaj kobilarne Lipica – v medvoški občini.

Aleksander Ozmec, predsednik Združenja rejcev lipicanca Slovenije (desno), in Jože Janhar s 
Kmetije Janhar

Lipicanci so se predstavili v vsej svoji lepoti in pokazali svoje števiine sposobnosti.
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DOBITE JIH LAHKO TUDI PREKO NAROČILNICE 

NAROČILO Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM 
KLICEM IZ DOMAČE KUHINJE.

030 633 332

PRI IZDAJI SE PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM.

DOSTAVA PO SLOVENIJI!

Blaginja, medicinski pripomočki,
Vodnikova cesta 105, 1000 Ljubljanawww.blaginja.si

VLOŽKI ZA 
UHAJANJE URINA

OSTANITE SVOBODNI

MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Marija Tome, predsednica Društva upokojencev Medvode, ki 
je letos organiziralo srečanje, je pojasnila, da vsa tri društva 
upokojencev – Medvode, Pirniče in Smednik – skupaj štejejo 
okoli dva tisoč članov, srečanja pa se jih je tokrat udeleži-
lo tristo. "Društva med seboj gojimo prijateljstvo in tovrstna 
srečanja so odlična priložnost, da se spoznavamo, se sezna-
nimo z dogajanjem v posameznem društvu in ne nazadnje 
pokramljajmo in se zabavamo," je dejala Tometova in doda-
la: "Srečanje smo vrsto let prirejali v Valburgi v parku dvorca 
Lazarini, zadnje tri leta pa na Zbiljski dobravi ob jezeru, tako 
da imajo upokojenci še možnost sprehoda v idilični naravi."
Slavnostni govornik srečanja je bil župan Občine Medvode 
Nejc Smole, zbrane so pozdravili še Zdravko Malnar, predse-
dnik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, Mar-
jan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana, 
in predstavniki sosednih društev upokojencev.
Po uvodnih pozdravih so odprli razstavo ročnih del članic 
vseh treh društev, ki med seboj tesno sodelujejo in si poma-
gajo. V medgeneracijskem kulturnem programu so nastopili 
otroci iz Vrtca Medvode, glasbeno-instrumentalna skupina 

Sončna jesen in plesna skupina Diamantke iz DU Medvode, 
ki se je zavrtela na moderne ritme. Medvoške upokojence so 
z obiskom počastili člani pobratenega Društva upokojencev 
Kočevje, ki so pripravili plesno točko in igrani prizor. Sledila 
je pogostitev in zabava z ansamblom Tak Tik.

Srečanje upokojencev treh društev
Junija je na prostoru za piknike ob Zbiljskem jezeru potekalo šestnajsto srečanje 
članov treh društev upokojencev, ki delujejo na območju občine Medvode.

Prijetno kramljanje, druženje in zabava je združila upokojence iz treh 
društev upokojencev občine Medvode. / Foto: Tina Dokl
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V Knjižnici Medvode otroke v poletnih mesecih, ko imajo več 
prostega časa za ustvarjanje, vabijo, naj narišejo risbico Knji-
žnice Medvode, knjižničarjev ali knjig, kot jih vidijo le oni, in 
jim jo do septembra prinesejo v knjižnico.
Komisija, ki jo bodo sestavljali knjižničarji ter akademski sli-
kar in magister umetnosti Peter Gaber, bo izbrala štiri najbolj 
domiselne izdelke. Izbrani mladi ustvarjalci bodo dobili sim-
bolično nagrado, povečane risbice pa bodo obesili na steno 
nad izposojevalnim pultom.

Risali bodo knjižnico

Iz Knjižnice Medvode sporočajo, da osnovnošolce čaka poletna 
uganka. Čas za reševanje imate do 14. septembra. Pripravili so jo 
skupaj z Društvom Reks in Mila in govori o tem, kako pomagamo 
živalim poleti. Ti tudi v poletnih mesecih potrebujejo posebno skrb 
in pozornost, še posebej ob visokih temperaturah.

Poletna uganka za osnovnošolce

V Javnem zavodu Sotočju so prenovili medvoško turistično spletno 
stran Visit Medvode, ki je napolnjena s številnimi informacijami, 
fotografijami in še marsičim. Vabijo k raziskovanju.

Prenovili spletno stran
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Lovska družina Šmarna gora prosi lastnike psov, naj imajo svoje 
ljubljenčke med sprehodi po gozdu in travnikih na povodcu. "Div-
jad ima mladiče. V petek, 14. junija, se je pripetil dogodek, ko je 
pes ujel in pokončal srninega mladiča. Divjad potrebuje svoj mir," 
pojasnjuje gospodar LD Šmarna gora Leon Merjasec.

Apel lovcev

Srnin mladič po napadu psa / Foto: Leon Merjasec
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Bližajo se 22. mladinske gasilske olim-
pijske igre, ki bodo potekale od 14. do 21. 
julija v mestu Martigny v Švici. Tekmo-
vanje bo v četrtek, 18. julija, v dopoldan-
skem času. 
V Švico bodo potovale tudi mladinke iz 
PGD Zbilje in skupaj s še dvema ekipa-
ma (mladinke PGD Andraž nad Polzelo 
in mladinci PGD Drenov Grič - Lesno 
Brdo) zastopale Slovenijo. Za vsemi tre-
mi ekipami so tudi skupne priprave, ki 
so potekale od 28. do 30. junija v Voja-
šnici Vipava. Na njih so sodelovali tudi 
sodniki in vodstvo. Kot pravijo, je slo-
venska reprezentanca dobro pripravlje-
na in se bo v Švici potegovala za visoka 
mesta. V Švici se bodo udeležili vseh ak-
tivnosti po programu (slovesnost ob od-
prtju, treningi in tekmovanje, taborska 
olimpijada, razstava narodov, nastop 
narodov, zaključna slovesnost). Repre-
zentanca šteje 47 članov: vodja, trener, 
maser, prevajalec, strokovna služba Ga-
silske zveze Slovenije (GZS), predstavnik 
mladine GZS, trideset tekmovalcev, šest 
mentorjev, trije sodniki in dva voznika 
avtobusa. "Poleg skupnih reprezentanč-

nih priprav smo bili še na pripravah v 
Kočevju. Pripravljeni smo stoodstotno. 
Trenirali smo štirikrat tedensko, sku-
paj je letos za nami okrog tisoč ur tre-
ningov. Trenirali smo dobro, imeli smo 
tudi nekaj pripravljalnih tekem, ki jih 
je organizirala Gasilska zveza Sloveni-
je, slovensko-hrvaško srečanje mladine 

... Cilje smo dosegli. Rezultati so odlič-
ni, a to je trening, čaka nas odhod v 
Švico. Malce nervoze je med dekleti že 
začutiti, olimpijada se bliža. Skratka, 
pripravljeni smo odlično, a to je šport 
in potrebovali bomo tudi nekaj športne 
sreče. Upamo na najboljše," je pred od-
hodom povedal mentor Matic Herceg.

Dobro pripravljene odhajajo v Švico
Mladinke PGD Zbilje pred gasilsko olimpijado

Ekipa mladink PGD Zbilje je bila v ponedeljek na sprejemu pri predsedniku države Borutu 
Pahorju, ki je priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu nad dogodki v 
letošnjem letu gasilskih jubilejev. / Foto: arhiv GZ Medvode
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Organizacijski odbor se pripravlja na prireditev z naslovom Ko-
der sonce hodi, ki bo potekala v soboto, 28. septembra, na va-
škem trgu KS Trnovec, in sicer v organizaciji Občine Medvode, 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Združenje 
borcev za vrednote NOB Medvode. Kot pojasnjujejo, prireditev 
letos temelji na obletnicah (175-letnici Prešernove Zdravljice, 
75-letnici ponatisa Prešernove Zdravljice kot najlepšega upor-
niškega tiska v okupirani Evropi v tiskarni Trilof, ki je sprva 
delovala v dolini reke Ločnice, in 30-letnici uradnega spreje-
ma Zdravljice kot slovenske himne). Scenarij pripravljajo na 
TV Medvode, sestavljen pa bo iz treh sklopov: orisa dogajanja 
pred 75 leti (ponatis Prešernove Zdravljice, izgon 54 družin iz 
Medvod, smrt komandanta Staneta), orisa dogajanja pred tride-
setimi leti, ko postane Zdravljica naša himna, in orisa današnje-
ga obdobja, ko je besedilo Zdravljice še kako aktualno. Rdeča 
nit slovesnosti bo še vedno enaka, da je Prešernova Zdravljica 
brezčasovna, brezprostorska, za vse prilike in vse vrednostne 
sisteme. Predstavljala bo medgeneracijsko sožitje in sotočje 
različnih praks umetniškega izražanja in poustvarjanja, s pou-
darkom na slovenski besedi.

Koder sonce hodi
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Topli izvir Straža, ki leži sredi polj pod 
Spodnjimi Pirničami, je razmeroma 
močan hipotermalni izvir. Voda, katere 
temperatura se giblje od 17 do 23 sto-
pinj Celzija, se iz izvira izteka v bazen, 
ki je poleti primeren za kopanje. Mateja 
Malovrh iz Medna na izvir s sinom in 
nečakinjo prihaja enkrat do dvakrat na 
teden. "Kopališče je primerno za otroke, 
voda ni globoka in tu se lahko varno 
kopajo in uživajo v sproščenem poletju. 
Voda je včasih kalna, a če prideš zgodaj 
zjutraj, je popolnoma čista. Všeč mi je, 
ker lepo skrbijo za okolico, poskrbeli so 
tudi za koše za smeti in stranišča. Ni-
kakor pa ne bi podprla ideje o postavi-
tvi gostinskega lokala tu v bližini, ker 
bi popolnoma uničil naravno okolje," je 
dejala Malovrhova in dodala: "Lokacija 
sicer ni označena, in če je ne poznaš, jo 
zelo težko najdeš, kar mi ugaja, saj tako 
ni prevelike gneče in navala ljudi. Doda-
tna prednost je tudi to, da je kopanje tu 
brezplačno."
Naravno kopališče Sora v Goričanah 
so pred dvema letoma uredili, območje 
očistili, namestili klopi in tako naredi-
li kopališče še privlačnejše za kopalce 
in druge obiskovalce. Bahrudin Ćehić 

iz Preske ob Soro zahaja že trideset let, 
zadnji dve leti še raje, ker je okolica ure-
jena. "Sem se po delu pridem sprostit. 
Voda je nekoliko mrzla, a čista, dostop 
do nje pa je primerno urejen. Prostor za 
ležanje in počitek ni najbolj posrečen 
niti ni veliko sence, tudi klopi so name-
stili na sonce. Morali bi preurediti breg, 
da bi bila plaža takoj ob vodi," je dejal 

Ćehić in dodal, da ob koncih tedna ko-
pališče obišče tudi sto in več ljudi. 
Petra Špurkrek iz Žleb, ki je ljubiteljica 
naravnih kopališč, je kopališče v Gori-
čanah obiskala prvič. "Zasledila sem 
mnogo objav, ki hvalijo kopališče Sora, 
in moram reči, da se z njimi strinjam, 
saj je tu res lepo. Otroci brezskrbno pla-
vajo, medtem ko starši počivamo v senci 
in imamo lahko obenem najmlajše ves 
čas na očeh. Opazila sem sicer predele, 
ki niso najbolj čisti, nisem pa zasledi-
la smetnjaka," je dejala Petra Špurkrek. 
Nejc Kuzmič iz Dorfarij pa je izrazil še 
nekatere pomanjkljivosti: "V bližini ni 
lokala, kjer bi lahko kupili hladno pija-
čo. Je pa takoj poleg cesta in avtomobili 
povzročajo hrup in onesnaženje." 
Na naravno kopališče Sora po mnenju 
Jelke Razpotnik iz Rakovnika najpogo-
steje prihajajo družine. "Za otroke in 
neplavalce ni najbolj varno, saj ni ure-
jenega pravega dostopa v vodo, teren je 
precej skalnat in takoj stopiš v globino," 
je dejala Razpotnikova, z njo pa se je 
strinjala tudi Tina Skalar iz Žleb, ki je 
poudarila nevarnost bližnjega jezu, kjer 
bi se lahko v primeru neprevidnosti pri-
petila nesreča, dostop do tja pa ni pri-
merno zaščiten. 

Naravni biseri, ki nudijo ohladitev in sprostitev
Občina Medvode ponuja nemalo naravnih kopališč, kjer se v vročih dneh lahko 
ohladimo, spočijemo v neokrnjeni naravi ali pa se preprosto odmaknemo od 
vsakodnevnega vrveža. Obiskali smo topli izvir Straža in naravno kopališče Sora.

Topli izvir Straža leži sredi polj pod Spodnjimi Pirničami. / Foto: Peter Košenina 

Naravno kopališče Sora poleti privabi številne kopalce in druge obiskovalce.  
/ Foto: Peter Košenina 
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   NAROČI PIZZO IN 
  ZADENI SEDMICO!!!
     Ob vsaki naročeni pizzi v Pici  Sedmici 
         dobiš tudi že vplačan loto listek.

            Sprejemamo rezervacije                  
                za zaključene družbe (rojstni            
                     dnevi, obletnice itd.)

PIZZA SEDMICA  
OB ZBILJSKEM  
JEZERU  
NA ZBILJSKI DOBRAVI  
VAS PRIČAKUJE!!!

DOSTAVA NA DOM 
    051 888 372
 VLJUDNO VABLJENI NA

          ODLIČNE PIZZE IN
                   OSTALE JEDI!!
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Podjetje Jezeršek gostinstvo je kot prvo 
podpisalo partnersko pogodbo za Slo-
vensko hišo 2020 na poletnih olimpij-
skih igrah v Tokiu. 
"Po uspešno izpeljanem projektu lani v 
Pjongčangu je zdaj na vrsti nadaljevanje 
zgodbe. Prihodnje leto bomo namreč v 
sklopu projekta Z Jezerški v Slovensko 
hišo 2020 v Tokio s seboj vzeli kar štiri 
dijake oziroma študente gostinstva in 
turizma ter jim tako omogočili nepo-
zabno življenjsko izkušnjo," pojasnjujejo 
v podjetju Jezeršek gostinstvo. Martin 

Jezeršek, generalni direktor Jezeršek 
gostinstva, meni, da je to enkratna pri-
ložnost za dijake in študente: "Prepričan 
sem, da imajo mladi kljub svoji mlado-
sti konkretne načrte za prihodnost, in 
mi jim lahko pri tem pomagamo. Pred-
vsem pa si želimo, da bi spoznali, da je 
tudi gostinski poklic lep in da ponuja 
neskončno priložnosti. Teh bo zagotovo 
veliko tudi v Tokiu. Katere, pa naj za zdaj 
še ostane skrivnost." Prijave na razpis so 
možne do vključno 20. avgusta.
V želji, da bi v podjetju dali dober zgled 
in prispevali k reševanju problematike 
zaposlovanja v gostinstvu, so lani v sode-

lovanju z OKS – ZŠZ na razpisu med več 
kot petdesetimi prijavljenimi študenti 
smeri gostinstvo in turizem izbrali per-
spektivnega študenta Višje strokovne šole 
za gostinstvo in turizem Bled Gregorja Po-
točnika iz Valburge, ki je s profesionalno 
ekipo kuharjev in natakarjev Jezeršek go-
stinstva odpotoval na strokovno-delovno 
ekskurzijo v Slovensko hišo v Pjongčang. 
"Zmaga na tem razpisu mi je prinesla ve-
liko novega znanja s področja strežbe in 
kuhinje, organizacije in komunikacije. 
Sicer pa je to neprecenljiva življenjska iz-
kušnja, za katero bi se z veseljem še en-
krat potegoval," pravi Potočnik.

Z Jezerški lahko odpotujete v Tokio
V sklopu projekta "Z Jezerški v Slovensko hišo 2020 v Tokio" bodo Jezerškovi s seboj  
vzeli kar štiri dijake oziroma študente gostinstva in turizma.

MAJA BERTONCELJ

Nestrankarska lista Sotočje je tudi letos pripravila piknik. 
Zbrali so ob potočku na Senici.
"Povabili smo vse politične opcije in samostojnega svetnika. 
Z udeležbo smo zadovoljni. Takšna neformalna druženja 
zgladijo morebitna nesoglasja ali zamere. Tokrat smo pr-
vič povabili tudi predstavnike KS Senica, ki so se z veseljem 
odzvali. Poskrbeli smo za hrano in pijačo, kar smo v celoti 
financirali iz lastnih sredstev liste, in pripravili dva špor-
tna dogodka. Prvi je ponazarjal dirko z 'garami', tekmovali 
pa smo tudi v prstometu," je v imenu organizatorjev pojasnil 
Matejko Trampuš.
Predstavil je še eno letošnjo novost: "Obiskovalce je pri vho-
du pričakala lutka novodobne čarovnice in prašiček v obliki 
hranilnika, ki je izpolnjeval želje. V njegovem trebuščku se 
je nabralo 45 evrov, ki bodo v celoti namenjeni v dobrodelne 
namene v občini Medvode." 

Svetniki na pikniku

V Nestrankarski listi Sotočje so na piknik povabili tudi druge 
svetniške kolege. / Foto: arhiv liste
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"Potrudili smo se po najboljših močeh 
in storili vse, da se nas zbere čim več. 
Srečanje bo spremljala glasbena pod-
laga iz naše mladosti, ogledali si bomo 
projekcijo slik iz osnovnošolskih dni in 
preteklih srečanj. Da je naša paralelka 
res nekaj posebnega in da je bilo že te-
daj v zraku in naših srcih čutiti nekaj 
posebnega, lepega, kot je prijateljstvo, 
tovarištvo in tudi ljubezen, dokazujemo 
z dejstvom, da se je med seboj poročilo 
kar osem sošolcev in sošolk iz iste pa-
ralelke in so nastali kar štirje zakonski 
pari," je na uvodu povedal Branko Ber-
talanič, ki je bil poleg Borisa Primožiča, 
Matejka Trampuša, Sonje Eremita Der-
mota, Marka Sušnika in Marjane Zida-
nik organizator srečanja, s katerim so 
obeležili petdeset let od konca osnovne 
šole. To je bila generacija 1968/69 – 8. a, 
8. b in 8. c Osnovne šole Preska.

TISOČ IN ENA ANEKDOTA

Zbrali so se v Gostilni Bencak v Medvo-
dah in se spomnili tudi vseh tistih, ki 

jih zaradi bolezni ali drugih razlogov 
tisti dan ni bilo z njimi, še posebno pa 
tistih, ki so že pokojni. Srečanja so se 
udeležili tudi njihov nekdanji profesor 
zgodovine in dolgoletni ravnatelj OŠ 
Preska Tone Avsec, dolgoletna razredni-
čarka in profesorica angleščine Nasta 
Berce in razredničarka na nižji stopnji 
Anica Lah.
Skupaj so obujali spomine, predvsem 
lepe. "Lepo smo se imeli. Bili smo do-
bri prijatelji. Danes se mi zdi, da je tega 
manj. Anekdot je tisoč in ena. Smo bili 
kar živahni. Kar se druženja tiče, bi 
lahko šel še enkrat, učiti se pa nisem 
ravno maral," je dejal Boris Primožič. 
Zala Konjar je dodala: "Bili smo spro-
ščeni, precej manj pod pritiskom, kot 
so učenci danes. Dosti je bilo časa tudi 
za druženje in igro. Sami lepi spomini. 
Generacije so bile številne, hodili smo 
iz cele občine in preden je bila zgrajena 
nova šola, smo imeli pouk tudi v treh 
izmenah." Marko Sušnik pa: "Res so lepi 
spomini, kar potrjuje tudi današnji ve-
čer." Kot je dejal Matejko Trampuš, so se 
med seboj še prepoznali: "Večina nas je 

ostala v medvoški občini. Srečevali smo 
se tudi ob nižjih obletnicah. Zanimivo, 
da se še celo naša razredničarka spo-
mni naših imen, tudi tistih, po katerih 
smo se klicali."

POVABILA VESELI TUDI UČITELJI

Zbrane je nagovoril tudi dolgoletni uči-
telj in ravnatelj Tone Avsec. "Hvala za 
povabilo. Prijetno sem presenečen, da 
ste se zbrali v takšnem številu. To je ge-
neracija, ki je veliko prispevala k ugle-
du šole – tako po uspehu kot tudi sicer. 
Niste povzročali težav. Po vseh teh letih 
šolanja in službe vstopate v prav tako 
lepo življenjsko obdobje. Naj bodo ta leta 
res lepa in naj vam današnji dan ostane 
še dolgo v spominu," je povedal in glede 
na svoje področje dodal še nekaj besed 
na temo zgodovinskega dogajanja. Da 
so učitelji vedno veseli, če se jih nekda-
nji učenci spomnijo, je dejala tudi Anica 
Lah.
Obujanje spominov, smeh, dobra volja 
... Takšen, kot je bil večer obletnice, si 
jih želijo čim več. In da bi se kmalu v 
čim večjem številu spet srečali.

Petdeset let kasneje
Pred petdesetimi leti so končali Osnovno šolo Preska. Srečali so se nekdanji sošolci in 
sošolke.

Skupinska fotografija s petdesete obletnice konca osnovne šole / Foto: Boris Primožič
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V reprezentanci Slovenije za evropske igre, ki so med 21. in 30. 
junijem potekale v Minsku v Belorusiji, je bilo 71 športnikov in 
športnic v 13 športnih panogah. Osvojili so štiri zlate in po eno 
srebrno in bronasto medaljo. Na lestvici kolajn je Slovenija 
končala na 14. mestu. Najboljša je bila Rusija pred Belorusijo 
in Ukrajino.
Zlato medaljo je osvojila tudi lokostrelka Toja Ellison (dekli-
ško Černe). Tekmovalka z Vikrč, ki zadnja leta živi v Arizoni v 
Združenih državah Amerike, je bila nepremagljiva v discipli-
ni sestavljeni lok. V finalu je po napetem boju premagala Ru-
sinjo Natalijo Advejevo, zmagovalko pa je odločilo šele doda-
tno streljanje. V prvih dodatnih strelih sta obe zadeli desetico, 
Slovenka je to ponovila v drugem, Rusinja pa ni več zdržala 
pritiska in puščica je končala v osmici. Za Ellisonovo je to 
drugi največji uspeh v karieri, potem ko je bila v tej za zdaj še 
neolimpijski disciplini že svetovna prvakinja. "Finalni boj je 
bil prav poseben. Že kmalu sem si privoščila napako, zadela 
v sedmico, ne spomnim, kdaj sem tako zgrešila. Verjetno je 
bil za to kriv veter. A to mi je dalo dodatnega zagona. Rekla 
sem si, da tako na lahko se pa ne bom dala. Imela sem izziv, v 
katerem sem neskončno uživala. Ta uspeh mi veliko pomeni. 

Ne znam opisati, koliko. V letošnji sezoni sem v življenjski 
formi, a sem bila peta ali šesta. Vedela sem, da streljam do-
volj dobro za stopničke, a se mi nanje ni uspelo uvrstiti. Da 
mi je to uspelo prav na evropskih igrah, je nekaj enkratnega. 
Zahvalila bi se vsem, ki so mi pri tem pomagali. Imela sem 
podporo ogromno ljudi, seveda pa ne smem pozabiti moža, ki 
je moj trener in psiholog," je povedala Toja Ellison. Njen mož 
je znani ameriški lokostrelec Brady Ellison. 
Evropske igre so bile zanjo zagotovo posebne. Osvojila je zlato 
medaljo, poleg tega je na odprtju iger nosila slovensko zasta-
vo. Poleg Ellisonove je v Minsku tekmoval tudi medvoški bad-
mintonist Miha Ivanič, ki je bil neuspešen v boju za uvrstitev 
v najboljšo šestnajsterico.

Zlata lokostrelka Toja Ellison
Lokostrelka z Vikrč, ki živi v Združenih državah Amerike, je s sestavljenim lokom 
zmagala na evropskih igrah v Minsku. 

Toja Ellison, zlata lokostrelka z evropskih iger / Foto: arhiv OKS

Toja Elisson pravi, da je v življenjski formi, kar je 
dokazala tudi minuli konec tedna na četrti tekmi 
svetovnega pokala v Berlinu. S Stašem Modicem 
sta med mešanimi ekipami osvojila drugo mesto. 
V četrtfinalu sta premagala ekipo Danske, v 
polfinalu Rusijo, v velikem finalu pa s 156 : 155 
priznala minimalno premoč ekipi Velike Britanije.

MAJA BERTONCELJ

Med 19. in 23. junijem je potekala kole-
sarska dirka Po Sloveniji, ki je karavano 
tudi letos vodila skozi medvoško obči-
no, kjer je bil eden izmed letečih ciljev 
v tretji etapi. Na Medvoški cesti v sre-
dišču Medvod je bila vodilna četverica 
kolesarjev z več kot sedmimi minutami 
prednosti pred ubežniki. Leteči cilj je 
dobil Avstralec Benjamin Hill, etapo s 
startom v Žalcu in ciljem v Idriji pa Ita-
lijan Diego Ulissi, član ekipe UAE Team 
Emirates, ki je bil na koncu tudi zmago-
valec dirke.

Leteči cilj dirke Po Sloveniji tudi v Medvodah

Kolesarje na dirki Po Sloveniji so navijači pozdravili tudi v Medvodah. / Foto: arhiv JZ Sotočje
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Na rojstni dan Jakoba Aljaža, to je 6. ju-
lija, so pohodniki znova povezali obči-
no, saj so se na pot do Zavrha podali iz 
Polhograjcev na enem ter Hraš na dru-
gem bregu reke Save.
Pohod ime od Jakoba do Jakoba nosi 
zato, ker poveže medvoške cerkve, ki 
so posvečene sv. Jakobu, z rojstno hišo 
občinskega zavetnika Jakoba Aljaža v 
Zavrhu in tako poveže celotno občino. 
Najprej so se na pot odpravili tisti, ki so 
morali prehoditi največ. Ob pol sedmih 
zjutraj so se zbrali v Medvodah, z avto-

busom odšli do Katarine, od tam pa peš 
proti cerkvi sv. Jakoba nad njo. Pot jih je 
vodila nazaj na Katarino, od tam pa pro-
ti cerkvi sv. Jakoba na Petelincu. Tam so 
jih pričakali pohodniki, ki so svoj del po-
hoda začeli v Žlebeh, proti Zavrhu pa so 
nato odšli skupaj. Prek Slavkovega doma 
in Medanskega hriba so odšli do Vikrč in 
naprej do cilja. Tretja medvoška cerkev 
sv. Jakoba v Hrašah je bila izhodišče za 
tretjo vejo pohoda, ki se je proti Zavrhu 
podala prek Starega gradu v Smledniku. 
S pohodniki z desnega brega reke Save so 
se sešli pred rojstno hišo Jakoba Aljaža. 
Na cilju se je zbralo osemdeset pohodni-

kov, od katerih jih je polovica prehodila 
najdaljšo, dobrih 14 kilometrov dolgo pot. 
Zanjo so porabili dobre štiri ure. Da je bila 
pot zanimivejša, sta turistični društvi 
Katarina in Žlebe - Marjeta pohodnikom 
razkazali cerkvi na Katarini in Petelincu 
ter jim predstavili njuno zgodovino. Ve-
čjo skupino so nato z osvežilnimi pijača-
mi počakali pri brvi čez Savo v Vikrčah, 
saj je zadnjih nekaj kilometrov vedno 
najtežjih. 
Pohod so vodili izkušeni vodniki Planin-
skega društva Medvode. Na cilju je poho-
dnike nagovoril župan Nejc Smole in k 
maketi Aljaževega stolpa pred hišo po-
ložil venec. Pevci vokalne skupine Fone 
megale so poskrbeli za kratek kulturni 
program, organizator pohoda Javni za-
vod Sotočje pa za okrepčilo pohodnikov.

Za konec od Jakoba do Jakoba
Pohod od Jakoba do Jakoba zaključuje prireditve ob občinskem prazniku.

Na najdaljšo pot Pohoda od Jakoba do Jakoba se je odpravilo štirideset pohodnikov.

Pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu se je zbralo osemdeset pohodnikov.

Stan
Servis koles
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Šahovski klub Medvode je letos v juniju znova organiziral 
turnir v pospešenem šahu, ki je potekal v prostorih Gostilne 
Bencak. Nastopilo je trideset tekmovalcev, od tega 13 članov 
domačega kluba. V konkurenci je bilo kar šest igralcev z moj-
strskimi nazivi.

DVA ČLANA MEDVOŠKEGA KLUBA V DESETERICI

Zmagal je brezdomec FM (mojster FIDE) Marjan Črepan, ki 
je eden najbolj znanih šahistov v Ljubljani in okolici in re-
dno zmaguje na podobnih lokalnih turnirjih. Drugi je bil MK 
(mojstrski kandidat) Evald Ule, član domačega ŠK Medvode 
in eden najboljših slovenskih hitropoteznih šahistov. Tretje 
mesto je nekoliko presenetljivo osvojil mladi Svit Širaj (letnik 
2006) z Vrhnike, eden od štirih članov šahovske družine Širaj, 
ki so se udeležili turnirja. Od članov medvoškega kluba se je v 
deseterico uvrstila še Alenka Trpin, ki je bila deseta.

USPEŠNA SEZONA PRVE EKIPE

Za medvoškimi šahisti je sicer uspešna sezona, v kateri so 
nastopali v Ljubljanski ligi. "Gre za ligo v počasnem šahu, ki 
se igra enkrat tedensko. Prvo kolo je bilo odigrano že v sredi-
ni januarja, liga pa se je zaključila v začetku aprila. Sestavili 
smo dve ekipi. Prva ekipa je nastopala v Super ligi, ki je najvišji 
rang amaterskega šaha v Ljubljani in okolici. V dvajsetletni 
zgodovini kluba še nismo igrali v tako kakovostni ligi. Bilo je 
nekaj bojazni, kako se bomo izkazali, ki pa je bila odveč, saj 
smo postali najprijetnejše presenečenje lige. Med osmimi eki-
pami smo jo zaključili na četrtem mestu. Zmagala je ekipa 

Mentor, sestavljena iz profesorjev Fakultete za računalništvo," 
je pojasnil Peter Krupenko, ki je bil poleg Janeza Ješeta kape-
tan ekipe, v kateri so bili še Evald Ule, Matthias Jakob, Matija 
Porenta, Stane Grabljevec, Roman Arčon in Fadil Luštaku. 
Njihova druga ekipa je nastopala v Prvi ligi, drugi po moči. 
Kapetan je bil Boris Herceg, sestavljali pa so jo še Jože Ren-
ko, Branko Cedilnik, Ibrahim Kadirič, Katja Krupenko, Jasmin 
Hodžič, Franc Konjar, Matic Ribič, Luka Malenšek, Jože Smole, 
Tone Miklič in Andrej Krupenko. Kljub trudu skozi celotno se-
zono jim ni šlo po željah in ligo so končali na devetem mestu.

LIGAŠKE TEKME IGRALI V PROSTORIH DRUŠTVA BARKA

V tej sezoni sta domače ligaške tekme obe ekipi igrali na 
novi lokaciji, in sicer v dnevnih prostorih Društva Barka v 
Zbiljah. "V prostorih Zlatega kotička v nakupovalnem centru 
Mercator Medvode, kjer se šahisti trenutno tedensko sreču-
jemo, namreč ni mogoče igrati ligaških tekem, ki se pogosto 
zavlečejo pozno v noč. Dnevni prostor Društva Barka nam 
omogoča fleksibilen čas uporabe, je prostoren, svetel, lepo 

vzdrževan in ogrevan, kar so nam v sezoni zavidale številne 
gostujoče ekipe. Društvu Barka smo zato zelo hvaležni," je še 
dejal Krupenko.

Najprijetnejše presenečenje lige
Medvoški šahisti so igrali v najvišji ligi amaterskega šaha v Ljubljani in okolici. Svoje 
znanje so minuli mesec pokazali tudi na domačem turnirju v pospešenem šahu.

Medvoški šahisti so minuli mesec znova organizirali turnir  
v pospešenem šahu. / Foto: arhiv ŠK Medvode

Pretecimo ga!

Sobota, 12. oktobra 2019 
ob 9.30, Glavni trg v Kamniku

11. 
VERONIKIN TEK

»V dvajsetletni zgodovini kluba še nismo igrali  
v tako kakovostni ligi.«
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GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

ŠPORT KOT ŠOLA

Iz lastnih izkušenj: šport je najboljša 
šola. Sam se še danes učim skozi lekci-
je, ki mi jih postavlja pot skozi trenažni 
in tekmovalni proces. Ogromno stvari v 
športu je povsem prenosljivih v vsakda-
nje življenje.
Jaz sem se iz športa naučil ogromno. 
Znam potrpeti, vztrajati, se boriti, ne 
obupati, prenašati poraze, se odrekati 
stvarem in se veseliti, uživati ter se na-
graditi ob zasluženih uspehih. Ni bolj-
šega občutka, kot ko za določen cilj de-
laš mesece in ga na koncu tudi dosežeš. 

Nekako si dokažeš, da si zmožen storiti, 
kar je bilo zastavljeno.

ZGODBA O MOJI »PREOBRAZBI«

Košarka je ekipni šport, ki se odvija pre-
težno v dvoranah, tek pa je individualni 
šport na prostem. Gre torej za dve popol-
noma različni obliki aktivnosti. Če želiš 
v ekipnem športu uspeti in se odriniti 
iz povprečja, moraš biti na trenutke še 
marsikaj več kot le delavec. Košarko sem 
treniral deset let in skozi čas sem se učil 
iz preizkušenj pestrega življenja znotraj 
ekipe. Veliko stvari sem podredil ekipi 
in v posamezni sezoni so prsti ene roke 
preveč, da bi preštel svoje izostanke s 
treningov, ki so potekali vsak dan, deset 
mesecev na leto. Tega mi ni nihče zabičal, 
to sem spoznal sam. S košarko sem nato 
zaključil in se preselil v hribe.
Kljub temu sem odnesel veliko življenjskih 
lekcij, ki jih ne bi zamenjal za nič na sve-
tu. Naučil sem se ogromno in predvsem 
po prenehanju igranja postal precej bolj 
trden, prepričan vase in samozavesten ter 
zaradi tega tudi kasneje boljši v teku. V ko-
šarki sem se zgradil kot športnik in človek, 
kar sedaj unovčujem v teku.

ŠPORTNA POT S PREIZKUŠNJAMI  
NAS OKREPI
Vsekakor tudi v športu pridejo slabi in 
težki dnevi, ko nam ne gre. Takrat se 
je treba predvsem umiriti. Ravno tako 
bosta kakšen interval in ponovitev pe-
koča, noge kakšno jutro malo okornej-
še kot sicer, vendar ob sestavljenem 
dosežku, ki ni nujno rezultatski, je vse 
pozabljeno. Na koncu so vse stvari vre-
dne preizkušnje, saj nas okrepijo, nam 
vlijejo dodatno moč, kar prenesemo še 
na druga področja življenja. 

NE LE ODRASLI, ZLASTI OTROCI
Vsak otrok bi po mojem mnenju mo-
ral zaradi tega biti vpet v šport. V prvi 
meri je poleg igranja na prostem naj-
primernejše sredstvo preživljanja pro-
stega časa, po drugi strani pa je kot 
nekakšen dodatek šoli, ki pa jo obisku-
jejo vsi. V športu dobi otrok vrednote, 
ki so zlata vredne in jih v odraslosti 
lahko s pridom unovči. V okviru ekipe 
postane socializiran in se ji zna tudi 
podrediti, predvsem pa se nauči di-
scipline in pametnega razpolaganja s 
svojim časom.

V gibanju s Timotejem (5)

PETER KOŠENINA

Gorniški klub Jakob Aljaž je pred rojstno hišo Jakoba Aljaža 
v Zavrhu na njegov rojstni dan in občinski praznik, to je 6. 
julija, pripravil slavnostno akademijo. 
Jakob Aljaž je bil velik Slovenec, ki se ni bal narediti velikih 
stvari. V slovenskih gorah se je postavil po robu Nemcem in 
vrh Triglava postavil stolp, nato pa kmalu tudi planinsko kočo 
na Kredarici in Aljažev dom v Vratih. S svojimi pesmimi in 
delom je vzpodbujal narodno zavest. Slavnostni govornik na 
akademiji je bil poslanec Anže Logar, ki je dejal, da je del Alja-
ža v vsakem Slovencu, da pa je od vsakega posebej odvisno, ali 
bo ta del sebe razvijal ali ne. "Aljaž je želel na vrhu Triglava po-
staviti stolp in je iskal poti, kako bi to naredil. Takrat se je za-
radi tega šest mesecev vlekel po sodiščih, danes bi se šest let. 
Danes smo v še težji situaciji, ko želimo izpeljati velike ideje, 
kot so bili takrat, ko se je samobitnost Slovenije šele vzposta-
vljala. Aljaž nam je lahko zgled, da se je treba na vseh podro-

čjih boriti za to, da svoje življenje poenostavimo in usmerimo 
tako, da gre proti ciljem, ki jih zastopamo," je dejal.
Gorniški klub Jakob Aljaž je podeli častne znake pohodnikom, 
ki so prehodili spominsko pot Od doma do doma, ki povezuje 
gore in vse kraje, v katerih je živel in deloval Jakob Aljaž. Pot 
lahko prehodijo v etapah, na njej pa morajo zbrati 22 žigov. 
Letos so častni znak podelili 12 pohodnikom, v dobrih dvajse-
tih letih pa je pot prehodilo že več kot osemsto ljudi. Po kon-
čani slovesnosti so se zbrani iz Zavrha odpravili proti Šmarni 
gori, kjer je dolgoletni dovški župnik France Urbanija daroval 
sveto mašo. 

Aljaž se ni bal narediti 
velikih stvari
Spominsko pot Od doma do doma  
je prehodilo že več kot osemsto ljudi.

Anže Logar, France Urbanija in Tomaž Mis so položili venec k maketi 
Aljaževega stolpa pred njegovo rojstno hišo v Zavrhu.
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Včasih smo pravili, da ta čas prihaja dol-
go vroče poletje, zdaj bi bilo primerneje, 
če bi pripisali še besedo nepredvidljivo. 
Ob tem najbrž veste, da sem pomislil 
na vreme, saj poleti nikoli ne vemo, kje 
in kako močno se bo razbesnelo neurje. 
Pravimo, da kogar je pičila kača, se boji 
zvite vrvi – in tako je tudi z našim vre-
menom, saj ko nekomu neurje razkrije 
streho ali razbije vrt in avto, se bo zbal 
vsakega črnega oblaka, zadnja leta pa 
skorajda ne poznamo babjega pšena in 
drobne toče, z neba na nas treskajo zrna 
velikosti limon. A jeziti se na vreme nima 
smisla, saj smo si to zakuhali sami. In 
vendar imamo nekaj sreče tudi Medvo-
ščani, saj živimo v tem zelenem raju in se 
lahko v desetih minutah spravimo iz me-
stnega vrveža v senco gozdnatih hribov. 

Kje sem se tokrat potepal? Odgovore po-
šljite do konca avgusta na naslov Gorenj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s 
pripisom "za Sotočje". En pravilen odgo-
vor bomo izžrebali in pošiljatelja nagra-
dili.

V junijski številki sem vas spraševal po 
zgornji fotografiji. Na njej je Taborska cer-
kev, Repenjska cerkev ali cerkev sv. Tilna. 
Med pravilnimi odgovori je žreb določil, 
da nagrado prejme Darja Rozman iz Smle-
dnika. Poslali vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo svojo 
deželo?

MAJA BERTONCELJ

"Ko pride čas komarjev in ostalega na-
dležnega mrčesa, si lahko pomagate na 
več načinov. Dobro je poznati nekaj na-
svetov, ki bodo prišli prav in ne stanejo 
veliko. Zagotovo imate doma na vrtu ka-
kšno od spodaj omenjenih rastlin. Preiz-
kusite, kako deluje," pravi Marješka Peh-
ta in svetuje, kako si lahko pomagamo.

MAČJA META

Je trajnica, ki ne živi dolgo, vendar pa se 
hitro razrašča. Uporabna je pri povišani 
temperaturi in preprečuje ter blaži krče. 
Kadar jo želite uporabiti za odganjanje ko-
marjev, njene liste podrgnite po koži. Še 
bolje pa bo, če jih zmeljete v terilniku ter 
zmes vsujete v sojino olje in pustite, da se 
spojine prepojijo. S tem se namažite.

SIVKA

Zelo je uporabna v medicini in kulina-
riki. Za odganjanje mrčesa jo nasadi-
te okoli hiše. Lahko jo posadite tudi v 
lončke, ki jih postavite na okna, saj ima 
čudovit vonj, ki pomirja. Za zaščito pred 
komarji liste in cvetove podrgnite po 
koži. Posušene vejice lahko namočite v 
sojino olje, ki že samo po sebi odganja 
komarje. Sivko posušim, napolnim ko-
zarčke in jih postavim po prostoru. Vsa-
ke toliko jo premešam, da se vonj širi.

OGNJIČ

Če se želite znebiti komarjev na vrtu in 
terasi, posadite ognjič. Komarji ne ma-
rajo njegovega vonja. Ognjič je izredno 
uporaben, poleg tega, da lepo cveti, so 
cvetovi izredno uporabni tudi v prime-
ru, če vas popikajo komarji. Ravno tako 
rumene in oranžne cvetove posušimo 
in uporabimo za čaj.

MELISA

Ima prijeten vonj, spominja na limono, 
ki komarjem smrdi. Iz nje lahko skuha-
te čaj, ki ga zlijete v stekleničko z razpr-
šilko, in se z njim pršite. Lahko jo posu-
šite in pospravite za kasneje.

JABOLČNI KIS

V steklenički z razpršilko lahko zmešate 
vodo, jabolčni kis in eterično olje limon-
ske trave. Mešanico razpršite tam, kjer 
se najpogosteje zadržujejo komarji.

VODA Z MILNICO

Ko se zvečer zadržujete na vrtu, v posodo 
nalijte vodo in detergent za pomivanje 
posode. To je najboljša past za komarje.

ŠE EN PREDLOG

Eterično olje rožmarina, sivke in limon-
ske trave nakapajte v olivno olje (po tri 
kapljice vsakega v sto mililitrov olja) in se 
z oljem natrite po izpostavljenih mestih. 
Takšni repelenti zahtevajo več nanosov: 
recimo enkrat na uro ali dve oziroma ko 
opazite, da se ponovno pojavi brenčanje. 

Marješka Pehta še opozarja, da je pri delu 
z eteričnimi olji potrebna previdnost: 
"Eterična olja so koncentrati, ki lahko v 
nerazredčeni obliki povzročijo alergijske 
reakcije in poškodbe kože, zato jih vedno 
ustrezno razredčite v olju ali vodi."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Čas komarjev

Sivka je zelo uporabna rastlina.
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*V prihranek je vključen redni popust višini 2.900 € ter popust ob menjavi staro za novo v višini 1.000 €. V primeru nakupa avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 1.000 €.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 

Poraba pri mešanem ciklu 8,2–8,4 l/100 km. Emisije CO2 163–168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6C. Emisija NOx: 0,0373–0,0438 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00012–0,00017 g/km. 
Število delcev (x1011): 3,14–4,63. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault priporoča renault.si

Prihranek do 

4.900 €*

5 let podaljšanega jamstva**

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

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

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

ALEŠ SENOŽETNIK

Javni prevozi so marsikje v tujini slabo 
urejeni ali pa dragi, poleg tega pa zahte-
vajo dobršno mero prilagajanja, zato se 
številni turisti ob obisku tuje države raje 
odločijo za izposojo avtomobila oz. t. i. 
rent-a-car. Kot kažejo številne globalne 
statistike, se število ljudi, ki se odloči-
jo za izposojo, povečuje, s tem pa raste 
tudi industrija izposoje avtomobilov s 
številnimi multinacionalkami, ki de-
lujejo globalno, kot so denimo Budget, 
Hertz, National, Sixt in druge.
Čeprav po izposoji avtomobilov v global-
nem merilu prednjačijo Američani, pa 
tudi mnogi Slovenci ob obiskih v tujini 
posežejo po tej obliki prevoza, še zlasti 
v poletnih mesecih, ko se marsikdo 
odpravi na izlet ali potovanje. Pri tem 

pa velja upoštevati nekaj priporočil, da 
nam morebitne nevšečnosti, ki se jim 
lahko izognemo, ne zagrenijo potova-
nja.
Še preden se odločimo za izposojo, se 
prepričajmo, da gre za zaupanja vredno 
podjetje, kar še posebno velja, če se od-
ločimo za manjšega lokalnega izposoje-
valca, in ne kakšno od večjih svetovnih 
podjetij. Pri tem so nam lahko v pomoč 
tudi številne ocene in izkušnje uporab-
nikov na spletu.

POZANIMAJMO SE O POGOJIH NAJEMA

Večinoma se za rezervacijo avtomobi-
la odločimo še pred potovanjem, kar je 
posebno priporočljivo v poletnem času, 
ko je povpraševanje večje. Za uspešno 
rezervacijo na spletu potrebujemo kre-
ditno kartico, na kateri podjetje kot ga-

rancijo rezervira določen znesek, ki ga 
po vračilu avtomobila ponovno sprosti, 
če je z avtomobilom vse v redu. Lastnik 
kreditne kartice pa mora biti tista ose-
ba, ki je prijavljena kot voznik avtomo-
bila. Pri tem velja opozorilo, da izposo-
jen avtomobil lahko vozi le oseba, ki jo 
ob rezervaciji navedemo kot voznika, in 
da nam za vsakega dodatnega šoferja 
podjetja dodatno zaračunajo.
Pred rezervacijo se pozanimajmo o po-
gojih najema. Predvsem je pomembno, 
kaj krije avtomobilsko zavarovanje. V 
državah Evropske unije mora biti deni-
mo vsak avtomobil za izposojo zavaro-
van za odgovornost do tretjih oseb, do-
datno pa lahko zavarujemo tudi druga 
tveganja, med katerimi so denimo za-
varovanje voznika in potnikov, stekel, 
pnevmatik in svetlobnih teles, kritje za 

Naj bo najem avtomobila prijeten tudi v tujini
Čas poletnih dopustov je za mnoge tudi čas izletov in potovanj. Marsikdo se ob obisku 
tuje države odloči za izposojo avtomobila, pri tem pa velja biti pazljiv, sicer nas 
izposoja lahko drago stane.
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  Vse slike so simbolične. 5 let jamstva in kasko za 1€ velja samo v primeru nakupa s Peugeot financiranjem. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97 
do 148 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0154 do 0,0532 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00029 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0,03 do 5,24. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

P E U G E OT

IZREDNI KASKO ZA 1 €IZREDNI BONUSIZREDNI PRIHRANEK 

peugeot.si

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

V AVTOHIŠI KAVČIČ

osebne stvari ... Prav tako se lahko odločimo za zmanjšanje 
oz. izničenje odbitne franšize, t. i. super CDW.
Prav tako moramo podjetje za najem vozil opozoriti, če na-
meravamo najeti avto voziti v več državah, pri čemer mora 
podjetje zagotoviti, da vozilo izpolnjuje prometne in carinske 
predpise. V primeru, da bomo avto vozili tudi v državah zunaj 
Evropske unije, pa se prepričajmo, ali morda za to ne potre-
bujemo mednarodnega vozniškega dovoljenja. Gre za prevod 
nacionalnega vozniškega dovoljenja, ki ga priznava Organi-
zacija združenih narodov in je veljaven v 120 državah sveta. 
Za izdajo je pri nas pooblaščen AMZS, ki mednarodna vozni-

ška dovoljenja izdaja po Ženevski ali po Dunajski konvenciji. 
Glede na to cena dovoljenja znaša 24 oz. 31 evrov in velja eno 
leto oz. tri leta. V marsikateri državi sicer ni obvezno, nam pa 
lahko precej olajša postopke v primerih policijskih kontrol ali 
udeležbe v prometni nezgodi.

VOZILO DOBRO PREGLEJMO

Preden se z najetim vozilom odpeljemo dogodivščinam na-
proti, ga dobro preglejmo v družbi uslužbenca podjetja in se 
prepričajmo, da so morebitne praske in udrtine zabeležene, 
prav tako ni odveč, da avto pred izposojo fotografiramo, kar 
nam lahko pomaga v primeru, da bi nas podjetje hotelo bre-
meniti za škodo, ki je nismo povzročili. 
Poleg zgornjih priporočil pa velja paziti tudi na nekatere ma-
lenkosti, s čimer lahko prihranimo denar in se izognemo sla-
bi volji. Najem vozila na letališču, kjer je povpraševanje nava-
dno največje, je lahko dražje kot v poslovalnici istega podjetja 
nekaj kilometrov stran. Zato velja preveriti več opcij.
Imejmo v mislih tudi to, da nam podjetje za izposojo lahko 
zaračuna tudi prezgodnje vračilo avtomobila, strošek pa je 
lahko celo višji, kot če bi avto uporabljali toliko časa, kot smo 
si prvotno zamislili. 
Bodimo pozorni, da avto vrnemo s polnim rezervoarjem go-
riva, sicer nam lahko podjetje dodatno zaračuna, prav tako 
velja avto očistiti smeti in druge nesnage, ki se lahko nabere 
v nekaj dneh uporabe. Večina večjih podjetij sicer ne zahteva 
pranja avtomobila, če ni pretirano umazan, vsekakor pa ga 
velja vrniti vsaj v približno takšnem stanju, kot smo ga dobili 
v uporabo.

Še preden se odpeljemo z najetim vozilom, se prepričajmo, kakšni 
so pogoji uporabe. / Foto: Gorazd Kavčič



Trgovci v bitki za prevlado na trgu stalno preverjajo stanje 
na trgu kupcev ter posodabljajo in izboljšujejo svoja vozila. 
Ni se še polegla evforija ob novem cliu, ki so ga prejšnji teden 
uradno zagnali v novomeškem Revozu, Renault že najavlja 
novega catpurja, ki bo nagovarjal kupce s posodobljeno obli-
ko športnega terenca in tehnološko dovršenostjo. Od prihoda 
na trg leta 2013 so prodali skupno 1,2 milijona vozil, captur 
je tako postal najbolj prodajan v svojem segmentu v Evropi. 
V Sloveniji je bil lani med majhnimi vozili z 2500 prodani-
mi primerki na tretjem mestu, za cliom in polom. Če samo 
spomnimo, v začetku letošnjega leta je na ceste zapeljal novi 
renault kadjar, novi clio bo na naših cestah septembra, novi 
captur pa prihaja v začetku naslednjega leta.
Novi captur je nekaj daljši (4,23 metra, za 11 centimetrov) ter 
oblikovno poudarjen z 18-palčnimi platišči (odvisno od razli-
čice) in večjo medosno razdaljo (2,63 metra, za 2 centimetra). 
Nov moderen videz spredaj in zadaj mu dajejo serijsko vgra-
jena LED-svetila, ožje zadnje luči in okrasni kromasti vstav-
ki. Z bolj atletsko postavo in dvignjeno bočno linijo ima novi 
captur pristen videz športnega terenca. Tega dodatno okrepi-
jo posebni elementi, kot sta zaščitni oblogi pod odbijačema 
spredaj in zadaj, črne zaščitne obrobe spodnjega dela karose-
rije in blatnikov ter aluminijasta strešna nosilca. Poudarjen 
naklon strehe zadaj in zmanjšanje zastekljenih površin cap-

turju zagotavljajo več dinamičnosti. Revolucija notranjosti, 
ki jo je prvi prinesel novi clio, se nadaljuje v novem captur-
ju, ki se vzpenja še stopnico više. Prevzema zasnovo »Smart 
Cockpit«, ki je rahlo zasukana proti vozniku, in novo osrednjo 
konzolo. V njej so najnovejše tehnologije, ponaša se z najve-
čjim zaslonom v razredu (9,3-paličen) in zagotavlja moder-
no ergonomičnost. Tudi celoten prostor za potnike je dobil 
nove razsežnosti, kar zadeva kakovost in udobje in deluje kot 
iz višjega avtomobilskega razreda. Po vzoru novega clia ima 
tudi novi captur digitalno instrumentno ploščo. Prtljažnik je 
povečan na 536 litrov, kar je tudi največ v njegovem razredu. 
Prostornino prtljažnika je možno še povečevati z vzdolžnim 
pomikom zadnje klopi za 16 centimetrov in z odstranljivim 
dnom, ki omogoča dvonadstropno ureditev prtljažnika za 
lažje vsakdanje nalaganje. 
Novega capturja bodo izdelovali tudi na Kitajskem, ki je za 
skupino Renault strateško zelo pomembno področje. Captur 
naj bi naslednje leto prišel tudi kot priključni hibrid.

Novi Renault Captur
Prenovam ni videti konca.

Moderna notranjost "Smart Cockpit" z velikim 9,3-palčnim zaslonom
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  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel 
- mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni 
obrok je 141 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na 
dan 23.04.2019 znaša 8,04% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek 
za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot 
Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: 
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, do 4,23. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA

SUV PEUGEOT 2008
IZREDNA CENA

12.990 €

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

Zelena karta ni zavarovalna polica, je le mednarodno potrdi-
lo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Priporočajo jo na 
vseh poteh v tujini, saj omogoča hitrejše reševanje postopkov 
brez različnih tolmačenj in dvoumnih razlag zapisanega. Ob-
seg zavarovalnega kritja je določen v zakonu o obveznem zava-
rovanju avtomobilske odgovornosti v obiskani državi.
Sistem mednarodnega avtomobilskega zavarovanja je evrop-
ski sistem, ki je začel delovati že leta 1953 in zajema 43 držav. 
Mednarodni sporazum dovoljuje, da kot dokaz zavarovanega 
vozila velja registrska tablica. V naslednjih državah torej s 
pravnega vidika ne potrebujete zelene karte: Avstrija, Belgija, 
Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, 
Islandija, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozem-

ska, Norveška, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Srbija, Špani-
ja, Švedska, Švica, Velika Britanija … Ne glede na to pa je tam 
zelena karta nadvse uporabna in priporočljiva, saj v primeru 
prometne nesreče olajša komunikacijo med udeleženci. Ze-
lena karta vsebuje vse potrebne podatke o lastniku vozila in 
obveznem zavarovanju vozila. Tuji policisti in druge uradne 
osebe bodo z zelene karte lažje dobili bistvene podatke, ki bi jih 
na originalni zavarovalni polici težje našli ali pa bi jih lahko 
zamenjali s kakšnimi drugimi. 
Države, v katerih pa morate obvezno voziti z zeleno karto, so: 
Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Iran, 
Izrael, Maroko, Moldavija, Rusija, Tunizija, Turčija in Ukrajina.
V Sloveniji za plačilo škod, ki jih povzročijo motorna vozila 
s tujimi tablicami, jamči slovensko zavarovalno združenje, 
ki za reševanje mednarodnih škod pooblasti zavarovalnice 
(svoje članice). Združenje opozarja, da v primeru nesreče v 
tujini zapišete ime in priimek voznika in lastnika avtomo-
bila ter njegov naslov, registrsko tablico in državo vozila, tip 
in znamko vozila, ime zavarovalnice in naslov zavarovalnice 
ter številko zavarovalne police. Priporočajo tudi, da izpolnite 
evropsko poročilo o prometni nesreči in po možnosti pridobi-
te fotokopijo zelene karte ali pa z nje prepišete podatke. Dobro 
je tudi, da fotografirate kraj prometne nesreče.
Če imate podatek o tuji zavarovalnici, pri kateri je zavarovan 
povzročitelj nesreče, lahko zahtevek za poravnavo škode vlo-
žite takoj, neposredno pri pristojni slovenski zavarovalnici, 
ki ima s tujo zavarovalnico sklenjen dogovor. Te informacije 
dobite pri vseh slovenskih zavarovalnicah, ki sklepajo avto-
mobilska zavarovanja. Rok za rešitev zahtevka je devetdeset 
dni od njegove vložitve.

Zelena karta zmanjšuje 
zaplete v tujini
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil
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AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

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

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

www.aclovse.siCorolla
Touring Sports
POPOLNA BREZSKRBNOST

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA

Uporaba telefona med vožnjo postaja naša rakrana. Vsi vemo, 
da telefona med vožnjo ne smemo uporabljati, pa ga vsee-
no. Raziskava Agencije za RS varnost prometa je pokazala, 
da kljub prepovedi kar 75 odstotkov voznikov v Sloveniji med 
vožnjo uporablja mobilni telefon. Po njihovem predlogu bi 
uporaba telefona za vožnjo morala veljati kot hujši prekršek, 
za katerega bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov 
dobil tudi tri kazenske točke. Kot kaže, so na ministrstvu za 
infrastrukturo predlog agencije upoštevali in v novelo zako-
na to tudi zapisali. Spremembe zakona o varnosti v cestnem 

prometu so v fazi medresorskega usklajevanja, predvidevajo 
pa, da bi bile sprejete do konca letošnjega leta. V letu 2018 je 
policija ugotovila 22.704 kršitev in izdala 17.465 plačilnih na-
logov zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. 
Ključno sporočilo, ki ga želijo posredovati voznikom, je, naj 
med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, ampak naj se 
varno ustavijo na primernem mestu in opravijo telefonski 
klic ali pošljejo SMS-sporočilo. Uporabe mobilnih telefonov 
sicer ne beležimo med vzroke prometnih nesreč, vendar so 

zaradi stalne uporabe vse večji motilci pozornosti za varno 
udeležbo v prometu. In zanimivo – to ne velja le za voznike 
vozil, temveč tudi za pešce in kolesarje. V Sloveniji vas na-
mreč za uporabo telefona na kolesu lahko oglobijo s štiride-
setimi evri. 
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo ni dovoljena, razen z 
uporabo naprave za prostoročno telefoniranje. A tudi prostoroč-
no telefoniranje ni povsem varno, saj tuje raziskave kažejo, da 
lahko prav tako odvračajo pozornost voznika. Zakonodaja dolo-
ča, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav 
na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje 
ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon, ta-
blični računalnik itd.). Vse raziskave kažejo, da se vozniku, ki 
uporablja mobilni telefon med vožnjo, poslabša reakcijski čas, 
počasneje zaznava in reagira na prometno signalizacijo, njegov 
zavorni čas je daljši, zmanjšano pa je tudi zaznavanje okolice in 
prometa. Torej, čeprav oči gledajo, možgani ne vidijo!

Ko ne gre brez  
telefona v avtu
Uporabljajte naprave za prostoročno 
telefoniranje.

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

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

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

Kupon velja do 31.7.2019.
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Uporaba telefona med vožnjo vas bo po novem 
stala 250 evrov in tri kazenske točke.
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JULIJ
Sobota, 13. julij 2019   Zbiljska dobrava, ob 20. uri
LAKE FEST ZBILJE – SEVERINA, LUKA BASI, CHALLE SALLE IN DJ NEY 
Songevents d.o.o.

Ponedeljek, 15. julij 2019–petek, 19. julij 2019  klub Jedro, od 8. do 16. ure
POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO 3. TERMIN 
JZ Sotočje Medvode, E: rok@zavodsotocje.si

Torek, 16. julij 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053 

Sreda, 17. julij 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053 

Sobota, 20. julij 2019  Župnija Preska, ob 5. uri
ROMANJE S KOLESI NA BREZJE IZ PRESKE
Župnija Preska, T: 051 303 164

Nedelja, 21. julij 2019  pred BC Medvode
IZLET PD MEDVODE (IZLETNIŠKI ODSEK): LEPA GLAVA
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Ponedeljek, 22. julij 2019–petek, 26. julij 2019  Galerija Zbilje,  
od 7.30. do 16.30
"SOCIALNE VEŠČINE IN ČUJEČNOST« – IZKUSTVENE POČITNICE V NARAVI
KUD Zbilje, obvezne prijave na tel.: 041 939 277

Torek, 23. julij 2019  Knjižnica Medvode, ob 14. uri
RAZSTAVA SLIKARKE LILIJANE LEVSTIK (BREZ ODPRTJA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053

AVGUST
Četrtek, 1. avgust 2019  Župnija Preska
ROMANJE MLADIH V MEDŽUGORJE NA »MLADIFEST«
Župnija Preska, T: 051 303 164

Nedelja, 4. avgust 2019  pred BC Medvode
IZLET PD MEDVODE (IZLETNIŠKI ODSEK): GRINTOVEC
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 7. avgust 2019  pred BC Medvode
IZLET PD MEDVODE (SENIORSKI ODSEK): KRNIŠKE SKALE
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Petek, 9. avgust 2019  Zbiljska dobrava, ob 17. uri
WILD WEST FEST ON FIRE
BBQ društvo Slovenije

Sobota, 10. avgust 2019  Zbiljska dobrava, ob 8. uri
WILD WEST FEST ON FIRE
BBQ društvo Slovenije

Nedelja, 11. avgust 2019  Zbiljska dobrava, ob 8. uri
WILD WEST FEST ON FIRE
BBQ društvo Slovenije

Ponedeljek, 12. avgust 2019  Knjižnica Medvode, ob 14. uri
RAZSTAVA RISB UMETNICE NINE LALOŠ (NA OGLED BREZ ODPRTJA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053

Torek, 13. avgust 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053 

Sreda, 14. avgust 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053

Sobota, 17. avgust 2019  Župnija Preska, ob 12. uri
ROMANJE NA VIŠARJE
Župnija Preska, T: 051 303 164

Nedelja, 18. avgust 2019  pred BC Medvode
IZLET PD MEDVODE (IZLETNIŠKI ODSEK): CELOVŠKA ŠPICA
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Ponedeljek, 19. avgust 2019–petek, 23. avgust 2019  klub Jedro,  
od 8. do 16. ure
POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO, 4. TERMIN 
JZ Sotočje Medvode, E: rok@zavodsotocje.si

Torek, 20. avgust 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053 

Sreda, 21. avgust 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053

Petek, 23. avgust 2019  sv. Marjeta 
HIŠA NA HRIBU 2019 (RAZSTAVA)
Zavod CCC

Petek, 23. avgust 2019  sv. Marjeta, ob 20. uri
HIŠA NA HRIBU 2019 (OTVORITVENI KONCERT)
Zavod CCC 

Sobota, 24. avgust 2019  Aljaževa domačija, ob 10. uri
PREVZEM LIKOVNIH DEL Z RAZSTAVE ALJAŽEVINA 2019
KUD JaReM, E: kud.jarem@gmail.com

Ponedeljek, 26. avgust 2019–sreda, 28. avgust 2019  sv. Marjeta
HIŠA NA HRIBU 2019 (LAND ART IN VIDEO DELAVNICA)
Zavod CCC 

Ponedeljek, 26. avgust 2019–sreda, 28. avgust 2019, od 8. do 17. ure
POČITNICE Z JEZUSOM NA SLOVENSKI OBALI
Župnija Preska, T: 051 303 164

Ponedeljek, 26. avgust 2019–petek, 30. avgust 2019  klub Jedro,  
od 8. do 16. ure
POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO 5. TERMIN 
JZ Sotočje Medvode, E: rok@zavodsotocje.si

Ponedeljek, 26. avgust 2019  Okrepčevalnica Stan, ob 10. uri
USTVARJALNA DELAVNICA: DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT
KUD JaReM, E: kud.jarem@gmail.com

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

Prireditve v juliju, avgustu in septembru 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ
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Torek, 27. avgust 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053 

Sreda, 28. avgust 2019  Knjižnica Medvode, ob 16. uri
DRUŽABNE IGRE Z ANJO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053

SEPTEMBER
Ponedeljek, 2. september 2019  Knjižnica Medvode, ob 9. uri
BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO: ŽIVALCE ZA MATERINSKE DOMOVE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053

Sobota, 7. september 2019–nedelja 8. september  pred BC Medvode
IZLET PD MEDVODE (IZLETNIŠKI ODSEK): MONTE LASTRONI & AVANZA
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 11. september 2019  pred BC Medvode
IZLET PD MEDVODE (SENIORSKI ODSEK): SLEMENOVA ŠPICA
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v Sotočju dne 14. 
junija 2019 z geslom Slovenski dan, so: Ida Krek iz Medvod, 
Jelka Pakiž iz Sodražice in Danica Benkovič iz Medvod. Nagra-
jencem iskreno čestitamo. 

18.-20. julij

PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE / 
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA 

MIVKI / ULIČNO GLEDALIŠČE / 

STAND UP / KRANSKA KUHNA / 
OTROŠKI KRANFEST 

BAJAGA & INSTRUKTORI
KINGSTON
TRIO VIVERE
ADI SMOLAR

VESELI SVATJE | HELENA BLAGNE | 
KLAPA BONACA | TILEN LOTRIČ

Poletna noč na Soriški planini

Slovenska popevka
v objemu gora

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Sobota, 20. JULIJ ob 19.30
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Koncert

30. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

www.pisanaloka.si

NASLEDNJA ŠTEVILKA SOTOČJA IZIDE V PETEK,6. SEPTEMBRA. 
UREDNIŠTVO SOTOČJA VAM ŽELI LEPO POLETJE.



50 | NAGRADNA KRIŽANKA

FOTO: PETER KOŠENINAFOTO: PETER KOŠENINA

Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 26. julija 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

OGLJE LAIS  
10 kg 6,53 EUR

SIR TOAST REZINE  
1 kg 5,39 EUR

VEGETA
2 kg  9,75 EUR

TUNINA RIO MARE
80 g X 4  4,65 EUR

OLJE BUČNO  
NERAFINIRANO 

PREMOŠA   
1 L 12,49 EUR ZAČINJENA  

ČEBULA , PRAŽENA  
1 kg  VREČKA  2,99 EUR

Vzajemna z 1.8.2019 odpira vrata nove poslovalnice v Šiški.

Obiščite nas v novih prostorih v Celovških dvorih na Rakuševi ulici 16.

Za vse obiskovalce smo pripravili različne ugodnosti s področja zdravja, športa in 
dobrega počutja. Poleg tega lahko v poslovalnici izveste vse o ponudbi zavarovanj in 
programu Varuh zdravja.

Poslovalnica bo odprta od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00 ure.

Vabljeni!

080 20 60www.vzajemna.si



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 15. jULIjA 2019.

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

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

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

U
G

O
D

EN
 N

A
K

U
P

 - pO
N

U
D

BA
 V

ELjA
 O

D
 tO

R
K

A
 16. D

O
 SR

ED
E 31. jU

LIjA
 (O

Z. D
O

 R
A

ZpR
O

D
A

jE ZA
LO

G
).

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 WEBER 
INTERIER ZA 
KERAMIČNE 
PLOŠČICE
25kg

ECOPET 
ADULT
ZA PSE
15 kg

3+1 GRATIS

RAMDA NAHRBTNA 
MOTORNA KOSA 

BGB52 
51,7ccm 1,4kW

SAMO
144,90€

21,34€
AKcIjA

28,45€

-25%

BIOKILL S 
PRŠILKO
500 ml

SAMO
4,79€

SPREJ 
PROTI 
OSAM 
FIORAND
500 ml

SAMO
5,94€

KOZAREC 
NIZEK 370 ml

SAMO
0,22€

NATUREN ZA 
PARADIŽNIKE

1 liter

5,21€
AKcIjA

6,95€

-25%

100% 
BUČNO OLJE 
KOROŠEC
1 liter

SAMO
13,55€

CHROMOREL-P
1 kg

11,69€
AKcIjA

16,70€

-30%

GAŠENO APNO IGM
23 kg

SAMO
12,49€

SEKIRA GRADBENASAMO
9,90€

KOVČEK ZA
ORODJE

SAMO
15,90€


