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Poletje in osvežitev 
Foto: Peter Košenina
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Iz pogovora z županom: Po slavnostni seji občinskega sveta – Napoved županske 
kandidature – Podpis, ki pomeni enega večjih uspehov tega mandata – Suša zaradi 
pomanjkanja padavin – Prvi sestanki z novo vlado

 Ͱ Znani so letošnji občinski nagra-
jenci. Medvode imajo dva nova častna 
občana, skupaj je bilo kar enajst 
nagrajencev.
Izjemno sem zadovoljen s častnima ob-
čanoma, ki ju je imenovala Komisija za 
priznanja. Ivana Šušteršič in Dušan Bre-
kič si ta naziv vsekakor zaslužita. To sta 
potrdili tudi predvajani predstavitvi. Tudi 
drugi nagrajenci so s svojim delom veliko 
prispevali k naši skupnosti. Tako je bila 
slavnostna seja lep zaključek dvomeseč-
nega praznovanja občinskega praznika.

 Ͱ V slavnostnem govoru ste med 
vrsticami sporočili, da boste jeseni 
vnovič kandidirali za župana. Odloči-
tev ste torej že sprejeli?
Tako je. Odločitev je bila sprejeta. Tega 
nisem želel posebej poudarjati, sem pa 
jo obelodanil z enim stavkom v govoru. 
V zadnjem času je bilo kar veliko vpra-
šanj na to temo, tako da sem se odlo-
čil ob tej priložnosti sporočiti odločitev. 
Pretehtalo je, da imamo v pripravi ve-
liko projektov, ki bi jih rad še zaključil, 
in želja, da skupaj z novo sestavo občin-
skega sveta ustvarimo še kakšno lepo 
zgodbo. Končno besedo o tem, kdo bo 
vodil našo skupnost, pa bodo imeli vo-
livke in volivci letošnjo jesen.

 Ͱ Kako ocenjujete prvo polovico leta 
2022?
Za nami je zelo zahtevnih šest mesecev, 
podražitve se poznajo povsod. Skoraj 
dnevno na občino prejemamo zahtevke 
po zvišanju cen, ne samo pri investici-
jah, tudi drugje, kot so šolski prevozi, 
prehrana, cene energentov gredo v nebo 
… V nekaterih primerih gre za večstood-
stotne podražitve. Jesen in zima bosta 
res pravi preskus.

 Ͱ Kaj še želite izpeljati do konca 
mandata?
Želim si, da bi v čim večji meri realizi-
rali sprejeti proračun, da bi nam uspe-
lo izvesti čim več investicij, da bi zanje 
dobili čim več uporabnih dovoljenj. 
Vesel sem, da smo za celotni levi breg 
reke Save in Sore uspeli dobiti uporabno 

dovoljenje za kohezijo, za projekt Čisto 
zate. Verjamem, da bomo konec poletja 
ali zgodaj jeseni vložili zahtevek tudi za 
uporabna dovoljenja za celotni pirniški 
odsek. To pomeni, da bo projekt tudi de-
jansko zaključen.

 Ͱ Brv čez Savo za kolesarsko pot 
Medvode–Pirniče–Vikrče že čaka na 
vgradnjo.
Brv že izdelujejo na terenu. Kar precej 
občanov jo pride pogledat in seveda si 
želim, da bi se po njej čim prej lahko 
tudi sprehodili ali peljali s kolesom. Zelo 
pa bom vesel podpisa dogovora, ki je tre-
nutno v zaključni fazi. Gre za sporazum 
med podjetjem Donit, Občino Medvode 
in podjetjem Plinovodi. Dogovarjamo se 
ne samo glede prestavitve trase plino-
voda, ki bo omogočala postavitev brvi, 
temveč tudi desetletja dolge želje, da bi 
prišlo v drugi in tretji fazi tudi do presta-
vitve merilno-regulacijske postaje s so-
točja na območje podjetja Donit. Posebne 
zahvale gredo naši direktorici občinske 
uprave, Donita in vsem odgovornim v 
podjetju Plinovodi. Veliko je bilo usklaje-
vanj. S prvo fazo se nam zelo mudi. Ko 
bo dogovor podpisan, bo to eden tistih 
uspehov tega mandata, ki nam omogoča 
nadaljnje urejanje našega mesta.

 Ͱ Junija je bila seja občinskega sveta, 
na kateri je bila tudi točka glede po-
šte v Smledniku. Občinski svet je dal 
negativno mnenje, da pošte v takšni 
obliki ne bi bilo več.
To je že drugič, da je bilo podano mne-
nje, da se ne strinjamo z ukinitvijo pošte 
v Smledniku. Prvo je iz leta 2015. Sam ne 
verjamem preveč v koncept pogodbenih 
pošt. Če se bo Pošta Slovenije vseeno od-
ločila za ta korak, bomo maksimalno 
sodelovali in skušali najti nekoga, ki bo 
pripravljen zagristi v to.

 Ͱ Podaljšali ste rok javnega razpisa 
za prodajo lokalnih kmetijskih pro-
duktov.
Nekaj prijav je bilo, kljub temu smo rok 
podaljšali in se je medtem že iztekel. So-
delavke na občini so preklicale vse po-
nudnike in jih povabile k sodelovanju, 
naj oddajo ponudbo. To je sedaj korak, o 
katerem se je leta govorilo, da si ga želi-
mo. Vse osnovne šole razen OŠ Preska so 
že potrdile tudi višje cene prehrane. Želja 
je, da tudi zaradi tega na krožnike uve-
demo še več lokalno pridelane hrane.

 Ͱ Bodo med počitnicami v šolah in 
vrtcu potekala kakšna večja dela?
Nadaljuje se gradnja prizidka vrtca v 
Smledniku, ki mora biti do septembra 

Župan Nejc Smole z novima častnima občanoma občine Medvode in predsednikom Komisije 
za priznanja Romanom Verasom / Foto: Peter Košenina

MAJA BERTONCELJ

Cilj v čim večji meri realizirati sprejeti proračun
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Razveselili se ga bodo v PGD Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh.

Za gasilce PGD Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh so bili zad-
nji tedni večkrat slovesni. Najprej so s slavnostno akademijo 
zaznamovali sto let delovanja, nato so imeli parado in vese-
lico, 29. junija pa je bila podpisana pogodba za nakup novega 
gasilskega vozila.
Občina Medvode namreč nadaljuje nakupe gasilskih vozil 
za prostovoljna gasilska društva v občini. Novi krog so začeli 
leta 2019 z nakupom vozila za PGD Preska - Medvode. Drugo 
društvo, ki je na vrsti, je Prostovoljno gasilsko društvo Spo-
dnje Pirniče - Vikrče - Zavrh. Župan Nejc Smole in predsednik 
društva Janko Kopač sta s predstavnico podjetja Rosenbauer 
prokuristko Brigito Velše podpisala pogodbo za nakup vozila 
GVV-1. To je manjše vozilo z opremo za gašenje in reševanje. 
Sprejme posadko osmih gasilcev (1 + 7 oziroma 1 + 1 + 2 + 4). 
Predvideno je vozilo Iveco tip Daily, pogon 4x4, kratka kabina 
1 + 1, največja dovoljena skupna masa je sedem ton s kapa-
citeto vode vsaj šeststo litrov. Oprema vozila bo klasična, po 
tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Vrednost pogodbe je skoraj 
265 tisoč evrov. Od tega bo Občina Medvode prispevala dobrih 
185 tisoč evrov, društvo pa nekaj več kot 79 tisoč evrov. Novo 

vozilo bo nadomestilo dotrajano vozilo GV-1. »Upam, da ga 
bomo dobili čim prej in uporabljali predvsem za vaje, da bo 
potrebnih intervencij čim manj,« je dejal predsednik društva 
Janko Kopač. Novo vozilo bo dobavljeno prihodnje leto.

Župan Nejc Smole in predsednik društva Janko Kopač sta s 
predstavnico podjetja Rosenbauer prokuristko Brigito Velše 
podpisala pogodbo za nakup novega vozila GVV-1.  
/ Foto: arhiv Občine Medvode

MAJA BERTONCELJ

V nakup novega gasilskega vozila

zaključena. Šole in vrtec pa bodo čas po-
čitnic izkoristili tudi za večja in manjša 
investicijska dela.

 Ͱ Potekajo predstavitvene delavnice 
participativnega proračuna za pri-
hodnji dve leti. Ste že prejeli kakšne 
predloge novih projektov?
Nekaj jih je prišlo, večino pričakujemo 
v drugi polovici poletja. Na delavnicah 
je precej manjša udeležba verjetno zato, 
ker občani osnovne informacije o par-
ticipativnem proračunu že imajo, vedo, 
kako stvari potekajo.

 Ͱ Kmetje v Polhograjcih so izpostavili 
težave, ki jih imajo z divjimi prašiči. 
Na to temo je potekal tudi sestanek 
med kmeti in lovci. Ste seznanjeni s 
tem?
Na sestanek nismo bili povabljeni, smo 
pa bili s problematiko seznanjeni na 
terenu in tudi z dopisom. Da divji pra-
šiči delajo škodo, je jasno vsakomur, ki 
se sprehaja predvsem po Polhograjcih. 
Sama skrb za ravnanje z divjadjo je v 
domeni države, ki jo prenaša naprej. 
Znotraj tega, kar nam dopušča zako-
nodaja, smo pripravljeni maksimalno 
pomagati. Če bodo na nas naslovljeni 
kakšni predlogi, jih bomo zagotovo pre-
učili.

 Ͱ Na naše uredništvo smo preje-
li vprašanje, vezano na problemati-
ko prekoračitev hitrosti na Medvoški 
cesti.
Na občino prihajajo pobude za lokacije, 
kjer občani želijo, da se izvajajo meritve 
hitrosti. Oddajo jih lahko po e-pošti na 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
(inspektorat@radovljica.si). Skupaj z 
Občino Škofja Loka imamo prostostoje-
či radar, s katerim se meritve izvajajo 
večkrat tedensko.

 Ͱ Dosedanje poletje je v znamenju 
vročine in suše. So zaradi tega tudi v 
Medvodah kakšne težave?
Težav je precej. Ljudje se večinoma ne 
zavedamo resnosti problematike. Sre-
čujemo se z zgodovinsko nizkim nivo-
jem podtalnice, na kar opozarjajo tudi 
strokovnjaki. Smo v stalnem stiku z 
upravljavcem naših vodovodov, torej 
s podjetjem Voka Snaga. Omejitev tre-
nutno še ni. To pa ne drži za nekatere 
manjše vodovodne sisteme. Za uporab-
nike vodovodnega sistema Golo Brdo – 
Polana in Golo Brdo – hrib (na tem viru 
manka vode še ni in je to previdnostni 
ukrep) smo izdali prepoved polnjenja 
bazenov iz vodovodnega sistema in 
preostalo nenujno rabo. Težave so tudi 

drugje. Ukrepali smo tudi že na občini 
in zaprli obe fontani – na krožišču na 
Klancu in na tržnici. S tem dajemo lju-
dem jasno sporočilo, da je stanje alar-
mantno, da se moramo problema za-
vedati vsi in ravnati odgovorno. Narava 
nam več kot jasno sporoča, da bomo 
morali svoj način razmišljanja in rav-
nanja spremeniti. Izzivi prihodnjih let 
bodo v precejšnji meri šli prav v to.

 Ͱ V zadnjem obdobju ste za več pro-
jektov sodelovali z ministrstvi. Ste 
imeli kakšen sestanek tudi že z novo 
sestavo vlade?
Konec preteklega tedna sem bil na 
prvem sestanku, ki smo se ga udeležili 
predstavniki zahodne kohezijske regije. 
Tematika so bila kohezijska sredstva 
v prihodnji perspektivi. Želimo si, da 
država jasno pove, da bo z nacionalno 
ovojnico pokrila razliko med zahodom 
in vzhodom. Zahod naj bi bil po zadnji 
razdelitvi deležen le 40-odstotnega so-
financiranja projektov, kar pomeni, da 
velika večina občin tega ne bo zmogla. 
Informacije so spodbudne in verjamem, 
da bomo s pobudo uspešni. Z evropski-
mi sredstvi si tudi v prihodnji perspekti-
vi želimo izvesti dobre projekte, ki bodo 
doprinesli k napredku naše skupnosti.
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Šestega julija je rojstni dan zavetnika 
Občine Medvode Jakoba Aljaža. Na pred-
večer je tradicionalno potekala slavno-
stna seja občinskega sveta, na kateri so 
podelili občinska priznanja.

SPOMIN NA HINKA SAXA
Večer na prireditveni ploščadi ob medvo-
ški tržnici je bil seveda v prvi vrsti name-
njen prav letošnjim nagrajencem, ki jih 
je kar enajst. Roman Veras, predsednik 
Komisije za priznanja, je med drugim 
pojasnil, da je novi odlok o priznanjih v 
uporabi drugo leto, prvič pa so podelili 
prav vsa priznanja, delovanje nagrajen-
cev pa je pestro in široko. Naziv mladi 
up Medvod sta prejeli sestri Kaja in Sara 
Bukovšak. Medaljo za posebne dosežke v 
letu 2021 je prejela Občinska kulturna zve-
za Medvode. Podeljene so bile štiri plake-
te Jakoba Aljaža, ki so jih prejeli Karmen 
Rebolj, Mojca Furlan, Vida Bališ in Marko 
Sušnik. Veliko plaketo Jakoba Aljaža so ob 
visokih jubilejih podelili Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Preska - Medvode in 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Spo-
dnje Pirniče - Vikrče - Zavrh. Občina Med-
vode je ob prazniku dobila tudi dva nova 
častna občana. Naziv sta si za dolgoletno 
požrtvovalno delo v skupnosti prislužila 
Ivana Šušteršič in Dušan Brekič.
Rdeča nit slavnostne seje so bile naše ži-
vljenjske poti. Program je obogatila glas-
ba, posvečen je bil 60-letnici Slovenske 
popevke. Spomnili so se še na dve oble-
tnici – letos mineva 150 let od rojstva in 
60 let od smrti Hinka Saxa, knjigarnarja, 
tiskarnarja in urednika, ki se je rodil v 
Medvodah in je pomembno prispeval k 
promociji in reprodukciji pisane besede.

ŽUPAN SE JE OZRL NAPREJ
Slavnostni govornik je bil župan Medvod 
Nejc Smole. »Nihče si leta 2018 ni mo-
gel predstavljati, kako drugačen bo naš 

svet v tako kratkem času. V današnjem 
nagovoru bi se želel nekoliko odmakniti 
od tegob, ki so nas pestile v teh letih. 
Rajši od tega se ozrimo naprej. V kakšno 
skupnost verjamem, kakšna skupnost 
bo edina le mogla povezano preživeti 
izzive prihodnosti, kakšne kvalitete naj 
oblikujejo v njej posamezniki? Iskren 
odgovor je, da ne vem. Vem pa, da od-
govor najprej leži v vsakem izmed nas. 
Edini možni izhod iz te situacije je, da 
vsakdo začne spreminjati samega sebe. 
Trdno verjamem, da nam bo uspelo le, 
če bomo spremenili svoj pogled pred-
vsem na skupnost. Vprašajmo se, kako 
so dopustili, da se je v le nekaj desetle-
tjih tako razbohotil egoizem vseh vrst, 
kdaj smo dopustili, da šole prenehajo z 
vzgojo in le še administrativno podajajo 
znanje, kdaj je prostovoljno udejstvova-
nje v društvih in organizacijah postalo 
nekaj preživetega, kdaj je ukvarjanje z 
javnimi zadevami, politika postala tako 
nezaželeno psovano poslanstvo, če vse 
našteto pravzaprav konstituira naše 
skupno bivanje v tem času, na tem pla-
netu, v tej skupnosti. Ne iščimo odgovo-
rov drugje, v drugih. Vsakdo naj se ozre 
vase, se trudi in kot skupnost bomo po-
novno povezani. Kadar smo iskreno po-
vezani, ni izziva, ki bi bil prezahteven. 
Iskrena hvala vam, dragi nagrajenci. 
S svojim delom v skupnosti nam ka-
žete prav to pot. Vaše veselo delo priča 
in kaže luč tudi drugim, z vašo držo in 
nasmehom pa pokažete tudi mladim 
generacijam, da to ni pot, ki greni, pač 
pa daje edini pravi smisel potovanja. 
Povezana skupnost je pogoj, če želimo 
odgovoriti na izzive prihodnjih dni. To 
je prvi del naše domače naloge, ki nam 
je bila dana z dnem, ko smo se rodili 

tu. Meseci pred nami bodo prinesli prve 
preizkušnje. Trdno verjamem, da bomo 
morali, če otrokom želimo zagotoviti, 
da bodo živeli lepo in kvalitetno življe-
nje, spremeniti tudi svoja dejanja. Če je 
ponovna preobrazba v skupnost naša 
prva naloga, je jasna tudi druga: kot 
skupnost med vodami bomo naredili 
pogumne in jasne korake v smeri, da se 
prilagodimo izzivom sprememb okolja, 
ki jih, če kdaj, prav v teh časih še kako 
občutimo. Energetska samooskrba jav-
nih zavodov, šol, vrtcev, zdravstvenega 
doma, uvedba finančnih spodbud za 
vse občane, da koristno uporabimo pa-
davine, kadar so, in hkrati varčujemo s 
pitno vodo, izjemno bomo morali pove-
čati vlaganje v kakovostno vodooskrbo, 
ki bo zagotavljala neoporečno vodo tudi 
v času izjemnih suš, ki smo jim priča, 
spoštovanje domače zemlje in čim večja 
samooskrba ter lokalno pridelana hra-
na, ki naj se vse bolj obrača proti traj-
nostno naravnani proizvodnji. Vse to 
niso iluzije nekega sanjača, pač pa naša 
jasna naloga za prihodnost. Pot uspeha 
ni nikoli lahka, je pa veliko lažja, če ho-
dimo skupaj. Hvala vsem, ki se trudite 
za našo skupnost. Skupaj gradimo, sku-
paj se veselimo in hvaležen sem za to,« 
je v govoru med drugim poudaril župan 
Nejc Smole. V imenu nagrajencev se je 
zahvalil častni občan Dušan Brekič.

SLOVENSKA POPEVKA
Večer je s slovenskimi popevkami obo-
gatila Darja Švajger s pianistom Jako 
Puciharjem. Slišali smo Pesem o po-
mladi in prijateljstvu, Lastovko, Pole-
tno noč in Med iskrenimi ljudmi. Obe 
himni ob začetku prireditve je zaigrala 
Godba Medvode.

Enajst 
nagrajencev
Podeljena so občinska 
priznanja Občine Medvode, 
med njimi tudi dva naziva 
častni občan.

MAJA BERTONCELJ
V programu so se z nastopom pevke Darje Švajger in pianista Jake Puciharja spomnili 
60 let Slovenske popevke. Predstavili so tudi Hinka Saxa, mnogim neznanega tiskarja in 
knjigarnarja, ki se je pred 150 leti rodil v Medvodah. / Foto: Peter Košenina
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Ivana Šušteršič s Seničice je pot v prostovoljstvo začela pred 
več kot tremi desetletji, ko je kot mati štirih otrok, sicer prav-
nica po poklicu, izpolnila pogoje za upokojitev in iskala nove 
obveznosti. Udeležila se je semestra študija dobrodelnosti in 
odpotovala na tritedensko izobraževanje v Francijo. Že več kot 
trideset let je sinonim za karitativne dejavnosti v občini Med-
vode in širše. Leta 1991 je ustanovila Župnijsko karitas Preska, 
ki je bila prva na današnjem območju občine Medvode. Prav 
tako je bila pomembna pobudnica za ustanovitev izpostav 
Karitas v drugih župnijah v občini – v Pirničah, Smledniku, 
Sori in na Sveti Katarini. Med drugim je bila tudi ustanovna 
članica slovenskega društva Unicef.
»Njena želja pomagati drugim se je v vseh teh letih realizi-
rala na različne načine: najprej kot pomoč beguncem v času 
vojne na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, nato pa kot 
pomoč ljudem v stiski, socialno šibkim in starejšim. S skupi-
no prostovoljcev je nudila oporo in pomoč družinam ter posa-
meznikom z neposredno materialno pomočjo, kot so paketi 
hrane, pomoč pri plačilu položnic, stroškov šolskih potreb-
ščin ... S svojim bogatim pravnim znanjem in dolgoletnimi 
izkušnjami karitativno poslanstvo še vedno uspešno opravlja 
tudi v okviru Škofijske karitas Ljubljana in Slovenske karitas 
ter ne le na nivoju Župnijske karitas Preska, ki jo je uspešno 
vodila vse do leta 2021,« so med drugim zapisali v obrazložitvi 
priznanja in nadaljevali: »Na Slovenski karitas je sodelovala 
vse od začetka, najprej kot pravna pomoč pri vzpostavljanju 
delovanja in kasneje pri zagotavljanju komun za zasvojene. 
Velja za pionirko na področju brezplačnega pravnega svetova-
nja ljudem v stiski, bodisi pri urejanju zapadlih računov, po-

sledic izvršb in deložacij, bodisi pri obravnavah na sodiščih. 
Vključila se je tudi v pomoč najranljivejšim – žrtvam trgovine 
z ljudmi. Pri svojem delu je strokovno in povezovalno sodelo-
vala s številnimi ustanovami s področja socialnega varstva – 
s Centrom za socialno delo Ljubljana, Občino Medvode, DEOS 
Centrom starejših Medvode, Unicefom Slovenija, Rdečim kri-
žem Slovenije ... Poleg izostrenega čuta za sočloveka v stiski 
so njene vrline še topel osebni stik, aktivno poslušanje ter od-
prtost za sodelovanje in povezovanje v korist reševanja težav 
ljudi v stiski. Na njeno pobudo se Televizija Medvode vsako 
leto vključuje v akcijo Teden Karitas z oddajo Klic dobrote, v 
kateri zbirajo sredstva za ljudi v stiski v medvoški občini. Je 
tudi pobudnica mnogih predavanj, dejavnosti za starejše v 
župniji in v Centru starejših Medvode. Sledi njene skrbi za 

generacijo v tretjem življenjskem obdobju je mogoče opaziti 
povsod po občini Medvode. Zato Ivano najbolje opisujejo be-
sede: pozitivnost, predanost, sočutje.« Celotna Slovenija je že 
večkrat prepoznala sadove njenega dela. Pred leti je bila med 
nominiranimi v akciji Ljudje odprtih rok za dobrotnico leta 
2007. Leta 2019 ji je predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor podelil najvišjo državno nagrado za izjemne dosežke na 
področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja. Najviš-
je priznanje je sedaj prejela še v domačem okolju.
»Počaščena sem, da sem druga ženska z nazivom častna ob-
čanka Medvod. Zahvala vsem, ki so mi v tridesetih letih po-
magali, da sem lahko naredila to, kar sem. Predvsem bi se 
rada zahvalila tistim, ki so prišli do mene in s katerimi smo 
reševali probleme. Hvaležna sem vsem sodelavcem. Veliko 
jih je bilo v teh letih. Brez dobre ekipe se ne da narediti ve-
liko. Vesela sem, da sedaj delajo naprej. Hvala predlagatelju 
in komisiji, ki je ugotovila, da sem zrela za takšno priznanje. 
Velika hvala mojim domačim, še posebej možu Jožetu – mo-
jemu tajniku, šoferju, nosaču ... Ne nazadnje hvala Bogu, da 
mi je dal to možnost, da sem lahko danes tukaj,« je povedala 
Ivana Šušteršič. Družina ji veliko pomeni. Ima enajst vnukov 
in eno pravnukinjo. Če je ob upokojitvi iskala nove izzive, da 
bi naredila kaj dobrega, je sedaj s prehojeno potjo zadovolj-
na. »Če kdo pokliče, me vpraša za pomoč, mi zaigra srce in 
se takoj odzovem. Po svojih močeh in potrebah bom ostala 
aktivna. Z Ljubljano sem še povezana, v Medvodah pa stvari 
peljejo naprej drugi. Ljudi, ki so potrebni pomoči, je veliko. 
Pred dnevi sem v trgovini pred blagajno srečala gospo, katere 
problematiko sem reševala že pred leti. Objela me je in se 
mi zahvala, koliko dobrega sem naredila zanjo. Gospa za njo 
pa je dodala, da sem najboljša gospa v Medvodah. Ljudje me 
poznajo po mojih delih. To šteje.«

Neguje čut za sočloveka
Ivana Šušteršič je za izjemen prispevek k skrbi za najranljivejše člane skupnosti ter v 
javno potrditev njenega nesebičnega, predanega in strokovnega dela v korist občanov 
prejela naziv častne občanke občine Medvode.

MAJA BERTONCELJ

Ivana Šušteršič, druga častna občanka v zgodovini Občine Medvode 
/ Foto: Peter Košenina

Na slavnostni seji je bila oblečena v narodno 
nošo. »Moja stara mama je rekla, da kadar imaš 
velik, edinstven, neponovljiv dogodek, vzemi 
najboljši 'gvant' iz omare,« je pojasnila odločitev.
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Dušan Brekič iz Goričan se je rodil leta 1939 v Dalmaciji, bli-
zu Zadra. Družbeno odgovoren je bil že kot najstnik, saj se 
je udeležil kar petih mladinskih delovnih brigad. Šolal se je 
v Ljubljani, kjer je leta 1963 diplomiral na Ekonomski fakul-
teti ter kot ekonomist večino delovne dobe delal na vodilnih 
položajih v gospodarstvu in politiki. Kljub odgovornemu po-
klicnemu delu pa je vedno našel čas tudi za širšo družbeno 
aktivnost.
Po prihodu v Medvode leta 1974 je bil najprej izvoljen za predse-
dnika sveta Krajevne skupnosti Medvode, po ustanovitvi novih 
krajevnih skupnosti za predsednika sveta Krajevne skupno-
sti Vaše - Goričane in kasneje Skupnosti krajevnih skupnosti 
Medvode. V letih od 1981 do 1985, ko je bil predsednik Izvršnega 
sveta Občine Ljubljana Šiška, so Medvode dobile novo osnovno 
šolo, vrtec, zdravstveni dom in še nekaj manjših objektov iz 
projekta Samoprispevek v Ljubljani. Zgrajena je bila tudi nova 
policijska postaja. Pri vseh teh investicijah je aktivno sodelo-
val. Po njegovi zaslugi je kmalu po odprtju gorenjske avtoceste 
asfaltno prevleko dobila tudi cesta od Medvod do Stanežič. Za 
urejanje in izgradnjo lokalnih cest in drugih komunalnih na-
prav so v tem obdobju vpeljali sistem dinar na dinar. Pomagal 
je številnim medvoškim podjetnikom in kmetijcem, bil član 
nadzornega sveta LPP, en mandat pa tudi direktor Tovarne 
celuloze in papirja Goričane. Po ustanovitvi Občine Medvode 
je bil izvoljen za člana občinskega sveta ter bil vseskozi akti-
ven član sveta in njegovih organov. Med drugim je postal tudi 
medvoški arbiter v Komisiji za razdelitev premoženja bivših 
ljubljanskih občin. Sprejet in uveljavljen je bil njegov predlog 
delitvene bilance, ki je bil za Medvode najbolj optimalen. Ob 

zaključku aktivnega dela je bil vodja oddelka za proračun in 
finance v Občinski upravi Občine Medvode ter zadolžen za ra-
zvoj drobnega gospodarstva, kmetijstva in turizma. Tudi po-
dročje prostovoljstva in družbenih dejavnosti dolga desetletja 
ni ostalo brez njegovega prispevka. Med drugim je bil predse-
dnik DPD Svoboda Medvode, sodeloval pri organizaciji Gluma-
ških večerov v Goričanah, z Godbo Medvode pa se je ob njeni 
petdesetletnici povzpel na Triglav. Dvajset let je bil predsednik 
Planinskega društva Medvode, štiri leta načelnik gospodarske-

ga odseka, danes pa je član upravnega odbora. Društvo je sicer 
prevzel v zelo slabem stanju, vendar mu je uspelo aktivirati 
vse dejavnosti, ki jih planinska društva sicer opravljajo. Več 
kot dvajset let je planinski vodnik z licenco. Letno organizira 
in vodi od petnajst do dvajset izletov, ki se jih udeležuje tudi 
več kot šestdeset pohodnikov. Dolga leta je bil član organiza-
cijskega odbora priljubljenih Veteranskih smučarskih tekem. 
Že trinajsto leto vodi tudi planinsko sekcijo v Društvu upoko-
jencev Medvode. Za delo v društvu mu je Mestna zveza upo-
kojencev Ljubljana podelila priznanje odličnosti. Da je njegovo 
delo na področju planinstva zares uspešno, dokazuje plaketa 
Občine Medvode, ki jo je planinsko društvo prejelo predvsem 
za rezultate v času njegovega opravljanja funkcij in v letu 2021 
najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije za zasluge v pla-
ninstvu – svečano listino.
»Če lahko verjamemo v mit dobrih direktorjev in skrbnih po-
litikov, ki so svoje položaje izrabili zgolj toliko, da so storili 
tudi nekaj dobrega za lokalno skupnost in prostovoljce, po-
tem pri Dušanu Brekiču ta mit postane resnica,« je še zapi-
sano v obrazložitvi priznanja. Nanj je zelo ponosen in ga bo 
postavil na vidno mesto. »Hvaležen sem vsem tistim, ki so 
toliko let nesebično delali z mano na raznih področjih, po-
magali drug drugemu. Brez druženja ne bi bilo vsega tega. 
Rad imam ljudi, delal sem zanje. Če me je okolje sprejelo, je 
bilo to toliko bolj prijetno. Vodi me želja storiti nekaj dobrega, 
koristnega. Kolikor mi bo zdravje dopuščalo, bom še naprej 
aktiven, še posebej v planinstvu, da starejšim pokažem, kaj 
vse ima Slovenija.«

Že kot najstnik družbeno odgovoren
Dušan Brekič si za nesebično delovanje zasluži javno priznanje občine, v katere 
razvoju je pustil neizbrisen pečat. Postal je častni občan občine Medvode.

MAJA BERTONCELJ

Dušan Brekič, častni občan občine Medvode / Foto: Peter Košenina

»Ko se sprehajam po bolj ali manj samotnih 
poteh v naših hribih ali tu nekje na vasi, srečujem 
ljudi z očmi, uprtimi v tla. Ne pogledajo te, kaj 
šele, da bi pozdravili. Takrat me preveva čuden 
občutek jeze in žalosti. Po drugi strani pa mi srce 
povsem drugače zapoje, ko me na poti na Senico 
pozdravi šolarček z glasnim 'dober dan'. Kaj je 
lepšega! Vsem vam želim, da bi bilo takih 'dober 
dan' čim več. Srečno!«
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Prostovoljno gasilsko društvo Preska 
- Medvode praznuje 110-letnico delova-
nja. Razglašeno je za osrednje gasilsko 
društvo v občini Medvode. V svojem po-
žarnem okolišu pokriva skoraj polovico 
prebivalcev občine in sodeluje na več 
kot osemdeset odstotkih vseh interven-
cij v Gasilski zvezi Medvode.
Ustanovljeno je bilo junija 1912 na pobu-
do preškega župnika Franceta Brance-
ta. Kmalu po ustanovitvi so člani začeli 
zbirati sredstva za brizgalno in orodje. 
Z nabirko prostovoljnih prispevkov in 
s posojili ter prostovoljnim delom so v 
letu 1913 začeli graditi gasilski dom in ga 
v istem letu predali namenu. Leta 1927 
so kupili prvo motorno brizgalno, ki je 
bila najboljša med gasilskimi društvi 
daleč naokoli. V letu 1937 so kupili gasil-
ski avto. Obe vojni sta tragično posegli v 

moštvo in premoženje društva. Po večle-
tnih naporih jim je leta 1963 uspelo kupi-
ti nov gasilski avto in rabljeno motorno 
črpalko. Leta 1968 so stari dom porušili 
in v letu 1970 novega skupaj z urejeno 
okolico predali namenu. Ob šestdesetle-
tnici so prejeli gasilsko sireno. Gasilski 
dom je bil do danes še večkrat preno-
vljen, prav tako pa se je kupovala najso-
dobnejša oprema. Zgodovino gasilskega 
društva je zaznamoval predvsem Franc 
Jarc starejši, ki je leta 1961 prevzel mesto 
poveljnika in bil v tej vlogi dva mandata, 
nato pa do leta 2003 predsednik. Predse-
dniki so bili še Vid Longar, Boštjan Gor-
tnar in aktualni Tomaž Plešec. Funkcijo 
poveljnika je do lanskega septembra 15 
let uspešno opravljal Bojan Rogelj, ko je 
to mesto prepustil Boštjanu Gortnarju. 
Društvo je v vsem tem času kupilo in 
zamenjalo kar nekaj vozil. Zadnje je bilo 
predano v uporabo pred dvema letoma.

Prostovoljno gasilno društvo Spodnje 
Pirniče je bilo ustanovljeno v letu 1922, 
ko se je skupina vaščanov iz Spodnjih 
Pirnič, Vikrč in Zavrha, do takrat aktiv-
nih članov Gasilskega društva Zgornje 
Pirniče, odločila, da ustanovi svoje ga-
silsko društvo.
Prvi gasilski dom so zgradili že prvo leto 
po ustanovitvi, leto kasneje so kupili roč-
no gasilno brizgalno, ki so jo uporabljali 
vse do leta 1932, ko so kupili novi gasilski 
voz na konjsko vprego in motorno bri-
zgalno BVM. Zaradi stalne širitve vasi in 
da bi v primeru požara lažje posredovali, 
so leta 1934 zgradili tudi nov rezervoar za 
požarno vodo v Spodnjih Pirničah. Med 
drugo svetovno vojno se je delovanje 
društva omejilo zgolj na posredovanje v 
nujnih primerih, povojno obdobje pa je 
minilo v znamenju obnove, pridobivanju 

novega članstva in stalnega usposablja-
nja ter nabave novega orodja in opreme. 
Tudi v kasnejših letih so posodabljali 
vozni park in opremo ter zgradili nov 
gasilski dom, ki je bil namenu predan 
leta 1982. Zadnja sprememba v voznem 
parku društva je iz leta 2010, ko so za-
starelo orodno gasilsko vozilo zamenjali 
za rabljeno gasilsko vozilo GV-1. Ob pra-
znovanju devetdesetletnice leta 2012 se 
je pojavila zanje skoraj neverjetna prilo-
žnost, da pridobijo večje zemljišče v Vikr-
čah za vadbeni poligon in druge gasilske 
dejavnosti. Tri leta kasneje so postavil 
kozolec toplar, ki je v osnovi namenjen 
za shrambo razne opreme za gasilske 
vaje in druženje.
Vodstvo društva še prav posebno pozor-
nost namenja delu z gasilsko mladino 
in starejšimi gasilci in gasilkami. Skr-
bijo tudi za družabno življenje v svojem 
okolišu.

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Preska - Medvode so podelili veliko plaketo 
Jakoba Aljaža.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Priznanje sta prevzela poveljnik Boštjan 
Gortnar in predsednik Tomaž Plešec. 
/ Foto: Peter Košenina

Priznanje sta prevzela predsednik društva 
Janko Kopač in poveljnik Jernej Božič.  
/ Foto: Peter Košenina

Priznanje osrednjemu gasilskemu društvu

Priznanje ob stoletnici
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh so podelili veliko 
plaketo Jakoba Aljaža.
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Mojca Furlan je obiskovala osnovno 
šolo v Preski. Od mladih nog jo spremlja 
ljubezen do literature. V šestem razredu 
osnovne šole je ustanovila dramsko in 
plesno skupino.
Izjemno aktivna je na področju trajno-
stnega razvoja. Izobraževala se je v tujini 
in doma. Štiri leta je bila nosilka med-
narodnega programa Health Promoting 
Schools za Slovenijo. Letos mineva 30 let, 
odkar so pri založbi Rokus izdali prvi uč-
benik v Sloveniji o trajnosti Prvi koraki v 
ekologijo – napisala ga je Mojca Furlan. 
Znana je kot kritičarka potrošniškega 
načina življenja – svoje prepričanje že 
šesto leto izraža skozi kolumne v meseč-
niku Sotočje. Leta 2013 je bila nagrajena 
kot prostovoljka mentorica učencem v 
programu Mladi raziskovalci in njiho-
vi mentorji s strani Mestne občine Lju-
bljana. Kot prostovoljka je prejela tudi 

priznanje ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter 
revije Naša žena. Mojca Furlan je tudi 
aktivistka. Odpovedala se je svoji ljube-
zni do knjig in kulture ter se posvetila bi-
tjem, ki ne zmorejo glasu zase – živalim. 
Njihovih bolečin, ki bi jim velika večina 
ljudi obrnila hrbet, sama enostavno ne 
more zanikati. S svojim srčnim delom 
prispeva k cilju, da bi bilo zapuščenih ži-
vali v naši okolici vse manj.
Poznamo jo kot predsednico Društva 
za varovanje okolja in pomoč živalim v 
stiski Reks in Mila ter kot idejno vodjo 
in koordinatorko akcije sterilizacij živa-
li, ki se v občini Medvode neprekinjeno 
izvaja že sedmo leto. S svojo ekipo pro-
stovoljcev izobražuje otroke in odrasle. 
V revijah Moj planet, Pogled in Ciciban 
redno objavlja vsebine s področja nara-
voslovja in varovanja živali. Pripravila 
je zloženke o ježih, ki so zaščitena ži-
valska vrsta – tako kot dvoživke, ki jim 

pomaga pri pomladanski selitvi čez ce-
ste, bori se tudi za ohranitev slovenskih 
zveri.

Profesorica Karmen Rebolj predstavlja 
sinonim za poučevanje v šoli. Kot so 
med drugim zapisali v obrazložitvi pri-
znanja, je že kot mlada učiteljica svoja 
nova spoznanja na področju poučeva-
nja z velikim veseljem prenašala v pra-
kso, med otroke.
»To je počela na način, ki je bil nevsi-
ljiv in navdihujoč za vse strokovne de-
lavce šole. Tako je oblikovala, ne da bi 
se tega sploh zavedala, odprto učečo se 
skupnost, kjer so se znanje, izkušnje 
in dobre prakse spontano prenašali. 
Občudovanja vreden je njen odnos do 
učiteljevega poslanstva, dela, delovne 
morale in kolektivne pripadnosti – za 
današnji čas tako iskane vrednote. V 
njenem delu pa je bilo, vse do zadnjega 
trenutka dela v šoli – 31. avgusta 2021, 
tako polno vsega. Ljubezen do ljudskega 

izročila jo je spodbujala, da je dolga leta, 
vsako leto znova, vodila otroke po poteh 
kulturne dediščine Pirnič in okolice ter 
jih vedno popestrila z lepo slovensko 
pesmijo. Prav s pesmijo in tudi drugi-
mi točkami je skupaj z učenci polepša-
la marsikatero prireditev. Učencem je 
pokazala, kako pomembno je poznati 
in ohranjati slovensko kulturno dedi-
ščino. V sklopu dnevov dejavnosti jih je 
peljala tudi na bližnje kmetije, kjer so 
obujali stare ljudske šege. Bila je gonil-
na sila pri številnih izvirnih in uspe-
šnih projektih, ki so bili odmevni tudi 
izven lokalnega okolja ter oživljanja 
kulturne dediščine, pri projektu Ujemi 
pesem, kjer so odmevale pesmi treh de-
žel.«
Njeno zgledno delo na področju vzgoje 
in izobraževanja je cenjeno tudi širše v 
strokovnih krogih. Dragocena je njena 
zapuščina na strokovnem področju ter 

kot taka predstavlja močan navdih in 
zgled zdajšnjim generacijam strokov-
nih delavcev.

Mojca Furlan je prejela plaketo Jakoba Aljaža.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Mojca Furlan / Foto: Peter Košenina

Karmen Rebolj / Foto: Peter Košenina

Posvetila se je bitjem, ki ne zmorejo glasu zase

Sinonim za poučevanje v šoli
Karmen Rebolj je prejela plaketo Jakoba Aljaža.
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Vida Bališ je dolgoletna predana prosto-
voljka in vedno pripravljena pomagati.
»Njeno delovanje lahko na kratko opre-
delimo kot skrb za boljše življenje vseh 
občanov, tako na področju družbenih 
in komunalnih dejavnosti kot v razvoju 
turizma in pospeševanju prostovoljstva. 
Sredi sedemdesetih let je zaradi pomanj-
kanja telefonskih priključkov na obmo-
čju zdajšnje občine Medvode postala 
predsednica odbora za izgradnjo telefon-
skega omrežja za smer Vaše–Sora–To-
pol. S svojo ekipo je bila v pomoč tedanji 
Pošti Ljubljana za organizacijo finančnih 
in tehničnih zadev, zbiranje soglasij la-
stnikov zemljišč in evidentiranje naroč-
nikov. Veliko zaslug ima tudi za gradnjo 
omrežja kabelske televizije in kmalu 
zatem še za uveljavitev lokalne Televizi-
je Medvode, še danes pa je članica sve-
ta zavoda Kabelske televizije Medvode. 

Leta 2002 je postala tajnica Turistične 
zveze Medvode. Kot njena predstavnica 
in kasneje kot predstavnica Turistične 
zveze Slovenije je sodelovala tudi v Slo-
venski filantropiji, ki je tudi na podlagi 
poziva medvoških turističnih društev 
zelo resno zastavila pripravo Zakona o 
prostovoljstvu, sprejetega leta 2011. Tako 
je v naši lokalni skupnosti med najbolj 
zaslužnimi, da je prostovoljsko delo 
družbeno prepoznano in ustrezno ovre-
dnoteno,« so o njej med drugim zapisali 
v obrazložitvi priznanja. V volilnih letih 
1998 in 2002 je bila izvoljena v Občinski 
svet Občine Medvode. Bila je predsedni-
ca Odbora za komunalne zadeve in čla-
nica Odbora za gostinstvo in turizem ter 
odigrala odločilno vlogo tudi pri gradnji 
doma starejših občanov. V zadnjih man-
datih je tudi članica sveta Krajevne sku-
pnosti Vaše - Goričane.
Ob sebi je ves čas imela ljudi, ki so bili 
pripravljeni trdo delati. Vedno in redno 

je sodelovala v projektih, ki jih je oceni-
la kot blaginjo širše skupnosti in v ka-
tere je verjela.

Življenjska pot Marka Sušnika se je za-
čela leta 1954 v Goričanah.
»Aktiven je bil na več področjih. Kot zbo-
rovski pevec je začel v Sori v moškem 
in mešanem pevskem zboru. Za časa 
študija je bil član APZ Tone Tomšič, 
kakšno leto Moškega komornega zbo-
ra Šenčur, že dolga leta pa ostaja član 
Lovskega pevskega zbora Medvode, ka-
terega predsednik je bil osem let. Nosi 
bronasto, srebrno in zlato Gallusovo 
priznanje. Kot mlad fant se je naučil 
igrati kitaro in ta ga je spremljala vse 
življenje. Igral je v narodno-zabavnem 
ansamblu Katarina, nato pa v istoi-
menskem duetu. Nekaj časa je igral v 
ansamblu Bitenc. Tudi igra in slikanje 
mu nista tuja. V igri Hop, Cefizelj je igral 
Butalskega policista, v igri Razvalina ži-
vljenja v Sori pa žganjarja Urha. S prija-
teljem Andrejem Kosom sta v Knjižnici 

Medvode pripravila razstavo Igra barv 
in oblik. Leta 1996 je na Televiziji Med-
vode vodil dvanajst zabavno-glasbenih 
oddaj. Leta 2000 je napisal Veteransko 
himno. Od ustanovitve dalje je član Ko-
lesarskega kluba Medvode in aktiven 
član Turističnega društva Goričane - 
Vaše. Sodeloval je tudi pri pripravi pri-
reditve Ko vaško jedro oživi. Dvanajst let 
je bil ključar v cerkvi na Tehovcu. Bil je 
član mnogih komisij, Nestrankarske li-
ste za napredek krajev občine Medvode, 
Odbora za gostinstvo in turizem, Komi-
sije za ocenjevanje Moja dežela – lepa in 
gostoljubna ter član Sveta javnega zavo-
da Knjižnica Medvode in tudi podpred-
sednik sveta Krajevne skupnosti Vaše 
- Goričane. Nekaj časa je vodil izlete po 
Medvodah in okolici. Bil je pobudnik za 
izdajo knjige o miklavževanju v Goriča-
nah, kot Miklavž pa nastopa že petdeset 
let. Leta 2017 sta z ženo Jelko in člani de-
legacije Občine Medvode predstavljala 

občino na kulturnem festivalu v Nem-
čiji ob praznovanju 1200-letnice mesta 
Nidda,« so zapisali o Marku Sušniku.
Kulturno izročilo s svojim zgledom pre-
naša iz roda v rod.

Vidi Bališ je prejela plaketo Jakoba Aljaža.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Vida Bališ / Foto: Peter Košenina

Marko Sušnik / Foto: Peter Košenina

Za blaginjo skuposti premika gore

Z zgledom prenaša kulturno izročilo
Marko Sušnik je prejel plaketo Jakoba Aljaža.
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V času epidemije covida-19 se je rodila 
ideja, ki je dobila krila zaradi uresničlji-
ve vizije in predvsem vztrajnosti. Kdo 
ali kaj je Kralj Ojdip? Gre za prvi in edini 
skupni projekt petih gledališč iste lokal-
ne skupnosti, ki so v preteklosti sodelo-
vala le redko. Naslednji in morda temu 
enak presežek pa je volja posamezni-
kov, ki so medsosedske tektonske pre-
mike začrtali v isto smer, upajoč združi-
ti se v skupno celino ljubiteljske kulture 
in medsosedskega druženja, v en cilj, v 
eno predstavo – v Kralja Ojdipa.
»Združeno medvoško gledališče nas je s 
predstavo na prostem, na prireditvenem 
prostoru sredi mesta, poleti leta 2021 po-
peljalo daleč nazaj v zgodovino. Največji 
pobudnik projekta je bilo Kulturno ume-
tniško društvo Fofité s predsednikom Ži-
gom Okornom in Janezom Vencljem, ki 
je izbral zgodbo ter vodil režijo. S peklom 

Ojdipove usode pa nas je, poleg številne, 
usklajene igralske zasedbe, v glavni vlogi 
prepričljivo soočil Matej Ulčar,« je zapi-
sano v obrazložitvi priznanja. Ustvarjalci 
projekta Združeno medvoško gledališče 
so bili: kot glavni organizator Občinska 
kulturna zveza Medvode, kot pobudnik 
projekta in sodelujoči v predstavi Kul-
turno umetniško društvo Fofité ter ostali 
sodelujoči – Kulturno umetniško društvo 
Smlednik, Kulturno umetniško društvo 
Pirniče, Kulturno umetniško društvo 
Oton Župančič Sora in Kulturno umetni-
ško društvo Fran Saleški Finžgar Senica. 
Veliko delo je opravil tudi Javni zavod So-
točje Medvode. Odlično podporo so nudili 
še številni ostali prostovoljci, med dru-
gim tudi člani vseh društev upokojencev.
Velika želja predlagateljev in gotovo še 
mnogih je, da ta zgodba o največjem 
prekletstvu človeka ni zadnja gledali-
ška povezava Združenega medvoškega 
gledališča.

Mladi ustvarjalki Kaja in Sara Bukovšak 
sta pomembno zaznamovali kulturo v 
občini Medvode.
»Skrbno negujeta pisano slovensko be-
sedo ter z njo spodbujata druge mla-
de ustvarjalce na področju literarnega 
ustvarjanja. S svojim izjemno uspešnim 
prispevkom na področju lutkarstva ani-
mirata najmlajše k njihovemu osebne-
mu razvoju domišljije in jim odpirata 
nove pravljične svetove. S plesnimi 
kreacijami, ki jih ustvarjata samostoj-
no, oplemenitita tako literarne nastope 
kakor gledališke predstave. S svojo po-
zitivno energijo in optimizmom ter ve-
seljem do ustvarjanja spodbujata mlade 
k včlanitvi v kulturna društva,« se med 
drugim glasi obrazložitev priznanja.
Kaja in Sara sta aktivni članici mlajše 
literarne sekcije Bezeg, pa tudi lutkovne 
sekcije Kulturno umetniškega društva 

JaReM. Samostojno sta režirali predsta-
vo z naslovom lmprobezek, na podlagi 
zbirke haig z naslovom Večerna luna 
pesnika Jurija Marussiga pa sta ustva-
rili predstavitev knjige s pomočjo kami-
šibaja ter recital in haige povezali s kre-
acijo svojega plesa. Odmeven je bil tudi 
njun prispevek v igrano-dokumentarni 
predstavi na Večeru petja in poezije v 
Žužemberku z naslovom Ste prišli, go-
spa, čakali smo vas. Kot aktivni igralki 
v igralski skupini Vaško gledališče Pr 
Bzg že tri leta pomembno prispevata 
k obujanju vaških navad ter običajev. 
Uspešno igrata tudi kot lutkarici v lut-
kovnem gledališču Aljažek. Sooblikovali 
sta knjižico z naslovom Naj bezeg cveti. 
Njuno ustvarjalno delo dopolnjuje tudi 
samostojno pripravljeni recital pesmi 
Cirila Zlobca, Toneta Pavčka ter Janeza 
Menarta za Prešernovanje na Mestnem 
trgu v Žužemberku in recital pesmi 
pesnika Jurija Marussiga v Centru za 

poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani. 
Svoje udejstvovanje sta potrdili tudi na 
več kot desetih gostovanjih po Sloveniji 
v humoristični igri Večer na vasi.
Kajo in Saro odlikujejo tudi druge aktiv-
nosti, predvsem na področju gasilstva, 
za kar je Sara prejela številna priznanja 
in medalje. Radi tudi pojeta, predvsem 
Kaja.

Občinski kulturni zvezi Medvode so podelili medaljo Občine Medvode.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Nagrado sta prevzela Irena Sonc Šlenc, 
predsednica OKZ Medvode, in Janez Vencelj, 
režiser predstave Kralj Ojdip. / Foto: Peter 
Košenina

Kaja in Sara Bukovšak / Foto: Peter Košenina

Nagrada projektu petih gledališč

Mlada upa Medvod
To priznanje sta letos prejeli sestri Kaja in Sara Bukovšak.
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Občinski svetniki so imeli na dnevnem redu junijske seje de-
set točk.
Za predstavnika ustanovitelja, torej Občine Medvode, v svet 
zavoda Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega 
Smlednik so imenovali Blaža Brešana. Mandat traja štiri 
leta. Sprejeli so Predlog Odloka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
urejanja PD 15/1 Žlebe. Gre za območje podjetja HIT Preless. 
Podanih je bilo sicer nekaj pripomb in pomislekov, tudi gle-
de parkiranja. Pojasnjeno je bilo, da parkiranje tovornjakov 
na tem območju ni dopustno. Po skrajšanem postopku so 
sprejeli Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi 
mirujočega prometa v občini. Prinaša spremembo, da se z 
globo 40 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki parkira 
na rezerviranih parkirnih površinah brez uporabe dovolil-
nice, ki jo izda Občina Medvode. Rezervirane površine, kjer 
je obvezna uporaba dovolilnice, so določene z Odredbo o do-
ločitvi javnih parkirnih površin v občini. Nadzor opravlja re-
dar medobčinskega redarstva. Svetniki so sprejeli Osnutek 
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti Občine Medvode. V letu 2018 so v okvi-
ru energetskega pogodbeništva izvedli investicijske ukrepe 
v OŠ Simona Jenka Smlednik, POŠ Topol in Vrtcu Medvode 
– enota Ostržek. Kot so pojasnili na Občini Medvode, konec 
leta pristojno ministrstvo napoveduje ponovno objavo raz-
pisa za sofinanciranje operacije celovite energetske prenove 
stavb v (so)lasti in rabi občin. Iz tega razloga nameravajo po 
enakem modelu kot leta 2018 pristopiti k energetski obnovi 
še naslednjih objektov: Osnovne šole Pirniče (razsvetljava, 
termostatski ventili, telovadnica (fasada, streha), prizidek 
– fasada, streha), Osnovne šole Medvode (fasada, streha, 
razsvetljava, termostatski ventili), občinske upravne stavbe 
(fasada, streha, razsvetljava) in Glasbene šole Franca Štur-
ma – Podružnica Medvode (fasada, streha). Obstoječi odlok 
so tako dopolnili s štirimi novimi objekti. Podanih je bilo 
sicer kar nekaj pripomb.
Svetniki so se seznanil s Poročilom o delu nadzornega odbo-
ra Občine Medvode v obdobju junij 2021–april 2022 ter z nji-
hovim Letnim programom dela za leto 2022. Predstavil ga je 
predsednik Mitja Starman. Nadzorni odbor je v obdobju po-
ročanja iz programa dela za leto 2020 zaključil nadzor poslo-
vanja Javnega zavoda Vrtec Medvode v letu 2019, iz progra-
ma za leto 2021 pa nadzor izvajanja priporočil prejemnikom 
v občini Medvode in nadzor gospodarnosti naročanja blaga 
in storitev pri proračunskih uporabnikih v občini Medvode. 
Končna poročila so objavljena na spletni strani občine. Po-
dali so priporočila, ki so večinoma že upoštevana. V Letnem 
programu dela za leto 2022 sta Nadzor zaključnega računa 

Občine Medvode za leto 2021 in Nadzor poslovanja izbranega 
javnega zavoda v letih 2021 in 2022.
Na koncu so svetniki razpravljali in odločali še o pošti v 
Smledniku. Brez glasu proti so podali negativno mnenje k 
njenemu preoblikovanju v pogodbeno pošto, kar je namera 
Pošte Slovenije. Ta za to potrebuje mnenje občine oziroma 
lokalne skupnosti. Negativno mnenje so podali že drugič. 
Takšna težnja se je namreč pojavila že leta 2015. V svojem 
mnenju je Občina Medvode zapisala, da »so prizadevanja 
za racionalizacijo delovanja pošte razumljiva, vendar so 
naselje Smlednik in vasi, ki sodijo pod pošto Smlednik, od 
najbližje pošte Medvode oddaljeni približno 5 km. Glede na 
dejstvo, da je precejšen del krajanov oz. uporabnikov stori-
tev na območju te pošte starejših ter mnogo brez prevoznih 
sredstev, je Občina Medvode menila, da jim bodo z namera-
vanim preoblikovanjem oz. ukinitvijo pošte okrnjene pravi-
ce, določene v Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univer-
zalne poštne storitve, s katerim je bila krajanom Smlednika 
in okoliških vasi zagotovljena pravica do opravljanja ka-
kovostnih ter neokrnjenih storitev. Pošta v manjših kra-
jih pomeni tudi center srečevanja in druženja, še posebej 
za starejše prebivalce. Izražena je bila tudi skrb krajanov 
Smlednika in okolice, da bi uvedba pogodbene pošte pome-
nila zmanjšan obseg storitev, tudi skrajšan odpiralni čas.« S 
strani Pošte Slovenije sta pojasnila podala Primož Podgore-
lec in Zlatka Dvoršak. Predstavila sta delo pogodbene pošte 
in zakaj se Pošta odloča za to. »Vsak dan manj uporabljamo 
storitve, ki jih opravljamo na Pošti. Ne želimo jih zapirati, 
zato smo se odločili preoblikovati te poslovalnice na način, 
da sodelujemo z lokalnimi podjetniki, ki so pripravljeni k 
svoji osnovni dejavnosti priključiti dejavnost pošte – v svoje 
ali poštne prostore. To ni nič novega. V tujini je zelo razšir-
jeno,« je poudarila Dvoršakova. Svetnikov, med katerimi so 
tudi krajani Smlednika, nista prepričala.

Proti preoblikovanju pošte v Smledniku
Mnenje lokalne skupnosti o nameravanem preoblikovanju stalne pošte 1216 Smlednik 
v pogodbeno pošto ostaja enako kot leta 2015. Je negativno.

MAJA BERTONCELJ

Pošta Slovenije bi pošto v Smledniku znova rada spremenila v 
pogodbeno. Svetniki se s tem niso strinjali in so k temu podali 
negativno mnenje. / Foto: Peter Košenina
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Gradnja novega prizidka pri smledniški 
osnovni šoli je stekla junija lani in bila 
sklenjena v predvidenih rokih. »Učenci 
so v šolske klopi novih prostorov sedli 
že marca, kmalu za tem, ko sta nas obi-
skala tedanja ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport Simona Kustec in 
medvoški župan Nejc Smole,« je pove-
dal ravnatelj Marko Valenčič.
Šola, ki se je prej spopadala s prostorsko 
stisko in trenutno sprejme 310 otrok, 
je skupno pridobila petsto kvadratnih 
metrov površine. Poleg novih učilnic, 
kabinetov, garderob, povečane jedilnice 
in drugih prostorov so dobili tudi novo 
pokrito kolesarnico. »Novi prizidek pa 
ni prinesel le novih prostorov, temveč 
tudi sprostil tri pomožne prostore v sta-

rem delu, kjer smo bili prej primorani 
izvajati pouk, odslej pa bodo namenjeni 
drugim dejavnostim,« je pojasnil rav-
natelj in dodal, da so z novo pridobitvijo 
zagotovljeni pogoji za dvooddelčno de-
vetletno osnovno šolo.
Prizidek je ena največjih investicij Ob-
čine Medvode na področju družbenih 
dejavnosti v preteklem letu. Kot je pove-
dal medvoški župan Nejc Smole, je bila 
vredna okoli 1,1 milijona evrov. Projekt 
je v okviru razpisa za sofinanciranje in-
vesticij v vrtce in osnovne šole podprlo 
ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, ki je prispevalo dobrega pol 
milijona evrov. »S prizidkom, z energet-
sko sanacijo in sanacijo telovadnice, ki 
sta bili izvedeni pred leti, zaključujemo 
precej obsežen nabor del v smledniški 
osnovni šoli, ki so skupno znašala pri-

bližno 2,5 milijona evrov,« je dejal žu-
pan. »Pogovarjamo se, da bi na strehe 
osnovnih šol v naši občini namestili 
sončne elektrarne, ki bodo poskrbele, 
da bo njihov odtis še bolj trajnosten,« je 
še povedal in se zahvalil vsem za potr-
pežljivost pri gradnji prizidka.
Prostore so v uporabo uradno predali ju-
nija s slovesnostjo v telovadnici Osnov-
ne šole Simona Jenka Smlednik, kjer se 
je učencem pri kulturnem programu 
pridružil tudi pevec Challe Salle. Ob tej 
priložnosti je Mateja Reberšak Cizelj iz 
Zavoda za šport RS Planica Osnovni šoli 
Simona Jenka Smlednik izročila tudi 
priznanje za dvajset odličnih izvedb 
tekmovanja v gorskem teku v sklopu 
šolskih športnih tekmovanj, kjer mladi 
tekači tekmujejo v teku na Stari grad v 
Smledniku.

Smledniška osnovna šola dobila nove prostore
Junija so pri Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik slavnostno odprli prizidek, s 
katerim so rešili prostorsko stisko zaradi naraščanja števila učencev na šoli.

MAŠA LIKOSAR, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Na slovesnosti ob odprtju prizidka je 
nastopil tudi pevec Challe Salle. 

Smledniška osnovna šola je z novim prizidkom pridobila tudi nove učilnice. 

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 2022: 29. 7., 26. 8., 30. 9., 28. 10., 25. 11., 16. 12.
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Datum: 11. 3. 2022

LETNO POROČILO O SPREMLJANJU ZDRAVSTVENE 
USTREZNOSTI PITNE VODE IZ VAŠKIH VODOVODNIH 
SISTEMOV ZA LETO 2021

V Občini Medvode je oskrba prebivalcev s pitno vodo urejena 
z javnimi vodovodnimi sistemi (VS) in z vaškimi vodovodnimi 
sistemi (VVS). Javni vodovodni sistemi, ki jih upravljata  javni 
podjetji Komunala Kranj, d. o. o., in Vodovod Kanalizacija Sna-
ga, d. o. o., pokrivajo predvsem ravninski del občine in obmo-
čja naselij Osolnik, Belo, Topol pri Medvodah, Studenčice in del 
naselja Žlebe. Analize kakovosti vode v vodovodnih sistemi, ki 
jih upravljata javni podjetji, najdete na njunih spletnih straneh. 
 
Vaške vodovodne sisteme upravljajo društva in v enem primeru 
zavod, ki so jih ustanovili lastniki teh VVS, v treh primerih pa Re-
žijski obrat Občine Medvode, ker postopek predaje VVS oziroma 
VS-upravljavcu javnih vodovodnih sistemov še ni dokončan. VVS 
Žlebe – Seničica (Seničica) upravlja tako Eko društvo vodovod 
Seničica, VVS Trnovec – Govejek upravlja Eko društvo Trnovec, 
VVS Preska upravlja Zavod vodovod Preska, VVS Žlebe – Jetr-
benk pa upravlja Društvo za varstvo voda Žlebe. Postopek pre-
daje VVS oziroma VS-upravljavcu javnih vodovodnih sistemov še 
ni dokončan na VS Golo Brdo – Polana, VS Golo Brdo – hrib in 
VVS Žlebe – Seničica (Žlebe), ki jih tako upravlja Režijski obrat 
Občine Medvode, ker so se njihovi vodovodni odbori odločili, da 
prenehajo vzdrževanje teh VS in VVS. Postopek predaje teh VS 
in VVS občini bo zaključen, ko bodo izpolnjeni potrebni pogoji. 
VVS pokrivajo predvsem hriboviti del občine. Za nekaj manjših 
VVS in za vsa lastna zajetja skrbijo lastniki sami. Zanje občina 
nima podatkov o ustreznosti pitne vode, s katero se oskrbujejo 
njihovi lastniki in drugi uporabniki. Občina Medvode ima za iz-
vajanje notranjega nadzora in spremljanje stanja VVS sklenjeno 
letno pogodbo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in 
hrano, ki čez celo leto izvaja odvzem vzorcev pitne vode, ana-
lizira te vzorce v laboratoriju, pripravlja poročila o ugotovitvah 
analiz in glede na ugotovitve izvaja tudi potrebne dezinfekcije 
posameznih delov ali celotnih VVS. Na nekaterih VVS se izvaja 
tudi državni nadzor oziroma monitoring pitne vode RS. 

VS Golo Brdo – hrib
Na ta VS so priključeni objekti iz zgornjega dela naselja Golo Brdo 
ter posamezni objekti iz naselij Seničica in Žlebe. Voda se od 
sredine marca 2021 naprej pripravlja z natrijevim hipokloritom. V 
okviru notranjega nadzora in državnega nadzora je bilo odvzetih 
skupaj 27 vzorcev vode. Od tega so bili 3 vzorci neskladni. Pri vseh 
se je ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij. 
Preklican je bil začasen ukrep prekuhavanja vode.

VS Golo Brdo – Polana
Na ta VVS so priključeni objekti iz spodnjega dela naselja Golo 
Brdo. Voda se pripravlja s filtriranjem preko treh različnih filtrov 
(peščeni filter, filter s filtrirnimi vložki, svečasti filter) in z na-
trijevim hipokloritom. V okviru notranjega nadzora in državnega 
nadzora je bilo odvzetih skupaj 13 vzorcev vode. Od teh sta bila 
2 vzorca neskladna. Pri 1 vzorcu se je ugotovila neskladnost za-
radi prisotnih koliformnih bakterij, pri 1 vzorcu pa zaradi preve-
like motnosti. Stalen ukrep prekuhavanja vode bo preklican po 

sprejetem sklepu upravljavca VS, ko bo izkazana uspešna sana-
cija vodovodnih objektov (zbiralnika s črpališčem in vodohrana) 
in ustrezno delovanje vgrajenih naprav za pripravo vode.

VVS Mamovec – Tehovec
Na ta VVS so priključeni objekti iz naselja Tehovec. Voda se pri-
pravlja z natrijevim hipokloritom. V okviru notranjega nadzora je 
bilo odvzetih 6 vzorcev vode. Vsi vzorci so bili skladni. Začasen 
ukrep prekuhavanja vode je bil preklican.

VVS Trnovec – Govejek
Na ta VVS so priključeni objekti iz naselja Trnovec. Voda se od 
sredine januarja 2021 naprej pripravlja z natrijevim hipoklori-
tom. V okviru notranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih 
skupaj 13 vzorcev vode. Vsi vzorci so bili skladni.

VVS Žlebe – Jetrbenk
Na ta VVS so priključeni objekti iz osrednjega dela naselja Žlebe. 
Voda se od junija 2021 naprej pripravlja z natrijevim hipoklori-
tom. V okviru notranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih 
skupaj 13 vzorcev vode. Od tega je bilo 6 vzorcev neskladnih. Od 
teh se je pri vseh vzorcih ugotovila neskladnost zaradi prisotnih 
koliformnih bakterij, pri 4 vzorcih še zaradi prisotnih bakterij 
escherichia coli, pri 2 vzorcih pa še zaradi prisotnih enteroko-
kov. Stalen ukrep prekuhavanja vode je bil preklican.

VVS Žlebe – Seničica (Seničica) 
Na ta VVS so priključeni objekti iz naselja Seničica. Voda se 
pripravlja s filtriranjem preko peščenega filtra, preko UV-žarnice 
in po potrebi z dezinfekcijskim sredstvom Sanosil. V okviru no-
tranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 8 vzorcev 
vode. Vsi vzorci so bili skladni. Stalen ukrep prekuhavanja vode 
je bil preklican.

VVS Žlebe – Seničica (Žlebe)
Na ta VVS so priključeni objekti iz spodnjega dela naselja Žlebe. 
Voda se od junija 2021 naprej pripravlja z natrijevim hipoklo-
ritom. V okviru notranjega nadzora je bil odvzet 1 vzorec vode. 
Vzorec je bil neskladen. Pri vzorcu se je ugotovila neskladnost 
zaradi prisotnih koliformnih bakterij. V veljavi je stalen ukrep 
prekuhavanja vode.

VVS Preska
Na ta VVS so priključeni objekti iz zgornjega dela naselja Preska 
(na Preški cesti, na Bergantovi cesti, na Kurirski cesti in na Cesti 
v Žlebe). Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okvi-
ru notranjega nadzora je bilo odvzetih skupaj 8 vzorcev vode. 
Od teh se je pri 1 vzorcu ugotovila neskladnost zaradi prisotnih 
koliformnih bakterij in zaradi prisotnih bakterij escherichia coli.

VVS Žlebe – Žlebe in VVS Žlebe – Štrekel (bivši VVS Petrina)
Na ta dva VVS so priključeni objekti iz zgornjega in spodnjega 
dela naselja Žlebe. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. 
V okviru notranjega nadzora je bilo odvzetih skupaj 6 vzorcev 
vode. Od teh so bili 3 vzorci neskladni. Pri vseh se je ugotovila 
neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij, pri 2 vzorcih 
pa še zaradi prisotnih bakterij escherichia coli.

VVS Vaše
Na ta VVS so priključeni še zadnji objekti iz zgornjega dela na-
selja Vaše. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. Notranji 
nadzor na tem VVS izvajajo uporabniki sami. Občina nima po-
datkov o ustreznosti pitne vode iz tega VVS. V veljavi je stalen 
ukrep prekuhavanja vode. V tem delu naselja sta bila zgrajena 
nova kanalizacija in nov vodovod. Z dokončanjem novega vodo-
voda je tako izpolnjen pogoj za prevezavo teh objektov na javni 
vodovodni sistem.
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VVS Sora
Na ta VVS sta priključena 2 objekta iz naselja Sora. Voda se ke-
mijsko ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor na tem VVS 
izvajajo uporabniki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti 
pitne vode iz tega VVS. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja 
vode. V tem delu naselja sta bila zgrajena nova kanalizacija in 
nov vodovod. Z dokončanjem novega vodovoda je tako izpol-
njen pogoj za prevezavo teh objektov na javni vodovodni sistem.

Lastna zajetja
Lastna zajetja ima več objektov iz naselij Golo Brdo, Seničica, 
Setnica, Studenčice, Trnovec, Žlebe in Sora. Voda se kemijsko 
ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor izvajajo uporabni-
ki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti pitne vode iz teh 
lastnih zajetij.

Stalno obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustrez-
nosti 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 ljudi v ve-
ljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do 

nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno 
prekuhavati:

VVS Žlebe – Seničica (Žlebe)
VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
VS Golo Brdo – Polana

Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz po-
sameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih vzor-
cev pitne vode so stalno dostopna na spletnih straneh Občine 
Medvode (http://www.medvode.si/objave/31).

Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za 
oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavlje-
na na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda/
pitna-voda-za-splosno-javnost).

Eko društvo Trnovec, Eko društvo Vodovod Seničica, Zavod Vo-
dovod Preska, Društvo za varstvo voda Žlebe, Vodovodni odbori 

VVS in Občina Medvode

• Občina Medvode bo predvidoma konec julija na svoji spletni 
strani objavila javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
za leto 2022. Odprt bo predvidoma do konca avgusta.
• Občina Medvode je pretekli mesec začela sanacijo plazu v breži-
ni pod občinsko cesto v naselju Žlebe. S tem bodo zmanjšali ogro-
ženost lokalne ceste, na kateri je vse od sprožitve plazu promet 
potekal ob zavarovanju nevarnega usada. Izvajalec del je podjetje 
HNG, vrednost pa dobrih 31 tisoč evrov. Zaključena bodo predvido-
ma avgusta. V času del je vzpostavljena popolna zapora občinske 
ceste (Žlebe 11–križišče).
• Na občini uporabnike vodovodnega sistema Golo Brdo - Polana 
in Golo Brdo - hrib, ki oskrbujeta naselja Golo Brdo, Seničica in 
Žlebe, prosijo za racionalno uporabo pitne vode. Zaradi sušnega 
obdobja se prepoveduje polnjenje bazenov iz vodovodnega siste-
ma ter preostala raba v nenujne neprehrambne namene.
• Občina Medvode je objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnine v njeni lasti. Gre za nepremičnini parc. št. 301/22 

in 301/23 k. o. 1976 Preska v skupni velikosti 454 m2. Ležita ob 
javni poti JP 751581 Preska–Bonovec, v neposredni bližini Bonov-
ca, v morfološki enoti ME_642, ki je namenjena stanovanjskim po-
vršinam za eno- in dvostanovanjske objekte. Ponudbe zbirajo do 
vključno 22. julija.
• Za eno izmed kritičnih točk na poti proti Osnovni šoli Pirniče ve-
lja križišče pri Štefanc v naselju Spodnje Pirniče. Občina Medvo-
de je začela njegovo celostno ureditev, in sicer konec junija. Prva 
faza vključuje dela prevezave vodovodov, v drugi pa bodo izvedli 
rekonstrukcijo celotnega križišča. Uredili bodo tudi nove pločni-
ke in prehoda za pešce, na križišču pa bo postavljena nova javna 
razsvetljava in urejeno odvodnjavanje. Druga faza bo zaključena 
predvidoma do jeseni. V času del bo promet potekal izmenično 
enosmerno.
• Na območju krajevne skupnosti Smlednik so začeli geodetska 
dela na komasacijskem območju. Izvajalo jih bo podjetje Geodet-
ska družba iz Ljubljane, ki je bilo izbrano s postopkom javnega 
naročanja. Vsem lastnikom zemljišč, ki so vključena v komasacij-
sko območje, so na občinski spletni strani podali nekaj pojasnil o 
prihodnjih korakih projekta.

MAJA BERTONCELJ

KRATKE NOVICE

Osemnajstčlanska delegacija Občine 
Medvode je sredi junija pod okriljem Med-
narodnega odbora Medvode za tri dni 
odpotovala v pobrateno mesto Crest na 
praznovanje 40-letnice pobratitvenega 
odbora. S tem so jim vrnili obisk. Osrednji 
dogodek je bila slavnostna večerja, čas 
pa je bil tudi za obisk mesta, druženje in 
načrtovanje mednarodne povezave v pri-
hodnje. Želijo si predvsem vključevanja 
mladih, kar jim v Medvodah kar dobro us-
peva. M. B.

Znova obiskali Crest

Medvoška delegacija je sredi junija odpotovala v pobrateno mesto Crest v Francijo. 
/ Foto: Arhiv Mednarodnega odbora Medvode
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NADIA MARKS: TISTO POLETJE NA KRETI
Calli, dekle grških in angleških korenin, je bila srečna, imela 
je uspešno fotoreportersko kariero, partnerja, s katerim sta 
bila skupaj že deset let, živela je lagodno, uživaško življenje, 
brez bremen velikih odgovornosti. Dokler ni nekega dne pr-
vič začela dvomiti o izbiri svojega načina življenja za priho-
dnost. Kmalu se ji vse sesuje, izgubi otroka, partnerja. Da bi 
se pobrala po težkem obdobju, sprejme delo na otoku Ikarija, 
kjer se ponovno spomni svojih korenin. Od tam odpotuje na 
Kreto, kjer še vedno živi njena teta. Roman nas popelje med 
oljčne nasade, peščene plaže, srečamo se s kretsko kulturo in 
zgodovino, z dobro hrano. Razkrije nam skrivnost dolgega ži-
vljenja, ki je značilno za prebivalce Krete in Ikarije. Calli tam 
ponovno odkrije samo sebe, hkrati pa tudi skrivnost svoje 
družine. (pripravila Erika Poljanšek)

NONA FERNÁNDEZ: NEZNANA DIMENZIJA
Čilska pisateljica in igralka Nona Fernández skuša s svojim 
angažiranim pisanjem pred pozabo rešiti premnoge žrtve 
diktatorja Augusta Pinocheta. Ta je dolga leta vladanja od-
rejal brutalne ugrabitve, posilstva, mučenja in usmrtitve 
nasprotnikov njegovega režima. Protagonistka romana kot 
najstnica prebere članek o pogumni izpovedi »moškega, ki 
je mučil«, in poda se v raziskovanje čilske polpretekle zgo-
dovine. Agent Morales, »moški, ki je mučil«, je resnično ob-

stajal. V romanu so tako okoli znanih dogodkov, stavb, lju-
di in avtoričinih osebnih doživetij zgrajene fiktivne zgodbe 
posameznih žrtev in njihovih družinskih članov. Čilenci so 
se »neznane dimenzije«, ki je obstajala za sosednjimi vra-
ti in v kateri so izginjali ljudje, sicer boleče zavedali, a so 
v strahu za svoja življenja dolga leta molčali. (pripravila 
Mira Vidic)

SOSUKE NATSUKAWA: O MAČKU, KI JE REŠIL KNJIGE
Mladinski roman, ki ga bodo z veseljem vzeli v roke tudi od-
rasli, je hvalnica knjigi in branju. Zgodba pripoveduje o dečku 
Rintaru, ki je po dedkovi smrti, ki je bil lastnik stare knji-
garne, ostal sam. Vedno je rad posedal pri dedku, ki mu je 
odstiral skrivnosti branja in knjig. »Knjige imajo neznansko 
moč«, mu je govoril. A dedka ni več. Fant bo moral knjigarno 
zapreti in se preseliti. Takrat vstopi v zgodbo rumen tigrast 
maček, ki Rintara prosi, naj mu pomaga rešiti knjige. Trikrat 
se podata na pot skozi labirinte in deček trikrat s svojo ljube-
znijo do knjig reši uganke. A maček se ponovno pojavi v knji-
garni in ga še enkrat prosi za pomoč. Pisatelj skozi dedkove 
in Rintarove besede bralcu sporoča pravi pomen branja. Na 
koncu, ko Rintaro rešuje zadnjo, najtežjo nalogo, pravi: »Že 
dolgo časa tako razmišljam o moči, ki jo imajo knjige, in zdi 
se mi, da sem našel odgovor.« Dragi bralec, še ti ga poišči v 
knjigi. (pripravila Marija Rovtar)

Včasih se je dogajalo drugje, drugim, 
na drugi celini. Bilo nam je žal za tiste 
trpeče ljudi, malo smo se zgrozili ob 
njihovi stiski, izmučenih, koščenih te-
lesih, polnih muh, žalostnih na žgočem 
soncu. Nekateri smo malo pojokali … in 
šli v svojem tempu naprej. No ja, našel 
se je kdo, kot naš Tomo Križnar, ki je 
dajal svoje življenje in svoje srce za tiste 
reveže brez vode, hrane in miru ... tako 
oddaljene od nas.
V sedemdesetih je bilo nekaj knjig pa 
znanstvenih opozoril … bolj ali manj 
spregledanih. Hitro so jih utišali, saj 
brez izkoriščanja naravnih virov (in 
ranljivih skupin, tudi otrok) ni velikega 
»napredka«, torej velike potrošnje, ni 
znova in znova novih telefonov, vsako 
sezono novih oblačil, avtomobilov; brez 
denarja pod palcem tudi ni velikih po-
tovanj z letali in globalne mobilnosti. 
Ampak naš prečudoviti planet pa je v 
resnici samo eden, tako lep, tako edin-

stven. In samo eden bo ostal. Za nas in 
za naše otroke pa vnuke in morda – z 
veliko sreče – za zanamce. Alu Goru so 
ob izidu knjige v osemdesetih in kandi-
daturi za predsednika ZDA ter intenziv-
nih akcijah, predavanjih s projekcijami 
podnebnih sprememb in globalnega 
segrevanja očitali dramo in populizem. 
Čeprav je za svoja prizadevanja kasneje 
prejel celo Nobelovo nagrado. Dokazo-
vali so, da podnebne spremembe pov-
zročamo ljudje s svojim načinom življe-
nja, potrošništvom, prekomerno rabo 
vseh dobrin, ki jih večinoma konzumi-
ramo v zahodnem, »razvitem« svetu.
Zdaj smo tu. Ledeniki se talijo, suša nas 
več ne izpusti iz svojega primeža. Oboje 
smo lahko v preteklih dneh opazili v so-
sednji Italiji. Odlomil se je del ledenika 
na Marmoladi, ki se je v zadnjih 80 le-
tih zmanjšal za 80 odstotkov. Soočajo se 
tudi z najhujšo sušo v zadnjih 70 letih, 
zaradi katere so v petih regijah razgla-

sili izredne razmere. Po delih Španije in 
Portugalske pa pustoši najhujša suša v 
1000 letih. V zadnjih 30 letih je izumrlo 
ogromno živali in rastlin, naših sopo-
tnikov v verigi življenja na Modrem pla-
netu. Na opozorila na šesto izumrje, ki 
je pred vrati, se nihče zares ne odzove. 
Na veliko izsekavajo pljuča našega pla-
neta Zemlje – pragozdove. Vse samo za-
radi dobička, mi pa pokupimo dobrine, 
izropane iz naročja narave. Tako po 30 
letih pišem isti stavek, ki so me ga ta-
krat učili moji plemeniti in modri men-
torji: Ali je »imeti« res več kot »biti«?

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN, FOTO: PETER KOŠENINA

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Suša in taljenje ledenikov
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Končano je še eno šolsko leto. Na štirih medvoških osnovnih 
šolah je bilo še posebej prelomno za 160 devetošolcev v deve-
tih oddelkih, ki so se poslovili od osnovnošolskih klopi.
V zadnjih dneh pred zaključkom šole je najuspešnejše obi-
skal medvoški župan Nejc Smole. Od covida-19 obisk poteka v 
šolah, prej je bil sprejem tradicionalno v Knjižnici Medvode. 
Kar 47 devetošolcev je doseglo odličen uspeh v vseh devetih 

razredih. Številni so medvoško občino uspešno zastopali tudi 
na regijskih in državnih tekmovanjih, od koder so prinesli 
različna priznanja. V letošnji generaciji je tudi veliko talen-
tiranih športnikov in nadarjenih umetnikov. Devetošolci so 
županu v sproščenem pogovoru predstavili svoj pogled na do-
sedanje šolanje, načrte za naprej in karierne ter prostočasne 

cilje. Župan je tudi tej generaciji položil na dušo, da ostanejo 
aktivni v domačih krajih, se vključijo v lokalno dogajanje v 
društvih in postanejo aktivni občani skupnosti, naj ne poza-
bijo, od kod prihajajo. Čestital jim je za uspehe in jim izročil 
županovo priznanje za izjemne dosežke v času šolanja ter 
vstopnice za dogodke Poletje med vodami.
Kdo so letos najuspešnejši devetošolci? Iz Osnovne šole (OŠ) 
Preska so to Jerca Bečan, Iris Kresnik Šušteršič, Ajda Kršinar, 
Anej Peternel, Eva Šifrer, Andraž Babšek, Domen Mikolčević, 
Enej Mlakar, David Strušnik in Andraž Rozman, iz OŠ Simo-
na Jenka Smlednik Miha Absec, Eva Avsec, Neža Botica, Sara 
Kosec, Tina Križnič, Kaja Mali, Lana Rezelj, Lučka Burja Čerin, 
Bela Kne, Julija Korbič, Lana Osredkar, Nika Perhavec in Tin-
kara Svoljšak, iz OŠ Pirniče Anej Armič, Jakob Biber, Bor Eb-
ner, Peter Kavčič, Zala Kavčnik, Jon Kovačič, Tija Robas, Jakob 
Slak, Vita Zagoršek in Aljaž Zupet Bednarik, iz OŠ Medvode 
pa Katarina Avguštin, Jošt Bonča, Maruša Koščak, Brina Raz-
oršek, Bor Skale Demšar, Oscar Kozamernik, Sara Bukovšak, 
Eva Jamnik, Kjara Veras, Anea Mulalić, Eleonora Velušček, 
Brina Omejec Židan, Gašper Pregelj Cigale in Urban Nosan.

Sedeminštiridesetim županovo priznanje
Osnovno šolanje je zaključilo 160 devetošolcev. Kar 47 jih je doseglo odličen uspeh 
v vseh devetih razredih.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

Najuspešnejši učenci z Osnovne šole Preska ...

in Osnovne šole Simona Jenka Smlednik

... Osnovne šole Pirniče

... Osnovne šole Medvode

Devetošolci so županu v sproščenem pogovoru 
predstavili svoj pogled na dosedanje šolanje, 
načrte za naprej in karierne ter prostočasne cilje.
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Knjiga nosi podnaslov Žlahtnosti zlatih, 
črnih in belih vezenin, v njej pa avtorica 
podrobno predstavlja izdelovanje žen-
skih pokrival, kot so peče in avbe, ter 
nekaterih drugih vezenin, ki jih je Sonja 
Porenta po starih zgledih in muzejskih 
originalih izdelala v zadnjih letih, za 
mnoge je bila upravičeno tudi nagraje-
na. Knjigo je strokovno uredil etnolog 
dr. Bojan Knific, sicer velik poznavalec 
naše oblačilne dediščine, ki je tudi sam 
nagovoril vse zbrane na Aljaževini.
V bogatem kulturnem programu so na-
stopili Kapelski pubje iz Kapel pri Breži-
cah, ki pod mentorstvom Mihe Halerja že 
petnajst let prepevajo slovenske ljudske 
pesmi. Pomembno vlogo na predstavitvi, 
ki jo je zgledno pripravil KUD Jarem, pa 
so imele pevke KD FS Karavanke iz Tržiča, 
saj so na sebi nosile v knjigi obravnavane 
vezenine, katere nastanek in pomen je 
v pogovoru s predsednikom KUD Jarem 
Romanom Verasom predstavila avtorica, 
sicer tudi sama v obleki, izdelani po zgle-
du oblačil premožnega kmečkega sloja iz 
druge polovice 19. stoletja na alpskem po-
dročju. Dogodek so s svojo navzočnostjo 
popestrile tudi smledniške noše.

Predstavitev je navdušila vse zbrane, 
knjiga pa predstavlja pomemben kul-
turni prispevek tako na ožjem kot šir-
šem področju. Kot je povzel vodja turi-
stičnih programov v občini Medvode 
Jure Galičič: »Gospa Sonja Porenta s 
svojimi projekti vedno znova navdušu-
je. Ponosni smo, da nam kot skupnosti 
s svojim sodelovanjem pomaga brisati 
prah iz bogate, predvsem oblačilne de-

diščine naših prednikov. Poleg vseh pri-
znanj in nagrad, ki jih je za svoje delo že 
in jih gotovo še bo prejela, je svojevrsten 
poklon tudi pričujoča edicija, ki preko 
slik in besede seznanja in izobražuje 
vse, ki nanjo naletijo. Nekateri jo bodo 
preleteli, drugi prebrali in tretji iz nje 
črpali. Zagotovo bo ostala pomemben 
zapis časa za vse generacije, ki še pri-
dejo za nami.«

Kulturno-umetniško društvo (KUD) Jarem je letos organizi-
ralo že 5. nagradni Ex tempore Hraše 2022 in 6. nagradni Ex 
tempore Aljaževina 2022. V Hrašah, kjer je sodelovalo 23 odra-
slih in deset otrok, so tokrat ustvarjali na temo Detajli nara-
ve, tema Ex tempora Aljaževina pa je bila Vesolje – v objemu 
oblakov. V Hrašah si je prvo nagrado prislužila Klavdija Špen-
ko, drugo Anamarija Meglič in tretjo Anja Fabiani, pohvalo je 
prejela Taja Regent Veras. Na Ex tempore Aljaževina 2022 so 
prejeli petdeset del, letos je bila prvič udeležba mednarodna. 
Prvo nagrado je prejel Nikolaj Petrevčič, drugo Franc Rant in 
tretjo Jože Sušnik. Pohvaljeni so bili trije slikarji, in sicer Ro-
man Veras, Boštjan Močnik in Zora Završnik Črnologar. Dela 
Ex tempora Aljaževina in nagrajena dela Ex tempora Hraše 
bodo do konca avgusta na ogled v Aljaževi domačiji.

Pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu je ob bogatem kulturnem programu potekala 
predstavitev knjige Tončika v svečani preobleki avtorice Sonje Porenta.

SAMO LESJAK

MAŠA LIKOSAR

Žlahtnosti zlatih, črnih in belih vezenin: avtorica knjige Sonja Porenta v družbi Marka Porente 
ter pevk, ki so nosile vezenine / Foto: Gregor Meglič

Pohvaljeni in nagrajeni slikarji Ex tempora Aljaževina 2022 s 
članicama žirije Agato Pavlovec in Anamarijo Stibilj Šajn / Foto: arhiv 
KUD Jarem

Oblekla bom svoj gvant

Ustvarjali na temo narave in vesolja
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Od 16. do 21. junija je v organizaciji ekipe Si.in, Veleposlani-
štva RS v Albaniji in s pomočjo drugih partnerjev potekal fe-
stival Slovenija v Draču, ki se ga je udeležilo 640 Slovenk in 
Slovencev iz 29 slovenskih kulturno-umetniških društev in 
skupin, ki lahko s svojim programom pričarajo slovensko 
vzdušje in prikažejo delček naše bogate kulture, umetnosti in 
ljudskih običajev.
Festivala so se udeležili tudi Sorški orgličarji KUD Oton Žu-
pančič Sora. »Dva vrhunska festivalska večera sta bila izve-
dena na glavnem mestnem trgu pred kulturnim centrom 
Sheshi 'Lira' Durres. Letos se nam je v uvodu predstavila tudi 
folklorna skupina iz Drača, ki nas je navdušila. Pred tem je 
bila na rivi formirana povorka Slovencev, ki je po draških 
ulicah privedla nastopajoče na trg, kjer je potekala priredi-
tev. Sorški orgličarji smo se udeležili prav vseh nastopov,« je 
pojasnila Zdenka Bergant. Poleg nastopov so imeli čas tudi 
za ogled Tirane in za druženje. »Vodič nas je seznanil z življe-
njem v Albaniji pred Enverjem Hoxho in po njem. Z najdaljšo 
vzpenjačo na Balkanu smo se peljali na 1613 metrov visoko 
planino Dajti, od koder je bil izjemen panoramski pogled na 
Tirano. Obiskali smo novo moderno tržnico, se posladkali z 
menda najboljšim sladoledom v Tirani in prišli na Skender-
bergov trg, tlakovan s kamni, ki predstavljajo pokrajine in 
mesta Albanije. Živahne ulice obkrožajo zgradbe iz otoman-
skega obdobja, nekaj je celo italijanske arhitekture. Ogledali 

smo si Bunk'art – nekoč pomemben vladni bunker, danes pa 
kraj umetniških inštalacij. Bili smo tudi v katedrali sv. Pavla, 
v kateri je vitraž matere Terezije, pred cerkvijo pa njen kip,« 
je dejala Bergantova.
Za konec je poudarila, da so nastopajoče folklorne in glasbe-
ne skupine, mažoretke ter pevski zbori pripravili imenitno 
predstavitev slovenske kulture, na kar so zelo ponosni.

V soboto, 11. junija, so dopoldne na pri-
reditvenem prostoru Tržnice Medvode 
popestrili godbeniki. Godba Medvode 
je imela promenadni koncert. Odigrali 
so skladbe iz filmov Aladdin, Kekec in 
Sreča na vrvici, pop in rokovske skladbe 
in nekaj klasičnih godbenih koračnic. 
V zadnjem obdobju so imeli kar nekaj 
nastopov, igrati v domačem kraju pa je 
vedno nekaj posebnega. Tokrat še zlasti. 
Po dveh letih so namreč prekinili sode-
lovanje z dirigentom Damjanom Med-
veškom in na koncertu jih je vodil novi 
dirigent Rok Škrgelj, s katerim sodeluje-
jo od aprila.

Sodelovali so na festivalu Slovenija 
v Draču.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Sorški orgličarji so slovensko kulturno ustvarjanje predstavili v 
Draču v Albaniji. / Foto: arhiv Sorških orgličarjev

Medvoški godbeniki so se pod vodstvom novega dirigenta predstavili domačemu občinstvu. 
/ Foto: Maja Bertoncelj

Sorški orgličarji 
v Albaniji

Promenadni 
koncert
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Občinska prireditev v počastitev dneva 
državnosti je bila 24. junija v Kulturnem 
domu Medvode.
Slavnostni govornik je bil podžupan 
Medvod Ivo Rep. »Danes je večer, ko 
praznujemo dogodke izpred 31 let, ko 
smo Slovenci dosanjali svoje sanje in 
si ustanovili državo. Skupaj smo zmo-
gli kot narod, kot eden. Dosegli smo to, 
kar na žalost v sodobnem človeštvu šteje 
največ: vojaško smo potrdili svojo poli-
tično voljo in tega nam nikoli nihče ne 
bo vzel. Ponosni smo, da smo to doživeli 
in preživeli. Ponosni smo na vse, ki so 
se v tistih trenutkih žrtvovali in se za-
pisali v večnost. Napačno bi bilo, če bi 
zgolj ta mejnik slavili kot največji dose-
žek. Kot majhen narod – če želimo biti 
pošteni – smo bili očitno dovolj kleni in 
prilagodljivi, da smo preživeli stoletja in 
v prsih gojili željo in vero, da nam bo to, 
kar smo si zastavili, uspelo. Izborili smo 
si jezik, svoje ozemlje, bili smo na pravi 
strani zgodovine, dosegli smo svojo sa-
mostojnost, svojo državo. Vse to nas vodi 
v razmišljanje o današnjem času. Kaj 
je danes drugače kot pred 31 leti? Kako 
smo mi drugačni, kaj je z našimi sose-
di, kaj je z narodi naše bivše države, ali 
smo samozadostni? Odgovore poznamo. 
Ljudje, sodržavljani, sosedje nismo prav 
nič drugačni. Mogoče so nekateri odšli v 
večnost, a mi smo ostali enaki. Mislim, 
da smo se v vseh teh časih, ki so sledi-

li naši osamosvojitvi, lahko tudi nekaj 
naučili: da smo ljudje navezani drug na 
drugega, da smo sosedje v večini prime-
rov odvisni drug od drugega in da smo 
kot sodržavljani največkrat zelo blizu 
plebiscitarnosti odločanja, le vzgib mora 
biti pravšnji. To dokazujemo s svojim za-
vedanjem okolja, ohranjanja dobrin za 
naše zanamce. Nihče zavestno nikomur 
ne želi nič hudega. Ne sme nam biti v 
opravičilo, da nas politika razdvaja. Ne 
smemo biti naivni. Mi smo politika. Ne 

sme se več zgoditi, da bomo nehuma-
no nastrojeni drug proti drugemu, ko 
se bomo srečevali z izzivi prihodnosti. 
Preteklo dveletno obdobje je razgalilo 
stanje naše sebičnosti in ponovno potr-
dilo, kar nas dela ljudi: ljubezen in skrb 
za bližnjega. Ljubezen in skrb za soljudi 
se je izkazala tudi ob zadnjih dogodkih 
nedaleč od nas. Tudi tukaj ima politika 
svoje prste vmes. Vsako svoje dejanje je 
treba ovrednotiti tako s človeškega kot 
s političnega stališča. Če sta enotna, je 
odločitev enostavna. Kot je enostavna in 
samoumevna za vse aktivne udeležence 
bojev za Slovenijo leta 1991, udeležence v 
boju za svobodno Evropo in svet leta 1941 
in borce za severno mejo leta 1919 – in 

vse druge pred njimi, ki so postavili te-
melje naše državnosti in katerih trud 
uživamo danes,« je med drugim nago-
voril zbrane.
Na dogodku je bila predstavljena zgodo-
vina Kulturnega doma Medvode, ki ima 
od lani obnovljeno dvorano. Obiskoval-
ce sta po njej popeljala voditelja Damja-
na Jenko in Aljaž Rezar, v avli pa so si 
lahko ogledali razstavo iz zgodovine. 
Kulturni program je bil obogaten z av-
torskim projektom Kri in voda v izvedbi 

Gledališke sekcije KUD Fofité, v njem pa 
je s himno sodeloval tudi Anže Istenič 
iz KD Godba Medvode. Organizatorja sta 
bila Občina Medvode in Javni zavod So-
točje Medvode.

Skozi zgodovino v sedanjost
Slavnostni govornik na osrednji občinski prireditvi v počastitev dneva državnosti 
je bil podžupan Ivo Rep.

MAJA BERTONCELJ

Zbrane je v Kulturnem domu Medvode nagovoril podžupan Ivo Rep. / Foto: Peter Košenina

V Knjižnici Medvode je bilo 22. junija od-
prtje razstave fotografij Dotik luči Igorja 
Žužka. Na ogled bo do 29. julija. Predstavi-
li so tudi zbornik oz. brošuro Obrazi Igorja 
Žužka (1960–2020), ki ga je pred dobrim 
mesecem izdalo Kulturno društvo Sejalec 
umetnosti skupaj z Združenjem umetnikov 
Škofja Loka. M. B.

Dotik luči Igorja Žužka

»Ne smemo biti naivni. Mi smo politika. Ne sme se več zgoditi, 
da bomo nehumano nastrojeni drug proti drugemu, ko se bomo 
srečevali z izzivi prihodnosti.«
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V okviru praznovanja občinskega praznika je 23. junija po-
tekalo 18. srečanje društev upokojencev Smlednik, Pirniče in 
Medvode. Zadnja leta je lokacija na Piknik prostoru Sidro ob 
Zbiljskem jezeru.
Organizacijske niti so imeli letos v rokah člani Društva upo-
kojencev Smlednik. »Prejeli smo 220 prijav. Kar nekaj je prišlo 
tudi povabljenih gostov. Največja udeležba je bila, ko je bilo 
srečanje še na vrtu graščine Lazarini v Valburgi. Udeležilo se 
ga je tudi po 280 upokojencev. Po covidu-19 je število udeležen-
cev nekoliko manjše. Upamo, da bo v prihodnjih letih znova 
naraščalo. Sploh starejši potrebujemo druženje, srečanja. 
To smo kar pogrešali,« je povedal Ivan Špenko, predsednik 
Društva upokojencev Smlednik in organizacijskega odbora 
prireditve. Pohvalil je sodelovanje med društvi upokojencev 
v občini: »Drug drugega vabimo na srečanje, na občne zbo-
re, izmenjamo si izkušnje ... Sodelujemo tudi z društvi zunaj 
občine, da vidimo, kako še drugje delajo.« Videti je bilo, da so 
upokojenci druženje prav zares pogrešali. Tem za pogovor ni 
zmanjkalo. »Saj veste, kako je: kdaj bo pokojnina, koliko bo in 
da bo čim večkrat, kakšne ima kdo težave, kaj koga boli, kako 

kaj vnuki ...« je še dejal. Občinski svet je letos sprejel Strategi-
jo starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v občini Medvode 
do leta 2026. »Mislim, da je v naši občini za upokojence kar 
dobro poskrbljeno. Lahko smo zadovoljni,« je zaključil Špen-
ko, ki je tudi občinski svetnik.
Srečanje se je začelo z odprtjem in ogledom razstave ročnih del. 
Predstavila jo je Marinka Šter, vodja klekljarskega krožka Dru-
štva upokojencev Smlednik: »Naš klekljarski krožek dela raz-
lične čipke in danes smo jih postavili na ogled. Svoje izdelke so 
razstavili tudi pirniški in medvoški upokojenci. So zelo raznoli-
ki, povsod se dobro dela.« Sledila sta nagovora Ivana Špenka in 
župana Nejca Smoleta, nato pa kulturni program, v katerem so 
nastopili otroci iz vrtca in šole v Smledniku ter mešani pevski 
zbor Smleški žarek. Podelili so zahvale zaslužnim članom vseh 
treh društev. Prijetno druženje se je nadaljevalo s kosilom in 
zvoki ansambla Taktiki. Udeleženci so se lahko ustavili na pred-
stavitvi kombija Simbioza in izvedeli več o uporabi računalnika, 
tablice ali pametnega telefona, in kombija Mobi s predstavitvijo 
3D-tiskalnika in laserskega rezalnika.
Prihodnje leto bo že 19. srečanje upokojencev. Za organizacijo 
bo na vrsti Društvo upokojencev Medvode.

Upokojenci so pogrešali druženje
Srečali so se upokojenci vseh treh društev v občini.

MAJA BERTONCELJ

Dogodek je popestrila tudi razstava ročnih del članov vseh treh 
društev. / Foto: Maja Bertoncelj

Srečanje upokojencev je poteklo osemnajstič. / Foto: Maja 
Bertoncelj

ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580, e-pošta: info@tv-m.si, 
http://www.tv-m.si, FB in Youtube: Novice med vodami

30 let informativnega programa

30 let nepristranskih informacij

30 let televizijske in video produkcije 
            za majhne oglaševalce in velika podjetja

Vse dni v letu. 

Vedno za vas.

Izžrebani nagrajenci nagradne križan-
ke z geslom POLETJE S KNJIGO, obja-
vljene v reviji Sotočje 10. junija 2022, 
so: 1. nagrado, darilno kartico OBI v 
vrednosti 20 EUR, prejme Frančišek 
Brdnik iz Smlednika, 2. in 3. nagrado, 
knjigo Melanda, prejmeta Jana Štajer 
in Marija Pintar iz Medvod. Nagrajen-
cem iskreno čestitamo. 
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Turistična zveza (TZ) Medvode, ki združu-
je osem turističnih društev in skoraj se-
demsto članov, s sloganom Zelena vrata 
glavnega mesta v Medvode privablja po-
hodnike, ljubitelje zgodovine, dobre kuli-
narike in vode. Njena prednostna naloga 
je skrb za urejenost krajev po celotnem 
območju občine, kar je tudi prvi pogoj za 

razvoj trajnostnega turizma. »V dvajsetih 
letih smo v medvoški občini dosegli vidne 
spremembe, za kar smo zaslužni tudi 
vsi prostovoljci, ki delamo v turizmu,« 
je dejala predsednica TZ Medvode Vanja 
Ločniškar, ki je ob tej priložnosti podelila 
dvajset zahval v obliki pohodniških palic 
za požrtvovalnost in uspešno izvedene 
pohode. Prejeli so jo Marjan Mali, Karel 
Vernik, Iztok Pipan, Joži Kumer, Irena 
Smole, Jure Žitnik, Martina Brecelj, Šte-
fan Rogelj, Boštjan Luštrik, Jure Galičič, 
Marko Vidmar, Cvetka Židan Valjavec, 
Nejc Smole, Gregor Rozman, Jože Ločni-
škar, Silvana Knok, Karmen Burger, Vida 
Bališ, Aleš Kalan in Darja Novinc.
Iztok Pipan, eden od pobudnikov usta-
novitve TZ Medvode, se je na slove-
snosti spomnil vseh, ki so desetletja 
gradili in ustvarjali medvoški turizem. 
»TZ Medvode je nastala kot potreba po 
usklajenem delovanju naših turistič-
nih društev, po skupnih nastopih na 
sejmih, sodelovanju pri pripravi prire-
ditev, po skupnem nastopu proti občini 
in državi,« je pojasnil. Zbrane v Športni 
dvorani Medvode je nagovoril še med-
voški župan Nejc Smole.

Generalna sekretarka Karmen Burger 
je v imenu Turistične zveze Slovenije 
(TZS) podelila priznanja, ki so jih prejeli 
Jakob Knific, Jože Janhar, Karel Vernik, 
Iztok Pipan, Vida Bališ, Marjan Mali, 
Lado Vidmar in Vladimir Bertoncelj. Za 
aktivno delo v TZ Medvode je priznanje 
prejela tudi predsednica Vanja Ločni-
škar, ob jubileju je TZS priznanje name-
nila še TZ Medvode.
Ob tej priložnosti so podelili tudi pri-
znanja v okviru akcije urejanja okolja 
Moja dežela – lepa in gostoljubna 2022. 
V kategoriji Javni objekti so si priznanje 
prislužili skrbniki podobe Podružnične 
osnovne šole Topol. V kategoriji Kultur-
na dediščina je priznanje prejela družina 
Bergman za čebelnjak. V kategoriji Go-
stinski lokal si je priznanje prislužil Ska-
la Bar v Goričanah, v kategoriji Gostilne 
Gostilna na Vihri, v kategoriji Turistične 
kmetije Turistična kmetija na Gontah, v 
kategoriji Kmetije pa kmetija Pr' Ferjan. 
Nagrajen je bil še večstanovanjski objekt 
na Svetju, družina Šarkanj iz Hraš ima 
lepo urejeno stanovanjsko hišo, najlepše 
urejeni stanovanjski hiši pa sta hiši dru-
žin Košir in Luštrik.

Turistična zveza Medvode praznovala dvajset let
Ob dvajsetem jubileju so v Turistični zvezi Medvode pripravili slovesnost, na kateri so 
podelili tudi zahvale in priznanja v sklopu akcije urejanja okolja Moja dežela – lepa in 
gostoljubna 2022.

MAŠA LIKOSAR

Vanja Ločniškar in Karmen Burger / Foto: 
Tina Dokl

Prejemniki priznanj TZS z generalno sekretarko Karmen Burger in predsednico TZ Medvode Vanjo Ločniškar / Foto: Tina Dokl
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Po poteh roparskih vitezov so se poho-
dniki 25. junija odpravili devetnajstič. 
Potekal je v organizaciji Turističnega 
društva Žlebe - Marjeta in je njihov 
osrednji dogodek.
»To je dan državnosti, praznik domovi-
ne, praznik vseh Slovencev in ne naza-
dnje praznik Turističnega društva Žlebe 
- Marjeta ter tudi praznik vseh, ki so se 
nam priključili na poti, po kateri so ne-
koč po Polhograjcih hodili roparski vite-
zi,« je poudarila Zvonka Hočevar, nova 
predsednica društva. Za udeležence so 
se spet zelo potrudili in ti to še kako ce-
nijo. Vračajo jim tudi z obiskom in dobro 
voljo. Več kot šestdeset se jih je zbralo že 
na startu pred Osnovno šolo Preska, šte-
vilni so se pridružili kasneje in na kon-
cu jih je bilo 143. Iz Preske jih je pot naj-
prej vodila h Gregorju Bizantu v Žlebe. 
Predstavil je svojo destilarno in pripra-

vil degustacijo. Naslednji postanek je bil 
v Galeriji pod kozolcem, kjer je na ogled 
razstava. Odprtje nove bo 18. septembra. 
Veliko pohodnikov se je skupini pridru-
žilo pri cerkvi sv. Marjete v Žlebeh. Niso 
ostali ne lačni ne žejni, za kar so poskr-
bele gospodinje. Zbrane je nagovorila 

predsednica društva Zvonka Hočevar in 
jim zaželela lep dan državnosti. »Nanj 
smo lahko vsi zelo ponosni. Iskreno 
upam, da ga bomo lahko še velikokrat 
praznovali v miru, v takšnem vzdušju, 
v prijateljstvu in v sodelovanju, kot se 
kaže tudi v tem dogodku.« S Cankarjevo 
črtico, da bodo »tod živeli vseli ljudje« 
jih je pozdravil še Mirko Bizant, ključar 
cerkve sv. Marjete, in jim nato predsta-
vil projekt njene prenove. Ogledali so si 
lahko tudi notranjost in zvonik. Cerkev 
je dobila novo preobleko in pričaku-
je petstoletnico, ki bo leta 2026. Pot so 
nadaljevali skozi gozd, mimo gozdnega 

škrata do kapelice pod Jeterbenkom. 
Končni cilj je bil letos na deponiji. Po-
hodnike je pričakal vodja projekta Jože 
Ločniškar, ki je več kot zadovoljen, da je 
Pohod po poteh roparskih vitezov med 
ljudmi tako lepo sprejet, se nadaljuje iz 
leta v leto ter raste. Promocijo kraja gra-
dijo prav na roparskih vitezih in bogati 
zgodovini, povezani z njimi. Stalnica 
pohoda je zadnja leta tudi popotniška 
cula, ki jo prejmejo vsi udeleženci, v njej 
pa so suha klobasa, žemlja in jabolko.
Pohod Po poteh roparskih vitezov bo 25. 
junija prihodnje leto praznoval jubilej-
nih dvajset let.

Z vitezi skoraj sto petdeset pohodnikov
Pohod Po poteh roparskih vitezov tradicionalno zaznamuje dan državnosti.

MAJA BERTONCELJ

Roparski vitezi v Žlebeh v dobrem vzdušju in s pozitivno energijo živijo še naprej.  
/ Foto: Maja Bertoncelj
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Za udeležence so se v TD Žlebe 
- Marjeta znova zelo potrudili 
in ti njihov trud še kako cenijo. 
Vračajo jim tudi z obiskom in 
dobro voljo.



26  DOMAČI KRAJI  

Na Bonovcu pri Medvodah je 25. junija 
vsako leto slovesni kulturno-duhovni 
pohod v počastitev dneva državnosti.

ZGODOVINA ALEJE SLOVENIJA IN 
NAMEN POHODA
»Alejo Slovenija smo postavili iz čiste 
ljubezni do domovine, iz hvaležnosti, 
da se je uresničil tisočletni sen Sloven-
cev po lastni državi, po državi svojega 
naroda. Hvaležni smo bili, da so ta pro-
ces vodili pogumni fantje. Med nami je 
danes Lojze Peterle, eden izmed njih. 
Zgodovina Aleje Slovenija je zgodovina 
nove države. Ob prvi obletnici samostoj-
nosti smo posadili Slovensko lipo. Vče-
raj je bilo točno trideset let. Leta 2004 
smo posadili tako imenovano Evrop-
sko lipo. Bili smo navdušeni, da smo 
se kot Slovenci, kot država priključili 
družbi civiliziranih demokratičnih dr-
žav – Evropski uniji. Leta 2012, ko je bilo 
dvajset let od mednarodnega priznanja 
Slovenije in prav toliko let od posaditve 
Slovenske lipe, je prišla ideja o posta-
vitvi spomenika naši državi. Zasadili 
smo cel drevored dvanajstih lip s Slo-
vensko lipo v sredini. Dvanajst lip sim-
bolično predstavlja dvanajst evropskih 
zvezd na grbu Evropske unije. Aleja se 
je dograjevala. Poskrbeli smo za doda-
tno zasaditev in za znamenje na kon-
cu. Zakaj pohod? Ideja je zanimiva in je 
prišla iz latinskega pregovora Če stojim, 

tudi moje misli stojijo. Če se gibamo in 
smo ob tem v gibanju, so misli globlje. 
Tudi danes bomo od enega do drugega 
postanka premišljevali o tem, kar bo 
povedano in zapeto. Delimo veselje nad 
našo državo,« je zbrane uvodoma nago-
voril Janez Šušteršič, ki kot koordinator 
skrbi za ohranjanje te tradicije.

ENOTNOST NA LJUDSKI RAVNI
Na 780 metrov dolgi poti so bili postanki 
s kulturnim programom, na koncu pa 
pri Hafnerjevi kapelici sveta maša, ki 
jo je daroval dr. Janez Juhant s soma-
ševalci. Slavnostni govornik je bil Lojze 
Peterle, predsednik osamosvojitvene 
vlade. Na kratko se je ozrl v zgodovi-
no, nato pa se dotaknil tudi sedanjosti 
in prihodnosti. »Prav je, da se od časa 
do časa spomnimo, kako je bilo in tudi 
zakaj ni bilo mogoče. In pred več kot tri-
desetimi leti nam je uspelo, ker so bili 
izpolnjeni politični pogoji za uresničitev 
največjega političnega cilja slovenskega 
naroda. Kot predsednik vlade nisem ču-
til takšne enotnosti, o kateri se danes 
govori. Bila je na ljudski ravni, na po-
litični pa ni bilo tako enostavno. Vesel 
sem, da smo osamosvojitev uspešno iz-
peljali. O bistvenih stvareh smo se znali 
pogovarjati in smo bili bolj dialoški, kot 
je Slovenija danes. Priča smo veliki po-
larizaciji, ki nam ni v čast in tudi ni do-

bra. Časi postajajo zelo zahtevni. Bomo 
videli, kako bo jeseni. Čakajo nas novi 
izzivi. Naša generacija je opravila zgo-
dovinsko nalogo. Ni mogla narediti vse-
ga, kar bi si želeli. Računam na zavest 
mladih generacij in na več veselja do ži-
vljenja, na podmladek, brez katerega ne 
da praznovati tistega, kar je naša gene-
racija dosegla,« je med drugim povedal 
Lojze Peterle. Poudaril je, da je na tem 
dogodku resnično čutiti prazničnega 
duha, in izrazil željo, da bi dan držav-
nosti tako praznovali po vsej Sloveniji, 
da bi tak odnos doživeli tudi v sloven-
ski šoli. »Osamosvojitev smo naredili za 
vse,« je še dejal.
V kulturnem programu so sodelovali še 
Moški pevski zbor Župnije Preska, kate-
rega člani so prepevali na vseh postan-
kih na poti, Andrej Kogoj, preški župnik 
Jure Koželj in pritrkovalci z Vrhnike.

Na dan državnosti po poti Aleja Slovenija
Slavnostni govornik je bil Lojze Peterle, ki je poudaril, da je na slovesnem pohodu 
na Bonovcu zares čutiti prazničnega duha.

MAJA BERTONCELJ

Zbrane je na začetku Aleje Slovenija nagovoril Janez Šušteršič (desno), slavnostni govornik 
pa je bil Lojze Peterle (levo). / Foto: Maja Bertoncelj

Če ste stari med 7 in 16 let, vas v Knjižnici 
Medvode vabijo k projektoma Poletavci in 
NajPoletavci. Izberite 30 dni in berite 30 
minut na dan. Prebrano zapisujte v bralni 
seznam, ki ga potrdijo odrasli. Oddajte ga 
najkasneje do 10. septembra. Zaključna 
prireditev bo 17. septembra. M. B.

Poletni bralci

ZBILJE 93, 1215 MEDVODE
GSM: 051 330 723

Lepo vabljeni! 
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Na dobravi ob Zbiljskem jezeru so 11. junija tekmovale pionirske 
in mladinske desetine Gasilske zveze Medvode. Mladi gasilci so 
svoje znanje prikazali v mokri vaji in teoretičnem znanju. Borili so 
se za vstopnice na regijsko tekmovanje, ki bo jeseni. Anže Šilar, 
poveljnik Gasilske zveze Medvode, je pojasnil, da pričakujejo dva-
najst ekip, okrog sto dvajset otrok, ki tekmujejo za pokal Matevža 
Haceta. »Vaje, kot so danes, so na vsake štiri leta. Pionirji imajo 
vajo z vedrovko, prenos vode in vajo razvrščanja, mladinci pa mo-
kro vajo s hidrantom, razvrščanje in teoretični del,« je še povedal. 
Med pionirkami je zmaga ostala v PGD Zbilje, najboljši pionirji so 
iz PGD Sora, mladinci pa iz PGD Smlednik. Veliko tekmovanje pa 
je pred mladinkami PGD Zbilje, ki v nedeljo, 17. julija, odhajajo na 
Gasilsko olimpijado v Celje. M. B.

Več kot sto pohodnikov se je 9. julija 
udeležilo 6. Pohoda od Jakoba do Jako-
ba, zadnje prireditve v nizu praznova-
nja občinskega praznika. Tako števil-
ne udeležbe še ni bilo. Namen pohoda 
je povezava treh cerkva sv. Jakoba, ki 
stojijo v občini Medvode (sv. Jakoba na 
Katarini, sv. Jakoba na Petelincu in sv. 
Jakoba v Hrašah), z rojstno hišo Jakoba 
Aljaža. Starti pohodov so vsako leto tri-
je: prvi izpred Občine Medvode, od koder 
je avtobus peljal na Topol, od tam pa so 
udeleženci pot nadaljevali peš, v Žlebeh 
in v Hrašah. Skupni cilj je bila rojstna 
hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu. Ob uspeš-
no opravljenih treh pohodih udeležence 
v TIC Medvode čaka simbolično darilo.
Ob zaključku pohoda je sledilo še dru-
ženje.

MAJA BERTONCELJ

Mladi gasilci so svoje znanje pokazali tudi v mokri vaji. / Foto: Maja 
Bertoncelj

Pohodnikov je bilo največ doslej. / Foto: Jure Galičič

Na delu mladi gasilci

Rekordna udeležba na Pohodu od Jakoba do Jakoba
S sedaj že tradicionalnim pohodom s skupnim ciljem v Zavrhu se je zaključilo 
letošnje praznovanje občinskega praznika.
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Kmetje s Polhograjcev so še enkrat opozorili na škodo, ki jim jo povzročajo divji 
prašiči. Zahtevajo ukrepanje. Na sestanku sta bila prisotna tudi predstavnika Lovske 
družine Medvode. Prihodnji mesec naj bi se znova sestali.

Že v junijski številki Sotočja smo pisali 
o problematiki divjih prašičev v Polho-
grajcih. Lastnikom zemljišč povzročajo 
veliko škodo.
Oškodovani zasebniki s KS Katarina, VS 
Tehovec in VS Studenčice so na to temo 
imeli skupni sestanek in zahtevajo reši-
tev problematike. O tem, kaj vse menijo, 
da gre narobe in kakšne bi bile rešitve, 
so pojasnjevali na novem sestanku na 
začetku julija, ki ga je sklicala Kmetijska 
zadruga Medvode. »Oškodovanci so tudi 
člani naše zadruge. Nimamo pristojnosti 
za ukrepanje, imamo pa interes, da se 
stvari razrešijo,« je pojasnil Janez Šušter-
šič, predsednik Kmetijske zadruge Med-
vode.
Na sestanku sta bila iz zadruge prisotna 
še direktor Milan Sobočan in pravnik 
Marko Mlinar, s strani Lovske družine 
Medvode ocenjevalec škod Marjan Pe-
tač in gospodar Matej Močnik, prišla sta 
tudi Andrej Andoljšek, višji koordinator 
za področje gozdarstva in obnovljivih vi-
rov na Kmetijsko gozdarski zbornici Slo-
venije, in Jože Benec, direktor Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije – Zavoda 
Ljubljana. Povabljen je bil tudi Lado Bra-
dač, zastopnik Lovske zveze Slovenije, ki 
pa se sestanka ni udeležil. Problemati-
ko je na začetku podrobneje predstavil 
Franc Tehovnik s Tehovca. Poudaril je, 
da gre na eni strani za stroške, ki jih 
imajo zaradi divjih prašičev, po drugi 
strani pa tudi za dragoceni čas, saj mo-
rajo namesto s kmetijsko mehanizacijo 
poškodovane površine obdelovati ročno. 
»Zahtevamo, da se nam pove, kakšni so 
kratko- in dolgoročni načrti gospodarje-
nja z divjimi prašiči in jelenjadjo, da se 
škoda oceni dejansko glede na nemo-
žnosti strojne obdelave, izpada dohod-
ka in problema sanacije. Kmetovanje v 
Polhograjcih je očitno pod taktirko divjih 
prašičev ali določenih lobijev. Razmere 
so že tako težke, ne da škodo, ki ni majh-
na, delajo še divje živali. Ne gre se čuditi, 
da je kmetij vedno manj. Problematika 
divjih prašičev ni samo pri nas. Preveli-

ka populacija bo prej ali slej povzročala 
škodo tudi na ravninskih zemljiščih. 
Situacija ni rožnata,« je dejal in pokazal 
številne fotografije z nastalo škodo.
Razprava je nakazala, da prisotni kmetje 
in lovci niso na istem bregu in da med 
njimi ni odnosa, kakršen bi za rešitev 
takšne problematike moral biti, ni zau-
panja. »Problematika divjih prašičev je 

pereča, prijav škod je veliko. Trudimo se 
priti do soglasja z lastniki. Problem pa je 
pri plačilu, saj se s cenami ne strinjajo. 
Mi pri tem le sledimo zakonodaji,« pravi 
Marjan Petač. Jože Benec je poudaril, da so 
na Kmetijsko gozdarski zbornici na strani 
kmetov, nimajo pa neposrednih kompe-
tenc reševanja problematike, s katero se 
srečujejo redno. S strani lovcev pričakuje-
jo aktivno sodelovanje. Andreja Andoljška 
je zanimalo, kakšen je načrt in kakšna 
dejanska realizacija odstrela divjih praši-
čev. Podatke je predstavil Matej Močnik. 
V zadnjih desetih letih je bila realizacija 
skoraj vedno nad planom. Lani je bil na 
primer plan 10, odstrel 24, za letošnje leto 

je plan 10, realizacija pa že sedaj 18. An-
doljšek je poudaril, da plan mora biti izve-
den, omejitev navzgor, koliko divjih praši-
čev se lahko odstreli, pa ni. »Kolikor časa 
je prisotna preštevilna populacija, naj se 
lovec ki prašiča ustreli, nagradi. Proble-
matika ni samo pri vas, v Medvodah. To 
je širši problem. Stopiti bi morali skupaj,« 
meni Ivan Guzelj s kmetije s Sv. Barbare.

Zaključki sestanka so bili, da se med 
kmeti in lovci mora vzpostaviti dialog 
in da brez zmanjšanja staleža divjih 
prašičev ne pride v poštev nobena dru-
ga rešitev. Janez Šušteršič je predlagal, 
da Kmetijsko gozdarska zbornica pro-
blematiko divjih prašičev še enkrat iz-
postavi na pristojnem ministrstvu in 
da se zahtevajo rešitve, tudi z urgentno 
spremembo zakonodaje. Sestanek naj 
bo čim prej tudi med oškodovanci in Lo-
vsko družino Medvode. Predlagani je bil 
8. avgust. In če se ne bo nič spremenilo? 
Omenjeni so bili ulica, kmečki punt in 
seznanjanje s problematiko preko me-
dijev.

Na sestanku v prostorih Kmetijske zadruge Medvode so iskali možnosti za reševanje 
problematike divjih prašičev, ki v Polhograjcih povzročajo veliko škodo. / Foto: Maja 
Bertoncelj

MAJA BERTONCELJ

Rešitev vidijo v odstrelu divjih prašičev

Franc Tehovnik: »Vse je razrito. Ljudje imajo gorsko kmetijsko 
mehanizacijo in so morali obdelovati znova na roko. Sanacija se je 
na določenih terenih izvedla jeseni, tudi spomladi. Čez leto so se 
znova pojavile degradacije na istih travnikih.«



Na predvečer dneva slovenskega krvodajalstva, ki ga zaznamuje-
mo 4. junija, je bila na Ljubljanskem gradu podelitev zahval stotim 
krvodajalkam in krvodajalcem Rdečega križa Ljubljana. Prejeli so 
jih krvodajalke, ki so kri darovale več kot 50-krat, in krvodajalci, 
ki so kri darovali več kot 80-krat. Med prejemniki so bili tudi krvo-
dajalci iz občine Medvode: Janez Bergant za 80-krat darovano kri, 
Mojca Frahm za 100-krat darovano kri in Dušan Vizjak za 126-krat 
darovano kri. Na Rdečem križu Slovenije so hvaležni vsem, ki z 
darovanjem krvi skrbijo, da vir nacionalne preskrbe s krvjo ne pre-
sahne, in vsem prostovoljcem in podpornikom krvodajalstva, ki 
verjamejo v idejo solidarnosti in idejo o prostovoljnem darovanju 
krvi pogumno širijo med soljudi. M. B.

Javni zavod Sotočje Medvode je tudi le-
tos naročil preverbo ustreznosti povr-
šinske kopalne vode na kopališču Sora 
v Goričanah.
Rezultati analize vzorca, ki je bil odvzet 2. 
junija, so pokazali, da je voda ustrezna za 
kopanje. Mikrobiološki parametri so bili 
veliko pod mejnimi vrednostmi. Strokov-

no analizo je izvajal Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek 
za mikrobiološke analize živil, vod in 
drugih vzorcev okolja Kranj. Sora je letos 
sicer precej motna. Razlog je znan. Z Ob-
čine Škofja Loka so pojasnili, da je tako 
zaradi intenzivnih gradbenih del, ki jih 
v sklopu urejanja protipoplavnih ukre-
pov na Selški Sori izvajajo v občini Žele-
zniki. Gradbena dela predvidoma letos 

še ne bodo povsem dokončana. Kopanje 
v Selški Sori so letošnjo sezono odsveto-
vali. Rezultat vzorca vode Selške Sore v 
Podlubniku v času vzorčenja je bil zaradi 
bakterij fekalnega izvora neustrezen.
Previdnost ni odveč niti v Medvodah, 
čeprav je bil vzorec ustrezen. V motni 
vodi je zmanjšana vidljivost in je zato 
nevarnost utopitve večja. Pred skokom 
v vodo preverite tudi njeno globino.

Sora v 
Goričanah 
primerna za 
kopanje
To je pokazala analiza 
vzorca vode. Sora je sicer 
letos precej motna, razlog 
pa so dela, ki jih izvajajo v 
občini Železniki.

MAJA BERTONCELJ

Sora je zaradi del v občini Železniki letos precej motna. / Foto: Peter Košenina

Dušan Vizjak je kri daroval že 126-krat. / Foto: RK Slovenija

Zahvalili so se krvodajalcem
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Zdravstveni dom Medvode je 11. junija 
za občane organiziral test hoje na dva 
kilometra, ki je potekal na Bonovcu.
»Test je namenjen predvsem zdravim 
osebam, starim med 20 in 65 let, brez 
prisotne kronične bolezni, in osebam z 
normalno ali prekomerno maso z in-
deksom telesne mase do 35, ki so sicer 
zdravi. Vsi, ki ne spadajo med omenje-
ne, lahko opravijo 6-minutni test hoje. 
Vsi nad 65 let in več z urejeno kronično 
boleznijo, s patološko debelostjo, kro-
nični bolniki s slabšo telesno pripra-
vljenostjo pa lahko kardiorespiratorno 
zmogljivost preverijo z dvominutnim 
testom stopanja na mestu. Vse teste 
opravljamo v okviru programa Skupaj 
za zdravje in jih bo mogoče opraviti tudi 
na občinskem testu hoje v oktobru,« je 

uvodoma pojasnila Keti Simonska, vod-
ja Zdravstvenovzgojnega centra v Zdra-
vstvenem domu Medvode. Veseli so, da 
jim je test hoje na dva kilometra uspelo 
izpeljati. »Pomembno je, da to tradicijo 

peljemo naprej. Občani imajo možnost 
kardiorespiratornega testa zmogljivo-
sti, preveriti celokupni holesterol in se 
po opravljenem testu posvetovati s fizi-
oterapevtko. Pripravili smo tudi tehnike 
sproščanja pod krošnjami,« je povedala.

ŽELIJO SI VEČJEGA ODZIVA
Pričakovali so nekoliko večji odziv. »Te-
sta hoje se je udeležilo 19 ljudi, od tega 
14 žensk in pet moških. Najmlajši je 
štel 32 let, najstarejši pa 76 let. Največ 
udeležencev je imelo povprečno telesno 
zmogljivost, dva pa izrazito podpov-
prečno. Rezultati meritev holesterola 
so pokazali, da ima več kot polovica 
udeležencev povišane vrednosti celo-
kupnega holesterola,« je še dejala Si-
monska in dodala, da so veseli, da je 
prišlo tudi nekaj takšnih, ki so že sicer 
telesno aktivni. Med njimi je zagotovo 
Ladislav Vidmar iz Žlebov. Na testu je 
bil sploh prvič. Za njim je 2600 kilome-
trov hoje čez Italijo. »Na test sem pri-
šel povsem po naključju. Zanimalo me 
je, kakšen bo rezultat po daljši hoji čez 
Italijo. Noben takšen test ni odveč. Vča-
sih mislimo, da je z nami vse v redu, 
pa se potem izkaže drugače. Počutim se 
dobro, kakšnih večjih težav nimam in 
le redko obiščem zdravnika. Preventi-

va vseeno nič ne škodi, da človek lahko 
začne izboljševati stvari, če se izkaže, 
da je to potrebno. Škoda, da ni večje 
udeležbe. Morda bi bilo potrebnega več 
obveščanja,« je povedal Vidmar in se na 
kratko ozrl še na hojo čez Italijo: »Italija 
je zelo zanimiva in videl sem veliko no-
vega. Presenetila me je v več pogledih. 
Ko se odpravljam na pot, ne želim vede-
ti nič. Če že vse veš, potem je vseeno, če 
ostaneš doma. Ko pa se vrnem, pogle-
dam tisto, kar me še dodatno zanima. 
Hoja čez Italijo je bil moj rezervni načrt. 
Želel sem iz Kirgizije proti končnemu 
cilju Lhasi v Tibetu. Glede na situacijo 
v zvezi s covidom-19 sem se odločil, da 
grem raje do Palerma, potem na jug Si-
cilije in po celi Italiji do doma – 2600 
kilometrov je bilo prav prijetnih.« O 
dosedanjih pohodniških podvigih Lada 
Vidmarja bo od 29. avgusta do 30. sep-
tembra v centru Medvod na ogled foto-
grafska razstava.

ŠE BO PRILOŽNOST ZA TESTIRANJE
V Zdravstvenem domu Medvode letos 
načrtujejo še dva testa hoje na dva ki-
lometra: enega v sklopu projekta Evrop-
ski teden mobilnosti v septembru, ki ga 
bodo spremljali zvoki Medvoške godbe, 
drugega pa na začetku oktobra.

Potekal je test hoje na dva kilometra. V Zdravstvenem domu Medvode imajo letos 
v načrtu še dva.

MAJA BERTONCELJ

Testa hoje na dva kilometra se je prvič udeležil tudi znani medvoški pohodnik Ladislav 
Vidmar. / Foto: Maja Bertoncelj

Več kot polovica s povišanim holesterolom
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Največ udeležencev je imelo 
povprečno telesno zmogljivost, 
dva pa izrazito podpovprečno. 
Rezultati meritev holesterola 
so pokazali, da ima več kot 
polovica udeležencev povišane 
vrednosti celokupnega 
holesterola.



  ŠPORT IN REKREACIJA  31 

DOPUST – LEŽANJE ALI GIBANJE?
Vsak potrebuje dopust, torej odklop od 
vsakodnevnega ritma življenja. Nekate-
ri dlje časa, nekateri manj, vsem pa na 
dolgi rok še kako koristi. Večina si glav-
ni del privošči ravno v poletnih mesecih 
na toplih destinacijah, po možnosti ob 
morju. Pa gre pri dopustu zgolj za pole-
žavanje in počitek ali se je koristno tudi 
malo pregibati?
Moj odgovor gotovo poznate - seveda, 
zelo priporočljivo. Ustrezen volumen 

in intenzivnost vadbe spodbujata ak-
tivno regeneracijo, s čimer pomagata 
telesu pri obnavljanju. Seveda si s pre-
tiravanjem ne bomo koristili, z zmerno 
aktivnostjo pa prav gotovo. Morda celo 
bolj pomembna, kot je fizična obnova 
telesa, pa je psihična. Ravno zato sem 
uporabil besedo »odklop«, saj ima veči-
na dandanes v sebi nakopičenega ogro-
mno stresa. Ogromno obveznosti, četu-
di nepotrebnih, nas bremeni, kar pušča 
posledice. »Novodobne bolezni« so zelo 
verjetno ravno posledica stresa, zato se 
je treba na vsake toliko časa razbreme-
niti. Seveda je koristno, če lahko slednje 
naredimo na dnevni ali pa vsaj teden-
ski bazi, da kolikor toliko vzdržujemo 
ravnovesje, z daljšim premorom pa se 
znova »posodobimo«. Kot že ničkoli-
kokrat rečeno, telesna aktivnost pred-
vsem s pospešenim obtokom krvi po te-
lesu zagotavlja svežo dobavo kisika, kar 
pozitivno učinkuje na naš sistem. Poleg 
tega se med vadbo sproščajo endorfini, 
»hormoni sreče«, zaradi česar imamo 
več življenjske energije. Na morju tre-

niram tudi sam in poleg teka in kole-
sarjenja izkoristim možnost, ki je doma 
nimam – plavanje v »neskončnem 
bazenu«. Čez leto se redko odpravim v 
bazen, navadno zgolj takrat, ko imam 
kakšno poškodbo, na dopustu na mor-
ju pa z veseljem koristim to ugodnost. 
Velikokrat sem tudi že omenil blagodej-
ne učinke plavanja, saj smo medtem 
v breztežnem stanju, na nas pa deluje 
blag hidrostatski tlak. Zelo redko smo 
v vsakdanjem življenju v podobni situ-
aciji.
Izdatno paziti pa je seveda potrebno na 
vročino in vlago, ki sta čez noč in dan 
višja kot na celini. Z vidika spanja in 
regeneracije čez dan to ni ravno opti-
malno, vendar se telo kmalu navadi. 
Vsekakor pa se aktivnost ne priporoča 
v urah, ko je zunaj najbolj vroče. Naj-
bolj ugodno se je gibati zgodaj zjutraj 
ali pa proti večeru. Meni osebno veliko 
bolj paše zjutraj, kot pa po celem dne-
vu. Telo namreč za hlajenje porablja 
dosti energije in takšno »mučenje« bi 
bilo brez pomena. Ob primernem času 
pa je telesna aktivnost vsekakor poziti-
ven dražljaj za naš organizem, tudi na 
dopustu.

V gibanju s Timotejem (38)

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

GRADBENO PODJETJE z lastno 
gradbeno mehanizacijo in 
projektivnim sektorjem, ki izvaja 
najzahtevnejša dela: 

•  na področju urejanja voda (koncesionar  
v sklopu MOP DRSV); 

•  na področju vzdrževanja državnih in 
občinskih cest; 

• na področju nizkih gradenj; 
• na področju asfaltiranja cest in dvorišč,
• na področju izvajanja zimske službe, 
•  na področju izdelave projektne 

dokumentacije in varstva okolja ter 
ohranjanja narave

Hidrotehnika, nizke in  
komunalne gradnje, d.o.o.
Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš
Telefon: +386 8 205 80 28
E-pošta: info@hng.si
www.hng.si



32  OGLAS  

ZADENI

1.000 €
PRODAJTE SVOJ AVTO 

IN SODELUJTE V NAGRADNI IGRI 

REFERENT V 
DISTRIBUCIJI

Ljubljana

AVTOLIČAR
Ljubljana

SERVISNI 
TEHNIK
Kranj

PRODAJNI
SVETOVALEC

Kranj

OPERATER 
V KLICNEM 
CENTRU
Ljubljana

Veselimo se vaše vloge z življenjepisom in morebitnimi referencami najkasneje 
do 31.7.2022 na elektronski naslov zaposlitev@avtotehna-vis.si.

Pravila nagradne igre najdete na www.avtotehna-vis.si ali v enem od naših centrov rabljenih vozil v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki.
Obiščite nas in pripeljite svoje vozilo na cenitev! Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 080 88 82.

Nudimo vam TAKOJŠNJO ZAPOSLITEV s STIMULATIVNIM NAGRAJEVANJEM in prijetno 
delovno okolje z NAJBOLJŠIMI SODELAVCI ter SPROŠČENIMI POSLOVNIMI ODNOSI.

ZAPOSLUJEMO!

SERVISER
Kranj
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Cupra Fermentol VZ5 predstavlja to, kar je Seat že leta 2018 
hotel sporočiti svetu – razviti samostojno športno avtomo-
bilsko znamko z modeli, ki bodo postavljeni opremsko in 
cenovno višje.
Cupra Formentor je prvi model, ki je bil pred slabima dve-
ma letoma zasnovan in razvit posebej za znamko. Ta 445 
centimetrov dolgi križanec na osnovi modela Ateca je po-
stavljen na uveljavljeno modularno platformo, na kateri 
stojijo tudi novi VW Golf, Seat Leon, Škoda Octavia in Audi 
A3. Lahko zapišemo, da je že prvi model Formentor v ra-
zred kompaktnih križancev prinesel svežino in športno 
drznost. V najmočnejši različici ga je bilo možno dobiti z 
228 kilovati moči in 400 Nm navora, nadgradnja na VZ5 
pa mu daje še večjo posebnost, ki se začne z dejstvom, 
da jih bodo izdelali le sedem tisoč. Pod motornim pokro-
vom je eden najboljših bencinskih motorjev našega časa 
– 2,5-litrski Audijev vrstni petvaljnik z močjo 287 kilova-
tov in navorom 480 Nm.
Pravkar je stekla proizvodnja posebnega modela Cupra For-
mentor VZ5 Taiga Grey, ki bo omejena na samo 999 primer-
kov.

Cupra Formentor VZ5
Najzmogljivejši model z motorjem  
z notranjim zgorevanjem, namenjen 
avtomobilskim navdušencem

Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey – omejena in oštevilčena na 999 
primerkov / Foto: Seat

NOSILCI  
ZA KOLESA

-30%

NASVET  
STROKOVNJAKA

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

AVTO JAMNIK d.o.o.
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Klobuk, usnjena jakna in kitara črne bar-
ve so zaščitni znaki Vlada Kreslina. Črna 
kitara, na katero igra, ni tista iz vsem 
znane uspešnice. Pravo je kupil oče Mi-
lan leta 1947 in jo ima še danes. V enem 
od pogovorov ob svoji 90-letnici je oče 
dejal, da je Vlado s svojo glasbo Prek-
murje približal Sloveniji in svetu. Iz ro-
kerja v osemdesetih se je v desetletjih, 
ki so sledila, Kreslin prelevil v etno in 
džezovskega glasbenika, ki je povsod iz-
jemno lepo sprejet. Tako je bilo tudi 10. 
junija na prvem večeru Poletja med vo-
dami, ko je nastopil na medvoški tržnici. 
Dogodki v sklopu Poletja med vodami 
bodo potekali še do konca avgusta.

PETER KOŠENINA

Črna kitara

Prava lakota

Prava lakota je trajnica. Rastlina ima ob cvetenju številne 
majhne zlatorumene cvetove, ki dišijo po medu. Raste na su-
hih in kamnitih travnikih, pašnikih, ob robovih gozda, na 
poteh, mejah, nasipih in v višje ležečih krajih. Nabiramo jo 
od junija do septembra, ko cveti. Najbolj primeren del dneva 
za to je opoldanski čas, dan pa mora biti suh in topel. Nabira-
mo celotni zgornji del rastline, torej socvetje.

UPORABA
V glavnem se rastlina uporablja kot diuretik in pri zdravljenju 
težav s kožo. Prava lakota tako vpliva na ledvice in povečuje tok 
urina (pospešitev odvajanja vode). Pomaga pri vnetju mehur-
ja, ledvic in ostalih sečil, spodbuja odstranjevanje ledvičnih in 
sečnih kamnov. Pomirja pordelo kožo, jo čisti, spodbuja celje-
nje ran, ureznin in kožnih vnetij. Čaj oziroma poparek prave 
lakote pripravimo za pospešitev odvajanja vode, ob vnetju me-
hurja, ledvic, ostalih sečil in ob drugih notranjih obolenjih. Po-
maga tudi pri obolenju vranice in trebušne slinavke. Nekoliko 
ohlajen poparek pa uporabimo za umivanje kože obraza in za 
odpravljanje nečistoč. Takšna nega naredi kožo bolj prožno in 
napeto. Sveže iztisnjen sok iz prave lakote uporabimo za ma-
zanje turov, ogrcev ter drugih kožnih nepravilnosti.

KREME, MAZILA, TINKTURA ...
Kreme in mazila pripravimo iz sveže iztisnjenega soka iz 
rastline, ki ga zmešamo z izbrano maščobo. Takšna mazila 
uporabimo za kožne izpuščaje in druge kožne tvorbe in ne-
pravilnosti. Tinkturo iz prave lakote uporabljamo za težave 
s sečili, za kar uporabljamo tudi čaj oziroma poparek. V vodo 
nakapljamo 25–30 kapljic tinkture in jih zaužijemo eno uro 

pred ali po jedi. To ponavljamo tri tedne po trikrat na dan. Po 
potrebi lahko po najmanj enem tednu premora ponovimo.
Tinkturo lahko pripravimo sami doma. Naberemo pravo la-
koto, damo jo 300 g na liter dobrega domačega žganja, na-
režemo na drobno in damo v kozarec s pokrovom na navoj. 
Žganje mora imeti vsaj 40 odstotkov alkohola, da bo tinktura 
dobra in kvalitetna. Narezano lakoto damo v kozarec, prelije-
mo z žganjem in pretresemo kozarec. Zapremo ga in postavi-
mo v temen prostor za en mesec. Nato precedimo tinkturo in 
jo po možnosti prelijemo v manjše stekleničke temne barve, 
ki imajo kapalko, da bomo lahko nakapljali število kapljic v 
vodo, ko se bomo odločili, da naredimo mesečno kuro.
Za čaj pa pravo lakoto posušimo v suhem in zračnem pro-
storu in jo shranimo za takrat, ko jo bomo potrebovali. Čaj 
pripravljamo vsakič sproti. Pijemo priporočljive količine – tri-
krat na dan po skodelico sveže pripravljenega čaja.
Lepo in zdravo poletje vam želim!

MARJEŠKA PEHTA

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Prava lakota je trajnica. Rastlina ima ob cvetenju številne majhne 
zlatorumene cvetove, ki dišijo po medu. / Foto: Maja Bertoncelj



SUDOKU

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

Rešitev

sudoku_SOPTOČJE 22_07
NALOGA

3 5 8 1
8 9 7 4 5

6 1 3 9
9 7 5

7 3 9 2
1 8 6

5 6 8 2
2 3 9 4 8
1 2 7 4
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REŠITEV

3 9 5 8 4 6 2 1 7
1 8 2 9 7 3 4 5 6
6 4 7 2 1 5 3 9 8
8 6 9 7 2 1 5 4 3
5 7 4 3 6 9 8 2 1
2 3 1 4 5 8 6 7 9
4 5 6 1 8 7 9 3 2
7 2 3 6 9 4 1 8 5
9 1 8 5 3 2 7 6 4
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89745
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1274
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REŠITEV

395846217
182973456
647215398
869721543
574369821
231458679
456187932
723694185
918532764

SMEH JE POL ZDRAVJA

RAVNO OBRATNO
V šoli so se učili o človeškem telesu. Učiteljica je pojasnila: »Člo-
vek z nogami teče, z nosom pa voha.«
Janezek se je brž oglasil: »Tovarišica, pri našem atiju je pa ravno 
obratno. Noge vohamo, iz nosa mu pa teče.«

KDO JE ZAČEL
Sodnik tatu: »Zakaj ste oropali banko?«
Tat: »Ona je prva začela..!«

VRAŽEVERNI OČA
»Zakaj je pa vaša krava tako suha?«
»Naš oča so zelo vraževerni. Jo futrajo samo s štiriperesno dete-
ljo.«

NE BO OPOZARJAL
Žena zaskrbljena za sina reče možu:
»Sinu moraš reči, naj se ne poroči s to kozo!«
Mož odgovori: »Nič mu ne bom rekel, mene tudi ni nihče opozoril!«

Miha Deželaka je velika dobrodelna avantura po Slovenij vodila tudi 
skozi medvoško občino. S transparenti so ga takole pričakali na OŠ 
Medvode in s prostovoljnimi prispevki učencev in zaposlenih zbrali 
kar 2000 evrov. M. B. / Foto: Arhiv šole

Na Polhograjski Grmadi so se 10. junija tradicionalno srečali planinci iz občin Medvode in Polhov Gradec. Tako dobro obiskanega srečanja v 
vsej 21-letni zgodovini, odkar potekajo, še ni bilo. M. B. / Foto: Iztok Pipan

Pretekli mesec so se srečali upokojenci vseh treh društev 
upokojencev v medvoški občini. Uspešno jih vodijo (od leve) 
Veronika Pretnar Kunstek (Pirniče), Ivan Špenko (Smlednik) in Marija 
Tome (Medvode). M. B. / Foto: Janez Strojan
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Na kresni večer so po številnih slovenskih krajih zagoreli 
kresovi. V občini Medvode kresovanje tradicionalno poteka v 
Hrašah v organizaciji Turističnega društva Hraše, zadnja leta 
pa tudi pri delavnicah skupnosti Barka v Zbiljah.
Posebnost slednjega je bil tokrat obred z ognjenim kolesom. 
Ko se je dan prevešal v noč, so prižgali kres, nekaj zatem pa še 
Kresnikovo kolo. Novost je predstavil Simon Prosen iz Vodic: 
»Ta zelo star običaj se je uporabljal več tisoč let, nazadnje na 
Koroškem še pred petdesetimi leti. Povsod je zamrl in rad bi 
ga obudil. Magični obred z ognjenim oz. Kresnikovim kole-
som sem prvič preskusil pred dnevi, tokrat pa poteka prav na 
kresni večer. Videti je impozantno, drugo pa je, da na energij-
skem področju dela velike spremembe, če si jih le želiš. Obred 
je potekal tako, da so kolo postavili na vrh hriba, ga ovili z 
dračjem, slamo, nečim suhim, prižgali in ga spustili v dolino, 
kjer je bila reka, potok, da se je potopilo v vodo in ugasnilo. 
Tukaj te možnosti ni. Moški kot ogenj po energiji bomo kolo 
prižgali, ga pripeljali do kresa, kjer ga bodo ženske pogasile z 
vodo. Vsak bo naredil svoj del.« Pri organizaciji dogodka so v 
Barki moči združili z Društvom Sorško polje, ki ima pri njih 
skupnostni ekološki vrt, na katerem je vsako leto kaj novega 
in ga širijo.
Letošnje kresovanje je bilo v sklopu praznovanja četrt stoletja 
skupnosti Barka. »Petindvajset let je bilo februarja. Toliko je, 
odkar je Stane, naš prvi 'barkač', ki je še vedno z nami, prišel 
živet v Barko. Najprej je bilo med krajani kar nekaj vprašanj, 

kako bo, zelo hitro pa je vas z Barko zaživela. Veliko nam po-
meni in zelo smo veseli, da smo tako lepo sprejeti. Znamo 
živeti skupaj, se podpirati. Osebe z motnjami v duševnem ra-
zvoju niso nekaj, česar se je treba bati, so dar, ki nas spomi-
nja na iskrene odnose brez mask. Veliko je primerov dobrih 
praks, kako se lahko vključijo v naše življenje,« je poudaril 
Blaž Brešan, vodja skupnosti. Da so dejansko del skupnosti, je 
bilo videti tudi na kresovanju. Udeležili so se ga številni prija-
telji iz medvoške občine. »Barka zame ni nekaj novega. Dolga 

leta sem bila njihova zdravnica in jih dobro poznam. Ta kraj 
mi je zelo domač in vedno sem rada prihajala. Bilo mi je v 
čast, ko so me povabili v upravni odbor. Vesela sem, da sem 
lahko tukaj. Danes sem pripeljala še vnuka. Moram reči, da 
nista niti opazila, da bi bil tukaj kdo kaj drugačen. Mislim, da 
je to zelo prav, še zlasti da otroke že od vsega začetka vzgaja-
mo v duhu, da smo ne glede na vse vsi enaki,« je dejala Nada 
Prešeren, ki je tudi občinska svetnica.
V delavnicah Barke dela dvajset oseb z motnjami v duševnem 
razvoju, v vsaki izmed dveh hiš jih živi po pet. Najmlajši ima 
26 let, najstarejši pa 66. Smele načrte imajo tudi za prihodnje. 
Čakajo jih novi izzivi.

Obred z ognjenim kolesom
Kresovanje pri delavnicah skupnosti Barka je bilo letos posebno zanimivo. Popestril 
ga je Simon Prosen z ognjenim kolesom. »Barkači« so hkrati praznovali četrt stoletja.

MAJA BERTONCELJ

Kresnikovo kolo je bilo prava atrakcija. / Foto: Maja Bertoncelj

»Barkaški«  umetniki so ob 25-letnici na ogled postavili svoja dela – 
med njimi tudi domačin Tomaž Gaber. / Foto: Maja Bertoncelj

»Osebe z motnjami v duševnem razvoju niso 
nekaj, česar se je treba bati, so dar, ki nas 
spominja na iskrene odnose brez mask. Veliko je 
primerov dobrih praks, kako se lahko vključijo v 
naše življenje.«
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Sobota, 23. julij 2022, ob 21.00 • Tržnica Medvode

POLETJE MED VODAMI | KINO NA TRŽNICI – JURSKI SVET: PREVLADA

Javni zavod Sotočje Medvode, info@visitmedvode.si, +386 (0)1 361 43 46

Nedelja, 24. julij 2022, ob 21.00 • Tržnica Medvode

POLETJE MED VODAMI | KONCERT KLAP: CAPRIS & LUNGOMARE

Javni zavod Sotočje Medvode, info@visitmedvode.si, +386 (0)1 361 43 46

Od petka, 5. avgusta 2022, od 17.00 do nedelje, 7. avgusta, do 19.00  
• Zbilje, Zbiljska dobrava

WILD WEST FEST ON FIRE

BBQ društvo Slovenije, info@wildwestfest.si

Ponedeljek, 22. avgust 2022, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

RAZSTAVA SLIK IN VZORCEV: VZNEMIRLJIVA ZELENJAVA (LIUBOVO 
KRIUCHKOVA)

Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 25. avgust 2022, ob 21.00 • Mladinski Center Klub Jedro,  
Cesta ob Sori 15

POLETJE MED VODAMI | VAZZ & ŽENA & ARNE & TAO

Javni zavod Sotočje Medvode, info@visitmedvode.si, +386 (0)1 361 43 46

Nedelja, 28. avgust 2022, ob 20.00 • Tržnica Medvode

POLETJE MED VODAMI | TABU AKUSTIK

Javni zavod Sotočje Medvode, info@visitmedvode.si, +386 (0)1 361 43 46

Od ponedeljka, 29. avgusta 2022, dalje • Cesta ob Sori

PEŠEC – FOTOGRAFSKA RAZSTAVA PETRA KOŠENINE O POHODNIŠTVU 
LADISLAVA VIDMARJA – ETM 2022 V MEDVODAH

Občina Medvode

Četrtek, 1. september 2022, ob 19.00 • Dom krajanov Pirniče,  
Zgornje Pirniče 6

SODELUJ IN GLASUJ! – PREDSTAVITVENA DELAVNICA V PIRNIČAH

Občina Medvode, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 20

Ponedeljek, 5. september 2022, od 19.00 do 20.30 • Spletni dogodek

SODELUJ IN GLASUJ! – PREDSTAVITVENA ZOOM DELAVNICA

Občina Medvode, obcina@medvode.si, +386 (0)1 361 95 20

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete na portalu 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 in avgustu 2022
javni zavod sotocje medvode

ˆ

jan
27. avgust ob 20h

Škofjeloški grad

PLESTENJAK

Vstopnice:  
mojekarte.si in Petrol
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38  NAGRADNA KRIŽANKA  

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 2. avgusta 2022, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1. 

Nagrade: 1.nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + poštnina

15 
EURVodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
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BRUSNICA
Prehransko dopolnilo z ekstraktom 
plodov ameriške brusnice v obliki 
kapsul. 30 kapsul. Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

PRŠILO PROTI KOMARJEM IN KLOPOM
Učinkovita zaščita pred komarji do 4 ure in klopi do  
8 ur. Primeren od 3. leta dalje, ne vsebuje DEET, 100 ml. 
Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite
etiketo in podatke o izdelku.

redna cena: 13,81 €

cena s Kartico zvestobe

11,05 € 3
POPUST: 
20 %

SWEDSAFE ČEPKI ZA UHO 
PLAVANJE
Preprečujejo vstop vode v ušesa med 
plavanjem oz. tuširanjem ter zmanjšajo 
glasnost motečih zvokov. Na voljo  
velikosti S (6-11 mm) in L (7-12 mm), 1 par.

100% ORGANSKO KARITEJEVO 
MASLO MANGO
Kožo vlaži in izdatno nahrani, vsebuje 
vitamina A in E. Primerno za nego 
kože obraza, telesa in las, 100 ml.

redna cena: 3,86 €

cena s Kartico zvestobe

3,09 €
1

POPUST: 
20 %

redna cena: 11,89 €

cena s Kartico zvestobe

9,51 € 2
POPUST: 
20 %

redna cena: 8,56 €

cena s Kartico zvestobe

6,85 €
2

POPUST: 
20 %

MALČEK BRISAČA ZA DOJENČKE
Narejena v Sloveniji,  
iz 100% bombaža,  
dimenzija 75 x 75 cm.

redna cena: 12,90 €

cena s Kartico zvestobe

7,74 €
2

POPUST: 
40 %

redna cena: 9,80 €

cena s Kartico zvestobe

7,84 € 2
POPUST: 
20 %

VESCIN GEL
Za nego utrujenih in težkih nog,  
z escinom in mentolom,  
150 ml. Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.

Veljavnost od 9. 6. do 29. 8. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila 
jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 9. 6. do 29. 8. 2022 oz. do prodaje zalog.

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

izbrano iz kataloga ugodnosti

Želimo vam 
brezskrbno 

poletje!
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BREZPLAČNA IZMERA
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BREZPLAČNA IZMERA

Izkoristite  
ugodno ponudbo!

Izberite kvaliteto 
 po super cenah!



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 18. jULIjA 2022.

*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

UGODEN NAKUP - pONUDBA VELjA OD tORKA 19. DO SOBOtE 30. jULIjA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG)

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

ZALIVALKA, 
10 l

SLADKOR
10x1kg

SPREJ 
PROTI 
OsAM 
FIORAND, 
500ml

KOZAREC NIZEK,  
370 ml

FORTH ELEKTRIČNI 
UPARJALNIK PROTI 

KOMARJEM, 

SAMO
5,47€

SAMO
8,48€

(0,85€/kg)

SAMO
4,91€

0,32€
AKcIjA

0,45€ -30%

7,33€
AKcIjA

9,77€
-25%

ROKAVICE BOMEGA

SAMO
1,96€

ŠTRUKLJI KOBARIŠKI, 470 g

SLADKOLED 
PR’JANEŽ,  
400 g

SAMO
4,82€

SAMO
7,74€

SAMO
49,90€

ŠKARJE 
ELEKTRIČNE 
ZA ŽIVO MEJO 
55cm 600W

REZALNA 
PLOŠČA ZA 
JEKLO A 
115x1x22, 10kom

RAZREČILO 
NITRO 900, 1lPODALJŠEK 5 

VTIČNIC 3m

BARVA ZIDNA 
SPEKTRA CLASIC, 
15l

SAMO
7,99€

SAMO
2,89€

SAMO
7,49€

SAMO
21,99€


