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MAJA BERTONCELJ

Občino Medvode je 21. junija obiskala delegacija Državnega 
sveta Republike Slovenije, v kateri sta bila predsednik Mitja 
Bervar in državna svetnica Marija Lah. Najprej so se srečali 
z županom Nejcem Smoletom in predstavnikoma občinske 
uprave, nato pa so skupaj obiskali še podjetje Brinox v Sori.
"Državni svet od samega začetka zelo intenzivno dela na 
predstavitvi in spoznavanju problematike lokalne skupnosti. 
Mislim, da je to zelo pomembno sodelovanje različnih nivo-
jev v demokratični družbi. Problematika v občinah je relativ-
no podobna, v vsaki pa lahko ugotovimo tudi specifičnost. V 
Medvodah smo videli, da je novo vodstvo pripravljeno delati, 
ima že ogromno izvedenih projektov in vizijo tudi za naprej. 
To je pomemben podatek. Pobude, ki so bile dane, bodo zago-
tovo prišle na pravo mesto, odgovore pa bo občina potem tudi 
prejela," je pojasnil Mitja Bervar, predsednik državnega sveta.
Državna svetnica Marija Lah je občanka Medvod. Po obisku 
na občini je povedala: "Izjemno pozdravljam sveži mladi val 
na občini, ki ima izdelano vizijo, strategijo, predvsem pa iz-
jemno veliko volje v realnem življenju to tudi udejanjiti. Še 
prav posebno me veseli naklonjenost občinske uprave na 
čelu z županom do razvoja gospodarstva v občini. Zavedajo se 
problemov in imajo izjemno željo pripomoči k širitvi vitalnih 
gospodarskih objektov. Po svojih najboljših močeh se bom 
tudi sama zavzela za to. Lotili smo se kar nekaj konktretnih 
problematik. Z županom smo se dogovorili, da bomo skupaj 
pripravili pobude, ki jih bodo obravnavala delovna telesa 
državnega sveta, s katerimi bomo z določenimi zahtevami 
seznanili v prvi fazi pristojna ministrstva, v drugi pa, če bo 
treba, tudi Vlado RS." Delegacija državnega sveta je nato na 
predlog župana obiskala podjetje Brinox. "Vesela bi bila obi-
ska kateregakoli podjetja v Medvodah. Za nas je izjemnega 
pomena, da smo seznanjeni s konkretno problematiko kon-
kretnega podjetja, da si lahko ustvarimo mnenje in lažje vpli-
vamo na sprejem zakonodaje," je še povedala Lahova, ki je 
tudi predsednica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in 
finance Državnega sveta RS.
Z obiskom je bil zadovoljen tudi medvoški župan Nejc Smole: 
"Opozorili smo jih na težave, ki jih imamo. Ena izmed pobud 
se nanaša na obvozno cesto in fazno izgradnjo prostorskega 
načrta Jeprca–Stanežiče, ki jo zastopamo skupaj z župani s 
Škofjeloškega. Poudarili smo tudi, da od leta 2011 država ne 
financira več investicij v osnovne šole, kar je zlasti za našo 

občino problematično, ker vemo, da bo v prihodnjih letih 
pred nami investicija v gradnjo nove OŠ Preska. Naleteli smo 
na razumevanje in skupaj bomo skušali izvesti dodaten pri-
tisk na ministrstvo. Opozorili smo jih še na sistemsko ne-
urejenost v zakonodaji glede kategorizacije cest, na čemer 
državni svet že dela, drugo pa je tematika prevzema vaških 
vodovodov, o kateri se premalo govori." Na vprašanje, zakaj 
so se odločili ravno za obisk podjetja Brinox v Sori, je pojasnil: 
"Eden izmed temeljnih problemov, ki sem jih predstavil, je 
sprejemanje prostorske zakonodaje. Želel sem, da na terenu 
vidijo, kaj pomeni pretirana birokratizacija pri njenem spre-
jemanju, da vidijo zelo uspešno podjetje, ki bi lahko bilo sko-
rajda še enkrat večje, pa že enajst let čaka zaradi nesprejetega 
občinskega prostorskega načrta."
In kaj župan pričakuje od takšnega obiska? "Občino Medvode 
je obiskal tretji človek države. Ne smemo pozabiti, da je dr-
žavni svet drugi dom našega parlamenta, da imajo možnost 
veta in predlogov zakonodaje. Državni svet je, odkar ni več žu-
panov v parlamentu, edini organ, skozi katerega lokalne sku-
pnosti še lahko prodremo, da uveljavljamo svoje interese. Od 
štiridesetih članov jih je 22 predstavnikov lokalne skupnosti. 
Ne delam si utvar, da bodo problemi jutri rešeni, a več ljudi ve 
zanje, večja je verjetnost, da se bodo kdaj začeli reševati. Poleg 
tega takšen obisk pomeni tudi promocijo naših krajev," je še 
povedal župan Nejc Smole.

Na obisku delegacija državnega sveta
Seznanili so se z aktualnimi razmerami v občini Medvode, po srečanju  
z županom pa skupaj obiskali še podjetje Brinox v Sori.

V delegaciji Državnega sveta RS sta bila predsednik Mitja Bervar in 
državna svetnica Marija Lah, ki je tudi občanka Medvod. Na sliki med 
obiskom na Občini Medvode.
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V Zbiljah so 22. junija uradno predali v uporabo novo infra-
strukturo in ob tem pripravili krajši kulturni program. Gre za 
eno izmed večjih investicij Občine Medvode v letu 2017, saj je 
vrednost njenega vložka okrog 340 tisoč evrov, in eno najtežje 
pričakovanih investicij v krajevni skupnosti Zbilje. Zgradili so 
nov hodnik za pešce, dve avtobusni postajališči, javno razsve-
tljavo, hidrantno omrežje, plinovod in novo vodovodno omrež-
je, razširili in obnovili so cestišče. To je bila skupna investicija 
Občine Medvode in Direkcije RS za infrastrukturo, na odprtju 
je bil prisoten Pavle Hevka, z izgradnjo plinovoda pa se ji je pri-
družilo še Javno podjetje Energetika Ljubljana. Na dan odprtja 
so v Zbiljah uradno zaključili tudi dela na krožišču. 
Investicija je potekala na državni cesti od gasilskega doma v 
Zbiljah do ovinka pred mostom čez Savo v dolžini približno se-
demsto metrov. Anja Duhovnik, predsednica KS Zbilje, je pove-
dala: "Odpiramo eno največjih pridobitev naše vasi. Pred dve-
ma letoma in pol ste sedanji sestavi Sveta Krajevne skupnosti 
Zbilje zaupali odgovorno in hkrati častno vlogo, da naslednja 
štiri leta pomagamo usmerjati življenje naše vasi. Na prvi seji 
sveta smo sestavljali seznam prioritetnih projektov. Obnova 
ceste skozi Zbilje in predvsem izgradnja pločnika je bil sklepno 
in soglasno prioritetni projekt. Dosegli smo ga s sodelovanjem 

vseh nas v kraju in izven njega. Poleg urejene ceste imamo 
urejeno tudi zbiljsko krožišče, ki ga krasi čoln." 
Potek same investicije je predstavil župan Medvod Nejc Smole: 
"Investicija je brez dvoma ena največjih lanskega in letošnje-
ga leta, ki se bo v skupni številki vseh investitorjev približala 
osemsto tisoč evrom. Najprej je pogovor stekel z Direkcijo RS 
za infrastrukturo, ki je upravljavec državnih cest. K sodelo-
vanju smo takoj povabili tudi javno podjetje Energetika, da bi 
poskrbeli, da po celotni trasi hkrati izvedemo tudi plinifikaci-
jo. Junija lani je bil s sklenitvijo sofinancerskega sporazuma 
po številnih zapletih zaključen razpis za izbiro izvajalca. Na 
začetku novembra je bila podpisana pogodba za izvedbo vseh 
del in navkljub mrzli zimi je bila okrog prvomajskih praznikov 
investicija pod streho. Javno podjetje Energetika je v projekt 
investiralo dobrih 180 tisoč evrov, za razširitev ceste iz pet na 
šest metrov in preplastitev po sistemu reciklaže je bilo s strani 
države zagotovljenih okrog 248 tisoč evrov, Občina Medvode pa 
je za izgradnjo hodnika za pešce zagotovila 133 tisoč evrov, za 
izvedbo javne razsvetljave dobrih 57 tisoč evrov in za izgradnjo 
novega vodovodnega in hidrantnega omrežja več kot 177 tisoč 
evrov. Skupaj to pomeni brez odškodnin za zemljišča skoraj 
370 tisoč evrov." Zahvalil se je vsem, ki so bili udeleženi v inve-
sticiji, tudi sosedom trase, ki so projekt prepoznali kot tistega, 
ki bo izboljšal kvaliteto življenja v kraju, in so se bili pripravlje-
ni odpovedati delu svojega zemljišča, nekateri celo brezplačno. 
Ob izvedbi projekta so razmišljali tudi naprej in pod državno 
cesto umestili priključke cevi za kanalizacijo, ko bo ta enkrat 
zgrajena. Novo pridobitev je blagoslovil župnik Tomaž Nagode.
Kot je dejal župan, so pred njimi že novi izzivi, tudi v Zbiljah: 
"V pripravi so že novi projekti. S prebivalci Žej bomo pogledali, 
ali je volja, in če bo, bomo našli tudi pot za izgradnjo novega 
pločnika, obnovo ceste, napeljavo novega vodovoda in izgrad
njo kanalizacije za celotni del naselje Žeje."

Odprta ena letošnjih največjih investicij občine
V uporabo so uradno predali novo infrastrukturo v Zbiljah. V pripravi že novi projekti. 

Trak sta v družbi Lare Iskra prerezala Anja Duhovnik, predsednica  
KS Zbilje, in Nejc Smole, župan občine Medvode.

• da je Občina Medvode v prvi polovici letošnjega leta objavila 
in zaključila kar sedem javnih razpisov s področja družbenih 
dejavnosti, na katerih je med društva, zavode in druge organi-
zacije razdelila kar 346.100 evrov?
• da je na Javnem razpisu za sofinanciranje otroških in mladin-
skih programov v občini Medvode v letu 2017 razdelila 8200 
evrov med sedem prijaviteljev?
• da je na Javnem razpisu za sofinanciranje programov s po-
dročja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 
2017 razdelila 30.000 evrov med 20 prijaviteljev?
• da je na Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa 
v občini Medvode za leto 2017 razdelila 110.000 evrov med 23 
prijaviteljev?
• da je na Javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine 
v občini Medvode v letu 2017 razdelila 23.500 evrov med devet 
prijaviteljev?
• da je na Javnem razpisu za sofinanciranje programov dru-
štev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v 
Občini Medvode v letu 2017 razdelila 23.400 evrov med devet 
prijaviteljev?
• da je na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih dejavno-
sti v občini Medvode v letu 2017 razdelila 125.000 evrov med 
16 prijaviteljev?
• da je na Javnem razpisu za sofinanciranje prireditev v obči-
ni Medvode v letu 2017 razdelila slabih 26.000 evrov med 15 
prijaviteljev?
• da so vsi aktualni razpisi in sklepi o izborih vlog objavljeni 
na spletni strani Občine Medvode na www.medvode.si?

Ali ste vedeli ...



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ

Osrednja občinska prireditev v počastitev 
dneva državnosti z naslovom Zvedav otrok 
v nas je bila 23. junija v prenovljenem 
Športnem parku Pirniče.
Slavnostni govornik je bil Boštjan Kobe, 
predsednik Krajevne skupnosti Pirniče, v 
svojem govoru pa se je spomnil dogodkov, 
ko je slovenska država postala resničnost. 
Ob tem je dodal, da vendarle zgodovina 
Slovenk in Slovencev sega daleč nazaj. 
Obudil je tudi spomin na "soseda" Jakoba 
Aljaža in omenil še nekatere Slovence, ki 
so znani doma in po svetu. "Slovenija smo 
prebivalci in prelepa pokrajina. Razvoj in 
kultura vsakega posameznika daje celoto, 
ki je lahko gonilna ali zaviralna sila naši 
državi. Čeprav nas je danes le nekaj več kot 
dva milijona, dosegamo vidne rezultate v 
svetovnem merilu na vseh področjih. Še 
dolgo bi lahko govoril o stvareh, ki so bile 
že postorjene, vendar predlagam, da po-
gledamo v svojo notranjost in razmislimo, 
kaj lahko kot posamezniki še naredimo v 
dobro svoji državi," je med drugim povedal 
Kobe in vsem prisotnim čestital ob dnevu 
državnosti. V kulturnem programu so na-
stopili ZZTrio & Groove, Latino Bit, tabor-
niki RDR Medvode, učenci OŠ Pirniče. Tro-
bilna sekcija Godbe Medvode, Oder mladih 
KUD Pirniče in recitator Robert Žavbi.

V sklopu prireditve je bilo tudi uradno od-
prtje prenovljenega Športnega parka Pir-
niče. Na novo so zgradili grbinasti poligon 
(pumptrack poligon), naprave za ulično 
vadbo (streetworkout), urbano opremo, 
obnovili so nogometno in košarkarsko 
igrišče, tekaško stezo in bazen za skok v 
daljino. Prenova parka je bila skupen pro-
jekt Krajevne skupnosti Pirniče, Osnovne 
šole Pirniče in Občine Medvode s pomočjo 
številnih prostovoljcev in donatorjev. In-

Obeležili dan državnosti in odprli športni park
V Pirničah je bila letos osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti, in sicer  
v prenovljenem športnem parku, ki je velika pridobitev za celotno občino.

Športni park Pirniče so predali v uporabo. Trak je v družbi Martine Kutnar, ravnateljice 
OŠ Pirniče, Boštjana Kobeta, predsednika KS Pirniče, in Nejca Smoleta, župana Medvod, 
prerezal osnovnošolec Žan Bilban, predstavnik prostovoljcev, ki so pomagali pri obnovi. 

vesticije so zelo veseli tudi v OŠ Pirniče. 
"Športni park uporabljamo vsak dan, če 
le vreme dopušča. Pomembno je tudi, 
da se učenci v njem družijo tudi popol-
dan in v večernih urah. Športni park je 
zelo dobro obiskan. Prihajajo otroci in 
mladostniki pa tudi odrasli iz naše in 
drugih občin. Cela občina Medvode in 
tudi širša okolica je s to investicijo pre-
cej pridobila," je zadovoljna ravnateljica 
OŠ Pirniče Martina Kutnar. 

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je začela investicijo 
izgradnje novega mostu čez potok Loč-
nica pri naselju Sora. Obstoječi most 
je neustrezne širine (4,7 metra) in ne 
omogoča normalnega srečevanja dveh 
vozil. "Pred rušitvijo mostu se bo poleg 
obstoječega postavil nadomestni most 
širine štiri metre, po katerem bo pote-
kal promet v času gradnje. Promet po 
nadomestnem mostu bo voden s sema-
forjem. Novi most je zasnovan kot mo-
noliten armiranobetonski okvir. Svetla 

širina objekta bo 10,10 metra. Vozna pa-
sova bosta široka 3,25 metra. Zgrajen bo 
tudi hodnik za pešce in kolesarje svetle 
širine 2,50 metra. Na obeh straneh bo 
postavljena ograja. Hkrati bomo zgra-
dili manjkajoči odsek pločnika med 
Rakovnikom in Soro," so pred začetkom 
investicije sporočili z Občine Medvode. 
Predvideni rok za dokončanje del je za-
četek septembra. Na podlagi javnega 
naročila je bila kot najugodnejša izbra-
na ponudba podjetja Gorenjska gradbe-
na družba. Vrednost pogodbenih del je 
dobrih 196.600 evrov z DDV. 

Čez Ločnico v Sori bodo  
zgradili nov most

Ob prenovi Športnega parka v Pirničah se 
zahvaljujemo krajanom, učencem, staršem, 
prostovoljcem lokalnih društev, ki so poma-
gali pri polaganju skoraj 1900 kvadratnih 
metrov travne ruše ter gasilcem obeh PGD 
v KS Pirniče za intenzivno zalivanje. Lepa 
hvala vsem skupaj in vsakemu posebej, da 
ste si vzeli čas in pomagali pri urejanju no-
vega športnega parka v lokalni skupnosti. V 
slogi je moč, v povezovanju pa zadovoljstvo! 
Oboje smo v tej akciji dokazali. Veselilo nas 
bo, če boste kot prostovoljci pomagali tudi 
pri postavitvi ograje okoli športnega parka, 
s čimer bo projekt v celoti realiziran.

Cvetka Židan Valjavec,
prostovoljka, občinska svetnica

Zahvala
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Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz va-
ških 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 prekuhava-
ti: VVS Mamovec - Tehovec, VVS Žlebe - Jetr-
benk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše, VVS 
Sora, VS Studenčice, VS Golo Brdo - Polana. 
Poročila so dostopna na spletni strani Ob-
čine Medvode www.medvode.si. Navodila, 
priporočila in mnenja glede vzdrževanja 
sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih 
vodovodnih sistemov so objavljena na sple-
tnih straneh Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje.

OBVESTILO

OBČINA MEDVODE NA INSTAGRAMU
Občina Medvode je prisotna na različnih družbenih omrežjih. Poleg znanih in dobro obiskanih Facebook, YouTube in SoundCloud 
profilov smo se pred kratkim pridružili tudi uporabnikom na Instagramu. Instagram je aplikacija, ki več kot 700 milijonom uporab-
nikom pametnih mobilnih telefonov omogoča ustvarjanje in deljenje fotografij in videoposnetkov z drugimi. Na našem Instagramu 
@obcinamedvode delimo v objektiv ujete trenutke z vseh koncev naše občine in iz vsakdanjika občinske uprave in javnih zavodov. 
Raznolikost naše občine ponuja množico prizorov naravnih in kulturnih znamenitosti. Pomagajte nam te lepote prikazati turistom 
in soobčanom z deljenjem vaših fotografij z značkama #medvodami in #občinamedvode. Pridružite se našim sledilcem in delite 
utrinke z dogodkov in izletov po občini med vodami. 

         @obcinamedvode / #medvodami / #obcinamedvode

Občina Medvode je objavila Javni razpis za 
dodelitev sredstev za spodbujanje malega 
gospodarstva v Občini Medvode za leto 
2017. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu 
RS št. 29/2017 dne 9. 6. 2017. Odprt je do 
31. 8. 2017. Upoštevajo se upravičeni stro-
ški, nastali v obdobju od 1. 8. 2016 do 31. 
7. 2017. Razpisna dokumentacija in osnutki 
pogodb so na voljo na spletni strani Občine 
Medvode.

Razpis za malo  
gospodarstvo

MAJA BERTONCELJ

Začela so se dela na vodotoku Sore z ure-
ditvijo struge skozi center Medvod. Dela 
izvaja Vodnogospodarsko podjetje iz Kra-
nja, ki je koncesionar za urejanje voda na 
območju zgornje Save, nadzoruje pa jih 
Direkcija RS za vode. Potekala bodo pred-
vidoma do oktobra letos. 
"Gre za celovit projekt obnove, dopolni-
tve in rekonstrukcije obstoječih obre-
žnih zavarovanj, pragu s podslapjem in 
zaključnim pragom ter ribje steze, ki ga 
je možno deliti v dve zaključeni celoti. 
Prioritetna sta obnova in rekonstrukcija 
obstoječega praga s podslapjem, zaključ-
nim pragom in ribjo stezo ter dopolnitev 
obrežnih zavarovanj leve in desne breži-
ne gorvodno obstoječega praga do pribli-
žno prvega mostu. Izvedba del je potrebna 
zaradi zmanjšanja poplavne ogroženosti 
centra Medvod, za zagotovitev stabilnosti 
in funkcionalnosti struge, ustreznih od-
točnih razmer za zmanjšanje zastajanja 

plavin na odseku, varstva lokalne in dr-
žavne infrastrukture pred visokimi voda-
mi in erozijsko aktivnostjo," pojasnjujejo 
na Direkciji Republike Slovenije za vode, 
ki je za izvedbo investicije skupaj z Minis
trstvom za okolje in prostor zagotovila 
petsto tisoč evrov. 
Z manjšim deležem sodeluje tudi Občina 
Medvode, ki bo prispevala slabih 34 tisoč 
evrov za levo in desnobrežno zavarova-
nje s skalnimi zložbami ob reki Sori. "Ve-
seli smo, da se bo uredil ta del reke Sore, 
saj bo s tem izboljšana poplavna varnost, 
omogočena pa bo tudi izvedba drugih pro-
jektov v centru Medvod. V zadnjih letih je 
Sora kar nekajkrat dosegla kritično raven, 
v letu 2014 pa smo bili priča tudi poplavlja-
nju na tem območju. Tako občani, ki živijo 
neposredno ob reki Sori, kot tudi Občina 
Medvode smo se zadnja leta trudili, da se 
nujno potrebna investicija uvrsti v finanč-
ne plane ministrstva, zato smo toliko bolj 
veseli novice o zagotovljenih sredstvih in 
začetku del," pravijo na Občini Medvode.

Za izboljšanje poplavne varnosti 

Skupna vrednost investicije, ki naj bi bila končana do oktobra, je več kot pol milijona evrov.
MAJA BERTONCELJ

Na stavbo Pastoralnega doma sv. Jožefa v 
Preski je na novo nameščen defibrilator. 
Sredstva zanj je zbrala Karitas Župnije Pre-
ska, manjkajoči del pa je dodala Občina 
Medvode.

Defibrilator v Preski
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V času od lanskega oktobra do konca letošnje pomladi je Ob-
čina Medvode realizirala eno izmed najtežje pričakovanih 
investicij v Krajevni skupnosti Pirniče. V soboto, 8. julija, so 
uradno predali v uporabo prenovljeno lokalno cesto na rela-
ciji Spodnje Pirniče–Zavrh v dolžini slabih osemsto metrov. 
Na celotni trasi so obnovili vodovod, vgradili cevi za tele-
komunikacijske vode in zgradili nov pločnik, s čimer so 
vzpostavili povezavo za pešce od Zavrha do Spodnjih Pirnič. 
"Skoraj devet mesecev smo potrebovali za novo "rojstvo" ce-
ste v Zavrhu. Deloma je zamuda posledica neugodnih vre-
menskih razmer, nepričakovanih zapletov pri pridobivanju 
potrebnih zemljišč, nekaj pa je prispevala tudi sprememba 
trase ceste, pod hlevom Kmetije Mis, ki je omogočila tudi 
ureditev površine za kasnejšo ureditev parkirišča, za okrog 
25 osebnih vozil uporabnikov oziroma obiskovalcev rojstne 
hiše Jakoba Aljaža. Cesto do nje smo dodatno rekonstruirali 
in do parkirišča pred domačijo zgradili nov javni vodovod, ki 
ga v tem delu prej ni bilo," so pojasnili na Občini Medvode. 
Vrednost vseh del je bila okrog 520 tisoč evrov. 

Novo »rojstvo« ceste v Zavrhu

Župan Nejc Smole in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Pirniče 
Boštjan Kobe sta v družbi lastnikov, ki so za projekt odstopili del 
svojih zemljišč, prerezala trak. Novo infrastrukturo v Zavrhu je 
blagoslovil tudi pirniški župnik dr. Blaž Jezeršek.

MAJA BERTONCELJ

Medvode sta na občinski praznik, 6. julija, 
obiskala posebna turista. Pripeljala sta se 
z vlakom, na Železniški postaji Medvode 
pa izvedela, da lahko v isti stavbi pri prija-
znem mladem gospodu kupita vozovnico 
za vlak, dobita informacije o Medvodah 
in tudi o drugih krajih, si celo izposodita 
kolo, ga parkirata v pokriti kolesarnici ... 
Opisan je del programa, ki je potekal ob 

odprtju prenovljene Železniške postaje 
Medvode in predaji skrbništva postajne 
stavbe Javnemu zavodu Sotočje, kar je 
zgodovinski prvi takšen primer, ko lo-
kalna skupnost prevzema skrbništvo in 
upravljanje postajne stavbe.
Pomočnik direktorja SŽ – Potniški pro-
met Miloš Rovšnik, župan Medvod Nejc 
Smole in direktor Javnega zavoda So-
točje Gorazd Renko so ob tem podpisali 
sporazum o sodelovanju, ki bo utemeljil 

usmerjeno sodelovanje pri razvoju tu-
rizma in javnega potniškega prometa v 
občini. Pobuda za sodelovanje je prišla s 
strani Občine Medvode, Slovenske žele-
znice pa so se nanjo odzvale in skupaj so 
šli v projekt. "Za našo lokalno skupnost je 
to zelo pomemben korak. Železniška po-
staja predstavlja nekakšen vstop v me-
sto Medvode za turiste in tudi za številne 
občane. Za nas je pomembno, da imamo 
tukaj Turistično informacijski center, 
kolesarnico, prvi pitnik v Medvodah, 
javno stranišče ..." je povedal Nejc Smole 
in dodal, da Železniška postaja Medvo-
de ni več grdi raček v mestu, temveč je 
vsem lahko v ponos, polna življenja in 
služi tako turistom kot občanom, postaja 
prostor, kjer se križajo vse informacije. 
Miloš Rovšnik je poudaril, da je to prva 
postaja, ki so jo v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo namenili turizmu. V postaj-
ni objekt se je z novim letom preselil TIC 
Medvode. "Lahko bomo obogatili samo 
ponudbo in bili bolj povezani z občani, 
turisti, popotniki. Veselimo se novega iz-
ziva," je dejal Gorazd Renko.
Medvode so dobile železnico leta 1870, ko 
se je zgradila proga Ljubljana–Trbiž, in 
v tisto leto datira tudi železniška posta-
ja stavba. Danes se dnevno ustavi okrog 
trideset vlakov.

Železniška postaja ni več grdi raček v mestu

Trak sta otrokom pomagala prerezati medvoški župan Nejc Smole in pomočnik direktorja 
SŽ – Potniški promet Miloš Rovšnik.
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Občina Medvode začenja investicijo gra-
dnje krožnega križišča Senica z ureditvi-
jo navezovalnih krakov. Nova ureditev 
predvideva gradnjo krožnega križišča 
premera 37 m, v sklopu katerega se ure-
dijo tudi navezovalni kraki, ki se nato pri-
ključijo na obstoječo cesto, rekonstrukcijo 
lokalne ceste Dobrava–Ladja ter izgradnjo 
hodnika za pešce v smeri od novega kro-
žišča Medvode–Svetje do že zgrajenega 

pločnika pri stanovanjski hiši Ladja 1K 
ter rekonstrukcijo javne poti Ladja–Sp. 
Senica 18 z ureditvijo v enosmerno cesto 
proti naselju Senica, izgradnjo hodnika 
za pešce ter kolesarsko stezo vse do nase-
lja Senica. V času gradnje bo spremenje-
na prometna ureditev. Predvideni rok za 
dokončanje del je začetek septembra. Na 
podlagi javnega naročila je bila kot naj-
ugodnejša izbrana ponudba podjetja Gra-
tel iz Kranja. Vrednost pogodbenih del je 
517.246,07 evra z DDV.

Gradnja krožišča na Senici
MAJA BERTONCELJ

Junija je Občina Medvode začela obnovi-
tvena dela na dveh vodohranih v Studenči-
cah. Slabo stanje objektov je neposredno 
vplivalo na kvaliteto pitne vode v naselju 
Studenčice, ki se oskrbuje iz vaškega vodo-
vodnega sistema Studenčice, kjer je še ve-
dno v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pi-
tne vode. Vrednost investicije je 34.110,16 
evra (z DDV), dela pa izvaja podjetje HIS iz 
Ljubljane. Zaključek del je predviden za za-
četek avgusta. 

Obnova vodohranov

MAJA BERTONCELJ

Svetniki so se 21. junija zbrali na 23. seji 
v tem mandatu. 

UVEDENE BODO PARKIRNINE

Med pomembnejšimi točkami so sprejeli 
predlog Odredbe o določitvi javnih par-
kirnih površin v Občini Medvode. Vrste 
javnih parkirnih površin so razdeljene 
na t. i. modre cone, namenjene brezplač-
nemu kratkotrajnemu parkiranju do dve 
uri, parkirne površine, kjer sta prvi dve 
uri brezplačni, vsaka začetna nadaljnja 
ura je plačljiva, parkirne površine, na 
katerih je uvedeno plačilo parkirnine, in 
rezervirane parkirne površine. Parkirni-
na se bo plačevala na parkirnih avtoma-
tih. Kot je pojasnil župan Nejc Smole, je 
odredba temelj, da v poletnem času pri-
pravijo vse potrebno in jeseni sprejmejo 
cenik parkiranja. Višino parkirnine bo 
namreč določil občinski svet s sklepom. 
Dodal je tudi, da je namen narediti red na 
področju parkiranja na območjih, ki so v 
lasti občine, ne pa, da bi bogatili na račun 
pobiranja parkirnin. Prva nadaljnja faza 
predvideva obnovo obstoječih in vzposta-
vitev novih parkirnih površin na način, 
da se omogočijo vse štiri vrste parkiranja, 
obnova obstoječih in zaris novih talnih 
označb, obnova obstoječe in postavitev 
nove prometne signalizacije, nakup in 
postavitev parkirnih avtomatov, izdelava 
zloženk in izdelava in izdaja dovolilnic. 

Sledil bo sprejem sklepa o določitvi višine 
parkirnin in nato najprej ustna opozori-
la, v letu 2018 pa nato poostren nadzor, 
zaradi katerega pa ni predvidenih novih 
zaposlitev.

ENOTEN CENIK NA POKOPALIŠČIH

Svetniki so sprejeli Cenik storitev na po-
kopališčih v občini Medvode. Cene bodo 
sedaj enake, medtem ko so bile doslej 
različne. Upravljanje pokopališč Preska, 
Pirniče, Smlednik, Sora, Topol je prevzela 
Občina Medvode in njen Režijski obrat po 
novem upravlja okrog 2045 grobov. Gre za 
vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških 
objektov, vzdrževanje druge pokopališke 
infrastrukture in obratovanje mrliških 
vežic. Na podlagi razprave je bilo obliko-
vanih pet sklepov. Dva sta se nanašala 
na cene. Od teh je bil sprejet sklep, da se 
grobnina za žarni grob določi na 20 evrov 
na leto (namesto predlaganih 25 evrov), 
kolikor znaša tudi grobnina za enojni 
grob, ni pa bilo sprejeto, da je cena upo-
rabe mrliške vežice na dan 40 evrov. Potr-
jena je bila predlagana, ki znaša 50 evrov. 
Grobnina za dvojni grob je 35 evrov na 
leto, za otroškega 12 evrov, za grobnico pa 
180 evrov na leto.

SADIKE DREVES ZA NOVOROJENCE

Sprejeli so Predlog Odloka o enkratni de-
narni nagradi za novorojence v občini 
Medvode. Prejšnji odlok je iz leta 2004. 

Nov ne prinaša bistvenih sprememb. 
Višina enkratne denarne nagrade je 220 
evrov neto, znesek pa je fiksni. Zaostrili so 
se pogoji za pridobitev enkratne denarne 
nagrade. Upravičenec mora biti državljan 
Republike Slovenije in mora imeti stalno 
prebivališče na območju Občine Medvode 
neprekinjeno vsaj pol leta pred rojstvom 
novorojenca ter na dan oddaje vloge, no-
vorojenec pa mora biti državljan Repu-
blike Slovenije in imeti prijavljeno stalno 
prebivališče na območju Občine Medvode 
od rojstva naprej. Hkrati s spremembo 
odloka bo občina na predlog Čebelarske 
zveze Slovenije pristopila k projektu Posa-
di svoje avtohtono medovito drevo. Novo-
rojencu oziroma zakonitemu zastopniku 
novorojenca bodo poleg čestitke župana 
in ročno pletenih copatkov medvoških 
upokojenk podelili bon za prevzem sadike 
drevesa. Svetniki so se med drugim se-
znanili tudi z letnim poročilom Javnega 
holidinga Ljubljana za leto 2016. Edina 
točka, ki je bila zavrnjena – že drugič, 
je bila Osnutek Odloka o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za obmo-
čje urejanja Medno, za del na Seničici 
v bližini Motela Medno. Svetniki so bili 
večinsko mnenja, da je treba na tem ob-
močju najprej poskrbeti za komunalno 
opremo. Na dnevnem redu so imeli tudi 
kadrovsko točko. Seznanili so se z mne-
njem o kandidatkah za imenovanje 
ravnateljice Glasbene šole Franca Štur-
ma. Za nov mandat je bila že potrjena 
Magdalena Međeral.

Vzpostavlja se nov parkirni red
Junijska seja občinskega sveta: Odredba o določitvi javnih parkirnih površin v občini 
je potrjena, jeseni bo znan cenik parkiranja – Enotne grobnine na pokopališčih
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Medaljo Občine Medvode je prejelo PGD 
Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh, plakete pa 
Kmetijska zadruga Medvode, Agata Tro-
jar, Franc Bonča in Jahalni center Kme-
tija Janhar. To so imena letošnjih nagra-
jencev občine Medvode, ki so bila razkrita 
na slavnostni seji občinskega sveta, ki je 
na trgu pred Knjižnico Medvode potekala 
na predvečer občinskega praznika, ki je 6. 
julija, na rojstni dan Jakoba Aljaža.
Slavnostni govornik je bil župan občine 
Medvode Nejc Smole, ki je med drugim 
naštel številne občinske investicije, ki 
so v lanskem letu izboljšale kvaliteto 
bivanja v občini. "Uspelo nam je spisati 
veliko drobnih pozitivnih zgodb. Za nas 
sem prepričan, da zato, ker znamo ob 
pomembnih odločitvah stopiti skupaj 

in iskati največjo možno mero enotno-
sti," je dejal Smole in se zahvalil vsem, 
ki so vpeti v delovanje občine, še pose-
bej zaposlenim v občinski upravi. Kot je 
poudaril, gre na slavnostni seji posebno 
mesto nagrajencem: "Da so sredine, iz 
katerih prihajate, ocenile, da vaše delo 
za skupno dobro izstopa, je že pohva-
la sama na sebi. Posebej pa bi se vam 
radi zahvalili tudi kot širša skupnost, 
ne samo za to, kar ste in boste še nare-
dili, tudi zato, ker s svojim udejstvova-
njem kažete svetal zgled vsem drugim, 
ki naj vam sledimo. Iskrena hvala." Go-
vor je zaključil z naslednjimi besedami: 
"Svetlost vsakega dneva je odvisna od 

očal, skozi katera gledamo. Naj bo po-
gled vseh nas čim večkrat svetal in čist 
in kadar se srečamo z malodušjem, si 
pomagajmo z besedami našega Jakoba 
Aljaža, ki pravi: Saj ne gre zame, za vse 
nas, Slovence, gre."
Župan je priznanja nagrajencem podelil 
skupaj z Romanom Verasom, predsedni-
kom Komisije za priznanja, ki je letos si-
cer prejela sedem predlogov za dobitnike 
plaket in medaljo občine Medvode in en 
predlog za naziv častnega občana. Eno 
vlogo je predlagatelj v postopku odloča-
nja umaknil sam, eno vlogo za plaketo 
je komisija soglasno zavrnila, prav tako 
kot vlogo za častnega občana občine. 

Znani občinski  
nagrajenci
Ob občinskem prazniku  
so podelili eno medaljo  
in štiri plakete.

Slavnostno sejo je obogatil kulturni program. Življenje Jakoba Aljaža je približal Marsel 
Gomboc, navdušili pa so tudi glasbeni gostje skupina Jazzva (na sliki).

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Agata Trojar je pesnica in koordinatorica 
več različnih evropskih projektov s podro-
čja kulture in umetnosti ter izobraževa-
nja in usposabljanja. Od leta 1997 živi in 
ustvarja na Zgornji Senici. Po izobrazbi je 
diplomirana inženirka tekstilne tehno-
logije in karierno pot gradi kot procesni, 
razvojni tehnolog in vodja evropskih pro-
jektov.
Takole so med drugim zapisali: "Kot pe-
snica objavlja svoje pesmi že od izdaje 
svoje pesniške zbirke Jagode leta 1985, ki 
so ji sledile še tri: Jagode 2 (1991), Vonj 
nasmeha (1997) in Nekaj grižljajev lune 
(2015) in ponatis (2016). Je (so)mentori-
ca in vodja različnih literarnih skupin 
ne le v občini Medvode, temveč tudi v 
Kranju in Škofji Loki. Od ustanovitve 
leta 2010 je tudi predsednica Kulturne-
ga društva Sejalec umetnosti z Zgornje 

Senice. V vseh teh krajih spodbuja razvoj 
literarne in likovne dejavnosti ter skrbi 
za povezovanje društev na državni in 
mednarodni ravni. Bila je tudi idejna 
vodja in koordinatorica več mednaro-
dnih kulturnih projektov Evropske uni-
je. Povezovalno vlogo je prenesla tudi na 
bolj osebno raven. Z izbranimi pesmimi 
v zadnji zbirki Nekaj grižljajev lune je 
pritegnila k sodelovanju in povezala kar 
petdeset likovnih, glasbenih in filmskih 
umetnikov ter rokodelcev iz Slovenije in 
Nemčije, da so se nanje odzvali s svojimi 
slikami, fotografijami, kratkimi filmi, 
glasbo. Ob in po izidu knjige je skupaj s 
sodelavci pripravila več večzvrstnih ve-
čerov po Sloveniji. Leta 2012 je kot idej-
na vodja in območna koordinatorica 
evropskega Tedna vseživljenjskega uče-
nje (TVU) za kraje ob Sori in Savi festival 
TVU pripeljala v občino Medvode, kate-
rega osrednji dogodek je Tržnica znanj 

v Medvodah." Njeno delovanje je pre-
poznano tudi na državni ravni. Letos je 
prejela zlati znak Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti." 

Plaketa za pesnico in koordinatorico projektov
Agata Trojar z Zgornje Senice je prejela plaketo Občine Medvode. 

Agata Trojar
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"V družini je prejel prirojen čut za lepo-
to in umetnost. V domačem okolju se je 
navzel spoštljivega odnosa do posvečene-
ga, do dediščine in do izročila prednikov, 
s katerim se je vsakodnevno srečeval, in 
v iskanju njihovih sledi dopolnjeval svo-
ja spoznanja. S svojim prizadevanjem 
na področju kulturnega ustvarjanja se 
je povsem zapisal ljudski izraznosti in 
zvonovom. Z zvonovi je osmislil svoje ži-
vljenje in svet, ki ga obdaja in mu je tako 
blizu. Z razvitim smislom za organizaci-
jo, s talentom, znanjem in zavzetostjo je 
kot samouk in iskalec dosegel, da so se 
smleški pritrkovalci razvili v zavidanja 
vredno umetniško skupino, ki je med 
drugimi sodelovala tudi z glasbeno-na-
rodopisnim inštitutom in ob tem tudi z 
univerzitetnimi profesorji in njihovimi 
študenti doma in po svetu. Pod njegovim 
vodstvom se je pritrkovalska skupina 
pridružila KUD Smlednik," je med dru-
gim zapisano v obrazložitvi. Franc Bonča 

je bil pred dvanajstimi leti prvič izvoljen 
za predsednika KUD Smlednik in na tem 
mestu ostal polne tri mandate – vse do 
letošnjega leta. "Bolj kot z besedami se je 
odlikoval s skrito avtoriteto, ki so mu jo, 
ponekod morda z začetno skeptičnostjo, 
sčasoma vsi dosledno priznavali. Ker je 
vseskozi deloval z izdelanim čutom za 
skupnost, je zanjo v domačem okolju 
prispeval tisto, kar je s svojimi sposob-
nostni lahko uresničeval. Na svojem 
delovnem mestu v Savskih elektrarnah 
v Medvodah je več let, do svoje upoko-
jitve, na lastno pobudo vsako leto vodil 
šolske skupine po elektrarni. Kot vodja 
pritrkovalcev je postal tudi aktiven član 
pastoralnega sveta in drugih dejavnosti 
v domači župniji. Odkar je Občinski svet 
Občine Medvode sklenil, da bo občinski 
praznik posvečen Jakobu Aljažu, s smle-
škimi pritrkovalci vsako leto za semanji 
dan (prvo sredo po 15. avgustu) na Kre-
darici pritrkava v njegov spomin in je 
edini, ki pri tem ni nikoli manjkal. Kot 
človek, ki ima najmanjši zvon, ki zvoni, 

ne zvončklja, je vpisan tudi v Guinne-
sovo knjigo rekordov," je še zapisano in 
dodano, da mu občinsko priznanje ne 
gre le za vodenje KUD Smlednik in delo 
s pritrkovalci, ampak tudi za vse drobne 
stvari, ki jih je tiho in neopazno opravil v 
korist lokalne skupnosti.

Zapisan ljudski izraznosti in zvonovom
Franc Bonča iz Hraš je prejel plaketo Občine Medvode.

Franc Bonča

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Plaketo Občine Medvode so Jahalnemu 
centru Kmetije Janhar podelili za dosež-
ke in dolgoletno izjemno uspešno delo 
na področju gospodarstva, družbenih in 
drugih dejavnosti v občini Medvode, ki 
so bistveno pripomogli k dvigu kvalitete 
življenja na območju občine.
"Jahalni center Kmetija Janhar se je v ob-
dobju več kot dvajset let razvijal iz manjše 
kmetije v center, kot ga poznamo danes. 
Na kmetiji živijo tri generacije: stari star-
ši in sedanji lastnik kmetije Jože Janhar 
s svojo družino. Ukvarjajo se z vzrejo li-
picancev, slovenske avtohtone pasme. 
Na kmetiji živi štirideset konj. Polovica 
je njihova, druge imajo v oskrbi. V svetu 
lipicancev so zelo znani tudi zunaj naših 
krajev, saj aktivno sodelujejo v Združenju 
rejcev lipicanca Slovenije. Na kmetiji vo-
dijo šolo jahanja. Z lipicanci sodelujejo 

tudi na številnih lokalnih prireditvah in 
dogodkih. Dejavno sodelujejo tudi v Turi-
stičnem društvu Hraše in Prostovoljnem 
gasilskem društvu Smlednik. S svojo in-
frastrukturo in mehanizacijo priskočijo 
na pomoč vedno, kadar je treba," je med 
drugim zapisano v obrazložitvi priznanja. 
Vsako leto pomagajo pri postavitvi novo-
letne jelke v Smledniku, sodelujejo z dru-
štvom Žverca, na svojem dvorišču gostijo 
Memorial Henrika Sečnika, sodelovali so 
pri postavitvi lesenih skulptur in ureditvi 
križišča v Valburgi, krajevni skupnosti 
so priskočili na pomoč pri najrazličnej-
ših delih ob postavitvi športnega parka v 
Smledniku, lani so organizirali prvi dan 
odprtih vrat, svoje dvorišče in prostore so 
odstopili za organizacijo sprejema Ana-
marije Lampič," so med drugim zapisali v 
obrazložitvi in še, da si Krajevna skupnost 
Smlednik in društva, ki delujejo v okolici, 
težko predstavljajo prireditev brez njih in 

celotna skupnost se je jim je s podeljeno 
plaketo želela zahvaliti za vse opravljeno 
delo in pomoč, ki ga nesebično opravljajo 
v dobro krajanov, društev in organizacij.

Ko je treba, vedno priskočijo na pomoč
Jahalni center Kmetija Janhar iz Hraš je prejel plekato Občine Medvode.

Jože Janhar (Jahalni center Kmetija Janhar)
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Kmetijska zadruga Medvode (KZ Medvo-
de) praznuje sedemdeset let delovanja.
V obrazložitvi priznanja je njena zgo-
dovina razdeljena v dva dela: "Za prvo 
obdobje od ustanovitve leta 1947 pa do 
preloma z nekdanjo politično ureditvi-
jo je značilno, da je bila za KZ Medvode 
značilna predpisana oblika povezovanja 
med kmeti kot ena od oblik državne re-
gulative in prisile. Ne moremo trditi, da 
je bilo to obdobje samo slabo. KZ Medvo-
de je bila v tem času aktiven povezova-
lec in organizator kmetijstva ne samo 
na območju občine Medvode, ampak 
tudi širše. Pravi razvoj zadružništva se 
je začel ob prelomu z nekdanjo politično 
ureditvijo in osamosvojitvijo, ki je dobil 
najprej temelj v sprejetju modernega in 
primerljivega Zakona o zadrugah v letu 
1992, kot ga poznajo evropske demokra-
cije. Ta je postavil vrednote zadružništva 
v njegovo originalno obliko. Ena od prvih 

zadev, ki jih je nato uredila KZ Medvo-
de, je bila ureditev prostovoljne organi-
ziranosti ob enakem članskem deležu. 
Trenutno ima 250 članov. Delovanje KZ 
Medvode kot mlekarsko-govedorejske 
zadruge je danes usmerjeno predvsem v 
odkup surovega mleka in goveje živine. 
V sklopu poslovanja delujejo tudi štiri 
obnovljene prodajalne. V zadnjih petnaj-
stih letih je KZ Medvode vedno poslovala 
z dobičkom, v zadnjih desetih letih pa so 
se njeni prihodki povečali za več kot dva-
krat. Postala je ena od večjih odkupoval-
cev mleka in govedi v slovenskem pro-
storu. Ena od njenih največjih vrednot, 
ki jo zvesto neguje, je izrazita vpetost ozi-
roma vključenost v lokalno okolje. Je pri-
merljiva evropska zadruga, ki uveljavlja 
temeljni vrednoti zadružništva, kot sta 
solidarnost in vzajemnost. Da je KZ Med-
vode zadruga, ki je na dobrih in zdravih 
poslovnih temeljih, pa izkazuje podatek, 
da je v zadnjih dveh letih na podlagi 
članske izkaznice svojim članom izpla-

čevala ristorno oziroma del dohodka, ki 
ga je dosegala iz naslova poslovanja."
Kot menijo, bo KZ Medvode v prihodnje 
dosegala nova merila uspešnosti in bo 
lahko zgled drugim v občini.

Ob sedemdesetletnici še občinsko priznanje
Kmetijska zadruga Medvode je prejela plaketo Občine Medvode.

Plaketo je prevzel Janez Šušteršič, 
predsednik KZ Medvode.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Prostovoljno gasilsko društvo Sp. Pirni-
če - Vikrče - Zavrh je izjemno aktivno že 
polnih 95 let. 
"Njihovo delovanje je prekinila druga 
svetovna vojna, po njej pa so spet prije-
li za delo, na katero so lahko ponosni, v 
letu 2016 pa so postavili mejnik v razvoju 
društva. Že nekaj let so aktivnosti članov 
društva potekale v pridobivanju in pre-
urejanju vadbene parcele pod Šmarno 
goro, predvsem za mlajše generacije, ure-
diti je bilo treba dovoz in vodovod na par-
celi, sanitarije in stopnišče za dostop ter 
načrte za postavitev kozolca. Tako ime-
novani slovenski kozolec je bil dokončan 
v letu 2016 in sedaj krasi celoten vadbeni 
prostor. Mladina bo odslej namesto na 
cesti trenirala na prostornem travniku, 
kjer je varno in dovolj prostora za izvedbo 
vseh oblik vaj," so med drugim zapisali v 
obrazložitvi in še: "Člani PGD Sp. Pirniče 
- Vikrče - Zavrh že od nekdaj vzpostavlja-

jo in vzdržujejo dobre odnose z bližnjo in 
daljno okolico. Lani so tretjič organizirali 
kresovanje na predvečer 1. maja. Vsako 
poletje za Aleševo mašo organizirajo pre-
voz na Šmarno goro za vse starejše, inva-
lide in oslabele, kar za krajane pomeni 
pomemben prispevek k medsebojni po-
moči in sodelovanju. Udeležili so se tudi 
teka po stopnicah na vrh Kristalne pala-
če v BTC Ljubljana. Ob novem letu obišče-
jo prav vse krajane, voščijo srečno novo 
leto in podarijo koledarje s fotografijami 
številnih aktivnosti PGD v preteklem 
letu."
Poudarjajo še vrednote društva, ki so 
sestavni del kulture. To so spoštovanje, 
ki se izkazuje s povezovalnim delova-
njem posameznikov, pripravljenostjo 
sprejemanja mnenj drugih in iskanjem 
rešitev, odgovornost, ki se kaže v priza-
devnem odnosu do prostovoljnega dela, 
prevzemanju odgovornosti in nenehnem 
prizadevanju za dobre skupne rezultate, 
predanost, ki je tudi del skupne kulture in 

se kaže v odnosu do zastavljenih nalog in 
do sodelavcev, ter vključenost, ki se poj-
muje kot aktivno prizadevanje za uresni-
čevanje skupnih ciljev ter prevzemanje 
pobude za njihovo realizacijo.

Aktivni že petindevetdeset let
Medalja Občine Medvode za Prostovoljno gasilsko društvo Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh

Medaljo je prevzel predsednik društva 
Boštjan Kobe.



gledaliska Sezona 2017/2018
Od 4. 9. do 8. 9. in od 11. 9. do 15.9. bo potekal vpis za nove abonente 
abonmaja Sotočje Medvode. Vpis bo potekal v TIC Medvode v času  uradnih 
ur. 
INFO: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode  
T: 01 36 14 346 ali 041 378 050, E: kultura@medvode.info

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER FEBRUAR MAREC APRIL

VESNA GAJAŠ GLORIUS PLOVEMO STARI 
KLOVNI

JEKLENE
MAGNOLIJE

Mestno gledališče Ptuj SNG Drama Maribor APT Novo Mesto Gledališče KoperSNG Nova GoricaTMK
muzikal monodrama komedija drama komedija drama

ABONMA

S       CJE

8€

6€

14€

Poletni paketi

2x najem kolesa za največ 6 ur in enourni najem čolna za veslanje
po Zbiljskem j�eru 

najem kolesa za največ 6 ur in enourni najem vodnega kolesa za
vožnjo po Zbiljskem j�eru 

2x najem kolesa za največ 6 ur in vožnja z elektičnim plovilom
po Zbiljskem j�eru za dve �ebi 

Turistično društvo

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE

TIC MEDVODE IN TD ZBILJE

DELOVNI ČAS TIC MEDVODE:
ponedeljek - petek 6.00 - 12.00 in 15.00 - 18.00
sobota 8.00 - 13.00

DELOVNI ČAS ČOLNARNA:
ponedeljek - petek 15.00 - 19.00

sobota, nedelja in prazniki 10.00 - 19.00

PONUDBA VELJA DO 30.9.2017

DOTIK VODE, ob kopališču Sora, 30. september 2017 ob 18. uri

Ko se združijo umetnost, kulturna dediščina in narava
1. Performans
DIPOL, ob Zbiljskem jezeru, 29. september 2017 ob 20. uri
2. Prireditev
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MOJCA FURLAN

"Vse, od najmanjše travice, najmanjše-
ga žužka do najmogočnejšega drevesa, 
je povezano z ljudstvi tega Planeta in 
materjo Zemljo, njenimi vetrovi, ognji 
in vodami." Julia Doria
Iz dneva v dan vse več ljudi razume, da 
je lastnoročno predelana hrana najbolj 
varna, zdrava. Podpora samooskrbi in 
odrekanje dolgim verigam od pridelave 
do kupca pomeni manj mobilnosti, manj 
izpušnih plinov zaradi prometa, manj 
porabe energije in manj uvožene nevidne 
vode. Zagotavljanje hrane, ki je pridelana 
in predelana v zdravi zemlji, ki zraste iz 
netretiranih semen in sadik in je gnojena 
z organskimi dodatki, je velik izziv. 

Izbira semen, gnojil in prsti potrebuje 
precej pozornosti in časa. Hitro se lah-
ko zgodi, da s svojimi rokami pridela-
mo bolj strupena živila, kot so tista na 
policah trgovin. Na vrtu velja pravilo 
raje manj gnojil kot več, da zemlje ne 
pregnojimo. Knjige Miše Pušenjak in 
drugih strokovnjakov ponujajo znanje 
o ustrezni in varni izbiri izdelkov, gno-
jil in prsti. Če je naša prst onesnažena 
s preveliko dušika, fosforja, kalija in 
drugimi spojinami, bomo potrebovali 
vsaj tri leta, da bomo zemljo prečistili 
in začeli pridelovati v organski, zdra-
vi zemlji. Zagotovljeno varni izdelki so 
le tisti, ki so certificirani za uporabo v 
ekološkem kmetijstvu. Pri teh je nadzor 
resen. Velik korak bi izvedli z uvajanjem 
sezonske hrane z okoliških kmetij v jav-
ne zavode, v vrtce, šole, domove ostare-
lih. Potrebno je le nekaj volje in pozi-
tivnega sodelovanja. V primer odlične 
prakse sodelovanja z lokalno skupno-
stjo pridelovalcev hrane so že pred leti 
zaorali Kranjski vrtci in osnovna šola 
Log Dragomer. 
Mali vsakdanji koraki vsakega izmed 
nas imajo veliko moč. Odgovorno se 

moramo odločiti za tajnostna dejanja, 
za premišljene nakupe, izogibanje pla-
stiki, vodi v plastenkah, vedno novim 
mobitelom, za posege v naravo, ki ohra-
njajo okolje za naše vnuke in prihodnje 
generacije. Prisluhniti moramo lastni 
zavesti in odločitev sprejeti odgovorno 
in zares. Ne moremo čakati na politič-
ne spremembe v svetu, ki ga poganjajo 
nepredstavljivo bogate korporacije. Ne 
potrebujemo prisile, sami lahko izbere-
mo zelene korake doma in na delovnem 
mestu. Človek je sejalec resnice, lepih 
odnosov, velikih podvigov, sočutja, soli-
darnosti, dobrote. Naša dejanja naj bodo 
trajnostna na vsakem koraku. Vodi naj 
jih empatija do narave, soljudi in živali. 
Ohranimo pogoje za življenje, ki ga ima-
mo mi, tudi za svoje otroke in vnuke. V 
lokalnem okolju se da ogromno postori-
ti – z nekaj volje, vztrajnosti, odločnosti 
in drže v dobrobit prihodnjim rodovom. 
S svojim delovanjem, sodelovanjem, ve-
denjem in znanjem smo na vsakem ko-
raku nekomu za vzgled, svojemu otro-
ku, vnuku, prijatelju, znancu. Zato ima 
vsak izmed nas moč spreminjati svet. 
Na bolje. 

Kotiček za trajnostni razvoj

Tistim, ki si želijo, zakladi knjižnih po-
lic pripovedujejo svoje zgodbe tudi ob to-
plih poletnih večerih, v trenutkih, ko je 
tišina najboljši sogovornik … Ne, knjig 
in zgodb ni nikoli dovolj ... Za vas sta jih 
nekaj prelistali Mira in Meta.  

CHARNEY, NOAH: SLOVENOLOGIJA:  
ŽIVLJENJE V NAJBOLJŠI DEŽELI NA  
SVETU IN POPOTOVANJE PO NJEJ

Nova knjiga izpod peresa avtorja uspe-
šnice Tat umetnin ni kriminalka. Je 
slovenologija. Dr. Noah Charney je živel 
v mnogo mestih in državah po svetu, a 
ko je spoznal svojo bodočo ženo Urško 
iz Tuhinjske doline (sedaj z njo in dve-
ma hčerkama živi v Kamniku), je ostal 
v najlepši deželi na svetu. Vsaj tako pra-
vi on, ko (včasih s precej klišejskega) 
ameriškega vidika spoznava življenje 
v Sloveniji. Tako s stališča priseljenca 
obravnava naše poročne običaje, soci-

alne ugodnosti, finančno stanje, hrano 
in pijačo, vsakodnevne navade, varnost, 
vraže ...

SEURAT, ALEXANDRE: NERODA

Zgodba se naslanja na pričevanja o re-
sničnem primeru umrle francoske de-
klice Marine, lahko pa bi bil tudi slo-
venska realnost. Dianina nesreča se je 
začela že pred njenim rojstvom. Mama 
je ni želela, z očetom sta se razšla in ko 
se je rodila, jo je mama pustila v poro-
dnišnici. Ponjo se vrne tik pred rokom, 
ko bi jo oddali v posvojitev. Potlej nekaj 
časa živita pri babici, ki skrbi za punč-
ko. Nekega dne pa jo mati vzame in se 
odseli. Začne se tragična zgodba, ki jo 
spremljamo skozi osebna občutja vseh, 
ki so bili v stiku z Diano in so vedeli ali 
slutili za zlorabe in trpljenje nemočne 
deklice. Učiteljica, ki jo je prva učila, v 
časopisu vidi fotografijo pogrešane. Ve, 

da je prepozno, in se sprašuje, ali bi lah-
ko zanjo naredila več. Podobno se osem 
let sprašujejo tudi teta, babica, socialne 
službe, žandarji, zdravniki. Pa tudi rav-
natelji različnih šol, ki jih je Diana obi-
skovala, saj so se takoj, ko je kdo postal 
pozoren na njene poškodbe, preselili. 
Vsi so bili zaradi nedolžnega obnaša-
nja staršev, pomanjkanja dokazov in 
Dianinih trditev, da je samo nerodna, 
nemočni. 

PREBERITE TUDI:

Colapinto, John: Bruce Brenda David
Valentiny, Caroline: Pot na rob praznine
Barnes, Julian: Hrumenje časa
Vašte, Ilka: Žrtev novega življenja 
Patrić, Alec S.: Črna skala, belo mesto 
Podgoršek, Veronika: Ljubezen  
na terapiji
Komar, Milan: Človeški čas 
Lainšček, Feri: Šlagerji

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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"Konec šolskega leta in za večino tudi 
konec pomembnega obdobja v življenju 
je primeren čas, da se ustavimo in po-
gledamo na prehojeno pot ter uspehe, ki 
ste jih v tem času dosegli. Znanje, ki ste 
ga usvojili v svojem domačem okolju, 
predstavlja odskočno desko za vaše na-
daljnje šolanje. Dober glas o naši občini 
boste s svojim znanjem, pridobljenimi 
učnimi navadami in ostalimi vrlinami 
ponesli po celi Sloveniji, mnogi tudi v 
tujino. Ne le vaši starši, domači in pri-
jatelji, celotna skupnost je ponosna na 
vas in se veseli z vami ob vaših uspe-
hih." Tako je župan Nejc Smole zapisal 
v vabilu na srečanje najbolj uspešnih 
devetošolcev medvoških osnovnih šol.
Na občini so obudili srečanja z županom, 
ki jih zadnjih nekaj let ni bilo. Želja za to 
je prišla s strani osnovnih šol. Kriterij za 
vabilo je bil odličen uspeh vseh devet let 
(povprečje nad 4,6) ali zlato priznanje na 
tekmovanju iz znanja ali uvrstitev med 
tri najboljše na državnih športnih tekmo-
vanjih. Izpolnilo ga je enainštirideset de-
vetošolcev, nekateri enega, nekateri dva 
ali celo vse tri. To so: Alja Primc, Matic Ho-
čevar, Maša Kopač, Tim Kopač, Luna Šo-
gorič, Karin Grabec, Žak Lukšič, Jaka Do-
linar, Blaž Špenko, Manca Hribar (vsi OŠ 
Simona Jenka Smlednik), Klara Burgar, 
Tinkara Domjanič, Nika Geiger, Zala Jen-
ko, Tija Luštrek, David Perkić, Ti len Šlibar, 
Nika Murovec, Nika Galof, Ernest Golob, 
Kaja Gros, Sara Ravnikar (vsi OŠ Preska), 
Klavdija Seršen Gabrovec, Lucija Prosen, 

Norbert Velušček, Anita Mulalić, Jernej 
Košorok, Karin Bačnik, Maša Pandža, 
Zala Vodopić (vsi OŠ Medvode), Gal Biz-
jak, Rok Kuprivec, Matic Jeromen, Lucija 
Kozina, Rebeka Erjavšek, Nea Lovrinčić, 
Matic Trojanšek, Mirjam Kastelec, Man-
ca Šimec, Lucija Michaud in Jaša Dežman 
(vsi OŠ Pirniče).
Župan je vsem čestital, jim izročil simbo-
lično darilo, med katerimi je bila tudi slo-
venska zastava, in v nagovoru poudaril, 
da so prav oni tisti, na katere občina v pri-
hodnje računa, jim zaželel, da v srednji 
šoli uživajo vsak dan, vsako leto posebej, 
zaključil pa z mislijo Matere Terezije, naj 
delajo majhne stvari z veliko ljubeznijo.

KAJ SO POVEDALI NEKATERI NAJBOLJ 
USPEŠNI OSNOVNOŠOLCI?

Tim Kopač: "Nekaj tru-
da je bilo treba vložiti, 
ni pa bilo tako, da bi 
se moral učiti po cele 
popoldneve. Najbolj 
mi ležijo naravoslov-
ni predmeti, nikjer pa 
mi ni bilo zelo težko. 

V osnovni šoli mi je bilo všeč, šolanje pa 
bom nadaljeval na Gimnaziji Vič. Kaj bi 

rad postal, še ne vem."
Kaja Gros: "Ni se mi 
bilo treba veliko učiti. 
Bolj mi ležijo naravo-
slovni predmeti, pa 
tudi drugje nisem ime-
la težav. Osnovna šola 
mi bo najbolj ostala v 

spominu po sošolcih, po druženju. Vpisa-
la sem se na Gimnazijo Bežigrad v športni 
oddelek, saj treniram atletiko. V življenju 
bi rada delala kaj v povezavi z naravoslov-
jem."

Nika Galof: "Ni mi bilo 
naporno, je kar šlo. 
Najbolj mi je ležala ke-
mija, dobra sem tudi 
v športu. Usklajevanje 
obojega mi za enkrat 
ni delalo težav. Šola-
nje bom nadaljevala 

na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko 
in zdravstvo, smer farmacevtski tehnik. 
Rada pa bi postala fizioterapetvka."

Alja Primc: "Bilo je 
nekaj vloženega tru-
da, a je šlo. Najbolj mi 
bodo ostali v spominu 
končni izleti, podelitve 
... Vpisala sem se na 
Gimnazijo Ledina, ne 
vem pa še, kaj bi rada 

postala. Bolj mi ležijo naravoslovni pred-
meti."

Lucija Kozina: "Veliko 
mi pomeni, da sem 
osnovno šolo končala 
z odličnim uspehom, 
ni pa se mi bilo treba 
zelo truditi za to. Če de-
laš sproti, gre, če ne, pa 
je verjetno precej težje. 

Najlepše spomine bom imela na druženja 
s sošolci. Šolanje bom nadaljevala na Gi-
mnaziji Bežigrad, rada bi postala športni 
psiholog. Treniram nogomet."

Delajte majhne stvari z veliko ljubeznijo
Najbolj uspešni devetošolci pri županu

Najbolj uspešni devetošolci z županom, podžupanjo in ravnatelji medvoških osnovnih šol

Kaja
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Matic Hočevar iz Zbilj je eden izmed 
najuspešnejših devetošolcev, ki so letos 
zaključili osnovno šolanje. Med drugim 
je postal državni prvak v matematiki, 
kar je velik uspeh tudi za OŠ Simona 
Jenka Smlednik, ki jo je obiskoval.
Državno tekmovanje v znanju matema-
tike je gostila OŠ Medvode. "Na tekmo-
vanje sem se pripravljal z reševanjem 
nalog iz preteklih let. Večkrat sem šel 
po nasvet k mentorici učiteljici Alenki 
Kuhar. Ona mi je pomagala tudi pri pri-
pravah na tekmovanje iz fizike in astro-
nomije. Osnovo za dobro reševanje nalog 
sem dobil pri pouku matematike. Moja 
učitelja matematike sta bila učiteljica 

Alenka Kuhar in ravnatelj Marko Valen-
čič, ki sta me naučila kar nekaj uporab-
nih prijemov," je povedal Matic Hočevar 
in potrdil, da so, kot meni tudi sam, za 
takšen uspeh potrebni talent, veselje do 

računanja in delo. "Še preden sem začel 
hoditi v šolo, sem znal seštevati in od-
števati do dvajset," se spominja. Že med 
tekmovanjem je imel zelo dober obču-
tek: "Ko sem videl naloge in jih brez težav 
rešil, sem imel zelo dober občutek. Želel 
sem si, nisem pa bil prepričan, da mi bo 
uspelo. Da bo zlato priznanje, sem bil pa 
skoraj prepričan." To priznanje mu veli-
ko pomeni. "Letos sem bil zelo uspešen 
in dobil še zlato priznanje iz astronomije 
in fizike. Čeprav je dosežek državni pr-
vak iz matematike vreden več, mi več 
pomeni zlato priznanje iz fizike, saj sem 
se za to tekmovanje moral bolj potruditi 
in vložiti več dela in časa," je dejal Ma-
tic, ki bo šolanje nadaljeval na Gimnaziji 
Bežigrad. "Po končani gimnaziji bo moj 
študij zagotovo povezan z matematiko in 
fiziko," še meni. 
Kljub obveznostim za šolo mu ostane 
tudi še prosti čas. "Rad igram računalni-
ške igrice s prijatelji. Rad kolesarim in 
na televiziji gledam znanstvene oddaje. 
Rad tudi lenarim in kosim travo pri ba-
bici," je povedal.

Državni prvak v matematiki

Matic Hočevar je med najboljšimi matematiki 
devetošolci v državi.

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

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
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»Ko sem videl naloge in jih brez 
težav rešil, sem imel zelo dober 
občutek. Želel sem si, nisem pa 
bil prepričan, da mi bo uspelo. 
Da bo zlato priznanje, sem bil 
pa skoraj prepričan.«



MAJA BERTONCELJ

Na založbi Malinc iz Medvod so z zaključno prireditvijo z na-
slovom O angelih, volkodlakih, metlah in jajcih na začetku 
junija v Kulturnem domu Medvode sklenili peto leto bralno-
-motivacijskega projekta Leo, Leo (po slovensko Beri, beri), v 
katerem je sodelovalo 35 izobraževalnih in kulturnih usta-
nov, 2823 otrok in 184 mentorjev branja v Sloveniji ter več kot 
petsto otrok in njihovih mentorjev iz Španije. Med njimi so 
bili tudi medvoški otroci.
Gre za projekt spodbujanja branja kvalitetne literature manj 
znanih tuje jezičnih avtorjev. Predšolski otroci in osnovno-
šolci poslušajo, berejo zgodbe, jih pripovedujejo in ob njih li-
kovno ustvarjajo. Tudi letos so sodelujoči pripravili razstavo 
likovnih del, ki je bila na ogled v Knjižnici Medvode. Projekt 
v vrtcih in šolah vodijo mentorice. Otroci skupaj z njimi pre-
berejo vsako leto dve knjigi, besedila v njih so dvojezična, iz 
knjižnega kompleta, ki ga pripravi založba. Projekt je že dve 
leti potekal v okviru evropskega projekta Evropska književna 
raznolikost za mlade bralce. OŠ Medvode je bila med prvimi, 
ki se mu je priključila. "Prepričala nas je ljubezen do knjig. 
Sama rada berem in sem to želela prenesti na učence. Bar-
bara Pregelj iz založbe Malinc zna izbrati prave knjige, da so 
zanimive in otroke motivirajo. Sicer pa za starše velja, da zač-
nite otrokom brati že v zgodnjih letih in skupaj berite tudi v 
prvih letih osnovne šole, za najstnike pa so potem že drugi 
recepti," je povedala ravnateljica OŠ Medvode Damjana Šubic, 
ki je bila tudi mentorica projekta. Na zaključni prireditvi so 
sodelovali otroci Vrtca Medvode, učenci Osnovne šole Medvo-
de in učenci Osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore.
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Bralna značka precej drugače
S projektom Leo, leo želijo na zabavnejši način motivirati mlade za branje. 

Utrinek z zaključne prireditve projekta Leo, leo

VABI PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
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Kava, sladice, sladoled, postrvi, 

Vse se pri nas dobi. 

 

Smlednik, Dragočajna 

 

 

Odprto vask dan od 8. do 23. ure
Vabljeni!

IGOR KAVČIČ, FOTO: SAMO ULČNIK

Junijski večeri ob koncih tedna so bili 
okrog Merjaščeve domačije v Smledniku 
v znamenju predstave. Vselej poln avdi-
torij je uro in pol dolg gledališki užitek, 
ki so ga pripravili igralci domače igral-
ske skupine, z dolgim aplavzom tudi po-
šteno nagradil. Fran Saleški Finžgar je 
igro napisal leta 1912 in jo postavil na Go-
renjsko v leto 1813, v čas Ilirskih provinc. 
Režiser Nejc Smole je besedilo nekoliko 
priredil in zgodbo tudi postavil v domačo 
vas v Smlednik. 
Igralci smleškega „odra“ nas popeljejo 
v začetek 19. stoletja, ko so se nekaj let 
na Kranjskem mudili Francozi s svoji-
mi Ilirskimi provincami, ki so ljudem 
prinesle nekatere pridobitve francoske 
revolucije, a hkrati tudi marsikaj sla-
bega, predvsem ko gre za preprostega 
kmečkega človeka. Mlade fante so kli-
cali v francosko vojsko, od kmetov so 
zahtevali vse več davkov v denarju in 
živežu, mladi so se zatekali v gozdove, 
ljudje so se začeli upirati. Osrednji liki 
v predstavi so tako francoski narednik 
Renard (Matej Ulčar), Miklavž Borštnik, 
maire – župan, nastavljen od Franco-
zov (Klemen Košir), hči Jerica (Mina 
Dežman) pa njen ženin Štefan (Matevž 
Fabjančič), Borštnikov hlapec Matija 
(Metod Ferbar). Razmere so iz dejanja 
v dejanje bolj nevzdržne, pride do ropa 
vaške pošte, francoska vojska izgublja, 
oblast grozi z eksekucijami in novimi 
dajatvami. Pride do upora. 

Merjaščeva domačija se je zopet izkazala 
za odličen ambient, prvič pred dvema le-
toma ob igri Prisega ob polnoči. Smole je z 
asistentkama Nino Smole in Tanjo Burja 
ob obsežni dvaindvajsetčlanski igralski 
ekipi znal združiti tako izkušene igralce 
kot mlade, ki so prvič stopili na gledali-
ško sceno. Ob omenjenih so se predstavili 
še Matej Osolnik, Katja Kutnjak, Tjaž Je-

lovčan, Miha Vurušič, Dominik Zupančič, 
Rok Kogovšek, Dominik Grajzar, Pavle 
Bonča, Julka Štilec ter kmečka dekleta in 
fantje kotrabantarji (Mojca Magdalenič, 
Veronika Kumer, Anja Duhovnik, Špela 
Zajc, Simon Kapun, Tadej Kapun, Urban 
Pipan in Peter Kapun). Naj tu dodamo še 
konjenike in Škofjeloški oktet, ki je nasto-
pil med posameznimi dejanji.

Naša, smleška kri
Igralska skupina KUD Smlednik je pripravila novo igro na prostem. Tokrat je Nejc 
Smole priredil besedilo Naša kri Frana Saleškega Finžgarja, igro pa je tudi režiral.

Trda prede tujim oblastem, ko med ljudmi na vasi začne vreti "naša kri". 

IGOR KAVČIČ

V predstavi gre za nekoliko neobičajno 
zgodbo. Po spolnem deliktu odraslega z 
mladoletno osebo, ki ga stori štiridesetle-
tnik Ray (igra ga Džoni Balloni) dvanaj-
stletni deklici Uni (Maša Kavčič), se oba 
dobita petnajst let kasneje. Ona ga izsledi 
v nekem podjetju, po tem, ko on odsluži 
večletno zaporno kazen, spremeni svoje 
ime, se odseli iz kraja, kjer sta nekoč oba 
živela. Dogaja se v nekakšni „konferenčni 
sobi“, najbrž pa kar garderobi, kjer delav-
ci običajno pakirajo in malicajo, mogoče 
počnejo tudi kaj tretjega. Skozi njun po-
govor, ki niha od histeričnega obsojanja 
do razumevajoče prizanesljivosti enega 

do drugega, se nam gledalcem, ki si v ko-
mornem vzdušju oder delimo z obema 
igralcema, počasi razkriva njuna zgodba.  
Oba igralca v uro in pol dolgi predstavi 
odlično nosita breme obeh glavnih likov, 
bodisi zaradi tematike same bodisi zara-
di obsežnega in zahtevnega besedila. Ob 
minimalistični sceni Džoni in Maša svoj 
igralski del opravita več kot odlično. Tako 
besedilo kot njuna igra pa se gledalcu vti-
sneta v podzavest. Režiser Branko Kralje-
vič je obema dal dovolj prostora za razvoj 
lika, hkrati pa zgodbo razkriva počasi in 
nekoliko skrivnostno. Tak je tudi konec. 
Odpre se oder in nam vsem pokaže pra-
zno dvorano. Una odide nazaj v svet, v 
katerem živimo.

Ljubezen ali nekaj drugega
Ogledali smo si novo premiero KUD Fofite, igro Davida 
Harrowerja Kos v režiji Branka Kraljeviča.
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SAMO LESJAK

V soboto, 1. julija, sta KUD JaReM in 
KUD Zbilje, v sodelovanju s Turističnim 
društvom Hraše in skupino Smleških 
pritrkovalcev, uspešno organizirala in 
izvedla likovni Ex tempore v Hrašah. Li-
kovniki so upodabljali smleški grad po 
svojih likovnih predlogah in ustvarjali 
na prosto temo po svojem lastnem nav-
dihu. Na brezplačni otroški delavnici, ki 
so jo podarili otrokom ob zaključku šol-
skega leta, pa so mladi upodabljali na 
temo Povej, razvalina ... Nastali so zelo 
zanimivi in raznoliki izdelki, ki so jih 
zvečer še istega dne razstavili ob cerkve-
nem zidu. Kulturni program so popestri-
li Mlajši smleški pritrkovalci, ki so na 
prenosljivih zvonovih izvedli nekaj me-
lodij oziroma viž, kot jim pravijo sami. 
Po uspešnem dnevu so se organizatorji 
dogovorili, da naslednje leto izvedejo na-
gradni likovni Ex tempore Hraše 2018.

Upodabljali so smleški grad
Likovni Ex-tempore v Hrašah je ponovno privabil mnoge likovne ustvarjalce  
vseh generacij, odprtje pa je popestril nastop Mlajših smleških pritrkovalcev.

Povej, razvalina ... – mladi likovniki so pri ustvarjanju del pokazali svoje znanje.  
/ Foto: arhiv Ex-tempora
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Čisto je lepo.

 

Sprememba uradnih ur za uporabnike

S 1. 7. 2017 bo začel veljati nov razpored uradnih ur za poslovanje s strankami:

  

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpadkov, menjava zabojnikov 
in nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se 
lahko obrnete na dežurne številke, ki jih najdete na www.komunala-kranj.si. 

Uradne ure za področje obračuna 
komunalnih storitev, izdaje 
soglasij, reklamacij in izterjav 
(upravna stavba, Centralna čistilna 
naprava in servisni objekt Zarica):

ponedeljek    od 8. do 12. ure
sreda       od 12. do 16. ure 
petek       od 8. do 12. ure
●

Uradne ure za poslovanje blagajne:
             

ponedeljek   od 8. do 12. ure
torek       od 8. do 12. ure
sreda       od 8. do 17. ure 
četrtek       od 8. do 12. ure
petek       od 8. do 12. ure
●

● DE Pogrebna služba (lokacija 
Mestno pokopališče Kranj) 
uradne ure*:

●

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek     od 8. do 14. ure
sreda     od 8. do 14. ure 
četrtek     od 8. do 14. ure
petek     od 8. do 14. ure
●

● *24-urna dežurna služba

Sprememba uradnih ur za uporabnike
S 1. 7. 2017 je začel veljati nov razpored uradnih ur za poslovanje s strankami:

Uradne ure za področje obračuna komunalnih 
storitev, izdaje soglasij, reklamacij in izterjav
(upravna stavba, Centralna čistilna naprava 
in servisni objekt Zarica):

ponedeljek od 8. do 12. ure
sreda od 12. do 16. ure 
petek od 8. do 12. ure

Uradne ure za poslovanje blagajne:
             

ponedeljek od 8. do 12. ure
torek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 17. ure 
četrtek od 8. do 12. ure
petek od 8. do 12. ure

DE Pogrebna služba (lokacija Mestno  
pokopališče Kranj) uradne ure*:

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek od 8. do 14. ure
sreda od 8. do 14. ure 
četrtek od 8. do 14. ure
petek od 8. do 14. ure

*24-urna dežurna služba

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpadkov, naročilo in menjava zabojnikov ter 
nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se lahko obrnete na 
dežurne številke, ki jih najdete na www.komunala-kranj.si.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
SOT-1022 /17
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MAJA BERTONCELJ

S slavnostno gasilsko parado s skoraj 
devetdesetimi gasilci iz sosednjih ga-
silskih društev in tudi iz pobratenega 
hrvaškega, na čelu katere so bili konje-
niki kmetije Janhar, se je 17. junija za-
čel velik dan gasilce PGD Smlednik. Na 
vrtu dvorca Lazarini so uradno prevzeli 
ključe dveh novih vozil, ki ju je blago-
slovil smleški župnik Tomaž Nagode. 
Po slovesnosti s kulturnim programom 
je sledila še veselica.
Prvo vozilo, ki je okrepilo zmožnosti 
njihovega delovanja predvsem v boju s 
požari v naravi, je znamke Land Rover 
Defender z oznako GVGP-1 in je rablje-
no. Kupili so ga od PGD Prevalje. Ima 
zalogovnik za petsto litrov vode in vi-
sokotlačno črpalko, opremljeno je z 
izolirnimi dihalnimi aparati, primer-
no je tudi za prvo vozilo, ki izvozi na 
intervencijo in začne s samostojnim 
gašenjem. Boter vozila je Marjan Mali 
iz Valburge. Drugo vozilo pa je model 
Ford Turneo Limited z oznako GVM-1, 
gasilsko vozilo za prevoz moštva na in-
tervencije z devetimi sedeži. Opremlje-
no je s tahografom in primerno tudi za 
prevoz mladine na gasilska tekmova-

nja. Boter vozila je KS Smlednik. "Danes 
je velik dan za gasilce PGD Smlednik. 
Letos se nam je izpolnila dolgoletna že-
lja po nakupu novega gasilskega vozila 
za prevoz moštva. Staro je bilo že dotra-
jano in neprimerno za prevoze gasilske 
mladine. S skrbnim varčevanjem, ve-
liko pomočjo krajanov ter donacijami 
smo decembra začeli z nakupom. Inve-
sticija je vredna nekaj več kot 33 tisoč 
evrov. Poleg novega kombija pa se nam 
je v začetku leta ponudila še priložnost 
za nakup rabljenega terenskega vozila, 
ki je zamenjal 33 let staro vozilo TAM, 
ki je postalo zelo počasno in zastarelo," 
je povedal predsednik PGD Smlednik 
Miha Vovk in se zahvalil vsem, ki so 

jim na kakršen koli način pomagali pri 
nakupu vozil.
Zbrane so nagovorili tudi Nežka Bogataj, 
predsednica KS Smlednik, župan Občine 
Medvode Nejc Smole, ki je med drugim 
omenil tudi prostorsko stisko smleških 
gasilcev in pohvalil odločitev za nakup 
rabljenega vozila, da so prepoznali, kaj 
so njihove potrebe, ter predstavnik Ga-
silske zveze Medvode Miha Šušteršič. 
Slednji je poudaril, da z novima vozilo-
ma PGD Smlednik ni pridobil le požarni 
okoliš tega društva, temveč vsi občani, 
gasilci GZ Medvode pa na pomoč prisko-
čijo tudi izven občine.

Velik dan za 
smleške gasilce
Prevzeli so ključe dveh 
novih vozil.

Slavnostna parada ob prevzemu dveh gasilskih vozil

Za terensko gasilsko vozilo Land Rover Defender je ključe prevzel Gašper Zajec, za vozilo za 
prevoz moštva Ford Turneo pa Tilen Skok. 

SIMON ŠUBIC

Junija so v Tacnu znova podelili medalje 
policije za hrabrost in požrtvovalnost. Naj-
višje priznanje, medaljo za hrabrost, sta 
prejela tudi medvoška policistka Sanja Po-
točnjak in prostovoljni gasilec iz Zgornjih 
Pirnič Mitja Jamnik, ki sta z ljubljanskima 
policistoma Dušanom Malijem in Gregor-
jem Poglajnom januarja preprečila samo-
mor deklice, ki je grozila, da se bo vrgla s 
strehe osnovne šole. Pomočnik komandirja 
PP Medvode Sebastian Mohorič in vzgoji-
telj Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana 
Milčinskega v Smledniku Gašper Plevel pa 
sta prejela medalji za požrtvovalnost, ker 
sta rešila življenje gojencu zavoda, ki je na-
meraval skočiti z zbiljskega mostu. 

Pogumno rešili  
življenje dveh otrok



MAJA BERTONCELJ

Rotary club Medvode je bil 10. junija soorganizator dobrodelnega 
Rotary rallyja, ki se je hkrati začel v Medvodah, Idriji in Ajdovšči-
ni, končal pa v Bovcu, kjer je bila sklepna prireditev. Vsak izmed 
klubov organizatorjev je zbiral sredstva za svoj namen, medvo-
ški za otroke iz medvoške občine, ki so ostali brez staršev. Pred 
startom v Medvodah je bil uradni zaključek še enega dobrodel-
nega projekta, v katerega je bil v veliki meri vključen prav Rotary 
club Medvode. Andrej Istenič, predsednik Rotary cluba Medvo-
de, je skupaj s podžupanjo Medvod Darinko Verovšek Skupnosti 
Barka uradno predal v uporabo novo kombinirano vozilo. Gre za 
donacijo medvoških rotarijancev, medvoških podjetij in občine. 
"Zelo smo pozitivno presenečeni – najprej nad občino, ki nas 
je lani povabila na srečanje gospodarstvenikov, kjer smo jim 
lahko predstavili svojo skupnost, potrebe po novem kombiju. 
Do konca lanskega leta smo s pomočjo donatorjev in občine 
zbrali približno polovico potrebnih sredstev, v začetku leta pa 
nas je presenetil Rotary club Medvode z ugodno ponudbo za 

kombi in zelo veliko donacijo. Novo vozilo uporabljamo okrog 
dva meseca. Zamenjalo je enajst let starega, ki je bilo že zelo 
dotrajano. Mislim, da nam bo dobro služilo. V njem se odlič-
no počutimo. Z njim se dnevno vozimo po občini, prevažamo 
naše osebe v delavnice pa tudi na izlete, počitnice. Poleg kom-
bija imamo še eno manjše vozilo," je povedal Blaž Brešan, od-
govoren za Skupnost Barka, hvaležen vsem, ki so prispevali 
za njihovo novo pridobitev. To je njihovo tretje takšno vozilo. 
Prvega so dobili na začetku delovanja, drugega po okrog dese-
tih letih, tretjega pa sedaj za dvajseti rojstni dan.
Največ denarja zanj so zbrali v Rotary clubu Medvode. "Ve-
dno se dogovarjamo, kateri so prednostni projekti za dolo-
čeno leto. Letos je bila izbrana Barka, ki praznuje dvajsetle-
tnico. Potrebovali so nov kombi in zelo smo veseli, da smo 
jim lahko pomagali pri pridobivanju ugodne ponudbe, ki jo je 
pridobil guverner, ki letos prihaja iz našega kluba, zbrali pa 
smo tudi nezanemarljivo vsoto denarja, blizu 15 tisoč evrov. 

Prepričani smo, da bo Barki kombi dobro služil," je na krajši 
slovesnosti povedal Andrej Istenič, predsednik Rotary cluba 
Medvode. Podžupanja Darinka Verovšek je izrazila zadovolj-
stvo, da so skupaj izpeljali takšen dobrodelni projekt, in željo, 
da bi z uspešnim sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnje. 
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Barka z donacijami do 
novega kombija
Novo kombinirano vozilo Skupnosti  
Barka je zamenjalo enajst let starega,  
največ pa je zanj prispeval Rotary club 
Medvode. 

Blaž Brešan z Ireno Jazbar, Darinka Verovšek in Andrej Istenič  
ob novem vozilu Skupnosti Barka

Andrej Istenič je končal enoletni mandat 
predsednika Rotary cluba Medvode. 
Novi predsednik je znani slovenski srčni kirurg 
dr. Tone Gabrijelčič.

ZIDARSTVO JENKO
- NOVOGRADNJE
- FASADE
- ADAPTACIJE
-  ZUNAJE UREDITVE  

(oporni zidovi, polaganje tlakovcev, ograje ...)

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO JENKO, s.p.
Smlednik 40, Smlednik, 041 661 031, 01 362 81 49
info@zidarstvo-jenko.si       www.zidarstvo-jenko.si
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MAJA BERTONCELJ

Poleti se vse več ljudi znova odloči za ohladitev v reki Sori. Letos je 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano pri nastajajočem 
naravnem kopališču ob jezu v Goričanah opravil meritve ustrezno-
sti kopalne vode. Z Javnega zavoda Sotočje Medvode so sporočili, 
da je bil vzorec reke Sore skladen s priporočili o varnosti kopanja 
s smernimi vrednostmi na naravnih kopališčih. To pomeni, da je 
reka Sora v Goričanah pri Medvodah ustrezna za kopanje. Kopali-
šče je sicer še v fazi urejanja. Poskrbeli so že za dostop do vode, 
na petmetrskem obalnem pasu so zasejali travo, območje pa bodo 
opremili tudi s klopmi, stojalom za kolesa in košem za odpadke.

Sora je primerna za kopanje
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Okrog dvesto petdeset upokojencev treh 
medvoških društev upokojencev (Pirni-
če, Medvode in Smlednik) se je zbralo 
na štirinajstem srečanju, ki je potekalo 
v Pirničah v organizaciji DU Pirniče.
Srečanje so začeli z odprtjem razsta-
ve ročnih del vseh treh društev, nada-
ljevali pa z druženjem in kulturnim 
programom, ki je bil preplet nastopov 
upokojencev in mladih iz pirniške šole. 
"Generacije pred nami so nam pokaza-
le pot in pomembno vrednoto, pomen 

druženja in solidarnosti, ki pa žal zaradi 
hitrega življenja in sodobnih obremeni-
tev vedno bolj izginja in se izgublja. Ži-
vljenjska doba se podaljšuje in starejših 
je vedno več. Žal že nekaj let opažamo, 
da starejši postajamo bolj osamljeni in 
potrebujemo vedno več vzpodbude in 
pomoči mlajših. Žal pa istočasno tudi 
opažamo, da število udeležencev na 
naših srečanjih upokojencev upada, pa 
ne samo pri nas, to se dogaja tudi dru-
gje po Sloveniji. Kljub temu še vedno z 
vso zagnanostjo pripravljamo ta naša 
skupna srečanja, ki so del tradicije in 

se nam zdijo pomembna za naše sobi-
vanje v kraju in občini. Izjemnega po-
mena je druženje," je povedala Veronika 
Pretnar Kunstek, predsednica DU Pirni-
če, v katerem imajo skoraj tristo članov 
in so zelo aktivni na raznih področjih, 
kot so jutranja telovadba, ročna dela, 
pohodništvo in izletništvo ... Zbrane so 
nagovorili in pozdravili tudi medvoški 
župan Nejc Smole, v imenu KS Pirniče 
Štefan Čebašek, predsednik Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije Janez Sušnik 
in predsednik Mestne zveze upokojen-
cev Ljubljana Marjan Sedmak.

Štirinajstič so se srečali medvoški upokojenci

V kulturnem programu so nastopili tudi učenci OŠ Pirniče.Veronika Pretnar Kunstek, predsednica DU Pirniče, in razstava ročnih del

MAJA BERTONCELJ, FOTO: IZTOK PIPAN

Turistično društvo Zbilje je organiziralo 
prvi festival Pesmi na vodi, ki je potekal 
dva zaporedna večera, 23. in 24. junija. 
Gre za obuditev prireditve izpred de-
setletij, ki so jo nameravali izvesti na 
splavu na jezeru, letošnji več kot dvaj-
set tisoč evrov vredni novi pridobitvi 
za reševalna in konktrolna plovila, ki 
je prilagojena tudi za prireditve. Za or-
ganizacijo prireditve Pesem na vodi pa 
niso dobili potrebnih dovoljenj in je zato 
potekala na vaškem trgu na Zbiljski do-
bravi. Predstavili so se mladi glasbeniki 
in pevci, tudi z lastnimi skladbami. Prvi 
večer so nastopili Sorške kresnice z go-
sti, Ana Lucija Jezeršek, Tilen Sušnik in 
duo Currents Combined, drugi večer pa 
Klara Veteršek, Blaž Avsenik, Tadej Še-
pec, Anže Mikulan in Jošt Lampret.

Obudili Pesem na vodi

V dveh večerih so se predstavili mladi glasbeniki in pevci, tudi z lastnimi skladbami.
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Društvo Touhou, ki združuje ljubitelje 
japonske kulture in jezika, je sredi juni-
ja v sodelovanju s TD Zbilje ob Zbiljskem 
jezeru tretjič pripravilo Azijski kulina-
rični dan, ki je potekal pod geslom Ni 
samo suši za moj buši. 
Zbrale so se restavracije, trgovine in 
drugi predstavniki azijskega trga, ki 
so predstavili svojo hrano in izdelke. 
Potekala je tudi predstavitev sankukai 
karateja. Letos je bila ponudba še bolj 

raznolika, spekter kulinaričnih užitkov 
pa še večji. "Letos smo še z večjo in še 
bolj raznoliko ponudbo poskrbeli, da 
bodo brbončice obiskovalcev doživele 
še večji spekter kulinaričnih užitkov. 
Ljudem želimo pokazati, da azijska 
hrana nista samo sladko-kisli pišča-
nec in suši, je pa res, da tudi trenutno 
lahko vidimo, da se največ ljudi ustavi 
prav pri stojnici s kitajsko hrano. Azij-
ska kulinarika je zelo raznolika in nudi 
zelo različne okuse," je v imenu orga-
nizatorjev povedal Žiga Kovač iz Moš, 

ki je tudi velik ljubitelj azijske hrane, 
najraje pa ima suši. Na stojnicah so 
ponujali bolj in manj znane azijske do-
brote. Novost so bili vietnamski Banh 
Mi sendviči, marsikdo pa ne ve, da je 
predvsem med mladimi priljubljena 
osvežilna pijača z imenom Bubble tea 
iz Azije, natančneje iz Tajvana. Gre za 
sveži čaj, lahko tudi z mlekom, s široko 
paleto okusov osvežilnega sadja, servi-
rano ledeno mrzlo z naravnimi krogli-
cami tapioca, popping boba ali kokoso-
ve želatine.
Azijski kulinarični dan je edini tovrstni 
dogodek v Sloveniji, organizatorji pa 
upajo, da bo na isti lokaciji potekal tudi 
prihodnje leto.

Azijska kulinarika v Zbiljah

Tudi osvežilna pijača z imenom Bubble tea je iz Azije.

MAJA BERTONCELJ

V Kampu Smlednik v Dragočajni je sredi junija enajstič pote-
kal Slovenski dan v Dragočajni, tradicionalna prireditev, ki 
je med najbolje obiskanimi ob občinskem prazniku. Kulina-
rična ponudba in pester program, vse skupaj brezplačno, je 
tisto, kar privabi obiskovalce iz medvoške občine in tudi od 
drugje. Prireditev je dobra popestritev tudi za goste kampa. 
Organizatorji so bili zadovoljni. Jure Žitnik, predsednik TD 
Dragočajna - Moše je povedal: "Vsako leto je več ljudi in letos 
je bil obisk rekorden. Naša prireditev je že dobro znana in 
pred dogodkom je kar veliko klicev tudi od domačih obrtni-
kov, ki bi želeli sodelovati in se pokazati. Žal smo prostorsko 
omejeni, držimo pa se tudi načela, da je za obiskovalce vse 
brezplačno. Nekateri bi želeli priti tudi prodajati." Ponudba 
je bila raznolika: različna peciva, medla, kaše, polenta, do-
brote domačih gospodinj, iz kotličkov je dišalo po vampih, 
ričetu in krompirjevem golažu, iz poljske kuhinje pa po joti. 
Otroci so bili veseli "šmorna", za osvežitev so bile različne 
domače pijače. Potekale so tudi delavnice, prikazano je bilo 
čebelarstvo, pletenje košar ... Dogajanje so popestrili še trak-

toristi starodobniki, folkloristi, pevci in pevke ... Glede na 
to, da je za obiskovalce vse brezplačno, nekateri so že kar 
vajeni, da na ta dan pridejo v Dragočajno na kosilo, nas je 
zanimalo, kako pokrijejo stroške prireditve. "Veseli smo pro-
stovoljnih prispevkov, finančno pa nam pomagata Občina 
Medvode in Turistična zveza Slovenije. Ne bi pa šlo brez šte-
vilnih prostovoljcev našega društva. Danes jih je 62, če pri-
štejemo še vse nastopajoče, pa je število še precej večje," je 
še dejal Žitnik.

Slovenski dan odlično 
obiskan

Iz kotličkov je dišalo po vampih, ričetu in krompirjevem golažu,  
iz poljske kuhinje pa po joti. 

Ob našem obisku je bilo največ povpraševanja po kitajski hrani.
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Pohodništvo in praznovanje dneva dr-
žavnosti združuje Pohod po poteh ro-
parskih vitezov, ki vsako leto poteka na 
prazničnega 25. junija.
Organizatorjem iz Turističnega društva 
Žlebe - Marjeta je letos nekoliko ponaga-
jalo vreme, tako da se je pri OŠ Preska ob 
8. uri zjutraj zbralo nekaj manj pohodni-
kov kot običajno, pridružili pa so se jim 
tudi med potjo, največ pri cerkvi sv. Mar-
jete v Žlebeh, kjer je bil najdaljši vmesni 
postanek na poti do cilja na Branovem. 
Pohodnike so spremljali roparski vitezi 
Hertenbergi, kakršni so nekoč prebivali 
nad Žlebami, v grajski utrdbi pod vznož-
jem hriba Jeterbenk. "Prva postaja je pri 
kozolcu v Žlebeh, kjer je razstava starih 
razglednic s področja občine Medvode, 
ki jih bom pohodnikom bolj podrobno 
predstavil. To je novost letošnjega poho-
da, ostalo pa je tradicionalno. Pri marje-
ški cerkvi se okrepčajo, za kar vsako leto 
poskrbijo gospodinje, kogar bo zanimalo, 
bo prisluhnil Olgi Verovšek, ki bo poveda-
la nekaj več o marješki cerkvi in o lokal-
nih legendah, nato pa naprej do cilja, kjer 
bo družabno srečanje," je pred prihodom 
pohodnikov v Žlebe povedal Ladislav Vid-
mar, predsednik TD Žlebe - Marjeta.
Glede na to, da pohod poteka na dan dr-
žavnosti, smo Vidmarja povprašali še, kaj 
mu pomeni 25. junij. "To je za kulturnim 
praznikom zame drugi največji državni 
praznik. Da smo dobili svojo državo, je 
bil prelomni trenutek, dolgoročno nosi-
lec naše državnosti, vzrok, da smo sami 
svoji gospodarji, kakor koli že gospodari-
mo. Mislim, da je pred nami lepa priho-
dnost," je odgovoril. Pohodnikom se je v 
Žlebeh pridružila tudi Darinka Verovšek, 
podžupanja Medvod, ki je o dnevu držav-
nosti strnila naslednje misli: "Rada imam 
državo Slovenijo, rada imam občino Med-
vode, ljudi, ki tukaj živijo. Veseli me, da 
znamo izobesiti zastavo, da smo ponosni 
državljani Slovenije. Sama sem zelo po-
nosna, da imamo samostojno državo in 
da smo dosegli, kar smo. Bi si pa želela, 
da bi znali ljudje tudi pohvaliti, drug dru-
gega spodbujati in skupaj nekaj naredi-
ti, da bi negativizem obrnili v pozitivno 
smer. Ljudje, ki tukaj živijo, s svojo gosto-
ljubnostjo danes to dokazujejo. V ospredju 
mora biti v politiki blaginja naše države, 
ne da se dela drug proti drugemu."

Pohod z vitezi

Najdaljši vmesni postanek so imeli pohodniki tradicionalno pri cerkvi sv. Marjete,  
kjer so jih postregle grajske gospe.
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energetsko varčevanje

Nepremičninsko  
posredovanje

Energetsko svetovanje – 
izdelava energetskih izkaznic. 
V primeru, da mi prodamo 
nepremičnino, dobite povr
njene stroške energetske 
izkaznice.

Gradbeni nadzor

Projektiranje stavb  
in urejanje dokumentacije  
za gradbeno dovoljenje.

MIKOM d.o.o.
Vikrče 41, 
1211 Ljubljana Šmartno
041 679 258
mikom@siol.net

MAJA BERTONCELJ 
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Na gradu Lisičje na Škofljici je potekalo 
letošnje regijsko gasilsko tekmovanje v ori-
entacijskem teku, na katerem je nastopilo 
109 ekip. Pionirji PGD Smlednik v sestavi 
Bor Štagoj, Nika Perhavec, Andraž Gran-
dovec in rezerva Ajda Bergant ter spremlje-
valec ekipe Žiga Jeraj so dosegli 3. mesto 
in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 
jeseni. Za trud in čas se društvo zahvalju-
je mentorjema Marku Debeljaku in Pavletu 
Bonči ter učiteljici Erni Krušnik.

Uvrstili so se  
na državno tekmovanje

Pionirji PGD Smlednik (desno), tretji 
na regijskem gasilskem tekmovanju v 
orientacijskem teku

MAJA BERTONCELJ

Na dobravi ob Zbiljskem jezeru so 10. 
junija tekmovali mladi gasilci iz GZ 
Medvode in GZ Vodice. Tekmovanje zvez 
poteka skupaj, rezultati pa so seveda lo-
čeni. Pomerili so se v štirih starostnih 
kategorijah: pionirji, kamor štejejo tudi 
mešane ekipe, pionirke, mladinci in 
mladinke. Najštevilnejša je bila kon-
kurenca v pionirskih kategorijah, saj 
je nastopilo devet ekip, mladinskih je 
bilo šest. Tudi letos je bilo največ vese-
lja v vrstah PGD Zbilje. Odnesli so kar 
tri zmage: med pionirji, pionirkami in 
mladinkami, medtem ko so najboljši 
mladinci v občini iz vrst PGD Sora.
"Zanimanje za gasilstvo med mladimi 
je, tako da smo lahko kar zadovoljni. 
Število gasilskih enot na tekmovanju 
je vsako leto približno enako. Mladinci 
in mladinke so imeli mokro vajo s hi-
dranta, reševali so izpitne teste in imeli 
vajo razvrščanja, pionirji in pionirke pa 
so imeli klasično vajo z vedrovko, dru-
gi preizkus je bil prenos vode od ene do 
druge točke, tretji pa razvrščanje. Znanje 
je, ekipe so se pripravljale, seveda pa je 
tudi nekaj treme, sploh pri najmlajših. 

Morda bi bilo včasih bolje vajo naredi-
ti kakšno sekundo počasneje in z manj 
napakami. Najbolj pomembno pa je, da 
se mladi družijo, da čas preživijo v na-
ravi, so v naših vrstah in se ne nazadnje 
naučijo tudi kaj koristnega za nadaljnje 
življenje," je povedal Miha Šušteršič, ki je 
bil na tekmovanju v vlogi predsednika 
tekmovalnega odbora. Da mlade gasil-
stvo veseli, je potrdila tudi Anita Kalan, 
mentorica ekipe pionirjev iz Zbilj, starih 
od šest do deset let: "Se zanimajo in radi 
prihajajo na vaje. Za gasilstvo v Zbiljah 
se ni bati, gre kar iz roda v rod."
Kot je še pojasnil Šušteršič, so se prve 
tri enote iz vsake kategorije uvrstile 
naprej na regijsko tekmovanje, ki bo je-
seni najverjetneje potekalo na isti loka-
ciji, torej ob Zbiljskem jezeru. To bi bilo 
sploh prvič. Na regijskem tekmovanju 
nastopa precej več ekip, najboljše prve 
tri po kategorijah iz desetih gasilskih 
zvez, ki sestavljajo regijo Ljubljana 1. Na 
regijsko tekmovanje so se iz GZ Med-
vode uvrstile naslednje enote: pionirji 
(Zbilje 1, Sora, Zbilje 2), pionirke (Zbilje), 
mladinci (Sora, Zbilje, Sp. Pirniče - Vikr-
če - Zavrh), mladinke (Zbilje, Sp. Pirniče 
- Vikrče - Zavrh).

Največ zmag znova v Zbilje
Na tekmovanju gasilske mladine v Zbiljah je iz 
Gasilske zveze Medvode nastopilo petnajst ekip. V treh 
kategorijah so bili najboljši Zbiljci, v eni pa gasilci  
iz PGD Sora.

Tekmovali so tudi najmlajši gasilci. V ekipi jih je devet in v vaji z vedrovko so morali čim prej 
zbiti tarčo. To je bila ena izmed njihovih treh nalog na tekmovanju. Na sliki pionirji iz Zbilj.
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Pred domačijo Jakoba Aljaža v Zavrhu je 1. julija potekala sve-
čana akademija ob 20. obletnici Gorniškega kluba Jakob Aljaž. 
Poleg častnih znakov pohodnikom za prehojeno Aljaževo pot Od 
doma do doma so letos podelili še posebna priznanja ustanovi-
teljem, somišljenikom, zunanjim sodelavcem in podpornikom 
kluba in plakete najbolj delavnim. Prireditev je popestril kultur-
ni program, slavnostna govornica je bila podžupanja Medvod 
Darinka Verovšek, večina zbranih pa se je nato podala na Šmar-
no goro, kjer je prav tako tradicionalno sveto mašo daroval tri-
glavski župnik France Urbanija.

"Ob dvajsetletnici gorniškega kluba je zaznati veselje, da ogro-
mno pohodnikov prehodi našo pot Od doma do doma. Poleg 
tega imamo na tej akademiji že dvajset let sonce. Prireditev 
je lepa in zavedna. Zavedajmo se, da smo Slovenci in mora-
mo častiti osebo, kakršen je bil Jakob Aljaž," je povedal Tomaž 
Mis, dolgoletni predsednik Gorniškega kluba Jakob Aljaž. 
Tudi on je bil med triindvajsetimi iz Slovenije in tudi iz tujine, 
ki so letos prejeli častni znak za prehojeno pot. "Za tokratni 
znak sem potreboval okrog pet let. Zadnje čase imam nekaj 
težav s kolenoma, a mi je kljub temu uspelo in sem ponosen 
na to. Upam, da pot v naslednjem letu prehodim še enkrat v 
celoti," je še dejal. Kot je pojasnil Janez Kocjan - JanKo, "oče" 
poti in njen upravnik, jo je v vseh teh letih prehodilo 672 po-
hodnikov, nekateri večkrat, večina enkrat. Med slednjimi sta 
zakonca Poljanec iz Sp. Senice. "Z ženo sva prvič prehodila 
to pot. Ni zahtevna, je pa lepa. Da sva obiskala vse vrhove 
in poti, sva potrebovala okrog tri mesece. Še se bova podala 
nanjo," je dejal Janez Poljanec. Zakonca Petač iz Zg. Pirnič sta 
častni znak dobila že šestnajstič, po poti pa hodita že sedem-
najstič. "Mož bo star že osemdeset let. Greš samo, da hodiš. 
Takšne poti so najina motivacija. Hodiva tudi po drugih, ne 
samo Od doma do doma. Hribi so pri nama na prvem mestu, 
tako je lepo, mir ... Naj gredo ljudje v hribe, za vsakega se 
najde primeren hrib ali gora. Jaz imam poleg hribov še tek, 
balet, telovadbo," je polna energije Štefanija Petač.
"Ko smo zastaviti to pot, smo jo razdelili tako, da gre po krajih, 
kjer je živel in deloval Jakob Aljaž. Pot je zelo lepa in upam, 
da bo kmalu dočakala tisočega pohodnika," je za konec dejal 
Kocjan.

Častni znaki za triindvajset pohodnikov

Med tistimi, ki so letos prejeli častni znak za prehojeno Aljaževo 
pot, sta tudi zakonca Petač iz Zg. Pirnič. Pot sta prehodila že 
sedemnajstkrat.

MAJA BERTONCELJ

Na vrhu Grmade so se 10. junija kot vsa-
ko leto znova zbrali člani PD Medvode 
in PD Blagajana iz Polhovega Gradca ter 
drugi ljubitelji hribov. Srečanje je bilo 
tradicionalno, a letošnje leto posebnoj 
slovesno. Obeležili so 15 let postavitve 
orientacijske plošče. Govorniki so bili 
Miro Plešec, podpredsednik PD Med-
vode, predsednik PD Blagajana in Nejc 
Smole, župan Medvode.
Medvoški planinci so se do Grmade od-
pravili s Topola, polhograjski so prišli s 
svoje strani. "Petnajst let mineva, odkar 
smo postavili tole gospodično, ki je lepa, 
dobro kljubuje času in ohranja mladost. 
Pobuda je prišla iz polhograjskega dru-
štva, saj so ugotovili, da ljudje radi za-
hajajo na Grmado, a ne vedo, kam vse 
se z nje vidi. K sodelovanju so povabili 
še naše člane in pobudo smo z veseljem 
sprejeli," je povedal Miro Plešec, pod-

predsednik PD Medvode, Stane Dvanaj-
ščak, predsednik PD Blagajana je dodal, 
da upa, da se bodo še dolgo let na ta spo-
minski dan srečevali na Grmadi: "Vsako 
leto je treba obuditi spomine." Srečanja 
se je udeležil tudi medvoški župan Nejc 
Smole, ki je dejal, da je rad med ljudmi 
dobre volje, kakršni so planinci, sploh 
pa tam, kjer se srečajo ljudje iz sose-
dnjih občin. Poudaril je še, da so s Pol-
hovim Gradcem kar premalo povezani, 
jih pa povezuje naravni biser, kot so Pol-
hograjci. Obenem se je zahvalil medvo-
škim planincem za vse dejavnosti, vse 
delo, ki ga opravijo. 
"Orientacijska plošča je pognala globoke 
korenine in vezi prijateljstva, ki vežejo 
ljudi, ne samo planince, iz polhograj-
ske in medvoške strani Grmade," je za 
konec uradnega dela še povedal Plešec. 
Sledilo je druženje – najprej na vrhu 
Grmade, nato pa še na Kmetiji odprtih 
vrat na Gontah.

Petnajst let gospodične na vrhu Grmade

Govorci ob obletnici orientacijske table na 
vrhu Grmade: župan Medvod Nejc Smole, 
podpredsednik PD Medvode Miro Plešec in 
predsednik PD Blagajana Stane Dvanajščak
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Pri lovski koči v Zavrhu je konec junija potekalo strelsko tekmova-
nje za pokal občine Medvode. Udeležilo se ga je 22 lovcev strelcev, 
po 11 iz vsake lovske družine: Medvode in Šmarna gora. Tekmovali 
so v kombinaciji, kar pomeni, da so dvajsetkrat streljali na glina-
ste golobe in desetkrat v tarčo. Med super veterani nad 65 let so 
bili najboljši trije Lovro Korošec (LD Medvode), Bernard Šesek (LD 
Šmarna gora) in Rajko Knific (LD Medvode), med veterani nad 55 let 
Rajko Andrejašič (LD Medvode), Nijaz Hodžić (LD Šmarna gora) in 
Dušan Belšak (LD Medvode), med člani do 55 let pa Franc Barbič, 
Pavle Povše (oba LD Šmarna gora) in Tomaž Tratnik (LD Medvode). 
V skupnem seštevku je bil najboljši Rajko Andrejašič (188 točk), kar 
pomeni, da je postal občinski prvak za leto 2017. Drugi je bil Franc 
Barbič (187 točk), tretji pa Lovro Korošec (186 točk). V točkovanju 
ekip, šteje se najboljših osem strelcev vsake ekipe, je zmagala LD 
Medvode (1397 točk), LD Šmarna gora jih je zbrala 1336.

Občinski prvak je Rajko Andrejašič

Za pokal občine Medvode je streljalo 22 lovcev.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV KK HIDRO MEDVODE

Kegljaški klub Hidro Medvode je konec maja in na začetku junija 
organiziral 23. odprto prvenstvo Medvod v kegljanju in 14. Košmr-
ljev memorial. Konkurenca je bila dobra. "Nastopilo je 163 tekmo-
valcev in tekmovalk v treh kategorijah. Pri moških je slavil državni 
reprezentant Primož Pintarič iz ljubljanske Ograjce, ki je podrl 631 
kegljev. Najboljši domačin je bil Rado Rebolj, igralec Hidra, ki je z 
rezultatom 609 osvojil četrto mesto. Pri ženskah je zmagala Piv-
čanka Metka Škoberne, ki je podrla 541 kegljev. Najboljša doma-
činka je bila Marta Kršinar, KD Medvode, na šestem mestu z rezul-
tatom 524 podrtih kegljev. Pri rekreativcih, ki ne igrajo v državnih 
ligah, je slavil Radovljičan Tomo Toman, ki je podrl 574 kegljev, 
drugo mesto je zasedel Marjan Maravič (Ograjca) z rezultatom 569 
in tretje član domačega Hidra Miro Kocjan, ki je podrl 556 kegljev," 
je v poročilu zapisal Tomaž Kernič.

Kegljali za prvaka Medvod

Zmagovalec med rekreativci Tomo Toman in tretjeuvrščeni  
domačin Miro Kocjan

MAJA BERTONCELJ

Šahovski klub Medvode je 10. junija v gostilni Bencak organiziral 
turnir, ki je potekal v spomin na lani preminulega najstarejšega 
člana kluba Francija Cedilnika, ki je umrl v 93. letu starosti. Z ude-
ležbo so bili zadovoljni, saj je na prvem Cedilnikovem memorialu 
igralo trideset šahistk in šahistov, prvo ime pa je bil mednarodni 
mojster Simon Jerič z Vrhnike, ki je turnir tudi dobil. Med šahisti 
domačega kluba se je najvišje uvrstil Peter Krupenko na sedmo 
mesto, 11. je bil Rudi Pergovnik, 13. Roman Arčon, 14. Janez Ješe, 
19. Boris Herceg, 22. Branko Cedilnik, 25. Katja Krupenko, 26. Fa-
dil Luštak, 27. Jasmin Hodžić, 29. Jože Renko in 30. Tone Miklič, 
predsednik ŠK Medvode. Na turnir so privabili tudi mlade šahiste 
in najmlajši je bil Domen Mikolčevič iz Vaš, ki je uspel prehite-
ti nekaj precej izkušenejših šahistov. Med najboljšimi pa je bila 
prav tako še osnovnošolka Zala Urh iz kranjskega šahovskega 
kluba Stari Mayr, državna osnovnošolska prvakinja v kategoriji 
deklic do 15 let. Osvojila je peto mesto.

Šahisti v spomin na Francija  
Cedilnika

Šahisti na Cedilnikovem memorialu: levo predsednik Šahovskega 
kluba Medvode Tone Miklič, desno na sedmem mestu najvišje 
uvrščeni domači šahist Peter Krupenko, v ozadju najmlajši 
udeleženec Domen Mikolčevič



ŠPORT IN REKREACIJA | 27 

MAJA BERTONCELJ

Na startu pri OŠ Preska so se tudi letos 
zbrali tekači, ki so se udeležili šestega 
Teka na Katarino. Letos so se jim prvič 
pridružili še tekmovalci v nordijski hoji. 
Slednji so se na pot podali prvi. Cilj so imeli 
na Sv. Jakobu. "Nordijska hoja v sklopu te 
prireditve poteka prvič, že tri leta pa ima-
mo v tem športu pokal Slovenije, ki sedaj 
poteka pod okriljem Smučarske zveze 
Slovenije. Letos so štiri tekme, današanja 
je tretja. Bili sta že v Radencih z več kot sto 
dvajset udeleženci in na Dovško Babo, za-
ključek pa bo v Halozah. Pri nordijski hoji 
je treba uporabljati dvotaktni diagonalni 
korak, kar pomeni klasična hoja s podalj-
šanim korakom in izmenično odrivanje 
s palico. Tek je prepovedan. Kontrole so 
vmes, kontrola tudi tekmuje," je pojasnil 
domačin Mirko Verovšek, vodja tekme, 
ki je tudi vodja slovenske komisije in de-
monstratorske vrste za nordijsko hojo in 
tek na smučeh ter nordijsko rolkanje in 
rolanje. V Preski se je na startu tekmova-
nja v nordijski hoji zbralo šestnajst udele-

žencev, večina članov NŠD Medvode, ki je 
bilo skupaj s Športno zvezo Medvode or-
ganizator prireditve. Pri moških so bili na 
cilju najhitrejši Gal Gros, Boštjan Mirtič 
in Peter Mašič, pri ženskah pa Zala Jenko, 
Mojca Šraj in Manca Mašič. Nekaj minut 
za njimi so se proti Katarini podali tekači. 
Cilj so imeli pri gostilni Pr' Jur. Na startu 
jih je bilo le devet. Najhitrejši moški so 
bili Matjaž Krnc, Roman Hudmal in do-

mačin Bojan Cvajnar, med ženskami pa 
sploh edina Petra Race. "Zjutraj sem vsta-
la, pojedla in se usedla v avto. V prvi vrsti 
pričakujem lep tek in lep dan. Škoda, da 
nas je tako malo. Prvič sem v teh krajih 
in tudi zato sem se odločila, da pridem," je 
povedala Racetova, ki živi v Radovljici. Še 
pred tekači na dolgi progi pa so bili v cilju 
otroci, ki so imeli start pri kmetiji Mamo-
vec. Najhitrejši je bil Luka Zupan.

S palicami na Sv. Jakoba, tekači na Katarino

Prvič so v sklopu Teka na Katarino tekmovali tudi v nordijski hoji. 
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MAJA BERTONCELJ

Sredi junija so se zaključila ligaška tek-
movanja v prstometnih ligah v sezoni 
2016/2017. Uspešne so bile tudi ekipe Špor-
tnega društva Senica, Sekcije prstomet, 
čeprav niso ponovile lanske izjemne se-
zone. Ekipa ŠD Senica – Lotrič Meroslovje 
je v prvi ligi zasedla tretje mesto med 14 
ekipami. Najboljša med devetdesetimi 
tekmovalci sta bila Miodrag Milašinović 

na drugem mestu in Šukrija Šarić na še-
stem mestu. Ekipa ŠD Senica – DAF Cor-
dia je v drugi ligi gorenjska regija osvojila 
tretje mesto med devetimi ekipami. Med 
56 posamezniki je bil Mersad Beganović 
šesti in Sejdo Šarić osmi. Ekipa ŠD Senica 
– Processi je v drugi ligi ljubljanska regi-
ja končala tekmovanje na četrtem mestu 
med devetimi ekipami. V konkurenci 58 
tekmovalcev je njihov najboljši član Ra-
domir Mašović osvojil tretje mesto. 

Končana sezona v prstometu

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV KLUBA

Rugby Ljubljana se je pretekli mesec z 
mladinskimi selekcijami že četrto leto 
zapored udeležil tridnevnega medna-
rodnega športnega festivala United  
World Games v Celovcu, na katerem 
se je zbralo več kot deset tisoč mladih 
do 18. leta z vseh celin, ki so se pome-
rili v dvanajstih športnih disciplinah. 
Njihova selekcija U14 (na sliki) je osvo-
jila tretje mesto, v ekipi pa so bili tudi 
osmošolci OŠ Preska, ki igrajo za Rugby 
Ljubljana. To so: Nejc Bernard, Alex Di-

mitrov, Gaber Kajič, Nace Lovrenčak, 
Jure Potočnik in Jan Šerjak. V ekipi, ki jo 
je vodil trener Siniša Đukić, je tudi Tim 

Košir, ki pa zaradi poškodbe v Avstriji ni 
tekmoval.  Treninge si boste lahko ogle-
dali septe mbra, ko bo potekal tudi vpis.

Medalja v ragbiju

PETER KOŠENINA

Praznovanje občinskega praznika se je 
letos prvič končalo s pohodom Od Jako-
ba do Jakoba, ki so ga pohodniki začeli 
pri vseh treh cerkvah sv. Jakoba v ob-
čini. S Katarine, Petelinca in Hraš so se 
odpravili do skupnega cilja pri rojstni 
hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu. 
Ideja za pohod se je porodila županu Nej-
cu Smoletu, Javni zavod Sotočje pa jo je 
izvedel ob pomoči Planinskega društva 
Medvode. Pred leti, ko je društvo še skr-
belo za Planinski dom v Tamarju, so se 
Medvoščani enkrat letno srečevali tam, 
zdaj pa je tu nova priložnost za prijetno 
druženje. Prvega pohoda se je udeležilo 
okrog sedemdeset pohodnikov. S Katari-
ne do Zavrha so prehodili štirinajst ki-
lometrov, na poti proti ravnici pa so se 
pridružili tistim, ki so svojo pot začeli na 
Petelincu. Savo so prečkali v Mednu. Ti-

sti, ki so se odpravili iz Hraš, so se na poti 
povzpeli do Starega gradu nad Smledni-
kom in jo nato po ravnem nadaljevali do 
cilja v Zavrhu. S Katarine do Zavrha so 

prehodili štirinajst kilometrov in zanje s 
postanki porabili štiri ure in pol. Pri Alja-
ževi domačiji jih je čakal topel obrok in 
kratek kulturni program. 

Pohod Od Jakoba do Jakoba dobro sprejet

Del pohodnikov pred Aljaževo domačijo v Zavrhu
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

POHITI, PREDEN TI ODPELJE!
INOVATIVNI NISSAN QASHQAI SEDAJ V EKSKLUZIVNI PONUDBI.

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - Tel.: 01 2000 627
www.nissan.avtohisamalgaj.si

Kombinirana poraba goriva: 6,0–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 138–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185 g/km. Št.delcev: 0,12–39,55x1011. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Oglaševani prihranek 4.400 € velja za omejeno količino vozil Nissan Qashqai 1,6 dCi Tekna 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega vozila Qashqai z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6.. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz do 150.000 km za 
dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Akcija traja do razprodaje zalog. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. 
Slika je simbolična.

+ DO 4.400 € PRIHRANKA* 

+ 7 LET JAMSTVA**

+ 5 LET VZDRŽEVANJA***

OGLAS_KONCES_QQ_JUN17_A5_V2.indd   1 22/06/2017   12:04

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Železniki z okolico so 30. junija in 1. julija gostili tretji reli za 
letošnje slovensko državno in pokalno prvenstvo v reliju. Prvič 
je bil v letošnji sezoni v konkurenci Jani Trček iz Zavrha (na fo-
tografiji desno s sovoznikom Miho Horvatom). Na vrhu so odlo-
čale desetinke. Zmaga je odšla na Slovaško, dosegla pa sta jo 
Vlastimil Majerčak s sovoznico Michaelo Vejačkovo (Ford Fiesta 
R 5). Njun zmagovalni skupni čas je bil po desetih hitrostnih 
preizkušnjah, dve sta bili prvi dan, osem pa drugi dan, 1;02:28. 
Jani Trček (RD Beja Šport) je sedel v Mitsubishiju Lancer EVO IX. 
Medvoški relist se je v Železnikih že veselil zmage, tokrat pa je 
končal na skupno enajstem mestu in si pridirkal letošnji prvi 
točki za državno in pokalno prvenstvo.

Trček znova v akciji

MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN

Ob prihodu poletja so v Goodyearu pripravili koristne napotke, kako 
poskrbeti, da bodo vaše pnevmatike tudi v vročih mesecih v najboljši 
formi. Pnevmatike v poletnih dneh zahtevajo posebno skrb, saj z nji-
mi vozite po razgretem cestišču, pogosto pa so potovanja tudi daljša 
in z bolj obremenjenim avtomobilom. V Goodyearu vam svetujejo, da 
preden odrinete na pot, preverite stanje in tlak v pnevmatikah ter nji-
hovo obrabo. Z ustrezno napolnjenimi pnevmatikami boste poskrbeli 
za manjšo porabo goriva in maksimalno življenjsko dobo pnevmatike, 
avtomobil boste lažje upravljali, zaviranje bo bolj odzivno in vožnja 
bolj tekoča, s tem pa boste pozitivno vplivali tudi na varnost v prome-
tu. Ustrezen tlak je torej pomemben dejavnik, ki ne nazadnje prispeva 
k odličnemu poletnemu potovanju. 

Kaj morate vedeti o skrbi  
za pnevmatike v poletnih mesecih? 
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si
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22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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Pred nami je lepša polovica leta, čeprav 
je to osebna ocena ali izbira. Pa vendar 
sem mnenja, da nam ta polovica leta 
prinese več ugodja, še sploh tistim, ki 
so v prvi polovici leta vložili dovolj tru-
da. In če k temu prištejemo še jesensko 
barvitost krajine, pohajkovanje po goz-
dovih za gobami ali kostanjem in vzne-
mirljivo dogajanje ob koncu leta s tremi 
darežljivimi in tudi potratnimi možmi, 
potem bo kar držala trditev iz prvega 
stavka tega zapisa. Prav gotovo vam 

tokrat ne bo težko uganiti, na katerem 
"medvoškem morju" sem se hladil.
Odgovore pošljite do konca avgusta na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". En 
pravilen odgovor bomo izžrebali in po-
šiljatelja nagradili.
V junijski številki sem vas spraševal, 
kje sem naredil spodnji posnetek. Ko-
rak se mi je zaustavil na cestici, ki se z 
roba Svetja spušča k železniški progi, ki 

vodi vzporedno s tirom proti vasici Lad-
ja, gledal pa sem na cerkev v Sori pod 
Homom in Osolnikom levo. Žreb je do-
ločil, da nagrado prejme Franc Keber iz 
Medvod. Poslali vam jo bomo po pošti.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

1

SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta pravi: "Vsi najprej pomi-
slimo, da origano in pica spadata sku-
paj. Dobra misel ali origano je začimba, 
ki ne sme manjkati v sredozemski ku-
hinji in vam bo poleg močnega aroma-
tičnega okusa postregla tudi z mnogimi 
zdravilnimi učinki. Origano je trajnica 
z drobnimi škrlatnimi cvetovi, ki zraste 
približno pol metra visoko. Je odličen vir 
vitamina K, mangana, železa in vlaknin. 
Je tudi dober vir omega-3 maščobnih ki-
slin in kalcija, uporablja se kot dišavni-
ca, začimbnica ali pa zdravilna rastlina."

ENOSTAVEN RECEPT ZA VROČE DNI

Marješka Pehta predlaga dober in eno-
staven recept za vroče dni, in sicer 
krompir z limoninim maslom in ze-
lišči: "Kos masla penasto umešamo in 
mu dodamo sesekljan peteršilj, bazili-
ko, origano in limonino lupinico. Vse 
skupaj dobro premešamo in postavimo 
v hladilnik, da se maslo ohladi in strdi. 
Krompir olupimo, operemo in ga sku-
hamo v slani vodi. Nato ga dobro odce-

dimo in še vročega zabelimo z maslom."
Kot pravi, je origano močan antioksidant, 
deluje protivnetno in protimikrobno, listi 
delujejo razkuževalno, pospešujejo izka-
šljevanje in delujejo proti krčem ter nape-
njanju. Čaj iz origana je učinkovit pri pre-
hladu, želodčnem krču, črevesnem krču, 
napihovanju, lajša revmatične bolečine, 
blaži kašelj in znižuje telesno temperatu-
ro. "Čaj pripravimo tako kot vse druge čaje, 
vrelo vodo prelijemo čez posušene listke, 
pustimo stati nekaj minut in pijemo po 
požirkih. Po želji dodamo med in limono 
pri prehladnih obolenjih, ni pa potrebe. 
Čaji so najboljši brez vseh dodatkov."

SUŠENJE ZAČIMB 

V nadaljevanju je Pehta spregovorila še 
nekaj na temo sušenja začimb: "Vse za-
čimbe, ki jih pridelam v manjših koli-
činah ter se lahko uporabljajo tako za 
kuho kot za čaj, sušim doma v pečici na 
ventilaciji med 50 in 100 stopinjami, lepo 
počasi, da se popolnoma posušijo, potem 
pa jih pospravim v steklene kozarce, kjer 
čakajo za uporabo. Njihov vonj ostane in 
barva ne zbledi."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Origano ali dobra misel

Origano ali dobra misel je začimba, ki jo imamo lahko v domačem vrtu.
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MEDVODE,  
Cesta ob Sori 11,  
1215 Medvode,

Tel. 01/3613 300,  
T: 031/ 810 384 
T: 051/649-640 

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka  

od 8. do 19. ure,
ob sobotah  

od 8. do 13. ure.

NOVO

STEKLO
• STEKLENICE …

• KOZARCI ZA VLAGANJE …

• OKUSI SIVKE IZ DIVAČE

•  DOMAČI IZDELKI:  
VLOŽENA ZELENJAVA

MAJA BERTONCELJ

Maja letos je Kmetijska zadruga Medvode zaključila z naku-
pom nekdanje Mercatorjeve železnine v Medvodah, stavbe, ki 
je le s cesto ločena od njihovih sedanjih upravnih prostorov 
in trgovine. Kupila jo je od dveh lastnikov, in sicer Mercatorja 
in računovodskega servisa, ki je imel prostore v zgornji etaži. 
Stavba ima dve etaži in klet, skupaj okrog 1600 kvadratnih 
metrov površine.
"Z obnovo smo začeli 26. junija, odprtje trgovine načrtujemo 
za konec oktobra. Če bodo dela potekala po načrtih, bi trgovi-
no začeli polniti konec septembra," je pojasnil Milan Sobočan, 
direktor Kmetijske zadruge Medvode. Obnovljena bo tako zu-
nanjost kot notranjost. Trgovina se bo razprostirala na okrog 
360 kvadratnih metrov. "To bo tehnično-gradbena trgovina. 
Prodajni program bo obsegal stroje in aparate, orodja, pribor, 
železnino, elektromaterial, material za vodovod in kanaliza-
cijo, barve, premaze, klasični gradbeni material, delovno za-
ščito ..." je še povedal Sobočan. Nova trgovina bo prinesla tudi 
pet novih delovnih mest. 
Gre za največjo investicijo Kmetijske zadruge Medvode v zad-
njem desetletju. Njena vrednost je skupaj z nakupom in ob-
novo okrog sedemsto tisoč evrov. 

Letošnje leto je za zadrugo v znamenju investicij. Spomladi so 
že odprli prenovljeno in povečano trgovino v Vodicah. Projekt 
pokrite tržnice v Medvodah, ki bi bil mogoč s povezavo njiho-
vih obeh lokacij, ki sta sedaj fizično ločeni s cesto, pa ostaja 
želja za naslednje investicijsko obdobje.

Največja investicija zadruge v zadnjem desetletju
Kmetijska zadruga Medvode je začela z obnovo nekdanje Mercatorjeve železnine.

V prenovljenih prostorih bo tehnično-gradbena trgovina Kmetijske 
zadruge Medvode. Odprli naj bi jo konec oktobra.
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Petek, 14. 7. 2017   Kulturni dom Pirniče, od 17. do 19. ure

VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2017/18

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Nedelja, 16. 7. 2017   Zbor planincev je ob 4.30

IZLETNIŠKI ODSEK: VRH NAD PESKI 2176 M (9–10 UR HOJE)

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

Torek, 18. 7. 2017   Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Sreda, 19. 7. 2017   Knjižnica Medvode, brez odprtja  

NATAŠA KUPLJENIK: RAZSTAVA SLIK IN RISB Z NASLOVOM SPECTRUM

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

Četrtek, 20. 7. 2017   Zbor pohodnikov pred trgovino Spar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: VRŠIČ–SLEMENOVA ŠPICA–ERJAVČEVA KOČA

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

Sobota, 22. 7. 2017   Pastoralni dom Preska, ob 5. uri

ROMANJE S KOLESI NA BREZJE 

Župnija Preska, T: 051 303 164

Torek, 25. 7. 2017   Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Ponedeljek, 31. 7.–petek, 4. 8. 2017 

ROMANJE MLADIH V MEDŽUGORJE

Župnija Preska, T: 051 303 164 (Prijave) 

AVGUST

Torek, 1. 8. 2017   Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Petek, 4. 8. 2017   Kulturni dom Pirniče, od 17. do 19. ure

VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2017/18

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Nedelja, 6. 8. 2017   Zbor planincev je ob 4.30

IZLETNIŠKI ODSEK: VELIKI NABOJS 2378 M (9–10 UR HOJE)

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

Ponedeljek, 7. 8. 2017   Kulturni dom Pirniče, od 17. do 19. ure

VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2017/18

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Torek, 8. 8. 2017   Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902

Od torka, 8. 8., do sobote, 12. 8. 2017  Golf igrišče Smlednik, od 16. do 24. ure
POLETNI TEDEN GOLFA

StudioPro M&A, d.o.o., T: 051 623 883, E: info@golf-ljubljana.si 

Četrtek, 10. 8. 2017   Zbor pohodnikov pred trgovino Spar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOROŠKA BELA-VALVAZORJEV DOM-ZAVRŠNICA 
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Od ponedeljka, 14. 8., do petka, 18. 8. 2017   klub Jedro, od 7. do 16. ure

POČITNIŠKO VARSTVO

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

Ponedeljek, 14. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Torek, 15. 8. 2017   Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Sreda, 16. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Sreda, 16. 8. 2017   Knjižnica Medvode, brez odprtja 

SLIKARSKA RAZSTAVA METKE ŽEROVNIK Z NASLOVOM  
ČRKE V PROSTORU
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 17. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Petek, 18. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Nedelja, 20. 8. 2017   Zbor planincev je ob 4.30

IZLETNIŠKI ODSEK: TRAVNIK 2378 M (8–9 UR HOJE)

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

Ponedeljek, 21. 8. 2017–petek, 25. 8. 2017   Klub Jedro, od 7. do 16. ure

POČITNIŠKO VARSTVO

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

Ponedeljek, 21. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Torek, 22. 8. 2017   Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Torek, 22. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Prireditve v juliju, avgustu in septembru 2017             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

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:  8. 9., 13. 10., 10. 11. in 8. 12. 2017,  ter objavo na spletni strani  
www.zavodsotocje.si, www.medvode.info, 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.medvode.info. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode 



Sreda, 23. 8. 2017   Zbor planincev je ob 6. uri

SENIORSKI ODSEK: ŠPIK HUDE POLICE 2420 M (5 UR HOJE)

PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 23. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Četrtek, 24. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Petek, 25. 8. 2017   Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Sobota, 26. 8. 2017   Zbilje, ob 20. uri

ZBILJSKA NOČ 

Tantum, d.o.o., E info@tantum.si 

Torek, 29. 8. 2017   Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

SEPTEMBER

Sobota, 2. 9.–nedelja 3. 9. 2017   Zbor planincev je ob 5. uri 

IZLETNIŠKI ODSEK: ZAHODNI GREBEN KARNIJSKIH ALP

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

Sobota, 2. 9. 2017   Pred gasilnim domom v Sori, ob 17. uri

GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM MODRIJANI

PGD Sora, T: 041 856 121 

Sobota, 9. 9. 2017   Gasilska parcela v Zg. Pirničah, ob 19. uri 

GASILSKA VESELICA S PARADO IN NATALIJO VERBOTEN, PARADA BO 
POTEKALA PRED ZAČETKOM VESELICE 

PGD Zg. Pirniče, T: 041 323 319

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Soto-
čju 9. junija 2017 z geslom OBČINSKI NAGRAJENCI, prejmejo knjigo 
ENA ŽLAHTNA ŠTORIJA: Danica Alič, Medvode, Andrej Jelenc, Ljubljana 
Šmartno in Erik Stojčevski, Medvode. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ljubljana obvešča, da bo 
v juliju krvodajalska akcija v Ljubljani potekala še v petek, 28. juli-
ja, v avgustu pa v petek, 4. avgusta, obakrat od 7. do 15. ure.

Krvodajalske akcije

Avto Aktiv

DNEVI ODPRTIH VRAT NA
Diners Golf igrišce Smlednik - Ljubljana

od 8. avgusta do 12. avgusta 2017

Dobrodošli 

Ziva glasba / Moderatorka vecera / Degustacije / Helikopterski poleti

www.golf-ljubljana.si / e: info@golf-ljubljana.si / t: 051 623 883

Na igriščih na mivki ob Zbiljskem jezeru bo 30. julija državno pr-
venstvo v tenisu na mivki in brezplačno promocijsko igranje tega 
športa za vse, ki se s tenisom na mivki še niste srečali. Tekmovalni 
del bo od 10. ure, brezplačno promocijsko igranje pa od 10. do 18. 
ure. Prijave sprejemajo na tenisnamivki@gmail.com.

Prvenstvo v tenisu na mivki
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Nagrade:  tri knjižne nagrade

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 26. julija 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.  

FOTO: GORAZD KAVČIČFOTO: MAJA BERTONCELJ
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

ŽE OD 16.700 Eur

VOZILA NA ZALOGI

ZIMSKE PNEVMATIKE
NA PLATIŠČIH

*a
kc

ija
 v

el
ja

 z
a 

na
ku

p 
le

se
ne

ga
 d

el
a 

do
 3

1.
 7

., 
po

pu
st

 s
e 

up
oš

te
va

 p
ri 

do
da

tk
ih

 o
tr

oš
ki

h 
so

b

www.prevc.si

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

 za dodatke otroških sob*
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