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V četrtek, 1. februarja, ob 23.25 je z Go-
renjske ceste (Na klancu) v Medvodah 
zdrsnilo in se prevrnilo tovorno vozilo, 
ki je prevažalo utekočinjeni kisik.

OSEMDESET PRIPADNIKOV RAZLIČNIH 
ENOT Z DVAJSETIMI VOZILI

"Posredovale so reševalne enote, ki so 
oskrbele voznika, policija, ki je zaprla 
cesto in nato še območje nesreče, ter 
gasilci Gasilske brigade Ljubljana, PGD 
Preska - Medvode, PGD Zgornje Pirniče, 
PGD Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh, 
nujna medicinska pomoč Reševalne po-
staje UKC Ljubljana in tehnične službe, 
ki so skupaj s Štabom civilne zaščite Ob-
čine Medvode izvedli evakuacijo prebi-
valcev iz bližnjih objektov zaradi prečr-
pavanja tekočega kisika. Evakuacija se 
je izvedla ob 3. uri, vsi evakuirani obča-
ni, teh je bilo okoli šestdeset, pa so noč 
preživeli na varnem v Športni dvorani 
Medvode. V času intervencije je veljala 
popolna zapora regionalne Gorenjske 
ceste skozi Medvode. Z intervencijo smo 
zaključili 2. februarja okrog 13. ure," so 
pojasnili v štabu Civilne zaščite Občine 
Medvode, katerega poveljnik je župan 
Medvod Nejc Smole. Kot so še dejali, je 
bila intervencija izredno zahtevna, delo 
pa je ekipam v jutranjih urah začelo 
oteževati tudi močno sneženje: "Na in-
tervenciji je sodelovalo okrog osemdeset 
pripadnikov različnih enot z dvajsetimi 
vozili. Zaradi zapore ene od glavnih go-
renjskih prometnih povezav z Ljubljano 
je prihajalo do daljših cestnih zastojev 
in zamud v prometu." 

INTERVENCIJA JE BILA ZELO ZAHTEVNA

Intervencija je potekala več kot pol dne-
va. "Policijska postaja Medvode je bila 
preko operativno komunikacijskega 
centra Ljubljana ob 23.30 obveščena o 
prometni nesreči na Gorenjski cesti v 
Medvodah. Udeležen je voznik tovorne-
ga vozila tujih registrskih številk, ki je 

prevažal utekočinjeni kisik. Zaradi nave-
denega je bila v sodelovanju z Gasilsko 
brigado Ljubljana, gasilskimi društvi 
Gasilske zveze Medvode in štaba Civilne 
zaščite Občine Medvode organizirana 
evakuacija okoliških prebivalcev, ki so 
bili v času trajanja intervencije nasta-
njeni v Športni dvorani Medvode in pri 
sorodnikih. Policisti še vedno opravlja-

mo ogled kraja prometne nesreče," je v 
petkovih dopoldanskih urah povedal 
Feliks Strehar, komandir Policijske po-
staje Medvode, kjer so v sodelovanju s 
policijskimi postajami celotne Policijske 
uprave Ljubljana in drugih policijskih 
uprav zagotovili, da je promet potekal po 
najboljših možnostih. Kot so na Policiji 
pojasnili kasneje, je bilo z ogledom kraja 

Sredi noči evakuacija zaradi nesreče
Tokrat ni šlo za vajo. Z Gorenjske ceste v Medvodah je minuli četrtek zdrsnilo in se 
prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo utekočinjeni kisik. Sredi noči so preventivno 
evakuirali okrog šestdeset prebivalcev okoliških stavb. 

S ceste v neposredni bližini izvoza za hidroelektrarno je zdrsnilo in se prevrnilo  
tovorno vozilo, ki je prevažalo 21 ton utekočinjenega kisika in je bilo namenjeno  
v industrijsko cono na Trati.

Zuhdija Hafizović: "Sredi noči so nas zbudili. Prej nisem nič slišal, da bi se zgodila kakšna 
nesreča. Evakuacijo sem doživel prvič v življenju. Lepo so poskrbeli za nas."
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prometne nesreče in zbranimi obvestili 
ugotovljeno, da je državljan Srbije pri na-
slovu Gorenjska cesta 46 zapeljal prebli-
zu robu vozišča, pri tem pa je vozilo zdr-
snilo v desno po klančini navzdol in se 
prevrnilo na desno stran. Voznik je v ne-
sreči utrpel lažje poškodbe, z reševalnim 
vozilom je bil odpeljan v Klinični center 
Ljubljana. V nesreči je nastalo za okoli 15 
tisoč evrov materialne škode. Promet je 
bil sproščen nekaj pred 14. uro.
Na terenu je bil tudi Franci Jarc, povelj-
nik Gasilske zveze Medvode, ki je dejal: 
"Takoj se je sestal tudi štab civilne zašči-
te na čelu z županom. Glede na sprejeto 
strokovno presojo smo evakuirali bli-
žnje prebivalce. Reševalci smo pristopili 
k reševanju avtocisterne. Intervencija je 
zelo zahtevna, ker je treba cisterno dvi-
gniti, postaviti nazaj in prečrpati ute-
kočinjeni kisik. Evakuacija prebivalcev 
je bila izvedena iz previdnosti. Načelno 
širše nevarnosti ni." Vprašanje smo mu 
zastavili še na temo lanske dvodnevne 
vaje Potres 2017 v Medvodah, kjer so bili 
izpeljani številni scenariji. "Danes smo 
med pogovorom ugotovili, da je bila ta 

vaja zelo dobrodošla. Tudi na podlagi 
njenih izsledkov stvari tečejo dobro in 
večjih problemov nismo zabeležili," je 
še dejal Jarc.
Voznik je bil namenjen na Trato v ško-
fjeloško občino. Po nesreči so se odzvali 
tudi v podjetju Messer Slovenija, ki je 
bil naročnik utekočinjenega kisika iz 
sestrske družbe v Srbiji, ki ga je preva-
žal njihov pogodbenik. Zapisali so, da je 
kisik nestrupen in okolju prijazen in da 
so takoj sprejeli vse ukrepe za varnost.

PREBIVALCI V DVORANI ČAKALI,  
DA SE VRNEJO V SVOJE DOMOVE

Medtem so prebivalci, ki so bili evakui-
rani, v Športni dvorani Medvode čakali, 
da se bodo lahko vrnili nazaj v svoje do-
move. "V eni uri smo dobili 51 ljudi, ki so 
bili evakuirani iz dela Gorenjske in Do-
nove ceste. Namestili smo jih v Športno 
dvorano Medvode in poskrbeli, da so na 
suhem, toplem, da niso žejni in lačni in 
da so pomirjeni. Ljudje so različnih sta-
rosti, od dojenčka do starejših. Ves čas 
je prisotno tudi reševalno vozilo, če bi 

bila potrebna kakršnikoli pomoči. So po-
mirjeni. Nekaj nervoze je bilo predvsem 
med tistimi, ki so morali zjutraj v služ-
bo. Nekaj jih je v službo tudi odšlo, nekaj 
k sorodnikom," je pojasnila podžupanja 
Darinka Verovšek, v štabu civilne zašči-
te zadolžena za namestitev in preskrbo. 
Pred dvorano smo srečali Zuhdija Hafi-
zovića, ki je s sprehoda pripeljal psa in 
se vračal v "začasni dom": "Sredi noči so 
nas zbudili. Prej nisem nič slišal, da bi 
se zgodila kakšna nesreča. Vstal sem, se 
oblekel, šel ven, kjer so bili gasilci. Eva-
kuacijo sem doživel prvič v življenju. Nič 
nisem razmišljal, da bi vzel kaj veliko s 
seboj. Zapustil sem dom in odšel. V dvo-
rani so lepo poskrbeli za nas, nič nam ne 
manjka, tako da vse pohvale. Tudi skrbi 
ni. Mislim, da bodo vse uredili, kot je tre-
ba, in da se bomo lahko čim prej vrnili 
nazaj domov."
V Štabu civilne zaščite Občine Medvo-
de so hvaležni vsem sodelujočim v in-
tervenciji, vsem prebivalcem, ki so z 
razumevanjem noč preživeli v Športni 
dvorani Medvode, in vsem, ki so zjutraj 
poiskali alternativne poti za pot na delo. 

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je v Uradnem listu Repu-
blike Slovenie v petek, 2. februarja, obja-
vila besedila treh javnih razpisov s podro-
čja družbenih dejavnosti, in sicer: Javni 
razpis za sofinanciranje kulturnih dejav-
nosti v občini Medvode v letu 2018 (rok za 
priavo 5. marec, višina sredstev 130 tisoč 
evrov), Javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov društev in zvez društev s podro-
čja spodbujanja razvoja turizma v občini 
Medvode v letu 2018 (rok za priavo je 17. 
februar, višina sredstev 26 tisoč evrov) in 
Javni razpis za sofinanciranje programov 
športa v občini Medvode za leto 2018 (rok 
za priavo 17. februar, višina sredstev 116 
tisoč evrov). 

Objavljeni trije javni 
razpisi

Predstavili so se na sejmu turizma

Od 31. januarja do 3. februarja je bila na Gospodarskem razstavišču osrednja turistična 
sejemska prireditev v Sloveniji, sejem Natour Alpe-Adria. Na skupnem prostoru sta se 
predstavila tudi Turistična zveza Medvode z vsemi osmimi turističnimi društvi in Javni zavod 
Sotočje. Obiskovalce so seznanjali z večjimi dogodki. Predstavili so se tudi nekateri lokalni 
ponudniki. Z zanimanjem so medvoški turistični delavci zadovoljni. / Foto: arhiv JZ Sotočje
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 Za nami je kulturni praznik. Kako 
kulturna je občina Medvode?
"Kultura je zelo širok pojem. Če se v od-
govoru omejim samo na delovanje na-
ših kulturnih ustvarjalcev, mislim, da 
je tradicionalno zelo močna. Imamo 
društva, kot je na primer Godba Medvo-
de, ki je blizu stoletnice, imamo kultur-
ne domove, ki presegajo sto let starosti, 
in v mnogih delih občine je kulturna 
dejavnost tradicionalno močno zasto-
pana. Morda so veliki izzivi za priho-
dnje v še večjem projektnem povezova-
nju med kulturnimi delavci."

 Januar je bil nadpovprečno topel. 
Kar se občinskega proračuna tiče, ste 
bili tega verjetno veseli?
"Januar je bil res brez snega in z za ta 
zimski mesec kar visokimi temperatu-
rami, kar je bilo ugodno tudi za investi-
cije. Lahko smo nadaljevali z nekateri-
mi deli na terenu. Januarja sta bila tako 
zgrajena dva odseka kanalizacije v Sori. 
A zima še ni rekla zadnje besede in fe-
bruar se je začel zelo zimsko. Letno za 
zimsko službo namenimo med 250 in 
300 tisoč evrov in za zdaj kaže, da bomo 
v teh okvirih tudi letos.
Če pa na kratko komentiram zadnje 
sneženje in izvajanje zimske službe, 
moram reči, da smo zelo nezadovoljni. 
Jasno je sicer treba ločiti pritožbe, ki so 
utemeljene, od tistih, ki niso. Mednje 
gotovo štejem situacije, kjer ljudje zgra-
dijo ograje praktično na ali čez mejo, 
nato pa se čudijo, kako ob velikih sne-
žnih padavinah kup snega zaide na nji-
hov dovoz. Če bi se držali polmetrskega 
odmika, bi bilo snega na dovozu precej 
manj. Drugo pa so popolnoma upravi-
čene pripombe občanov, ki se nanaša-
jo predvsem na na nekaterih področjih 
absolutno prepozno odzivnost koncesi-
onarja, slabo očiščene površine za pešce 
in preslabo mrežo lokalnih podizvajal-
cev, ki teren poznajo in hitro ter učin-
kovito uredijo tudi manjše in težje do-
stopne ulice, ki pa jih je pri nas v občini 

– roko na srce – povsod polno. Iz tega 
razloga je občina od koncesionarja zah-
tevala, ali da odpravi pomanjkljivosti in 
angažira večje število podizvajalcev ali 
pa bo občina začela postopek prekinitve 
koncesije."

 Začetek februarja je v Medvodah 
zaznamovala tudi prometna nesreča, 
zaradi katere je bila potrebna eva-
kuacija več kot petdeset prebivalcev. 
Spremljali ste intervencijo, kakšna so 
opažanja?
"Po nekaj dneh že lahko podamo oceno 
dogajanja ob nesreči tovornega vozila, 
ki je prevažal nevarne snovi na Gorenj-
ski cesti v Medvodah. Začel bom prav-
zaprav na koncu – pri iskreni zahvali 
vsem, ki ste sodelovali v posredovanju. 
Najprej tistim v prvih linijah – Gasilski 
brigadi Ljubljana, članom PGD Preska 
- Medvode, PGD Zgornje Pirniče, PGD 
Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh, PGD Smle-
dnik, PP Medvode in enoti Nujne medi-
cinske pomoči Ljubljana. Resnično zgle-
dno sodelovanje vseh. Hvala tudi vsem 
članom štaba civilne zaščite, sodelav-
cem v Javnem zavodu Sotočje, ki ste 
sredi noči v slabi uri pripravili vse po-
trebno, sodelavkam v Vrtcu Medvode za 

prehrano evakuirancev ter Gostinstvu 
Bencak, ki je brez pomisleka ponovno 
priskočilo na pomoč in v trdi temi od-
prlo kuhinjo in pripravilo obrok za so-
delujoče. Hvala za razumevanje pa tudi 
vsem, ki smo jim sredi noči potrkali na 
vrata in jih pospremili v športno dvo-
rano. Delo na občini je tako tako, pre-
večkrat pospremljeno s premalo dobre 
volje, a ob takšnem – sicer nevarnem 
in zahtevnem dogodku – sem ponosen, 
da sem lahko sodeloval s tako odličnim 
kolektivom, kjer se je dejansko izkazalo, 
da vsi delamo za tiste, ki tisti trenutek 
najbolj potrebujejo pomoč." 

 Če se ustaviva še pri naravni nesreči 
s konca lanskega leta, namreč vetro-
lomu. Škodo ste prijavili. Kdaj in od 
koga lahko občani pričakujejo odgo-
vore?
"Pri tem je treba biti realen. Naša drža-
va v tem ni nikoli hitra. Občani so pri-
javili škodo, prav tako občina, sedaj pa 
čakamo, kakšni bodo naprej postopki 
države. Je pa pomembno, da smo ško-
do prijavili. Odgovore bodo občani dobili 
neposredno od države."

 Kaj je v občinski upravi zaznamoval 
minuli mesec?

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

V iskanju nove lokacije za zbirni center
Iz pogovora z županom: Evakuacija ob nesreči – Z ministrom o cesti proti Ljubljani – 
Za Občinski prostorski načrt manjkajo še tri soglasja – Lokacija zbirnega centra  
na Jeprci odpade – Urbano vrtnarjenje

Župan Nejc Smole se je kot poveljnik občinske civilne zaščite takoj odzval na nesrečo na 
Gorenjski cesti.
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"Zaključevanje občinskega prostorskega 
načrta, podpis dogovora o načrtovanju 
in povezovanju kolesarskih in drugih 
poti na širšem območju, ki vključuje 
tudi našo občino, in sestanek na mini-
strstvu za infrastrukturo glede navezo-
valne ceste Jeprca–Stanežiče."

 Je glede izboljšanja cestnih povezav 
proti Ljubljani kaj novega?
"Skupaj z župani občin s Škofjeloškega 
smo uspeli z našimi prizadevanji v za-
dnjem letu in pol. Narejena je bila štu-
dija in preverba, da se odsek razdeli v 
dve fazi. Prva je od Preske do Ljubljane, 
za katero si bomo prizadevali, da bo šla 
čim hitreje v izvedbo. Za drugi del, ki 
vključuje obvoznico mimo Medvod z 
viadukti, pa predlagamo opustitev te 
drage ideje in namesto tega raje ume-
ščanje navezave Jeprca–Vodice. Obsto-
ječi Državni prostorski načrt bo ostal, 
saj se zavedamo, da umeščanje pove-
zave v prostor traja kar nekaj let, in 
zato smo se odločili, da je bolje, da ga 
izkoristimo kot prednost ob zavedanju 
prioritet, torej izvedbe ceste od Preske 
do Ljubljane. Kdaj bo prišlo do izvedbe, 
mislim, da bo največ odvisno od priti-
ska na prihodnjo vlado. Na drugi strani 
pa bo umeščanje cestne povezave Jepr-
ca–Vodice dlje časa trajajoč postopek."

 Omenili ste Občinski prostorski na-
črt, vsakomesečna tema. Kako kaže?
"Od dvaintridesetih potrebnih soglasij 
smo pridobili že devetindvajset pozitiv-
nih. Manjkajo še trije. Z vsemi smo že 
bili na sestankih, jim obrazložili svoj 
prostorski načrt in sedaj čakamo na 
njihove morebitne dopolnitve in pozi-
tivna mnenja. Če bo na koncu tako, kot 
trenutno kaže, bomo lahko zelo zado-
voljni."

 Tudi glede centra za ločeno zbiranje 
odpadkov?
"Glede centra za ločeno zbiranje odpad-
kov imamo novo težavo in s tem smo 
že seznanili vse krajevne in vaške sku-
pnosti ter jih zaprosili za pomoč pri is-
kanju nove lokacije. Po novi uredbi, ki 
jo je sprejela vlada, po nesreči v Kemi-
su, na dosedanji lokaciji na Jeprci, kjer 
smo načrtovali zbirni center, gradnja 
ne bo mogoča. V rebalansu proračuna 
je postavka ostala, saj si želimo, da bi 
ga odprli še letos. Sedaj deluje začasni 
na območju Donita, kjer pa plačujemo 
relativno drago najemnino. Upamo, da 
se bo našla ustrezna lokacija, in upam 
tudi na razumevanje občanov. Številni 
imajo predsodke pred zbirnim centrom 
v bližini njihovih domov, ki pa so ne-

upravičeni. Zbirni center je urejen, v 
njem se zbirajo odpadki, ki jih imamo 
po domovih, tako da ni bojazni o nevar-
nosti. Res pa je tudi, da prav veliko mo-
žnih lokacij v občini ni."

 Naslednja stalna tema pa je kohezi-
ja. Kdaj se bo začela gradnja?
"Dela še ne potekajo. Na zadnji januar-
ski dan smo dobili bančno garancijo, 
kar pomeni, da se je začela uvedba v 
delo in da bo objavljen razpis za vo-
dovod in meteorno kanalizacijo, torej 
da se začnejo pripravljati projekti za 
izvedbo del. Najkasneje v roku dveh 
mesecev bomo začeli graditi. Takoj, 
ko bomo pridobili še zadnje manjka-
joče informacije, kdo bodo izvajalci, 
podizvajalci, njihove terminske plane, 
bomo naredili tudi predstavitev pro-
jekta za občane."

 Objavili ste razpis za nepovratna 
finančna sredstva za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih komunal-
nih čistilnih naprav. Kakšno je zani-
manje?
"Dokler vlada ne sprejme sprememb, se 
nanj lahko prijavijo le prebivalci dela 
Polhograjcev, torej na poselitvenih ob-
močjih občine Medvode, na katerih ni 
predvidena gradnja javnega kanaliza-
cijskega sistema. Zanimanje ni veliko, 
saj tudi gradenj tam ni veliko."

 Kar nekaj razpisov je bilo v zadnjem 
obdobju za delovna mesta v občinski 
upravi. Odpirate nova delovna mesta 
ali so razlog odhodi zaposlenih?
"Ne gre toliko za odpiranje novih delov-
nih mest. Trenutno je na novo delovno 
mesto vezan en razpis, predvsem za 
čas kohezije. V ostalih primerih gre za 
fluktuacijo. Nekateri sodelavci so preki-
nili sodelovanje in iščemo zamenjave. 
Dejstvo je, da je v letih konjunkture, ko 
ima tudi občina ogromno dela, plače pa 
so v javni upravi, kakršne so, precej ra-
zumljivo, da si marsikdo najde izziv v 
zasebnem sektorju. Vsem želim le naj-
boljše, da jim uspe, mi pa se trudimo 
pridobiti sodelavce. Zaposleni v občin-
ski upravi se zavedajo, kaj prinašata 
prihodnji dve leti. Prinašata ogromno 
dela."

 Pred vami je novo sodelovanje z ob-
činami s Škofjeloškega, in sicer na po-
dročju protipoplavnih ukrepov. 
"Tako je. Potreben je celostni pristop, če 
želimo za ureditev pridobiti evropska 
sredstva. Pripravlja se projekt, ki bo ce-
lostno obravnaval tako Selško kot Po-
ljansko Soro in potem združeno naprej 
do izliva v Savo. Ker ureditev gorvodno 

zadeva tudi situacijo v naši občini, smo 
pristopili zraven."

 Lotili ste se urejanja vrtičkov. Kaj bo 
letos novega?
"Objavili smo obvestilo uporabnikom 
vrtičkov v Preski. Govorimo o približno 
četrtini, mogoče tretjini obstoječih vr-
tičkov na tem območju, ki bo po novem 
občinskem prostorskem načrtu name-
njena za obrtno dejavnost. Lani smo 
začeli s postopkom prodaje dveh svojih 
nepremičnin, ostali del pa bo z novim 
občinskim prostorskim načrtom pre-
kvalificiran v območje vrtičkov. Lote-
vamo se projekta urbanega vrtnarjenja, 
kar pomeni, da bomo občanom v najem 
ponudili urejene vrtičke na več lokaci-
jah. Pilotno bo projekt že letos zaživel 
na Svetju, nato še v Preski. Uspešni smo 
bili s projektom v sklopu LAS, pridobi-
vanja evropskih sredstev. Naročili in 
postavili bomo hiške, ki jih bodo lahko 
uporabljali najemniki. Urejeno bo tudi 
zbiranje deževnice, razmišljamo o sku-
pnem prostoru za druženje. Na Svetju 
je nekaj prostora tudi še za nove naje-
mnike."

 V parlamentarni obravnavi so spre-
membe in dopolnitve zakona o za-
ščiti živali. Ena izmed novosti je tudi 
podaljšan rok plačevanja stroškov s 
strani občine za petnajst dni, iz seda-
njih 30 na 45 dni. Kako imate urejeno 
to področje?
"Pogodbo imamo z zavetiščem v Hor-
julu, ki pa je kar daleč. V tem tednu 
imamo na to temo sestanek z Mestno 
občino Kranj in Občino Škofja Loka, saj 
razmišljamo o novem skupnem za-
vetišču. Pogovor bo tekel tudi v smeri 
morebitnega soustanoviteljstva. Obči-
ni s šestnajst tisoč prebivalci, kot so 
Medvode, pritiče, da bi začela to podro-
čje reševati bolj celostno. Da bi imeli 
sami zavetišče, se ne bi izšlo, lahko pa 
govorimo o povezovanju s sosednjimi 
občinami. Dvajset tisoč evrov letno je v 
proračunu namenjenih za to postavko, 
v kar je vključena tudi sterilizacija in 
kastracija mačk in psov. Stroški sicer 
naraščajo, a menim, da tudi odnos do 
živali veliko pove o ljudeh in skupnosti. 
Veliko večino dela v naši občini opravi-
jo prostovoljci iz Društva Reks in Mila, 
za kar jim gredo resnično vse pohvale."

 Kaj bo zaznamovalo februar?
"Konec februarja je predvidena seja ob-
činskega sveta in na dnevnem redu je 
že sedaj več kot dvajset točk. Pripravljen 
je rebalans proračuna. Objavljeni bodo 
razpisi, obeta se začetek kohezije."
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Krajevna skupnost Trnovec je na ob-
močju naselja Trnovec in dela Setnice, 
skupaj ima okrog 160 prebivalcev. Čla-
ni Sveta Krajevne skupnosti na čelu s 
predsednikom Jernejem Košico so v go-
ste povabili medvoškega župana Nejca 
Smoleta, da mu predstavijo njihovo de-
lovanje, projekte, ki so že bili realizirani 
v zadnjem mandatu, načrte za letos in 
cilje za naprej. Srečanje je bilo sredi ja-
nuarja.

PRIORITETA UREDITEV VAŠKEGA JEDRA

"V naši krajevni skupnosti se nadaljujejo 
v prejšnjem mandatu začete naloge, ki 
se nanašajo na ureditev vaškega jedra s 
sedežem krajevne skupnosti, športnim 
in otroškim igriščem, parkiriščem, gra-
dnjo pločnika in sanacijo brežine vodo-
toka Ločnica na tej lokaciji. Do sedaj je 
bila izvedena zamenjava strehe, urejena 
greznica in sanitarije, obnovljena fasada 
in pridobljena potrebna dokumentacija," 
je pojasnila Mojca Murnik, namestnica 
tajnice Sveta KS Trnovec, in dodala, da je 
ureditev okolice okrog krajevne skupno-
sti s parkiriščem in postavitvijo igral pri-
oriteta v tem letu: "V okviru tega načrta 
je tudi operacija Igrajmo se, ki je bila s 

strani upravnega odbora LAS za mesto 
in vas izbrana za dodelitev nepovratne 
finančne podpore iz Evropskega kme-
tijskega sklada. Operacija, ki vključu-
je postavitev otroških igral po pravilih 
sofinanciranja projektov iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
zahteva, da 25 odstotkov od vrednosti 
projekta prispeva prijavitelj, torej krajev-
na skupnost. Župan je obljubil, da bo ta 
delež krajevni skupnosti prispevala obči-
na. Prav tako pa, da bo občina prispevala 

tudi delež sredstev za ureditev parkiri-
šča. Projekt ureditve vaškega jedra želi-
mo realizirati v tem letu. Pri njem bomo 
sodelovali z razpoložljivimi sredstvi in s 
prostovoljnim delom krajanov. V kraju 
z izjemo prostorov krajevne skupnosti 
nimamo nobenega javnega skupnega 
prostora, zato tam že potekajo različne 
delavnice, srečanja. Zbrali smo se tudi za 
silvestrovo z nagrado, ki smo jo dobili za 
zmago na tekmovanju v kuhanju vina in 
čaja. Skuhali smo namreč najboljše ku-

hano vino." Zavedajo se, da bodo letos v 
občini potekali veliki projekti, kot je ko-
hezija, in da denarja za druge projekte ne 
bo veliko. "V Načrtu razvojnih programov 
občine je za leto 2019 predvidena gradnja 
pločnika. Pomagali bomo pri zbiranju 

Dolina z zanimivo zgodovino
V Krajevni skupnosti Trnovec si letos želijo ureditve vaškega jedra. Tudi o tem  
so na sestanku spregovorili z županom. V dolini je veliko zanimivosti, ki pa niso 
vidno označene, zato marsikdo zanje sploh ne ve.

Srečanje članov Sveta KS Trnovec z županom Nejcem Smoletom 

Mojca Murnik nam je pokazala še viden vhod v rudnik Knapovže.

»V naši krajevni skupnosti 
se nadaljujejo v prejšnjem 
mandatu začete naloge, ki se 
nanašajo na ureditev vaškega 
jedra s sedežem krajevne 
skupnosti, športnim in 
otroškim igriščem, parkiriščem, 
gradnjo pločnika in sanacijo 
brežine vodotoka Ločnica na  
tej lokaciji.«



soglasij za potrebna zemljišča. V okviru 
tega projekta želimo urediti tudi javno 
razsvetljavo," je še pojasnila Murnikova. 
Krajevna skupnost je decembra lani Di-
rekcijo za vode zaprosila za interventno 
čiščenje potoka Ločnica, ki je bilo že iz-
vedeno. Želijo si dokončanja preplastitve 
ceste proti Grmadi in sanacije potoka ter 

s soudeležbo krajanov preplastiti še ne-
kaj krajših odsekov makadamskih cest. 
Nekaj besed je bilo na srečanju z župa-
nom tudi v zvezi z oskrbo s pitno vodo. 
Precejšnje število gospodinjstev v kra-
jevni skupnosti se oskrbuje z vodo iz va-
škega vodovoda, ki so ga zgradili sami. 
Prizadevajo si, da bi obdržali upravljanje 
vodovodov v svojih rokah, in v postopku 
je iskanje najprimernejše oblike organi-
ziranja uporabnikov oz. upravljavca. 

»DIVJA« PARKIRIŠČA OB CESTI

Veseli so, da se je začela obnova ceste 
skozi Ločnico, za katero si želijo, da se 
nadaljuje. Prometa skozi dolino je ve-
liko. Ločnica je izhodišče za okoliške 
hribe. Parkirišče je le pri prostorih kra-
jevne skupnosti, drugje gre za "divje" 
parkiranje, tudi ob cesti pod vznožjem 
Osolnika, kjer bi si želeli urejenih par-
kirnih prostorov, kar pa, kot je bilo že 
večkrat povedano, zaradi bližine poto-

ka, ki ob obilnejših padavinah popla-
vlja, ni mogoče. V KS Trnovec pravijo, da 
bo kljub vsemu treba najti rešitev. 

MED ZANIMIVOSTMI OPUŠČENI  
RUDNIK SVINCA KNAPOVŽE

Želijo si tudi postavitve informativne ta-
ble, ki bo obiskovalce seznanila z vsem, 
kar se je v dolini dogajalo skozi zgodovi-
no. "Ta dolina je bila še pred stotimi leti 
zelo obljudena in zelo veliko se je dogajalo. 
Imeli smo rudnik Knapovže, celo rudniško 
vas. Še danes so vidni ostanki tovarne in 
vhod v rudnik. Pri nas sta delovali tudi 
partizanski tiskarni Donas in Trilof. Tod 
je šla italijansko-nemška meja, v dolini so 
bile elektrarne (dve sta še ostali) in mlini, 
ki pa jih ni več," je nekaj zanimivosti za 
ogled naštela Murnikova. O dogajanju v 
kraju v preteklosti imajo tudi nekaj foto-
grafij, ki krasijo stene prostorov krajevne 
skupnosti, želeli bi si jih še več, zato pozi-
vajo vse, ki doma hranijo tovrstni zgodo-
vinski vir, da jim ga posredujejo.
Ostanki rudnika in topilnice svinca v 
Knapovžah so vidni s ceste, ki pelje od 
Trnovca proti Katarini. Rudnik Knapo-
vže, kot je zapisano v knjigi Opuščeni 
rudniki v Sloveniji, sodi med starejše v 
Sloveniji, saj naj bi tam rudarili že Ri-
mljani in v srednjem veku protestantski 
rudarji. Izkoriščali so žile masivnega ga-
lenita, ki so bile debele od štiri do šestde-
set centimetrov, tako da je ruda vsebo-
vala povprečno kar 74 odstotkov svinca. 
Prvič je bil omenjen leta 1716. V sredini 19. 
stoletja je bilo pet rovov. Danes sta ohra-
njena še dva, z dvema vhodoma. Rudnik 
je deloval do leta 1946. Zaveden je tudi v 
registru nepremične kulturne dediščine.

Ostanki tovarne so še danes vidni s ceste, ki pelje iz Trnovca proti Topolu.

Ostanki rudnika in topilnice 
svinca v Knapovžah so vidni s 
ceste, ki pelje od Trnovca proti 
Katarini. Rudnik Knapovže sodi 
med starejše v Sloveniji, saj naj 
bi tam rudarili že Rimljani.
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Občina Medvode je objavila Javni razpis 
za zasedbo strokovno-tehničnih delov-
nih mest strokovni sodelavec VII/II (smer: 
gradbeništvo). Prosti sta dve delovni mesti. 
Prijavite se lahko do 10. februarja. Do 12. 
februarja pa je rok za prijavo na razpis za 
zasedbo strokovno-tehničnega delovnega 
mesta računovodja VII/II. 

Prosta delovna mesta  
v občinski upravi

MAJA BERTONCELJ 

Podjetje Hidrotehnik je začelo z gradnjo 136 
metrov dolgega odseka sanitarne kanaliza-
cije od križišča pri hiši Sora 10 (Dremota) do 
hiše Sora 31 (Brdnik) na lokalni cesti 251081 
(Sora–Osolnik–Hrastnica). Izvajalcu je bilo 
izdano dovoljenje za popolno zaporo ceste 
v času od 22. januarja do 30. marca. Dela na 
gradbišču se bodo izvajala predvidoma vsak 
delovni dan med 8. in 17. uro. Ob nedeljah 
dela predvidoma ne bodo potekala. Po za-
ključku del bo gradbišče vsak dan urejeno 
tako, da bo vožnja možna ob upoštevanju 
tam postavljene cestnoprometne signaliza-
cije. V času popolne zapore ceste je urejen 
obvoz po označenem obvozu po občinskih 
cestah z oznakama JP 752011 (Trnovec 4–
Osolnik 6) in LC 251091 (Sora–Topol).

Zapora na cesti v Sori 
proti Osolniku

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je v lanskem letu začela 
s postopkom prodaje dveh svojih nepre-
mičnin na območju Krajevne skupnosti 
Preska - Žlebe, na katerih so urejeni vrtič-
ki. Uporabnike vrtičkov zato pozivajo, da v 
prihodnje na omenjenem zemljišču ne za-
sajajo več vrtnin in da odstranijo vse svoje 
predmete (lope, ograje, sode, klopi, mize 
...) ter na navedenih nepremičninah vzpo-
stavijo prejšnje stanje. Občina Medvode 
želi tudi v prihodnje zagotavljati prostor za 
samooskrbo občanov, zato že pripravljajo 
projekt Urbano vrtnarjenje, s katerim bodo 
občanom v najem ponudili urejene vrtičke 
na več lokacijah. 

Obvestilo uporabnikom 
vrtičkov v Preski
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V zadnjem času je tudi v javnost prišlo 
nezadovoljstvo Košarkarskega kluba Med-
vode glede uporabe Športne dvorane Med-
vode. Domači turnir najmlajših pionirjev 
U11 so morali igrati celo izven občine, v 
Šentvidu.

KOŠARKARJI: »ŠPORTNA DVORANA 
NAJ SE PREIMENUJE V 'BIZNIS HALA'.«

"Kljub dejstvom, da smo vsakodnevni na-
jemniki dvorane med tednom, in to vseh 
deset mesecev v letu, v januarju nismo 
dobili nobenega prostega termina v nede-
ljo. Ravno tako niti prvo nedeljo v febru-
arju ne. Zato smo bili prisiljeni poiskati 
najbljižjo in najugodnejšo dvorano izven 
medvoške občine. Moramo odgovoriti tudi 
na vprašanje, zakaj se tekme večinoma 
igrajo v OŠ Preska. Na našo žalost zato, 
ker v decembru in januarju nismo dobili v 
dvorani prostih terminovob koncih tedna, 
kljub dejstvu, da smo eden od dveh najve-
čjih najemnikov dvorane. Osemdeset od-
stotkov tekem smo odigrali v Preski, ki pa 
ne zadostuje kriterijem krovne zveze. Zato 
močno upamo, da se bodo na občini in v 
Javnem zavodu Sotočje zganili in pravoča-
sno dojeli, da je to postal že velik problem," 
staršem otrok in ljubiteljem košarke spo-
ročajo v Košarkarskem klubu Medvode in 
predlagajo, da se Športno dvorano Med-
vode preimenuje kar v "biznis halo". "Naš 
klub z bogato tradicijo in skoraj 100 regi-
striranimi igralci in še 150 otroki po šolah 
naj se znajde, kakor ve in zna. Tako gre to 
žal v Medvodah. Obljubili so, da bo drugo 
leto bolje," še dodajajo.

ODZIV JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE
Na očitke medvoškega košarkarskega 
kluba so se javno odzvali tudi v Javnem 
zavodu Sotočje Medvode, ki je upravljavec 
Športne dvorane Medvode. V pojasnilu so 
med drugim zapisali: "Javni zavod Soto-
čje upravlja dvorano vsak delovni dan od 
16. do 23. ure, torej sedem ur na dan, 35 
ur na teden oziroma več kot 1900 ur na 
leto. Vsi navedeni termini med delavniki 
so rezervirani izključno za športno dejav-

nost (vadbe različnih športnih panog), pri 
čemer se trudimo, da skladno z Zakonom 
o športu zagotavljamo vse potrebne mi-
nimalne osnovne pogoje za izvajanje in 
razvoj različnih programov tako športne 
vzgoje otrok in mladine kot športne re-
kreacije in kakovostnega športa.
Košarkarski klub Medvode ima na pod-
lagi Pogodbe o uporabi Športne dvorane 
Medvode v šolskem letu 2017/18 zaku-
pljenih 25 ur na teden, kar pomeni več 
kot 800 ur na leto, pri čemer je treba po-
udariti, da so bili klubu glede na majski 
javni poziv dodeljeni vsi želeni termini. 
Ravno tako so bili klubu dodeljeni vsi 
termini tekmovanj, ki so bili razpisani 
do podpisa pogodbe, to je do 1. septembra 
za tekoče leto. Problem se je, enako kot 
v zadnjih letih, pojavil v jesenskih me-
secih, ko so termini ob koncih tednov že 
precej zapolnjeni, košarkarji pa s strani 
Košarkarske zveze Slovenije (v nada-
ljevanju: KZS) dobijo nove termine ter 
je zato potrebno veliko usklajevanja in 
predvsem odpovedi drugim strankam, 

ki si termine za različne športne in dru-
ge družabne prireditve rezervirajo že več 
mesecev prej, da jih uvrstimo v urnike. V 
letnem koledarju Športne dvorane Med-
vode za leto 2017 je zabeleženih in tudi 
realiziranih 44 odigranih košarkarskih 
tekem, in sicer članske ekipe selekcij U13, 
U15, U17 in U19 ter pionirskih turnirjev." 
V Javnem zavodu Sotočje navajajo, da je 
v letu 2017 v dvorani potekalo skupaj 86 
velikih športnih tekmovanj, turnirjev, 
prireditev in 28 družabnih: "Iz zgornjih 
podatkov je tako vsekakor razbrati, da 
ima šport absolutno prednost pred drugi-
mi prireditvami oz. drugimi družbenimi 
dejavnostmi." Dodajajo še, da se zavedajo 
problematike večjega povpraševanja od 
razpoložljivosti terminov: "Hkrati proble-
matiko sproti in učinkovito rešujemo. Po 
skupnem sestanku z vodstvom košarkar-
skega kluba smo tako predlagali, da v na-
slednji sezoni pri prijavi na javni poziv, ki 
bo v maju, košarkarski klub rezervira čim 
več terminov tudi za tekmovanja, in sicer 
strnjeno tako, da bodo dopoldne potekale 
tekme pionirjev in kadetov, popoldne še 
mladincev in članov. "
Poudarjajo, da visoki stroški investi-
cijskega vzdrževanja in obratovanja 
dvorane od njih zahtevajo učinkovito 
upravljanje: "Le z ustreznimi standardi 
vzdrževanja ter smotrno politiko upora-
be in trženja športnega objekta za špor-
tne in nešportne vsebine je mogoče po-
staviti temelje za dolgoročno kakovostno 
uporabo tako velike športne infrastruk-
ture."

Več povpraševanj kot razpoložljivih terminov
V Košarkarskem klubu Medvode so nezadovoljni glede možnosti uporabe  
Športne dvorane Medvode. V Javnem zavodu Sotočje vse očitke zavračajo.

Športna dvorana Medvode je polno zasedena in v Javnem zavodu Sotočje pravijo, da brez 
tržne dejavnosti takšen športni objekt ne more preživeti. / Foto: arhiv zavoda

Člansko ekipo Brinox 
Medvode do konca prvega dela 
tekmovanja v drugi slovenski 
košarkarski ligi čakata še dva 
kroga. Desetega februarja 
gostujejo pri Parkljih, 17. 
februarja pa bodo ob 19. uri v 
Športni dvorani Medvode začeli 
tekmo s Portorožem.
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Občina Medvode svojim občanom nudi Pomoč na domu. 
Storitev, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom,  
izvaja COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu, Tbilisijska cesta 57b,  
Ljubljana. Ostareli, bolni oziroma njihovi svojci ob delovnikih od  
8. do 12. ure lahko za informacije o storitvi pokličete kontaktno telefonsko  
številko 01/244 31 05 ali pišete na elektronski naslov: zavod.campa@comett.si.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je zagnala povsem pre-
novljeno spletno stran, ki je dostopna 
na spletnem mestu www.medvode.si.
"Z novo spletno stranjo se želimo še 
približati občankam in občanom ter 
ponuditi nove elektronske oblike ko-
municiranja. Nova spletna stran ni le 
nadomestila stare, ampak predstavlja 
nove funkcionalnosti in vsebine ter 
osrednjo vlogo v spletnem informiranju 
občanov. Sodobne smernice oblikovanja 
spletnih strani so osredotočene na mi-
nimalističen videz, čemur smo sledili z 
uporabo medvoških barv in jasno pre-
glednimi vsebinami, spletni strani pa 
smo dodali tudi več različnih iskalni-
kov za lažji dostop do želenih informa-
cij," je pojasnil Matej Osolnik z Občine 
Medvode in dodal, da prenova spletne 
strani zajema več vidikov, med kateri-
mi so se osredotočili predvsem na upo-
rabo sodobnih tehnologij: "Informiranje 
in posredovanje naših storitev na splet 
je osnovno vodilo, kar bomo dosegli z 
naslednjimi novostmi: delovanje na-
prav na mobilnih telefonih in tablič-
nih računalnikih, e-koledar dogodkov 
v občini, elektronsko oddajanje vlog in 

obrazcev, elektronski predlogi in prija-
ve, prisotnost na aktualnih družabnih 
omrežjih, portal investicij v Občini Med-
vode in posodobitev obstoječih vsebin."
Stara spletna stran se poslavlja po pet-
najstih letih delovanja. Ker nekateri do-
kumenti niso v celoti preneseni na novo 
spletno stran, pa lahko še vedno dosto-
pate tudi do arhiva stare spletne strani. 
"Nova spletna stran je tako vsebinsko 

kot tudi tehnološko še v fazi razvoja, saj 
imamo še kar nekaj idej, s katerimi bi 
jo želeli popestriti. O vseh novostih vas 
bomo sproti obveščali, že sedaj pa se 
zahvaljujemo za razumevanje, če nale-
tite na kakšno vsebinsko ali program-
sko napako. Le-to nam lahko sporočite 
prek e-obrazca in potrudili se bomo, da 
jo čim prej odpravimo," še sporoča Osol-
nik.

Povsem prenovljena občinska spletna stran
Stara spletna stran se poslavlja po petnajstih letih.

Prenovljeno spletno stran je predstavil Matej Osolnik.

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

Obvestilo

V Vrtcu Medvode bo do 15. marca potekal 
vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/2019. 
Vpisujejo v program predšolske vzgoje 
Dnevni program (6 do 9 ur). Obrazec vpi-
snega lista s prilogami lahko oddate po 
pošti ali na upravi Vrtca Medvode, Ostrovr-
harjeva ulica 2, 1215 Medvode, vsak dan od 
8. do 15. ure. Obrazec za vpis lahko dobite 
na upravi vrtca ali na njihovi spletni strani. 

Poteka vpis v Vrtec 
Medvode
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V Centru starejših Medvode so uvedli 
novost: aktivno varstvo za starejše. Sku-
paj z lokalno skupnostjo so namreč pre-
poznali potrebo po dnevno organizirani 
obliki bivanja za starejše občane Med-
vod in starejše iz bližje okolice, ki imajo 
težave pri celodnevnem samostojnem 
bivanju doma. 

"Program Aktivno varstvo predstavlja 
inovativno obliko preživljanja časa za 
starejše. Namenjen je starejšim od 65 let, 
ki jim bomo omogočili dnevno in aktivno 
preživljanje časa v Centru starejših Med-
vode. Udeleženci se bodo lahko družili z 
vrstniki in se vključevali v organizirane 
aktivnosti v centru (kulturne in družab-
ne prireditve, praznovanje rojstnih dni, 

kreativne delavnice, telovadba …). V 
sklopu programa Aktivnega varstva bo 
dvakrat tedensko potekal tudi program 
Aktiven dan, ki se izvaja v sodelovanju z 
Zavodom AS, Fitnes kliniko in Fakulteto 
za Šport Univerze v Ljubljani. Program 
omogoča, da bodo starejši občani Med-
vod in okolice začeli aktivno preživljati 
svoj čas in si izboljšali kvaliteto življenja, 
sočasno pa razbremenil njihove svojce. 

Posledično podaljšuje bivanje v doma-
čem okolju in kasneje olajša morebiten 
prehod v domsko obliko varstva," je po-
jasnila socialna delavka Gordana Kvar. 
Aktivno varstvo bo potekalo vsak de-
lovnik (od ponedeljka do petka) med 7. 
in 16. uro. Poleg aktivnega preživljanja 
časa so zagotovljeni tudi obroki in pija-
ča ter možnost počitka. 

Aktivno varstvo za starejše  
novost v Medvodah
Poteka v Centru starejših Medvode, in sicer vsak 
delovnik po devet ur na dan, namenjen pa je starejšim 
od 65 let.

Občina Medvode je objavila javni razpis za 
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju 
občine Medvode za leto 2018. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje dela stro-
škov nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav velikosti do 50 populacij-
skih enot za čiščenje komunalne odpadne 
vode iz stanovanjskih stavb na poselitve-
nih območjih občine Medvode, na katerih 
ni predvidena gradnja javnega kanaliza-
cijskega sistema. Sredstva se dodeljujejo 
upravičencem po vrstnem redu prispelih 
popolnih vlog do porabe proračunskih 
sredstev tekočega leta za ta namen. Rok za 
prijavo na javni razpis se zaključi 30. no-
vembra.

Sofinanciranje malih 
čistilnih naprav

Skupaj z lokalno skupnostjo so prepoznali potrebo po dnevno 
organizirani obliki bivanja za starejše občane Medvod in starejše 
iz bližje okolice, ki imajo težave pri celodnevnem samostojnem 
bivanju doma.Zaradi novosti sta Občina Medvode in Jav-

ni zavod Sotočje Medvode za sobodajalce 
pripravila brezplačni posvet s področja 
registracije nastanitvenih obratov in po-
ročanja v turizmu (eTurizem). AJPES je s 1. 
decembrom 2017 vzpostavil Register nasta-
nitvenih obratov (RNO) in spletno aplikaci-
jo oziroma spletni servis za poročanje po-
datkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). 
Od 1. marca 2018 dalje poročanje v starem 
sistemu ne bo več mogoče.

Novosti za sobodajalce

objava_sotocje_februar_2018_TISK_popravljeno.pdf   1   6.2.2018   14:12:09

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, sku-
pine občanov, podjetja, zavode, društva, druge organizacije in 
skupnosti z območja občine Medvode, da predlagajo

KANDIDATE ZA OBČINSKA PRIZNANJA

Priznanja Občine Medvode so:
naziv častni občan Občine Medvode,
plaketa Občine Medvode,
medalja Občine Medvode.

Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje posamezni-
kom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih 
področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k 
ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti. Naziv častni 
občan se ne more podeliti po smrti.
Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno 
izjemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih 
in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu 
kvalitete življenja na območju občine Medvode. Plaketa Obči-
ne Medvode se podeljuje tudi za enkratne izjemne dosežke na 
posameznih področjih življenja in dela in posameznikom za nji-
hovo življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih. Pla-

keta Občine Medvode se podeljuje občanom občine Medvode, 
drugim državljanom RS in tudi tujim državljanom ter skupinam 
državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.
Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, pod-
jetjem, organizacijam in skupnostim za posamezna družbeno 
koristna dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v 
humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečeva-
nju škode na premoženju. Če se medalja podeli kot spominska 
medalja, se podeli vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim 
ustvarjalcem ter vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino. 
Pisne predloge sprejema Komisija za priznanja, Cesta koman-
danta Staneta 12, 1215 Medvode. Ovojnica mora biti zaprta, z 
oznako "NE ODPIRAJ – KANDIDATI ZA PRIZNANJA". Predloge spre-
jema komisija do vključno 30. 3. 2018. Predlog mora vsebovati: 
osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum 
in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv 
in sedež podjetja, organizacije, društva …, podpisano soglasje 
kandidata, da se s predlagano kandidaturo strinja, oziroma iz-
java odgovorne osebe v podjetju, zavodu, društvu, drugih orga-
nizacijah in skupnostih, pisno utemeljitev predloga, ime in prii-
mek ter naslov predlagatelja.
Komisija bo obravnavala samo popolne vloge.
                 Roman Veras l.r., predsednik komisije
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V občini Medvode upravljamo s petimi vodovodnimi sistemi. 
Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, 
ki je ustrezne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, 
da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi 
v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganiz-
mov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi 
tega se v pitni vodi prednostno spremljajo mikrobiološki pa-
rametri. Mikrobiološki parametri nam pokažejo onesnaženost 
pitne vode z mikroorganizmi, ki se rutinsko preiskujejo v pitni 
vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno ustreznost pi-
tne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost preseženega 
parametra ter v povezavi z ostalimi parametri. 

Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre 
in mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v 
nadaljevanju pravilnik.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode 
na različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se nato transpor-
tirajo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer 
opravijo preskušanja na izbrane mikrobiološke in fizikalno-ke-
mijske parametre. Odvzeti vzorci nam kažejo tudi ustreznost 
uporabljenega postopka obdelave pitne vode in ustreznost 
vzpostavljenih preventivnih ukrepov v sklopu nadzora nad ka-
kovostjo pitne vode.

Vodovodni sistem Medvode
Vodovodni sistem Medvode s pitno vodo oskrbuje 14.135 pre-
bivalcev. Oskrbuje naselja Dol, Dragočajna, Goričane, Hraše, 
Ladja, Medvode, Moše, Rakovnik, Valburga, Vaše, Verje, Vikrče, 
Smlednik, Sora, Spodnje in Zgornje Pirniče, Spodnja in Zgornja 
Senica, Zavrh in Zbilje.

Viri pitne vode so vrtine in vodnjaki, ki se napajajo iz aluvialnih 
(peščeno prodnatih) in razpoklinskih vodonosnikov. Viri so: vr-
tina Preska 2, vrtina Preska 3, vrtina Zavrh in vodnjak Svetje. 
Vodnjak Senica  služi kot rezervni vodni vir. Pitna voda iz vseh 
navedenih vodnih virov se ne dezinficira ali kako drugače ob-
deluje. Naselje Moše, Dragočajna, Hraše, Smlednik in Zbilje se 
delno oskrbujejo s pitno vodo, ki priteče iz vodovodnega siste-
ma Kranj.

V vodovodni sistem smo distribuirali 1.313.736 m3 pitne vode, 
od tega je 178.491 m3 vode iz vodovodnega sistema Kranj.

V letu 2017 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih dva-
insedemdeset vzorcev pitne vode, medtem ko je bilo za fizikal-
no-kemijska preskušanja odvzetih osem vzorcev pitne vode. 

Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da en vzorec ni bil 
ustrezen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij*. Opravljeno je 
bilo ponovno vzorčenje vključno s kontrolnim vzorcem. Ponov-
no odvzeta vzorca sta bila ustrezna, vzroka nismo identificira-
li. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede 
na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

* koliformne bakterije: so indikatorski parameter in so poka-
zatelj sprememb, ki nimajo neposredne nevarnosti za zdravje.

Vodovodni sistem Ojstrica - Belo
Vodovodni sistem Ojstrica - Belo s pitno vodo oskrbuje 45 pre-
bivalcev v naselju Belo.

Vir pitne vode je zajetje Ojstrica - Belo nad cesto in rezervno 
zajetje Ojstrica - Belo pod cesto, ki se napajata iz kraško kaver-
noznega vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira s presve-
tljevanjem z UV-svetlobo. Distribuirali smo 2.292 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev 
pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja 
odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemij-
ska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg oprav-
ljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Osolnik
Vodovodni sistem Osolnik s pitno vodo oskrbuje 28 prebivalcev 
v naselju Osolnik.

Vir pitne vode je vrtina Osolnik, ki se napaja iz razpoklinskega 
vodonosnika. Pitna voda se od marca 2015 stalno dezinficira s 
presvetljevanjem z UV-svetlobo, od marca 2017 pa se tudi stalno 
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Spremljamo kakovost pitne vode/javni vodovodi v upravljanju Komunale Kranj

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene  
za prehrano ljudi v občini Medvode za leto 2017
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avtomatsko klorira z natrijevim hipokloritom. Distribuirali smo 
811 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne 
vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja 
odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-
-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg 
opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Topol
Vodovodni sistem Topol s pitno vodo oskrbuje 203 prebivalcev 
v naselju Topol pri Medvodah in Brezovica pri Medvodah. 

Vir pitne vode je zajetje Kozomer in rezervno zajetje Suša, ki 
se napajata iz kraško kavernoznega vodonosnika. Pitna voda 
se stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom. Distribuirali 
smo 16.581 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih štirinajst vzor-
cev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska pre-
skušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizi-
kalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na 
obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Žlebe
Vodovodni sistem Žlebe s pitno vodo oskrbuje 159 prebivalcev 
v naselju Žlebe. 

Vir pitne vode je vrtina Žlebe, ki se napaja iz razpoklinskega 
vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira s presvetljeva-
njem z UV-svetlobo. Distribuirali smo 4.088 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih šest vzorcev pi-
tne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja 
odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemij-
ska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg oprav-
ljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2017, so 
pokazala, da je pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v 
občini Medvode, ki so v upravljanju Komunale Kranj, zdrav
stveno ustrezna in ni ogrožala zdravja ljudi.

Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in re
zervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sis
tema bomo zagotavljali tudi v prihodnje in se trudili, da bo
ste uporabniki še naprej uporabljali kakovostno pitno vodo. 
Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo skrbno, 
celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje 
pili zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja 
tudi v okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo 
za zdravje, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano.

Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. 
Na planetu je manj kot 1% vode, ki se lahko uporablja kot pitna 
voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do 
zdrave pitne vode. Vode po Evropi je na splošno še dovolj, če-
prav jo na nekaterih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za 
Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi v upravljanju Komunale Kranj 
se oskrbujejo s pitno vodo, ki prihaja iz podtalnice (vodono-
snik), ki zadržuje deževnico, ki pronica skozi zemeljske plasti. 
Kakovost pitne vode iz zgoraj omenjenih vodovodnih sistemov 

je zelo dobra, zato jo lahko varno pijete iz pipe. Vodo iz plasten-
ke raje zamenjajte za vodo iz pipe in s tem zmanjšujee tudi 
količino nepotrebno ustvarjene odpadne embalaže, ki obreme-
njuje naše okolje.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodne-
ga omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so 
vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo 
in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja pripo-
ročila:

-  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). 
Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjeva-
nje vodnega kamna.

-  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo 
nekaj vode (voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve 
temperature vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, 
predvsem pa, ko se vrnemo po daljši odsotnosti.

-  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko 
izpiranje do stabilizacije temperature vode.

-  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je 
treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi 
uporabniki sami. Zmanjšanje onesnaženosti vode je pomemb-
no ne le zato, ker želimo vodo uporabljati, ampak tudi zato, da 
zaščitimo rastline in živali v rekah, jezerih in morjih. Vsak od 
nas lahko sodeluje pri zmanjšanju onesnaženja. Ne zlivajte v 
odtok kemikalij – barve, lakov, insekticidov ali zdravil. Izogibaj-
te se zlivanju olja v odtok – nobenega olja za cvrtje ali solate in 
zlasti nobenega motornega olja! Vsi ti izdelki lahko poškoduje-
jo delovanje sistema za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo 
favno in zamašijo cevi. Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni 
center za ločeno zbiranje odpadkov.

Obveščanje v času motene oskrbe  
s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovo-
dnem omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, 
obnove, prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. 
V primeru večjih okvar o moteni oskrbi in o ukrepih prekuha-
vanja vode obvestimo Center za obveščanje, občino in radij-
ske postaje. Obvestilo objavimo tudi na spletni strani www.
komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno 
obveščanje po SMS in/ali sporočilih po elektronski pošti. Če 
na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite po 
elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko 
obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno 
na sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov 
Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike jav
nih ustanov (šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske 
lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahte-
ve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začet-
ku vsakega novega koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni 
strani položnic.
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MOJCA FURLAN

Slovenske občine imajo v svojem nabo-
ru nalog opredeljeno tudi obvezno skrb 
za živali, ki jo lokalni samoupravi na-
laga Zakon o zaščiti živali. Izgubljene in 
zapuščene živali sprejema zavetišče, s 
katerim imamo sklenjeno pogodbo, to 
je zavetišče Horjul. V času mladičev so 
zavetišča prepolna. Vsako leto pride do 
situacije, ko ne morejo več sprejemati 
živali. Iz teh razlogov smo se v naši ob-
čini pred tremi leti odločili, da izpeljemo 
okoljevarstveni projekt s ciljem izboljša-
nja razmer za živali v občini. Krajanom 
ponujamo možnosti, da za živali poskr-

bijo preko Akcije zmanjševanja nežele-
nih mladičev mačk in psov. Lastnikom 
in njihovim štirinožnim prijateljem smo 
zagotovili strokovno storitev, ugodno 
ceno ter različne načine ozaveščanja in 
izobraževanja s področja živalovarstva. S 
trudom in prizadevnostjo vseh deležni-
kov je oskrba živali zagotovljena na vete-
rini Tristokosmatih pri priznani strokov-
njakinji dr. vet. Iris Selan. Zmanjšujemo 
število mladičev, za katere ni domov, in 
preprečujemo prenos bolezni.
Vsaka »divja« mačka je potomka nekoč 
domače mačke, ki je imela lastnika. Ta 
zanjo ni odgovorno poskrbel. Raje je iz-
bral nevarno in negotovo pot za žival pa 
tudi neprijazno do občinskega proraču-
na, ki mora po zakonu 30 dni pokrivati 
stroške za zapuščene živali.
Mačka je domača žival, že davno več 
ne sodi med divje živali. Sama ne more 
dolgo preživeti, zboli, hira, se poškodu-
je. Humano je, da živali ne prepustimo 
negotovi usodi, prosjačenju od hiše do 
hiše. Izziv ni tako trd oreh. Po besedah 
veterinarke Iris Selan bi z nekaj zapore-

dnimi letnimi akcijami sterilizacij lah-
ko vsaka občina omejila zapuščene ži-
vali, kot je to od leta 2007 storila občina 
Ljubljana s prvim tovrstnim projektom. 
Nekatere mačke že leta živijo na dolo-
čenih lokacijah, vajene so zunanjega ži-
vljenja. Zanje redno skrbijo prostovoljci 
s hrano, omogočijo jim zdravljenje. Kra-
janom tudi svetujejo ali usmerijo vpra-
šanje na strokovnjaka.
V lanskem letu je bilo v naši občini za-
puščenih veliko mačk in pasjih mladi-
čev, celo starih kužkov. Priporočamo 
cepljenje mačk, redno razglistenje in 
razbolhanje. Sredstva kupite pri veteri-
narju. Hrana na dan naj bo kvalitetna, 
voda pa stalno prisotna. Psi in mačke so 
inteligentne in družabne živali. Želijo si 
družbe, človeške ali živalske. Ne puščaj-
te jih na verigah, v boksih ali spuščene 
ob cestah.
Kratke zloženke z nasveti lastnikom 
živali dobite v Knjižnici Medvode, kjer 
se srečujemo vsak prvi četrtek ob 17. 
uri. Medvoško društvo za zaščito živali 
objav lja na FB-strani Reks in Mila.

Kotiček za trajnostni razvoj

KNJIŽNICA MEDVODE

BUŽAROVSKA, RUMENA: MOJ MOŽ

Mlada makedonska avtorica nas sko-
zi enajst kratkih zgodb o razmerju med 
ženo in možem popelje v ženski svet, 
svet življenja v senci moških oziroma 
mož. Možje so nekdo ali pa vsaj posku-
šajo biti, žene pa se trudijo ohraniti svoje 
dostojanstvo ali najti pobeg od vsakda-
nje resničnosti. Skrbijo za gospodinjstvo, 
vzgajajo otroke. Nekatere pišejo pesmi, 
druge slikajo, tretje pijejo, lažejo, prikri-
vajo resnico ... in zaradi zunanjega vide-
za idealnih odnosov trpijo prevare, za-
puščenost ali pa ustrežejo nenavadnim 
željam svojih mož. Zapleti zgodb ne na-
povedujejo svetle zakonske prihodnosti.

PREBERITE TUDI

GOLOB, Nataša: S črnilom in zlatom 
YALOM, Irvin D.: Strmenje v sonce
LUKAS, Elisabeth: Vse se uglasi in izpolni
JURKOVIČ, Filip: Pa zbogom, junaki … 

OB KULTURNEM PRAZNIKU
Ob slovenskem kulturnem dnevu nekaj 
literarno-zgodovinskih drobtinic z naših 
knjižnih polic: »Gospod France Preše-
rin, dohtar pravice in cesarsko-kraljevi 
pravdosrednik, je v Kranji, 8. dan tega 
mesca ob osmih dopoldne, po dolgi bole-
zni in previden s smertnimi zakramenti 
umerl,« je pisalo v osmrtnici, s katero se 
je »žalostni prigodek dalo slovenskimu 
narodu na znanje«. Slovenci smo eden 
izmed redkih narodov, ki imajo državni 
praznik posvečen kulturi, čeprav se na 
ta dan spominjamo smrti, in ne rojstva 
našega pesnika Franceta Prešerna, ki je 
zapisal: »Žive naj vsi narodi …«
»Vsak narod ima v hiši svojega življenja po-
sebno kamrico, v katero je skrbno spravil 
vse, kar je bil kdaj pridobil dragocenega!« 
opominja pisatelj Ivan Cankar, in zatrju-
je: »Dokler sem zvest resnici, sem zvest 
sebi; dokler delam v njenem imenu, bo 
moje delo rodovitno, ne bo ovenelo od po-
mladi do jeseni ...!« (Bela krizantema, 1910)
»Imeli smo svoj narodni ideal v svobo-
dni združeni Sloveniji, kateri nam je bil 

zvezda vodnica v naših notranjih razpo-
rih in zunanjih bojih. (…) Danes skoro 
ne vemo več, ali smo Slovenci narod ali 
nismo, ali naj živimo in delamo za sebe 
kot narod, ali naj živimo in delamo za 
druge narode. Prišli smo že tako daleč, 
da se skoro ne upamo poudariti svoje 
narodne eksistence!« opozarja dr. Mi-
hajlo Rostohar. (Napredna misel, 1912)
Prešernove sanje in sanje mnogih na-
ših dedov so se uresničile. Živimo v svo-
ji, samostojni državi. Prešernova Zdra-
vljica je postala naša himna. In pesnik 
Tone Kuntner je zapisal:  
Ni me sram vzdihniti: O domovina,
ne sram izreči: Slovenska pomlad,
niti slovenska, niti pomlad.
Ni me sram reči: Udejanjili sanje,
ne sram imenovati jih,
ki so jih sanjali in udejanjali.
Ni me sram, da sem sanjal z njimi
in da sem bil zraven tiste dni,
ko smo sanje udejanjili!
In ni me sram zreti resnici v oči.
In tudi ne sram odkrito priznati,
da me resnica boli. 

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode se trudijo pripra-
viti čim bolj raznolik program in v tem  
šolskem letu so uvedli novost: filozof-
sko-pravljično popoldne s filozofinjo  
Tanjo Pihlar. Poteka ob torkih, enkrat 
mesečno.
V januarju so otroci ob slikanici spozna-
vali in razmišljali o tem, kaj je čas: zakaj 
ga sploh merimo, ali lahko teče poča-
sneje, ga lahko zaustavimo ali pa celo 
zavrtimo nazaj ... Po koncu razmisleka 
je sledilo tudi ustvarjanje. Na razstav-
nem panoju pa je na obravnavano temo 
prikazano knjižnično gradivo. V čem 
so ti popoldnevi drugačni od klasičnih 
pravljičnih, smo vprašali Tanjo Pilar, ki 
vodi filozofsko pravljično urico. "Filozof-
ske pravljične urice potekajo po progra-
mu filozofija za otroke. Ta program je 
konec šestdesetih let prejšnjega stoletja 
v ZDA zasnoval univerzitetni profesor 
Matthew Lipman z namenom spodbu-
jati samostojno, kritično, ustvarjalno 
in sodelovalno mišljenje pri otrocih in 
mladostnikih. Poudarek je na skupnem 
razmišljanju: vsi otroci v skupini so ena-
kovredni sogovorniki, vsak razmišlja 
samostojno in hkrati skupaj z drugimi, 

upoštevajoč njihova mnenja. Danes je 
ta program v več različicah razširjen po 
vsem svetu. Pri nas je filozofija za otroke 
vključena v šolski učni načrt kot obve-
zen izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu. 
S stanovskimi kolegi si prizadevamo, da 
bi se otroci z njo srečevali tudi že v vrtcih 
in nižjih razredih osnovne šole." Začetna 
pobuda za razmišljanje je slikanica. "Sli-
kanice so vsakokrat zgolj začetna spod-
buda, povod za to, da otroci nato v pogo-
voru sami raziskujejo določeno tematiko 
– prijateljstvo, srečo, dobro in zlo, pravič-
nost, čas ... Voditelj pri tem nima klasič-
ne pedagoške vloge, ne poučuje otrok in 
jim ne ponuja odgovorov na vprašanja, 
ampak zgolj usmerja pogovor, jih spod-
buja k razmišljanju z vprašanji, pazi na 
to, da upoštevajo pravila za pogovor in 
poslušajo drug drugega, uporabljajo mi-
selne veščine (utemeljujejo svoje misli, 
navajajo primere, pojasnjujejo pojme ...).

Kot še pravi Pihlarjeva, so zlasti majhni 
otroci zelo radovedni, zastavljajo vpra-
šanja o sebi, življenju, o tem, kakšen je 
naš svet: "Čudijo se nad tem, kar se nam, 
odraslim, zdi povsem samoumevno in 
očitno. Zastavljajo prava filozofska vpra-
šanja, ki izvirajo iz njihove potrebe po 
orientaciji v svetu, po osmislitvi njihovih 
doživetij. Ta program izhaja iz predpo-
stavke, da so prav majhni otroci po svoji 
naravi filozofi, žal pa se pozneje, z vsto-
pom v šolo, kar prehitro ta njihova rado-
vednost izgubi. Otroci imajo zelo iskrive 
misli. Na tej zadnji urici smo se pogovar-
jali o času in otroci so menili, da bi lahko 
čas tudi zaustavili – če bi se to zgodilo, bi 
ljudje preprosto 'zamrznili'. Toda potem 
bi ga spet morali pognati v tek, ker čas 
kajpada teče …"
Naslednja filozofska pravljična urica s 
Tanjo Pihlar bo v Knjižnici Medvode 27. 
februarja ob 17. uri.

Filozofska  
pravljična urica
Filozofski pravljični 
popoldnevi so novost 
Knjižnice Medvode, ki 
potekajo enkrat mesečno, 
namenjeni pa so otrokom 
od četrtega leta starosti.

Na razstavnem panoju je na obravnavano temo predstavljeno knjižnično gradivo.  
Januarska tema je bila čas.

MAJA BERTONCELJ

Mestna knjižnica Ljubljana je v sodelovanju s knjižnicami 
Osrednjeslovenske regije, katere del je tudi Knjižnica Medvo-
de, pripravila natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe 
mojega kraja: o njegovih ljudeh, zgodovini, naravni in kul-
turni dediščini, ki poteka od 8. februarja do 15. aprila. V njem 
lahko sodelujete vsi, ki ste dopolnili 65 let in radi pišete. So-
delujete lahko z le eno zgodbo (kratka, resnična iz preteklosti 

vašega kraja), ki naj bo napisana v slovenskem jeziku in naj 
ne presega 1600 besed. Oddate jo lahko tipkano ali v obliki 
rokopisa. Zgodbe pošljite po pošti na naslov Mestna knjižnica 
Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom "za nate-
čaj Zgodbe mojega kraja" ali po elektronski pošti na mojkraj@
mklj.si. Hkrati posredujte ime in priimek avtorja zgodbe, leto 
rojstva, stalni naslov, morebitni e-naslov in telefonsko števil-
ko. Izdelke bo v aprilu in maju ocenjevala komisija in izbrala 
deset najboljših, prvi trije pa bodo posebej nagrajena.

Iščejo najboljšo zgodbo kraja
Natečaj je namenjen starejšim od petinšestdeset let, ki radi pišejo.
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MAJA BERTONCELJ

Obiskali smo jih na enem izmed Tre-
ningov socialnih veščin, ki je potekal 
pod vodstvom Špele Gorjan, predsednice 
Društva Center za pomoč mladim Lju-
bljana in mladinski delavki.
Trening socialnih veščin so za dijake pr-
vih letnikov Srednje zdravstvene šole Lju-
bljana v medvoškem Jedru organizirali 
peto leto. Vodijo jih tudi na šoli in tako, 
kot je dejala Gorjanova, preko programa 
načrtno in usmerjeno krepijo v prvi vrsti 
osebne socialne veščine dijakov, ki jim 
pomagajo vzpostaviti kakovostno klimo 
in komunikacijo v razredu: "To se kaže 
skozi leta sodelovanja tudi tako, da ima 
šola bistveno manj ponavljavcev, manj 
težav z nasiljem ... Program ima učinke." 
Dijaki so v klubu Jedro dva dneva zapo-
red usvajali in krepili socialne veščine, 
sicer pa programi, ki jih v društvu orga-
nizirajo tudi za druge, običajno potekajo 
od treh dni do celega tedna, kot je to v 
času poletnih počitnic. 
Kaj sploh je trening socialnih veščin? 
"V društvu smo prepričani, da bi moral 
prav vsak mladostnik v starosti od 15 do 
20 let vsaj enkrat imeti priložnost izku-
siti trening socialnih veščin. Gre za uče-
nje za življenje. Ni nič takšnega, za kar 
bi imeli občutek, da se še nismo naučili, 
pa vendar nam v vsakodnevnem življe-
nju tako v šoli kot doma primanjkuje 
časa za to. Na treningih socialnih veščin 
odpiramo vsakodnevne življenjske teme 
na način, da mladostnike spodbudimo k 
razmišljanju in k temu, da začnejo gojiti 
odnos do stvari, ki so vezane kakorkoli 
na odnose z drugimi ljudmi, od komu-
nikacije do socialne bližine, empatije, 
timskega dela, razumevanja, aktivnega 

poslušanja, usvajajo pa tudi praktične 
veščine, kot so kuhanje, skrb zase in za 
druge, osebna higiena. Na tokratnih de-
lavnicah so se mladi želeli pogovarjati o 
ljubezni, odnosih med spoloma, odno-
sih s starši, o nasilju in kako se ubraniti 
... Lahko bi rekla, da trening socialnih 
veščin generira odgovorne mlade ljudi," 
je dejala Špela Gorjan.
Mladi se danes soočajo z drugačnimi 
problemi, kot so se včasih, tudi izzivi 
družbe so drugačni. "Moje osebno mne-
nje je, da je doba informiranosti toliko, 
kolikor nam je dala, tudi vzela. Žanjemo 
posledice kombinacije zavedanja svojih 
pravic, morda malce manj odgovorno-
sti z morda celo prekomerno informira-
nostjo. Vse to se ne tiče le mladostnikov, 
ampak tudi njihovih staršev, ki morda 
prehitro vidijo le pravice otrok, ne pa 
tudi njihovih dolžnosti. Včasih so se 
mladi morali veliko bolj boriti za svoje 
pravice na način, da so prevzeli odgo-
vornost za svoja dejanja, danes pa to 
zanje bistveno dlje delajo njihovi star-
ši. Opažamo, da se starost, ko postane 
mlad odrasel, samostojen in odgovoren 
posameznik, državljan, viša," pravi Gor-
janova, na vprašanje, s kakšnimi teža-
vami se soočajo mladostniki v starosti 
od 15 do 20 let, pa odgovarja: "V našo 

svetovalnico pridejo mladostniki naj-
pogosteje s težavami, ki so vezane na 
samopodobo, na občutek pripadnosti, 
na občutek biti ljubljen, morda iz tega 
izhajajočo labilnost, kdorkoli me bo 
imel rad, bom delal tisto, kar mi bo pre-
dlagal. Opazna je vodljivost, imajo malo 
manj svoje hrbtenice, ki jo terja pogum, 
ki ga mladim danes primanjkuje. Ne 
vem, ali smo že vzeli dobo informirano-
sti, dostopa do tisoč in enega impulza v 
vsakem trenutku. Malce smo zmedeni, 
kako dirigirati z vsem tem. Informacija 
danes ni vredna toliko kot pred leti. Po-
stavlja se vprašanje kritičnosti do infor-
macij. Pred vsemi nami so izzivi."
Dandanes se srečujemo z vse več ta-
kšne in drugačne zasvojenosti, kar je 
problem, opaža tudi Gorjanova. "Vse več 
je zasvojenosti z novodobno tehnologi-
jo, predvsem računalniki. Omenila bi 
tudi zasvojenost z novodobnimi droga-
mi in zdravili. Duševno zdravje se slab-
ša. Zelo nas skrbi, da je kar nekakšna 
valuta postala misel, da je dobro imeti 
kakšno diagnozo, da lažje prideš skozi 
sistem. Skozi naše programe gre letno 
tri do štiri tisoč mladih, pa vendar ne 
morem reči, da je vse našteto splošno 
stanje med mladimi," je tudi povedala 
Gorjanova.

Trening socialnih veščin
Ste že slišali za trening socialnih veščin? V organizaciji Društva Center za pomoč 
mladim sedaj že tradicionalno za dijake prvih letnikov Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana potekajo v medvoškem Jedru. 

Trening socialnih veščin v medvoškem Jedru

Trening socialnih veščin 
je izkustveni trening, kjer 
preizkušamo, kako je živeti 
s skupino neznanih ljudi, 
pridobivati in trenirati nove 
veščine, a hkrati prakticirati že 
usvojene. Namenjen je mladim 
med 15. in 20. letom starosti.
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Prijetno delovanje 100%
čistih in naravnih eteričnih olj*

vpliva na dobro počutje
in pravilno dihanje.

Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, mineralnih olj, konzervansov in umetnih dišav.

*Njivska meta, mira, čajevec, bosvelija in rdeči bor.

V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.

Dlani približajte
nosu in ustom.
Pazite, da dlani
ne pridejo v
stik z očmi!

Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter
izdihnite.

Naučimo se pravilno dihati

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana

BALZAMIČNE KAPLJICE

Mesto nanosa
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MAJA BERTONCELJ

Mreža avtomatskih eksternih defibrila-
torjev (AED) v občini Medvode se širi. Od 
začetka februarja ga imajo tudi v Žle-
beh. Nameščen je na delavnici Steklar-
stva Omanovič. 
"Idejo je že pred leti dala naša sodelavka 
in sedaj je dozorela. Novembra lani smo 
začeli iskati informacije. Obrnili smo se 
na podjetje Hit Preless, kjer so podprli 
idejo. Zraven je pristopilo še podjetje Za-
slon Telecom, pozitivno pa so se odzvali 
tudi v Krajevni skupnosti Preska - Žlebe. 

Defibrilator je nameščen od 2. februarja 
na vidnem mestu, le nekaj metrov od 
ceste. Ker se zavedamo, da je pomemb-
na njegova pravilna uporaba, smo pred 
kratkim organizirali tudi predstavitev. 

Ta novost ne bo namenjena le krajanom 
Žleb, temveč tudi obiskovalcem. Seveda 
si želimo, da bi bil čim manjkrat upora-
bljen," je pojasnila Nena Omanovič.
AED je prenosna elektronska naprava, 
ki je sposobna zaznati zastoj srca pri 
človeku. S pomočjo električnega sunka 
ga lahko ponovno požene in s tem reši 
življenje. Uporaba je varna in enostav-
na. Je izredno dobrodošel dodatek pri 
oživljanju s pritiski na prsni koš (masa-
žo srca) in umetnim dihanjem. 

Defibrilator  
tudi v Žlebeh
Skupaj so stopili trije 
lokalni podjetniki ter 
Krajevna skupnost Preska - 
Žlebe. Avtomatski eksterni 
defibrilator je nameščen 
na delavnici Steklarstva 
Omanovič.

Avtomatski eksterni defibrilator na objektu Steklarstva Omanovič v Žlebeh

Pomni: Prilepi elektrodi na gol 
prsni koš in sledi navodilom!  
Ob električnem sunku se žrtve 
ne sme dotikati nihče!
Z AED ne moreš škoditi!
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PETER KOŠENINA

V medvoški knjižnici je od sredine ja-
nuarja do začetka februarja razstavljala 
fotografinja Irena Marsich. Svoji drugi 
samostojni razstavi je dala naslov 22 fo-
tografskih izletov, 22 doživetij.
Marsicheva prihaja iz fotografske dru-
žine, a strasti do fotografiranja, ki so ji 
"podlegli" stari oče Franjo Dolenc, mati 
Nada in oče Edvard Primožič ter brat Bo-
ris in stric Bogo, dolgo časa ni čutila. Velik 
del svojega življenja je preživela v Milanu 
in Trstu v Italiji, kjer ji ni bilo preveč všeč, 
po upokojitvi pa sta se z možem preselila 
v Reteče in od tam zdaj ponovno odkriva 
domovino. "Vse življenje sem imela maj-
hen fotoaparat, s katerim sem fotografi-
rala za spomin, potem pa mi je mož leta 
2013 podaril "resen" digitalni fotoaparat 
in takrat me je zagrabilo. Brat Boris mi je 
začel pomagati, mi predstavil tehniko in 
tako naprej," začetke opisuje Irena Marsi-
ch, ki je članica fotosekcije KUD-a Fofite iz 
Medvod. Posnetek je le prvi korak na poti 
do natisnjene fotografije, zelo pomembna 

je tudi računalniška obdelava. "Začetek je 
bil težak, zdaj pa v tem uživam," pravi. 
Na 22 razstavljenih fotografijah so bili 
predvsem motivi iz narave, ki jih je naj-
večkrat posnela v zgodnjih jutranjih 
urah. "Zjutraj zgodaj vstajam, poleti ob 
petih, in začnem hoditi okrog. Všeč mi 
je megla, všeč so mi sončni vzhodi, po-
krajina, fotografirati pa sem začela tudi 
detajle," svoje najljubše motive našteva 
Marsicheva. "Zelo rada prikažem cvet, 
listje, zmrzal, dežne kaplice. To me zelo 
privlači. Če mi je motiv všeč, seveda zelo 
rada fotografiram naravo tudi širše,« do-
daja. Detajle rastlin je že poskusila foto-
grafirati tudi doma, a z rezultati ni bila 
preveč zadovoljna. "Veliko bolj uživam, če 
grem v naravo," pravi.
"Narava je zelo močna. Njenega bistva ni 
lahko ujeti – tvoje delo postane ples med 
svetlobo in vremenom. Odnese te nekam 
v tvojo notranjost," je o fotografiranju 
narave nekoč dejala priznana fotografi-
nja Annie Leibovitz. Kot večina tudi Irena 
Marsich najraje fotografira takrat, ko je 
sama in ko lahko v miru raziskuje.

Dvaindvajset izletov,  
dvaindvajset doživetij
Druga samostojna fotografska razstava Irene Marsich

Irena Marsich in štiri od dvaindvajsetih fotografij, ki jih je razstavila v medvoški knjižnici.

MAJA BERTONCELJ

Iz Knjižnice Medvode obveščajo, da lahko 
člani Knjižnice Medvode prek oddaljenega 
dostopa dostopajo do želenih informacij, ki 
jih omogočajo podatkovne zbirke PressRea-
der, EBSCOhost, IUS-INFO in FinD-INFO, Fran 
ter Slovar slovenskega knjižnega jezika. Za 
dostop do baz prek oddaljenega dostopa 
potrebujete številko članske izkaznice in ge-
slo za Mojo knjižnico, ki ju dobite pri knjižni-
čarju. Geslo lahko kasneje v spletni storitvi 
Moja knjižnica spremenite sami. Navodila 
najdete na spletu, za več informacij pa pov-
prašajte v knjižnici.

Uporaba  
elektronskih virov

MAJA BERTONCELJ

Velike umetnine malih umetnikov je naslov 
reprodukcije umetniških del Vrtca Medvode. 
Dela so nastajala v različnih slikarskih teh-
nikah, v vseh enotah Vrtca Medvode. Otroke 
so navdihnile slike znanih umetnikov, kate-
rih dela so upodobili na pristen umetniški 
način. Vodja projekta je vzgojiteljica Tina 
Marovt, prof. likovne umetnosti. Dražba bo 
potekala na spletni strani Vrtca Medvode od 
8. februarja do 22. februarja. Slike si lahko 
ogledate v enoti Novi Smlednik. Gre za za-
nimiv projekt Vrtca Medvode, ki je bil med 
otroki lepo sprejet in z veseljem so ustvarja-
li. Vsi skupaj so ponosni na svoje izdelke in 
verjamejo, da bo dražba uspešna.

Dražba slikarskih del 
otrok iz Vrtca Medvode

V počastitev slovenskega kulturnega praznika je bila v sredo, 7. februarja, v Kulturnem domu 
Medvode osrednja občinska prireditev. Slavnostni govornik je bil župan Nejc Smole, v pro-
gramu pa so anstopali Radio Mondo, Nika Vistoropski, Peter Gaber in Uroš Bičanin. Več v 
marčevskem Sotočju.

Proslava ob kulturnem prazniku

MAJA BERTONCELJ

KUD Oton Župančič Sora je na slovenski kul-
turni praznik načrtovalo premiero igre Frana 
Saleškega Finžgarja z naslovom Razvalina 
življenja v režiji Boštjana Luštrika. Premiera 
je zaradi nepredvidenega dogodka prestav-
ljena na 16. februar, ponovitev pa bo 18. fe-
bruarja v Kulturnem domu v Sori. Izbor avtor-
ja ni naključje, saj je letošnje leto z njim še 
posebej povezano. Sto let bo namreč minilo 
2. aprila, ko je Fran Saleški Finžgar zapustil 
Soro, 30. aprila pa zaznamujejo sto let nje-
govega prihoda.    

Razvalina življenja  
v Sori
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Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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OLJE OLJČNO EXTRA DEVIŠKO 
SPERONI 1l / 5,47 EUR

DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

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

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

SIR JOŠT  
LJUBLJANSKE MLEKARNE  

1KG  
     4,99 EUR

SLADKOR DOLCE VITA  
1KG / 0,49 EUR

ZAČINJENA ČEBULA 
PRAŽENA, 1 KG VREČA 

2,99 EUR

MOKA POSEBNA BELA ŽITO 
1 KG / 0,50 EUR

SAMO LESJAK

Društvo tako nadaljuje s tradicijo gostovanj umetnikov iz 
drugih krajev Slovenije – pripravili so čudovit literarni večer 
z naslovom Čas pelje mimo. Gre sicer za naslov ene izmed 
pesniških zbirk tokratnega gosta Rudija Stoparja. Večer je po-
vezoval pesnik Jurij Marussig, član literarne sekcije društva 
– v prijetnem pogovoru sta z Rudijem odkrivala literarne poti 
in misli ter prebirala lastno poezijo. Rudi je prisotnim odkril 
posebnosti in izrazne možnosti haikuja. Nekaj jih je prebral 
iz svojih zbirk, ki so prevedene v mnoge jezike ter mednaro-
dno nagrajevane. Tudi Jurij Marussig je zbranim predstavil 
nekaj svojih novih pesmi.
Kot zanimivost pa velja omeniti tudi nastop člana literarne in 
lutkovne sekcije KUD JaReM Stena Vilarja, ki je nekaj njunih 
pesmi interpretiral na svoj način in popestril literarni večer. 
Na njem sta sodelovala tudi mlada kitarista Filip Peršolja in 
Gaja Jovan iz glasbene šole Franca Šturma iz Ljubljane. Oba 
mlada umetnika, ki se pripravljata na glasbeno tekmovanje, 
so nagradili z lepim aplavzom in jima zaželeli veliko uspehov 
ter skorajšnjega snidenja na prireditvah v Aljaževi domačiji. 
Tam bo v naslednjih tednih na ogled slikarska razstava lan-

skoletnega nagrajenca ex tempora Tomija Albrehta, posebej 
pa velja omeniti tudi občinsko priznanje za kulturne dosežke 
– pletenico, ki sta jo za dokumentarni film Pentaptih, pa se 
sliš zasluženo prejela aktivna člana društva Grega in Janez 
Meglič.

Čas pelje mimo
V okviru praznovanj Cankarjevega leta je literarna sekcija KUD JaReM v Aljaževo 
domačijo povabila Rudija Stoparja, kiparja, grafika in pesnika iz Sevnice. 

Literarni večer v Aljaževi domačiji sta obogatila tudi mlada 
glasbenika. / Foto: arhiv KUD JaReM  
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Območni odbor Združenja za vrednote 
slovenske osamosvojitve Medvode, Vodice 
je 30. januarja v sejni sobi Občine Medvo-
de pripravil predstavitev knjige in pogo-
vorni večer z naslovom Stavka, ki je izti-
rila rdeči režim – prelom s komunizmom 
in slovenska osamosvojitev. Knjigo sta 
predstavila njuna avtorja Slavko Kmetič, 
takratni vodja sindikata strojnega osebja 
Slovenije in Istre, nekdanji poslanec, član 
Demosa ter nekdanji predsednik Združe-
nja VSO, in Gašper Blažič, univ. dipl. teo-
log in novinar tednika Demokracija, ki se 
ukvarja z zgodovino slovenske pomladi. 
Blažič je bil do pred kratkim tudi občan 
Medvod, domačin iz Valburge. Pogovorni 
večer je vodil Stanko Okoliš.
"To je naš prvi letošnji dogodek, katerega 
namen je predstavitev knjige, ki govori o 
stavki strojevodij, od katere bo letos mi-
nilo trideset let. V vsem tem času se je 
o njej bolj malo govorilo, je pa bil to po-
memben začetek predhodnih dogodkov 
naše kasnejše osamosvojitve," je povedal 
Marjan Merjasec, predsednik 
OO Združenja VSO Medvode, Vodice, ki 
ima v svojih vrstah nekaj čez štirideset 
članov.

USTAVILI VES ŽELEZNIŠKI PROMET

Tema knjige, ki je izšla leta 2016, je stav-
ka strojnega osebja, ki je potekala od 27. 
decembra 1988 od 6.30 do 28. decembra 
1988 do 17. ure, iz nje pa je izšla tudi usta-
novitev današnjega Sindikata strojevodij 
Slovenije 31. januarja 1989. Knjiga Stav-
ka, ki je iztirila rdeči režim je druga, ki 
govori tudi o tej temi. Kot sta dejala av-
torja, je bil povod za njen nastanek prav 
izid prve z naslovom Listi iz dnevnika, 
Slovenci v Beogradu v času osamosvoja-
nja avtorja Jožeta Slokarja, ki je bil med 
drugim tudi na čelu železnic in nekdanji 
zvezni sekretar za promet in zveze v vla-
di Anteja Markovića, zadnji vladi nekda-
nje Jugoslavije. "V tej knjigi so napisane 
netočnosti glede naše stavke, zato smo 
se jo predvsem zaradi zgodovinskih dej-
stev odločili napisati še mi. Je pa ideja o 
knjigi v Sindikatu strojevodij tlela že dlje 

časa," je dejal Kmetič, ki prihaja iz Trbo-
velj in je bil leta 1988 tudi vodja stavkov-
nega odbora. Z Blažičem sta imela že kar 
nekaj predstavitev, tokrat prvič v Med-
vodah. "Vesel sem, da knjigo lahko pred-
stavim še v domačem kraju. Tema je za-
nimiva za vse, ki jih zanima zgodovina, 
predvsem novejša zgodovina v času, ko 
se je dogajala slovenska pomlad. To je 
proces, ki je takrat tekel, da smo prišli do 
samostojne države in tudi do večstran-
karskega sistema, uradne parlamentar-
ne demokracije s tržnim gospodarskim 
sistemom. Ne nazadnje pa skozi Medvo-
de poteka tudi železniška povezava Lju-
bljane z Gorenjsko," je povedal Blažič.
Knjiga ima 233 strani, Blažič je na kratko 
skušal zajeti njeno vsebino: "Gre za stav-
ko strojevodij, za dogodek, ki ga ne mo-
remo ločiti od ostalih dogodkov tistega 
časa. Stavka strojevodij je ena od stavk, 
ki pa ima poseben pomen, saj je bila 
prva vnaprej napovedana stavka v teda-
nji Jugoslaviji. Zanjo ni bilo krivo samo 
vodstvo železnic, ampak tudi razmere, 
ki so bile takrat v državi, torej huda in-
flacija, padec vrednosti dinarja pa tudi 
sistemske zablode, ki so vplivale na to, 
da je bila določena poklicna skupina de-
priviligirana in je šla v akcijo, ker je vide-
la, da nima več kaj izgubiti. S stavko so 
ustavili ves železniški promet. Iz tega je 
nastal tudi prvi neodvisni sindikat, ki se 
je vključil v dejavnosti slovenske pomla-
di in je tudi vplival na to, da se v Slove-

niji ni zgodil miting resnice. Pri pripravi 
knjige so mi šli na roko tudi v Sindika-
tu strojevodij s članki iz tistega časa, da 
sem jih pregledal in naredil vprašanja za 
intervju s Slavkom Kmetičem ter sesta-
vil zgodbo. Da se bom kdaj vljučil v zgo-
dovino sindikatov, si nikoli ne bi mislil."

ODLOČITEV ZA KNJIGO ZARADI  
ZGODOVINSKIH DEJSTEV

Avtorjema se knjiga zdi pomembna 
predvsem zaradi zgodovinskih dejstev. 
"Stavka strojevodij je bila siva lisa v zgo-
dovinopisju. Celo tisti avtorji, ki so se lo-
tevali slovenske pomladi, osamosvojitve, 
se je niso dotaknili. Upam, da bo sedaj 
tudi ta krivica odpravljena, popravljena. 
Upam, da bo knjiga postala tudi zgodo-
vinski vir na Inštitutu za novejšo zgo-
dovino. Edini vir, ki so ga doslej imeli 
v rokah, je bila knjiga Listi iz dnevnika, 
kjer Slokar opisuje svojo plat dogodka, do 
česar ima seveda pravico. Sedaj pa je tu-
kaj še ta druga plat, da se vidi, da ta naš 
zlati socializem s človeškim obrazom le 
ni bil tako zelo človeški, kot ga prikazuje-
jo. Bile so hude težave, tako socialne kot 
gospodarske, in to na vseh nivojih," je še 
dejal Blažič in dodal, da za zdaj kakšnih 
polemik na knjigo ni bilo.
Kot sta dejala, pripravljajo še zbornik, 
obsežnejši projekt, za katerega upata, 
da bo končan decembra letos, ob tride-
seti obletnici stavke.

Knjiga o stavki strojevodij pred tridesetimi leti
Soavtor knjige z naslovom Stavka, ki je iztirila rdeči režim, je Medvoščan Gašper 
Blažič. Predstavila sta jo s Slavkom Kmetičem. Govori o stavki strojevodij leta 1988. 

Marjan Merjasec (levo) z avtorjema knjige Slavkom Kmetičem (v sredini) in Gašperjem Blažičem
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Občinski odbor SDS Medvode je imel 
pretekli mesec konferenco, na kateri so 
pregledali delo v preteklem letu in začr-
tali smernice za letošnjega, ki bo zelo po-
membno, saj je to leto državnozborskih 
in lokalnih volitev. Letni konferenci je 
sledila še volilna. Večjih sprememb na 
čelu medvoške SDS ni. Predsednik ostaja 
Leon Merjasec, ki je potrjen tudi kot kan-
didat SDS za letošnje državnozborske vo-
litve v 11 volilnem okraju, 3 volilni enoti, 
kamor spadajo tudi Medvode.
"V letu 2017 je bilo sklicanih devet sej IO 
SDS Medvode. Obravnavali smo občin-
sko problematiko, poročila svetniške 
skupine in aktualne politične razme-
re, predvsem pa smo dali poudarka na 
prihajajoče volitve. Članstvo se je v letu 
2017 zmanjšalo za tri člane, od tega sta 
dva pokojna, eden se je preselil. V za-
dnjem obdobju se je članstvo povečalo 
za šest novih članov, tako da nas je v 
odboru 88 članic in članov," je povedal 
Leon Merjasec, ki je simpatizer stranke 
SDS od njene ustanovitve, aktivni član 
pa je postal leta 2008. Je tudi vodja tri-
članske svetniške skupine SDS v tem 

mandatu občinskega sveta in je eden 
izmed svetnikov, ki ga redno srečujemo 
na vseh pomembnejših dogodkih v ob-
čini. 
O delu v letu 2018 pravi: "Osnova za delo 
odbora bo, da še naprej delujemo po
šteno, načelno, da smo usmerjeni k lju-
dem, odprti za mnenja in pobude in kri-
tični do nepravilnosti. Podpirali bomo 
občinske projekte, ki bodo v splošno 

korist občanov, ter ustvarjali pozitivno 
klimo v občinskem in lokalnem okolju." 
Stranka bo v letu 2018 usmerjena na 
državnozborske in lokalne volitve, kar 
sta poudarila tudi osrednja gosta konfe-
rence Milan Zver in Andreja Valič Zver. 
Merjasec bo kot kandidat za državni 
zbor skušal glasove dobiti z živim sti-
kom z volivci, torej s kampanjo od vrat 
do vrat.

Merjasec kandidat za poslanca
Medvoško SDS bo še naprej vodil Leon Merjasec, občinski svetnik, ki je tudi  
uradno že kandidat stranke za letošnje državnozborske volitve.

Zbranim je spregovoril tudi evropski poslanec dr. Milan Zver. Skrajno desno predsednik 
medvoške SDS in kandidat za poslanca Leon Merjasec.

MAJA BERTONCELJ

Ob 74. obletnici streljanja petindvajsetih talcev v opuščeni gra-
mozni jami v Medvodah je medvoška Zveza združenj borcev 
za vrednote NOB konec decembra organizirala tradicionalno 
vsakoletno slovesnost v čast in spomin tem žrtvam.
Slavnostni govornik je bil predsednik medvoške borčevske or-
ganizacije Vladimir Bertoncelj, ki je med drugim pojasnil, da se 
je zločin zgodil na silvestrovo leta 1943, da so žrtve nacisti pri-
peljali zvezane iz zaporov v Begunjah ter jih pokončali v znak 
izkazovanja premoči vladanja in predvsem v opomin prebival-
stvu. "Poboj je sledil naraščujočemu narodnoosvobodilnemu 
boju. Okupator je z aktivnostjo svoje specialne policijske enote 
gestapa neprekinjeno spremljal dogajanja v odporniškem de-
lovanju tako partizanov kot tudi sumljivih aktivistov OF na 
območju Medvod in po okoliških vaseh. S streljanjem talcev 
v gramozni jami, koder so bili naslednjega dne na ukaz ge-
stapovcev takratnemu županu občine tudi pokopani, se je za 
sodelujoče v narodnoosvobodilnem boju zaključilo, ob števil-
nih žrtvah, težko obdobje leta 1943," je zapisal Matevž Barle. Na 
slovesnosti je potekal tudi kulturni program.

Ohranjajo spomin na 
ustreljene talce

Govornik je bil  Vladimir Bertoncelj. / Foto: arhiv ZZB za vrednote  
NOB Medvode
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Krajevna skupnost Smlednik je v sode-
lovanju z ostalimi krajevnimi društvi 
lani začela s pripravami na praznova-
nje 900. obletnice prve omembe Hraš 
in Smlednika. Leta 1118 se namreč prvič 
omenjata kraja Flednich (danes Smle-
dnik) in Grasach (danes Hraše). 
"Projekt se naslanja na zgodovinske po-
datke, ki pričajo o tem, da je bil prostor, 
ki ga danes pokriva krajevna skupnost 
Smlednik, od nekdaj zelo pomemben. 
Sprva so ljudje živeli na vzpetinah (Stari 
grad in okolica), kasneje pa so se pre-
selili v nižino. Z vzpostavitvijo gradu v 
Smledniku je kraj postal središče ožje 
okolice. Na začetku 12. stoletja so bili 
tukajšnji zemljiški posestniki v zame-
no za krstno in pogrebno pravico svojih 
cerkva v Smledniku in Hrašah pripra-
vljeni prodati del svoje zemlje. S pri-
dobitvijo teh pravic je območje postalo 
bolj avtonomno. To so tudi prvi zapisani 
podatki o obstoju človeka v tem okolju, 
čeprav je zgodovina še precej daljša," je 

pojasnila Nežka Bogataj, predsednica 
Sveta Krajevne skupnosti Smlednik. 
Praznovanje bo potekalo celo leto. "Zvrsti-
lo se bo vsaj dvajset dogodkov v organiza-
ciji lokalnih društev. Vključevali bodo vse 
domačine, upamo tudi na obiskovalce iz 
drugih krajev občine pa tudi od drugje. 
Vsebinsko bodo dogodki obsegali kultu-
ro, šport, zgodovino, ustvarjalnost in tudi 
sprostitev. Verjamemo, da bo prav vsak 
lahko našel nekaj, kar ga bo pritegnilo 
in mu okrepilo zavest, da je del res dolge 
tradicije, ki se prek sedanjosti preliva v 
prihodnost," še pove Bogatajeva.
Tudi letos bo na območju KS Smlednik ve-
liko dogodkov, ki so že tradicionalni. Veli-
ko praznovanje 900. obletnice bodo začeli 

na Jakobovo nedeljo, 29. julija, ko bodo 
organizirali srečanje krajanov v Hrašah 
pri cerkvici sv. Jakoba. Nadaljevalo se bo 
septembra, ko bo Turistično društvo Smle-
dnik od 6. do 8. septembra pripravilo dru-
žabno srečanje s sosednjimi turističnimi 
društvi. Pomerili se bodo v kuhanju graj-
skega lonca. Letos bodo program popestrili 
s prikazom izdelave lesenih skulptur. Do-
gajanje se bo začelo že v četrtek, 6. septem-
bra, osrednji del prireditve pa bo v soboto, 
8. septembra, na Starem gradu. Isti dan bo 
slavnostna akademija, na kateri bodo po-
častili njihove prednike z izdajo zgodovin-
skega zbornika. Aktualno dogajanje boste 
lahko spremljali na spletni strani in Face-
bookovem profilu smlednik.si.

Leto praznovanja devetstoletnice
V Krajevni skupnosti Smlednik bodo letos obeležili 900. obletnico prve omembe  
Hraš in Smlednika. V praznovanje bodo vključena vsa lokalna društva.

Smlednik (Flednich) in Hraše (Grasach) se prvič omenjata leta 1118. Na fotografiji  
pogled na Hraše.

Dogodki bodo potekali celo  
leto, osrednji del pa bo julija  
s srečanjem krajanov v Hrašah 
in septembra s tridnevno 
prireditvijo, ki se bo zaključila s 
slavnostno akademijo, na kateri 
bodo počastili prednike z izdajo 
zgodovinskega zbornika. 

MAJA BERTONCELJ

V krajevni skupnosti Smlednik je ko-
nec januarja začel z delom nov študijski 
krožek z naslovom Spoznajmo dediščino 
Smlednika. Deluje v organizaciji Gorenj-
skega muzeja iz Kranja po metodi An-
dragoškega centra Slovenije. S pomočjo 
strokovnjakov, že objavljene literature, 

drugega objavljenega gradiva in pripove-
di domačinov bodo udeleženci spoznavali 
kulturne spomenike in naravne zname-
nitosti krajevne skupnosti Smlednik. O 
njih bodo zapisali tudi nekaj ključnih po-
datkov ter zbrano gradivo uredili v manj-
šo publikacijo. Krožek bo predvidoma de-
loval ob torkih v prostorih KS Smlednik 
pod mentorstvom Marije Pipan.

Spoznavajo dediščino  
Smlednika

MAJA BERTONCELJ

Barka bo letos v februarju praznovala svoj 
21. rojstni dan. Ob tej priložnosti 28. fe-
bruarja vabijo na dobrodelni koncert za 
Barko, ki bo v kulturnem domu v Pirničah z 
začetkom ob 19. uri. Nastopili bodo Kranjci, 
Hozentregerji in Severa Gjurin. Ob vstopu v 
dvorano se bodo zbirali prispevki za sku-
pnost Barka.

Dobrodelni koncert  
za Barko
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MAJA BERTONCELJ

Na občnem zboru Prostovoljnega gasil-
skega društva Zbilje so izvolili novo vod-
stvo. Dosedanja predsednik Jože Šiler in 
poveljnik Anže Šilar sta dobila svoja na-
slednika. Novi predsednik je Saša Ciglar, 
poveljnik pa Matija Kalan. Jože Šiler je 

postal častni predsednik društva. V ob-
dobju od leta 1971 pa do danes je bil tri-
deset let poveljnik društva in petnajst let 
njegov predsednik, in sicer v letih od 1976 
do 1980 in v zadnjih dveh mandatih, torej 
od leta 2008 do 2018. Anže Šilar bo odslej 
opravljal funkcijo podpoveljnika, potem 
ko je bil zadnjih deset let poveljnik.

Novo vodstvo zbiljskih gasilcev

Jože Šiler (levo) je postal častni predsednik, novi predsednik pa je Saša Ciglar (desno).  
/ Foto: arhiv PGD Zbilje

MAJA BERTONCELJ

Gasilci mladinci Regije Ljubljana 1 so tek-
movali v veleslalomu. Tekmovanja so se 
udeležili tudi člani prostovoljnih gasilskih 
društev Gasilske zveze Medvode in bili zelo 
uspešni. Med pripravniki je bil tretji Tine 
Trojanšek, med mladinkami je zmagala 
Polona Luštrik, med pionirji je bil najboljši 
Bor Štagoj, med mentoricami je na najvišjo 
stopničko stopila Manca Brdnik, med men-
torji pa je bil tretji Luka Trojanšek. Ekipno 
je bila Gasilska zveza Medvode najboljša v 
kategorijah mladinke in mladinci, pionirke 
in pionirji in mentorice in mentorji.

Medvoški gasilci tudi 
dobri smučarji

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode bo do 23. februarja 
na ogled razstava umetnice Janje Kunstelj. 
Mlada in perspektivna umetnica svoja ob-
čutenja sveta izraža skozi žive barve ter ži-
vahne in zabavne vzorce. 

Barvni živ žav
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Prostovoljci društev upokojencev Medvode in Pirniče skupaj 
že deset let delujejo v projektu "Starejši za starejše", ki ga vodi 
Zveza društev upokojencev Slovenije. 
"Pred začetkom svojega dela smo prostovoljci opravili vse po-
trebne seminarje, na katerih smo pridobili znanja o pristo-
pu k starejšemu, moralna pravila oziroma etični kodeks ter 
vrsto teoretičnih in praktičnih znanj ter spretnosti. Prosto-
voljci najprej obiščemo starejše nad 69 let z namenom, da 
ugotovimo, kako živijo in kakšno pomoč potrebujejo. Potem 
pa pomagamo po svojih močeh in znanju tako, da bi starej-
ši lahko čim dlje živeli v domačem okolju. Starejšim veliko 
pomeni že to, da jih nekdo večkrat obišče, se z njimi pogo-
varja in jim pomaga pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih 

potreb," pojasnjuje Marija Tome, prostovoljka in koordinato-
rica. Kot dodaja, se prostovoljci na lastnih izkušnjah učijo, 
da pri svojem delu lahko pričakujejo zelo različne življenjske 
situacije, da se mnogi vse bolj zapirajo vase in ne spustijo 
v stanovanje kogarkoli. Odkrivajo tudi primere trpinčenja in 
maltretiranja starejših, zlasti če živi pod isto streho več ge-
neracij. "Zato so tako pomembni redni sestanki z društvenim 
koordinatorjem, na katerem izmenjamo svoja opažanja ter 
se pogovorimo, kako smejo pomagati sami, kaj pa sodi v po-
moč strokovnih ustanov," še pravi.
Kot ugotavlja, število starejših in tudi mlajših, ki potrebujejo 
pomoč, narašča: "Zato ob različnih priložnostih vabimo kra-
jane, da se nam pridružijo k plemenitemu in srčnemu delu. V 
svoje vrste vabimo tudi mlajše prostovoljce, zato se povezuje-
mo z osnovnimi šolami in društvi, ki so namenjeni mladim."

Starejši za starejše že deset let
Prostovoljci v Medvodah in Pirničah uspešno uresničujejo program Starejši  
za starejše. V svojih vrstah si želijo še več prostovoljcev.

MAJA BERTONCELJ

Društvo za ohranjanje vaških običajev na-
daljujejo tradicijo pustne vožnje po občini 
Medvode. Potekala bo jutri, 10. februarja. 
Začela se bo ob 8. uri zjutraj v Zbiljah, pot 
pa nadaljevala na Senico (8.20), v Presko 
(9.50), do tržnice Medvode (10.20), vožnjo 
bodo nadaljevali do Zgornjih Pirnič (pri 
Mercatorju ob 12. uri), se ustavili v Smle-
dniku pri Zormanu (ob 13. uri), nato še v 
Zbiljah pri centru Zorman, zaključek pa bo 
predvidoma ob 16. uri.

Tudi letos pustna  
vožnja po občiniMAJA BERTONCELJ

Po uspešnem in odmevnem državnem 
prvenstvu z razstavo ptic Slovenije v 
Športni dvorani Medvode so najboljše 
ptice medvoških gojiteljev tekmovale še 
na svetovnem prvenstvu in razstavi ptic 
v Ceseni v Italiji.
Skupno je na letošnjem svetovnem pr-
venstvu ptic v mestu Cesena v Italiji 
tekmovalo 32.200 ptic. Na njem je so-
delovalo tudi 57 slovenskih rejcev ptic 
s 150 pticami. Svetovnega prvenstva in 

razstave ptic so se udeležili tudi trije 
Medvoščani: Milan Škulj, Damir Babič 
in Alojzij Lah. Vrnili so se s štirimi me-
daljami.
Milan Škulj je osvojil zlato medaljo za 
rjavo koničastorepo amadino, Alojzij 
Lah je osvojil zlato medaljo za virginij-
sko prepelico, srebrno za čopastega av-
stralskega goloba in bronasto za sene-
galsko grlico. Damir Babič tokrat žal ni 
dobil nobene od medalj, so pa bili njego-
vi kanarčki po osvojenih točkah primer-
ljivi s svetovno konkurenco.

Iz Italije s štirimi medaljami

Gojitelji ptic iz medvoške občine so se izkazali tudi v svetovni konkurenci.  
/ Foto: arhiv Alojzija Laha

MAJA BERTONCELJ

Včeraj, na debeli četrtek, 8. februarja, so 
kurenti na Aljaževi domačiji znova odga-
njali zle duhove. V Zavrh so se pripeljali iz 
Markovcev. Kurent je divjak, ki prinaša vse-
splošno srečo, zdravje, obilno letino, odga-
nja zimo in kliče pomlad. Ostala simbolika 
je šla v pozabo. Včasih so verjeli tudi, da je 
posrednik med pokojnimi predniki in žive-
čimi potomci in ima sposobnost odganja-
nja zlih duhov. Kdo se je skrival v kurentovi 
opravi, je bila skrivnost, zato so bila sreča-
nja s kurenti nekaj posebnega.

Kurenti iz Markovcev 
ponovno na Aljaževini
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Na odru Kulturnega doma Pirniče se je 
konec januarja na Zimski plesni pro-
dukciji ŠKD Latino BIT predstavilo bli-
zu dvesto plesalcev iz občine Medvode. 
Gledalci so lahko uživali v ritmih jazz 
baleta, show dancea, hip hopa, break 
dancea, disco dancea, orientalskih ple-
sov in zumbe.
"Z odzivom sem izredno zadovoljna, saj 
toliko navdušenja in pohval nismo pre-
jeli že dolgo časa. Obiskovalci so nam 
čestitali za pravi plesni spektakel. Vidno 
je, da smo v teh treh letih, odkar sva z 
možem prevzela društvo, naredili velik 

korak naprej in prezadovoljni smo zara-
di tega. Z mano sodeluje ekipa odličnih 
koreografov, ki dihamo ples skupaj in 
smo postali že prava plesna družina," je 
povedala Tina Veras, vodja ŠKD Latino 
BIT. Zaradi velikega zanimanja so pro-
dukcijo isti dan izvedli v dveh različnih 
terminih, del sredstev pa so namenili 
deklici Brini iz Vaš za terapije, ki jih po-
trebuje za čim boljši napredek.
Za njimi je tudi v tekmovalnem smislu 
uspešno leto 2017. "Na državnem prven-
stvu smo dosegli lepe uspehe, saj so se 
naše tekmovalke kar trikrat uvrstile na 

stopničke, in sicer Maša Bahar in Tija 
Burja z drugim mestom v jazz parih 
mladinci, mladinska jazz formacija na 
tretje mesto, prav tako tretji smo bili v 
orient mali skupini. Za letos smo si za-
dali višje cilje in v boj na državno prven-
stvo pošiljamo večje število plesalcev, 
saj bodo tekmovali tudi naši najmlaj-
ši v otroški kategoriji ter seveda naše 
starejše plesalke, in sicer solo, v parih, 
mali skupini in formaciji. Pričakujemo 
veliko lepih uspehov in se že pridno pri-
pravljamo in treniramo," je še dejala 
Verasova.

Na odru  
skoraj dvesto 
plesalcev
Zimska plesna produkcija 
ŠKD Latino BIT je navdušila 
občinstvo.

Nastopajoči so na odru prikazali svoje znanje. / Foto: Žiga Kalan

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 bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR 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 15. 12. 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 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 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.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*
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ZASLON NA DOTIK
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Dobili sva se pred enim tednom, na 
pravzaprav prvi pravi zimski dan v le-
tošnji zimi, dva dneva pred njenim od-
hodom v London, kjer se je začela nova 
velika izkušnja v njenem življenju. S se-
boj je imela gorsko kolo, njeno Julči, na 
katerega se usede v vseh vremenskih 
razmerah. Z Dani Zalar sva se pogovar-
jali o njenem življenju pred januarjem 
2017, ko je sprejela pogumno odločitev, 
in po njem. 

 Minilo je eno leto, odkar ste se odlo-
čili, da daste v službi odpoved. Zakaj?
"Kje naj sploh začnem. Moje življenje 
je bilo že od začetka res pestro. Že kot 
otrok sem bila zelo živahna, lahko bi 
rekla neobvladljiva. V osnovni šoli sem 
bila vključena v vse mogoče dejavno-
sti, nato pa sem začela trenirati tek 
na smučeh, preko katerega sem veliko 
pridobila na samostojnosti. Že od nek-
daj sem imela zelo rada tudi živali. V 
otroških letih sem veliko časa preživela 
pri starih starših, ki so imeli kmetijo. 
Želela sem se vpisati na srednjo veteri-
narsko šolo, a me je moja takratna tre-
nerka prepričala, naj grem na športni 

oddelek Gimnazije Škofja Loka, ki sem 
jo tudi končala. Vmes je prišla poškod-
ba, zaradi katere sem prenehala tre-
nirati. Sledilo je bolj umirjeno obdobje 
mojega življenja. Začela sem študirati, 
se poročila in po dveh letih študija sva 

s takratnim partnerjem dobila otročič-
ka. Uživala sem v družinskem življenju. 
Brez da bi se zavedala, sem na prvo me-
sto postavila druge, zame pa je vedno 
zmanjkalo časa. Slej ko prej pride tre-
nutek, ko se tega zaveš. Težko mi je bilo 
znova iskati sebe. Ko sem se našla, sva 
z možem ugotovila, da sva vsak krenila 
v svojo smer. Odšla sva vsak svojo pot. 
Vesela sem, da se še vedno zelo dobro 
razumeva in sva zelo dobra prijatelja. 
Še prej sem naredila prekvalifikacijo za 
vzgojiteljico, a v tem poklicu nisem ni-
koli delala. Zaposlena sem bila v podje-
tju v Ljubljani."

 Do pred enim letom.
"Že takoj na začetku lanskega leta so 
padle velike odločitve. Na svoj rojstni 
dan, ki ga imam 9. januarja, sem dala 
odpoved. Odločila sem se, da bom po 
dvaindvajsetih letih zapustila podje-
tje, v katerem sem preživela veliko le-
pih trenutkov. Delala sem v kolektivu, 
ki si ga vsak želi, a je prišlo obdobje, ko 
je nastopila osebna kriza. Bila sem ne-
zadovoljna in vsak konec tedna 'bežala' 
pred realnostjo ter napetost, ki je nasta-
la skozi teden, poskušala razbremeniti 

Kot maserka za devet mesecev na križarko
Nasmejana, polna energije ... To je prvi vtis o Dani Zalar iz Vaš, ki je v začetku 
lanskega leta svoje življenje zapeljala na povsem drugačne tirnice. Pustila je službo, 
celo leto počela stvari, ki so ji v veselje, naredila tečaje za maserko in se prijavila za 
delo na križarki. Bila je izbrana in v nedeljo je odpotovala v London. 

Dani Zalar je že v Angliji. Zagotovo bo pogrešala tudi kolo – "Julči", ki je bilo doma njen 
skorajda stalni sopotnik, ne glede na vreme. / Foto: Gorazd Kavčič

V letu, ko si je vzela čas zase, je tudi veliko veslala. / Foto: osebni arhiv
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s športnimi aktivnostmi. Nekaj časa je 
delovalo, potem se je ustavilo in sama 
sebe sem postavila pred dejstvo: ali že-
lim tako nadaljevati svoje življenje ali pa 
zbrati veliko poguma in narediti korak 
naprej. Pomemben kamenček je k moji 
odločitvi dodala sestrina bolezen. Takrat 
sem se dejansko v polnosti zavedla, kaj 
pomeni zdravje in kako premalo se tega 
zavedamo. Za novo leto 2017 sem šla na 
Šolto, razmislila in se odločila. Ker sem 
imela že odraslega otroka, stanovanje, 
avto, nekaj prihrankov, sem si rekla, 
kdaj bom naredila ta korak, če ne sedaj. 
Odločila sem se, da si bom eno leto vzela 
zase in ne bom iskala zaposlitve, potem 
bomo pa videli, kako naprej."

 Pa res niste iskali zaposlitve?
"Res ne. Vsi so vedeli, da ne iščem služ-
be, a sem kljub temu dobila veliko re-
snih ponudb, tudi mamljivih. Odločila 
sem se, da bom načrtno prosta."

 Kaj vse ste počeli?
"Najprej sem hotela imeti nekaj časa 
samo zase, da se umirim in brez priti-
ska lahko uživam v aktivnostih, ki so 
mi drage. Brez misli, da me naslednji 
dan čakajo obveznosti na delovnem me-
stu. Lepo mi je bilo. Istočasno sem tudi 
dokončala tečaje za maserko. Po tihem 
sem se že začela poigravati z mislijo, da 
si poiščem delo na ladji kot maserka. Še 
prej sem morala odkljukati druge stva-
ri, ki sem si jih zadala. Z rolerji sem v 
enem kosu premagala 100 kilometrov, 
obveslala otok Cres (190 km), šla na Nor-
veško, osvojila Triglav, s kajakom odkri-
vala lepote Krka, Prvića, Grgurja, Golega 
otoka in Raba. Šest dni brez stika s civili-
zacijo, samo morje, kajak in jaz. Prekra-
sna izkušnja. S kolesom in avtomobilom 
sem se odpravila na raziskovanje otoka 
Pag, po dolgem in počez prekolesarila 
Rab, bila na Kanarskih otokih, na koncu 
leta pa me je pričakala še najlepša novi-
ca, ki je kriva za to, da bo leto 2018 polno 
novih izzivov: dobila sem delo na križar-
ki kot maserka. Leto 2017 mi je prineslo 
res veliko lepih trenutkov, spoznala sem 
veliko novih ljudi in na novo spoznala 
tiste, ki sem jih že prej poznala."

 Kako je potekal postopek izbora za 
maseko na križarki?
"Prve informacije sem dobila na teča-
jih masaže. Sredi decembra sem poslala 
sporočilo na agencijo, da me zanima delo 
na ladji. Takoj so mi odgovorili in že čez 
nekaj dni sem imela peturni razgovor 
v Ljubljani. Bila sem sprejeta in vpraša-
li so me, kdaj lahko grem v London na 
enomesečno šolanje. V šali sem rekla, da 

sem prosta, da lahko grem, le rojstni dan 
bi še rada doma praznovala. Ugotovijo, da 
imam rojstni dan 9. januarja, in rečejo, 
da torej konec januarja lahko že grem. Za 
domače je bil to kar šok, a to sem si zada-
la in bom izpeljala. Čaka me bela unifor-
ma, v kateri bom preživela večino svojega 
časa. Ko bomo opravili enomesečni tre-
ning na akademiji, bom izvedela, v kateri 
del sveta me bodo poslali. Agencija, ki me 
bo zaposlila, skrbi za velnes na križarkah 
po celem svetu. Dostikrat me vprašajo, če 
imam kakšno destinacijo, kamor bi rada 
šla. Glede na to, da je to moja prva takšna 
izkušnja, mi je to čisto nepomembno. 
Najbolj pomembno mi je, da izpeljem 
projekt do konca in da vidim, ali mi ta-
kšno delo odgovarja ali ne, ali sem spo-
sobna preživeti devet mesecev od doma, 

brez mojih najdražjih, brez moje Julči, 
brez kajaka, brez vožnje avtomobila, brez 
kuhanja in pečenja ... Čaka me zelo za-
nimiva preizkušnja. Veliko ljudi zanima, 
kako bo vse skupaj potekalo, zato sem za-
čela pisati blog."

 Lahko vmes pridete kaj domov?
"Edina možnost je, da pridejo po določe-
nem času lahko na ladjo na obisk dru-
žinski člani."

 Kaj nameravate po desetih mese-
cih? 
"Pogodbo potem lahko podaljšaš. Bomo 
videli, kam me bo peljala pot, morda pa 
bom kot maserka delala doma. Bomo 
videli, kje bom čez dve leti praznovala 
Abrahama." (smeh)

 Je težko za toliko časa vse pustiti 
doma in oditi?
"Najtežje se je poslavljati. Zelo rada 
kuham in pečem in vsi me sprašuje-
jo za recepte, kot da me ne bo nazaj. 
Seveda me skrbi, kako bo na ladji. Za-
gotovo bo prišla tudi kakšna kriza. Ne 
bo domačih, prijateljev, ne bo športnih 
aktivnosti, ki so me spremljale zadnja 
leta. Vseskozi se mi je moralo kaj doga-
jati. Lani sem po dolgih letih začela še 
kvačkati in to je edina aktivnost, kjer 
sem lahko več ur na miru. To me zelo 
pomirja."

 Kakšno leto pričakujete?
"Če bi se mi v tridesetih odstotkih pono-
vilo leto 2017, bom zelo zadovoljna. Že-
lim, da gre v tej smeri naprej. Hvaležna 
sem za vsako stvar."

 Vaše sporočilo?
"Večkrat mi kdo reče, da bi imel življe-
nje, kot ga imam jaz. V redu, a to ni 
tako enostavno, kot je videti. Ne pod-
piram brezglave odločitve po odpovedi 
delovnega razmerja. Točno moraš ve-
deti, kaj boš, če se ne izide. Ko se bom 
vrnila, imam načrte. Moraš imeti var-
nost. Res pa je, da ne potrebuješ veliko 
denarja, da si srečen. Še največ sem ga 
v minulem letu porabila za nafto. Spro-
stite se in poslušajte svoje telo in cenite 
stvari, ki jih imate, pa niti pomislite ne, 
da niso samoumevne. Življenje je zelo 
lepo. Sama bom najbolj srečna, če bodo 
vsi okrog mene zdravi, in potem se da 
rešiti vsak problem."

"Življenje je zelo lepo," pravi tudi Dani Zalar, na fotografiji na Veliki planini.  
/ Foto: osebni arhiv
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Brat in sestra Lampič, člana TSK Triglav Kranj, sta si vozovni-
co za Pjongčang priborila z dobrimi nastopi v letošnji sezoni. 
Oba sta se med najboljše uvrstila tudi na domačih tekmah 
svetovnega pokala v Planici. Anamarija v zadnjem obdobju 
konstantno osvaja točke tako v sprintu kot na razdalji in je 
vsestranska tekačica. Blizu poti na olimpijske igre je bila tudi 
Lea Einfalt iz Zbilj, ki pa je prav tako še mlada in upamo, da 
se ji v prihodnosti uresniči tudi največja želja vsakega špor-
tnika, nastopiti na olimpijskih igrah.
Tekmovalni del programa zimskih olimpijskih iger v Pjong-
čangu v Južni Koreji se je začel že včeraj, 8. februarja. Odprtje 
iger bo danes, prve končne odločitve pa že jutri. Za brata in 
sestro Lampič bo najbolj pomemben dan v torek, 13. februarja, 
ko bosta na sporedu posamična sprinta v klasični tehniki tako 
v moški kot v ženski konkurenci. Anamarija ima na Pjong-
čang lepe spomine, saj je v lanski zimi tam prvič in edinkrat 
doslej zmagala na tekmi svetovnega pokala, s čimer pa se ne 
obremenjuje. "Trenutno sem stoodstotna, da bom nastopila v 
sprintu, za ostale tekme pa bomo sproti videli, kako bo šlo," je 
odgovorila na vprašanje, v katerih disciplinah bo na startu. O 

Dva medvoška športnika v Pjongčangu
V slovenski olimpijski reprezentanci sta tudi smučarska tekača Anamarija  
in Janez Lampič iz Valburge.

ciljih pravi: "Predvsem želim uživati in spoznati prave olimpij-
ske igre, kako vse skupaj poteka ..." In kaj je povedal Janez? "Ni-
mam velikih pričakovanj, ker so to moje prve olimpijske igre. 
To bo zame nova izkušnja. Z rezultatom se ne obremenjujem 
preveč. Odtekel bom po svojih najboljših sposobnostih. Nasto-

pil bom v posamičnem spritu in skupaj z Miho Šimencem v 
ekipnem sprintu. Olimpijske igre imajo poseben čar. Zbrani so 
vsi najboljši zimski športniki na svetu in to je res nekaj enkra-
tnega. So sanje vsakega športnika. Meni so se že uresničile. 
Upam, da niso zadnje, in verjetno ne tiste, na katerih bi iskal 
svoj najboljši rezultat. Pričakujem tudi veliko druženja v olim-
pijski vasi in upam, da navežem nove stike."
Brat in sestra Lampič bosta edina Medvoščana med športniki 
(člana NŠD Medvode sta sicer Marjan Jelenko in Barbara Je-
zeršek, a nista občana Medvod, Jezerškova bo tekmovala pod 
avstralsko zastavo), sicer pa bodo sodelovali še nekateri drugi 
v različnih funkcijah.

Toliko navijačev kot v Planici (na sliki) zagotovo ne bosta imela. 

Za Anamarijo in Janeza Lampiča bodo to prve olimpijske igre.

Anamarija ima na Pjongčang lepe spomine, 
saj je v lanski zimi tam prvič zmagala na tekmi 
svetovnega pokala.

NOVA ZOBOZDRAVSTVENA 
ORDINACIJA V MEDVODAH
Od začetka letošnjega leta so Medvode bogatejše za novo zo-
bozdravstveno ordinacijo Neodent. Moderno opremljeno ordi-
nacijo z najsodobnejšo stomatološko opremo vodi Kenan Softić, 
dr.  dent.  med. Priljubljeni zobozdravnik je znan zlasti po svojem 
temeljitem in celovitem pristopu k pacientu, Me dvoščanom pa 
je poznan še iz časov, ko je skrbel za splošno zobozdravstvo v 
ZD Medvode. V ordinaciji Neodent potekajo splošno in estetsko  
zobozdravstvo, protetika, implantologija, endodontija in ustna  
higiena. Ordinacija je bila zasnovana s ciljem, da je obisk zoboz-
dravnika makismalno kakovosten in prijeten. Čakalnica je spro-
ščujoča in naprave v ordinaciji tišje, kot smo jih navajeni pri zo-
bozdravnikih. "Z najmodernejšimi materiali vrhunske kvalitete, 
ki so prijazni človekovemu zdravju, so možnosti strokovnega in 
modernega zobozdravstva neomejene," 
pravi dr. Softić, ki obenem omenja, 
da je vesel vrnitve v Medvode. 
Veseli smo nove pridobitve in 
prepričani, da se za medvo-
ško zobozdrav stvo začenjajo 
novi časi.

zobozdravstvoNeodent
064 277 755  info@zobozdravstvo-neodent.si
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Na olimpijskih igram v Pjongčangu bo pomembno vlogo ime-
lo tudi Jezeršek gostinstvo iz Sore. So namreč uradni partner 
Slovenske hiše 2018 in so se tako pridružili slovenski olimpij-
ski družini. 

VELIKO SESTAVIN VZELI S SEBOJ

Jezeršek gostinstvo bo v Slovenski hiši 2018 pod mednarodno 
blagovno znamko SORA – Creative Catering by Jezeršek skrbe-
lo za vrhunsko slovensko kulinariko na raznovrstnih dogodkih 
in ob sprejemih slovenskih dobitnikov medalj. Pred leti so že 
nudili catering v Slovenski hiši v Albertvillu. V Pjongčangu bo 
prisotna štiričlanska ekipa njihovih profesionalnih sodelavcev. 
"Vso opremo, inventar, pijače in nekaj živil smo v Korejo poslali 
že v sredini novembra. Konec januarja se  na lokacijo odpravlja 
še ekipa monterjev, takoj v začetku februarja pa tudi naša ekipa. 
S seboj bomo vzeli predvsem slovenske kaše, kot so proso, ajda, 
ješprenj in ajdova moka, seveda pa bo treba nekaj živil kupiti 
tudi tam. Kot zanimivost lahko povemo, da bomo npr. ocvirke 
delali tam sami," so pred odhodom pojasnili v Jezeršek gostin-
stvu. Pri snovanju jedi so izhajali iz strategije Okusiti Slovenijo, 
rdeča nit bo vrhunska slovenska kulinarika. "Za prehrano špor-
tnikov sicer skrbijo organizatorji v olimpijski vasi, vsekakor pa 
bomo ob prejemu medalj poskrbeli, da bodo deležni pravih do-
mačih slovenskih okusov. Namesto slavnostne torte bomo na 
primer pripravili pravo domačo slovensko potico," so pojasnili.

V PJONGČANGU TUDI MLADI KUHAR IZ VALBURGE

Z njimi bo v Pjončangu tudi mladi perspektivni študent, ki 
so ga v sodelovanju z OKS izbrali prek razpisa Z Jezerški v 
Slovensko hišo 2018. Izbran je bil Gregor Potočnik iz Valbur-
ge, ki obiskuje Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem 
Bled, njegovo področje dela pa je kuhinja in strežba. "V tem 
poklicu enostavno uživam, rad delam z gosti, se pogovarjam 
in poskušam biti kar se da gostoljuben. Za ta poklic sem se 
odločil, ker sem začutil, da ga bom z veseljem opravljal, je 
zelo dinamično delo in vsak dan se naučiš nekaj novega. Se-
veda se je že vse začelo v osnovni šoli, kjer smo prvič delali 
testenine. Spomnim se, da sem že takrat hotel prinesti vino, 
da bi bil obrok popoln, ampak tega nisem mogel narediti. Z 
vpisom na srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani 
se je vse še bolj aktivno začelo. Po končani srednji šoli sem 
se vpisal na Višjo šolo za gostinstvo in turizem na Bledu," je 
pojasnil Gregor Potočnik, ki je tudi član slovenske mladin-
ske kuharske reprezentance. "Do nedavnega sem bil član 
mladinske kuharske reprezentance Slovenija, a sem moral 
zaradi preveč obveznosti svoje mesto prepustiti drugemu čla-
nu. Moj prvi cilj je šola. Pohvalim se lahko s številnimi na-
gradami iz kuharstva tako doma kot iz tujine, posebej pa bi 
omenil dve tekmovanji, kjer sem dosegel odlična rezultata. V 

Novem Sadu sem osvojil zlato medaljo, največji uspeh pa je 
drugo mesto na evropskem prvenstvu v Belgiji, kjer sem dobil 
v ekipo še dva člana iz Evrope. Malo nam je zmanjkalo do 
zlate medalje. Za zdaj imam v načrtu še nekaj tekmovanj in 
končati šolo. Vleče me tudi v tujino po nove izkušnje," je dejal.  

NAJBOLJ BO NAVIJAL ZA ANAMARIJO IN JANEZA

Na razpis Z Jezerški v Slovensko hišo 2018 se je prijavilo skoraj 
50 študentov gostinstva in turizma. Na koncu je strokovna ko-
misija med šestimi finalisti izbrala prav Potočnika. Tega je bil 
seveda zelo vesel: "Tudi sam se malo ukvarjam s športom, ven-
dar tako bolj za dušo. Da sem bil izbran, si štejem v čast in sem 
na to zelo ponosen. Pomeni mi, da delam dobro in da sem na 
pravi poti. Nenehno dokazovanje in stremenje k ciljem enkrat 
obrodi sadove. Olimpijske igre so največji svetovni dogodek, kjer 
so zbrane številne države sveta, in da si lahko del tega, je skoraj 
noro. Še sedaj ne morem verjeti, da mi je uspelo. Res bom poiz-
kušal potegniti kar se da iz tega tedna. In komaj čakam na let, 
ki je ravno na moj rojstni dan. Veliko darilo je prišlo malo prej." 
Potočnik bo navijal za vse naše športnike, še posebej pa za sova-
ščana Anamarijo Lampič in Janeza Lampiča. Valburga bo imela 
tako na olimpijskih igrah kar tri predstavnike, dva v smučini in 
enega v kuhinji.  
In kako si predstavlja delo v Slovenski hiši? "Z eno besedo za-
nimivo. Delo bo razgibano in v tistem tednu bom izkusil vse 
elemente gostinstva od promocije Slovenije do kulinarike," je 
odgovoril.

Ob medalji domača slovenska potica
Za gostinske storitve bo v Slovenski hiši v Pjongčangu skrbelo Jezeršek gostinstvo.  
Na razpisu izbrani mladi kuhar, ki bo tam en teden preživel z njimi, pa je iz Valburge.

Gregor Potočnik si je s kuharskim znanjem priboril pot na olimpijske 
igre. / Foto: Jezeršek gostinstvo
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Šest ekip se je odzvalo povabilu Hokej-
skega kluba Jelen - Senica na mednaro-
dni hokejski turnir, ki je pretekli konec 
tedna potekal v Ledeni dvorani Zlato po-
lje v Kranju. To je bil turnir ob tridese-
tletnici kluba, eden redkih rekreativnih 
v takšnem obsegu pri nas.
Sedem ekip je bilo razdeljenih v dve 
predtekmovalni skupini, najboljši so se 
nato uvrstili v boj za zmagovalca turnir-
ja. Gostitelji niso imeli sreče in se zaradi 
slabše razlike v golih niso uvrstili med 
najboljše štiri. Na koncu so osvojili peto 
mesto, zmaga pa je odšla na Češko. Naj-
boljša je bila ekipa Trebič Hellfish. Za 
najboljšega igralca turnirja je bil razgla-
šen Miha Avguštin iz ekipe Jelen. Jeleni 
so bili tudi ekipa z najmanj kazenskimi 
minutami. V ekipi Jelenov so bili Miha 
Avguštin, Blaž Baldasin, Žan Črne, Dar-
ko Debenec, Matevž Dolinar, Nejc Dr-
novšek, Janez Fireder, Klemen Gartner, 
Grega Juvančič, Aleš Kalan, Staš Kalan, 
Tilen Kalan, Tim Kalan, Nejc Krajnik, 
Rok Križaj, Miha Kuhar, Marko Ogrinc, 
Uroš Ogrinc, Damir Rakovič, Matic Te-
hovnik, Sašo Verlič in Luka Planinc. 

Hokejski klub Jelen, uradno Senica - Re-
teče, deluje v okviru ŠD Senica. Turnir je 
bil eden izmed dogodkov ob njihovi tri-
desetletnici, ki bodo še sledili. Prihodnji 
mesec bodo v klubu pripravili jelenov 
golaž za vse navijače, poleti bo tradicio-
nalna hokejska veselica. "Vse skupaj se 
je začelo pred več kot tridesetimi leti, ko 
so se fantje iz Senice in Reteč dobivali na 
ledu med obema vasema in igrali hokej. 
Leta 1988 je bil nato ustanovljen HK Je-
len Senica - Reteče. To so bila leta, ko je 
za hokej vladalo veliko zanimanje in je 
bilo v ospredju rivalstvo med Jesenicami 
in Olimpijo. V Kranju je bila ustanovlje-
na rekreativna Kranjska hokejska liga 
in začeli smo z organiziranim igranjem 
hokeja. Imeli smo srečo, ker nas je pod 
okrilje vzel sedaj že pokojni slovaški tre-
ner in nas učil osnov," je pojasnil pred-
sednik kluba Staš Kalan. Jeleni igrajo v 
ljubljanski Nočni hokejski ligi, kjer so na 
ledu z nekaterimi nekdanjimi odličnimi 
hokejisti, kot je na primer znani Ildar 
Rahmatuljin. "To je še dodatna motiva-
cija, da igramo prosti tistim, ki so nam 
bili včasih za vzor, za katere smo navi-
jali. Motivacija sta tudi naša ljubezen do 
hokeja in druženje. Smo izjemno dobra 
druščina. V teh tridesetih letih bi med 

večjimi dogodki omenil našo udeležbo 
na svetovnem veteranskem prvenstvu. V 
Kanadi smo bili dvakrat," je še dejal Staš 
Kalan, ki je poleg svojega brata Aleša 
edini, ki na ledu v klubu vztraja že ce-
lih trideset let, in oba sta igrala tudi na 
turnirju. Občasno se jim pridruži tudi še 
Tomaž Križaj.
V klubu je okrog 25 hokejistov, med 
katerimi je v letih kar precej razlike. 
"Jeleni smo super fantje iz Senice, Re-
teč in okolice. Smo več kot samo klub. 
Biti Jelen je naš način življenja. Pozimi 
igramo hokej, treninge imamo enkrat 
tedensko, na teden po eno ali dve tekmi, 
gremo na priprave, poleti skupaj kole-
sarimo, organiziramo tudi jadranje," je 
pojasnil Staš Kalan. Njegov starejši brat 
Aleš Kalan je znani obraz iz kolesarskih 
vod, vse od začetkov kluba pa je tudi pri 
jelenih: "Ob ustanovitvi HK Jelen sem bil 
star dvajset let in letos praznujem Abra-
hama. Oba imava obletnico. Prej sem bil 
res kolesar, a hokej mi je bil kot dopol-
nilni trening in vedno mi je prišlo prav, 
da sem pozimi obul drsalke, raje, kot da 
bi tekel. Zato me je hokej tudi navdušil. 
Že od začetkov smo velika 'klapa' in dru-
ženje nam je glavni moto. Nikoli nismo 
hlastali za rezultatom. Tudi ko se dela 

Jeleni drsajo že trideset let
Hokejski klub Jelen je ob jubileju organiziral dvodnevni mednarodni hokejski turnir. 
Kratkoročna želja je tretjič na svetovno veteransko prvenstvo v Kanado, dolgoročna 
pa, da bi šla tradicija Hokejskega kluba Jelen naprej.

Člani HK Jelen na mednarodnem turnirju v Kranju
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Eurofit fest je največja konvencija v JV 
Evropi z več kot tisoč udeleženci. Tudi 
letos bo v Športno dvorano Medvode pri-
vabila številne strokovnjake in rekrea-
tivce, ki bodo združili številne zvrsti 
gibanja in rekreacije. Step, fitnes, joga, 
pilates, funkcionalna gibanja, ples, ae-
rodance, body & mind vadbe, delavnice, 
strokovna predavanja, tekmovanja in 
številne vadbene novosti ... Vse to na 
enem mestu.
"Eurofit fest je dobrodelna zgodba. V 
okviru dogodka se namreč povezuje-
mo z lokalnim okoljem in s finančnimi 
sredstvi, ki jih v okviru konvencije zbe-
remo, pomagamo gibalno oviranim, da 
imajo ti lažji in lepši vsakdan. Zato vse 
vabimo, da se pridružite magični avan-
turi in dihate v ritmu gibanja z nami," 
poudarjajo organizatorji, ekipa Bodifit. 
Gre tudi za dobrodelnost. V okviru leto-
šnjega dogodka in projekta Ustvarimo 

trenutek gibanja bodo zbirali sredstva 
za Dejana iz Žlebov. 

DOBRODELNI ZA DEJANA IZ ŽLEBOV

Kot pojasnjujejo, se je Dejan kot nedo-
nošenček (v 28. tednu nosečnosti) rodil 
v ljubljanski porodnišnici oktobra 1994. 
Iz porodnišnice je bil odpuščen po enem 
letu z diagnozo hude gibalne oviranosti 
(cerebralna paraliza) ter z vstavljeno 
traheostomo in z gastrostomo, saj ni 
mogel samostojno dihati in se prehra-
njevati. Doma je potreboval stalno po-
moč, skrb in nego s strani staršev oz. 
zdravniškega osebja.
V tretjem letu starosti se je vključil v ra-
zvojni vrtec v Kranju, kjer je imel stro-
kovno obravnavo, ki je vključevala tudi 
delovno terapijo in fizioterapijo. Z osmi-
mi leti je začel dnevno šolanje v Ciriusu 
Kamnik. Začel je pridobivati nova zna-
nja in izkušnje, ki so pokazale sposob-
nosti uporabe električnega vozička. Leto 

2005 je bilo zanj prelomno, saj je dobil 
prvi električni invalidski voziček, ki 
mu je omogočil pridobivati nov pogled 
v svet – bolj samostojno spoznavanje 
okolja, lažje izražanje volje, druženje s 
sosedi, prijatelji … Vse skupaj je imelo 
pozitiven vpliv na njegov osebni razvoj. 
Postal je bolj samostojen, komunika-
tiven in odločen. V šoli se je seznanil 
tudi z delom na računalniku, ki je delno 
premostil gibalno oviranost rok. Danes 
računalnik uporablja dnevno za potre-
be šole in preživljanje prostega časa. 
Njegovo močno področje je glasba. Rad 
poje, med drugim se uči tudi mešanja 
glasbe. Novi izzivi so Dejanu v motivaci-
jo in veselje. Rad spoznava nove ljudi, je 
nasmejan in dobre volje.
Za Dejana lahko v sklopu projekta sred-
stva prispevate od 1. februarja do 31. 
marca, 3. in 4. marca pa se udeležite ve-
likega dogodka v Športni dvorani Med-
vode, ki bo potekal od 9. ure do poznega 
popoldneva.

Dva dni gibanja in dobrodelnost, letos za Dejana
Eurofit fest bo 3. in 4. marca v Športni dvorani Medvode ponovno združil vrhunske 
strokovnjake z rekreativci s področja fitnesa, plesa, aerobike, joge, pilatesa in stepa. 
Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto.

za veselice, za takšen turnir, pomagajo vsi, razdelimo si na-
loge in to funkcionira. Z bratom sva zraven od začetka, zelo 
kmalu pa se je priključilo kar precej tega jedra." Aleš je oče 
hokejista Jesenic Luke Kalana. "Nismo z Jesenic, ampak smo 
iz Senice," je dodal v smehu. 
Med tistimi, ki so v klubu že vrsto let, je Darko Debenec: "Zra-
ven sem že 27 let in to mi pomeni ogromno, je moja dru-
ga družina. Praktično vsi moji prijatelji so tukaj. To so res 
dogodki, ki se jih bom spomnil celo življenje, od priprav na 
Češkem, prvenstva v Kanadi, do ogromno dobre volje, kar je 
pri jelenih najbolj pomembna stvar." Med mlajšimi po stažu 

je Sašo Verlič: "Hokej mi predstavlja rekreacijo. Smo odlična 
ekipa, odlično se razumemo, zelo veliko stvari počnemo sku-
paj. Upam, da bom vztrajal čim dlje, dokler me bo žena gleda-
la, da sem zvečer bolj malo doma (smeh), dokler bo zdravje in 
dokler bodo fantje imeli željo, da vztrajam z njimi. Da hokej 
ne bi bil primeren za starejše, je zgolj predsodek. Če imaš že-
ljo, srce, pri jelenih ga imamo vsi, gre."
Jeleni imajo cilje tudi za naprej. "Kratkoročni cilj je udeležba 
na svetovnem veteranskem prvenstvu, ki bo v Kanadi leta 
2020, dolgoročni pa, da gre tradicija Jelena naprej," je zaklju-
čil Staš Kalan.

Staš (levo) in Aleš Kalan sta zraven že od samih začetkov. Jeleni (v belo-modro-rumenih dresih) so na ledu že trideset let.
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VILMA STANOVNIK

Tekmovanje, ki ga zagnani člani Plavalnega kluba Triglav 
Kranj vsako leto pripravijo v domačem olimpijskem bazenu, 
vedno znova privabi številne mlade plavalke in plavalce, ki 
šele začenjajo tekmovalno kariero. Tradicionalno se jih zbere 
blizu petsto in tudi letos jih je v Kranju tekmovalko 543. Za-
stopali so dvajset slovenskih in pet tujih klubov. Seveda so še 
posebno ponosno nastopili mladi Triglavovi plavalci in pla-
valke, ki so imeli na tribunah tudi največ navijačev.
Po tradiciji zadnjih let je bil še posebno spektakularen program 
ob odprtju tekmovanja. Staro keltsko pesem, Amazing Grace, 
je zaigral na klaviaturah in zapel Janez Triler. Plesalke Baletne 
šole Stevens so medtem zaplesale okrog bazena. Nato so nasto-
pili še pevka Ana Marčun, ki sta jo spremljala s kitaro Rok Legat, 
s klaviaturami pa Primož Smolnikar. Seveda spektakel ni minil 
brez nekdanjega plavalca, sedaj pa igralca Bojana Beštra, ki že 
desetletja pooseblja Franceta Prešerna, in njegove Julije, ki jo po 
novem upodablja Delajda Didi Solin. Letos se je France s stropa 
k Juliji spustil v čoln, ki je plaval na gladini kranjskega bazena. 
Na tekmovanju je največ, kar pet zlatih odličij, osvojila Ula 
Rožič iz Plavalnega kluba Ljubljana, za domači Triglav pa sta 
na zmagovalnem odru po trikrat stala Jure Janhuba in Neža 
Zupan. Perspektivna mlada plavalca Jure in Neža sta med od-
morom tekmovanja simbolično prejela Boštjanovo štipendi-
jo, ki so jo v klubu namenili v spomin na svojega dolgoletne-
ga, izjemnega prijatelja ter sodelavca kluba Boštjana Pavliča, 
ki je tekmovanje Dr. Fig postavil na tako visok nivo.
"To tekmovanje je res nekaj posebnega in zelo mi je všeč. Pla-
vam že več kot šest let, za kranjski Triglav pa se sem se odločil, 
ker je bazen še najbliže domu pa tudi tazo, ker je klub odlično 
organiziran in mi je zelo všeč," je povedal 13-letni Jure Janhu-

ba iz Medvod, ki je seveda šele začel zbirati odličja na medna-
rodnih tekmovanjih. "Plavanje je kar naporen šport, vendar je 
tudi zanimiv. Treninge popestrimo, ko smo v bazenu skupaj z 
reprezentanti, kar mi je še posebno všeč," pravi Jure, ki se je zelo 
razveselil, da je dobil Boštjanovo štipendijo. "To, da imam šti-
pendijo, je res super. Sedaj imam še več navdiha za nove trenin-
ge," je tudi povedal simpatični Jure, ki si je za bližnji cilj zastavil 
kakšnega od naslovov državnega prvaka. 
"Potrudil se bom, da bom vztrajal in morda kdaj plaval tudi v 
reprezentanci," je še dodal Jure Janhuba, ki je v Kranju osvojil 
eno srebrno in dve bronasti medalji.

Plavali so tudi v Boštjanov spomin
Pri Plavalnem klubu Triglav Kranj so pred kulturnim praznikom pripravili 
tradicionalno mednarodno tekmovanje za mlade plavalke in plavalce,  
ki je letos prvič potekal pod imenom Boštjanov dr. Fig.

Tekmovanje v kranjskem olimpijskem bazenu je bilo prvič posvečeno 
pokojnemu sodelavcu in velikemu podporniku Plavalnega kluba 
Triglav Kranj Boštjanu Pavliču, njegova žena Marija pa je simbolično 
izročila štipendiji uspešnima mladima tekmovalcema Neži Zupan in 
Juretu Janhubi. / Foto: Primož Pičulin

MAJA BERTONCELJ

Pretekli konec tedna je bil za igralce 
badmintona vrhunec sezone na do-
mačih tleh. Potekalo je člansko držav-
no prvenstvo. Igralci Badminton kluba 
Medvode so osvojili dva naslova držav-
nega prvaka, eno drugo mesto in še tri 
bronaste medalje. V odločilne boje so 
se kot polfinalisti uvrstili Petra Polanc 
med posameznicami, v dvojicah skupaj 
z Niko Arih (BK Mirna) in v mešanih pa-

rih skupaj z Miho Ivančičem. Miha Iva-
nič in Martin Cerkovnik sta se uvrstila 
v polfinale med posamezniki in skupaj 
v dvojicah. Finalni obračuni so se za-
čeli z igro mešanih dvojic, v kateri sta 
se Petra Polanc in Miha Ivančič veselila 
svojega prvega naslova državnih prva-
kov. Naslov najboljšega v državi je pri 
posameznikih nato osvojil Miha Ivanič. 
V finalu posameznic je Petra Polanc iz-
gubila s Kajo Stanković in tako postala 
državna podprvakinja. V januarju pa so 

v medvoškem klubu v Športni dvorani 
Medvode gostili mednarodni turnir do 
10, 12, 14 in 17 let Medvode Forza Cup. 
Gostitelji so medalje osvojili v prav vseh 
kategorijah, razen v kategoriji do 17 let. 
Najboljšo uvrstitev je dosegel Matic Ce-
rar, ki je bil drugi med posamezniki v 
kategoriji U10 in tretji v dvojicah s Tade-
jem Jelencem v kategoriji U12. Do 14 let 
je bronasto medaljo v dvojicah pri de-
kletih osvojila Lina Pipan v paru s Špelo 
Alič (Olimpija).

V Medvode dva naslova državnega prvaka
Medvoški badmintonisti znova med najboljšimi v državi
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12.990 €*

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR 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 18.1.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 30.4.2018.

peugeot.si
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Kia v zadnjih letih z velikimi koraki ozi-
roma z zelo dobrimi modeli avtomobilov 
osvaja Evropo. Da, Korejci so že zdavnaj 
ugotovili, kaj potrebujejo "razvajeni" kup-
ci onstran njihovih meja. Kia postaja, 
pravzaprav je že pred nekaj leti postala, 
svetovna znamka, ki jo bo težko ustaviti 
na poti k vrhu. Na leto naredijo že tri mi-
lijone vozil v 41. tovarnah v petih drža-
vah! Zadnje, kar smo videli, je kia stinger 
GT. Športnik, ki je odprl usta vsem lju-
biteljem avtomobilizma. Tisti, ki imajo 
radi neukročene "konje" pod pokrovom, 
pa so pred kratkim končno lahko tega 
lepotca videli tudi v živo. Mi smo ga tudi. 
In pozabili smo zapreti usta. Vse dokler 
se tisti konji niso spustili v dir, smo mi-
slili, da gre za šalo. Šlo je čisto zares. 
Seveda ga oblika najprej izda, da gre za 
dinamičen in hiter avtomobil. Zasno-
van je kupejevsko in začinjen s špor-

tnimi elementi, pri čemer se je težko 
odločiti, ali nam je bolj všeč sprednji ali 
zadnji del avtomobila. Še večje prese-

nečenje se zdi notranjost. Materiali so 
odlični, ergonomija prav tako, prvovr-
stno presenečenje pa je zvočna izolacija 

Zapomnite si to ime
Na naših cestah jih verjetno ne bo veliko, zato bodo toliko bolj opazni ... pardon, slišni!
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potniške kabine. Korejska plehkost je izginila, avto je kom-
pakten, mišičast, kot mu radi rečemo, in to začutiš takoj, ko 
zapreš voznikova vrata. Pritisk na gumb za zagon motorja 
ponudi nekaj, česar pri daljnovzhodnih avtomobilih nismo 
navajeni. Številke? Da, postrežemo nekatere: 3,3-litrski ben-
cinski šestvaljnik zarohni, avto se vznemirljivo strese in 
nakaže, da je pripravljen na "moško" vožnjo. Šestvaljnik, ki 
mu pomaga turbopuhalo, se namreč ponaša s 370 "konji", 
ki poskrbijo, da pospešek z mesta do 100 kilometrov na uro 
traja manj od petih sekund. Končna hitrost? Na nemških 
avtocestah je neomejena, tisti srečneži, ki so se tam podili, 
znajo povedati, da je bila številka 300 čisto blizu. Korejci so 
skromni in uradno povedo, da ne gre več kot 270 kilometrov 

na uro. Stinger je na voljo tako s štirikolesnim pogonom in s 
pogonom na zadnji kolesi. Na voljo je z dvolitrskim bencin-
skim motorjem z 255 "konji" in z 2,2-litrskim turbodizelskim 
motorjem z 200 "konji". Torej? Kdo je najnovejši dirkač na 
naših cestah?
Ko govorimo o dirkalnikih, kar najmočnejši stinger zagotovo 
je, potem je skoraj potratno opisovati, kaj vse ponuja za vo-
znikovo udobje. Gre za "pametno" vozilo, ki vsebuje vso naj-
novejšo tehnologijo, ki jo avtomobilski svet premore v tem 
cenovnem razredu. Cena? O njej ne bomo govorili, ker nas ta 
podatek ne zanima. Nihče naj je ne kupi zaradi ugodne cene, 
ampak zaradi ljubezni do znamke in avtomobila, ki je nekaj 
povsem drugačnega od vsega ostalega na cestah ...

Crossoverji Renault
Izberi drugačno pot.

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,2 l/100 km. Emisije CO2 95–139 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. 

renault.siRenault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja.  **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
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5 let podaljšanega jamstva

5 let brezplačnega rednega servisa

1 leto brezplačnega obveznega in osnovnega kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik** 

Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si
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Enako je Peugeot storil v razredu nižje in takoj postal sloven-
ski avto leta. Tudi v letošnjem izboru so imeli kandidata za 
zmago, tokrat je bil v igri za ta žlahtni naslov model 5008. Ni 
mu uspelo osvojiti laskavega naslova, pristal je na tretjem 
mestu.
Podaljšali so ga za 11 centimetrov, ga spremenili v bolj miši-
často postavnega in terensko navdahnjenega rekreativnega 
športnika ter ga serijsko opremili s sedmimi sedeži. Na arma-
turi sta kar dva digitalna zaslona in zdaj že njihov značilni 
volanski obroč, ki ni več obroč, če smo natančnejši. Zmogljiv in 
hkrati usločen dizajn novega športnega terenskega vozila vas 
ne more pustiti ravnodušnega, očaral vas bo že na prvi pogled, 
mogoče celo malce ustrašil, ker gre za res ogromen avto. 
Ob položenem šestem in sedmem sedežu ima 5008 1060 litrov 
prostornine prtljažnika. S polaganjem druge vrste sedežev pri-
demo do 1124 litrov. Če bi položili še sovoznikov sedež, je mo-
goče z avtomobilom peljati 3,2 metra dolge predmete. Gre za 
kombi? Modeli z višjimi paketi opreme so opremljeni z elek-
trično dvižnimi zadnjimi vrati, ki jih je mogoče aktivirati, če 
zanihamo z nogo pod zadnjim odbijačem, kar pride izredno 
prav, ko polnimo prtljažnik in sta obe roki polno zasedeni.

POD POKROVOM

Na strani bencinskih sta 1,2- in 1,6-litrski turbomotor, pri 
dizelskih pa 1,6- in dvolitrski motor. Najmočnejši dizelski 
motor ima moč 150 kilovatov. Za prenos moči skrbita šest-
stopenjski ročni oziroma samodejni menjalnik. Vsi peugeoti 
5008 imajo pogon le na sprednji kolesi.
Poleg številnih varnostno-asistenčnih sistemov, kot so sa-
modejno zaviranje v sili, pomoč pri spuščanju, opozorilo pred 
naletom, prepoznavanje prometnih znakov, aktivni tempo-
mat, opozorilo pred vozili v mrtvem kotu in še in še …, ima 
tudi 360-stopinjsko kamero in sistem, ki pomaga v primeru 
slabšega oprijema koles s cesto.
Peugeotovi inženirji so 5008 poslali tudi na dieto, zato zdaj 
tehta kar 95 kilogramov manj kot prva generacija, kar se po-
zna tudi pri porabi goriva. Z bencinskimi motorji lahko pora-
bi tudi samo 4,9 litra bencina na 100 prevoženih kilometrov, 
če je oborožen z dizelskim motorjem, pa tudi liter manj. Za-
hvala gre tudi enemu najmanjših količnikov upora v razredu. 
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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

Dnevna soba na kolesih
Družinskega enoprostorca so spremenili 
v družinski crossover.
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Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Spodnja Senica 19 c,
1215 Medvode
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MAJA BERTONCELJ

Večer filmske glasbe je dogodek, ki ga 
številni težko pričakujejo. Lani so bili 
zanj v Medvodah prikrajšani, letos pa 
bodo znova lahko uživali v pestrem iz-
boru filmske glasbe. Večer filmske glas-
be je pred deseto izvedbo.
"Glavne zvezde večerov filmske glasbe so 
že od začetka leta 2008 slovenski pihalni 
orkestri. Vedno nastopa Godba Medvode, 
do sedaj pa so nastopili že policijski or-
kestri Logatec, Železarjev Ravne, Vevče, 
Tržič in Ribnica. Moj oče Boris Galičič je 
bil več kot trideset let član Orkestra slo-
venske policije in on je tisti, ki me je nav-
dušil nad pihalnimi orkestri. Zato sem 
si pred leti za cilj zadal, da za 10. večer 
filmske glasbe v goste povabim Policijski 
orkester," je pojasnil organizator, Med-
voščan Jure Galičič in nadaljeval, da je 
z organizacijo dogodka začel zaradi otro-
škega spomina, ko je bil z osnovno šolo 
med udeleženci Matineje s policijskim 

orkestrom, kjer so policisti igrali glas-
bo v živo, vzporedno pa so se predvajali 
odlomki na platnu. Enak format upora-
bljajo na filmskih večerih v Medvodah. 
Deseti Večer filmske glasbe bo v Športni 
dvorani Medvode v nedeljo, 25. februar-
ja, z začetkom ob 18. uri. Vstopnine tudi 
tokrat ne bo. 
In kaj bodo igrali letošnji nastopajoči? 
"Godba Medvode bo igrala glasbo iz fil-
mov Batman, Mission impossible, Fla-
shdance in Rocky, Policijski orkester pa 
glasbo iz filmov Na svoji zemlji, Jara 
gospoda, filmsko glasbo Bojana Ada-
miča, Noč na Golem Brdu iz Disneyje-
ve risanke Fantasia, Robin Hood: princ 
tatov, venček Johna Williamsa Great 
moments in Cinema, Evita (Don't cry 
for me Argentina), Goldeneye, Beauty 
and the beast, glasba iz filmov Charlieja 
Chaplina, Tom & Jerry in iz televizijske 
serije Allo allo. Pri treh skladbah se jim 
bo pridružila pevka zabavne in klasične 
glasbe Štefica Stipančević - Steffy.

Ob jubileju tudi Policijski orkester
Večer filmske glasbe se vrača v Medvode in konec  
februarja bo potekal v deseti izvedbi. Nastopila bosta 
Policijski orkester in Godba Medvode. 

MAJA BERTONCELJ

V mestu Harbin na severovzhodu Kitajske vsako leto poteka naj-
večji festival ledu in snega na svetu – Ice Festival Harbin. Ledni 
mojster Miro Rismondo, avtor projekta Ledena dežela, se je letos 
tja odpravil z ekipo slovenskih mojstrov, v kateri so bili še Bog-
dan Jerič, Robert Jenkole in Jure Pogačnik, vsi občani Medvod. 
Tekmovali so v dveh kategorijah – ledene in snežne skulptu-
re. Najprej so izdelali dve ledeni skulpturi, in sicer Kristalna 
vrata v neskončnost in Rojstvo krogel. V tej kategoriji so prejeli 
priznanje za odlično skulpturo. Največji uspeh pa so dosegli v 
izdelovanju snežne skulpture. S skulpturo Rojstvo Kresnika so 
se uvrstili na tretje mesto. "V tekmovanju snežnih skulptur se 
je pomerilo več kot trideset ekip iz celega sveta. Prvo mesto je 
zasedla ruska ekipa s skulpturo Selfie, na drugo mesto se je 
uvrstila Mongolija in na tretje naša ekipa. To so bili najbolj 
naporni dnevi na tem festivalu. Skulptura Rojstvo Kresnika 
je tehnično nastajala celo leto. Temeljila je na tehniki čipke. 
Tanka snežna lupina cveta, v stilu čipke, prepušča pogled na 

rojenega boga, ki se takoj spopade z zlim (kačo). Skulptura je 
izdelana iz 36 kubičnih metrov snega, od tega smo odstranili 
približno 27 kubičnih metrov," je povedal Miro Rismondo. 

Rojstvu Kresnika na Kitajskem tretje mesto
Slovenija je prvič kot ekipa osvojila nagrado na svetovnem festivalu ledenih  
in snežnih skulptur na Kitajskem. Ustvarjali so sami Medvoščani.

Ekipa Slovenije pred nagrajeno skulpturo z naslovom Rojstvo 
Kresnika / Foto: arhiv ekipe

MAŠA LIKOSAR

Klub Jedro je namenjen izvajanju kulturne-
ga in mladinskega programa. Želijo, da bi 
združili čim več mladih v Občini Medvode, 
ki namesto osebnega druženja prosti čas 
preživljajo za tehnološkimi napravami. V ta 
namen ponujajo razne ustvarjalne delav-
nice, šolske plese, potopisna predavanja, 
jezikovne tečaje ter filmske projekcije. Ob 
koncih tednov pa so na sporedu koncerti, 
plesne predstave, sejmi, likovne in foto-
grafske razstave. Tokrat so v Klubu Jedro 
prav na pobudo mladih organizirali kara-
oke. Organizator Rok Tomšič pravi, da je 
bil osrednji koncept dogodka 'pokaži, kaj 
znaš', čeprav nisi ultra pevski talent. So-
delovalo je dvajset udeležencev in vsak 
nastopajoči si je sam izbral skladbo ter jo 
odpel v svojem stilu. Ključno je bilo med-
sebojno spoznavanje, zato petja niso oce-
njevali in podeljevali nagrad. Dogodek žal 
ni bil množično obiskan, predvsem zaradi 
slabega vremena. V kratkem nameravajo 
karaoke ponoviti in tedaj bodo verjetno 
vključili tudi tekmovalni program. Letos v 
Jedru pripravljajo tudi posebno pustovanje, 
zabavala vas bo skupina Super action he-
ros, ki je znana po nastopanju v kostumih 
najbolj znanih super junakov.

Karaoke v Jedru
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PETER KOŠENINA

Precejšnja količina snega je pretekli konec tedna razveselila staro 
in mlado. Dan po padavinah je sprehajalcem nasmeh na usta na-
risal tudi sneženi, precej več kot dva metra visoki France Prešeren, 
ki ga je pred svojo hišo na Ladji postavil vsestranski umetnik Tone 
Gaber. Kup snega, ki je ostal po čiščenju dvorišča, se je v štirih 
urah spremenil v podobo našega največjega pesnika. Sneženega 
Prešerna je izdelal po spominu in brez posebnega orodja, za gla-
jenje snega je uporabil le zidarsko gladilko. Odzivi mimoidočih so 
bili dobri, saj je Prešeren končal na mnogih fotografijah. Tudi na 
tejle v Sotočju.

Sneženi Prešeren

MAJA BERTONCELJ

Od jutra do poznega večera je v Klubu Jedro v Medvodah 20. 
januarja potekal Lan party. Ob pomoči Javnega zavoda So-
točje so ga organizirali trije ljubitelji računalnikov in igric: 
Žiga Mrak, Žiga Kovač in Blaž Orehek.
"Tokratni Lan party je drugi. Prvega smo organizirali lani. 
Naš namen je, da bi na leto potekal dvakrat," je v uvodu 
pojasnil Žiga Kovač, na vprašanje, zakaj so se odločili za 
takšen dogodek, pa je odgovoril: "Igrati igrice v istem pro-
storu s člani tvoje in nasprotnikove ekipe je povsem nekaj 
drugega kot od doma. Sliši se morda čudno, a je res nekaj 
posebnega. V današnjem času večinoma vsi igrice igramo 
iz domače sobe. Zakaj ne bi obujali spominov na mlajša 
leta, ko smo igrali skupaj?" Na dogodku je bilo okrog pet-

najst udeležencev. Vsak je s seboj prinesel svoj računalnik. 
"Ni samo, da bi cel dan igrali igrice za računalnikom. Na-
redimo tudi odmore in se družimo. Večinoma smo vsi stari 
med dvajset in trideset let, mlajših ni, saj dogodka na pri-
mer po osnovnih šolah nismo oglaševali," je pojasnil Kovač.
Igrali so Call of Duty4, Unreal tournament 2004, Lord of the 
Rings: Battle for Middle-Earth ... V današnjem času, ko je 
vse več odvisnosti tudi od računalnika, se morda komu zdi 
čudno, da se organizira dogodek z glavno nitjo igranje igric. 
"Gre za en dan, zavedamo se pasti odvisnosti. Vse skupaj 
mora biti v mejah. Tudi jaz sem veliko igral, ko sem bil 
mlajši, a z redkimi izjemami po tem, ko sem imel narejene 
stvari za šolo in opravljene druge obveznosti. Treba je imeti 
pamet tudi pri tem. Samokontrola je potrebna, in če je ni, 
se strinjam, da morajo posredovati starši in reči, da je do-
volj," je o aktualni tematiki spregovoril Kovač. Med udele-
ženci so bili z izjemo enega dekleta sami fantje. "Prišla sem, 
ker tudi sama igram igrice. Znova sem edino dekle, kar me 
ne moti. Danes tukaj ne gre samo za igranje, veliko se tudi 
družimo. Za igrice porabim različno časa, se pa znam usta-
viti, moraš se znati," je povedala Zala Preskar.

Zabava za računalniki
V Klubu Jedro so se na  
dogodku Lan party zbrali ljubitelji  
računalniških igric.

Lan party v Jedru v drugi izvedbi
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Beli kosmi z neba frlijo
v telo in misli vdira hlad.
Kdaj zimi bova rekla: "Pa, pa, adijo!"
Kdaj šla bova ob Sori zvončke brat?

Kdaj ob Ločnici bo čemaž odgnal
tam, kjer v zelenju sva sedela,
kjer drug ob drugem sva slonela, 
ko sem pomladi dih zaznal?

Sivina in žalobnost me preveva, 
ko zasnežena klopca gor sameva
pod Jakobom v Katarinskem raju

na soncu toplem sva sedela v maju.
Ravan zelena pod nama je ležala
midva sedela sva, za roke se držala.

Kje sva se grela na sončku, ko sem sli-
kal? Odgovore pošljite do konca februar-
ja na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, 4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". 
En pravilen odgovor bomo izžrebali in 
pošiljatelja nagradili. 

V januarski številki sem vas spraševal, 
kaj je na zgornji fotografiji. Pravilen od-
govor je cerkev Svete Trojice na Golem 
Brdu nad Medvodami. Žreb je določil, 
da nagrado dobi Vanja Marcen z Golega 
Brda. Poslali vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

1

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta tokrat pravi, da je čas, 
da skuhamo kakšno domačo staro jed: 
"Včasih so v tem obdobju zime pospra-
vljali zaloge zelenjave, ki so jo hranili v 
zemljankah in mrzlih kleteh. To je bilo 
korenje, koleraba in pa repa. Dodamo 
še krompir in nekaj zelenjave in lahko 
skuhamo okusno jed, ki se ji reče šara. 
Šari so včasih dodajali po pravilih svinj-
ske parklje in repke, danes, ko kuham 
to okusno jed, dodam za svoje mesojed-
ce suhe kose mesa, kakšno klobaso. V 
kleti tudi nimam zalog te zelenjave, vse 
pa se lahko kupi na tržnici oziroma v 
vsakem trgovskem centru, kjer imajo 
dobro založeno polico z zelenjavo."

SESTAVINE: 

pol kg krompirja
pol kg kolerabe
pol kg repe
svinjska krača ali rebra
rumeno korenje
rdeče korenje
zelena
peteršilj, listi in korenina
1 velika čebula
2 stroka česna
sol
lovorov list
poper

POSTOPEK

"Vso zelenjavo in krompir narežem na 
koščke. Na vročem olju prepražim čebu-
lo (drobno nasekljano), nasekljan česen 
in dodam vso zelenjavo in krompir, na 

hitro popražim in dodam žličko moke, 
malo rdeče paprike in paradižnika v 
tubi, premešam in zalijem z vodo. Do-
dam tudi vse ostale začimbe in sol, pa-
zite, koliko solite, ker je suho meso po 
navadi kar slano, tako da bolje, da šaro 
dosolite na koncu, ko je kuhana. Potem 
dodam suho meso, ki ga lahko že vna-
prej narežete na koščke, in kuhate, da 
je zelenjava mehka, kar pomeni okrog 
30 minut. Vse je treba pokusiti," pojasni 
Marješka Pehta, za katero so najboljša 
priloga k šari ajdovi žganci.

AJDOVI ŽGANCI 

Marješka Pehta ajdove žgance pripravi 
po naslednjem receptu: "Olupimo dva 
krompirja in ju narežemo na drobne 
koščke. Krompirja se kuhata v slani 
vodi, v posodi, ki naj bo malo višja, da 
bomo lahko zmešali žgance. Vode naj 
bo pol litra, soli dodamo več, ker je po-
membno, da so slani tudi žganci. Ko je 
krompir kuhan, dodamo pol kilograma 
ajdove moke in v kupčku na sredini na-
redimo s kuhalnico luknjo, da se moka 
enakomerno kuha na nizkem ognju 
približno 20 minut. Odstavimo ajdovo 
moko s krompirjem, odlijemo v sko-
delico odvečno vodo, ki jo pri mešanju 
lahko uporabimo. Z vilicami (za žgan-
ce) zmešamo kuhano moko, dodajamo 
vodo, da dobimo lepe rahle kose, ki nas 
spominjajo na žgance, ki jih lahko do-
bite v domačih gostilnah. Pokrijemo s 
pokrovko, da malo počijejo, ta čas spra-
žimo ocvirke in jih polijemo čez žgance 
in premešamo. Okusno in dobro in zelo 
zdravo, domače, brez umetnih dodat-
kov." Dober tek!

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Šara
SLIKOVNA UGANKA
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Nagrade: 3-krat knjiga Hči varuha spominov

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, 28. februarja 2018, 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.
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Petek, 9. 2. 2018  Klub Jedro, ob 20. uri 

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

Sobota, 10. 2. 2018  Športna dvorana Medvode, ob 21. uri 

AKTUALOVA GALAMA V MASKAH
JZ Sotočje Medvode, T: 041 378 050, E: turizem@medvode.info

Nedelja, 11. 2. 2018  Športna dvorana Medvode, ob 14. uri 

OTROŠKO PUSTOVANJE V ŠPORTNI DVORANI MEDVODE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 378 050, E: turizem@medvode.info

Torek, 13. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

Sreda, 14. 2. 2018 

SENIORSKI ODSEK: VRH SV. TREH KRALJEV 884 M (4 URE)
PD Medvode, Prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 14. 2. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

KO SE PTIČKI ŽENIJO
KUD Pirniče – Mini lutkovni oder, T: 031 352 772

Sreda, 14. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

POTOPIS: BANGLADEŠ, NEPAL, INDIJA (ZORAN FURMAN)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 16. 2. 2018  Kulturni dom Sora, ob 19.30

RAZVALINA ŽIVLJENJA (REZERVACIJA VSTOPNIC: MAJA 041 855 788)
KUD OŽ Sora – dramska sekcija

Sobota, 17. 2. 2018  Klub Jedro, ob 19. uri 

URICE ZA ZDRAVJE: KONOPLJA – ZAMOLČANA RASTLINA PRIHODNOSTI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 18. 2. 2018 

IZLETNIŠKI ODSEK: JAVOR 1132 M (5 UR)
PD Medvode, Prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Nedelja, 18. 2. 2018  Kulturni dom Sora, ob 19.30

RAZVALINA ŽIVLJENJA (REZERVACIJA VSTOPNIC: MAJA 041 855 788)
KUD OŽ Sora – dramska sekcija

Ponedeljek, 19. 2. 2018  Knjižnica Medvode 

ACTIVEFLOOR INTERAKTIVNA TLA – UČENJE, GIBANJE IN IGRA V ENEM! 
(ZA VSE GENERACIJE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Ponedeljek, 19. 2. 2018  Avla KUD Pirniče, ob 18. uri

80 LET ŽIVLJENJA Z NARAVO – ODPRTJE SAMOSTOJNE REZBARSKE  
RAZSTAVE FRANCA BARBIČA
KUD Pirniče – likovna sekcija, T: 041 979 418

Torek, 20. 2. 2018  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar 

IZLET DU MEDVODE: BREZOVICA–VRH DEBELI HRIB– 
DRAGOMER (3 URE HOJE)
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 20. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE S SUZANO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 20. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

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

Sreda, 21. 2. 2018  Knjižnica Medvode 

ACTIVEFLOOR INTERAKTIVNA TLA – UČENJE, GIBANJE IN IGRA V ENEM! 
(ZA VSE GENERACIJE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 21. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

BOJCA JANUŠ: HOMEOPATIJA ZA RASTLINE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Četrtek, 22. 2. 2018  Knjižnica Medvode 

ACTIVEFLOOR INTERAKTIVNA TLA – UČENJE, GIBANJE IN IGRA  
V ENEM! (ZA VSE GENERACIJE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 22. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE S SUZANO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 22. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri  

POTOVANJE PO SVETU KNJIGE (BRALNA SREČANJA ZA MLADE  
Z GIMNAZIJKO ANJO VELIKONJA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 22. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri  

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK, PROMOTORKO BRANJA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 23. 2. 2018  Knjižnica Medvode 

ACTIVEFLOOR INTERAKTIVNA TLA – UČENJE, GIBANJE IN IGRA V ENEM! 
(ZA VSE GENERACIJE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 23. 2. 2018  Kulturni dom Medvode, od 16. do 19. ure

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADE
Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Petek, 23. 2. 2018  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

POSTNI VEČER
Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 23. 2. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

LJUBEZEN DRUGE POLOVICE –PREDSTAVA ZA ABONMA OTH IN IZVEN
KUD Pirniče - OTH, Predprodaja vstopnic v TIC Medvode,  
T: 01 361 43 46 ali 041 378 050

Sobota, 24. 2. 2018  Kulturni dom Medvode, od 10. do 17. ure

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADE
Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Sobota, 24. 2. 2018  Klub Jedro, ob 21. uri 

HIP HOP VEČER: MARKAN, ŽARE IN GOSTI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

40 | PRIREDITVE

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  Redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 14. 9., 12. 10., 9. 11. in 7. 12. 2018,  ter objavo  
na spletni strani www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta  
Staneta 2, 1215 Medvode. T: 36 14 346 G: 041 378 050, E: turizem@medvode.info  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4,  
SI – 1215 Medvode

Prireditve v februarju in marcu 2018             
javni zavod sotocje medvode

ˆ



Nedelja, 25. 2. 2018  Športna dvorana Medvode, ob 18. uri  

10. VEČER FILMSKE GLASBE,

KUD Fofite, T: 041 298 485, E: jure.galicic@gmail.com

Torek, 27. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

FILOZOFSKA (SOKRATOVA) URICA  S FILOZOFINJO TANJO PIHLAR  
(ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Torek, 27. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

ODPRTJE RAZSTAVE SLIK IN PESMI JOŽETA KOVAČIČA 

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

Sreda, 28. 2. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri

BARKIN DOBRODELNI KONCERT

Društvo Barka, T: 041 456 768

Sreda, 28. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

EDVARD KADIČ: SAMOZAVEST JE SEKSI (POGOVOR Z AVTORJEM  
O KNJIGI IN GOVORICI TELESA)

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

Četrtek, 1. 3. 2018  Knjižnica Medvode, ob 9.30 

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

Četrtek, 1. 3. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17.00  

IZOBRAŽEVALNO-USTVARJALNA DELAVNICA Z DRUŠTVOM REKS  
IN MILA; ZA OTROKE OD 7. LETA DALJE

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

Torek, 6. 3. 2018  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar 

IZLET DU MEDVODE: VRHNIKA–ZAVETIŠČE NA PL. NAD VRHNIKO 
 –STARA VRHNIKA (3 URE HOJE)

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

Torek, 6. 3. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17.00  

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

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

Torek, 6. 3. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

PREDAVANJE O RAKIH PREBAVIL Z DR. MATEJEM PERNEKOM, SPEC. IN-
TERN. ONKOLOGIJE (PREDAVANJE V OKVIRU ZDRUŽENJA EUROPACOLON)

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

Sreda, 7. 3. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

POTOPISNI VEČER: GRUZIJA IN ARMENIJA (JANEZ MIHOVEC)

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

Četrtek, 8. 3. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

TEATER ŠOV – PREMIERA KOMEDIJE

KUD Pirniče – OTH, T: 031 352 772

Petek, 9. 3. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

TEATER ŠOV – KOMEDIJA 

KUD Pirniče – OTH, T: 031 352 772

PRIREDITVE | 41 

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Sotočju 
januarja 2018 z geslom Večer filmske glasbe, prejmejo knjigo Gobe – 
enostavno in zanesljivo določanje. To so: Rupert Ljudmila iz Medvod, 
Marija Koželj iz Medvod in Ana Šturm iz Medvod. Nagrajenkam  
iskreno čestitamo. 

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

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

V novi kuhinji Alples 
je kuhanje čisti užitek.

–50%
 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 

treh gospodinjskih 

aparatov

Cene Prevc
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IZ MERCATORJA NA SEŠKOVO CESTO 20 
Ker so prostori v Mercator centru Medvode postali premajhni, vas vabimo, da nas od  
ponedeljka, 19. 2. 2018, obiščete na novi lokaciji, in sicer na Seškovi cesti 20 v Medvodah  
(poleg frizerskega salona Klavdija ter foto studia D&D). Hvala, ker nam še naprej zaupate! 

Vse naše stranke, ki boste v času od 19. 2. 2018 do vključno 28. 2. 2018 opravile rezervacijo za svoj  
naslednji oddih, sodelujete v nagradni igri! Za več informacij pokličite v poslovalnico.

�PREMIUM TRAVEL - Ker si zaslužite več!«
Vsi, ki nas že poznate, veste, da naše dolgoletne  
izkušnje govorijo sam zase, tisti, ki še oklevate, pa boste 
kmalu spoznali, da ugodna cena in kvaliteta lahko  
hodita z roko v roki. In hodita.

Zakaj mi? Ker poleg obširne ponudbe slovenskih ter 
nemških organizatorjev potovanj oblikujemo kvalitetne 
lastne proizvode. Tudi vaše poslovne poti so postale  
naš vsakdan.

Vas zanima še kaj? Pokličite nas v poslovalnico in se 
dogovorite za svoj termin, kjer vas z veseljem osebno 
sprejmemo.

Torej, kmalu nasvidenje,
ekipa PREMIUM TRAVEL
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je  
1,85 evra, celoletna naročnina brez popusta 
znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni prihra-
nek v višini 48,56 evra, za letno naročnino pa 
boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste  v naši avli lahko tudi popili kavico ter 
izbrali eno od štirih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti 
glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

avtomatski  
dežnik

kava Barcaffe  
250 g

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj:  
Melanda



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
12. FEBRUARJA 2018.

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

100% 
BUČNO 
OLJE 
KOROŠEC
1 liter

13,55€
AKCIJA

15,06€

-10%

SMREKOVO 
MAZILO

150ml

8,78€
AKCIJA

10,98€ -20%

KROMPIR KRESNIK
5kg

10,38€
AKCIJA

12,98€

-20%

ARIEL
6,5kg

SAMO
2,52€

POKRIVALKA 
ZA RASTLINE
2,1mx10m

ČEBULČEK
500g

SAMO
0,89€

GNOJILO 
FERTIPLUS

25kg

8,61€
AKCIJA

12,30€

-30%

SAMO
38,90€

VRTALNIK UDARNI 
KR 504 CRE 500W

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

trg-zeleznina@kzmedvode.si NOVO!
ODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure

ŠKARJE UNIOR 
542/4PR

SAMO
10,90€

PLOŠČA 
REZALNA
A 115x1x22

SAMO
0,99€

PRHA S 
CEVJO 
ZA TUŠ

SAMO
7,90€

SVETILKA LED 
P3897SAMO

2,99€
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PRODAJALNA ZADRUGA Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure

SAMO
23,53€

UGODNO
3,62€
za KG
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