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Gradnja igrišča
in mestnega središča

Table s hišnimi imeni
Občane vabijo, da pomagajo pri zbiranju hišnih imen.

MAJA BERTONCELJ
Začetek novega šolskega leta je prinesel
tudi začetek gradnje šolskega športnega igrišča pri Osnovni šoli Medvode. Dela
bodo zaključena predvidoma do konca novembra. V prvi fazi bodo obnovili tristezno
dvestometrsko atletsko stezo, v sklopu
katere bo dodatno urejena steza za tek na
šestdeset metrov ter skok v daljino. Znotraj
tekaškega kroga bo na novo zgrajeno asfaltirano igrišče za mali nogomet in košarko.
Nameščena bo urbana oprema. Celotno
igrišče bo ograjeno. Zaradi gradnje igrišča
je bila na lokacijo ob cesti prestavljena kapelica. Začela pa se je tudi gradnja mestnega središča s pokrito tržnico, parkom in
večnamensko prireditveno ploščadjo. Dela
bodo potekala predvidoma do konca leta.
Tržnica je zato prestavljena na začasno lokacijo parkirišča pred blagovnim centrom
Mercator.

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

Primer table s hišnim imenom
MAJA BERTONCELJ
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Projekt Stara hišna imena se izvaja v
okviru LAS Za mesto in vas ter ga financirajo Občina Medvode, druge sodelujoče občine in Evropska unija prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Na Osrednjem in Zgornjem
Gorenjskem ter na Škofjeloškem je projekt v preteklih letih dosegel veliko odmevnost. Do sedaj je bilo zbranih že več
kot 9300 hišnih imen in označenih več
kot pet tisoč domačij. Pobuda se nadaljuje na območju občin Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice".
V izbranih naseljih bodo raziskana stara
hišna imena in preverjena med domačini. Zbrana imena bodo obeležena na tablah na domačijah, v tiskani knjižici in
na spletni strani. V občini Medvode bodo
v prvem koraku obravnavana naselja
Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik,
Spodnje Pirniče, Valburga, Verje, Vikrče,
Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje in Zgornje Pirniče iz treh krajevnih skupnosti
(Pirniče, Smlednik in Zbilje). Na Občini

Medvode nameravajo v naslednjih letih
projekt izvesti v vseh naseljih občine.
Hišna imena so nesnovna kulturna dediščina podeželja, ki izginja in se pozablja.
"Imena predstavljajo domače poimenovanje posamezne hiše in se praviloma ne
menjajo kljub menjavi priimka ali lastnika, marsikje imajo že večstoletno tradicijo. Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju ljudi, ko še ni bilo priimkov in
hišnih številk. Poleg hiše označujejo tudi
vso ostalo lastnino določene domačije (polja, živali, gozd) ter predvsem ljudi, ki tam
živijo. Na vasi se ljudje bolj kot po priimkih
med seboj prepoznavajo ravno po hišnih
imenih. Bogata dediščina, ki jo v sebi nosijo hišna imena, pa ni samo zgodovinske
narave, temveč tudi jezikovne. S hišnimi
imeni se namreč ohranja tudi lokalni
narečni govor, ki je sicer vedno bolj podvržen vplivom knjižnega jezika in tujk,"
pojasnjujejo na Razvojni agenciji Zgornje
Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala.
Domačine iz obravnavanih naselij vabijo, da sporočijo svoje hišno ime na telefon 04/581 34 16 ali po e-pošti klemen.
klinar@ragor.si.

SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega glasa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: Peter Košenina,
Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci Rozman. Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica priloge Maja Bertoncelj (maja.bertoncelj@g-glas.si). Oglasno trženje: Mateja
Žvižaj, telefon: 04/201 42 48, 041/962 143, telefaks: 04/201 42 13. E-pošta: info@g-glas.si. Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab; tisk: Nonparel, d. o. o.; SOTOČJE številka 9 je priloga 82. številke
Gorenjskega glasa, 12. oktobra 2018. V nakladi 6100 izvodov jo dobijo vsa gospodinjstva v občini Medvode brezplačno. Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode.
Na naslovnici: Matevž Barle iz Medvod /Foto: Tina Dokl
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Svetniki na predzadnji seji v tem mandatu
Na dnevnem redu so med drugim imeli osnutek odloka o ustanovitvi OŠ Jela Janežiča,
razširili pa so ga s točko, povezano z zaprtjem vrat Zdravstvenega doma Medvode ob
sobotah. Zadnja seja bo 17. oktobra.
MAJA BERTONCELJ
Za medvoškimi občinskimi svetniki je 29. seja v tem mandatu, ki je bila hkrati predzadnja. Začeli so jo z minuto molka
v spomin na preminulega športnega delavca Klemna Svoljšaka.
Na dnevnem redu so imeli enajst točk, ena je bila umaknjena,
dodatno pa so nanj uvrstili problematiko Zdravstvenega doma
Medvode, kjer so s 1. oktobrom svoja vrata zaprli ob sobotah.

ODLOČITVE O OŠ JELA JANEŽIČA V TEM MANDATU NE BO
Precej neodločeni so bili ob obravnavi Osnutka Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. Če spomnimo, so svetniki na seji februarja
letos sprejeli sklep, da Občina Medvode postane ena izmed ustanoviteljic te šole za otroke s posebnimi potrebami, poleg sedanjih ustanoviteljic občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja
vas - Poljane. Šola se srečuje z veliko prostorsko stisko, ki bi jo
rešil načrtovani projekt nadzidave. Ker gre za večji strošek, ki
ga bodo krile občine ustanoviteljice, računajo pa tudi na pomoč
države, so k ustanoviteljstvu povabili tudi Občino Medvode. Po
načelnem "da" iz Medvod so pristopili k pripravi osnutka odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Jela Janežiča. Nadaljnjega koraka pa svetniki tokrat niso
naredili. Sprejeli so sklep, da občinski svet Občine Medvode
meni, da osnutek odloka ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Ta sestava občinskega sveta o tem ne bo več odločala. Za je bilo
trinajst svetnikov, proti pet. V večini so sledili sprejetemu sklepu Odbora za razvoj, da odločanje preloži na naslednjo sestavo
občinskega sveta, medtem ko je bil predlog Odbora za družbene
dejavnosti, da se predlagani osnutek obravnava in sprejme s podanimi pripombami.
Takšna odločitev svetnikov na glasovanju o osnutku odloka je
bila predvsem zato, kot so poudarjali, ker niso jasne finančne
posledice odločitve za občinski proračun. "Mislim, da si moramo vzeti čas in podrobno preučiti, kaj bo to prineslo. Mnenje
odbora je, da se pridobijo dodatne informacije in da bi o tem razpravljal naslednji sestav občinskega sveta. Informacije so različne, preveč je neznank. Posledice, predvsem finančne, bodo.
Na novo se ustanoviteljstvu priključuje le Občina Medvode, šolo
obiskujejo tudi otroci iz Vodic in Kranja, ki pa se jih ni povabilo zraven. Poleg tega so otroci s posebnimi potrebami iz naše
občine vključeni tudi v šole v drugih občinah, ne samo v Škofji
Loki. Kako bomo ravnali, če pride pobuda za ustanoviteljstvo
še od drugje. Poudarjeno je bilo tudi, da ni denarja za potrebno
novo OŠ Preska v naši občini, treba se bo zadolžiti, hkrati pa bi
sofinancirali nadzidek za šolo v Škofji Loki, kar je sicer lepa gesta, da pomagamo drugim občinam, ni pa to naša obveza," je
pojasnila Alenka Žavbi Kunaver (SMC), predsednica Odbora za
razvoj, ki je v imenu odbora že na začetku seje predlagala, da se
točka umakne z dnevnega reda, kar pa ni bilo sprejeto.

Občinski svetniki so na septembrski seji realizirali enega izmed
sprejetih sklepov, in sicer, da Občinski svet Občine Medvode
podeljuje priznanje članu občinskega sveta Draganu Djukiću za
dolgoletno humanitarno delo na področju Rdečega križa. Priznanje
mu je izročil Matejko Trampuš.

SOBOTE NAJ OSTANEJO
Druga vroča tematika pa je bila zaprtje vrat Zdravstvenega
doma Medvode ob sobotah. Kot je dejal župan, se je nanj obrnilo več svetniških skupin, naj to točko uvrsti na dnevni red.
Svetniki so bili mnenja, da je treba sobote obdržati, in sklenili, naj direktorica Zdravstvenega doma Medvode mag. Marjeta
Tomšič Matić, ki je bila prisotna na seji in pojasnjevala odločitve, v tej luči najde rešitev v reorganizaciji delovnega časa.
Svetniki so bili enotni in dali soglasje k imenovanju Škofjeločana Aleša Kalana, dosedanjega vršilca dolžnosti, za direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode za mandatno obdobje
petih let.
Sprejeli so tudi Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v občini Medvode. Občina jih zaračuna investitorju
ali pobudniku, razen če je investitor lokalna, krajevna ali vaška skupnost, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku. Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: za prilagoditev in določanje oblike in velikosti stavbnega zemljišča
na posamični poselitvi 1500 evrov, za določanje individualnega
odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 evrov in za
omogočanje začasne rabe prostora 2000 evrov. Pri obravnavi
osnutka odloka na junijski seji je bila podana pripomba, ki se
je nanašala na višino stroškov, ki bi bili, če bi predlog obveljal,
tudi za polovico nižji. Občinska uprava Občine Medvode je nato
preverila odloke po posameznih občinah in naredila primerjavo. Odločitev je bila, da se stroški ne znižujejo.
Med drugim je bil sprejet tudi Predlog Odloka o oglaševanju
in obveščanju v Občini Medvode, o čemer pa več v prihodnji
številki.
Občinski svet Občine Medvode bo v tem mandatu imel trideset sej. Zadnja je sklicana za sredo, 17. oktobra.
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NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Župan napovedal vnovično kandidaturo
Iz pogovora z županom: Odločitev za kandidaturo – Svetniki na predzadnji seji –
Srečanje z gospodarstveniki – Na kongresu slovenskih občin
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA
Odločitev je padla. Kot prvi ste v
Medvodah uradno napovedali kandidaturo za župana. Kaj je na koncu
pretehtalo?
"Pretehtali so odprti projekti, projekti,
ki se še snujejo in bodo v prihodnjem
mandatu zaključeni, ter veliko število
pozitivnih odzivov in spodbudnih besed.
Če bodo volivci tako odločili, se veselim
novega mandata. Ker bom kandidiral
kot nestrankarski kandidat, sem moral
zbrati zadostno število podpisov. Hvaležen sem vsakemu posebej, ki si je vzel
čas in podprl mojo kandidaturo. Volitve
bodo tudi ogledalo štiriletnega dela župana in celotne ekipe ter kazalnik zaupanja občanov."
Kandidaturo ste najavili ob Tednu
mobilnosti. Potekali so številni dogodki. Ste zadovoljni z letošnjo izvedbo?
"Zelo, od jutranje telovadbe do vseh aktivnosti naših javnih zavodov, vrtcev,
šol ... Svoje je dodalo še lepo vreme. Projekt Evropski teden mobilnosti se je v
Medvodah lepo prijel in verjamem, da
se bo vsako leto še nadgrajeval. Novosti
so bile tudi letos, kot je na primer Pešbus, ko so prostovoljci otroke spremljali
na poti v šolo. Ogromno dogajanja je temeljilo prav na prostovoljcih."
Se vam zdi, da tudi zato, ker je občina vključena v Teden mobilnosti, občani kaj bolj razmišljajo v smeri trajnostnega razvoja?
"En teden je v ospredju zgodba trajnostnega razvoja, se na to opozarja. Neposredne učinke vidimo v tem, da po tem
tednu pride na občino veliko pobud, da
bi del pred knjižnico in most za stalno
zaprli za promet, da bi bil namenjen le
pešcem in kolesarjem. Zagotovo ljudje
tisti teden o tem več razmišljajo."
Kaj je občina v zadnjem letu naredila na tem področju in kaj še načrtujete?
"V letu 2018 se nadaljujejo projekti izgradnje pločnikov in prehodov za pešce,
ki izboljšujejo varnost najranljivejših
skupin. Javni zavod Sotočje kupuje ele-

Župan Medvod Nejc Smole se je srečal z medvoškimi gospodarstveniki.
ktrična kolesa, ki bodo kmalu na voljo
za izposojo. Na LAS prijavljamo projekt
kolesarskih postaj s servisnim stebričkom. Projekti prihodnje perspektive so
usmerjeni v kolesarstvo in pešpoti, na
čemer bo največji poudarek."
Svetniki so se sestali na predzadnji seji v tem mandatu. Začeli ste s
kadrovsko točko. Po skoraj enem letu
ima Javni zavod Sotočje Medvode
znova direktorja, dosedanjega vršilca
dolžnosti Aleša Kalana. Gredo stvari v
pravo smer?
"Odgovor je pritrdilen. Manj kot se Javni
zavod Sotočje pojavlja na sejah občinskega sveta in v medijih, bolje dela. Potrebujejo mir in mislim, da ga je novi
direktor že v tem času, ko je bil vršilec
dolžnosti, prinesel. "
Vroča je bila razprava o sobotnem
delu v Zdravstvenem domu Medvode,
ki je ukinjeno. Vaš pogled?
"Pri vprašanju sobotnega dela gre za
zelo vročo točko. Po eni strani sicer razumem razloge za ukinitev sobotnega
dela, ki jih navaja zdravstveni dom, po
drugi strani pa smo upali, da bodo skušali iti naproti občanom in našli vmesno rešitev. Za prihodnje si želim, da
bi se tako zdravstveni dom kot občina
raje pogovarjala o viziji razvoja kot pa o

takšnih tematikah. To je pravi izziv za
naprej."
Je občina pripravljena tudi plačati
sobotno odprtje zdravstvenega doma?
"Odgovor na to je sicer v pristojnosti občinskega sveta, osebno pa sem proti."
Koliko občina letno nameni za zdravstveni dom?
"Občina kot ustanovitelj sofinancira stroške investicij in dodatnega programa."
Deljena mnenja so bila tudi pri OŠ
Jela Janežiča, kjer naj bi občina Medvode postala ena izmed ustanoviteljic.
Osnutek odloka ni bil sprejet, odločitev so svetniki preložili na naslednjo
sestavo občinskega sveta.
"Odločitev spoštujem, a jo na neki način
obžalujem. Mislim, da bo o tej temi v prihodnje še treba kaj reči, zagotovo pa se
Občina Medvode ne sme in se ne bo izogibala poravnavi svojega dela stroškov
tam, kjer je to potrebno, bodisi skozi
ustanoviteljstvo bodisi kako drugače."
V občinskem proračunu bo nov prihodek iz naslova lokacijske preveritve.
Kdo in kdaj bo potreboval takšen postopek?
"Gre za nov ukrep. Ker je postopek sprejemanja prostorskih načrtov lahko zelo dolgotrajen, so se z novo gradbeno zakonodajo uvedle tri 'olajšave', kot so spremembe
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namenske rabe zemljišč ob območjih razpršene gradnje za največ dvajset odstotkov
površine, vendar ne več kot šeststo kvadratnih metrov, spremembe prostorskih
izvedbenih pogojev ter določanje začasne
rabe zemljišč. Pri lokacijski preveritvi gre
za nove instrumente, kjer mora občina
skupaj z vlagateljem pripraviti tako rekoč
mini spremembo prostorskega akta. Treba je prav tako pridobiti mnenja pristojnih
nosilcev urejanja prostora, zato postopek
sam po sebi ni enostaven. Kdaj pa kdaj bo
verjetno prišel prav tudi za samo občino,
kot na primer v primeru, če najdemo lokacijo za postavitev zbirnega centra. Lokacijska preveritev ni isto kot lokacijska
informacija ali potrdilo o namenski rabi,
ki se z zakonodajo ne spreminjata. Tam
strošek ostaja okrog dvajset evrov."
Srečali ste se z gospodarstveniki. Ste
zadovoljni z odzivom?
"V občini je 1500 gospodarskih subjektov,
vabili smo vse, ki imajo več kot enega zaposlenega. Z odzivom sem zadovoljen, včasih si želim le, da bi gospodarstveniki bolj
jasno poudarili svoja stališča, kadar gre

za strateška vprašanja občine. Prvič smo
lahko govorili o sprejetem občinskem prostorskem načrtu. Predstavil sem jim nova
območja, namenjena za obrtno dejavnost.
Kot prvo bo v praksi zaživelo območje pri
Tekstilni. Potrebna je še parcelacija in
potem bomo šli v prodajo. Občina je tam
lastnik 6200 kvadratnih metrov zemljišč."
Izpostavljena je bila cestna infrastruktura, predvsem mostovi. Po nesreči v Italiji je ta tema aktualna tudi
pri nas. V kakšnem stanju so medvoški mostovi?
"Težave imamo z dvema nadvozoma in
enim mostom. Gre za oba nadvoza nad
železniško progo v KS Senica in mostom
v Goričanah. Na slednjem je prepoved
prometa za vozila nad 12 ton. Most je
narejen tako, da bo parametrom varnosti, ki so danes v veljavi, zelo težko zadostil, ni pa nevaren. Bolj ponesrečeno
je umeščen nadvoz nad železniško progo na Ladji, ki kar kliče po rešitvi v doglednem času. Treba bo tudi urediti križišče na Jeprci. Naš predlog je jasen, naj
država zgradi krožišče, kot je to predvi-

deno v državnem prostorskem načrtu
navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče."
Pretekli teden ste se udeležili kongresa slovenskih občin, na katerem je
bil poleg predsednika države prisoten
tudi novi predsednik vlade. Od občin
je pogosto slišati kritike na račun države. Je kaj novega?
"Na kongresu smo razpravljali o zadevah, ki so odprte. Prisotni so bili tako
predstavniki vlade, občin kot različnih
organizacij. Vsi smo zelo odkrito spregovorili tudi o vprašanjih fiskalne decentralizacije. Kar nekaj je odprtih točk,
kjer država občinam nalaga obveznosti,
hkrati pa ne zna razložiti, kako točno jih
izpolnjevati, od zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti, vaških vodovodov,
kategorizaciji cest, do tega, kako si država predstavlja, da poskrbimo za prostore
za šole, če pa po drugi strani od leta 2011
ni objavila nobenega razpisa za sofinanciranje. Vse to smo poudarili in upamo,
da je bilo tudi slišano. Glede na to, da
je bil novi predsednik vlade prej župan,
upamo, da razume, za kaj gre."

Po prenovi je smleška
šola videti kot nova
Končana je energetska sanacija Osnovne
šole Simona Jenka Smlednik.
MAJA BERTONCELJ
V torek, 9. oktobra, je bilo slovesno odprtje prenovljene šolske
stavbe in telovadnice OŠ Simona Jenka Smlednik.
"Šola je sedaj, kot bi bila nova, čeprav je stara že več kot petdeset let, telovadnica pa je starejša od štirideset let. Veseli smo,
da so bile pri prenovi upoštevane tudi naše želje, za kar smo
občini hvaležni. Dobili smo tudi nadstrešek pred vhodom v
šolo, rolete ...," je povedal Marko Valenčič, ravnatelj OŠ Simona
Jenka Smlednik. Energsetska sanacija je vključevala zamenjavo stavbnega pohištva, dodatno izoliranje fasade, toplotno
izoliranje strehe in stropa neogrevanega podstrešja, zamenjavo kotla in energenta, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, zamenjavo vseh svetilk ter
vgradnjo sistema za ciljno spremljanje rabe energije. Dela so
se izvedla tako na objektu šole kot tudi telovadnice.
Zbrane je nagovoril tudi medvoški župan Nejc Smole, ki je
tudi sam obiskoval smleško šolo: "Celotna investicija je vredna okrog 650 tisoč evrov, od tega bo 51 odstotkov sredstev
prišlo s strani zasebnega investitorja, podjetja Petrol, štirideset odstotkov je evropskih sredstev in devet odstotkov iz občinskega proračuna. Poskrbeli smo za zunanjost, na učiteljih
in učencih pa je, da se še naprej trudite v notranjosti te šole,
ki je še veliko bolj pomembna, da OŠ Simona Jenka v Smle-

Trak ob odprtju prenovljene šole je v družbi medvoškega župana,
ravnatelja šole in predstavnika podjeteja Petrol prestrigla učenka šole.
dniku še naprej ostaja center dogajanja, prostor navdiha za
vse mlade generacije."
Šola je dobila novo preobleko, videti je lepša, je pa tudi varčnejša, nudi boljše pogoje za delo, kar je potrdil tudi Valenčič: "Poleti je bilo v učilnicah na južni strani več kot trideset stopinj.
Res je bilo težko delati, tako za učitelje kot učence. Sedaj bodo
temperature precej znosnejše. Obnova je prinesla bistveno
boljše pogoje. Stavba bo tudi energetsko učinkovitejša, stroški
bodo manjši. Pogodbeno zagotavljenje prihrankov energije bo
podjetje Petrol zagotavljalo v času trajanja 15-letne koncesije."
Želja in potreb s tem v Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik še
ni konec. Srečujejo se s prostorsko stisko. "Pred desetimi leti je
bilo na šoli okrog dvesto učencev, sedaj jih je skoraj tristo. Prišli
smo iz devet na 16 oddelkov. Želja je prizidek, ki je načrtovan –
in tudi ta želja bo, kot kaže, izpolnjena," je zadovoljen Valenčič.
Kulturni program ob odprtju so oblikovali učenci šole in
MePZ Smleški žarek.
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Utesnjenost se čuti povsod
Poiskali smo odgovore na vprašanja, ki so se svetnikom zastavljala ob obravnavi
točke, povezane z ustanoviteljstvom Medvod v Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji
Loki. "Ni pomembno, iz katere občine so otroci in koliko jih je. Za vsakega smo dolžni
poskrbeti," pravi ravnateljica šole Marjeta Šmid.
MAJA BERTONCELJ

Marjeta Šmid, ravnateljica OŠ Jela Janežiča
O Osnovni šoli Jela Janežiča je v zadnjem času veliko govora – na račun
prostorske stiske, s katero se srečujejo,
in predvidenega pristopa Občine Medvode v ustanoviteljstvo, s čimer bi se
pridružili občinam ustanoviteljicam,
to so občine Škofja Loka, Gorenja vas Poljane, Železniki in Žiri. Po odločitvi
medvoškega občinskega sveta je jasno,
da se to v tem mandatu občinskega sveta ne bo zgodilo, nekatera vprašanja, ki
so bila zastavljena na seji, pa smo zastavili Marjeti Šmid, ravnateljici OŠ Jela
Janežiča.

O TRENUTNIH RAZMERAH ...
"Srečujemo se s prostorsko stisko. Otrok
je vsako leto več, prostora ni neomejeno. Gostujemo tudi na drugih lokacijah, trenutno iščemo še eno, da bi
težave premostili do izgradnje nadzidka. V tem pa je tudi nekaj pozitivnega.
Učenci na novih lokacijah pridobivajo
samostojnost, če je lepo vreme, pa več
pouka izvedemo tudi v naravi, kar je
dobra izkušnja tudi za otroke. Naraščanje števila učencev na šoli je povezano z

naraščanjem števila splošne populacije
osnovnošolskih otrok v Sloveniji. Kljub
inkluziji približno do dva odstotka otrok
potrebuje šolanje v prilagojenih programih. Zato povečanje števila učencev, s
katerim se srečujemo v Škofji Loki, ni
nekaj nenavadnega. Rešitev za nastalo
situacijo vidimo v nadzidku, želimo pa
si, da bi do njega prišli složno. Ob tem,
kar se sedaj dogaja, so izpostavljeni
otroci, ki obiskujejo našo šolo, in njihovi starši, kar ne more biti v redu. Šola je
prijetna, lepo vzdrževana, ekonomično
varčna in znotraj tega skrbimo, da otrokom nič ne manjka. Je pa dejstvo, da se
utesnjenost čuti na vsakem koraku – in
ti otroci si zaslužijo boljše pogoje," je na
začetku pogovora poudarila Marjeta
Šmid.

O ODLOČITVI MEDVOD ...
Ker šolo obiskuje vsako leto več otrok
iz medvoške občine, letos jih je med 132
otroki dobrih 18 odstotkov, so ustanoviteljice k ustanoviteljstvu povabile še
Medvode. "Pristop Medvod bi bil trajna
rešitev. To bi bil napredek tudi za Občino Medvode, saj bi imela domicilno šolo
za otroke s posebnimi potrebami, kar bi
učencem olajšalo vključevanje, šolam
pa delo. Razumem, da je to zahtevna
odločitev. Obžalujem pa, da so se tako
odločili. Kratkoročno in srednjeročno to
najbolj občutijo otroci in učitelji. Žal mi
je tudi, da se je prezrlo delo vseh občin
ustanoviteljic. V pripravo novega odloka
o ustanoviteljstvu je bilo vloženih veliko
ur dela, usklajevanj, upoštevani so bili
predlogi vseh. Štiri občine so Medvodam ponudile roko kot partnerjem," je
odločitev komentirala Šmidova. Glede
števila učencev iz Medvod pa dodala, da
ne gre ločevati otrok glede na občino, iz
katere prihajajo, temveč je bistveno to,
da se z vsakim posebej dela kvalitetno,
da se mu ponudi tisto najboljše, kar potrebuje: "Za naše delo ni pomembno, od
kod je otrok. Vsem zagotavljamo enake
pogoje. Ves čas govorimo o številu vseh
otrok."

O ZADNJIH INVESTICIJAH ...
Povprašali smo o zadnjih večjih investicijah v OŠ Jela Janežiča in o načrtovanih
investicijah. Šmidova pojasnjuje: "Investicije niso le posledica povečanja števila
otrok, so tudi posledica razvoja stroke.
Koncept dela z otroki s posebnimi potrebami se spreminja, potrebujemo prostore
tudi za individualno obravnavo. Zadnja
investicija je bila pred desetimi leti, ko
smo dobili veliko telovadnico, financirale
so jo vse štiri občine ustanoviteljice, k investiciji je pristopilo tudi Športno društvo
Partizan Škofja Loka. Telovadnica zadostuje našim potrebam. Še prej, leta 1998,
smo dobili prizidek in s tem za polovico
povečali prostore. Kot kaže, so večje investicije potrebne vsakih deset let."

O NADZIDKU IN STROŠKIH ...
"Nadzidek je mišljen na celotni površini
šole, kar pomeni dodatnih šeststo kvadratnih metrov. Pridobili bi učilnice,
prostore za individualno obravnavo, pripomočke, zaposlene, ki izvajajo mobilno
službo, knjižnico in večji konferenčni
prostor za do šestdeset ljudi, ki ga sedaj
nimamo," pove Šmidova, na vprašanje
o predvidenem strošku pa je odgovorila: "Projekt je ocenjen na okrog milijon
evrov." O pomoči države pa: "Občine nanjo zelo računajo, a jih nagovarjam, naj
na pomoč države ne računajo, ker razpisa
kljub obljubam že dolgo ni bilo. V pogodbah je ključ pri investicijah število otrok
v zadnjem obdobju." Če poenostavimo, bi
bil strošek nadzidka za Občino Medvode, če bi šla v ustanoviteljstvo, okrog 180
tisoč evrov – ne upoštevajoč morebitno
sofinanciranje države. Zakaj investicij za
šole s prilagojenim programom ne krije
država? "Država krije stroške in investicije vzgojno-izobraževalnim zavodom, mi
pa smo osnovna šola, torej imamo isto
zakonodajo kot osnovne šole, zanje pa
po zakonu mora poskrbeti lokalna skupnost," je jasna Šmidova. Poleg nadzidka
druge večje investicije, ki bi jih krile lokalne skupnosti, niso predvidene. "Verjamemo, da bi z nadzidkom rešili situacijo.
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Napovedi o naslednjih investicijah so težke. Leta 1998, ko smo dobili prizidek, smo
mislili, da smo na svojem maksimumu.
Nismo predvidevali, da bo število otrok
s posebnimi potrebami v Sloveniji in pri
nas tako naraščalo. Ko smo opazili ta
trend, smo takoj začeli opozarjati. Treba
pa je vedeti, da bo redna osnovna šola v
duhu inkluzije vključevala več otrok s posebnimi potrebami. Ob upoštevanju tega
bi moral prizidek prostorsko stisko rešiti
za vrsto let."
Šmidova je tudi povedala, da bi bil v primeru ustanoviteljstva nov strošek medvoške občine sofinanciranje investicij
in nič drugega.

O ŠOLI NA SPLOŠNO ...
Otroci so v šole s prilagojenim programom usmerjeni na podlagi odločbe o
usmeritvi, v kateri je zapisana tudi konkretna šola, v tem primeru vključitev v
OŠ Jela Janežiča. Prej se preverijo pogoji, kar je sestavni del postopka, ki pa ni
selektiven. "Starši imajo možnost izbire,
zato naše vrste šol nimajo tipičnih šolskih okolišev, čeprav se vanje po pravilu
vključujejo otroci iz občin ustanoviteljic
ali pogodbenic, občine pa se o obveznostih med sabo dogovorijo. V šolo se tako
vpisujejo tudi učenci iz Medvod in Vodic,
nekaj je tudi učencev iz Kranja," pove.
Osnovna šola Jela Janežiča izvaja program z nižjim izobrazbenim standardom,
posebni program vzgoje in izobraževanja
in tudi program usposabljanja za življenje in delo, v katerega se lahko vključijo
osebe s posebnimi potrebami po 21. letu
starosti. Za te tri programe so vpisani tudi
v razvid pri ministrstvu. Vse spada pod
zakonodajo osnovne šole. Poleg tega je
na šoli organiziran en oddelek jutranjega
varstva, štirje oddelki podaljšanega bivanja in mobilna specialnopedagoška služba. Šola izvaja nadstandardni program
in druge dejavnosti. Šola izvaja projekte,
ki pomagajo pri izvajanju kakovostne
vzgoje in izobraževanja. Najboljši so tisti,
ki so ponujeni vsem učencev in staršem
ter tudi širše, na primer pilotni projekt
Strokovni center za podporo inkluziji,
Slovensko izobraževalno omrežje – 2020,
Erasmus+ – Zelena učna okolja, Ekošola,
Shema šolskega sadja, nacionalni projekt
Kakovost, nov pa je projekt vključevanja
mladih s posebnimi potrebami v športne
aktivnosti ... Vključeni so tudi v projekt
gozdne pedagogike za otroke s posebnimi
potrebami. Pripravili so strokovne podlage za pouk v gozdu.

Otroci s posebnimi potrebami
tudi v rednih šolah
Dodaten vpogled v področje otrok s posebnimi potrebami
na ravni medvoške občine z Martino Kutnar z Oddelka
za splošne, premoženjskopravne in družbene zadeve
MAJA BERTONCELJ
Koliko otrok iz medvoške občine je v
OŠ Jela Janežiča in drugih šolah s prilagojenim programom?
"V šolskem letu 2018/19 je v OŠ Jela Janežiča vključenih 24 otrok iz Občine Medvode, v preteklem šolskem letu jih je bilo
21. V Center Janeza Levca je v šolskem
letu 2018/19 vključenih osem otrok. V CIRIUS Kamnik sta vključena dva otroka.
V OŠ Helene Puhar Kranj v tem šolskem
letu ni vključenih otrok iz naše občine,
lansko leto je bil vključen en učenec."
Koliko Občina Medvode mesečno nameni za te programe, za vse stroške?
"Občina Medvode mesečno namenja
Osnovni šoli Jela Janežiča 2.494,70
evra (glede na 21 otrok v šolskem letu
2017/18). Število otrok v šolskem letu
2018/19 se bo upoštevalo pri poračunu
(februar, marec) v novem koledarskem
letu 2019 (določilo v sklenjeni pogodbi).
Po tej pogodbi občina zagotavlja sredstva za tri področja delovanja: materialne stroške (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, najemnina telovadnice,
zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje, prispevek za stavbno zemljišče),
nadstandardni program (samostojno
učenje, šola v naravi, nevrofizioterapija,
šolska in športa tekmovanja, mednarodna koordinacija in inovacijski projekti,
novi nakupi osnovnih sredstev in drobnega inventarja, investicijsko vzdrževanje). V letošnjem letu občine glede na
število vključenih otrok financiramo
tudi strošek projektne dokumentacije
za nadzidek (opredeljena višina stroška v letu 2018 je šestdeset tisoč evrov).
Kar se tiče drugih šol, pri Centru Janeza

Levca in CIRIUS Kamnik ni sofinanciranja, pri OŠ Helene Puhar pa za lansko
šolsko leto sofinanciranje po pogodbi v
avgustu 51,39 evra. V skladu z zakonom
Občina Medvode zagotavlja in financira
tudi prevoz učencev, za v OŠ Jela Janežiča tudi spremljevalca."
Koliko otrok z odločbo je vključenih
v osnovne šole v Medvodah?
"Na vseh šolah v občini je v letošnjem
šolskem letu 1556 učencev, od tega 111
učencev s posebnimi potrebami, kar
pomeni sedem odstotkov. Če pogledamo še podatke po šolah, je teh učencev
na OŠ Medvode 34 (9 odstotkov), na OŠ
Pirniče 20 (7 odstotkov), na OŠ Preska 34
(7 odstotkov), na podružnici v Sori eden
in na Topolu deset, na OŠ Simona Jenka
Smlednik pa 13 (4 odstotki). Strokovno
pomoč učencem (specialni pedagogi,
logopedi, socialni pedagogi, spremljevalci ...) zagotavljajo šole, financira jih
ministrstvo za izobraževanje in šport.
V primeru, da po odločbi ni zagotovljen
spremljevalec, tega lahko financira občina. Občina Medvode v letošnjem letu
financira spremljevalca učencema s posebnimi potrebami v OŠ Medvode in v
OŠ Simona Jenka Smlednik."
Kaj pa otroci s posebnimi potrebami
v Vrtcu Medvode?
"V vrtcu Medvode ima osem otrok odločbo o usmeritvi, štirje otroci so v postopku usmerjanja. Dodatno strokovno
pomoč izvajata inkluzivna pedagoginja,
ki je zaposlena v vrtcu, in logopedinja,
zaposlena v Zavodu za gluhe in naglušne. Občina pokriva strošek inkluzivne
pedagoginje (okrog trideset tisoč evrov
letno bruto – z vsemi prispevki), spremljevalcev letos nimajo."

Z odprtim pismom se je na župane sedmih občin, iz katerih so
otroci v OŠ Jela Janežiča, obrnil Tomaž Paulus, predsednik Sveta
staršev šole. Med drugim je zapisal: " Pismo je apel na župane
občin ustanoviteljic, da poskrbite za nemoteno nadaljevanje
projekta nadzidave šole, brez občine Medvode, a še vedno bodite
odprti za sodelovanje. Starši pričakujemo, da se bodo novo
zgrajeni prostori začeli uporabljati s 1. septembrom 2019.«
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Številka: 410-195/2018-1
Datum: 27. september 2018
Občinska uprava Občine Medvode izdaja na podlagi 6. člena
Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode (Uradni list
Republike Slovenije, številke 29/06, 56/10, 67/10 – popr. in
94/13) v zadevi dodelitev nagrad študentom Občine Medvode,
naslednji

JAVNI POZIV

Študenti na podiplomskem študiju, ki so pridobili naslov na
izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije, morajo vlogi priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja
izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to
pristojni organ v Republiki Sloveniji.

1. Predmet poziva
Nagrade se podeljujejo študentom dodiplomskih študijskih
programovprve stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni
študij) ter podiplomskih študijskih programov druge (magistrski
in enoviti magistrski študij) in tretje stopnje (doktorski študij), ki
so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v
Občini Medvode.

V primeru, da študent mnenja pristojnega organa do roka za prijavo ne pridobi, se njegova vloga šteje kot popolna le, če priloži
dokazilo pristojnega organa, da je do vključno 30. oktobra 2018
oddal vlogo za vrednotenje izobraževanja. V roku 30 dni od izdaje mnenja pristojnega organa mora študent vlogo za dodelitev
nagrade študentu dopolniti s kopijo izdanega mnenja. Če študent mnenja občinski upravi ne predloži v 30 dneh od njegove
izdaje, se njegova vloga za dodelitev nagrade zavrže.

k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom
Občine Medvode v letu 2018

Nagrade se podeljujejo tudi študentom prejšnjih dodiplomskih
programov na najmanj visokošolskem študiju, dodiplomskim diplomantom in študentom, ki pridobijo strokovni naslov po programu za pridobitev specializacije ali znanstveni naslov po programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti.
2. Pogoji za pridobitev nagrade
- v študijskem letu 2017/18 opravljen letnik dodiplomskega študija, pridobljena diploma ali pridobljen naslov po specialističnem, magistrskem ali doktorskem študiju;
• študent, ki kandidira za nagrado za opravljen letnik, mora biti v
študijskem letu 2017/18 prvič vpisan v letnik, za katerega uveljavlja pravico do nagrade, imeti mora opravljene vse obveznosti po programu (izpite, vaje, seminarske naloge) za ta letnik
ter povprečno oceno vseh izpitov najmanj 8;
• š tudent dodiplomskega študija ob izpolnitvi vseh obveznosti
za letnik in ob pridobitvi diplome ne sme dopolniti 30 let, študent podiplomskega študija pa ob pridobitvi naslova ne sme
dopolniti 35 let.
3. Način in rok za prijavo
Vlogo je treba vložiti na naslovu Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v poslovnem času občine, do
vključno torka, 30. 10. 2018, oziroma mora biti do tega roka za
prijavo vloga najkasneje oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj - prijava na javni poziv - študenti!«
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in ima
priložene vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji, ki je sestavni del tega poziva.
Nepopolne vloge, vloge, oddane po izteku roka in vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Občinska uprava bo za dopolnitev vlog pozvala le tiste kandidate,
pri katerih iz predloženih dokumentov ne bo mogoče ugotoviti
upravičenosti do nagrade.
www.medvode.si

in uveljavljajo pravico do nagrade za opravljen letnik, morajo
vlogi priložiti dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove
in javne veljavnosti izobraževalnega programa, ki ga pridobijo
s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja
uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v
Republiki Sloveniji.

Dodatno za študente, ki študirajo v tujini:
Študenti na dodiplomskem študiju, ki se izobražujejo na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije

4. Zahtevana dokumentacija
Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku na
spletnem mestu www.medvode.si ali v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode v času
uradnih ur občine.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet tega javnega poziva, je 25.000,00 evrov. Sredstva se
krijejo iz proračunske postavke 8.1.1.13 Nagrade študentom.
6. Višina posamezne nagrade v letu 2018:
• za doktorat znanosti (raven 8/2) 1.341,94 evra;
• za magisterij znanosti ali specializacijo po prejšnjih univerzitetnih programih (raven 8/1) 1.033,28 evra;
• za magisterij stroke, specializacijo po prejšnjih visokošolskih
in diplomo na prejšnjih univerzitetnih programih (raven 7)
766,96 evra,
• za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju (raven 7)
877,42 evra;
• za diplomo na visokošolskih in univerzitetnih programih (raven
6/2) 510,96 evra;
• za opravljen letnik dodiplomskega študija 257,02 evra.
Višina nagrade ne vključuje akontacije dohodnine v višini 25 %,
ki jo krije občina.
Vrstni red dodeljevanja nagrad vse do porabe proračunskih
sredstev je enak vrstnemu redu po alinejah te točke.
V primeru, da je vlog več kot razpoložljivih sredstev, se nadalje upošteva datum in ura prejema popolne vloge. Za nagrado
za opravljen letnik se prednostno upošteva višja povprečna
ocena vseh obveznosti študenta.
7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi vloge
Občina bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestila najkasneje
do 15. decembra 2018.
8. Kontaktna oseba:
- Martina Kutnar, e-pošta: martina.kutnar@medvode.si, 01/36195-30.
Pripravil:
Gregor Rozman
svetovalec

Silvana Markič
direktorica občinske uprave
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Zdravstveni dom Medvode ob sobotah zaprt
To je bila glavna tema pogovora z direktorico mag. Marjeto Tomšič Matić, dr. med.
MAJA BERTONCELJ
Vroča tema na zadnji seji občinskega
sveta Občine Medvode je bilo zaprtje vrat
Zdravstvenega doma Medvode ob sobotah. Svoj pogled je predstavila direktorica mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med.
"So pravila, ki jih samo izvršujem, ne pa
postavljam," pravi in nadaljuje, da se je
zakonodaja spremenila že leta 2010: "Januarja 2011 bi lahko ukinili odprtje ob sobotah. Tiste ustanove namreč, ki so imele
pogodbo, da morajo nuditi neprekinjeno
zdravstveno varstvo, torej urgentno službo, so jo imele vzpostavljeno naprej, Medvod med njimi nikdar ni bilo. To je en razlog za spremembo, drugi pa je pogodba z
zdravstveno zavarovalnico, v kateri nista
predvidena dežurstvo in neprekinjeno
zdravstveno varstvo. Izvršujemo le tisto,
kar je v pogodbi. Ob delavnikih so ambulante odprte od 7. do 20. ure, s tem pokrijemo vse zakonsko predpisane obveznosti,
tudi kar se tiče dela v popoldanskem času,
ki ga mora biti ena petina. Če ne bi delali
dvakrat popoldan, bi morali zdravniško
službo razpisati še ob sobotah."
Priznava, da bi to načeloma šlo, a ob
tem dodaja drug vidik, tako zakonski kot
praktičen: "Ne kršimo nobenega zakona.
Dela na takšen način ob sobotah nimamo
predpisanega. Zavarovalnica nam plača
redno delo, v času katerega se ukvarjamo
s svojimi izbranimi pacienti, medtem ko
sobotno delo, kot smo ga izvajali, ni bilo
redno delo, saj so prišli vsi občani, ne glede na to, pri katerem zdravniku so opredeljeni, prav tako ni bilo naročanja. Delo
ob sobotah tudi ni bilo varno, laboratorija
namreč ni bilo vsako soboto, tudi sredstev, ki so potrebna za nudenje urgentne neprekinjene zdravstvene oskrbe, v
Zdravstvenem domu Medvode nimamo.
Tako ni šlo več, to je bilo treba urediti in
upam, da bodo občani to razumeli. Poleg
tega: če bi na račun sobotnega dela uvedli
skrajšan urnik med tednom popoldan ali
celo ukinitev popoldanskega dela kakšen
dan, menim, da pacienti s tem ne bi bili
zadovoljni. Večina jih zdravstveni dom
obišče med tednom, tisti, ki pa je prišel v
soboto zaradi nujnih stanj, smo ga morali tako ali tako napotiti naprej v Ljubljano.
Takšnih domov, ki so ob sobotah zaprti,
ki v pogodbi z ZZZS nimajo nudenja ne-

Mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med.
prekinjenega zdravstvenega varstva, je v
Sloveniji kar nekaj. Ker so Medvode zelo
blizu centra, ki to zdravstveno varstvo
nudi, nam ZZZS tega ne omogoča. Bili pa
smo edini, ki smo imeli sobotno delo urejeno na takšen način. Prav je, da se pove,
kaj lahko nekdo pričakuje in kaj lahko
mi damo. Zelo se trudimo in občani so
večinoma zadovoljni z zdravniki, pritožb
skorajda ni. Vsi razen enega zdravnika, ki
delamo v ZD Medvode, imamo krepko čez
dopustno mejo opredeljenih pacientov.
Petinosemdeset odstotkov občanov Medvod (13.530) je pri splošnem zdravniku ali
pediatru opredeljenih v Zdravstvenem
domu Medvode. Nekaj kritik pa je na račun zobozdravstva, česar se zavedam."
Meni, da tudi dejanske potrebe po odprtju ob sobotah ni. Če ima zdravnik med
tednom okrog petdeset pacientov, jih
je bilo ob sobotah od šest pa do dvajset,
v zadnjem času vedno manj. Delal je en

zdravnik, dve medicinski sestri, eden
na informacijah in občasno po en laboratorijski tehnik v laboratoriju. "Pacienti so prihajali s podobno simptomatiko
kot med tednom, nekateri tudi samo po
recepte, napotnice, zdravniška potrdila.
Veliko tega se da urediti tudi po telefonu, gremo naproti pacientom. V kratkem
bomo uvedli tudi storitev naročanja na
pregled prek spletne strani," je pojasnila
in dodala: "Kot problem se poudarja delo
ob sobotah, kmalu bi znal biti problem že
delo med tednom, saj zdravnikov manjka. Imamo šest programov splošne medicine, enega pediatra in enega šolskega
zdravnika. Imamo tudi ginekologinjo in
okulistko. Dve zdravnici splošne medicine gresta v kratkem v pokoj (dr. Prešernova in dr. Mustrova). Odprt imamo razpis,
a se nihče ne prijavi. Pomanjkanje zdravnikov je v Sloveniji splošni problem."
Meni, da občani zaradi zaprtja Zdravstvenega doma Medvode ob sobotah ne
bodo prikrajšani. Dežurna služba je ob
sobotah do 19. ure urejena v Zdravstvenem domu Ljubljana center na Metelkovi, kjer je prav zaradi števila pacientov
iz Medvod kot pediatrinja dežurna tudi
sama. V nočnem času je urgentna služba
v Urgentnem bloku UKC Ljubljana.
Če zaprtje ob sobotah ni razveselilo, pa
so bolj razveseljive novice o novih programih. "Dobili smo že odobren program
ultrazvoka za dan in pol, za cel program
bi radi dobili ginekologa in okulista, pa
tudi še en, sedmi program splošnega
zdravnika," je še povedala Tomšič Matićeva in še enkrat poudarila, da je zaprtje vrat ob sobotah trenutno pereč
problem, da pa bo lahko kmalu večji problem dobiti zdravnike že za tekoče delo
med tednom.

Urejali bodo gozdne vlake
Občina Medvode je bila kot upravičenec uspešna na razpisu Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, s katerim je prejela odobrena sredstva v višini 14.853,15 evra za
urejanje gozdnih vlak. "V okviru projekta bomo uredili šest gozdnih poti oziroma gozdnih
vlak na petih lokacijah na gozdnih zemljiščih v naši lasti ter s pridobljenimi soglasji nekaterih lastnikov gozdnih zemljišč. Skupno bodo urejene poti v dolžini 5.175 metrov in
širini 3,5 metra. Sofinanciranje v deležu petdeset odstotkov opravičenih stroškov se črpa
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja po Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020," so pojasnili na Občini Medvode. Dela bodo
predvidoma zaključena spomladi 2019.
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Ostalo nam
je še veliko izzivov
Pogovor z Alešem Kalanom, novim
direktorjem Javnega zavoda Sotočje
Medvode.
MAJA BERTONCELJ
Mandat direktorja nastopate z dobro popotnico, izraženim zaupanjem svetnikov, sveta zavoda. Omenili ste, da je
prav ta podpora veliko prispevala k vaši odločitvi za kandidaturo ...
"Res je. Brez te podpore se ne bi odločil za kandidaturo. Odnosi z zaposlenimi so dobri, razvili smo obojestransko spoštovanje in zaupanje, člani sveta zavoda dobro poznajo organiziranost, delovanje in problematiko Zavoda in niso samo
nadzorni organ, temveč tudi posvetovalni, strokovni sveti so
konstruktivni, veliko podpore, razumevanja in strokovne pomoči imam pri občinski upravi. Za zaupanje se zahvaljujem
članom občinskega sveta za soglasno podporo pri imenovanju."
Katere so prioritete za petletni mandat, se obetajo kakšne spremembe?
"Ustvarjati formalne, finančne in kadrovske pogoje za nadaljnji razvoj in nadgradnjo obstoječih programov po posameznih
področjih dela, skrbeti za racionalno porabo javnih sredstev,
zagotavljati ustrezno vzdrževanje infrastrukture, zagotoviti
pozitivno delovno klimo, pregledati učinkovitost izvajanja
posameznih programov, ukiniti manj obiskane programe ter
po drugi strani nadgraditi obstoječe in na podlagi pobud in
potreb začeti organizirati in izvajati bolj ambiciozne, odmevne, dolgoročne programe ter seveda pripraviti strategije s področja športa, turizma, kulture in mladine. Zavod ima deset
zaposlenih, upravlja devet objektov, na letni ravni izvede več
kot tristo dogodkov, ki se jih skupaj udeleži več kot sto tisoč
obiskovalcev, smo servis ustanoviteljici, drugim zavodom in
društvom, naši objekti so odprti vse dni v tednu, programi se
izvajajo ob sobotah, nedeljah, praznikih in ponoči. Naj ob tem
omenim, da je povprečna neto plača vzdrževalca 710 evrov,
strokovnega sodelavca pa 920 evrov. Obseg poslovanja in odgovornosti zavoda se skozi leta neprestano povečujejo, tako
bo moja naloga tudi, da svetu zavoda in občinskemu svetu
predstavim problematiko zavoda in v naslednjem letu zago-

Vabimo vas, da nas
obiščete na spletni strani
Občine Medvode.

www.medvode.si

Aleš Kalan: "Javni zavod Sotočje ima deset zaposlenih, upravlja
devet objektov, na letni ravni izvede več kot tristo dogodkov, ki se jih
skupaj udeleži več kot sto tisoč obiskovalcev."
tovim vsaj eno dodatno zaposlitev ter višji proračun za programske in materialne stroške ter stroške dela."
Zavod poznate. Ne nazadnje ste bili lani decembra imenovani za v. d. direktorja. Kako gledate na to skoraj enoletno obdobje?
"Prvi mesec, ko še nisem imel celotne slike stanja zavoda,
sem bil poln optimizma, naslednja dva meseca, ko sem prišel
do celostnega posnetka stanja, sem mislil, da bom obupal, po
nekaj mesecih, ko so se začeli kazati pozitivni učinki vloženega truda, je bilo lažje, sedaj, po skoraj enem letu, sem vesel,
da sem lansko leto sprejel izziv in odgovornost za vodenje zavoda. Na tem mestu se moram zahvaliti vsem zaposlenim za
konstruktivno sodelovanje, vseh procesov zavoda ne bi mogel
obvladati brez pomoči Ines Iskra, njeno poznavanje zavoda in
strokovnost sta nesporni."
V kakšni kondiciji je Javni zavod Sotočje Medvode?
"Dosedanje poslovanje zavoda je bilo predvsem s programskega
vidika uspešno, tudi s finančnega vidika, sploh ob dejstvu, da
smo od lani prevzeli nekaj finančnega bremena. Organizirali
in izpeljali smo številne prireditve in dogodke, zavod je ekonomično in gospodarno upravljal javno infrastrukturo, uspešno
tržil storitve in programe, pridobili smo sredstva pri Fundaciji
za šport, nacionalni agenciji MOVIT, Uradu RS za mladino, Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport ter LAS-u. Reorganizirali smo delo, uredili pisarniško poslovanje, sprejeli smo
vse potrebne pravilnike, notranje akte in evidence. Ostalo nam
je še veliko izzivov. Verjamem, da jih bomo, tudi zaradi dobrih
odnosov med zaposlenimi, uspešno reševali."

•k
 oledar vseh
dogodkov v občini
• portal investicij
•o
 ddajanje vlog in
obrazcev
• predlogi in prijave

www.medvode.si
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Pet dni za mobilnost
V Tednu mobilnosti so številni dogodki potekali tudi v Medvodah.
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode se je tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki
po vsej Evropi obiskovalce središč mest,
krajev in vasi spominja, kako prijetnejši

bi lahko bil promet brez izpušnih plinov.
Podnaslov letošnjega tedna je bil Združuj
in učinkovito potuj, potekal pa je od 17.
do 21. septembra. Pet dni je bil za motorni promet zaprt tudi del Medvoške ceste,
ki se je spremenila v igrišče, prostor za

branje, druženje ... Evropski teden mobilnosti se je v Medvodah zaključil 21.
septembra na dan brez avtomobila. V petih dneh so se zvrstili številni dogodki, ki
se jih je udeležilo tudi veliko otrok. Dobro
sprejeta novost je bil Pešbus.

Na zaprtem delu Medvoške ceste je štiri dni zjutraj potekala
telovadba na prostem. V dveh medvoških skupinah telovadi že več
kot šestdeset ljudi – vsak delovni dan. / Foto: Simon Šubic

Obiskovalci so se lahko usedli v Cabrobus in se popeljali po občini
Medvode. Potniki so na tak način letos spoznavali levi breg reke
Sore. / Foto: Peter Košenina

Medvoški upokojenci so pekli palačinke za vse, ki so v središče prišli
peš ali s kolesom. / Foto: Peter Košenina

Inkluzivni pedagog Jurij Marussig je predstavil fizikalne eksperimente,
ki jih je pripravil za poučevanje slepih. / Foto: Peter Košenina

Gledališka predstava za otroke Jaka v prometu / Foto: Peter Košenina

S KK Medvode na izlet po medvoških vaseh / Foto: Peter Košenina
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Biti občinski svetnik je za nas
odgovornost in poslanstvo
vo delovanje ter vzpodbujati aktivnosti, druženje in prireditve lokalnih organizacij.
Knjiga je temelj rasti in vir znanja vsakega posameznika.
Zato smo in bomo zagovarjali, da je potrebno nameniti več
sredstev in pozornosti knjižnični dejavnosti. Knjižnica potrebuje tudi nadgradnjo, novo čitalnico, študijski prostor in
prostore za organizacijo družabnih dejavnosti. Potrebna je
obogatitev gradiva v šolskih knjižnicah in osrednji knjižnici
v Medvodah.
Ves mandat smo se in si bomo v bodoče zavzemali za uvedbo reševalne postaje nujne medicinske pomoči v Medvodah. Pri vse gostejšem prometu iz in v Ljubljano, s tem pa
vse slabšem časovnem odzivu ljubljanskih reševalcev, je to
nujno potrebno. Čas je za boljšo ponudbo storitev in več dejavnosti v okviru zdravstva v občini.
Na območju Občine Medvode nujno potrebujemo novo,
večjo in sodobnejšo lekarno.
Počitniško varstvo je za večino staršev nujno potrebno. Občina bi morala skupaj z Zavodom Sotočje organizirati in sofinancirati aktivnosti skozi ves čas počitnic.
V zadnjem mandatu smo poskrbeli za nekaj pločnikov in kolesarskih poti. Potrebno je nameniti več pozornosti na tem
področju ter urediti še parke in igrišča enakomerno v vseh
krajevnih skupnostih.
Izzivov je še dovolj. V svetniški skupini SMC verjamemo, da
jih bomo še naprej uresničevali skupaj.
Vse za dobrobit naših občanov.

Občinski svetniki SMC Medvode na seji občinskega sveta. Z leve: Luka Kajtna, Alenka Žavbi Kunaver in Iztok Krasnik.

OBČINA MEDVODE, CESTA KOMANDANTA STANETA 12, MEDVODE; SVETNIŠKA SKUPINA SMC

V preteklem mandatu je država, katere vlado je vodila stranka SMC, poskrbela za veliko sanacij in investicij v naši občini.
Predvsem popravilo mostu v Mednem, sanacija vodotokov,
izgradnja državne ceste skozi Zbilje, pridobitev evropskih
kohezijskih sredstev za gradnjo kanalizacije in sredstva za
energetsko sanacijo javnih zgradb, za kar je občina Medvode dobila naziv energetsko najbolj prodorne občine 2017.
Svetniška skupina SMC Medvode je na občinskih sejah in
odborih sodelovala aktivno, prispevala številne upoštevane
pobude in predloge, pa tudi konstruktivne kritike in rešitve.
Bili smo zelo uspešni.
Občina Medvode je poskrbela za sanacijo nekaj odsekov
cest ter osnovno ureditev centra Medvod. Zdaj je čas, da
poleg večjih investicij, gradnja nove osnovne šole in vrtca v
Preski, investicija v sodobni športni park, vzpostavitev centra za ločeno zbiranje odpadkov, obnova kulturnih domov,
posodobitev knjižnice s čitalnico in pomoč gasilcem pri načrtovanih investicijah, poskrbimo tudi za vlaganje v aktivnosti in projekte, ki vplivajo na prijetno bivanje vseh generacij
v naši občini, od naših najmlajših do starejših.
Žal se je večina ostalih svetnikov odločila, da v proračunu
zmanjša namenjena sredstva za delovanje društev in organizacij. V SMC Medvode se še danes s tem ukrepom ne
strinjamo in izražamo jasno stališče, da so ravno društva in
organizacije dodana vrednost v občini, akterji, ki ustvarjajo
prijetno bivanje in pripomorejo k pestrosti življenja v kraju.
Zato je potrebno društvom vrniti odvzeta sredstva za njiho-
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
"Branje je potovanje na barkah besed prek tišine. Molčiš in
poslušaš čenčanje daljav in sveta iz bližine", je zapisala Brina
Štampe Žmavc.
Zaključuje se nacionalni mesec skupnega branja. Naj (p)ostane moj, tvoj, naš mesec branja. Vsak dan. Vse leto. Vabim vas
– berite z nami. Tudi knjige za mladino, ki bi jih morali prebrati predvsem njihovi starši. Meta Potočnik
PALACIO, R. J.: Charlottina zgodba
KRAMER, Irmgard: Na koncu sveta sem srečala Noaha
CROSSAN, Sarah: Zavetje vode
GLEITZMAN, Morris: Zbirka "Nekoč"
HEUSE, Dalila: Sramežljivost občutij
BAKARIČ, Damjana: Na boljše
D'AVENIA, Alessandro: Umetnost krhkosti
GRÜN, Anselm: Angel preprostosti
KESIČ DIMIC, Katarina: Vzgojarije

HRASTELJ, STANKA: PRVA DAMA
Knjiga Prva dama predeluje svetopisemsko zgodbo Batšebe in
kralja Davida. Avtorica Stanka Hrastelj je junake prestavila v
sodobni čas, a obdržala osnovno svetopisemsko zgodbo. Predstavlja nam prvo damo, lepo in častihlepno žensko, ki pa v

bralcu vendarle najde razumevanje. Betšeba tako kot mi išče.
Išče nekaj več, nekaj boljšega, nekaj, kar ji manjka. Se pa tega
vsakdo loteva na svoj način. Biblijska prva dama v sodobnem
času ni kaj dosti drugačna od drugih prvih dam: pa naj bo to
oseb iz starejše ali pa novejše zgodovine. Spominja nas na Jacqueline Kennedy, ki je svojega moža ljubila – na svoj način
– in zamižala na obe očesi ob njegovih skokih čez plot. Morda
nas spominja celo na Melanio Trump, za katero lahko rečemo
nekaj podobnega. Melania je Betšebi še bolj podobna, in sicer
v smislu, da je tudi sama (kakor bi se lahko reklo) iz ljudstva.
Betšeba tudi ni edina žena, ki je ne dovolj spodoben model
moža zamenjala za boljšega. Emancipiranka, kakor bi se tudi
lahko reklo. Pa ne zamerite mi sarkazma, saj ga tudi pisateljica rada uporabi. In ko smo že prišli do tega, recimo besedo ali dve o slogu. Zagotovo je to ena najopaznejših prvin
te knjige, morda celo pred zgodbo samo. Slog je poetičen in
hkrati oster. Zaziba te in te šokira. Stanka Hrastelj je napisala
odlično knjigo, precej posebno, morda namenjeno bralcem
s posebnim okusom. Refleksija zgodovinskega in sodobnega
časa – ali pa kar človeštva in naših manjkov, častihlepnosti
in praznin … Priporočam v branje. Namreč, če že omenjam
sodobni čas, ko nam menda vsem kronično primanjkuje vsega, še zlasti pa časa, ima ta knjiga še eno odliko: je precej
skromna, a le po obsegu besedila. (Pripravila Vesna Črnčec.)

Kotiček za trajnostni razvoj

MOJCA FURLAN
Povezanost med človekom in živalmi
pozitivno vpliva na odnos do okolja –
pa tudi na fizično in psihično zdravje
ljudi. Živali nam s svojo prisotnostjo
bogatijo življenje. Pri otroku in najstniku imajo vzgojni in terapevtski pomen.
Otroci razvijajo samozavest, pridobivajo
samozaupanje, dobivajo pozitivne izkušnje z lastnim telesom, čustvi, srečujejo se z odgovornostjo in delovnimi
navadami. Na drugem koncu naše življenjske poti starostniki ob živali niso

osamljeni, imajo zadolžitev, gibanje in
miselne izzive. Življenje z živaljo je polnejše, dinamično in družabno. Vsi, ki so
nam tudi živali vsakdanji sopotniki in
prijatelji, se moramo potruditi, da jim
omogočimo čim več naravnega vedenja. Domačih živali ne zapirajmo v bokse, kjer so osamljene. Veriga za nobeno
žival ni primerna. Še posebno ne za pse,
ki so tako tesno povezani s človekom.
Kdo si želi življenje preživeti na petih
metrih? Sprehodi na povodcu so za lastnika in psa prijetni, četudi je potrebno
pobiranje iztrebkov.
Svetovni dan živali v oktobru spodbuja
razmislek ljudi o vseh živalih, o hišnih
ljubljencih, o divjih in tudi o rejnih živalih. Te pogosto živijo v skrajno nehumanih razmerah (intenzivna reja),
ne vidijo belega dne, nimajo prostora
za gibanje, nimajo čistoče ... Deležne
so grobega ravnanja. Namenjene so le
razplodu in zakolu. Postanejo zrezki in
na koncu celo zavržena hrana. Živali,
na katerih se izvajajo poskusi, so zlorabljene z opravičilom, da gre za dobrobit

ljudi, vendar gre predvsem za kovanje
dobička kozmetičnih, farmacevtskih
in drugih velikanov. Tem etičnim dilemam se najraje kar izognemo.
V Sloveniji vse več občin deluje preventivno, ozavešča in preprečuje mačja in
pasja legla z akcijami sterilizacij. Lastniki so deležni nižjih cen in subvencij, da bi preprečili rojstvo mladičev, ki
končajo kot zapuščene živali v breme
občin, torej vseh nas. S tem na dolgi rok
zmanjšamo stroške občinskih proračunov, ki pokrivajo tridesetdnevno oskrbo
za zapuščene živali v zavetiščih. Preprečevanje novih mladičev je prijazno
dejanje do živali, saj pri prostoživečih
mačkah že v prvem letu zaradi pomanjkanja hrane, mraza, bolezni, nesreč pogine tudi do devetdeset odstotkov živali.
Akcija v občini Medvode traja do porabe
sredstev. Povabljeni ste, da pokličete v
ambulanto Tristokosmatih (031 666 600)
in se naročite.
S svojim zgledom sporočamo tudi mladim, da je treba biti odgovoren za vsako
živo bitje.

Poletavci in
NajPoletavci
nagrajeni
Knjižnica Medvode je
sedmič nagradila mlade,
ki so brali tudi poleti.
PETER KOŠENINA

Teater Cizamo je otroke na zabaven način vpletel v legendo o Erazmu Predjamskem.

Četrto soboto v septembru se je v medvoški knjižnici zaključil letošnji bralni
projekt Poletavci in NajPoletavci. V njem
je sodelovalo 79 mladih bralcev, ki so
brali tudi poleti.
Poletavci in NajPoletavci so projekt Mestne knjižnice Ljubljana, v njem pa je
letos sedmič sodelovala tudi Knjižnica
Medvode. Projekt je tudi tokrat trajal
tri mesece, od 11. junija do 11. septembra. Poletavci so bralci, stari od sedem
do 13 let, ki so v treh poletnih mesecih
trideset dni brali po vsaj pol ure na dan.
Branje so beležili na poseben obrazec,
njihovi starši pa so ga potrdili s svojim

podpisom. NajPoletavci so mladi med
14. in 16. letom, ki so v istem časovnem
obdobju prebrali tri knjige, njihovo obnovo pa oddali preko knjižničine spletne strani. V letu 2018 je poleti bralo
72 poletavcev in sedem najpoletavcev.
Knjižnica Medvode je njihovo zavzetost
nagradila s priznanji, spominskimi
majicami in žrebanjem nagrad.
"Namen akcije je spodbujanje branja
tudi v prostem času. Sodelujoči so že sicer dobri bralci in si za to svojo dejavnost
zaslužijo priznanje. Ne predlagamo jim,
kaj naj berejo, ampak si čtivo izberejo
sami. V šali namignemo, naj to ne bodo

televizijski podnapisi in navodila za računalniške igrice. Najmlajši berejo literaturo za mladino, nekaj jih bere stripe,
marsikdo pa tudi že kakšno knjigo za odrasle, na primer Zločin in kazen. Mladi
so največ brali mladinsko leposlovje," je
o letošnji izvedbi projekta povedala Mira
Vidic iz Knjižnice Medvode.
Poletavce in NajPoletavce je ob zaključku
projekta obiskalo ulično gledališče Teater Cizamo z legendo o Erazmu Predjamskem in njegovi smrti na stranišču. Ker
sta bila igralca le dva, vlog v predstavi pa
veliko več, so se vanjo vključili tudi mladi bralci in se ob tem sila zabavali.
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Preventivni dan na preški šoli
Na Osnovni šoli Preska so prvo delovno soboto v tem šolskem letu izkoristili
za organizacijo Preventivnega dne.
MAJA BERTONCELJ
Za osnovnošolci je že ena delovna sobota, ki je potekala 29. septembra. Na ta
dan so namesto pouka na Osnovni šoli
Preska pripravili Preventivni dan.
Učenci od prvega do šestega razreda so
raziskovali in izkusili, kako ravnati ob
naravnih nesrečah, v primeru poškodb,
kako se obnašati v prometu in kako ravnati s psi. Učenci sedmega, osmega in devetega razreda so razmišljali o duševnih
stiskah in samodestruktivnem vedenju,
temah, o katerih običajno nočemo govoriti. Preventivni dan so zaključili z evakuacijo ob požaru. Devetošolci so se tretjo in
četrto uro preizkusili v vlogi tutorjev prvošolcem, kar je novost na preški šoli.
"Prevetivni dan na naši šoli poteka že
tradicionalno, vsako leto z drugimi te-

Ob petem oktobru, svetovnem
dnevu učiteljev, se Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in
šport Republike Slovenije
z nagradami spomni tistih
pedagoških delavcev, ki so
na izobraževalnem področju
prispevali več, kot od njih
zahtevajo zgolj delovne
obveznosti. Letos je nagrajencev
enajst, med njimi tudi Tatjana
Gulič iz Osnovne šole Preska,
ki je prejela nagrado za
življenjsko delo.

Učenci so se seznanili tudi z delom Policije in gasilcev.
mami, z drugimi vprašanji. Ena izmed
letošnjih zanimivosti in novosti je tutorstvo, ki bo potekalo skozi celo šolsko
leto. Devetošolci so tutorji prvošolcem in
prav lepo je pogledati, kako sodelujejo," je
povedala Romana Frankovič, vodja Preventivnega dne na OŠ Preska. Kot je dejala, so učenci nad nekaterimi temami
na Preventivnem dnevu navdušeni bolj,
nad drugimi nekoliko manj: "Na začetku, sploh ko govorimo o mladostnikih,
so malce nejevoljni, ker pa so se učenci
za te težje teme odločili sami, so se prijavili, so tudi prevzeli odgovornost, da bodo
delavnice poskusili čim bolje izkoristiti."
Delavnice so na šoli izvedli ob pomoči
številnih zunanjih izvajalcev. Sodelovali
so: Policijska postaja Medvode, Klub Je-

Spoznavali so tudi, kako ravnati s psi. Nad hrti so bili navdušeni.

dro, Kranjski klub vodnikov reševalnih
psov Kranj, PGD Preska, društvo Hrtji
svet, RK Medvode, društvo Tačke pomagačke, društvo tabornikov Rod dveh rek
Medvode, društvo Svetovalni svet, Slovensko društvo hospic, Projekt Človek,
GRS Tolmin, Nika Bergant, Anja Kos, Mitja Duh, Neža Barle, Ksenja Kos, Alenka
Martinčič in Vasja Avsec.
"Eden izmed namenov Preventivenga
dne je tudi, da otroci spoznajo, da je okoli
nas veliko različnih organizacij, ki delajo
dobro, kjer ljudje delajo veliko prostovoljno, da se lahko nanje obrneš in morda
koga od teh naših otrok tudi navdušimo,
da bo kasneje opravljal prostovoljno delo
ali kakšen poklic v tej smeri," je še pojasnila Frankovičeva.

Novost na OŠ Preska je tutorstvo, ko devetošolci pomagajo prvošolcem.
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Rožnati oktober
Za en mesec so drevesa pred občinsko
stavbo ovili v rožnate pletenine z
namenom ozaveščanja o raku dojk.
MAJA BERTONCELJ
Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku
dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Tudi letos
so v organizaciji Europa Donna pripravili številne aktivnosti. Ena izmed njih so tudi rožnate pletenine, s katerimi že
četrto leto v oktobru ovijajo drevesa, drugo leto zapored tudi
v Medvodah.
Prvega oktobra so predstavnice združenja Europa Donna Darja Urbančič, Mojca Buh in Mojca Mohar v družbi medvoškega
župana Nejca Smoleta v rožnate pletenine "oblekle" drevesa
pred občinsko stavbo. "Drevesa s svojimi rožnatimi barvami
opominjajo na rožnati oktober, s katerim ozaveščamo predvsem ženske, da se redno same pregledujejo, zato da pravočasno odkrijejo, če se v njihovem telesu oziroma v dojkah
kaj dogaja, in da gredo tudi pravočasno k zdravniku. Akcijo
v sodelovanju z Občino Medvode nadaljujemo, ker je bila lani
uspešna. Kot je dejal župan, se je precej ljudi ustavilo ob drevesih in pogledalo obvestilo. Mislim, da bodo letos še toliko
bolj pozorni na samo dogajanje," je povedala Medvoščanka
Darja Urbančič in poudarila, da je pomembno, da se ženske

Ovijanje dreves pred občinsko stavbo v rožnate pletenine
pregledujemo ne le v mesecu oktobru, temveč vse leto.
Kot pravijo, dajejo velik poudarek ozaveščanju. "Lani smo z
županom v Knjižnici Medvode organizirali okroglo mizo na
temo raka dojke. Udeleženci so dobili informacije iz prve roke
in bilo je kar nekaj vprašanj. Zelo pomembno je, da se samo
bolezen hitro odkrije. Na spletu je veliko tudi negativnih informacij in iz tega pridejo temne, mračne misli, vsak pomisli
na tisto najhujše, povezano s smrtjo. Rak dojke je ozdravljiv,"
še pravi Urbančičeva. S tem simboličnim dejanjem ovijanja
dreves v rožnate pletenine tudi na Občini Medvode podpirajo
akcijo ozaveščanja in spodbujajo preventivna pregledovanja
za vse oblike raka (programi Zora, Dora in Svit).

Poskrbi za dobro počutje, poskrbi zase.

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom,
hkrati pa prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju ter zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
ponudba prehranskih dopolnil pod blagovno znamko Lekarne Ljubljana je oblikovana tako, da je kar
najbolj prilagojena željam in potrebam naših strank. V jesenskem času boste za krepitev odpornosti
med izdelki lekarne Ljubljana našli pravega zase.
prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih
prodajalnah LL Viva in spletni lekarni www.lekarnaljubljana.si

Za izboljšano
delovanje
imunskega sistema
Za zmanjšanje
utrujenosti in
izčrpanosti.

Marjeta Jamnik z mamo Ljudmilo Cerkvenik, ki jo v domu obišče tudi
po dvakrat dnevno.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor med starostniki
v Medvodah

Varna mobilnost tudi za starejše
Slavnostni govornik na dogodku Mobilna starost v Centru starejših Medvode
je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
Prvi oktober je bil mednarodni dan starejših. V njegovo počastitev je v DEOS Centru starejših Medvode v organizaciji Zavoda Aktivna starost 4. oktobra potekal dogodek z naslovom
Mobilnost starejših.

CILJ POSTATI TUDI STAREJŠIM NAJBOLJ PRIJAZNA DRŽAVA
"Namen je opozoriti na številne izzive dolgoživosti, ki Slovenijo čakajo v prihodnosti, predvsem pa smo se osredotočili
na rešitve in dobre prakse, ki že potekajo in odgovarjajo na
ključne težave, s katerimi se srečujejo starejši," je pojasnil
Miha Kranjc, lastnik in direktor Zavoda Aktivna starost, ki
je v nadaljevanju nekaj besed namenil predstavitvi samega
zavoda. Njihov trenutni vodilni program je Aktivni dan, ki ga
na osmih lokacijah po Sloveniji obiskuje že več kot sto udeležencev. Z njihovimi programi, kot je dejal, želijo poudariti,
da lahko vsak posameznik z le majhnimi spremembami v
svojem življenjskem stilu naredi velike spremembe v svojem
življenju.
Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor. "Letos obeležujemo sedemdeseto obletnico od
podpisa deklaracije o človekovih pravicah. Ena izmed pravic zadeva tudi pravico starejših do varne starosti, pri čemer
je treba varno starost razumeti ne samo kot skrb za starejšega človeka, ki je nekoliko bolj fizično obnemogel, ampak
tudi kot skrb za starejšega človeka, ki ima veliko modrosti in
ogromno volje, da v življenju pusti nov pečat, ne samo obuja
spomine na stare čase. Mislim, da bomo v naslednjih letih
beležili takšne rezultate, da bomo lahko čez čas postali tudi
starejšim najbolj prijazna država na svetu. To mora biti vsekakor eden izmed naših ciljev," je med drugim povedal predsednik države Borut Pahor.
O varni mobilnosti starejših in predstavitvi projekta Vizija nič
je več povedal Robert Štaba, ustanovitelj in direktor Zavoda
Varna pot, ki je poudaril, da je v varni mobilnosti zelo pomembno, kaj mladi lahko ponudijo starejšim in kaj starejši
lahko ponudijo mlajšim. "Ko prenašaš vizijo nič v naše vsak-

danje življenje, ugotoviš, da potrebujemo sočutje, medsebojni
odnos in ljubezen. Kar si želim od vas, starejših, je, da prenesete smisel življenja, vrednote življenja in zdravja vsem mlajšim in jim poveste, zakaj se je treba boriti tudi na cesti proti
hitrosti, alkoholu, proti uporabi mobilnih telefonov, kajti filma ne moremo zavrteti nazaj, lahko ga pa soustvarjamo, da
je lep in pozitiven. To si vsi zaslužimo," je dejal.
O prizadevanju lokalne skupnosti k prijaznemu okolju za starostnike je spregovoril medvoški župan Nejc Smole, ki se je
ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki v občini Medvode sodelujejo pri številnih projektih, ki so tako ali drugače povezani s
starejšimi.

PRI ŠESTINDEVETDESETIH TELOVADI
Številni stanovalci centra, zaposleni in drugi so se zbrali na
prireditvenem prostoru, ki je bil zunaj na parkirišču. Med njimi je bila tudi Ljudmila Cerkvenik: "Predsednik Pahor mi je
stisnil roko. Lepo je, da se še počutimo pomembne. Stara sem
96 let in za silo še gre. V domu sem šesto leto, najbolj pogrešam domačo hrano, sicer pa imamo številne aktivnosti in
dobro družbo. Hodim k telovadbi. Zelo se mi zdi pomembno,
da sem še v gibanju." Ob njej je bila hčerka Marjeta Jamnik s
Spodnje Senice, ki je na temo mobilnosti starejših dejala: "Mislim, da je velik napredek za starejše in za malo 'manj starejše', morda za mojo generacijo. V Medvodah se je tudi v Tednu
mobilnosti dogajalo ogromno stvari, na občini so poskrbeli za
dobro počutje vseh. Poskusila sem tudi jutranjo telovadbo in
mi je zelo všeč. Priporočam, da se še kdo pridruži. Predvsem
si razgibamo kosti, kar je zelo priporočljivo. Tudi starejši tukaj v domu vsak dan telovadijo, četudi so na vozičku. So zelo
zadovoljni. Na tem področju je velik napredek. Vsak dan sem
tudi po dvakrat pri mami in razmišljam o starosti. Želim si
zdravja, da bi mi um služil in da bi čim dlje spremljala mojih
pet vnukov, kako gredo skozi življenje."
Poleg zanimivih vsebin na temo mobilnosti starejših so dogodek popestrili z zabavno-razvedrilnim programom, ki je
vključeval glasbo, razstavo starodobnih vozil in tekmovanje
v pripravi golaža.
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Natečaj Stolp upanja
Namen natečaja je oblikovati skulpturo,
ki bo obiskovalcem predstavila pomen
kulturne dediščine za prihodnje rodove.
MAJA BERTONCELJ
Javni zavod Sotočje Medvode je predstavil natečaj za izdelavo
idejne zasnove inštalacije z delovnim naslovom Stolp upanja, ki je odprt do 30. oktobra letos. Namenjen je polnoletnim
oblikovalcem in ustvarjalcem.
S tem se zavod pridružuje evropskemu letu kulturne dediščine 2018, praznovanju 240. obletnice od prvega vzpona na
Triglav in v čast velikemu dejanju občinskega zavetnika Jakoba Aljaža ponuja možnost oblikovalcem in ustvarjalcem,
da predstavijo svoj pogled na odnos družbenega okolja do
naravne in kulturne dediščine. Namen natečaja je oblikovati
skulpturo, ki bo skozi duh zapuščine Jakoba Aljaža in značilnostim Aljaževega stolpa starim in mladim obiskovalcem
občine Medvode predstavil pomen kulturne dediščine za prihodnje rodove. Izbrane idejne zasnove bodo predstavljene novembra v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu.
Hkrati s predstavitvijo natečaja so v središču Medvod najmlajšim predstavili tudi projekt Potujoča ustvarjalnica, v katero je vključena igra osvojimo vrh. "Tako predšolski otroci
kot osnovnošolci so jo preizkusili in tekmovali v svojih spre-

Otroci so v projektu Potujoče ustvarjalnice skozi igro spoznavali
kulturno dediščino in "osvajali vrh". / Foto: arhiv JZ Sotočje Medvode
tnostih zavezovanja vozla kot tudi osvajanja "Aljaževega stolpa" prek prepletenih vrvi. Okoli dvesto otrok je zavzelo središče Medvod in se ob raznovrstnih igrah zabavalo na cesti.
S tehničnimi nasveti za igro osvojimo vrh nam je pomagal
Viktor Grošelj, medtem ko so idejne zasnove za igri slovenska
kuhinja in obleci ovčko prispevali študenti Naravoslovnotehniške fakultete pod mentorstvom Almire Sadar," je pojasnila
Sabina Spanjol, koordinatorka in organizatorka kulturnega
programa v Javnem zavodu Sotočje Medvode.
Na novinarski konferenci so bili predstavljeni tudi Gorniški
klub Jakob Aljaž (Aljaževa pot od doma do doma) in blagovna
znamka Od Jakoba do Jakoba (JZ Sotočje).

ZAPELJITE
V SMERI
BREZSKRBNIH
POTI!
POPUST NA IZBRANE
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE

DO

-35 %

ZOBATI JERMEN Z VODNO ČRPALKO

Slika je simbolična.

Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite
za brezskrbno vožnjo, izkoristite ugodno vzdrževanje
vozil in ob tem prihranite tudi DO 35 % NA IZBRANE
NADOMESTNE DELE.

BREZPLAČNA
TEL . ŠT.
080 26 24

peugeot.si

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Dišalo je po kranjski klobasi
»Kranjska klobasa – zašpiljeno dobra« – tako so napovedovali Festival kranjske
klobase, ki so ga organizatorji kljub slabemu vremenu konec septembra izpeljali pod
šotorom ob Zbiljskem jezeru. Festival je imel tudi dobrodelno noto.
ALENKA BRUN
Festival kranjske klobase je bil tokrat prvič v organizaciji Javnega zavoda Sotočje iz Medvod v sodelovanju z Gospodarskim interesnim združenjem (GIZ) proizvajalcev kranjske klobase. Je pa
festival namenjen promociji kranjske klobase, tradicionalnega
slovenskega proizvoda, ki je na trgu Evropske unije (EU) zaščiten
z geografsko označbo in označen s simbolom kakovosti EU.
Obiskovalci festivala so lahko na kar dvanajstih stojnicah
okušali kranjsko klobaso, kar pomeni, da so lahko degustirali dvanajst kranjskih klobas certificiranih večjih in manjših
proizvajalcev praktično z vseh koncev Slovenije – od tega jih
je bila kar polovica z Gorenjskega. V nagradni igri so lahko
preverili še svoje znanje o slovenskih zaščitenih proizvodih
in se pomerili v prepoznavnosti simbolov kakovosti hrane
EU. Na koncu je srečni izžrebanec prejel darilno košaro, polno
zašpiljeno dobrih kranjskih klobas.
Dogajanje je poleg glasbene podlage popestrila tudi kulinarika lanskoletne zmagovalke slovenskega MasterChefa Sare
Rutar. Svojo kreativnost je obiskovalcem predstavila z ravioli z nadevom iz kranjske klobase in piščančjo rulado, ravno
tako z nadevom iz kranjske klobase, ter za prilogo tu izbrala
in pripravila še jabolčni chutney ter pastinakov pire.
Letošnji festival je imel tudi dobrodelno noto. Za degustacijo
kranjskih klobas je organizator namreč prodajal degustacijske
kupone (en evro za kupon) in izkupiček od njihove prodaje je šel
v humanitarne namene, društvu Barka, ki v lokalnem okolju

Obiskovalci festivala so lahko pokusili kranjsko klobaso dvanajstih
certificiranih večjih ali manjših proizvajalcev.
skrbi za varovance z motnjami v duševnem razvoju. Prispevek
od prodanih kuponov je znašal 575 evrov in ob zaključku prireditve so ga tudi v obliki simboličnega čeka, na katerem je bila
zapisana vrednost donacije, predali vodji skupnosti Barka Blažu
Brešanu. Na festivalu pa smo srečali tudi generalno sekretarko
GIZ-a Mesne industrije Slovenije Ano Ahčin, ki nam je razložila
nekaj pravil, nam precej povedala o kranjski klobasi kot taki ter
dodala, da je res škoda, da jim vreme ni šlo na roko, saj bi se
drugače obiskovalcev na festivalu trlo.

Kostanjeva nedelja
PETER KOŠENINA
Prvi oktobrski konec tedna je rezerviran za Kostanjevo nedeljo. Turistično društvo Katarina je nadaljevalo dolgoletno tradicijo prireditve, ponudbo pečenega kostanja pa so dopolnili
s tekmovanjem za najboljši krompirjev golaž, v katerem se je
pomerilo šest ekip.
Po gozdovih okrog Katarine je letos kostanja dovolj, zato
prireditev ni bila nikoli pod vprašajem. Organizatorjem je
dopoldne sicer nagajalo deževno vreme, ki pa ekipam, ki so
tekmovale v kuhanju golaža, ni pokvarilo dneva. Ko se je
prireditev začela, tudi dežja ni bilo več – in obiskovalci so si
lahko privoščili okusno nedeljsko kosilo na prostem. V tekmovanju za najboljši golaž so sodelovala turistična društva
s Katarine, iz Smlednika, Pirnič, Žlebov - Marjete ter ekipi
Katarinci in Od Preske do Žlebov. Obiskovalci so lahko preizkusili vse jedi in nato glasovali za eno. Največ glasov sta
dobili ekipi TD Pirniče in Katarinci, ki so pripravili vegetarijanski golaž, žreb pa je nato odločil, da so zmagali domačini. Poleg kostanja in golaža je bilo na Kostanjevo nedeljo na

Kostanja je letos v gozdovih dovolj, pokusili ste ga lahko tudi na
Kostanjevi nedelji na Katarini.
Katarini mogoče kupiti tudi domače prehrambne izdelke,
otroci in odrasli pa so lahko tudi pridobili oz. obnovili znanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja.
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Predstavitev se je začela pri žetvi ajde, povezovanju v snope in zlaganju na voz.

Popotovali z ajdo
Etnološka kulturno-zabavna prireditev
s spoznavanjem ajde od žetve do likofa
MAJA BERTONCELJ
Pod Črnetovim kozolcem v Verju je v organizaciji TD Pirniče in v
sodelovanju s KUD Pirniče in Ekološko kmetijo Pr' Črnet 30. septembra potekala prireditev, ki so jo poimenovali Popotovanje z
ajdo. Predstavili so ajdo od žetve do likofa, degustirali jedi iz ajde,
razstavljene so bile slike kmečkih motivov Andreja Militarova,
člana likovne sekcije KUD Pirniče, na voljo je bila tudi ponudba
domačih izdelkov in pridelkov, zaplesala je mlajša otroška folklorna skupina KUD Pirniče, zaigral pa harmonikar Anže Režek.
V okolici toplarja ekološke kmetije Pr' Črnet v lasti gospoda Štefana Čebaška so se obiskovalci na poti z ajdo ustavili pri petih
postajah, tudi prek igre spoznali, kaj vse nudi ajda za kvalitetno prehrano, in nekaj njenih izdelkov tudi pokusili. Dišalo
je po ajdovih žgancih, ajdovi kaši z jurčki, ajdovih štrukljih,
domačem ajdovem kruhu, kislem zelju ... Glavna kuharja sta
bila Matej Košir in Luka Strojan.
"Že navada je, da imamo pod toplarjem srečanje. Lanska tematika je bila fižol in koruza, letos pa ajda, ki prav tako raste na
tem območju. Predstavili smo žetje ajde, povezovanje v snope
in zlaganje na voz, "spravljanje", zlaganje ajde v kozolec, mletje

zrna na stopah in žrmljah ter končno likof za pridne žanjice. Namen prireditve je obujanje starih kmečkih običajev.
Upamo, da bo šla tradicija naprej in da se prihodnje leto
znova zberemo tukaj," je povedala Marjeta Lukežič, predsednica Turističnega društva Pirniče. Na popotovanje z ajdo
je številne obiskovalce v besedi popeljal Zvone Nagode, tekst
pa je napisal Peter Militarev. Kot smo izvedeli, je na našem
območju ajda prvič omenjena leta 1426 v gornjegrajskem urbarju pod imenom poganka in je globoko zarezana v zavest
slovenskega naroda. "Če je ajda nekoč veljala za živilo revnih
ljudi, kmetov in delavcev, je danes v naši prehrani vse bolj
cenjena, predvsem zaradi njenih ugodnih učinkov na naše
zdravje. Naše babice so iz ajde pripravljale vse mogoče jedi in
številne se vračajo na naše mize.

V podjetju Klimaterm projekt d.o.o.
potrebujemo

DVA BODOČA PROJEKTANTA
STROJNIH INSTALACIJ ter
DVA IZKUŠENA PROJEKTANTA
ELEKTRIČNIH INSTALACIJ,
ki bi bili pripravljeni delati tudi izpit na IZS, za delo v biroju:
• redna in stimulativna plača,
• velika delovna vnema,
• odlično delovno okolje.
Pričakujemo:
• čustveno stabilne osebe,
• mirnega značaja,
• iskrenega duha in odprte glave,
• dovzetni za učenje novih programov.
Podjetje je pripravljeno vložiti čas, znanje in energijo v mladega človeka, ki bi rad postal del njihovega teama (dolgoročno).
Kontaktna oseba :
Rok Jeršinovič
E: info@klimaterm.si
T: 01 560 280 92

Dišalo je po jedeh iz ajde, ki sta jih pripravljala Matej Košir in Luka Strojan.
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Opraševalci cvetov
Dvaindvajset slik šestnajstih avtorjev iz
likovne sekcije KUD Pirniče, vezanih na
tematiko čebel, si v Knjižnici Medvode
lahko ogledate še do jutri, 13. oktobra.
MAJA BERTONCELJ
Opraševalci cvetov je razstava likovnih del članov likovne sekcije
KUD Pirniče. Pretekli mesec je bila na ogled v domu krajanov v
Pirničah, 2. oktobra pa je bilo odprtje v Knjižnici Medvode, kjer bo
na ogled še do jutri, 13. oktobra. Na odprtje obeh razstav so povabili tudi znanega medvoškega čebelarja Miho Bukovška iz Golega
Brda, ki je povedal marsikaj zanimivega.
"Lansko leto smo imeli likovno razstavo z naslovom Okus po
rožicah. S temami na temo narave nadaljujemo in naslov letošnje razstave je Opraševanje cvetov. Ta razstava je ne le prikaz
naših slikarskih umetniških del, ampak predvsem pobuda za
odgovornejši odnos do narave," je povedala Sonja Pust, članica
likovne sekcije KUD Pirniče. Vodja sekcije je Andrej Militarov, ki
je pojasnil, da sta ideja in gradivo za razstavo nastala pod vtisom dogodkov ob svetovnem dnevu čebel, ki je prav na pobudo
Slovencev 20. maja, na rojstni dan znanega slovenskega čebelarja Antona Janše. "Želimo prikazati, kako je pri pridelovanju
hrane pomembno opraševanje cvetov. To je aktualna tematika,
primerna tudi za takšen dogodek. Delo je bilo stvar domišljije.
Potrudili smo se po najboljših močeh. Z izdelki smo zadovoljni,"
je dejal Militarov, ljubiteljski slikar, ki slika za svojo dušo, tako
kot drugi. Dobivali so se redno, vsak teden enkrat do dvakrat.
Čebelar Miha Bukovšek je vesel, da so čebele navdihnile tudi
ljubiteljske slikarje iz medvoške občine: "Iz stališča čebelarja
se mi zdi zelo pomembno, da se govori o čebelah, da se govori

Z odprtja razstave v Knjižnici Medvode: čebelar Miha Bukovšek
(desno) in Andrej Militarov, vodja likovne sekcije KUD Pirniče, ki je
tudi avtor portreta Antona Janše (na levi).
o dobrobiti, ki jo imajo za družbo, in o krhkosti čebel, o tem, da
moramo biti pozorni na naravo nasploh. Čebele so indikator
dogajanja v naravi in skozi to je pomembna tudi splošna vzgoja, kakšna naj bo naša drža do narave." Zbranim je namenil
nekaj besed kot nekdo, ki že celo življenje živi s čebelami, predstavil pogled čebelarja na čebele, oris nekaterih zanimivosti,
tudi tistega, kar je najbolj nadležno, torej pike čebel. Kot pravi,
je letošnja sezona za čebelarje boljša, že dolgo pričakovana.
Na temo opraševalcev cvetov razstavljajo Ana Truden, Anica Pogačnik, Majda Žakelj, Olga Bitenc, Ivica Jan, Nadja Puppis, Marijana Merjasec, Milena Blatnik, Nevenka Verbič, Tone Umek, Andrej
Militarov, Cvetka Židan Valjavec, Sonja Pust in Špela Kepec iz likovne sekcije KUD Pirniče ter Nika Kek in Hana Kek iz njihovega
podmladka.
Odprtje razstave v Knjižnici Medvode je bilo le nekaj dni pred
svetovnim dnem živali, kar bo, kot je na glas razmišljal Militarov, morda tema njihove prihodnje razstave.

Uganda na fotografijah
in v besedi
MAJA BERTONCELJ
Od 14. septembra si v Klubu Jedro v Medvodah lahko ogledate
fotografsko razstavo Lidije Lapajnar, ki se predstavlja s fotografijami na temo Ugande. Večer je s potopisnim predavanjem o tej afriški državi popestril Roman Lavtar.
"To je moja prva samostojna razstava, na kateri je 29 fotografij,
ki so nastale v okviru potovanja po Ugandi v začetku letošnjega
leta. Uganda je navdušila, predvsem z naravo, živalskim svetom, prijaznimi ljudmi, tudi s kaosom na cestah ... Doma fotografiram povsem druge motive, kot sem jih tam. Vesela sem,
da lahko v Medvodah pokažem, kaj sem ujela v fotografski
objektiv," je povedala Lidija Lapajnar. O razstavi je spregovorila
tudi magistrica umetnosti Erika Pavlin, ki je za konec dejala: "Lidijine fotografije vabijo, da si utrinke sveta afriške dežele, 'ukradene' s pomočjo fotografskega objektiva, privoščimo
z varne razdalje, približane le za toliko, da so nam v veselje."
Uganda je v lepem spominu ostala tudi Romanu Lavtarju, ki

Lidija Lapajnar in Roman Lavtar
pogosto potuje v različne države sveta: "Uganda je za afriške
razmere kar mirna, organizirana država, ki jo tudi v lastni
režiji lahko obiščemo brez večjega tveganja, ni pa to tipična turistična destinacija. Z izjemo puščavskih sipin ima vse
značilnosti Afrike. Prebivalci kljub kulturni raznolikosti živijo
v relativnem sožitju, jih je pa četrtina pod pragom revščine."
Delček Ugande so obiskovalci večera tudi okusili.

Mešani pevski zbor sv. Urha iz Smlednika bo svoj letošnji prvi samostojni koncert imel 20. oktobra v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Zbiljah.

Zborovsko petje približati tudi mlajši publiki
Zbor z dolgo tradicijo in svežim zagonom
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Več kot 40 degustacijskih točk
PETEK

V Mešanem pevskem zboru sv. Urha iz Smlednika je pred
dvema letoma prišlo do zamenjave zborovodje. Po več kot četrt stoletja vodenja zbora je prekinil sodelovanje organist in
zborovodja Andrej Žagar iz Stare Loke.
"V tistem obdobju je zbor začasno prevzela takrat dvajsetletna
Agata Malovrh, ki je v njem že pela kot sopranistka. Začasno
vodenje zbora se je nadaljevalo v redno in uspešno vodenje, za
katero močno upamo, da bo trajalo čim dlje. S svojim znanjem
solopetja nas je nova zborovodkinja hitro naučila novih tehnik
petja in zbor je začel izboljševati vokalno kvaliteto, nabor pesmi
pa se je hitro širil. Iz petja pretežno cerkvenih pesmi smo repertoar razširili tudi na zahtevnejše skladbe ali pa priredbe skladb
znanih in manj znanih avtorjev v slovenskem in tujem jeziku.
Zborovsko petje poskušamo približati mlajši publiki in jim predstaviti, da to ni samo ubrano petje nekaj posameznikov, temveč
razigrana, zanimiva in aktualna vsebina pesmi," je pojasnil Primož Stare, predsednik zbora, ki trenutno šteje 16 aktivnih pevcev, šest moških in deset žensk med 19. in 40. letom starosti.
V svoje vrste bi radi pridobili še nove člane. "Zelo si želimo in potrebujemo glasove novih s posluhom obdarjenih mladih pevcev.
Potreba je pri vseh glasovih (bas, tenor, alt in sopran). Z večjim
številom pevcev bi zbor pridobil zvočnost, v poštev pa bi tudi prišle skladbe, ki jih trenutno zaradi premajhnega števila ne moremo izvesti. Vaje potekajo enkrat tedensko, ob sredah zvečer.
Pred koncerti in pomembnejšimi nastopi se količina vaj običajno poveča, večkrat pa imamo tudi celodnevne sobotne vaje ali
celo vaje ves konec tedna kje na samem," pravi Stare.
Redna dejavnost zbora je petje pri nedeljskih svetih mašah v
cerkvi v Smledniku. "Poleg tega imamo kar nekaj nastopov za
razne priložnosti, ki jih organizira Občina Medvode, vsakoletno tekmovanje zborov ljubljanske regije in vsaj dva celovečerna samostojna koncerta, običajno z nekaj ponovitvami znotraj
občine in zunaj nje. En celovečerni koncert je posvečen skladbam, ki so atraktivne in v izziv nam pevcem, poslušalcem pa,
upamo, popestrijo večer. Drugi pa je božični koncert s tematiko
božičnih napevov in pesmi, ki postaja že tradicionalen in iz
leta v leto bolje obiskan in sprejet," je še dejal Stare.

Prihodnji teden, v soboto, 20. oktobra, organizirajo letošnji
prvi samostojni koncert, na katerem se bodo predstavili z
novimi, pestrimi in raznolikimi skladbami. Te zajemajo priredbe znanih skladb in popevk ter nekaj pesmi ritmično-duhovne zvrsti. Koncert bo v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Zbiljah
z začetkom ob 19. uri. Cerkev v Zbiljah so izbrali zaradi akustičnega prostora in prijetnega ambienta. Konec decembra pa
vabijo vse ljubitelje božičnih napevov na Božični koncert, ki
bo v župnijski cerkvi v Smledniku, njegove ponovitve pa bodo
najverjetneje sledile tudi po drugih cerkvah v okolici.

PETEK

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ZBORA
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Košenina
razstavlja v
Galeriji pod
kozolcem
S fotografijami na temo
Polhograjci so dom se v
Žlebeh predstavlja Peter
Košenina.
MAJA BERTONCELJ
Učenci POŠ Topol v letošnjem šolskem
letu, Rožnikov Stanko, čebela, cerkev sv.
Marjete v Žlebeh, Sv. Jakob v soju bakel in
luči ob praznovanju dneva samostojnosti
in enotnosti ... To so motivi le nekaj izmed
14 razstavljenih fotografij, ki od 6. oktobra
krasijo Galerijo pod kozolcem v Žlebeh.
Avtor razstave z naslovom Polhograjci so
dom je Peter Košenina s Spodnje Senice.
Košenino bralci Sotočja poznate, saj je
kot zunanji sodelavec Gorenjskega glasa s fotoaparatom v rokah v medvoški
občini zabeležil že številne dogodke. S
fotografijo se je začel ukvarjati pred dvajsetimi leti, pri dvajsetih. V prvi vrsti, kot

Peter Košenina in delček njegovih fotografij v Galeriji pod Kozolcem v Žlebeh
pravi, mu pomeni hobi, odklop od vsakodnevnih službenih obveznosti. Najraje
fotografira naravo in šport, še posebno
motociklistične dirke. Je član Foto kluba
Škloc Medvode. "Večina fotografij, ki so na
razstavi, je iz arhiva, nekaj pa je bilo posnetih prav za to razstavo. Najstarejše so
stare šest let, najmlajše iz letošnje jeseni.
Motivi so narava, ljudje, živali, vse tisto,
kar so Polhograjci. Upam, da bodo mimoidočim polepšale jesenske in zimske dni,"
je povedal Peter Košenina in se za povabilo in organizacijo dogodka zahvalil Turističnemu društvu Žlebe - Marjeta.
V imenu društva je zbrane nagovoril Ladislav Vidmar: "Če pogledate slike, niso slike Polhograjcev kar tako, ampak so slike
Polhograjcev, kjer ljudje živijo, kjer hodijo

v šolo, kjer se rekreirajo ... Prikazani so v
vseh letnih časih. Mislim, da je avtor fotografij zadel vso vsebino Polhograjcev.
Razstava bo v Žlebeh na ogled pol leta,
nato se bo najprej preselila na razstavni
prostor v Medvode, nato v Zbilje in če bo
po sreči tudi še na Katarino, kjer se dogovarjamo za še četrti razstavni prostor
v občini." Odprtje razstave je obogatil še
nastop Sorških orgličarjev.
Razstava Polhograjci so dom je že peta
v Galeriji pod kozolcem v Žlebeh. Pred
njo so bile na ogled fotografije na temo
Vode Medvod, ki so jo preselili v Medvode. V TD Žlebe - Marjeta upajo, da se
bodo razstave nadaljevale. Ena izmed
prihodnjih naj bi bila na temo arheoloških izkopavanj na tem območju.

Črno zlato – fotografska razstava Srdjana Živulovića
MAJA BERTONCELJ
V Mali galeriji Cankarjevega doma je bilo v sredo, 10. oktobra, odprtje fotografske razstave Srdjana Živulovića, občana
Medvod, z naslovom Črno zlato. Razstava bo na ogled še do
18. novembra.
"Serija fotografij Črno zlato je nastala po naključju, ko je Srdjan
Živulović kot poklicni fotoreporter v Tuzli v Bosni in Hercegovini
na območju, kjer se je iskrilo, spet spremljal delavske demonstracije. Februarja 2014 je nekaj tisoč demonstrantov izrazilo nezadovoljstvo nad neznosnimi družbenimi razmerami, ki sta jih
povzročili divja privatizacija in korupcija. To je bila fotografova
osnovna naloga oziroma tema. Ob njej pa je nekaj kilometrov
stran odkril še eno, morda zanj celo bolj zgovorno in izzivalno ter človeško presunljivo. Z njo je razkril vsakodneven trud
okoliških brezposelnih in obubožanih prebivalcev, ki v odpadni jalovini iz rudnika rjavega premoga Djurdjevik s tekočim
trakom odvažajo na jalovišča premog, iščejo še preostale kose,
jih mukotrpno zbirajo in si z njihovo prodajo obetajo zaslužek.
Živulović je iz te na videz vsakodnevne teme ustvaril izjemno
človeško doživeto fotoreportersko pričevanje. Nastala je impresivna serija črno-belih fotografij, ustvarjenih v reporterskem

Del izpovedne serije črno-belih posnetkov, ki so nastali v živo in brez
posebnih priprav / Foto: Srdjan Živulović, arhiv razstave
slogu, z reporterskima veščino in naglico, pa vendar z globokimi
sporočilnimi vrednotami," so besede o razstavi umetnostnega
zgodovinarja in likovnega kritika Iztoka Premrova.
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Predstavile, kar so se
naučile
Na risarskih delavnicah nadgrajujejo
znanje iz osnovne šole.
PETER KOŠENINA
Mlade pirniške risarke so v avli Kulturnega doma v Pirničah 4.
oktobra v okviru dogodkov ob Tednu otroka odprle razstavo svojih likovnih del z naslovom Predstavljamo, kar smo se naučile.
Pija Božič, Neža Jeraj, Hana in Nika Kek, Marcela in Medeja
Firm, Taja Malnar, Anai in Eva Rebolj ter Neli Zagoršek pod
vodstvom Toneta Umka rišejo že tri leta. "Na risarskih delavnicah nadgrajujemo znanje iz osnovne šole. Osnova je risba.
Morda se zdi, da je kakšna risba nedokončana, a predmet, ki
je na njej, je dokončan. Razumejo njegov volumen, znajo senčiti, težavo pa jim predstavlja njegova postavitev v prostor, kar
bomo v prihodnje odpravili," pravi Tone Umek, vodja risarske
delavnice. Razstavljene risbe so izdelane v različnih tehnikah,
kot so svinčnik, tuš in vodne barve. Udeleženke se pri risanju
soočajo s številnimi izzivi. "Začele smo z risanjem jajc, zdaj pa
se mi zdi najtežje barvanje," je povedala Taja Malnar, ki obiskuje Likovno gimnazijo v Ljubljani. Vse udeleženke delavnic
so ob odprtju razstave prejele priznanje likovne sekcije domačega kulturnega društva.
Odprtje razstave likovnih del so v KUD Pirniče dopolnili z lutkovno predstavo Strah ... okrog ga pa nič ni avtorice Jane Mil-

Mlade pirniške risarke in njihov mentor Tone Umek (levo) ter prof.
dr. Miklavž Komelj (desno)
činski. Režiral jo je domačin Peter Militarev, v njej pa je
nastopilo pet domačih mladih lutkarjev. Letošnji Teden
otroka je potekal od 1. do 7. oktobra pod geslom Prosti čas.
"Ker je prostega časa vse manj, je pomembno, da ohranjamo druženje otrok brez prisotnosti elektronskih naprav, s
katerimi so dnevno obkroženi. Čas, ki ga otroci preživijo
na likovnih ali gledaliških delavnicah, kjer odkrivajo svojo
nadarjenost, je kakovostno preživet prosti čas," je dejala Iva
Grabnar iz KUD Pirniče.
Razstavo mladih risark si je ogledal tudi prof. dr. Miklavž
Komelj, umetnostni zgodovinar in pesnik, jim čestital za
doseženo in zaželel še veliko uspehov.

Začetek z muzikalom
Muzikal Briljantina konec oktobra
v Športni dvorani Medvode

Začenja se Abonma Sotočje v gledališki sezoni 2018/19. V javnem zavodu Sotočje so pripravili zanimiv izbor šestih predstav: dve komediji in dve drami bosta na ogled na odru Kulturnega doma Medvode, muzikal in balet pa v Športni dvorani
Medvode.
Začetek bo udaren. V nedeljo, 28. oktobra, z začetkom ob 18.
uri si boste v Športni dvorani Medvode lahko ogledali muzikal
Briljantina. Predstava je tudi za izven, vstopnice lahko kupite
tudi v TIC Medvode. Briljantina je zgodba o odraščanju najstnikov konec petdesetih let. Govori o mladih ljudeh, ki jim je skupna želja po prijateljstvu in ljubezni. Osrednja lika muzikala
sta neotesan in predrzen fant Danny ter pridno, lepo vzgojeno
dekle Sandy. Muzikal Briljantina (v izvirniku Grease), ki je bil
z velikim uspehom uprizorjen v gledališčih po vsem svetu, sta
leta 1970 napisala Jim Jacobs in Warren Casey. Slovensko različico Briljantine je pripravila večinoma ista kreativna ekipa kot
muzikal Mamma Mia! na čelu s producentom Jurijem Frankom in režiserjem Jugom Radivojevićem. Predstava traja dve
uri in 45 minut in ima en odmor.

PROSPOT D.O.O. RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

MAJA BERTONCELJ
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Letošnja tema je številka za klic v sili
Oktober je mesec požarne varnosti. Več o tem in o aktualnih temah sta pojasnila
Miha Šušteršič, predsednik Gasilske zveze Medvode, in Anže Šilar, poveljnik zveze.
MAJA BERTONCELJ
Letošnji občni zbor Gasilske zveze Medvode je bil volilni. Predsednik drugi zaporedni petletni mandat ostaja Miha
Šušteršič, sicer član PGD Sora, novi poveljnik pa je Anže Šilar iz PGD Zbilje.
Kakšni so cilji za naslednjih pet let?
Šušteršič: "Ostati na vsaj takšnem nivoju, kot smo bili doslej. Zveza ima novega
poveljnika. Po 18 letih se je Franci Jarc
odločil, da ne bo več kandidiral, in na
občnem zboru smo ga imenovali za častnega poveljnika Gasilske zveze Medvode. Na zvezi se bomo še naprej trudili,
da dobimo čim več finančnih sredstev
občine in iz drugih virov, da lahko društva v smislu operative čim bolje delujejo. To je prioritetna dejavnost zveze.
Finančno sodelovanje z občino je vse od
ustanovitve zveze, že 23 let, na visokem
nivoju. Za redno delo zveze in vseh šestih prostovoljnih gasilskih društev iz
občinskega proračuna letno dobimo 115
tisoč evrov, pet tisoč evrov za zdravniške preglede in običajno 15 tisoč evrov
za nakup osebne zaščitne opreme. Letos
je ta številka dvajset tisoč evrov."
Šilar: "Občina je za sedemdeset tisoč
evrov izpeljala javni razpis za nakup
osebne zaščitene opreme. Petdeset tisoč evrov je šlo iz požarne takse občine,
dvajset tisoč evrov pa je posebne strogo
namenske postavke. Denar bo šel za zaščitne čelade, gasilske zaščitne obleke,
gasilske zaščitne škornje, gasilske zaščitne rokavice in podkape."
Koliko članov je v zvezi?
Šilar: "V Gasilski zvezi Medvode je skupaj
1240 članov. Po starosti je največ članov
(18–63 let), in sicer 730, sledijo pionirji
(159), mladinci (142), veterani (120) in pripravniki (89). Kar se tiče činov aktivnih
gasilcev (starih od 16 do 63 let) je največ
operativnih gasilcev (246), višjih gasilcev je 88, nižjih gasilskih častnikov (62),
prav toliko je gasilskih častnikov, gasilcev pripravnikov je 42, tistih z najvišjim
činom – višjih gasilskih častnikov pa
šest." (Med njimi je tudi Šilar, op. a.)
Ste novi poveljnik zveze.
Šilar: "Delo na zvezi je malo drugačno
kot delo v gasilskem društvu. Upam, da

Anže Šilar in Miha Šušteršič, poveljnik in predsednik Gasilske zveze Medvode
bo čim manj intervencij, če pa že, čim
manj takšnih, kjer bi moralo biti vključeno tudi poveljstvo Gasilske zveze Medvode, ker to pomeni, da je intervencija
obsežna. Poleg tega je ena pomembnejših nalog zveze izobraževanje članov, s
čimer pridobimo nov, bolj usposobljen
kader. V preteklem mandatu je bil sprejet plan razvoja Gasilske zveze Medvode
in čim bolj bomo skušali slediti zapisanim ciljem, seveda pa je vse povezano s
financami. Začenja se nov krog nakupa
gasilskih vozil za prostovoljna gasilska
društva. Prvi krog je bil z nakupom vozila za PGD Zg. Pirniče zaključen. Smo v
pogovorih z občino, kako bo to potekalo
v prihodnje. Prvo v krogu nakupa bo vozilo GVC 16/15 za PGD Preska Medvode.
Poleg tega večina domov potrebuje dozidave ali adaptacije, določena društva
tudi nove gasilske domove. Tukaj bo potrebnega kar veliko napora in sredstev,
tako zveze, društev kot občine, da bomo
to izpeljali. Gre za dolgoročni plan."
Šušteršič: "Eno izmed področij so tudi
tekmovanja mladine in članov, ki jih
organiziramo skupaj z GZ Vodice. Zadnjo soboto v septembru je bilo člansko
tekmovanje v Zbiljah, še teden prej pa
je bilo v Gornji Radgoni državno tekmovanje. Udeležile so se ga štiri ekipe
iz Medvod: pionirji iz Sore, pionirke iz
Zbilj, članice A iz Zbilj in starejši gasilci

iz Smlednika. Vsi so se uvrstili v zlato
sredino. Že sama uvrstitev na državno
tekmovanje je velik uspeh."
Oktober je mesec požarne varnosti.
Letošnja tema je Številka za klic v sili
112. Na kakšen način boste v tem mescu aktivni?
Šušteršič: "Enajstega oktobra smo imeli
gasilsko vajo vseh šestih prostovoljnih
gasilskih društev zveze. Izvedena je bila
na gospodarsko poslopje kmetije Mis in
rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu. Trinajstega oktobra pa bomo izpeljali sedaj
že tradicionalni Preventivni dan v Medvodah, ki bo v dopoldanskih urah pred
Blagovnim centrom Mercator. Občani
bodo imeli možnost preveriti in kupiti
gasilne aparate, potekal bo prikaz uporabe defibrilatorja in kako poklicati na
številko 112. Na ogled bosta tudi gasilska
oprema in tehnika. Društva bodo v tem
mesecu izpeljala svoje meddruštvene
vaje in preventivne dneve, dneve odprtih vrat. To bo še en zelo aktiven mesec."
Šilar: "Vzporedna tema za mesec oktober je požarna varnost in požari v objektih kulturne dediščine - predvsem z vidika ravnanja z vrednimi predmeti, da
se v primeru požara ali druge nesreče
čim prej odnesejo iz objekta, se pravilno
shranijo in čim manj poškodujejo. Na to
temo je bila delno vezana tudi vaja vseh
društev v zvezi."
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Desetka v Jedru
V Klubu Jedro so s koncertom in
sproščenim druženjem obeležili
desetletnico svojega aktivnega delovanja.
SAMO LESJAK
V desetih letih so v Klubu Jedro izvedli nešteto dogodkov z
najrazličnejšimi vsebinami, ki jih je obiskalo mnogo ljudi iz
domače pa tudi ostalih regij. Obletnico so zato počastili s prijetnim druženjem, obujanjem spominov na mnoge koncerte
ter dogodke, ki jih je gostil klub, ter zabavo ob koncertu, za
katerega sta poskrbela člana glasbenega dua Artcoustic Kristjan Škofljanec in Denis Jambrošić, med drugimi znana po
nastopu v oddaji Zvezda Slovenije.
Vsako leto bolje opremljen in funkcionalno dovršen Klub Jedro ostaja zvest svojemu poslanstvu: namenjen je izvajanju
kulturnega in mladinskega programa, mladinskih projektov,
druženju in kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih. Program Jedra ponuja dnevni center za mlade in mladostnike Bivak ter organizira ustvarjalne delavnice, šolske
plese, potopisna predavanja, različne jezikovne tečaje ter
filmske projekcije. Ob koncih tedna so na sporedu koncerti,
plesne predstave, različni sejmi, odprtja likovnih ali fotografskih razstav in ostale javne prireditve.
Kot je dejal programski vodja Rok Tomšič, Klub Jedro ob vseh
naštetih dejavnostih, ki jih vseskozi ponuja obiskovalcem,

Ob jubileju je na odru Kluba Jedro nastopil duo Artcoustic.
/ Foto: arhiv Kluba Jedro
ostaja tudi prostor, ki nudi možnost za pridobivanje kompetenc mladih, ki jim pomagajo pri kasnejših zaposlitvah – v
Jedru se že deset let redno izvajajo mladinski, kulturni in izobraževalni programi, mladinski center pa je redno uspešen
na razpisih, kot so LAS, EVS, Urad za mladino itd. Hkrati z
deseto obletnico Kluba Jedro so praznovali tudi dvajset let od
ustanovitve MKC Medvode, ki je bil ustanovljen leta 1998 in
predstavlja temelj mladinskega dogajanja v Medvodah.
Aktivni člani Kluba Jedro pa obljubljajo, da bodo s pestrim
programom nadaljevali: tako je konec septembra v Jedru že
potekal tradicionalni festival Metal med vodami, v soboto, 13.
oktobra, pa se obeta nadvse zanimiv večer burleske in kabareja, ob 21. uri bo namreč predstava Glam Squad Night.

Borštnikov prstan za Janeza Škofa
Najvišje slovensko igralsko priznanje Borštnikov prstan za življenjsko delo letos prejme igralec Janez Škof. "Odličen igralec, ki zna s
svojo neusahljivo energijo, močno odrsko prezenco, pretanjenim
občutkom za ritem in nezmotljivim komičnim čutom začarati gledalce ter hkrati za seboj potegniti tudi soigralce," so med drugim
v obrazložitev k prstanu o Janezu Škofu zapisali člani komisije.
Janez Škof je svojo gledališko pot začel v OTH Pirniče, kjer je pod
mentorstvom Petra Militareva vzljubil odrske deske, sodeloval
pa je tudi s Francetom Cegnarjem. Na tridesetletni igralski poti je
deloval v gledališčih v Trstu, Mariboru, pustil neizbrisen pečat v
Slovenskem mladinskem gledališču, od leta 2003 pa je član SNG
Drama Ljubljana. Ob tem sodeluje v številnih neinstitucionalnih
produkcijah in je znan kot harmonikar in pevec v skupini Čompe.
Janez Škof bo elitno igralsko priznanje prejel ob zaključku festivala Borštnikovo srečanje.

Jon Simič

Nepremičninski svetovalec z licenco

Foto: Andrej Tarfila

www.re-max.si

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

ZAUPAJTE NAM!

SIMIČ ŠPORT D.O.O., PARMOVA ULICA 53, LJUBLJANA
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Priznanja podelili na
svetovni dan turizma
Kdo so letošnji nagrajenci akcije Moja
dežela – lepa in gostoljubna?
MAJA BERTONCELJ
Turistična zveza Medvode in Javni zavod Sotočje Medvode sta
na svetovni dan turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra,
pripravila slavnostno podelitev priznanj ob zaključku letošnje akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna. Prireditev je bila
ob Zbiljskem jezeru.
"Letošnja akcija je potekala že dvaindvajsetič. S spremembo
kategorij je prijav znova več in komisija je imela kar veliko
dela. Urejenost občine Medvode je na naše veselje vsako leto
boljša, vedno pa ostanejo še črne točke, na rešitev katerih pa
vpliva več dejavnikov. Na to opozarjamo skozi celo leto, ne
samo ob tej akciji. Na splošno je v občini v zadnjem obdobju,
kar se urejenosti tiče, vidna velika sprememba na bolje, tudi
v samem mestu Medvode, za kar je zaslužna tako občina kot
prebivalci," je zadovoljna Vanja Ločniškar, predsednica Turistične zveze Medvode.
Po mnenju komisije se vsako leto najlepše urejenim objektom
in krajem v občini Medvode podelijo priznanja v različnih kategorijah. Letošnji nagrajenci so: med hišami, zgrajenimi do
leta 1956, je komisijo najbolj navdušila hiša družine Horvat
iz Vaš (po domače pri Zalarju), Domačija Pr Lenart na Belem
in hiša družine Knapič v Spodnjih Pirničah. Za urejenost hiš,
zgrajenih po letu 1956, so priznanja prejeli družina Pavlič iz
Goričan, družina Tršan iz Valburge in družina Jenko z Zgornje

Priznanje za posebne zasluge je prejel tudi Vladimir Bertoncelj.
/ Foto: Iztok Pipan
Senice. V kategoriji kmetij je priznanje prejela družina Mohar
iz Goričan, med industrijsko-podjetniškimi objekti Cementni
izdelki Jarc iz Vaš, med javnimi objekti Trim steza Ekofit Bonovček, med objekti naravne in kulturne dediščine Dolinčkova hiša v Dolu, med infrastrukturnimi objekti krožišče na
Senici, med javnimi površinami otroško igrišče v Goričanah
pri Krajevni skupnosti, med gostinskimi objekti Gostilna Pr'
Kral v Verju, med sakralnimi objekti pa cerkev Janeza Krstnika v Preski. Podeljeni sta bili tudi priznanji za posebne zasluge, ki sta ju prejela Jakob Knific in Vladimir Bertoncelj.
Program prireditve je obogatil nastop Godbe Medvode, ki se ji
je pridružila tudi pevka Iva Stanič. Letošnji dogodek je bil plod
sodelovanja Turistične zveze Medvode, ki je izvedla samo ocenjevanje, in Javnega zavoda Sotočje Medvode, ki je pripravilo
zaključno prireditev. Akcija Moja dežela – lepa in gostoljubna
bo znova potekala prihodnje leto.

Medvode tretje najlepše srednje veliko mesto
MAJA BERTONCELJ, FOTO: IZTOK PIPAN
V ponedeljek, 8. oktobra, je v Hotelih
Bernardin v Portorožu potekala zaključna prireditev slovenske akcije Moja
dežela – lepa in gostoljubna 2018, ki jo
pripravlja Turistična zveza Slovenije.
V tekmovanju so se pomerili številni
kraji in drugi sodelujoči – z osrednjim
poslanstvom urejanja in ohranjanja
okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega razvoja. V vsaki kategoriji so
bili po trije nominiranci, na podelitvi pa
so razkrili vrstni red prejemnikov letošnjih priznanj. Medvode so v kategoriji
srednje velikih slovenskih mest osvojile
tretje mesto.
Priznanje je v imenu Občine Medvode
prevzel župan Nejc Smole. Kot pravijo, je
v prvi vrsti motivacija za prihodnje urejanje Medvod in priznanje, da so različ-

Posebno priznanje Turistične zveze Slovenije
je na Dnevih slovenskega turizma za svoje
prostovoljsko delo prejel tudi Marjan Mali,
predsednik TD Smlednik.

ni ukrepi, izvedeni v zadnji letih, mesto
naredili privlačnejše turistom in prijetnejše za bivanje občanom. Komisija je
med pozitivne stvari uvrstila kombiniranje železniškega prometa s ponudbo
TIC-a, urejeno strugo Save za izboljšanje
varnosti, bogato založen TIC z zanimivimi lokalnimi spominki, dobra označba
TIC-a z oznako I in oznakami na tleh ter
grbom Medvod, kolesarnico in izposojo
koles za turiste in potnike z vlaka, izredno sodelovanje krajanov pri obnavljanju in polepšanju kraja in izkazujoči
gostoljubnosti, urejena trim steza, urejen nov most v Sori ter izredno lepo urejen prostor pred Šparom s parkiriščem,
gostinsko ponudbo in ocvetličenjem.
Opazili so tudi moteče posebnosti, med
katerimi so omenili nekaj slabih fasad
v starem delu mesta in da bi bilo lahko
več usmerjevalnih in obvestilnih tabel.
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42 dni,
42 maratonov
Bogomir Dolenc je
enainštirideseti maraton
športno-dobrodelnega
projekta pretekel v občini
Medvode in bil navdušen
nad odzivom lokalne
skupnosti. Hkrati je
potekal tudi šolski občinski
kros.
MAJA BERTONCELJ
Četrtega oktobra je Bogomir Dolenc v
sklopu športno-dobrodelnega projekta v občini Medvode odtekel 41. oziroma predzadnji maraton. Dan kasneje
je projekt končal v domačem Velenju.
Skupaj s številnimi tekači je startal pred
Občino Medvode, nato pa tekel kroge
po 13,45 kilometra na relaciji Medvode–Pirniče–Smlednik–Zbilje–Medvode,
zaključek pa je bil pri OŠ Simona Jenka
v Smledniku, kjer je prav takrat potekal
šolski občinski kros.
"Občine so bile pozvane k projektu, medvoška je to predala Javnemu zavodu Sotočje, ki pokriva področje športa. Takoj
smo bili za. Projekt smo želeli vključiti v
dogodek, da bi privabili čim več ljudi – in
to je bil šolski občinski kros," je povedala
Ines Iskra iz Javnega zavoda Sotočje, ki je
bila ena izmed štirih, ki so z Dolencem
pretekli celotno traso maratona. Poleg
nje so bili to še Damjan Jenko, Tadej Jurman in Tone Hafner. "Ni bilo prenapor-

Hkrati je potekal tudi šolski občinski kros.

Bogomir Dolenc s tekači in ekipo, ki ga je spremljala na medvoški etapi projekta
no, res pa je, da je imel krasen tempo,
tudi ljudje ob progi so nas spodbujali in
pripravili dobrodošlico. Bilo je prelepo. V
štirih urah in 15 minutah smo pretekli
maratonsko razdaljo, s tem, da smo se
vmes nekajkrat ustavili. Bogomir je bil
naš vodnik in smo se prilagajali njegovemu tempu. Je pa res, da ima za sabo
že 41 maratonov, tako da se mu je utrujenost razumljivo poznala. Je neverjeten,"
je dejala Ines Iskra. Številni so se mu priključili med potjo, za le nekaj kilometrov
ali za skoraj celoten maraton. Presrečna
je bila na koncu tudi Manca Žibert iz
Medvod: "Pretekla sem 39,8 kilometra. V
življenju še nisem pretekla več kot 15 kilometrov in to, da sem bila danes lahko
del tega dogodka, je zame več kot velika
zmaga nad samo seboj. Bilo je naporno,
a z dobro družbo je šlo – in z mislijo na
otroke, ki so preboleli raka. Mislila sem
na to, da se tukaj trudim štiri ure, tečemo pa za tiste, ki se trudijo vsak dan
za stvari, ki so nam samoumevne. Zato
sem šla prek svojih sposobnosti."

Bogomor Dolenc je vseh 42 maratonov tekel z mislijo na male viteze, saj
s projektom zbira denar za Ustanovo
Mali vitez, fundacijo za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. "Vem, zakaj to delam, vem, kaj je moja zmaga.
To so mali vitezi. Z njimi sem preživel
veliko časa, spoznaval njihove zgodbe.
Mali vitezi so tisto, kar me žene do 42.
maratona in tudi naprej," je presrečen
dejal na etapnem cilju v Smledniku in
pohvalil organizacijo v Medvodah: "To
je eden izmed boljših dogodkov, ki mi
je dal veliko energije za zadnji dan.
Medvode znajo delati športne prireditve, znajo motivirati mlade. Fenomenalna zgodba." Za konec ga je čakala še
torta, iz rok župana Nejca Smoleta pa
je za Male viteze prejel donacijo Občine
Medvode v višini 1500 evrov. Za zabavo je skrbel Dejan Vunjak, ki se odzval
povabilu brez honorarja. Tekaški del
projekta je zaključen. Podjetja in ustanove ga lahko finančno podprejo še do
konca oktobra, ljudje pa do konca novembra z SMS-sporočili na 1919 "VITEZ"
ali "VITEZ5".
V zadnjem delu trase so se Dolencu in
drugim tekačem pridružili osnovnošolci, ki so tekmovali na šolskem občinskem krosu. "Na krosu teče okrog petsto
učenk in učencev iz vseh medvoških šol
in OŠ Vodice. To tekmovanje jim veliko
pomeni in na šoli smo se nanj dobro
pripravljali. To je že drugo veliko športno tekmovanje, ki ga organiziramo
letošnjo jesen – po prvenstvu Slovenije v gorskem teku za osnovnošolce in
srednješolce, ki je bilo tradicionalno na
Starem gradu," je povedal Matjaž Ovsenek, vodja tekmovanja in učitelj športa
na OŠ Simona Jenka Smlednik.
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Bečan sezono končal
v deseterici
MAJA BERTONCELJ
V soboto, 6. oktobra, je potekal 39. Tek na
Šmarno goro. Norvežan Johan Bugge in svetovna prvakinja Kenijka Lucy Murigi Wambi
sta bila najhitrejša. Barbara Trunkelj s petim in Timotej Bečan s sedmim mestom sta
bila najboljša Slovenca na finalni tekmi
jubilejne dvajsete sezone svetovnega pokala v gorskih tekih. Teklo je 205 tekačic in
tekačev iz 14 držav. Sedmo mesto Timoteja
Bečana iz Žlebov je v izjemni moški konkurenci nov odličen rezultat. S tekom je bil
zadovoljen, najbolj pa s tem, da je skoraj za
tri minute izboljšal svoj lanski čas. V letošnjem letu je naredil velik napredek, kar so
vso sezono kazali tudi rezultati, tako na domačih kot na mednarodnih tekmah. Je trenutno prvo ime slovenskega gorskega teka.
V skupnem seštevku svetovnega pokala je
osvojil deveto mesto. V deseterico se je v
ženski konkurenci v Teku na Šmarno goro
uvrstila še ena Medvoščanka, in sicer Tina
Kozjek iz Valburge, ki je bila osma.

Medvoški upokojenci so v streljanju z zračno puško uspešno nastopili na državnih športnih
igrah upokojencev Slovenije.

Upokojenci odlični strelci
MAJA BERTONCELJ
Strelci Društva upokojencev Medvode so
uspešno nastopili na državnem prvenstvu. V moški konkurenci so ekipno osvojili tretje mesto, ženske so bile pete, posa-

mezno pa so pri moških osvojili tretje in
peto mesto. Društvo upokojencev Medvode so zastopali Nasta Adamovič, Tatjana
Britovšek, Mimi Jamnik, Cveta Kokolj,
Zdenko Frece, Boško Doneski, Brane Križaj, Jani Jakič in vodja Marko Sešek.

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.
Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.
V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.
Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.
Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.

Trgovina in servis Stik R & U
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka,
Telefon: 04 51 54 300,
Elektronska pošta: info@stik-ru.si
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Medvoški tek v sedmi izvedbi
Teklo je dvesto osemdeset tekačic in tekačev. Dobra udeležba tudi na otroškem teku.
MAJA BERTONCELJ
V Medvodah so se še drugič letos zbrali rekreativni tekači.
Zadnjo soboto v septembru je potekal sedmi Medvoški tek.
Na treh razdaljah – pet, deset in dvajset kilometrov – je teklo
skupaj 280 tekačic in tekačev. Največ jih je bilo na najkrajši,
170.
Tek poteka v organizaciji ŠD Efi, kjer so bili znova zadovoljni.
"Tudi letos je tek potekal v lepem vremenu. Zadovoljni smo
tudi z udeležebo tekačev. Veseli nas, da se vračajo. Mislim, da
jih privabljajo dobra ponudba, kvalitetni časomerilci, dobro
vzdušje, tudi priprave na Ljubljanski maraton. Krasno je, da
je bilo na startu znova tudi veliko Medvoščanov, tudi naših
Trm trmastih. Kar 34 se jih je prijavilo na tek. Vsako leto jih
je več. Zelo sem ponosna na svoje Trme, da so tako trmaste.
Vadimo celo sezono enkrat do dvakrat tedensko. Med njimi
je velika razlika v letih. Najmlajši jih ima manj kot trideset,
najstarejši pa več kot sedemdeset. Vadbo prilagodimo. To so
rekreativni tekaški treningi, ki potekajo v več skupinah. Vsak
teče, kolikor zmore, da je na koncu zadovoljen," je povedala Eufemija Štorga iz ŠD Efi in dodala, da gre Medvoški tek
naprej: "Prihodnje leto se znova vidimo zadnjo septembrsko
soboto, torej 28. septembra."

Eufemija Štorga: "Zadovoljni smo tudi z udeležbo
tekačev. Veseli nas, da se vračajo in da je med
njimi veliko Medvoščanov, tudi naših Trm
trmastih. Kar 34 se jih je prijavilo na tek. Vsako
leto jih je več. Zelo sem ponosna nanje."
Kdo so bili najhitrejši? Na pet kilometrov Aljaž Lenič (BK Medvode) in Tina Kozjek (TK Šmarnogorska naveza). Na deset kilometrov sta bila v absolutni konkurenci prva v cilju Miran
Cvet in Petra Florjanič, na najdaljši, dvajsetkilometrski razdalji pa Matic Modic (TK Jožica) in Katja Martinšek (ŠD Turbo
M). "Prišel sem naredit hitrejši trening, ker imamo naslednjo

Osrednji del Medvoškega teka so bili teki na pet, deset in dvajset
kilometrov. Pred tem so tekli tudi otroci. Za ogrevanje plesni nastop,
nato je sledil start.
soboto finale svetovnega pokala v gorskih tekih s tekom na
Šmarno goro. Trasa mi je zelo všeč. Sta dva vzpona, kar mi
ustreza. Letos sem prvič in še bom prišel," je bil po prihodu
v cilj zadovoljen znani slovenski gorski tekač Miran Cvet. Za
dober trening je Medvoški tek vzela tudi Tina Kozjek iz Valburge: "Tudi zame je prvi naslednji cilj tek na Šmarno goro.
Najtežji del kroga na Medvoškem teku je zadnji del z vzponom mimo lekarne. Proga je razgibana, mi je všeč."

za otroke

Rovi pod starim Kranjem
26. - 30. 10.
ob 16., 17. in 18. uri

Noč čarovnic za odrasle
v rovih pod starim Kranjem

31. 10.

od 18. do 24. ure

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v
Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

www.visitkranj.si
Tina Kozjek je bila najhitrejša na pet kilometrov, Miran Cvet pa na
deset. Oba sta gorska tekača.
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www.avto-stekla.si
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Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji
Tako pravi eden od ljudskih pregovorov.
Letos so nas nižje temperature presenetile
zgodaj. Če je bil september nadpovprečno
topel, nas je oktober presenetil z nizkimi
temperaturami in snegom po vrhovih.
Zimska oprema na vozilih je sicer zakonsko določena in predpisana v času od 15.
novembra do 15. marca, vendar pa morajo vozniki upoštevati razmere na cestah
in temu ustrezno prilagoditi opremo vozila vse leto. Če je torej sneg napovedan
že pred 15. novembrom, je treba imeti
ustrezno opremo. Vsekakor smo že zakorakali v čas, ko je dobro pred odhodom

preveriti razmere in prevoznost cest na
področju, kamor smo namenjeni.
Če kupujete nove zimske pnevmatike, si
velja ogledati nov primerjalni test, ki ga
je nedavno nazaj objavil AMZS (testirali
so pnevmatike v razredih 205/55 R16 in
175/65 R14). Ne le da se gume istega proizvajalca različno obnašajo v različnih
dimenzijah (kar navadnim smrtnikom
ni čisto logično, razlog pa tiči v različni
zgradbi, ki vpliva na vozne lastnosti), pomembno je tudi dejstvo, da so širše gume
na snegu slabše. Na primer: pnevmatika
v razredu 195/65 R15 se je na snegu in v

AVTO LUŠINA d.o.o.

plundri bolje obnesla od večine širših. Na
zasneženi ovinkasti cesti je bočni oprijem 18-palčne pnevmatike kar približno
štiridest odstotkov slabši od 15-palčne.
Končno so ožje gume cenejše in tudi
udobnejše, saj imajo višje bočnice in bolje
blažijo cesto. Običajno se na testih izkaže,
da razlike v kakovostih pnevmatik niso
tako velike, se pa pokažejo v kritičnih
razmerah na cesti. Na suhi cesti je imela
pri hitrosti sto kilometrov na uro slabša
Nankangova guma za 5,4 metra daljšo
zavorno pot kot Goodyearova, na mokri
cesti pa so razlike še večje, do 13 metrov.

Gostečepoblaščeni
8, 4220 Škofja Loka, T:zastopnik,
04 50 22 000
Prostor za podatke:
tel. xx / xxx xxx
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO JAMNIK d.o.o.

Servis klimatskih naprav

Dvajset let
Avtohiše Malgaj
v Ljubljani
"Vsi trgovci prodajajo avtomobile iste
tovarne, razlikujejo se potem, kako to
počnejo. Avtohišo Malgaj odlikuje kakovosten servis, svoje delo opravljajo z nasmehom na obrazu in ljudi sprejemajo
dobre volje. To lahko počneš le takrat,
ko svoje delo opravljaš s srcem," so povedali govorniki ob dvajsetletnici delovanja Avtohiše Malgaj v Ljubljani, ki so
jo praznovali konec septembra. Podjetniška tradicija v družini sicer sega kar
125 let nazaj, nekdaj so prodajali kočije,
danes avtomobile.
Avtohiša Malgaj je eden največjih prodajalcev vozil v Sloveniji. Prostore imajo na Viču, Tržaški cesti v Ljubljani in
v Trbovljah. Zastopajo šest avtomobilskih znamk: Renault, Dacia in Nissan,
v Trbovljah pa še VW, Škoda in Audi.
Avtohiša Malgaj je od svoje ustanovitve

leta 1989, ko ji je s podpisom pogodbe o
zastopanju blagovne znamke Renault
svoje zaupanje izkazal Renault, doživela uspešen razvoj, ki se odraža v dobri
prepoznavnosti podjetja na celotnem
območju Slovenije. Uspešno sodelovanje z Renaultom je botrovalo podpisu
pogodb tudi za zastopanje znamk Nissan in Dacia. V skupini Malgaj je danes
devetdeset zaposlenih, opravijo 36 tisoč
servisnih storitev in prodajo več kot
3.200 vozil letno. Poleg prodaje rabljenih in novih vozil Avtohiša Malgaj nudi
praktično vse storitve, ki si jih od avto-

hiše želite: servis, prodajo nadomestnih
delov, kleparska in ličarska dela, registracijo, sklepanje avtomobilskih zavarovanj in vlečno službo. Podjetje torej ni
le posrednik pri prodaji, temveč postane
pravi partner, ki vedno priskoči na pomoč, če karkoli potrebujete. Z izobraženostjo kadra, vlaganjem v izpopolnitev
tehnične opremljenosti in visoko ravnjo
kakovosti storitev zagotavljajo nenehno
uresničevanje vedno zahtevnejših želja
kupcev in s tem rast Skupine Malgaj.
Njihov cilj je ostati eno od vodilnih podjetij na avtomobilskem trgu.
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ODPELJI CROSSOVERJA NISSAN
ODPELJI CROSSOVERJA NISSAN
REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES.

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

Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si

Kombinirana poraba
goriva: 7,3 VOŽNJO
– 3,8 l/100 km.
CO2: 166 – 99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, Euro 6c in Euro 6d. Emisije NO x: 0,0029 – 0,0547 g/km.
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TESTNO
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X-Trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do seta 4
segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu preko Nissan Financiranja. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.
povišanim
koncentracijam
prizemnega ozona delcev PM10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov.
Slika je simbolna.
Več na nissan.si
*0% obrestna mera za kredit ali leasing velja preko Nissan Financiranja. Informativni izračun je na voljo na nissan.si. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan
X-Trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do seta 4
zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu preko Nissan Financiranja. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.
Slika je simbolna. Več na nissan.si
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Kako dobro poznamo
svojo deželo?
Medvodam ne pravijo nezasluženo, da
so zelena vrata glavnega mesta, prebivalci sami pa se niti dobro ne zavedamo
vseh prednosti okolja, v katerem živimo.
Na samem pragu prestolnice in le slabo
urico hoda od sotočja Save in Sore se
znajdemo v skorajda popolni tihoti, ko
samo tisti s popolnim sluhom zaznajo

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Pravi kostanj
MAJA BERTONCELJ
"Gozdovi in jase, kjer raste pravi kostanj,
so že oživeli. Ljudje pridno nabirajo, kar
ponuja narava, prirejajo kostanjeve piknike, kjer poleg kostanja lahko pokusite še mlado vino. Kostanj vsak pozna
– in kako se pripravi tudi: eni ga kuhajo,
drugi pečejo. Najbolj pri vsem tem zagotovo uživajo otroci, najprej ko se nabira,
in potem ko se pripravi in poje. Kostanj
je zelo kalorično živilo, zato ga je treba uživati v zmernih količinah," pravi
Marješka Pehta, ki se je tokrat osredotočila na sladice iz kostanja.

KOSTANJEVI BRAVNIJI

hrumenje življenja doline. Toda ti kotički na obronkih Polhograjskih dolomitov
niso le oaze miru, skozi katere nas vodijo samotne poti. V gozdovih so prav
zdaj obilno poganjali jurčki, začelo se
je tudi že nabiranje kostanja. A ne gre le
za tiste sprehode, ko se moramo domov
vrniti s polnimi nahrbtniki, na teh poteh
najdemo številne pejsaže, ki jih je vredno shraniti za spomin. Kje sem naredil
posnetek z drobnico na paši? Odgovore
pošljite do konca oktobra na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj,
s pripisom "za Sotočje". En pravilen odgovor bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili.

V septembrski številki sem vas spraševal, proti kateremu delu občine sem
uperil fotoaparat na zgornji fotografiji.
Odgovor je proti vasici Dol. Žreb je določil, da nagrado prejme Silva Ušeničnik
s Trebije. Poslali vam jo bomo po pošti.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Sestavine: 200 g temne čokolade, 250 g
masla, 4 jajca, 150 g rjavega sladkorja,
1 žlička instant kave, 1 žlička vaniljeve
arome, 100 g nesladkanega kostanjevega pireja, 200 g gladke moke, 2 žlici nesladkanega kakava v prahu, četrt žličke
soli, pol žličke pecilnega praška.
Priprava:
Pečico segrejemo na 160 stopinj. Kvadraten pekač namastimo z maslom in
obložimo s papirjem za peko. Na kuhalnik pristavimo kozico z maslom in
čokolado. Vsebino na nizki temperaturi
počasi segrevamo ter večkrat dobro premešamo. Ko se čokolada stopi in dobimo povsem gladko zmes, kozico odstavimo. V skledi zmešamo jajca, sladkor,
kavo in vaniljevo aromo. V zmes vmešamo ohlajeno stopljeno čokolado in
kostanjev pire. V drugo skledo presejemo moko, sol, kakav in pecilni prašek.
Sestavine dobro premešamo ter vmešamo v čokoladno-kostanjevo zmes. Testo
pretresemo v pekač, po vrhu lepo pogla-

dimo in za 40 do 50 minut potisnemo v
ogreto pečico. Če želimo, da so bravniji
mehki in sočni, jih pečemo toliko časa,
da se testo po vrhu lepo zapeče, v notranjosti pa je še mehko in mokro. Pečeno
testo dobro ohladimo. Ohlajeno po želji
prelijemo s čokoladnim prelivom in narežemo na enako velike kose oziroma
bravnije, ki jih položimo na krožnik ali
večji pladenj ter postrežemo.

KOSTANJEVE KOCKE:
Testo: 4 jajca, 10 dag sladkorja, 1 vaniljev
sladkor, 4 žlice vode, pol pecilnega praška, 20 dag moke.
Krema: 0,5 kg pretlačenega kostanja, 15
dag sladkorja, 15 dag masla ali margarine, 2 dl sladke smetane, 1 vaniljev sladkor, 3 žlice ruma, malo mleka in ruma
za navlažitev biskvita. Za premaz na
vrhu: 0,5 l sladke smetane, 4 žlice sladkorja, 2 zavojčka mešanice za utrjevanje
stepene smetane.
Priprava:
Beljake stepemo v trd sneg, dodamo
sladkor, vodo in vaniljev sladkor. V peno
postopoma vmešamo rumenjake, pecilni prašek in moko. Pečemo v namaščenem pekaču 20 minut pri 180 stopinjah.
Ohlajen biskvit prepojimo z rumom in
mlekom in ga premažemo s kremo.
Pripravimo jo tako, da penasto vmešamo maslo ali margarino, sladkor, vaniljev sladkor, rum in pretlačen kostanj.
Posebej stepemo 2 dl sladke smetane in
jo počasi z žlico vmešamo v kremo. Za
premaz stepemo 0,5 l sladke smetane,
dodamo sladkor in mešanico za utrjevanje. S smetano premažemo pecivo in
ga do konca ohladimo. Preden ga postrežemo, ga razrežemo na kocke.

ktv

kabelska televizija medvode

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

22 let informativnega programa

Kabelska televizija Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, Medvode
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V Metliki so si ogledali tudi največji gasilski muzej v Sloveniji.

Gasilci veterani na izletu
MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV GZ MEDVODE
Tudi letos so veterani Gasilske zveze Medvode odšli na izlet,
ki je bil 19. septembra. Štirim članom predsedstva in poveljstva se je priključilo še štirideset starejših članov in članic.
"Obiskali smo Dragatuš, kjer je otroštvo preživel pesnik, prevajalec in dramatik Oton Župančič, pot nadaljevali v krajinski park Lahinja, kjer je med drugim na ogled Klepčev mlin
in žaga venecijanka, cerkvica Vseh svetnikov z "zvonikom
na preslico". Naslednja postaja je bila Metlika, kjer ima pro-

Starodobniki tudi skozi Medvode
MAJA BERTONCELJ
Člani Moto cluba Mak so 23. septembra organizirali 16. vseslovensko srečanje starodobnikov Vodice 2018. Kolona je štela sto petdeset vozil. Podali so se na panoramsko vožnjo v dolžini 65 kilometrov
in del te je potekal skozi občino Medvode. Postanek so imeli na lokaciji Hidroelektrarne Medvode, ki so si jo ob tem tudi ogledali.

store največji gasilski muzej v Sloveniji, ki smo si ga ogledali
in počastili 150 let gasilstva na Slovenskem, ki ga obeležujemo naslednje leto – 19. septembra leta 1869 so namreč v
Metliki ustanovili prvo prostovoljno gasilsko društvo. Naša
zadnja postojanka je bila vasica Drašiči, znana po še edini
delujoči vinski banki v Sloveniji," je izlet na kratko opisal
Igor Sešek in dodal, da so se v večernih urah polni vtisov
vrnili proti domu.

Sp. Pirniče 42, 1215 Medvode
www.okolica-bilban.si
info@okolica-bilban.si
GSM: 031/230-347 – Primož
041/506-584 – Vinko

Vzgoja ter prodaja vseh vrst okrasnih rastlin
Urejanje vrtov
Urejanje dvorišč z možnostjo asfaltiranja
ali polaganja tlakovcev
Montaža ter prodaja vseh vrst vrtnih ograj
ter vrat na daljinski pogon
Strojne storitve z gradbeno mehanizacijo

AKCIJSKA PRODAJA SADIK ZA ŽIVO MEJO
MAČEHE PO 35 CENTOV
PESTRA IZBIRA
JESENSKIH LEPOTIC
Udeleženci vseslovenskega srečanja starodobnih vozil so se ustavili
tudi na območju Hidroelektrarne Medvode. / Foto: arhiv Savskih
elektrarn Ljubljana

Sprejemamo naročila za aranžmaje
in šopke za prvi november
(s predložitvijo tega oglasa vam
priznamo 10% popust.)

PRIMOŽ BILBAN s.p.

(mačehe, resje, krizanteme, trajnice …)
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Prireditve v oktobru in novembru 2018

ˆ

javni zavod sotocje medvode

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode.
Za objavo v: redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 9. 11. in 7. 12. 2018, ter objavo na spletni strani www.zavodsotocje.si,
www.visitmedvode.si in www.medvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode.
T: 36 14 346 G: 041 378 050, E: turizem@medvode.info W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Nedelja, 21. 10. 2018

OKTOBER
Petek, 12. 10. 2018

IZLETNIŠKI ODSEK: RJAVČKI VRH 1898 M (6 UR HOJE)
Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

PD Medvode, Prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

ŠČUKE PA NI – PREDSTAVA ZA ABONMA OTH IN IZVEN

Ponedeljek, 22. 10. 2018

KUD Pirniče - OTH, T: 031 352 772

TAIJIQUAN (TAI-CHI) IN QIGONG (CHI-KUNG) TEČAJ 2018/19

Sobota, 13. 10. 2018

Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

Športna dvorana Medvode, od 18.30 do 20. ure

Chen Shining, T: 041 446 488, www.taijiquan-qigong.si

GRDI RAČEK – PREDSTAVA ZA ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN

Ponedeljek, 22. 10. 2018

KUD Pirniče - OTH, T: 031 352 772

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV

Sobota, 13. 10. 2018

Dom krajanov Sora, ob 19. uri

Cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski, ob 19. uri

Župnija Preska

EXTEMPORE SORA – OTVORITEV RAZSTAVE IN PODELITEV NAGRAD

Torek, 23. 10. 2018

KUD OŽ Sora, T: 041 862 012

IZLET DU MEDVODE: TRDINOV VRH V GORJANCIH (2-3 URE HOJE)

Sobota, 13. 10. 2018

Klub Jedro, ob 21. uri

VEČER BURLESKE IN KABAREJA: GLAM SQUAD NIGHT (PREDSTAVA 18+)
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si
Ponedeljek, 15. 10. 2018

Športna dvorana Medvode, od 18.30 do 20. ure

Zbor pohodnikov pred trgovino Spar

DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net
Torek, 23. 10. 2018

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

TAIJIQUAN (TAI-CHI) IN QIGONG (CHI-KUNG) TEČAJ 2018/19

Sreda, 24. 10. 2018

Chen Shining, T: 041 446 488, www.taijiquan-qigong.si

MARJA ČERNELIČ – PREDAVANJE O ODNOSIH, VZGOJI IN MEJAH
IN PREDSTAVITEV KNJIGE Z NASLOVOM DRUGO ROJSTVO – SI ZA TO,
DA SE RODIVA SKUPAJ?

Torek, 16. 10. 2018

Zbor na avtobusni postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: ŽIČE – SLOVENSKE KONJICE – ZREŠKO
POHORJE - ŠKOMARJE
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902
Torek, 16. 10. 2018

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Torek, 16. 10. 2018

Knjižnica Medvode

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA UROŠA ABRAMA Z NASLOVOM VODE
GORENJSKE (BREZ OTVORITVE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Sreda, 17. 10. 2018

Knjižnica Medvode, ob 19.30

Knjižnica Medvode, ob 19.30

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Petek, 26. 10. 2018

Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

PREDAVANJE IZ CIKLA »DOPOLNIMO SPOZNANJA«
Župnija Preska
Športna dvorana Medvode, ob 18. uri

Nedelja, 28. 10. 2018
MUZIKAL BRILJANTINA

JZ Sotočje v sodelovanju s Festivalom Ljubljana, T: 041 550 668,
E: sabina@zavodsotocje.si
Ponedeljek, 29. 10. 2018 do petek, 2. 11. 2018
od 7. do 16. ure

Klub Jedro,

JESENSKO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO

PREDSTAVITEV SLEPE PESNICE MIRJANE ŠERNEK IN KNJIŽNICE
ZA SLEPE IN SLABOVIDNE MINKE SKABERNE (OB SVETOVNEM DNEVU
VIDA IN MEDNARODNEM DNEVU BELE PALICE)

JZ Sotočje Medvode, T: 041511687, E: rok@zavodsotocje.si

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

TAIJIQUAN (TAI-CHI) IN QIGONG (CHI-KUNG) TEČAJ 2018/19

Četrtek, 18. 10. 2018

Knjižnica Medvode, ob 18. uri

Ponedeljek, 29. 10. 2018

Športna dvorana Medvode, od 18.30 do 20. ure

Chen Shining, T: 041 446 488, www.taijiquan-qigong.si
Knjižnica Medvode, ob 17. uri

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK; VABLJENI VSI, KI UŽIVATE
V LEPOTI KAKOVOSTNEGA BRANJA

Torek, 30. 10. 2018

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

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

Sobota, 20. 10. 2018

Dom krajanov Sora, ob 19. uri

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

Sreda, 31. 10. 2018

Dom na Govejku, ob 10. uri

VRISKAJ, PLEŠI, POJ – 45. LET SI Z MENOJ

NOČ ČAROVNIC NA GOVEJKU

Folklorne skupine KUD OŽ Sora, T: 031 480 342 ali 040 480 342

PD Obrtnik in Biomedica d.o.o., T: 070 852 613

Sobota, 21. 10. 2018

Cerkev sv. Janeza Krstnika Zbilje, ob 19. uri

Sreda, 31. 10. 2018

Kulturni dom Medvode, ob 19.30

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA SV. URH – AFRIŠKA JESEN

ČAROVNICE IZ EASTWICKA

KUD Smlednik, T: 041 905 717

Gledališče Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com
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Petinštirideset let
folklore v Sori

NOVEMBER
Torek, 6. 11. 2018

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO
(ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Torek, 6. 11. 2018

Praznovali bodo v soboto, 20. oktobra.

Knjižnica Medvode, ob 19.30

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA IRENE KRASNIK STARA VAŠKA
IN MESTNA JEDRA

MAJA BERTONCELJ

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

Folklorna dejavnost v KUD Oton Župančič Sora letos praznuje 45 let poustvarjanja in ohranjanja ljudskega izročila. V ta
namen bodo pripravili prireditev z naslovom Vriskaj, pleši,
poj – 45 let si z menoj, ki bo v soboto, 20. oktobra, ob 19. uri v
Domu krajanov Sora. Na prireditvi bodo gostili tudi folklorno
skupino iz Zagreba iz KUD Sv. Ana Odranski Obrež. Folklorna
dejavnost v Sori trenutno združuje več kot petdeset aktivnih
folkloristov, starih od pet do dvajset let. Razdeljeni so v tri
starostne skupine: Mlajšo otroško folklorno skupino (strokovni vodji sta Ana Barle in Lea Onufrija), Starejšo otroško
folklorno skupino (strokovna vodja je Alenka Perme) in Mladinsko folklorno skupino (strokovna vodja je Urška Rožanc).

Knjižnica Medvode, ob 9.30

MEDVODKOVE IGRALNE URICE
(ZA PREDŠOLSKE OTROKE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Četrtek, 8. 11. 2018

Knjižnica Medvode, ob 19.30

BEREMO S SUZANO, PREMIŠLJEVANJA IN POGOVORI O KNJIGAH
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
Petek, 9. 11. 2018

Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

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

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v Sotočju september
2018, ki prejmejo knjigo MELANDA so: Milica Prelog – Medvode, Mira Kuralt – Medvode in Marija Žura – Medvode. Nagrajenkam iskreno čestitamo.

Čistilnica, pralnica
in šiviljstvo ŠENGAR
MEDVODE,
BC MERCATOR
T: 01/36 11 034

KRANJ,
C. STANETA ŽAGARJA 2
(nasproti Policije)
T: 04/202 41 60

KAMNIK,
CENTER QLANDIA
T: 01/439-00-31

LJUBLJANA,
PRUŠNIKOVA 78
T: 01/512 37 08

www.sengar.si

 iščenje plaščev, suknjičev, hlač,
Č
zimske konfekcije, odej in blazin,
merino posteljnine, preprog, zaves in
drugih tekstilnih izdelkov.
P ranje gostinskega perila, delovnih
oblek, posteljnega perila.
 iviljska popravila (ožanje, krajšanje,
Š
menjava zadrg, krpanje…).
Stalna akcija pranje in likanje srajc.
Parkirni prostor zagotovljen.

ŠENGAR d.o.o., Britof 43, Kranj

Četrtek, 8. 11. 2018

Popust ne velja za pranjje srajc in šiviljska popravila.

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

ob predložitvi kupona od 12. 10. do 30. 11. 2018

Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPISNI VEČER: WALES (URBAN ČEPON)

Jesenski 20% popust

Sreda, 7. 11. 2018

www.gorenjskiglas.si

FOTO: GORAZD KAVČIČ
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Nagrade: 3-krat knjižna nagrada
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 7. novembra 2018,
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

OKREPČEVALNICA STAN D.O.O.
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OKREPČEVALNICA STAN, ZBILJSKA CESTA 8, MEDVODE I 01/361 19 15

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA

10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V
pONEDELjEK, 15. OKtObRA 2018.

PRODAJALNA ZADRUGA

*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 11, 1215 Medvode,
tEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640
trg-medvode@kzmedvode.si

ODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SObOtE od 7. do 13. ure

PESEK CARRERA BEL, 25kg
MAČEHE

0,49€

SAMO

9,98€

0,39€
AKcIjA

SVEČE
LORD

SAMO

6,27€

9kom

1,39€

0,90€

NAGROBNI ARANŽMAJI

AKcIjA

Velika izbira unikatnih nagrobnih aranžmajev, ki so jih izdelale
naše cvetličarke iz suhega in svežega cvetja. Slike so simbolične.

POsODA NA
KILOGRAM SAMO
11,99€
za kg
KZ MEDVODE Z.O.O., MEDVODE, CESTA OB SORI 11, MEDVODE

GOBA ZA
IKEBANO

-35%

KUPON ZA 20%

POPUstA
NA IKEbANE

LEPILO ZA MIŠI

2,31€

1,50€
AKcIjA

V SREDO, 24. OKtObRA 2018.

-35%

popust se obračuna na blagajni ob predložitvi kupona.

cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
tEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072
trg-zeleznina@kzmedvode.si

ODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SObOtE od 7. do 13. ure

MALTA LEPILNA ZA SIPOREX
BELA WEBER, 25kg
TESNILO ZA
OKNA GUMI
SAMO

5,99€

SAMO

2,19€

PEČ
PLINSKA
4,2kW
SAMO

109,90€

JUPOL JUNIOR 2,5l
različne nianse barve

pOpUSt

-20%
se obračuna
na blagajni

JUPOL TREND 2,5l
različne nianse barve
SAMO

SESALNIK - PUHALNIK
44,90€
LISTJA, električni

pOpUSt

-20%
se obračuna
na blagajni

UGODEN NAKUP - pONUDbA VELjA OD tORKA 16. DO SREDE 30. OKtObRA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

-20%

