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ROBERT PEKLAJ

V okviru nadaljevanja projekta Imagine 
Next, ki obravnava prihodnost Evrope, in 
s pomočjo Mednarodnega odbora obči-
ne Medvode je pet mladih Medvoščanov 
konec februarja sodelovalo na zaključku 
projekta v italijanskem mestu Ponte San 
Nicolo. Na srečanju petih prijateljskih 
evropskih mest so predstavili rezultate 
ankete o poznavanju Evrope in, kot se za 
ta čas spodobi, sodelovali tudi na pustnem 
karnevalu. Da je medvoška delegacija bila 
opažena, ni dvoma, je pa udeležba na tem 
srečanju in (za nekatere) prvo srečanje z 
vrstniki iz drugih držav pustilo dober vtis 
tudi na naše udeležence. Tako je svoje vti-
se v obliki dnevnika strnila Amina Karis-
hik iz Osnovne šole Medvode.

VTISI UDELEŽENKE

Prvi dan: Vsi smo že nestrpno čakali ko-
nec pouka v petek. Trije učenci OŠ Pirniče 
Nika in Martin Kobal ter Tina Grabnar in 
dve učenki iz OŠ Medvode Amina Kari-
shik in Živa Šlenc smo se s predstavniki 
Mednarodnega odbora občine Medvode v 
okviru projekta Imagine Next odpravili v 
italijanski Ponte San Nicolò. Vsi mladole-
tni člani delegacije smo bivali v hostlu in 
bili v sobah skupaj s Poljaki, družili pa smo 
se tudi s Francozi. Večinoma smo se spo-
razumevali v angleščini, kar nam je bilo 
všeč, saj smo dejansko uporabljali znanje, 
pridobljeno v šoli. Z nekaterimi je bilo spo-
razumevanje lažje, z nekaterimi težje. Na 
začetku našega srečanja smo  poslušali 
nekaj predavanj, in sicer v več jezikih, a 
smo nekatere prav težko razumeli.
Drugi dan: Naši delovni dnevi so se za-
čenjali zelo zgodaj. Večino dneva smo 
preživeli v mestni hiši, kjer so prisotne 
delegacije predstavile svoja mesta in 
aktivnosti, ki so jih izvedle pred sreča-
njem. Priznam, da smo se mladi vmes 
malo dolgočasili, a sta nas predstava ''A 
garden without flowers'' in glasbeni na-
stop razvedrili. 
Tretji dan: Po zajtrku smo bili nared 
za jutranji ogled Padove. Vreme je bilo 

zelo lepo, glede na to, da smo še mladi, 
pa smo se prostega ogleda zelo veselili. 
Popoldne smo se po hitrem postanku 
v hostlu, kjer smo vzeli svoje maske, 
odpravili na pustni karneval v Ponte 
San Nicolu. Tam smo v skupinski ma-
ski predstavili Medvode kot mesto med 
dvema rekama, nato pa si ogledali še 
ostale maskote in uživali na karnevalu. 
Četrti dan: Ta dan smo se z vlakom od-
pravili v Benetke in si ogledali zname-
nitosti ter se odpravili do nekaj trgovin, 
kjer smo si kupili nekaj mask in spo-
minkov. S spremljevalko Ireno smo se 
odpravili do trga, kjer smo bili presene-
čeni in navdušeni nad maskami, ki so 
jih nosili. Naredili smo nekaj slik in se 
odpravili do terase, s katere smo imeli 
izjemen razgled na Benetke. Po vrnitvi 
v Ponte San Nicolo in večerji smo igrali 
namizni tenis in nogomet ter se sku-
paj s spremljevalci veselili in plesali ob 
glasbi. Na koncu so sledile izmenjave 
daril in zahval. Zvečer so nekateri fantje 
in dekleta nadaljevali zabavo ob glasbi, 
Medvoščani pa smo se s Poljakinjami 
pogovarjali do ranih ur, učili jezikov in 
uživali, dokler nas zaspanost ni prema-
gala.
Zadnji dan: Po preplesani noči smo zju-
traj po zajtrku napol budni pripravljali 
prtljago, saj smo okoli devete ure zju-
traj odrinili na pot domov. Med potjo 
smo se ustavili še v Trstu, preostalo 
pot pa poslušali glasbo, se pogovarja-
li, nekateri še vedno utrujeni pa smo 
raje spali. Okoli tretje ure smo bili že 
v Medvodah, kjer smo se poslovili od 
spremljevalcev in odšli vsak proti svo-
jemu domu.
In moji končni vtisi? Med nami so se 
spletla močna prijateljstva, ki se bodo 

še nadaljevala. Tudi z nekaterimi iz dru-
gih držav smo si izmenjali podatke, tako 
da bomo vsaj še nekaj časa na vezi prek 
družbenih omrežij. Nekatera predavanja 
so nam mogoče bila malo dolgočasna, a 
smo vseeno zelo hvaležni, da smo lahko 
izvedeli veliko o svoji in evropski priho-
dnosti. Veseli me, da smo mladi Medvo-
ščani, ki se prej nismo poznali, postali 
tako dobri prijatelji. Da o tem, da si bolj-
ših spremljevalcev ne bi mogli želeti, niti 
ne govorim.

SODELOVANJE MED MESTI  
SE NADALJUJE

Ob bogatem programu srečanja se je 
komajda našla priložnost za pogovore o 
nadaljnjem sodelovanju med prijatelj-
skimi mesti. Župan Medvod Nejc Smole 
in predsednica Mednarodnega odbora 
Medvode Darinka Verovšek sta sodelova-
la pri odprtju sodobne tiskarne Corazza v 
Ponte San Nicolò in se ob tej priložnosti 
dogovorila, da o nadgradnji pobratitve-
nega postopka z mestom Ponte San Ni-
colo spregovorimo po lokalnih volitvah v 
Italiji maja 2019. Članici odbora Ana Barle 
in Irena Sonc Šlenc sta po zaključku kar-
nevala sedli za mizo z ostalimi predstav-
niki pobratitvenih odborov, da so si iz-
menjali načrte za prihodnja sodelovanja. 
Vsekakor lahko Medvoščani pričakujemo 
nekaj obiskovalcev že na prihodnjem fe-
stivalu Medvode v gibanju, medtem pa 
se bo odbor posvetil iskanju morebitnih 
vajeniških mest za dijake iz pobratenega 
mesta Crest, organizaciji poti v Niddo, 
ki bo septembra praznovala petdeset let 
združitve več vasi v občino, ter izdela-
vi projektne dokumentacije za tretji del 
projekta Imagine, ki bi ga ob pridobitvi 
evropskih sredstev izvedli v letu 2020.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Mladi v Italiji
Mladi Medvoščani so 
izvedeli, kako si mladi 
Evrope predstavljajo svojo 
prihodnost.
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SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA 

SO TOČ JE (ISSN 1580 - 0547) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o ob či ni Med vo de. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, so de lavec Peter  
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Na naslovnici: Svetovna podprvakinja Anamaria Lampič iz Valburge / Foto: Peter Košenina 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Občinski štab Civilne zaščite Medvode je 1. marca, na svetovni 
dan Civilne zaščite, na državni slovesnosti, ki je potekala v 
Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, prejel bronasti znak 
Civilne zaščite za delo v preteklih štirih letih. 
Priznanje je v imenu štaba prevzel župan Nejc Smole, ki je bil 
pretekla štiri leta tudi poveljnik občinskega štaba Civilne zašči-
te. Bronasti znak se podeljuje tistim posameznikom in organi-
zacijam, ki so se s svojimi dejanji posebej izkazali ob naravnih 
in drugih nesrečah. Na državni slovesnosti je priznanja pode-
lil Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje. "Občinski štab Civilne zaščite Medvode je 
na novo zaživel v letu 2014, z začetkom reorganizacije sistema 
zaščite in reševanja v občini Medvode, in svojo končno struktu-
ro izoblikoval v letu 2015, ko je bil uradno formiran s sklepom 
župana Občine Medvode. V tem času so člani štaba Civilne zašči-
te izvajali usposabljanja, strateška načrtovanja usklajenega po-
sredovanja, skrbeli za kadrovsko in materialno popolnjenost sil 
ZRP Občine Medvode ter se srečevali tudi z nesrečami, ko je bilo 
treba aktivirati del ali celoten štab civilne zaščite. Štab Civilne 
zaščite je bil glavni načrtovalec in izvajalec dvodnevne vaje vseh 
sil ZRP v občini Medvode "Potres 2017", ko se je celostno preverja-
lo delovanje reorganiziranih enot, služb in strukture za zaščito 
in reševanje v občini Medvode, med drugim tudi štaba Civilne 
zaščite," so sporočili z Občine Medvode.
Štab Civilne zaščite je bil v delu ali v celoti aktiviran za posre-
dovanja v različnih nesrečah v zadnjih štirih letih, med ka-
terimi so bile: poplave (oktober in november 2014), nesreča z 

nevarnimi snovmi (marec 2016), snegolom (april 2016), požar 
gospodarskega objekta (november 2016), neurje (december 
2017), nesreča avtocisterne z nevarnimi snovmi (februar 2018) 
in nesreča z nevarno snovjo (avgust 2018). Župan Nejc Smole 
je na svetovni dan Civilne zaščite imenoval tudi nov Občinski 
štab Civilne zaščite Medvode. Vodi ga poveljnik Franci Jarc, 
nekdanji dolgoletni poveljnik Gasilske zveze Medvode. Nje-
gov namestnik je Anže Šilar, sedanji poveljnik Gasilske zveze 
Medvode, za posamezna področja dela pa skrbijo člani štaba: 
Katarina Blažič, Feliks Strehar, Matej Osolnik, Miha Pirc, Ines 
Iskra, Gregor Gomboši, Janez Kajzar in Blanka Trampuš. 

Bronasti znak za občinski štab Civilne zaščite
Župan Nejc Smole, ki je bil v zadnjih štirih letih tudi poveljnik občinskega štaba,  
je imenoval nov občinski štab. Poveljnik je Franci Jarc.

Štab Civilne zaščite je bil v delu ali v celoti aktiviran za posredovanja 
v različnih nesrečah v zadnjih štirih letih, med katerimi je bila lani 
februarja tudi nesreča avtocisterne z nevarnimi snovmi. 

MAJA BERTONCELJ

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana vabi la-
stnike gozdov in zainteresirano javnost k dajanju pobud pred 
začetkom obnove gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Medvode za ureditveno obdobje 2020–2029.
Kot sporočajo, pri pripravi pobud lahko uporabite obrazec, ki 
je na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, pobude pa 

pošljite do 31. maja po elektronski pošti na naslov: andrej.
jeklar@zgs.si ali po navadni pošti na naslov: Zavod za gozdo-
ve Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 
Ljubljana.
Poudarjajo še, da pobude in predlogi lahko veliko prispevajo 
h kakovosti načrtovanja gospodarjenja z gozdovi na področju 
gozdnogospodarske enote Medvode v naslednjem desetletju. 
Sedanji gozdnogospodarski načrt velja za obdobje 2010–2019.

Obnova gozdnogospodarskega načrta
Pobude sprejemajo do 31. maja.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

 Osrednji točki marčevske seje sta 
bila osnutka proračuna za leti 2019 
in 2020. Kaj bi posebej poudarili pri 
enem in kaj pri drugem?
"Če se osredotočimo na največje investi-
cije, sta si proračuna zelo podobna. Kar 
tretjino odhodkov pri obeh predstavlja 
projekt Čisto zate, torej kohezija. Oba 
proračuna sta pripravljena v luči tega, 
da prihodkovno in odhodkovno stran 
uravnotežimo in poskrbimo za uspešno 
izvedbo tega velikega projekta. Priho-
dnje leto nameravamo velik delež na-
meniti tudi za začetek gradnje Osnovne 
šole Preska, seveda če bodo sredstva 
zagotovljena in če bo pridobljena vsa 
dokumentacija. Letos so pomembni 
projekti še zaključek gradnje tržnice, 
nadaljnje urejanje središča Medvod, iz-
gradnja Galerije v Sori, zelo pomembna 
milijonska investicija je gradnja kana-
lizacije in druge komunalne infrastruk-
ture na Jeprci, ki bo podlaga za vzposta-
vitev obrtne cone. Nekaj je še manjših 
investicij do vrednosti dvesto, tristo ti-
soč evrov, ki pa so prav tako pomembne. 
Ne smemo pozabiti, da precejšen delež 
investicijskega denarja, ki ni zaveden v 
proračunu, prihaja iz Javnega holdinga 
Ljubljana. Iz teh sredstev načrtujemo 
gradnjo kanalizacije do Jeprce, v Sori, 
tudi na Žontarjevi ulici v Medvodah. Po-
govarjamo se, da bi holding kril tudi del 
neupravičenih stroškov kohezije v Vikr-
čah. Kar hitro bo treba pripravljati tudi 
že projekte za naprej."

 Največ denarja iz letošnjega in pri-
hodnjega proračuna bo torej šlo za ko-
hezijo. Bo projekt predvidene vredno-
sti ali kaj dražji?
"Projekt je velik in spremembe zagotovo 
so. Pri asfaltiranju bodo stroški precej 
višji, kot smo predvidevali, tudi na ra-
čun odločitve, da gremo v preplastitve 
celotnih cestišč. Nekaj podražitev je tudi 
zaradi zaporedne in ne sočasne gradnje. 
Po drugi strani pa skušamo projekt ra-
cionalizirati na nekaterih odsekih me-
teorne kanalizacije. Gledano v celoti, se 
gibljemo znotraj predvidenih sredstev."

 Z izjemo kohezije in gradenj, ki so 
že v teku, novih gradbišč ne odpirate, 
čeprav so projekti pripravljeni, izva-
jalci izbrani. Kje je problem?
"Človek lahko ostane le brez besed, ko 
že mesece čakamo na izdajo gradbenih 
dovoljenj. Takšen primer je cesta na 
Jeprco do obrtne cone. Lastniki so dali 
soglasja, služnosti, vse je bilo urejeno, 
komunalni vodi bodo šli po trasi obsto-
ječe ceste, imamo zunanje vire financi-
ranja, lani že izvedeno javno naročilo, 
izbran je bil izvajalec del, pa danes še 
vedno nimamo gradbenega dovoljenja. 
Informacija, ki smo jo dobili, je, da bo 
zadnja dopolnitev pregledana čez en 
mesec. To je nekaj nesprejemljivega, 
sramota za državo in za Upravno enoto 
Ljubljana. Kaj narediti? Resno razmi-
šljamo o pismu ministru, ki je zadolžen 
za javno upravo, in predsedniku vlade. 
Razmišljamo tudi o vložitvi tožbe na 
upravno sodišče. Skrbi nas, kaj bo, ko 
bomo po potrditvi proračuna oddajali 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja 
za nove projekte. K sreči smo lani dobi-
li gradbeno dovoljenje za projekt v Sori 
(cesta in pločnik od Jezerška proti Kata-
rini). Izvajalec bo kmalu začel dela, nato 
pa bo svoje gradbene stroje preselil na 
Bonovec, kjer bomo preplastili cesto."

 Dobra novica za proračun je višja 
glavarina. Kaj prinaša?
"Nekaj višje prihodke v občinski pro-
račun, ki pa ne prinašajo možnosti za 
kakšne nove projekte, saj moramo na 
drugi strani zagotoviti denar za povi-
šanje plač. Zvišanje glavarine sploh ne 
zadostuje za kritje stroškov, ki so posle-
dica zvišanja plač. Samo v vrtcu bo za 
plače zaposlenih treba zagotoviti skoraj 
dvesto tisoč evrov več."

 Svetniki so obravnavali tudi odlok o 
začasnem financiranju. Kaj to pomeni 
za društva, javne ustanove ...?
"Za neposredne proračunske uporabnike 
to pomeni, da so do sprejetja proračuna 
financirani po dvanajstinah v obsegu 
kot v lanskem letu, za vse ostale pa, da 
odhodkov pravzaprav ni, zato si želimo, 
da bi bil proračun sprejet do konca mar-
ca, da v aprilu stopi v veljavo in da lahko 
potem kar se da hitro začnemo tudi z ob-
javami razpisov za projekte društev."

 V osnutku je pripravljena spre-
memba Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Medvode, predvsem zaradi za-
pletov z javnim predvajanjem sej ob-
činskega sveta. 
"V zadnjih letih se je pokazala potreba 
po nekaterih spremembah v Poslovni-
ku, glavna pa je ta, ki ste jo omenili, 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Največji del proračuna še vedno za kohezijo
Iz pogovora z županom: Osnutka proračuna – Sprememba poslovnika občinskega 
sveta – Čakajoč na gradbena dovoljenja – Zaključujejo se dela na tržnici

Občinski štab Civilne zaščite Medvode je prejel bronasti znak Civilne zaščite za delo v 
preteklih štirih letih. Priznanje je prevzel župan Nejc Smole.
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torej zaradi znanih zapletov zagotoviti 
javno predvajanje sej občinskega sveta."

 To je bila odmevna tema. Ste se iz 
tega kaj naučili?
"Nikoli ne moremo vnaprej predvideti 
vsega, kar se lahko zgodi. V slovenski 
maniri spreminjamo člen, ki je bil prej 
dolg en stavek, sedaj pa bo dolg stran in 
pol. Vidim, da moramo kot družba vse 
zapisati in pravno normirati, ne vem 
pa, ali je to rešitev. Težko rečem, da smo 
se iz tega kaj naučili. Hudo mi je, da se 
mora občina zaradi tega pojavljati v me-
dijih."

 Obravnavano je bilo Letno poročilo 
o izvedenih ukrepih iz akcijskega na-
črta lokalnega energetskega koncepta 
Občine Medvode in njihovih učinkih. 
Se obeta nova energetska obnova ka-
kšnega javnega objekta? 
"Lani je bilo na tem področju veliko 
narejenega, saj smo z zasebnim par-
tnerjem energetsko obnovili OŠ Simo-
na Jenka Smlednik, POŠ Topol in Vrtec 
Medvode. Občina Medvode nima več 
stavb v njeni lasti, ki bi upravičevale 
energetsko sanacijo. Veliko je bilo go-
vora o Kulturnem domu Medvode, ka-
terega energetska obnova pa ne bi bila 
smotrna. V sklopu lokalnega energet-
skega koncepta so še druge aktivnosti, 
ki se bodo izvajale tudi letos."

 Ena izmed novosti, ki je bila vzpo-
stavljena z marcem, je podaljšan 
obratovalni čas Začasnega centra za 
ločeno zbiranje odpadkov. Kako pa 
kaže s stalno lokacijo centra?
"Lokacija je znana. Bo na Jeprci pri 
gramozni jami, saj druge primerne lo-
kacije nismo našli. Iskali smo jo zato, 
ker zaradi uredbe vlade na Jeprci ne bo 
mogoče zbiranje nevarnih odpadkov. 
Temu bodo tako še naprej namenjene 
mobilne enote, kot so bile doslej. Letos 

bo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, 
v proračunu za 2020 pa bodo zagotovlje-
na prva sredstva."

 Središče Medvod z novo tržnico že 
kaže prihodnjo podobo. Kdaj bodo za-
ključena dela?
"V aprilu bo treba nasaditi zelenje in 
računamo, da bodo do takrat končana 
tudi večja gradbena dela."

 Od sprejetja Občinskega prostorske-
ga načrta je že kar nekaj časa. Rečeno 
je bilo, da gre za ključen dokument za 
razvoj občine, zdi pa se, da se od takrat 
še nič kaj ne premika. Kje so razlogi?
"Kljub vsem pritiskom, naj bo Občinski 
prostorski načrt čim hitreje sprejet, ni 
videti nobenih posebnih prilivov v pro-
račun na račun komunalnega prispev-
ka. Na področju obrtnih con se premika 
v Tekstilni. Tam smo delali izravnave 
mej in zemljišča bodo letos zagotovo šla 
v prodajo. Tu sta potem še coni Jeprca 
in Vaše (Helios–Jarc), ki je najzahtev-
nejša. Ostali dve: v Sori in v Mošah sta 
odvisni od zasebnih investitorjev."

 Pred vrati je pomlad. Lani so za oko-
lico skrbeli tudi štirje javni delavci, ki 
so bili v Režijskem obratu. Bo tako tudi 
letos?
"Na razpisu za javna dela za letos žal 
občina ni bila uspešna, kar nam v Režij-
skem obratu že povzroča težave. Dela je 
veliko in trije zaposleni, kot jih imamo, 
so za vse to premalo. Želeli bi si tudi 
pomoči študentov, a jih ne dobimo. Če 
koga zanima, je dobrodošel."

 Bili sta na obisku v prijateljskem 
Ponte San Nicolu v Italiji. Kaj prinaša-
jo mednarodne povezave?
"Ponte San Nicolo je Medvodam najbližje 
prijateljsko mesto. Obiskali so ga medvo-
ški osnovnošolci, tema pa je bila, kako si 
predstavljamo Evropo v prihodnje. Glede 
na to, da so bila prisotna tudi vsa dru-

ga prijateljska mesta, se mi je zdelo po-
membno, da v teh 'čudaških' časih med-
narodne politike videti, kako gledajo na 
to temo naši prijatelji od zunaj. V Italiji 
se močno pozna spremenjen način raz-
mišljanja, populističen, če hočete. Župan 
Ponte San Nicola razmišlja drugače. To 
je tudi dokaz, da je širina pogleda odvi-
sna od osebne note vsakega politika po-
sebej, tudi če je lokalni. V tem mestu je ta 
skupni evropski duh še živ. Iz različnih 
pogovorov je jasno, da so nam nekatere 
stvari postale samoumevne, čeravno ni 
nujno tako; 75 let miru v Evropi nas je 
naredilo otopele in ne zavedamo se, da 
se grozote lahko hitro ponovijo. Ko po-
slušaš nekatere politike, vidiš, da njiho-
va retorika ni nič drugačna, kot je bila 
v poznih dvajsetih prejšnjega tisočletja." 

 Lepo reklamo za občino je z meda-
ljo na svetovnem prvenstvu prinesla 
Anamarija Lampič.
"Športniki so tisti, ki dobre novice najhi-
treje širijo. Globok priklon obema, tako 
Lampičevi kot Višnarjevi, posebej pa 
smo seveda ponosni na Anamarijo. Ona 
in športniki nasploh so nam lahko za 
zgled, ker vztrajajo tudi takrat, ko jim 
ni lahko, ko jim ne gre. Verjamejo, da 
se stvari obrnejo, in s toliko volje, truda, 
kot ga vložijo, pridejo potem tudi rezul-
tati."

 Druga pozitivna novica pa je brona-
sti znak Civilne zaščite za Štab Civilne 
zaščite Občine Medvode za delo v mi-
nulih štirih letih. Bili ste vodja štaba. 
Kaj vam to pomeni? 
"Vsako priznanje dobro dene. Hvaležen 
sem za izkušnjo vodenja štaba Civilne 
zaščite v preteklih štirih letih. Predvsem 
pa sem vesel za vse prostovoljce, ki pri 
tem poslanstvu sodelujejo. Skupaj na-
mreč v kriznih trenutkih lahko naredi-
mo največ."

MAJA BERTONCELJ

Občinski svet Občine Medvode se je v 
sredo, 6. marca, zbral na tretji seji.
Na dnevnem redu je bilo 13 točk, med 
drugimi predlogi sklepov o imenovanju 
predstavnika ustanovitelja v Svet Vrtca 
Medvode, o imenovanju predstavnika 
lokalnih skupnosti v Svet lokalnih sku-

pnosti Centra za socialno delo Ljubljana 
in o imenovanju predstavnika lokalne 
skupnosti v Svet Območne enote Lju-
bljana pri Zavodu za gozdove Slovenije. 
V obravnavi so imeli Letno poročilo o iz-
vedenih ukrepih iz akcijskega načrta lo-
kalnega energetskega koncepta Občine 
Medvode in njihovih učinkih, osnutka 
odloka o proračunu Občine Medvode za 

leto 2019 in tudi za leto 2020, predloga 
Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Medvode za leto 
2019 in za leto 2020, Osnutek Poslovni-
ka Občinskega sveta Občine Medvode, 
Osnutek Odloka o predkupni pravici Ob-
čine Medvode in Predlog Sklepa o zača-
snem financiranju Občine Medvode za 
mesec april 2019.

Občinski svetniki na tretji seji
Obravnavali so tudi predlog sklepa o začasnem financiranju Občine Medvode za april.
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 Osebna predstavitev ...
"Stara sem 65 let in stanujem na Spo-
dnji Senici. Po izobrazbi sem diplomi-
rana učiteljica. Zaposlena sem bila kot 
učiteljica razrednega pouka na OŠ Med-
vode vse od njene ustanovitve. Sedaj 
sem upokojenka in še vedno pogrešam 
učence. Imam tri sinove, tri dobre sna-
he, pet prekrasnih vnukov in pridnega 
moža."

 V občinskem svetu ste povratnica. 
Zakaj ste se odločili za kandidaturo, 
kaj je pretehtalo?
"V občinskem svetu sem bila dve leti v 
mandatu 2010–2014. Bila sem svetnica 
Nestrankarske liste GLAS, skupaj s se-
danjim županom Nejcem Smoletom. 
Lepo je bilo sodelovati z njim, zato mi 
ga že takrat in tudi kasneje ni bilo težko 
podpreti. Sprejela sem povabilo, da kan-
didiram na njegovi listi tudi na lanskih 
lokalnih volitvah."

 Koliko ste vključeni v dogajanje na 
lokalni ravni?
"V Medvodah in tudi izven občine sem 
vpeta v kar nekaj organizacij. Sem čla-
nica odbora KUD Fran Saleški Finžgar 
Senica, katerega sem bila trinajst let 
predsednica. Sem članica sveta javne-
ga zavoda Knjižnica Medvode, dolga 
leta članica Odbora za družbene dejav-
nosti, od leta 1978 sem aktivna člani-
ca Zveze prijateljev mladine, sem tudi 
predsednica Nadzornega odbora Občin-
ske kulturne zveze Medvode. Dolga leta 
sem bila članica Unicefa in sodelovala 
pri več humanitarnih akcijah. Bila sem 
vodja otroškega parlamenta v šoli, na 
ravni občine in nazadnje tudi v regiji."

 Ste že doslej spremljali lokalno po-
litiko in kako komentirate dogajanje, 
odločitve?
"Politiko spremljam ves čas, zlasti lokal-
no, ker mi ni vseeno, kako bomo v na-
ših krajih živeli. V zadnjem mandatu se 
je veliko naredilo in ne samo govorilo. 
Na marsikaj smo lahko ponosni." 

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnica?
"Zavedam se odgovornosti, ki so mi jo vo-
livci zaupali. Ponosna sem, da bom lahko 

po svojih močeh prispevala k še lepšemu 
življenju v naših prijaznih Medvodah."

 Katere lastnosti po vašem mnenju 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Rada imam veliko stvari, zlasti pa ljudi, 
tiste majhne, malo večje in malo starej-
še. Vsi potrebujemo veliko razumevanja, 
ljubezni, slišanja in tudi različne pomo-
či. To je že ves čas tudi moje poslanastvo. 
Moramo upoštevati drug drugega in se 
poslušati, kar pa je velikokrat zelo težko."

 Katera področja najbolje poznate, 
kako so po vašem mnenju urejena in 
kaj konkretno bi na teh področjih radi 
spremenili?
"Zelo dolgo sem že vpeta v področje druž-
benih dejavnosti, zato to področje dobro 
poznam. Kultura mi je že ves čas blizu, 
zato se bom na tem področju še naprej 
udejstvovala in trudila. Kulturnih dru-
štev je v Medvodah vedno več in to zah-
teva tudi veliko sodelovanja. Želim se 
posvetiti tudi sodelovanju z OŠ Jela Ja-
nežiča, šolo s prilagojenim programom, 
ki jo obiskuje 23 medvoških otrok, zato 
je to sodelovanje nujno in potrebno. Ak-
tivna bom tudi na socialnem področju."

 Kakšna bodo vaša temeljna vodila 
pri opravljanju svetniške funkcije?
"Najpomembnejši so pogovori in po-
slušanje. Tudi kot članica Komisije za 
pobude in pritožbe bom prisluhnila lju-
dem, njihovim vprašanjem in predlo-
gom in pomagala po svojih močeh."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
"So odprti projekti, ki se jih župan s sode-
lavci trudi reševati. Poudarila bi področje 
komunale, velik projekt bo gradnja OŠ Pre-
ska. Medvode so lepo in vedno bolj urejeno 
mesto, zato smo občani dolžni, da za to vsi 
skupaj skrbimo. Občina se dobro razvija, 
dela pa bo seveda še naprej veliko."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Delovanje v raznih organizacijah, obi-
skujem univerzo za tretje življenjsko ob-
dobje v Ljubljani, rada kuham in pečem. 
Predvsem pa mi čas zapolnjuje druženje 
in angažiranje v širši družini. Vsi trije 
sinovi z družinami živijo blizu mene na 
Senici in vesela sem njihovih obiskov. 
Največ mi pomeni to, da se med seboj 
dobro razumemo in si pomagamo." 

PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE

Najbolj aktivna na področju družbenih dejavnosti
Marjeta Jamnik je povratnica v občinskem svetu. Izvoljena je bila na Listi Nejca Smoleta.

Marjeta Jamnik

Marjeta Jamnik je zadnja leta 
upokojena, pred tem pa je 
bila zaposlena kot učiteljica 
razrednega pouka. Ves čas je 
vpeta v dogajanje na lokalni 
ravni in tudi širše. Leta 2005 
je prejela priznanje Krajevne 
skupnosti Senica, leta 2011 
plaketo Občine Medvode in lani 
pletenico za življenjsko delo na 
področju kulture.
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 Vaša osebna predstavitev ...
"Star sem 28 let in že od rojstva živim 
v Medvodah. Po izobrazbi sem magister 
laboratorijske biomedicine. Trenutno 
opravljam štiriletno specializacijo iz 
medicinske biokemije. Zaposlen sem v 
Kliniki Golnik."

 V občinskem svetu ste novinec. Za-
kaj ste se odločili za kandidaturo, kaj 
je pretehtalo?
"Res je, v občinskem svetu sem novi-
nec. Odzval sem se na povabilo LNS in 
kandidiral. Kaj je pretehtalo? Zagotovo 
to, da sem spremljal preteklo uspešno 
delo, program LNS za trenutno manda-
tno obdobje ter seveda celotna ekipa po-
zitivnih in aktivnih Medvoščanov, ki so 
kandidirali poleg mene."

 Koliko ste vključeni v dogajanje na 
lokalni ravni?
"Sem aktivni član PGD Zbilje, kjer sem 
član upravnega odbora in zadolžen za 
področje mladine. Prav tako sem že 
drugi mandat član Komisije za mladi-
no Gasilske zveze Medvode. Sem tudi 
član KUD Smlednik in TD Zbilje. Ob iz-
volitvi v občinski svet sem bil imeno-
van v Komisijo za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja ter v Odbor 
za mladino."

 Ste že doslej spremljali lokalno poli-
tiko, kako komentirate dogajanje, odlo-
čitve?
"Do sedaj v lokalno politiko nisem bil 
aktivno vključen, sem pa jo spremljal 
'od daleč' po televiziji in v časopisu. Me-
nim, da se je na področju občine v za-
dnjem mandatu naredilo veliko ter da 
gre njen razvoj v pravo smer." 

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik?
"Mislim, da mora občinski svet delovati 
kar se da strokovno. Vsak svetnik ima 
svoje mnenje in povsem razumljivo je, 
da so si ta včasih nasprotujoča. Kljub 
temu da je v takih primerih včasih 
težko doseči dogovor, pa se mi zdi po-
membno, da razprava še vedno ostaja 
na ravni, ki pristoji občini. V prvi vrsti 
smo ljudje in ohraniti moramo spoštljiv 
odnos drug do drugega."

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika?
"Morda najprej omenim najbolj klišej-
ske: poštenost, marljivost in objektiv-
nost. V prvi vrsti pa menim, da mora 
svetnik delovati povezovalno, predsta-
vljati mora most med občani, občin-
skim svetom in občino, po katerem mo-
rajo informacije potovati v obe smeri."

 Katera področja najbolje poznate, 
kako so po vašem mnenju urejena in 
kaj konkretno bi na teh področjih radi 
spremenili?
"Področij je veliko in trenutno sem še 
v fazi njihovega podrobnega spoznava-
nja. Glede na trenutne razmere se mi 
zdi, da so dobro urejena ter da bodo s 
sledenjem ustrezno začrtane poti le še 
bolj. Sam se bom skušal kar se da ak-
tivno udejstvovati na čim več področjih. 
Morda najbolj na področju mladine."

 Kakšna bodo vaša temeljna vodila 
pri opravljanju svetniške funkcije?
"V mandatu želim delovati za dobrobit 
celotne občine. Poskušal bom aktivno in 
konstruktivno sodelovati v razpravah in 
pri oblikovanju odločitev."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in na kakšen način bi ga rešili?
"Med vsemi zagotovo dobro znana je 
problematika prometne infrastrukture 
do Ljubljane. Ena izmed problematik 
je tudi prostorska stiska nekaterih pro-
stovoljnih gasilskih društev. Poleg tega 
menim, da primanjkuje površin, kjer bi 
se lahko občani družili. Ena izmed njih, 
ki je v končni fazi izgradnje, je zagotovo 
tržnica s parkom. Vreča z denarjem je 
hitreje prazna, kot bi si to sami želeli, 
zato je treba smiselno postaviti cilje in 
prioritete, v prvi fazi pa zaključiti že za-
črtane projekte."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Nekaj prostega časa posvetim dejavno-
stim, povezanim s službo, in sicer kot 
član izvršilnega odbora SZKKLM ter kot 
član Zbornice laboratorijske medicine 
Slovenije, kjer urejam spletno stran. 
Preostanek prostega časa rad preživim 
v družbi družine in prijateljev. Rad se 
odpravim na izlete v naravo. Velik del 
prostega časa pa namenim tudi svojima 
hobijema – vrtnarjenju in kuhanju." 

PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE

Najmlajši svetnik, ki rad tudi vrtnari in kuha
Rok Kogovšek je novinec v občinskem svetu, izvoljen na Listi Nejca Smoleta.

Rok Kogovšek

Rok Kogovšek je po izobrazbi 
magister laboratorijske 
biomedicine. Vključuje se tudi 
v dogajanje v občini. Je gasilec, 
član kulturnega in turističnega 
društva. V Sotočju je pred 
leti pisal vrtnarske nasvete. 
Vrtnarjenje je namreč eden 
izmed njegovih konjičkov.
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VOLILNA ENOTA ŠT. 1
V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1 MATIC PLAZNIK
datum roj.: 18. 7. 1993
naslov: SPODNJE PIRNIČE 52 D, LJUBLJANA - ŠMARTNO
strokovni ali znanstveni naslov: DIPL. ING. STROJNIŠTVA
delo: ŠTUDENT – MAGISTRSKI ŠTUDIJ
predlagatelj: ANJA PLAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

2 LEON MERJASEC
datum roj.: 25. 2. 1969
naslov: SPODNJE PIRNIČE 60 A, MEDVODE
strokovni ali znanstveni naslov: INŽENIR GOZDARSTVA IN LOV-
STVA
delo: SVETOVALEC
predlagatelj: TILEN HEINZER IN SKUPINA VOLIVCEV

3 ANTON KUZELE
datum roj.: 11. 9. 1963
naslov: SPODNJE PIRNIČE 19 B, MEDVODE
strokovni ali znanstveni naslov: ORGANIZATOR DELA
delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
predlagatelj: BOŠTJAN KOBE IN SKUPINA VOLIVCEV

V volilni enoti št. 1 se voli en nadomestni član sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 3
V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1 FRANC ERJAVEC
datum roj.: 2. 6. 1961
naslov: ZAVRH POD ŠMARNO GORO 4, LJUBLJANA - ŠMARTNO
strokovni ali znanstveni naslov: STROJNI KLJUČAVNIČAR
delo: KMET
predlagatelj: ANŽE ERJAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV

2 ALEKSANDER HIRŠMAN
datum roj.: 19. 3. 1952
naslov: ZAVRH POD ŠMARNO GORO 4 C, LJUBLJANA - ŠMARTNO
strokovni ali znanstveni naslov: EKONOMIST
delo: UPOKOJENEC
predlagatelj: IVAN STARE IN SKUPINA VOLIVCEV

3 TEJA DEBELJAK
datum roj.: 9. 10. 1987
naslov: VIKRČE 31 D, LJUBLJANA - ŠMARTNO
strokovni ali znanstveni naslov: DIPLOMIRANI EKONOMIST
delo: -
predlagatelj: ŠPELA ŽOHAR IN SKUPINA VOLIVCEV

4 MATEJ KLINC
datum roj.: 22. 7. 1988

naslov: VIKRČE 35 H, LJUBLJANA - ŠMARTNO
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. GEOGRAF
delo: AGENT REZERVACIJSKEGA CENTRA
predlagatelj: ŠPELA ŽOHAR IN SKUPINA VOLIVCEV

5 BLAŽ KONČAN
datum roj.: 23. 7. 1980
naslov: VIKRČE 16 C, LJUBLJANA - ŠMARTNO
strokovni ali znanstveni naslov: UNIV. DIPL. KOMUNIKOLOG
delo: VODJA TRŽENJA
predlagatelj: MLADEN LONČAR IN SKUPINA VOLIVCEV

V volilni enoti št. 3 se volita dva nadomestna člana sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 4
V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1 JOŽEF MEZNARIČ
datum roj.: 14. 3. 1948
naslov: ZGORNJE PIRNIČE 119, MEDVODE
strokovni ali znanstveni naslov: LESNI TEHNIK – MIZARSKI MOJ-
STER
delo: PODJETNIK
predlagatelj: ANTON MERJASEC IN SKUPINA VOLIVCEV

2 SAŠO ŠULC
datum roj.: 30. 7. 1962
naslov: ZGORNJE PIRNIČE 26, MEDVODE
strokovni ali znanstveni naslov: ELEKTROTEHNIK
delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
predlagatelj: MARKO LUŠTREK IN SKUPINA VOLIVCEV

3 DEJAN ŽURA
datum roj.: 24. 2. 1976
naslov: ZGORNJE PIRNIČE 12, MEDVODE
strokovni ali znanstveni naslov: ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK
delo: DIREKTOR DB-TEAM, D.O.O.
predlagatelj: CVETKA ŽIDAN VALJAVEC IN SKUPINA VOLIVCEV 
"LNS – LISTA NEJCA SMOLETA"

V volilni enoti št. 4 se voli en nadomestni član sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-26/2019-1
Datum: 4. 3. 2019

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

Predsednica
Martina HREN,

univ. dipl. prav.

NADOMESTNE VOLITVE 2019
Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17), v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 54/07 – odločba US in 23/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode sestavila naslednji

SEZNAM
KANDIDATOV ZA NADOMESTNE VOLITVE ŠTIRIH ČLANOV SVETA KRAJEVNE 

SKUPNOSTI PIRNIČE, DNE 31. MARCA 2019
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MAJA BERTONCELJ

Krajevna skupnost Preska - Žlebe je se-
stavljena iz dveh precej različnih delov: 
iz dela mesta Medvode (Preska uradno 
ne obstaja več) in naselja Žlebe, vasi, ki se 
razprostira ob vznožju Jeterbenka. "Težko 
bi govorili o tem, ali je raznolikost naše 
krajevne skupnosti prednost ali slabost. 
Dejstvo pa je, da to prinaša različne potre-
be. V Preski se nameravamo več ali manj 
ukvarjati s parkirišči in manjkajočo ka-
nalizacijo, v Žlebeh pa so prioriteta ceste, 
njihova preplastitev. Žlebe so razvejane in 
dostopne z več strani. Želja je, da bi kraja-
ni vsaj po eni strani do svojih domov pri-
šli po asfaltni cesti," je povedala Katarina 
Galof, nova predsednica Sveta KS Preska 
- Žlebe, ki je v svetu sicer drugi mandat, 
v preteklih štirih letih je bila tudi članica 
občinskega sveta.
O dosežkih zadnjih štirih let pravi: "Rea-
lizirali smo kar precej načrtovanih pro-
jektov, od ureditve vodotokov, cest, otro-
škega igrišča v Preski, novega pločnika 
na Bizantovi cesti, ki je bil nujno potre-
ben tudi z vidika varnosti osnovnošol-

cev, uvedbe avtobusnega prevoza petnaj-
stice iz Medvod čez Presko vse do Sore, 
uredila se je cesta do vodohrana v Preski, 
v Žlebeh se je začel urejati vodovod Steži-
ca in prva tretjina glavne ceste smer Ma-
lenšek do Hita Prelesa. Vse to je povezano 
s precejšnjimi finančnimi sredstvi, ki pa 
jih, odkar nimamo več pokopališča, ni-
mamo. Nimamo svojih nepremičnin in 
smo vezani zgolj na občinski proračun."
Prednostne naloge so določili tudi že za ta 
mandat. "Naše prioritete so ureditev ma-
kadamskih cest v Žlebeh, v Preski pa bi 
radi uredili parkirišča, saj se s problema-
tiko parkiranja srečujemo tako na Ško-
fjeloški cesti kot na Kalanovi ulici, in po-
dročje urbanega vrtnarjenja ob železnici. 
Možnosti so, kar je na sestanku povedal 
tudi župan Nejc Smole. Pred odločitvijo bi 
radi konkretneje pretehtali, kaj bi to po-
menilo za prebivalce, za krajane, zato na-
črtujemo tudi občni zbor krajanov, ki se 
jih problematika tiče. To je ideja predvsem 
glede spodnjega dela na Škofjeloški, na 
zgornjem delu na Kalanovi pa je za obsto-
ječimi parkirišči občinsko zemljišče. Raz-
mišljali smo, da bi ga uporabili za potrebe 

parkirišča. Glede na gostoto prometa, ki je 
na tej ulici velika, poleg tega sta tam tudi 
trgovina in vrtec, smo razmišljali o mo-
žnostih uvedbe enosmernega prometa. 
Eden glavnih ciljev je tudi nova osnovna 
šola, kar je v prvi vrsti občinski projekt, bo 
pa gotovo potrebno tudi naše sodelovanje. 
Hkrati z gradnjo osnovne šole si želimo 
ureditve parkirišč za Nordijski center Bo-
novec. Na tem delu je v zimskih mesecih 
veliko prometa in treba je razmišljati o 
razbremenitvi. Možnosti so, ne nazadnje 
tudi pri osnovni šoli. Vsak pa se seveda 
najraje pripelje neposredno na poligon. 
V spodnjem delu Bonovca se bo letos pre-
plastila cesta, s čimer bomo dobili večna-
mensko sprehajalno rekreativno površi-
no, kakršne v Preski še nimamo. Želimo 
si krožne poti z navezovalnim pločnikom, 
ki bi krog čez Bonovec sklenila mimo To-
metovega mostu proti Preski, kjer je že 
obstoječi pločnik. Tu bo potrebno sodelo-
vanje s sosednjo KS Seničica - Golo Brdo. 
Omenila bi še potrebno ureditev stopnišča 
med bloki z ograjo v Preski, v Žlebeh si 
želijo otroškega igrišča, za katerega pa bo 
treba še najti lokacijo, ki bo sprejemljiva 
za nakup," je predstavila Galofova.
V Preski ima svoje prostore kar nekaj 
podjetij. "Največja industrijska cona je 
pri Tekstilni. Po potrjenem Občinskem 
prostorskem načrtu se bo širila proti žele-
znici, zato tam ni več vrtičkov. Za vrtnar-
jenje je predviden vmesni del, katerega 
zemljišča pa so po novem v lasti Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. To si želimo urediti in pri tem 
smo pripravljeni na sodelovanje z Obči-
no Medvode," še pove Galofova. V Preski 
je največ dogajanja okrog šole in cerkve, 
delujeta dva vrtca, prostovoljno gasilsko 
društvo, medtem ko je v Žlebeh zelo ak-
tivno turistično društvo, ki skrbi tudi za 
povezovanje krajanov. 

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

V Preski prioriteta parkirišča,  
v Žlebeh ceste
V Krajevni skupnosti Preska - Žlebe so predstavili 
prednostne naloge za naslednja štiri leta.

Katarina Galof, predsednica  
KS Preska - Žlebe / Foto: Maja Bertoncelj

Preska (v ospredju) je uradno del mesta Medvode. / Foto: Peter Košenina 

Sestava Sveta KS Preska - Žlebe v mandatu 2018–2022: Katarina 
Galof (predsednica), Ladislav Vidmar (podpredsednik), Barbara 
Teraž, Ana Barle, Anton Stopar, Zvonka Hočevar, Dejan Krajačič in 
Jožica Hegler. Tajnica je Andreja Trampuš.
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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.

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav
stvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovo
dnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih siste
mov (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 upo
rabo v prehrambne namene obvezno prekuhava
ti: VVS Žlebe  Jetrbenk, VVS Žlebe  Seničica, VVS 
Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovo
dni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VS Golo Brdo  Polana. 
Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti 
pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poroči
la 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 in
štituta za javno zdravje. Občina Medvode

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi 218. c 
člena in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno pre
čiščeno besedilo) in 14.  člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(Uradni list RS, št. 80/16) objavlja

JAVNO NAZNANILO 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju občine Medvode za leto 2019

I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča v občini Medvode za leto 2019.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega ze
mljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot tudi podatki o zavezancih bodo raz
grnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Občine Medvode v občinski stavbi, na 
naslovu Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi v pritličju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo 
podatke in na te podatke podajo pripombe od 11. 3. 2019 do 3. 4. 2019, in sicer vsak 
ponedeljek od 8. do 15. ure in vsako sredo od 12. do 17. ure. Pripombe je mogoče po
slati tudi s priporočeno pošto na naslov Občine Medvode.

II.
Zavezanci so Občini Medvode dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva spo
ročiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so: sprememba 
zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemlji
šča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivali
šča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s kate
rimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca. 

III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Medvode s pisno in podpisano vlogo. Vlogi 
je treba priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
•  s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Sta

neta 12, 1215 Medvode ali
•  osebno, z vložitvijo v sprejemni pisarni občinske stavbe Občine Medvode.

Kontaktne osebe:                                    
•    LOCUS, d.o.o., Ljubljanska c. 76, Ljubljana 

(tel.: 01/721 93 90 – g. Uroš Košir ali po epošti: uros.kosir@locus.si).
•  Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo,  

Cesta komandanta Staneta 12 (tel.: 01 361 95 18 – ga. Sanja Malej ali  
po epošti: sanja.malej@medvode.si),

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo v sprejemni pisarni v 
pritličju občinske stavbe in na internetnih straneh občine.

Številka: 42223/20193
Datum: 25. 2. 2019  

Občina Medvode

MAJA BERTONCELJ

Župan Občine Medvode vabi zainteresira
no javnost, da sodeluje pri predlaganju čla
nov Odbora za prireditve v mandatu 2018–
2022. Odbor za prireditve je posvetovalno 
telo župana. Vaše predloge z zahtevanimi 
prilogami pričakujejo do 18. marca na na
slov Občina Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode, in sicer v zaprti 
ovojnici z oznako "Odbor za prireditve".

Predlaganje članov  
v Odbor za prireditve

MAJA BERTONCELJ

V sklopu projekta "Stara hišna imena" RA
GOR in Občina Medvode vabita na srečanje 
krajanov krajevne skupnosti Smlednik (na
selja Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik in 
Valburga). Srečanje bo v torek, 12. marca, 
ob 19. uri v Kulturnem domu Smlednik. Va
bijo k odkrivanju dediščine teh krajev.

V Smledniku o starih 
hišnih imenih
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Društvo Reks in Mila občane tudi letos vabi, da se pridružijo ak-
ciji sterilizacij mačk in psov. Za lastnika mačk je strošek dvajset 
evrov, za lastnike psov je cena glede na kilograme, občina prispe-
va dvajset evrov. V zadnjih treh letih so v akciji sterilizirali tisoč 
tristo mačk. Naročite se v kliniki Tristokosmatih (031 666 600).
"V obdobju parjenja pride do povečanega števila hudih poškodb 
živali. S pretepi se iz bolnih mačk na zdrave širijo bolezni in 
okužbe, ki so tudi smrtne. Veliko se jih za vedno izgubi in zaradi 
nesreč pod kolesi avtomobilov tudi umre. S posegom prepreči-
mo nastanke tumorjev na rodilih in nadaljnje razmnoževanje 
živali. Tako pripomoremo k zmanjševanju števila mačk, za ka-
tere ni dovolj varnih domov in odgovornih skrbnikov. Slej ko 
prej postanejo zapuščene mačke, za katere naj bi poskrbela obči-
na in zavetišče. Žalosten je podatek, da od desetih mladičev eno 

leto dočakata le dva. Umiranje zaradi podhrajenosti, podhlaje-
nosti, zaradi poškodb in bolezni brez pomoči veterinarja ni hu-
mano," poudarjajo prostovoljci Društva Reks in Mila iz Medvod, 
ki je koordinator akcije. Kot dodajajo, še vedno opažajo preveč 
psov na verigah, kjer nimajo možnosti gibanja, primernega svo-
jim naravnim potrebam: "Psi v boksih so osamljeni, potrebuje-
jo pasjo ali človeško družbo. Miselnost, da "mačke lovijo miške 
in pijejo mleko", počasi le bledi, vedno več ljudi ve, da morajo 
mačke jesti do enega leta trikrat dnevno, potem pa vsaj dva-
krat dnevno. Nekateri lastniki bolnih mačk in psov še vedno ne 
peljejo k veterinarju, čeprav je tudi zakonsko predpisano. V teh 
dneh preverjajmo vrtne ute, da živali pomotoma ne zapremo. 
Ne uporabljajmo strupov za podgane in polže ter gnojil, ki ško-
dujejo tako živalim kot pridelku, posledično tudi človeku."
Društvo Reks in Mila lahko pokličete na številko 031 391 056 
ali 070 326 447.

Začela se je četrta sezona akcije  
sterilizacij/kastracij mačk in psov
V zadnjih treh letih je bilo v akciji steriliziranih tisoč tristo mačk.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode v mesecu marcu in 
aprilu ob sobotah vrata zbirnega centra 
poskusno odpira eno uro prej. 
"Zaradi velikega obiska Začasnega zbir-
nega centra za ločeno zbiranje odpad-
kov Medvode bo ta svoja vrata ob so-
botah odprl že ob 8. uri in bo odprt do 
12. ure. Če bo v poskusnem obdobju nov 
odpiralni čas med uporabniki dobro 
sprejet, bomo takšen sobotni obrato-
valni čas ohranili," pojasnjujejo na Ob-
čini Medvode. Začasni zbirni center za 
ločeno zbiranje odpadkov Medvode je 
na dvorišču nekdanjega podjetja Donit 
Medvode, in sicer je vhod s Ceste ko-
mandanta Staneta. Poleg ob sobotah je 
center odprt tudi ob sredah med 14. in 
17. uro.

SNAGA OPOZARJA: V ZABOJNIKIH SO 
TUDI ODPADKI, KI TJA NE SODIJO

Po drugi strani pa Snaga opozarja na 
težave, s katerimi se soočajo na javnih 
površinah, kjer stojijo ekootoki/zbiral-
nice. "V zabojnikih so odpadki, ki tja ne 
sodijo. Nekateri občani k zbiralnicam 
prinašajo odpadke, ki bi jih morali od-

peljati v zbirni center ali zanje naročiti 
odvoz (kosovne odpadke, gume, nevar-
ne odpadke ...), s tem pa nastajajo mala 
črna odlagališča. Ponekod pravne ose-
be, občani in tudi prebivalci od drugje 
izkoriščajo zbiralnice na javnih povr-
šinah za odlaganje tako embalaže kot 
mešanih komunalnih odpadkov, saj 
niso vključeni v sistem (nimajo zaboj-
nikov, ne plačujejo odvoza …). Dogaja 
se tudi, da nekateri uporabniki raje kot 
svoje lastne z embalažo polnijo zaboj-
nike na zbiralnicah, kar je nesmiselno, 
saj smo vsem občanom pripeljali zaboj-
nike za embalažo zato, da bo ločevanje 
odpadkov preprostejše in enostavnejše. 
Prosimo vas, da upoštevate pravila, mo-
rebitne kršitve pa sporočite občinskemu 
inšpektoratu, ki je pristojen za nadzor 
in sankcioniranje. Snaga teh pristojno-
sti nima."
Vključenost v sistem zbiranja in odvo-
za odpadkov občanom nalaga občinska 
zakonodaja, hkrati pa so v Snagi dolžni 
poskrbeti za vse uporabnike in prepre-
čiti, da bi določeni uporabniki plačevali 
več, ker nekateri občani bodisi zaradi 
nepoznavanja bodisi načrtno ne izpol-
njujejo svojih obveznosti. "Če še niste 

vključeni v sistem ravnanja z odpadki, 
se lahko obrnete tudi na Snagin center 
za podporo in pomoč uporabnikom (te-
lefonska številka 01 477 96 00 ali e-na-
slov snagalj@snaga.si).

DODATNI ZABOJNIK BREZPLAČEN

"Odpadke odlagajte v ustrezne zabojnike 
in ne okoli njih ter poskrbite, da je oko-
lica vaših zabojnikov čista in urejena 
ter da so pokrovi na zabojnikih zaprti. 
Ko velikost in/ali število zabojnikov za 
embalažo na zbirnem mestu ne ustreza 
potrebam vašega gospodinjstva, lahko 
prek obrazca za sporočanje sprememb 
brez dodatnih stroškov naročite doda-
tni zabojnik za embalažo. Naročilo ne 
bo vplivalo na višino vaše mesečne po-
ložnice," še pojasnujejo. 
Opozarjajo še, da mobilnih telefonov, 
tablic, zabavne elektronike, električne-
ga in elektronskega orodja, zapestnih 
ur in budilk, električnih aparatov za 
nego telesa, elektronskih igrač ... ne od-
lagajte v klasične zabojnike, ampak jih 
odnesite v Začasni zbirni center Medvo-
de ali odložite v premični zbiralnici, ki 
bo junija stala na različnih lokacijah v 
občini Medvode.  

Zbirni center se ob sobotah odpira prej
Snaga opozarja tudi na težave, ki se pojavljajo ponekod na ekootokih/zbiralnicah. 
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Domovoj je zaščitnik družine in je bil v slo-
vanski mitologiji bog oziroma zaščitnik 
domačega ognjišča. Skrbel je za do brobit 
hiše, ljudi in živali. Živel naj bi v peči, pod 
pragom ali v hlevu pri domačih živalih. Je 
zaščitnik doma družine Gumilar v Vašah, 
ki se ukvarja z oddajo apartmajev in sob. 
Po njem so si nadeli tudi ime. 

ZAŠČITNI ZNAK ŠKRATEK DOMOVOJ

"Idejo je dal mož Vladimir. Škratek Do-
movoj skrbi za dobrobit vseh, ki živimo v 
tem domu, torej tudi gostov. Zelo nam je 
pomembno, da se pri nas vsi dobro poču-
timo," pravi Andreja Gumilar. Ona je Šta-
jerka iz Maribora, Vladimir je Ljubljančan. 
Imata sina, svoj dom so si ustvarili v Va-
šah v neposredni bližini gozda s pogledom 
na gore. "Videla sem parcelo in jo na prvi 
pogled vzljubila. Obema z možem nama 
je bila všeč," je pojasnila. Da bosta sobe v 
njej oddajala, sprva ni bilo v načrtu. Hišo 
sta sama izrisala in zgradila. Za tričlansko 
družino je hitro postala prevelika. 
Biti v stiku z ljudmi s celega sveta jima 
ni tuje. "Preden smo prišli v Vaše, smo 
veliko potovali. Naš način življenja je bil 
takšen, da smo ves čas pakirali in bili na 
poti – ali po Sloveniji ali po tujini. Mož 
je veliko potoval tudi službeno, midva s 
sinom sva šla pogosto z njim. Potovanja 
so bila že prej najina strast. Odkar smo v 
Vašah, ne potujemo več toliko, pride pa 
sedaj kar svet k nam. Najino svetovljan-
stvo se tako nadaljuje na nekoliko dru-
gačen način," pravi Gumilarjeva. 

LANI GOSTJE IZ 
KAR ŠTIRIINTRIDESETIH DRŽAV

Z oddajanjem sob in apartmajev so za-
čeli leta 2016. "V dveh sobah in dveh 
apartmajih sprejmemo do 15 oseb. Naša 
mini raziskava je pokazala, da imamo 
pretežno individualne goste. Pridejo z 
namenom ogledati si našo lepo deželo. 
Gostili smo že številne športnike, sve-
tovne popotnike, poslovneže ... Na tuji 
trg smo prišli prek spleta, z objavami na 
družbenih omrežjih ... Našli so nas celo v 
Argentini, kar nekaj gostov je iz arabske-

ga sveta, tudi iz Azije, nekaj iz Afrike, ve-
liko iz Evrope. Najdlje so k nam prišli iz 
Argentine in Koreje, kar nekaj pa je bilo 
tudi že slovenskih gostov. Lani so pri nas 
bivali gostje kar iz 34 držav. Radi spozna-
vamo ljudi, se od njih učimo, jih spre-
jemamo. Gostje našo kulturo odnesejo 
v svojo deželo, svojo prinesejo k nam. 
To je posebno bogastvo, ki ga gost dobi 
v stiku z lokalnim prebivalstvom," še 
pove Gumilarjeva in doda, da gostje pri 
njih ostanejo različno, najdlje so bili 14 
dni, velikokrat po en teden, nekateri tudi 
samo dan ali dva. Vedno bolj pa Domovoj 
izberejo za dlje časa. Zanima jih Sloveni-
ja, bližnja mesta v tujini, raziskujejo tudi 
Medvode in okolico. "Radi jim svetujemo 
pri programu, če želijo in potrebujejo 
našo pomoč. Nekateri pridejo opremlje-
ni s številnimi informacijami in imajo 
jasno začrtan plan po dnevih, spet drugi 
se prepustijo toku dogodkov," opiše.
Oba z možem hodita še v službo, Andre-
jino srce pa je v turizmu. Vodi Domovoj 
in ima popoldansko samostojno podjetje. 
Začetki niso bili lahki, ne nazadnje Vaše 
niso ravno destinacija, ki bi kar sama od 
sebe privabljala goste. "Nismo domačini, 
zato nismo vedeli, na koga se obrniti, a 
vsepovsod so dobri ljudje in tudi tukaj je 
tako. Zelo lepo sodelujemo z lokalno sku-
pnosti, s Turistično-informacijskim cen-
trom Medvode in Javnim zavodom Soto-

čje. Oblikujemo tudi skupne ponudbe," je 
povedala. Kot pravi, so gosti navdušeni 
tudi nad medvoško občino: "Najbolj nad 
hribi, Zbiljskim jezerom, naravo, dobro 
hrano, prijaznimi ljudmi ... Gostja iz In-
dije se je na primer čudila, koliko imamo 
tukaj sadja in kako je čisto." Gostje Do-
movoj na spletnem portalu Booking do-
bro ocenjujejo. Njihova trenutna ocena je 
9,0. Najvišje so ocenjeni čistoča, udobje in 
brezplačni internet.

ŽELJA VEČ GOSTOV TUDI IZVEN SEZONE

Načrte imajo tudi za prihodnost. "V Med-
vode bi rada privabila čim več gostov 
iz tujine in tudi iz Slovenije. Z obiskom 
v sezoni smo zadovoljni, več gostov pa 
si želimo izven sezone. Mislim, da jim 
imamo v Medvodah in okolici kar veli-
ko ponuditi. Obveščamo jih tudi s teden-
skim dogajanjem tukaj, s kolesarskimi 
potmi, pripravljamo različne programe 
..." je nekaj besed na to temo povedala 
Gumilarjeva. V Medvodah prenočitvenih 
kapacitet primanjkuje, kakšen pa je njun 
nasvet vsem, ki bi se radi podali po njuni 
poti? "Se da, predvsem pa potrebujemo 
več znanja na področju uspešnega pri-
dobivanja gostov. To lahko poteka tudi 
preko povezovanja. Sicer pa ljudje vedno 
bolj iščejo domačnost, stik z lokalnim 
prebivalstvom ... Tu je naša prednost," je 
še zaključila Andreja Gumilar.

Veliko sta potovala, sedaj svet prihaja v njun dom
Vladimir in Andreja Gumilar sta nekoč veliko potovala. Sedaj svet prihaja k njima,  
v njun dom v Vašah, kjer oddajata sobe in apartmaje, česar ob gradnji hiše nista  
načrtovala. Poznana sta pod imenom Domovoj. Gostje prihajajo s celega sveta.

Andreja Gumilar in Domovoj, hišni škrat in varuh doma ter gostov



14 | IZOBRAŽEVANJE

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km. 
Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vozilo na sliki je simbolično in nima opreme nivoja Signature.

peugeot.si

PAKET STILSKIH 
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ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA 
STRANSKA OGLEDALA
ZASLON NA DOTIK S 
FUNKCIJO MIRROR SCREEN

PEUGEOT 208 
SIGNATURE
RAZGIBAJ SVOJ SVET!

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

MOJCA URBAS

Učenci s Preske so spoznali tradicional-
ni pustni karneval mesta Dunkerque, 
ob izdelavi smešnih mask so se nauči-
li pustnega besedišča ter karnevalsko 
ozaljšani zaplesali na tradicionalno 
melodijo. Na koncu je sledilo obvezno 
poziranje pred fotografskim objekti-
vom, ki je ujel gusarje na slovesni zaba-
vi pred odplutjem na širno morje.
V Smledniku so s pomočjo igre sedmih 
družin v kvartopirskem vzdušju usvaja-

li besedišče na temo družine. Zmagal je 
tisti, ki je zbral največ popolnih družin, 
ki so bile sestavljene iz šestih članov. V 
resnici je bila igra le pretveza za učin-
kovito učenje tujega jezika: vedoželjni 
učenci se radi prepustijo odkrivanju no-
vega, sproščeno vzdušje pa pripomore, 

da je njihov odnos do predmeta poziti-
ven.
Učenci, ki nimajo možnosti pokazati 
svojega znanja tujega jezika govorcu, ki 
mu je ta jezik materni, so prikrajšani za 
pomembno doživetje in koristno povra-
tno informacijo.

Obisk  
francoske  
animatorke
Na osnovnih šolah Preska 
in Simona Jenka je učence 
francoščine februarja v 
okviru projekta Francija 
potuje obiskala francoska 
animatorka Marion.

Otroci so spoznali pustni karneval mesta Dunkerque. 



IZOBRAŽEVANJE | 15 

ANDREJA ČERU

Program dela, ki so ga italijanski uči-
telji pripravili za partnerske šole, je bil 
pester, naporen in nam bo pustil nepo-
zabne spomine. Vodilni niti prvega sre-
čanja partnerskih šol sta bili glasba in 
zgodovina. Italijanski, bolgarski, turški, 
poljski in slovenski učenci in učenke so 
nam pripravili pester nabor aktivnosti, 
kjer so prikazali zgodovino svoje drža-
ve ter ljudsko izročilo v glasbi in ple-
su. Učenke OŠ Medvode so s časovnim 
trakom prikazale razvoj naše države 
in pomembne zgodovinske dogodke, ki 
so zaznamovali naš narod. Dekleta so 
sestavila kviz o poznavanju slovenske 
zgodovine, na katerega so najbolje od-
govarjali poljski učenci. Predstavile so 
še slovenske regije, njihove kulinarične 
dobrote in znamenitosti ter pele in nau-
čile učence plesati na pesem Ob bistrem 
potoku je mlin. Kot posebnost so zapele 
tudi Zdravljico – himno, ki v duhu pro-

jekta Connect – Povezovanje v svojem 
besedilu združuje vse narode. Pesem so 
tudi same prevedle v angleščino.

Učenci so izdelovali prave italijanske 
špagete "alla chitarra", si ogledali dve 
srednjeveško-renesančni mesti Ascoli 
Piceno in Teramo, obiskali Lanciano, 
Pescaro in opatijo v Fossacesii ter uži-
vali v nepozabnih razgledih na Jadran-
sko morje z italijanske strani. Prosti 
čas so učenci preživeli z vrstniki in ita-
lijanskimi družinami gostiteljicami, 
ki so učence razvajale s kulinaričnimi 
dobrotami regije Abruzzo, jih peljale 
na izlete in sprehode. Učenci so imeli 
priložnost opazovati pouk matematike, 
francoščine, angleščine in si ogledati 
dve osnovni šoli. Lepo sta nas sprejela 
tudi župana Fossacesie in Mozzagro-
gne. 
Teden je prehitro minil in v petek so 
se novi prijatelji morali že posloviti. 
Učitelji in starši so nam na predve-
čer odhoda domov pripravili zabavo s  
plesom, odlično hrano in dobrimi že-
ljami za naslednje srečanje, ki bo v 
maju na Poljskem. Gostilo nas bo me-
sto Gliwice.

Osnovna šola Medvode 
zaključila prvo mobilnost
V tednu od 27. januarja do 2. februarja je 
šest učenk z učiteljicama spremljevalkama 
potovalo na prvo mobilnost v okviru 
Erasmus+ projekta Connect. Teden so 
preživele v italijanskem mestu Fossacesia v 
pokrajini Abruzzo.

Učenke OŠ Medvode na mobilnosti v Italiji

Dogajanje celotnega tedna na plakatu
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MOJCA FURLAN

Petnajstega marca bodo pod geslom 
Podnebna pravičnost potekali protesti 
in stavke mladih kar v 47 državah. Del 
tega globalnega gibanja bodo tudi mladi 
v Sloveniji.
Znanstveniki opozarjajo, da lovimo za-
dnji vlak, da preprečimo najhujše oko-
liščine, ki čakajo planet po letu 2050 in 
kasneje. Približujemo se točki, ko ne bo 
možno ničesar več storiti za prepreče-
vanje podnebnih sprememb in nezadr-
žnega segrevanja ozračja. Posamezni-
ki in organizacije moramo radikalno 
spremeniti sedanji način obnašanja, od 

politikov pa zahtevati takojšnje ukrepa-
nje brez ozira na korporacije in lobije, ki 
vplivajo na globalno politično dogajanje. 
Znova poudarjam moč vsakogar izmed 
nas. Odvržen cigaretni ogorek v kana-
lizacijo onesnaži vodo zaradi strupov 
in težkih kovin, zbranih v filtru. V na-
ravo ali na tla odvrženi plastični ovoji 
od bombonov, slaščic in cigaret, vrečke 
čipsa, slamice, zamaški se spojijo s pr-
stjo. Razpadajo na majhne dele. Živali jih 
zamenjajo za hrano, sčasoma poginejo. 
Uporaba plastičnih vrečk je že prepove-
dana, sledijo prepovedi izdelkov za en-
kratno uporabo. V naravi ležijo skoraj na 
vsakem koraku. Mnogo plastike konča v 
vodotokih. Mikroplastiko pojedo ribe in 
jo prinesejo v našo prehranjevalno veri-
go. Svarilo, da bo leta 2050 več plastike 
kot rib, je pretresljivo. Velike količine iz-
pustov mikroplastike iz pralnih strojev 
preprečimo z namestitvijo filtra.
Motorji avtomobila v prostem teku one-
snažujejo zrak. Z zvišano hitrostjo vo-
žnje na hitrih cestah se zvišujeta tudi 
poraba goriva in količina izpustov. De-
lež majhnih PM-delcev, ki poškodujejo 

dihala in pljuča, ogroža zdravje mnogih 
ljudi. Zaradi podnebnih sprememb se 
veča tudi količina prizemnega ozona, 
kar ima škodljive vplive na otroke, na 
ljudi z občutljivimi pljuči in astmo, na 
kronične bolnike. K onesnaženju zraka 
pripomorejo hišna kurišča s pečmi na 
drva in premog. V zadnji kolumni sem 
pisala o negativnih vplivih živinoreje. 
Pridelava krme za živali uniči ogromno 
vode, povzroča izrabo rodovitne prsti, 
zaradi uporabe gnojil zastruplja prst. 
Povečajmo gojenje zelenjave, s čimer 
smo v Sloveniji najmanj samooskrbni. 
Vrtičkarji poiščimo informacije o biovr-
tnarjenju, o sejanju netretiranih semen 
iz slovenske semenske banke. Izognimo 
se gnojenju. Polivanje gnojnice po trav-
nikih in poljih škoduje rastlinam, žu-
želkam in tudi podtalnim vodam, ki so 
tako izjemno dragocene. 
V knjigi Zemlja, voda, seme nam Anton 
Komat razloži izjemen pomen zadostne 
površine rodovitne prsti, neoporečnih 
virov vode in ohranjanja semen tradi-
cionalnih sort kulturnih rastlin, ki so 
pogoj za obstoj človeka.

Kotiček za trajnostni razvoj

Berimo skupaj! Na marčevski potep po 
knjižnih novostih vas vabi Mira Vidic.

WILLIAMS, JOHN EDWARD: AVGUST

Prvega rimskega cesarja Gaja Oktavijana 
Cezarja oziroma Avgusta spoznavamo 
skozi pisma, dnevnike in posredova-
ne spomine, ki so jih zapisovali njegovi 
prijatelji in sodobniki. Zapisi sicer niso 
resnični, a je avtor s poglobljenim raz-
iskovanjem tedanjega Rima sestavil 
prepričljivo biografsko pripoved. Mali 
slabotni Tavij je odraščal v mirnem po-
deželskem okolju. Pravi oče mu umre že 
zelo zgodaj in posinovi ga stric Julij Ce-
zar. Po stričevi smrti prevzame njegovo 
mesto in začne se njegov boj za oblast in 
obstanek. S prijatelji se bori proti "očeto-
vim" morilcem in zunanjim napadom. 
Ubrani se napada Marka Antonija in 
Kleopatre in poskuša sestaviti razklani 
Rim. Število njegovih zvestih prijateljev 
se manjša, sovražniki in senatorji pa ku-

jejo vedno nove zarote. Spremljamo tudi 
zgodbo njegove ljubljene edinke Julije, ki 
po treh zakonih v imenu Rima osamlje-
na umre v izgnanstvu. Avgust se proti 
koncu svojega življenja sprašuje, ali je 
bilo vredno vse žrtvovati za imperij.

MIFSUD, IMMANUEL: JUTTA HEIM

Prevodi malteške književnosti so v slo-
venskem prostoru precej redki, saj tudi 
samo malteščino govori le okoli štiristo 
tisoč ljudi. (Anti)junak romana je narci-
soidni slavni malteški igralec Erik, ki se 
je v osemdesetih letih odpravil v Vzho-
dni Berlin. Tam je spoznal natakarico 
Jutto Heim in ji po skupaj preživeti noči 
obljubil, da se bo vrnil. Igralec srečanja z 
njo sicer ne more pozabiti, a svojo vrnite 
odloži za dolga leta. Spremljamo razpad 
njegovega zakona, smrt ljubljene Lize in 
(proti koncu njegovega življenja) bivanje 
z mlado ljubico Monique. V zgodbo igral-
ca so spretno vpleteni tudi vidiki spre-

minjanja nekdaj precej zaprte malteške 
družbe, položaja žensk v njej, razgaljanje 
tabujev ter kritika političnega življenja 
in delovanja strank.

DOCTOROW, E. L.: ŽIVLJENJA PESNIKOV

Doctorow je bil v Ameriki rojeni poto-
mec ruskih Judov in v pričujočih krat-
kih zgodbah je zaznati veliko biograf-
skih elementov. Na začetku spoznamo 
Pisatelja v družini, ki oslabeli babici po 
ukazu tete v imenu mrtvega očeta piše 
pisma. V Vodarni opazujemo delavce, ki 
iz zajetja vlečejo mrtvega dečka, v Lovcu 
spoznamo učiteljico, ki na robu blazno-
sti poučuje v neki zakotni vasici … Zbir-
ko zaokroži obsežnejša novela Življenja 
pesnikov, ki vse pretekle zgodbe na neki 
način poveže in osvetli. Spremljamo Jo-
natana, sicer uspešnega pesnika in pi-
satelja, ki se znajde v (ustvarjalni) krizi 
srednjih let. Odseli se od žene, želi pa 
ohraniti zakonsko življenje, zato ženi 
z otroki občasno "dovoli" obiske. Premi-
šljuje o tujih zakonih, o prevarah in do-
godkih svojih preteklih dni. Pri njem se 
naselijo ilegalci, kar Jonatanu, da nov 
zagon za ustvarjanje, zgodbam pa doda 
tudi politično angažiranost.

Novosti na policah Knjižnice 
Medvode
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V času počitnic je v Medvodah sedaj že 
tradicionalno v Klubu Jedro potekalo 
Zimsko počitniško varstvo. 
"Obiskuje ga 23 otrok, sprejeli bi jih lahko 
štirideset. Za zimsko počitniško varstvo 
je manj zanimanja kot za poletno, kjer 
so običajno vsi termini polni," je povedal 
Rok Tomšič, vodja mladinskih progra-
mov v Javnem zavodu Sotočje Medvode, 
ki je organizator počitniškega varstva. 
Pri izvedbi programa se zadnja leta po-
vezujejo z okoliškimi društvi in posame-
zniki prostovoljci. "Otroci uživajo v različ-
nih aktivnostih in kakovostno preživljajo 
počitnice. Teden so začeli z DJ-delavnico, 
ki sta jo vodila profesionalna DJ-a. Danes 
imajo mini olimpijado, v programu je še 
izdelovanje mask, delavnica lokostrel-
stva s taborniki, bili so tudi na drsališču, 
skratka – res jim ni dolgčas," je ob našem 
obisku še pojasnil Tomšič.
Otroci radi pridejo, ker to ni šola in ker 
jim nudijo pester izbor dejavnosti. Pote-
kajo tudi že priprave na Poletno počitni-
ško varstvo. "Maja načrtujemo začetek 
prijav. Kar se tiče novosti, je glavna ta, 
da bomo letos organizirali pettedensko 
varstvo, kar pomeni en teden več kot 
doslej. Lani smo prvič poskusili s tabor-
jenjem za eno noč, razmišljamo o po-
daljšanju. Tudi poleti se otrokom veliko 
dogaja, program vedno prej tudi objavi-
mo," še dodaja Tomšič.
Počitniško varstvo je v prvi vrsti namenje-
no otrokom, starim od šest do deset let.

Učili so se tudi 
mešanja glasbe
Zimsko počitniško varstvo 
za aktivne počitnice

Mini olimpijada v Zimskem počitniškem varstvu

MAJA BERTONCELJ

Na smučišču Rudno je potekalo regijsko tek-
movanje v smučanju za mladino in njihove 
mentorje, na katerem so bili uspešni tudi 
predstavniki GZ Medvode. Ekipno so bili 
med devetimi ekipami tretji, prehodni pokal 
pa so dobili v kategoriji pionirk in pionirjev, 
saj so zmagali. Najhitrejša pionirka je bila 
Kaja Potočnik, pionir pa Andrej Kovaljev.

Smučarji gasilci
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Na pustno soboto in nedeljo je bilo v Medvodah znova živah-
no. Težav z odganjanjem zime maškare letos niso imele, so 
se pa zato lahko povsem posvetile zabavi. Javni zavod Sotočje 
Medvode je v Športni dvorani Medvode pripravil dvodnevno 

pustovanje, otroško pustovanje je privabilo rekordno število 
obiskovalcev. Ocenjujejo, da jih je bilo v soboto, ko je za za-
bavo poskrbela Petkova pumpa z Radia Aktual, ki se ji je pri-
družila tudi Natalija Verboten, okrog sedemsto, v nedeljo na 
otroškem pustovanju s skupino Čuki in Plesnim Mestom pa 
okrog 1500. Dvorana je bila polna. 

Pustne šeme rajale v Medvodah
Dvodnevno pustovanje je v Športno dvorano Medvode privabilo veliko obiskovalcev – 
tako maškar, takšnih in drugačnih, kot tudi tistih brez mask.

Na pustovanju za odrasle je maškare ogrela Natalija Verboten.

Sneguljčica in sedem palčkov iz Medvod

Malo mešano iz MedvodS'niški gavnarji

Fantje s Triglava in Jamajke, v resnici pa iz Vaš

Skupina s Senice
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V Medvodah je bil 27. februarja ustanovljen 
občinski odbor Zelenih Slovenije – Medvo-
de, prišel je tudi predsednik Zelenih Slo-
venije Andrej Čuš. Predsednik občinskega 
odbora je postal Medvoščan Dragan Djukić, 
ki stranko zastopa tudi v občinskem svetu 
Občine Medvode.

Zeleni Slovenije tudi  
v Medvodah

Ponovno so pred nami spomladanske či-
stilne akcije. Glavna čistilna akcija bo v 
medvoški občini v soboto, 23. marca, v pri-
meru slabega vremena je rezervni termin 
30. marec. 

Čistilna akcija

Čuki so igrali na otroškem pustovanju in napolnili Športno dvorano Medvode.

Kremenčkovi iz Medvod – nagrada za najboljšo masko Rubikova kocka iz Medvod
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V soboto, 9. februarja, so nastopili na kon-
certu v dvorani kulturnega doma, dan po-
zneje pa še na ledeni ploskvi drsališča.
Z godbo iz Malega Lošinja so se medvo-
ški godbeniki spoznali leta 2013 na sre-
čanju godb v Sevnici. Navezali so stike 
in od leta 2015 naprej se vsako leto ude-
ležijo njihovega mednarodnega festiva-
la, ki v Malem Lošinju poteka vsak prvi 
konec tedna v juniju. "Festival se začne 
s korakanjem deset in več godb po lo-
šinjski rivi, ki mu sledi skupno igranje 
koračnic, temu pa koncertni program 
vsake godbe posebej. Gre za velik celo-
večerni dogodek," je festival na Lošinju 
opisala Irena Sonc Šlenc, predsednica 
Godbe Medvode. Leto 2019 je za medvo-
ške godbenike slavnostno, saj praznu-

jejo devetdesetletnico delovanja. "Na 
Lošinju smo bili že štirikrat – in če kdaj, 
potem je bilo letos primerno, da smo jih 
povabili. Obisk je bil nekakšen uvod v 
naše praznovanje devetdesetletnice in 
je lepo sovpadel s koncem tedna ob kul-
turnem prazniku," je dodala. 
Domači godbeniki so goste sprejeli v pe-
tek zvečer in se z njimi na drsališču za-
bavali ob igranju curlinga, naslednji dan 
so si ogledali Ljubljano, nato pa zvečer 
nastopili na koncertu z naslovom Prešer-
na godba. "Na koncertu so imeli glavno 
besedo oni, tri skladbe smo odigrali tudi 
mi, skupaj pa smo odigrali dve koračnici. 

Koncertni program je bil pester, zelo pre-
šeren, kot smo predvideli. Čeprav razen 
skupnih koračnic ni bilo ničesar dogo-
vorjenega, smo se dobro ujeli. Oboji smo 
igrali vesele, popularne skladbe, ki poži-
vijo te temne, mrzle zimske dni. Mislim, 
da je bilo občinstvo kar navdušeno," je 
sobotni koncert povzela Irena Sonc Šlenc.
Člani Pihalnega orkestra Josip Kašman 
iz Malega Lošinja so se od Medvod po-
slovili s krajšim nedeljskim nastopom 
na drsališču, z medvoškimi godbeniki 
pa se bodo spet srečali 1. junija, ko bo na 
vrsti 13. Mednarodni festival pihalnih 
orkestrov v Malem Lošinju.

Z morja na led
Godbeniki Pihalnega 
orkestra Josip Kašman 
iz Malega Lošinja so se v 
začetku februarja odzvali 
vabilu Godbe Medvode in 
en konec tedna preživeli  
v Medvodah. 

Skupinska fotografija Pihalnega orkestra Josip Kašman iz Malega Lošinja in nekaterih članov 
domače godbe ob koncu gostovanja v Medvodah

MAJA BERTONCELJ

Še do konca marca lahko v Knjižnici Medvode napišete svo-
jo enostavčnico oziroma misel. Temu si namenili poseben 
pano, ki je na vidnem mestu. Vzamete list, svinčnik in oddate 
svojo misel. Zbralo se jih je že kar nekaj.
Večina avtorskih del pesnika, urednika, umetnika in spletnega 
programerja Jake Železnikarja sega v raziskovanje spoja litera-
ture in likovne umetnosti, žarišče njegovega ustvarjanja pa se 
je premaknilo na področje spletne umetnosti in e-literature. 
Za Hišo na hribu, ki se vsako pozno poletje naseli na Sv. Mar-
jeti nad Žlebami, je v sodelovanju z vizualno umetnico Zvonko 
Tončko Simčič, Mojco Sfiligoj in Francem Cegnarjem zasnoval 
projekt Enostav[č]nice. Na Marjeti so v nekakšnih časovnih 
kapsulah obiskovalce čakale kratke, enostavčne pesmi, ki so 
jih lahko izbrali in odnesli do Katarine in še naprej do Belega.
"Potujoča poezija se je iz Hiše na hribu radoživo razkropila po 
Polhograjcih, zdaj pa v Hiši na sotočju nestrpno pričakuje, da 
se predate njenemu igrivemu jezik]anju," vabijo v medvoški 
knjižnici.

Potujoča poezija se je preselila v knjižnico
Zbranih je že kar nekaj misli.

Vzemi list in pisalo in napiši enostavčnico.



DOMAČI KRAJI | 21 

PETER KOŠENINA

Petega februarja je v medvoški knjižnici potekal štirinajsti 
domoznanski večer, na katerem sta sodelovala fotograf Boris 
Primožič in režiser Peter Militarev.
Primožič je predstavil arhiv Kulturna dediščina Medvod in 
antropologinjo dr. Branislavo Sušnik, Militarev pa vsestran-
skega umetnika Jožeta Trampuša - Pepija. Ob koncu sta sku-
paj predstavila knjigo 100 let živimo, 100 let gasimo, ki prika-
zuje prvih sto let dela in življenja PGD Zgornje Pirniče.

ODKRIVANJE ZAPUŠČINE DEDKOV IN BABIC

Kulturna dediščina Medvod je arhiv, za katerega skrbi Bo-
ris Primožič, v njem pa najde mesto vse, kar je povezano z 
zgodovino Medvod. To so lahko stare fotografije, razglednice, 
stari predmeti in drugo, kar bi lahko pomagalo odstrniti tan-
čico skrivnosti z zgodovine življenja in dela v krajih današnje 
občine Medvode. "Arhiv Kulturna dediščina Medvod dopol-
njujem že trideset let. Zbral sem več kot petsto enot pisnega 
materiala, kot so izrezki iz časopisov, letaki, revije in drugo. 
V arhivu je več kot tisoč enot slikovnega materiala, reproduk-
cij razglednic Medvod in preslikanih fotografij, ki so mi jih 
prinesli ljudje. Del arhiva so Medvoški obrazi, za katere sem 
iskal ljudi, ki so bili pomembni za Medvode in so soustvarjali 
kraj. Z njimi sem opravil intervju, jih fotografiral, dodal foto-
grafije, ki so jih imeli sami, in tako zabeležil njihovo življenj-
sko zgodbo in delo," je svoj arhiv opisal Primožič. Prepričan je, 
da je v Medvodah še vedno veliko predmetov, ki bi sodili vanj, 
pa pozabljeni ležijo na podstrehah. "Dela se velika škoda, saj 
material, ki je na podstrehah ali v kleteh, lahko pojedo miši, 
lahko splesni. Dejansko je zdaj skrajni čas, da se ta material 
preslika, reproducira, da se shrani v arhiv. Občinskega arhi-
va od leta 1991 v Medvodah ni več, ker so ga uničile poplave. 
Ves arhiv, ki o občini Medvode mogoče še obstaja, je tako re-
koč po zasebnih hišah. Originale preslikamo in jih vrnemo 
lastnikom, radi zapišemo tudi zgodbe," je občane k pregledu 
zapuščine staršev ter dedkov in babic pozval Boris Primožič.  

JOŽE TRAMPUŠ - PEPI IN DR. BRANISLAVA SUŠNIK

Jože Trampuš - Pepi je bil eden od pomembnih členov kul-
turnega življenja v Medvodah. Rodil se je leta 1914 na Ladji. 
V kulturnem življenju je bil aktiven že med obema vojnama. 
Pri dvajsetih je stopil na odrske deske. V številnih predstavah 
je nastopal že pred drugo svetovno vojno, po njej pa v Medvo-
dah skorajda ni bilo predstave, v kateri ne bi sodeloval. Bil je 
dejaven igralec in organizator. Bil je nadarjen glasbenik, saj 
je dolgo sodeloval v pihalnem orkestru Medvode, pogosto pa 
je saksofon uporabljal tudi v gledaliških predstavah. Medvo-
ški gledališčniki so z orkestrom, ki so ga sestavljali učenci 
glasbene šole in člani godbe na pihala, uprizarjali operete in 
v živo prepevali v predstavah. Predstavo Pesem s ceste so v 
Medvodah igrali že pred vojno, po njej pa so jo uprizorili še 
36-krat. Glavna zvezda predstave je bil prav Pepi. 
Branislava Sušnik se je rodila leta 1920 v Tosn'kovi vili na se-
danji Cesti komandanta Staneta 32. Iz Clevelanda v ZDA je v 

stik z Borisom Primožičem stopil novinar Edi Gobec, ki je že-
lel izvedeti čim več o njeni rojstni hiši, saj je pisal o Slovencih, 
ki so postali znani tudi izven svoje domovine. Sušnikova je 
bila antropologinja in se je v Paragvaju borila za pravice sta-
roselcev. Gobec je nato pridobljene podatke posredoval etno-
grafskemu muzeju v Paragvaju, ki ga je dr. Branislava Sušnik 
vodila več kot štiri desetletja, vse do smrti leta 1996. Leta 1992 
je prejela paragvajsko nacionalno nagrado za dosežke v zna-
nosti, posmrtno pa je bila odlikovana za znanstveni prispe-
vek k paragvajski identiteti. Leta 2005 je paragvajska pošta 
izdala znamko z njeno podobo.
Sto let živimo, sto let gasimo
Avtor knjige 100 let živimo, 100 let gasimo je Peter Militarev, 
Boris Primožič pa jo je oblikoval in opremil s fotografijami. V 
njej je opisanih prvih sto let PGD Zgornje Pirniče in življenje v 
njihovem okolišu. Knjigo sta v elektronski obliki končala leta 
2003, ker pa sta bila prepričana, da se taka ne bo ohranila, sta 
jo leta 2014 dala natisniti. Edina obstoječa izvoda z več kot 400 
stranmi sta tudi pokazala. Fotograf Boris Primožič je na kon-
cu knjižnici Medvode podaril škatlo knjig, pri izdelavi katerih 
je sodeloval v svoji dolgi fotografski karieri.

Štirinajsti domoznanski večer
O Kulturni dediščini Medvod, pomembnih Medvoščanih in pirniških gasilcih

Štirinajsti domoznanski večer sta pripravila fotograf Boris Primožič 
(desno) in režiser Peter Militarev (drugi z leve).

V občini Medvode potekajo gradbena dela projekta Čisto zate, odva-
janje in čiščenje odpadne vode. Največji del projekta zajema krajev-
no skupnost Pirniče, kjer je odprtih več gradbišč. Lovci LD Šmarna 
gora opažajo, da se tudi divjad, predvsem srnjad, prilagaja tej situ-
aciji. "Na tem območju sobivamo, odkar je človeštvo. A sobivanje 
v zdajšnjem času živalim uspeva vedno težje. Poleg prometa, ki se 
stalno povečuje v naših krajih, je sedaj za divjad moteč faktor tudi 
izgradnja kanalizacije. Predvsem, ker smo jim presekali večstoletne 
migracijske poti iz pirniškega proda proti Šmarni gori. Opažamo, da 
srnjad migrira tudi med hišami, da pridejo do zatočišča v gozdu. 
Zato pozivamo vse krajane KS Pirniče in vse udeležence v prometu, 
da posvečajo še več pozornost divjadi v strnjenem naselju na obmo-
čju celotne KS Pirniče," poudarja Leon Merjasec iz LD Šmarna gora.

Pozorni na migracijske poti divjadi
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Osrednja občinska prireditev ob kultur-
nem prazniku je v dvorani Kulturnega 
doma Medvode potekala v četrtek, 7. fe-
bruarja. Na njej so podelili dve pletenici 
za posebne dosežke in eno pletenico za 
življenjsko delo na področju kulture.
Slavnostna govornica je bila Maša Kav-
čič, Severjeva nagrajenka in tudi sicer 
večkrat nagrajena igralka medvoškega 
KUD-a Fofite. "Odkar je Trubar pred pe-
timi stoletji zapisal 'Lubi Slovenci!', nas 
bolj kot zgodovina, vojaška, gospodarska 
ali politična moč opredeljuje in združuje 
prav naša kultura. Verjetno smo ravno 
zato na kulturni dan ponosni na svoje 
pisatelje, pesnike, slikarje, glasbenike, 
gledališke umetnike. Smo Slovenci zato 
bolj kulturen narod od drugih? Upam, 
da nismo tako samovšečni," je dejala in 
dodala, da imamo od kulture verjetno 
raje športne zmage. Če ne zaradi druge-
ga, zato, ker je pri športu jasno, kdaj kdo 
zmaga in kdaj ne.

PLETENICI ZA IZJEMNO DELO

Na osrednji prireditvi ob kulturnem 
prazniku so podelili dve pletenici za iz-
jemno delo na področju kulture v pre-
teklem letu. Prejeli pa so ju ustvarjalci 
gledališke predstave Kos v izvedbi KUD-
-a Fofite in folkloristka Urška Rožanc 
iz KUD-a Oton Župančič Sora. "Izjemne 
gledališke predstave ne puste samo 
dolgotrajnega spomina, ampak tudi 
spodbujajo ustvarjalnost, saj postavlja-
jo nova merila in kažejo nove smeri 
razmišljanja. Ne zgodijo se po naklju-
čju. Poleg navdiha, ki je seme vsakega 
umetniškega dela, take predstave zra-
stejo samo na pravih tleh. Potrebujejo 
preizkušen in zrel umetniški ansambel, 
pripravljenost na trdo delo, veliko raz-
mišljanja, izkušenj, veliko vaj resno-
sti, ki so se v Gledališču Fofite nabirale 
zadnjih sedem gledaliških sezon. Na 
videz skromno predstavo iz medvoške-
ga gledališča je opazila cela Slovenija, 
saj je poleg navdušenega odziva občin-
stva in odličnih kritik predstava pre-
jela nagrade na vseh festivalih, kjer je 
sodelovala. Prve nominacije, nagrado 
za najboljšo žensko vlogo in Čufarjevo 
plaketo za najboljšo predstavo festivala 

po izboru strokovne žirije je predstava 
KOS prejela že konec leta 2017, v letu 
2018 pa so ustvarjalci prejeli še prizna-
nje za žensko in moško vlogo na regij-
skem Linhartovem srečanju gledaliških 
skupin osrednje Slovenije 2018, nagrado 
matiček za najboljšo žensko vlogo in 
posebno priznanje za umetniški dose-
žek na državnem 57. Linhartovem sre-
čanju gledaliških skupin 2018, nagrado 
za najboljšo predstavo na Novačanovih 
dnevih ter Severjevo nagrado za vlogo 
Une," je obrazložitev pletenice za KUD 
Fofite, za Urško Rožanc pa: "Že od malih 

nog je dejavna na folklornem področju, 
kjer v zadnjih letih pušča prav poseben 
pečat na področju ohranjanja kulturne 
dediščine. Vrsto let se njena skupina in 
njene odrske postavitve, ki prikazujejo 
stare običaje, navade in šege, skupaj z 
ljudsko pesmijo in plesom strnjene v ce-
loto kot zgodbo, uvrščajo tako na regij-
ska kot tudi državna srečanja poustvar-
jalcev kulturne dediščine. Urška Rožanc 
je motivator in oseba, ki združuje in po-
vezuje mlade ter jih spodbuja, da skupaj 
skrbijo za trajnosten razvoj, ohranjanje 
in poustvarjanje folklornega izročila na 

Kultura nas združuje 
Slavnostna govornica je bila igralka in Severjeva nagrajenka Maša Kavčič.

Dobitniki letošnjih pletenic, z leve: Janez Vencelj, Maša Kavčič, Sara Kutnjak Veber, Barbara 
Jakopič Kraljevič, Miha Lipovšek, Matevž Jekler in Urška Rožanc

Slavnostna govornica na osrednji občinski kulturni prireditvi je bila Maša Kavčič, večkrat 
nagrajena igralka iz KUD-a Fofite.



Slovenskem. Je ključna oseba pri pripravi predstav, ki poskr-
bi, da ustrezajo vsem načelom poustvarjanja plesnega, pev-
skega in oblačilnega izročila ob upoštevanju vseh zakonito-
sti na odru. In prav to sta tako Mladinska folklorna skupina 
kot Starejša otroška skupina prenesli na obiskovalce, ki so si 
ogledali kakšnega od več kot tridesetih nastopov po Sloveniji 
in prek državne meje. V avgustu 2018 se je Mladinska folklor-
na skupina udeležila mednarodnega folklornega festivala v 
Črni gori, septembra 2018 pa sta se Starejša otroška folklor-
na skupina KUD Oton Župančič Sora in Mladinska folklorna 
skupina KUD Oton Župančič Sora udeležili še mednarodnega 
folklornega festivala Istra Folk Fest. Navdušenje organizator-
jev hrvaškega festivala nad programom je spletlo trajne vezi 
in rodilo celo sodelovanje na prireditvi Vriskaj, pleši, poj – 45 
let si že z menoj v Sori, kar pa je izrednega pomena za razvoj 
kulture v Medvodah, promocijo slovenske kulture in medkul-
turno povezovanje."

PLETENICA ZA ŽIVLJENJSKO DELO

Posthumno so pletenico za življenjsko delo podelili Branku 
Kraljeviču, režiserju številnih uspešnih in nagrajenih gleda-
liških predstav, ki jih je v zadnjih letih pripravil gledališki 
ansambel KUD-a Fofite. V njegovem imenu je pletenico preje-
la žena Barbara Jakopič Kraljevič. "Prepričana sem, da bi bil 
ponosen in zelo hvaležen, ker je imel ob sebi sodelavce, ljudi, 
ki so mu pomagali izpolniti njegove gledališke sanje. Vedno 
je bil sejalec, odlično je pooral in tudi požel. Mislim, da je 
čas, da se stvari razvijajo naprej in da njegovo delo ni zaman. 
Hvala vsem, ki so mu pomagali," je ob prevzemu pletenice za 
moževo življenjsko delo dejala Barbara Jakopič Kraljevič.  

V obrazložitvi so zapisali: "Branko Kraljevič je v kulturno ži-
vljenje občine Medvode vstopil leta 2005, ko je v tedanjem 
KUD Medvode režiral predstavo Ugo, sledilo pa je še veliko 
predstav, od katerih so se mnoge vsidrale v spomin publike. 
S predstavami, ki jih je režiral, ni samo sodeloval v izjemnih 
gledaliških projektih, bolj kot to je verjetno pomembno, da je 
s predstavami razvijal igralski talent skupine, najprej v KUD 
Medvode, nato v KUD Fofite. Pomagal je ustvariti ansambel, 
ki se je bil sposoben soočiti z najtežjimi igralskimi izzivi in 
sooblikovati gledališko skupino, ki po dosežkih sodi v sam 
vrh slovenskih ljubiteljskih gledališč. Ves čas svojega delova-
nja si je prizadeval pripeljati na oder osrednjega kulturnega 
doma raznovrstno in kakovostno gledališko ponudbo tako 
kot oblikovalec gledališkega abonmaja kot režiser domačih 
predstav, saj so te vedno ponujale nepričakovane novosti, 
vsebine in žanre. Tako je nastal program Abonma Sotočje, ki 
vedno znova polni dvorano kulturnega doma in gledalce nav-
dušuje z bogato čustveno in izobraževalno vsebino. Branko 
Kraljevič je deloval tudi v kulturni politiki v občini Medvode 
kot strokovni sodelavec, član upravnih odborov in strokovnih 
svetov medvoških kulturnih organizacij (KUD Medvode, KUD 
Fofite, OKZ Medvode, Zavod za kulturo in mladino, Javni za-
vod Sotočje Medvode). Zavzemal se je za strokovno utemeljen 
razvoj kulturnega življenja v občini, za politiko, ki omogoča 
pestro in tudi umetniško bogato kulturno delovanje."
Letos je nagrajence prvič izbiral Strokovni svet Javnega za-
voda Sotočje. Prejeli so osem predlogov. Sicer pa so pletenice 
nagrajenim kulturnikom letos podelili že devetič. Pred spre-
membo pravilnika je o nagrajencih odločala komisija Občin-
ske kulturne zveze.
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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.
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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

PIVO HOP 
PRINCES 4,2 % 
0,33 l ploč. 

PIVO  
CASHMERE  

NEIPA 
0,33 l ploč.

PIVO  
KOMB4JN  
PALE ALE 
0,33 l ploč.

SIR TOAST REZINE  
1 kg 5,39 EUR

PIVO UNION GRAND  
0,5l/6 ploč. 5,85 EUR

PIVO LAŠKO ZLATOROG 
0,5l/6 ploč. 5,87 EUR

TUNA RIO MARE  
80 g X 4 4,65 EUR

ZAČINJENA ČEBULA, PRAŽENA 
1 kg vreča 2,99 EUR

PIVO HEINEKEN  
BREZALKOHOLNO  

0,33 l st. 0,96 EUR
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Praviloma vsak prvi petek v mesecu v 
Kavarni Sotočje v Kulturnem domu Med-
vode potekajo glasbeni večeri, ki so zelo 
dobro obiskani. Pravzaprav so polna vsa 
prosta mesta. Tako je bilo tudi februarja, 
ko se je v prvem delu glasbenega veče-
ra predstavila mlada glasbena skupina 
MP3, v drugem delu pa Iva Stanič in Mar-
ko Mozetič - Mozo. Slednji je tudi ume-
tniški vodja glasbenih večerov, ki poteka-
jo v oragnizaciji Javnega zavoda Sotočje.

MEDVODE POTREBUJEJO TOVRSTNE 
GLASBENE DOGODKE

"Ideja je rasla skupaj s Sabino Spanjol iz 
Javnega zavoda Sotočje. Naš namen je 
bil povabiti glasbenike različnih gene-
racij in žanrov, ki prihajajo iz medvoške 
občine ali so z njo kakorkoli povezani. 
Z glasbenimi večeri smo začeli jeseni 
in so se zelo dobro prijeli. Kavarna je 
vedno polna in seveda smo s tem zelo 
zadovoljni. Vzdušje je prijetno, domače 
in ljudje se radi vračajo. Nekateri so re-
dni gostje, pridejo pa vedno tudi novi, 
odvisno od žanra. To je dokaz, da Med-
vode potrebujejo takšne dogodke. Vsak 
takšen kraj jih potrebuje. Mislim, da se 
bo še bolj prijelo, da bodo ljudje še raje 
hodili, žal pa smo prostorsko omejeni," 
je povedal Marko Mozetič - Mozo.

TRI MLADE MEDVOŠKE GLASBENICE

V prvem delu večera so se s svojim pro-
gramom predstavile tri mlade medvo-

ške glasbenice, učenke OŠ Medvode, ki 
sestavljajo glasbeno skupino MP3. To so 
violončelistka Alina Žerovnik, pianist-
ka Polona Avsenik in violinistka Alja 
Šlenc. Dekleta igrajo večinoma popular-
no glasbo, ki je prirejena prav zanje in 
po njihovih željah. Prav zato so si lahko 
uresničile tudi želje po različnih glasbe-
nih gostih in kaj kmalu medse povabi-
le glasbenike, ki jih sestavljajo njihovi 
prijatelji, sorodniki in celo učitelji ter 
z njimi ustvarile še bolj zabavne, zani-
mive in pestre izvedbe. Skupina MP3 je 
decembra 2018 izdala zgoščenko z na-
slovom Najljubše stvari.

V DUETU IVA STANIČ IN MARKO  
MOZETIČ - MOZO

V drugem delu glasbenega večera sta 
obiskovalce razvajala Iva Stanič in 
Marko Mozetič - Mozo, ki sodelujeta že 
dolgo. Iva Stanič spada v mlajšo gene-
racijo slovenskih pevk zabavne glasbe. 
Debitirala je na prireditvi Slovenska po-
pevka 2005, sicer pa nastopa z različni-
mi džezovskimi zasedbami tako doma 
kot v tujini. Prve izkušnje s petjem je 
dobila na Srednji glasbeni in baletni 
šoli v Ljubljani, nato so sledila izpolnje-

vanja na vokalnih delavnicah SLS (Spe-
ech level singing) pri priznanem Davu 
Stroudu v Münchnu in Gradcu. Leta 
2006 je bila sprejeta na deželni kon-
zervatorij za glasbo v Celovcu in začela 
študij džezov skega petja v razredu prof. 
Caroline de Rooij in od leta 2009 dalje 
študij solopetja v razredu prof. Gabriela 
Lipuša.
Marko Mozetič s psevdonimom Mozo 
Pelican prihaja iz vrst mladih džezo-
vskih kitaristov in komponistov, ki 
so odprti za različne glasbene stile, od 
roka, etna, popa, klasike pa vse do dže-
za. Je kitarist, skladatelj, aranžer in pe-
dagog. Kitara je bila tisti instrument, s 
katerim se je najprej pobližje spoznal 
in ga vzljubil – najprej na Glasbeni šoli 
Franca Šturma v Ljubljani, zatem na 
Koroškem deželnem konservatoriju v 
Celovcu, kjer je študiral džez kitaro in 
instrumentalno pedagogiko, glasbe-
na pot pa ga je nazadnje pripeljala do 
študija kompozicije in aranžiranja na 
sloviti šoli Berklee College v Bostonu. Ki-
tara je tista, ki ga največkrat navdihuje 
tudi pri komponiranju. Februarja 2018 je 
ugledala luč njegova sveta zgoščenka z 
naslovom Space Travellers.

Glasbeni večeri v Kavarni Sotočje
Kavarna Sotočje je bila tudi na februarskem glasbenem večeru polna. Ideja je dobro 
zaživela. "Zelo smo zadovoljni," pravi Marko Mozetič - Mozo.

Violončelistka Alina Žerovnik, pianistka Polona Avsenik in violinistka Alja Šlenc so sošolke 
in prijateljice, ki jih povezuje tudi ljubezen do glasbe in skupnega glasbenega ustvarjanja. 
Dekleta so inicialke svojih imen kreativno združile v umetniško ime "MP3". Na glasbenem 
večeru so se predstavile z glasbenimi gosti. Eden izmed njih je bil Rok Jamnik.

Marko Mozetič - Mozo in Iva Stanič
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Nudimo:  pedikuro
	  manikuro
	  masažo
	  depilacijo
	  nego obraza

M
A

RK
O

 P
EZ

D
IR

 S
.P.

, Z
G

. P
IR

N
IČ

E 
53

, M
ED

VO
D

E

 salon_lepote_z    salon lepote z

Cesta komandanta Staneta 4a
TC Spar Medvode  

(vhod 2, nasproti trgovine Kik) 
1215 Medvode

e-pošta: z.salonlepote@gmail.com

gsm: 040 848 230 KUPON: 10% POPUST NA IZBRANO STORITEV
Kupon velja za mesec marec.

MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode je objavil 
prvi fotografski natečaj Foto trio v letu 
2019.
"Letos bodo natečaji posvečeni kulturni 
dediščini naših prednikov, ki so za za-
gotavljanje osnovnih življenjskih potreb 
potrebovali malo drugačno infrastruk-
turo okoli svojih hiš in domačij. Prvi na-
tečaj vabi vse ljubitelje fotografiranja, da 
raziskujejo vodnjake v občini Medvode. 
Lahko se odločimo za fotografijo delujo-
čih ali nedelujočih vodnjakov, lahko pa 
fotografiramo tudi zidane ostanke. Na-
men natečaja je raziskovati kulturno de-
diščino in bogatiti arhiv občine, zato še 

posebej pozdravljamo fotografiranje jav-
nosti manj znanih vodnjakov," pojasnju-
jejo v Javnem zavodu Sotočje Medvode.
Za prijavo na natečaj šteje avtorska fo-

tografija, posneta na območju občine 
Medvode. Vsaka mora biti opremljena 
s predpisanimi podatki (številka in na-
slov fotografije, lokacija fotografiranja, 
ime in priimek, naslov, elektronski na-
slov in kontakt avtorja). Vsak avtor lah-
ko na natečaj odda do dvajset avtorskih 
fotografij. Poslane morajo biti na naslov 
kultura@zavodsotocje.si najkasneje do 
5. aprila, kandidati pa bodo o izboru ob-
veščeni po elektronski pošti v desetih 
delovnih dneh.
S prijavo avtorske fotografije avtor do-
voljuje Javnemu zavodu Sotočje Medvo-
de uporabo fotografije za namen razsta-
ve Foto Trio in letne produkcije, katere 
produkt bo znan konec leta 2019.

Foto trio letos v znamenju kulturne dediščine
Tema prvega natečaja so Vodnjaki in štirne v občini Medvode.

MAJA BERTONCELJ

V maju 2019 bo Občinska kulturna zveza Medvode prvič po-
delila priznanje OKZ Medvode sponzorjem, donatorjem in 
drugim podpornikom ljubiteljskih kulturno-umetniških de-
javnosti. Priznanje se imenuje Aljaževa listina in bo ročno 
kaligrafsko napisano na ročno izdelanem papirju, predmet 
natečaja pa je predvsem emblem Jakoba Aljaža oziroma tega 
priznanja, ki bo na papir odtisnjen s slepim tiskom. 
"Sodelujoči v natečaju naj izdela predlog videza priznanja for-
mata A4, ki vključuje tudi predlog emblema – znaka, ki bo 
odtisnjen s slepim tiskom in ne sme presegati dimenzij 5 cm 

x 5 cm. Znak mora vključevati stiliziran portret Jakoba Alja-
ža. Predlog naj bo v formatu A4, dostopen v vektorski obliki, 
pripravljen v formatu .jpg ali .pdf. Sodeluje lahko katerakoli 
fizična ali pravna oseba, ki v predvidenem roku pošlje svoj 
predlog na elektronski naslov: medvode.okz@gmail.com," 
pojasnujejo na Občinski kulturni zvezi.
Rok za oddajo je 15. marca. Komisijo sestavljajo člani Uprav-
nega odbora OKZ Medvode. Prijavitelj s predložitvijo prijave in 
izdelka prenese na organizatorja pravico do uporabe znaka 
pri svojem delovanju. Prenos pravic velja pod pogojem, da je 
prijaviteljev izdelek na natečaju izbran. Zmagovalec bo prejel 
nagrado v vrednosti dvesto evrov.

Nagradni natečaj za Aljaževo listino
Občinska kulturna zveza Medvode je objavila nagradni natečaj za oblikovanje 
priznanja Aljaževa listina. 

Objavljen je nov razpis Foto trio 
2019. Tematika so Vodnjaki in 
štirne, rok za oddajo avtorskih 
fotografij je 5. april. Konec 
aprila načrtujejo odprtje 
razstave vseh izbranih fotografij 
iz leta 2018, prva razstava 
Foto trio 2019 pa naj bi bila na 
ogled v okviru Medvoškega 
kulturnega festivala v maju.
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MAJA BERTONCELJ

Občinska kulturna zveza Medvode bo imela na Aljaževi domačiji 
redno letno skupščino, ta bo 21. po vrsti, in sicer 20. marca. Pre-
gledali bodo opravljeno delo v letu 2018 in sprejeli program dela za 
leto 2019. Od 4. do 10. maja bo drugi Aljažev teden, na katerem jim 
bo vrnila obisk Prosvetno-kulturna zveza iz Borovelj. Prvič bo OKZ 
Medvode v tem tednu podelila Aljaževo listino donatorjem in spon-
zorjem, podpornikom kulturnih društev. Podelitev bo v Kulturnem 
domu Medvode. Organizirali bodo tudi vsakoletno strokovno ek-
skurzijo, tokrat v Beneško Slovenijo, in tako vzpostavili prijateljske 
vezi z zamejci še na naši zahodni strani. 

Kulturniki na letni skupščini

MAJA BERTONCELJ

Člani KUD JaReM so obiskovalce konec 
januarja na Aljaževi domačiji popeljali 
v letošnje prireditve z literarnim ve-
čerom Čas pelje mimo. Vsak literat je 
poslušalcem poslal svoje globoko spo-
ročilo: Poskusimo odkriti svoj drugi Jaz, 
Haikuji so moj trenutni navdih, Vsako 
življenjsko obdobje je dragoceno, Moj 
pesniški opus obsega pesmi od zgodnje 
mladosti do danes, Skrivnost vesolja 
je, da ni skrivnosti. Sodelovali so Irena 
Cigale, Andrejka Jereb, Alenka Mihorič, 
Jurij Marussig in Matej Cigale, predse-
dnik sekcije, ki je tudi vodil in oblikoval 
večer.

Na svetovni dan poezije, 21. marca, pa 
pripravljajo literarni večer Pomežik po-
mladi. K sodelovanju na njem so poleg 

svojih članov povabili še Medvoščana 
Gregorja Rozmana in Boštjana Zupani-
ča s Ptuja.

Letošnji literarni večeri
Na dan poezije v KUD JaReM pripravljajo literarni večer Pomežik pomladi.

Utrinek s prvega literarnega večera v izvedbi KUD JaReM v letošnjem letu / Foto: arhiv KUD-a

Nov dogodek bo na Aljaževi 
domačiji v petek, 8. marca, ob 
18. uri. Sekcija za oživljanje 
starih šeg in navad KUD JaReM 
prireja dogodek s Sonjo Porenta 
na temo poustvarjanja ženskih 
pokrival.

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: »Bolje 
preprečiti, kot škropiti.“ 
Del knjige je namenjen 
preventivi vrtnin, del 
pa  odgovorom za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, 
mehka vezava

AKCIJA V MARCUOb nakupu knjige Naravno varstvo vrtnin prejmete darilo -  knjigo MED.
Čebelarka Malči Božnar pouči o bogastvu medu in čebeljih pridelkov, kulinarični mojster Andrej Goljat pa nas navduši z enkratnimi recepti z uporabo medu. Ne le kot sladilo ali namaz, med lahko uporabimo pri pripravi hladnih in toplih napitkov ter številnih sladicah. V knjigi so tudi recepti za solate, testenine, mesne in ribje jedi z medom. 

12  50

EUR
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  

po ceniku Pošte Slovenije.

Ko jedem dodamo med,  
dodamo prehrani še košček narave. 

168 strani, spiralna vezava, cena

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.si

                        + poštnina

EUR
19 MAJA BERTONCELJ

Na stopnišču občinske stavbe Občine Medvode je na ogled slikar-
ska razstava Naivno slikanje – razstava Likovne in Študijske sekcije 
KUD Zbilje. Slednja jo je pripravila v sodelovanju z JSKD Ljubljana 
okolica. "Z razstavo želimo postaviti naivno slikanje v novo luč, ga 
približati ustvarjalcem in gledalcem in jim predvsem ponuditi boga-
te užitke, ki se v njem skrivajo," pravijo razstavljavci.

Razstava v občinski stavbi
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PETER KOŠENINA

Miro Miklič, medvoški ljubiteljski fotograf in pesnik, v Knji-
žnici Medvode prvič razstavlja. Predstavlja se s štirinajstimi 
fotografijami in pesmimi, razstavo pa je poimenoval Ljubim 
te, življenje.
Modernim pesmim, ki na življenje gledajo z zelo osebnega 
vidika, je dodal fotogafije, ki se z njimi vsebinsko skladajo. 
"Nisem bil vedno umetniško naravnan. Verjetno zato, ker je 
zgodba nas, ljudi, taka, da hitimo in ustvarjamo za življenje, 
ko pa prideš do točke, ko otroci odrastejo, najdeš samega sebe 
in tiste trenutke, ki si si jih morda prej le na skrivaj želel," je 
svojo pot k umetnosti opisal Miklič. Poezijo je pisal že v začet-
ku devetdesetih let, a je ni shranjeval, pred štirimi leti pa je s 
pisanjem ponovno začel. Fotografira slabo desetletje. "Vedno 
sem čutil, da imata besedilo in fotografija veliko sporočil-
no moč. Ko mi je kolegica Vesna Kirbiš svetovala, naj pesmi 
opremim s fotografijami, je bila to prava poteza in mislim, da 
ti dve stvari absolutno sodita skupaj," je razloge za dvojnost 
razstave opisal Miklič.
Od fotografskih zvrsti mu je najbližje makro fotografija, torej 
fotografiranje majhnih stvari, ki jim običajno ne posvečamo 

pozornosti, se pa nad njimi začudimo, ko jih vidimo poveča-
ne. "Če izhajam iz sebe, mora biti makro fotograf umirjen, 
mora si vzeti čas. Če želiš izdelati dobro fotografijo, je vanjo 
vloženega veliko truda. Všeč mi je, ker tako pobegnem od vse-
ga in sem sam s seboj. Pri pisanju poezije je zelo podobno, s to 
razliko, da me živahno okolje pri ustvarjanju poezije ne moti. 
Velikokrat mi pomaga osredotočiti se na to, kar se mi podi po 
glavi," je okoliščine svojega ustvarjanja opisal Miklič.
Poezija in fotografije Mira Mikliča bodo v knjižnici razstavlje-
ne še teden dni.

Ljubim te, življenje
Poezija in fotografija imata veliko 
sporočilno moč.

Miro Miklič ob eni od svojih pesmi in fotografij, ki jih razstavlja  
v knjižnici.

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

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si www.prevc.si
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Sejemske ugodnosti za vse pohištvo
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Smučarska tekačica Anamarija Lampič 
iz Valburge je svetovna podprvakinja. 
Na svetovnem prvenstvu v Seefeldu v 
Avstriji sta z Blejko Katjo Višnar odlično 
nastopili v ekipnem sprintu v klasični 
tehniki in v ciljnem sprintu pritekli do 
srebrne medalje. Zaostali sta le za Šve-
dnjama, tretji sta bili Norvežanki. To 
je bilo tudi edino odličje slovenske re-
prezentance na prvenstvu. Prav tako v 
ekipnem sprintu se je izkazal tudi Janez 
Lampič, Anamarijin mlajši brat, ki je bil 
skupaj z Logatčanom Miho Šimencem v 
finalu deveti, kar je zgodovinski dose-
žek za slovenski moški smučarski tek. 
V slovenski ekipi je bilo veliko veselje.

MEDALJA MOTIVACIJA ZA NAPREJ

Anamarija Lampič je bila po tretji slo-
venski tekaški medalji na svetovnih 
prvenstvih v prvem odzivu seveda pre-
srečna: "Srebrna medalja je res noro 
presenečenje. Mislim, da sva si jo s Ka-
tjo obe zaslužili. Ne samo medve, am-
pak cela ekipa. Vsi smo je veseli, to je 
motivacija za naprej in komaj že čakam 
naslednje tekme." To je bila njena izjava 
po tekmi. 

Po vrnitvi v domovino so si sledili spre-
jemi. Prvi je bil 2. marca zvečer na Ble-
du, naslednji 4. marca dopoldan pri 
enem izmed pokroviteljev Smučarske 
zveze Slovenije. Na njem so svoje misli 
strnili predstavniki vseh disciplin nor-
dijske družine. "Ko sem prišla domov, 
sem se nekoliko spočila, malo sem pre-
mlela stvari. Ugotovila sem, da je res, da 
nikoli ne smeš obupati. Katja trenira že 

dolgo časa, sama sem proti njej še pre-
cej na začetku. To je velika motivacija 
in komaj že čakam naslednja leta," je 
povedala Lampičeva. Nov sprejem jo je 
čakal že isto popoldne, in to v domačem 
Smledniku. "Veselim se današnjega 
sprejema pred mojo nekdanjo osnovno 
šolo. Pričakujem, da bo zabavno in vese-
lo," je dejala. In res je bilo. 

OSREDOTOČENA NA NASLEDNJE TEKME

Sprejem je potekal pred Osnovno šolo 
Simona Jenka Smlednik, organizirali 
pa so ga Občina Medvode, Javni zavod 
Sotočje Medvode in Krajevna skupnost 
Smlednik. Zbralo se je veliko število lju-
biteljev športa, ki cenijo njen uspeh, ves 
trud, ki ga je vložila na dosedanji poti. 
Prišli so tudi člani TSK Triglav Kranj, 
katerega članica je. Na prizorišče se je 
pripeljala s kočijo ob zvokih harmonike, 
na šolski stavbi je bila izobešena ogro-
mna slovenska zastava, igrala je God-
ba Medvode. "Sem že dojela, kaj mi je 
uspelo. Sem mirna. V letošnji sezoni me 
čaka še kar nekaj tekem in že sem osre-
dotočena nanje. Že včeraj sem trenirala 
na Pokljuki. Uskladiti treninge in obve-
znosti pa ni lahko, tako da se prav veli-
ko še nisem uspela spočiti," je povedala 
Lampičeva in obujala spomine na tek za 

Svetovno podprvakinjo pripeljali s kočijo
Anamarija Lampič iz Valburge je na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju 
v ekipnem sprintu v klasični tehniki skupaj z Blejko Katjo Višnar osvojila srebrno 
medaljo. V domači občini so ji pripravili sprejem, ki je potekal v Smledniku.

Anamarija Lampič in Katja Višnar, svetovni podprvakinji, skupaj na sprejemu na Bledu

Anamarija Lampič na sprejemu v Smledniku z mamo Anko in očetom Janezom



Na koncu sprejema v Smledniku je sledil še razrez torte.
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V Medvodah vedno več zadovoljnih 
z registracijo vozil
Podjetje Geslo plus, d. o. o., ki je nosilec javnega pooblastila za 
dejavnosti vseh upravnih postopkov, povezanih z registracijo 
in zavarovanjem vozil, se v medvoški regiji vse bolj uveljavlja. 
Svoje poslovne prostore je podjetje odprlo v trgovsko-poslov-
nem centru Spar v samem središču Medvod, na naslovu Cesta 
komandanta Staneta 4a. Že po dobrih dveh mesecih delova-
nja je povpraševanje po storitvah podje-
tja v Medvodah doseglo celo tako visoko 
raven, kot jo dosega v Ljubljani. 
Kot pravi direktor g. Enes Durić, je kako-
vostno svetovanje pri sklepanju vseh vrst 
zavarovanj odlika podjetja Geslo, d. o. o., ki 
že sedemnajsto leto uspešno ekskluzivno 
zastopa zavarovalnico Generali, d. d., kot 
njena največja zunanja ekskluzivna agen-
cija. “Veseli nas, da je naša ponudba zelo 
uspešno zaživela med lokalnim prebivalstvom. Našim stran-
kam je sedaj na voljo široka paleta storitev na enem mestu: 
nove registracije vseh motornih in priklopnih vozil, podaljša-
nje obstoječih registracij, izdaja prometnih dovoljenj, odjava, 
sprememba ali prenos lastništva vozila, izdaja izvoznih tablic 
ter tablic za poskusno vožnjo, upravni postopki, vsa osnovna 
zavarovanja vozila, dodatna zavarovanja po izbiri (osebna, pre-
moženjska, pokojninska, zdravstvena in obrtna zavarovanja) 
ter plačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 
(cestne takse). Strankam se prilagodimo, na željo jih lahko obi-
šče predstavnik družbe na domu v najkrajšem možnem času.”

Delovni čas: vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do  
17. ure – zaradi povečanega povpraševanja se bo odpiralni 
čas kmalu podaljšal do kasnejših ur ter tudi na sobote.

Enes Durić

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

srebrno medaljo: "Verjela sem, da sva s Katjo zelo močni. 
Celo življenje že trenirava z mislijo na osvojitev medalje na 
velikih tekmovanjih. Ko kot otrok gledaš vzornike na sto-
pničkah, si želiš, da bi bil kdaj tudi sam tam – in sedaj mi je 
to uspelo. Po posamičnem sprintu, ko nam ni šlo, se je bilo 
treba maščevati." Medaljo ji je uspelo osvojiti že pri 23 letih. 

ČESTITAL JI JE TUDI NEKDANJI RAZREDNIK V OSNOVNI ŠOLI

Na sprejem v Smlednik je prišel tudi trener slovenske A-re-
prezentance Škofjeločan Nejc Brodar. Poudaril je dobro delo 
celotne ekipe in tudi Stefana Saracca, osebnega trenerja 
Anamarije Lampič. 
Lampičeva ima najzvestejše navijače v prvi vrsti doma. 
Mama Anka, oče Janez, sestra Tinkara in seveda tudi brat 
Janez so bili vsi zraven na prvenstvu ob tem uspehu. "V živo 
je tekmo veliko lažje spremljati kot po televiziji. Nismo pri-
čakovali medalje. Res sta presenetili. Noro," je dejala mama 
Anka, oče Janez pa je o Anamariji in Janezu dodal: "Super 
jima gre. Anamarija se zna dobro osredotočiti na tekmo, Ja-
nez je včasih morda še preveč miren." 
Anamariji je čestital tudi Marko Valenčič, ravnatelj OŠ Si-
mona Jenka Smlednik, ki je bil v osnovnošolskih letih tudi 
njen razrednik. "Že takrat je bila izjemna športnica. Verja-
mem, da bi uspela v številnih športih. Želim ji, da bi se ji 
v igrah stotink še velikokrat izšlo. Vložila je veliko napora. 
Gredo ji vse čestitke," je dejal. Podpredsednica KS Smlednik 
Tanja Perko ji je med drugim namenila naslednje besede: 
"Vsi ti uspehi sokrajanov nam pomenijo veliko, nam dajejo 
spodbudo, predvsem upam, da tudi pri mladini vzpodbudijo 
veselje do športa."
Čestitkam sta se pridružila tudi medvoški župan Nejc Smo-
le in direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode Aleš Kalan. 
"Danes smo tukaj, ker se veselimo s tabo. Iskreno hvaležni 
smo za to, da nam kažeš, da kjer je volja, je tudi pot, da so 
cilji dosegljivi. Hvala, da ime naše Valburge, Smlednika in 
Medvod ponašaš v širni svet," je poudaril župan.

ANAMARIJA LAMPIČ: HVALA VSEM, KI STE PRIŠLI

Zadnja misel je pripadla Anamariji Lampič: "Hvala vsem, ki 
ste prišli. Vesela sem, da me gledate po televiziji, navijate 
zame in z mano trpite." Uradni del sprejema se je končal z 
rezanjem torte.



MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

Končala se je tekaška sezona poligona 
Nordijskega centra Bonovec, prav tako 
je svoja vrata zaprlo drsališče. Kako so 
zadovoljni z obiskom, so pojasnili v Jav-
nem zavodu Sotočje.

POLIGON OBISKALO OKROG TRINAJST 
TISOČ TEKAČEV
V Nordijskem centru Bonovec so letos 
zabeležili 51 obratovalnih dni. Poligon 
so uradno odprli 5. januarja, zaprli 23. 
februarja. "Zabeležili smo 57 dni z mo-
žnostjo teka na smučeh. Glede razmer-
ja med številom obratovalnih dni in 
številom obiskovalcev smo zabeležili 
najboljšo sezono doslej. Ocenjujemo, 
da je center v dveh mesecih obiskalo 
okrog 13 tisoč obiskovalcev. Poligon je 
bil povečini zaseden že v dopoldanskih 
urah, zabeležili smo pet športnih dni 
osnovnih šol in Univerze v Ljubljani. 
Iz naslova vstopnic in najemnin po-
ligona za tekmovanja je okrog 13.500 
evrov prihodkov. V dveh mesecih je 
na Bonovcu potekalo šest tekmovanj 
v nordijski kombinaciji in v teku na 
smučeh," je pojasnila Ines Iskra. Do-
dala je še zanimivost: najstarejši redni 
uporabnik poligona beleži kar 92 let. To 
je upokojeni pediater Milan Štrukelj iz 
Podreče. 

V Javnem zavodu Sotočje so zelo zado-
voljni tudi z novim snežnim topom, 
prav tako s pogodbenim izvajalcem 
del – Nordijskim športnim društvom 
Medvode, ki je dvakrat dnevno skrbelo 
za urejene proge. Ob tem je izpostavila 
Damjana Jenka in Miho Jezerška. "Za 
dnevno urejene proge smo prejeli lepo 
število pohval uporabnikov in okoliških 
obiskovalcev," je še povedala Iskra.

DOBER OBISK TUDI NA DRSALIŠČU

V Javnem zavodu Sotočje Medvode so 
zelo zadovoljni tudi z letošnjo sezono 
drsališča, ki je obiskovalce prvič raz-

veseljevalo kar tri mesece. "Po naši 
oceni je drsališče v treh mesecih obi-
skalo okrog šest tisoč obiskovalcev. Za-
beležili smo 1786 izposoj opreme (drsal-
ke in tjulenj za lažje drsanje), več kot 
dvajset obiskov pa so v dopoldanskem 
času izvedle tudi skupine iz medvoških 
osnovnih šol in vrtcev. Izredno poziti-
ven odziv obiskovalcev je bil na urejen 
gostinski obrat ob drsališču, zaradi 
strehe nad drsališčem pa je drsanje ne-
moteno potekalo 93 dni, tudi za zimske 
počitnice," je pojasnil Jure Galičič. Na 
drsališču ste se letos lahko preskusili 
tudi v kerlingu.

Poligon in drsališče sta bila dobro obiskana
Po ocenah je poligon Nordijskega centra Bonovec obiskalo okrog trinajst tisoč tekačev, 
na drsališču pa je v treh mesecih drsalo okrog šest tisoč obiskovalcev.

Bonovec je bil odprt tudi v poznopopoldanskih in večernih urah, ko so tekači tekli pod žarometi. Proga je bila celo zimo videti kot snežna oaza.

Drsališče je bilo dobro obiskano.
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Hokejski klub Jelen je sredi februarja v 
kranjski Ledeni dvorani pripravil dvo-
dnevni mednarodni hokejski turnir 
Jelen International 2019, na katerem je 
nastopilo šest ekip, med katerimi sta 
bili tudi dve iz tujine. Jeleni so v finalu 
turnirja morali priznati premoč ekipi 
Citroën Trobec.
HK Jelen ima v svoji tridesetletni zgo-
dovini veliko izkušenj s prirejanji tur-
nirjev, ki na rekreativnem nivoju pri 
nas niso ravno običajni. Organizator-
ji ocenjujejo, da je letošnji lepo uspel. 
"Pomembno je, da je turnir izenačen, 
saj le tako pride do izraza ves čar ho-
keja. Dokaz za to je lanski zmagovalec, 
češka ekipa iz Trebiča, ki je bila letos 
bolj pri repu. Na teh tekmovanjih se 
igra pravi hokej s pravili, prilagojeni-
mi za veteranski hokej. Ekip, ki bi bile 
brez jedra izkušenih igralcev z več leti 
aktivnega igranja, praktično ni več. To 
se pozna pri hitrosti in taktični postavi-
tvi posameznih ekip," pravi Staš Kalan, 
dolgoletni član Jelenov. V ekipi igrajo 
večinoma igralci s Senice in iz Reteč, 
nekaj pa jih prihaja iz Ljubljane, Škofje 
Loke in Kranja. Čeprav so rekreativci, k 
hokeju pristopajo zelo resno.

Jeleni so z že omenjenim Trebičem že 
dolgo močno povezani. V tem mestu na 
Moravskem opravljajo priprave na se-
zono že skoraj tako dolgo, kot obstajajo. 
"Gre za mesto s približno 50 tisoč prebi-
valci in bogato zgodovino. V začetku smo 
bili zanje lahek in 'eksotičen' tekmec. Z 
leti so se začele zadeve obračati in prišle 
so tudi prve zmage nad Čehi. Za nas je 
najpomembnejše, da vedno dobimo na 
voljo ustrezne termine za trening. V času 
priprav dobimo tudi strokovno pomoč 
njihovih trenerjev. Vse taktične zamisli, 
ki jih imamo, so 'zrasle' prav v Trebiču. 
Smo pa v preteklosti več sodelovali s če-
škimi trenerji, ki so bili na delu v Kranju 
in so kakšno uro namenili še nam," so-
delovanje s Čehi opisuje Kalan.  Zaradi 
uspehov reprezentance in Anžeta Kopi-

tarja v ligi NHL je v Sloveniji še vedno do-
volj zanimanja za hokej, največja težava 
pa je pomanjkanje dvoran, saj so tiste, 
ki so na voljo, zasedene vse dni do po-
znih večernih ur. "Imamo izredno srečo, 
da smo z vodstvom HK Triglav iz Kranja 
našli termin sredi sezone, ko se njihove 
selekcije borijo za čim boljša izhodišča 
v končnicah. Upam, da bomo to odlično 
sodelovanje nadaljevali tudi vnaprej," 
pravi Kalan in dodaja, da rekreativci tur-
nirje po navadi igrajo, ko se po koncu ho-
kejske sezone sprostijo dvorane.
HK Jelen se je pred leti že dvakrat odpra-
vil čez Atlantik na svetovno amatersko 
prvenstvo. Tja odhajajo prihodnje leto 
marca, ko bodo v kanadskem Vancou-
vru nastopili na svetovnem pokalu ve-
teranskih ekip. 

Turnir Jelenov
Nastopile so štiri slovenske 
ter po ena avstrijska in 
češka ekipa.

Hokejisti HK Jelen so na dvodnevnem mednarodnem turnirju v Kranju osvojili drugo mesto.

MAJA BERTONCELJ

Bliža se Memorial Henrika Sečnika, ki 
bo že sedmi. V Hrašah bo potekal v ne-
deljo, 7. aprila, med 10. in 15. uro. Gre 
za tekmovanje vlečnih psov na suhem v 
kategorijah canicross, bikejoring, scoo-
ter in vozički. Potekal bo tudi tek s kužki 
(ob 12.30), ki je netekmovalne narave. 
Tudi letos se bo predstavila jahalna šola 
Jahalnega centra kmetije Janhar. Prire-
ditev organizira Društvo športnih psov 
Slovenije v sodelovanju s Turističnim 
društvom Hraše.

Tekme  
z vlečnimi psi

Tekmovanje vlečnih psov je zanimivo tudi za gledalce.
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TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

ZAKAJ BITI TELESNO AKTIVEN?

Razlogi so zelo različni, od boljšega po-
čutja in sprostitve, spletanja novih vezi v 
družbi, kvalitetnega preživljanja proste-
ga časa do skrbi za svoje zdravje, ki je po 
mojem mnenju naša največja vredno-
ta. Vse aktivnosti dajejo pozitivne učin-
ke, vendar v današnjem svetu, kjer čas 
predstavlja zlato, je pomembna tudi ra-
cionalnost. Na tem mestu sam kot tek-
movalec v svetu gorskega teka za učin-
kovito izbiro rekreacije zagovarjam tek, 

saj je ena izmed najbolj naravnih oblik 
gibanja.

ZAKAJ TEK?

Je najbolj preprost šport, saj lahko te-
čemo kjerkoli, par tekaških copat pa ob 
vsakodnevnih obveznostih v avtomobi-
lu ne zavzame veliko prostora. Na tak 
način si lahko lažje vzamemo čas za tek 
in ga kadarkoli vrinemo v svoj urnik. 
Poleg tega je časovno precej raciona-
len, saj je v gibanje vključena zadostna 
količina mišične mase, s čimer lahko 
v sorazmerno kratkem času naredimo 
veliko za svoje telo.

ČAR TEKA

Najraje pri teku pa imam, da predstavlja 
gibanje v naravi in na svežem zraku. Ni 
lepšega kot opazovanje prelivanja kra-
snih barv na listih dreves ob prihodu je-
seni, snežne idile, prebujanja narave iz 
zimskega spanja in poslušanja žvrgole-
nja malih ptic v jutranjih urah. Obenem 
je idealno sredstvo za raziskovanje oko-
lice, saj lahko peš pridemo kamorkoli. 
Naše okolje nudi obilo različnih poti in 

skritih kotičkov, ki kar vabijo k obisku. 
Človek ob tem spočije svoje misli, vpije 
dodatno energijo, s čimer kar na novo 
zaživi. Mogoče bo komu zvenelo čudno, 
vendar imam sam zaradi ukvarjanja s 
športom več energije v vsakdanjem ži-
vljenju. Ob zadovoljstvu tako vsako delo 
postane lažje.

KAKO ZAČETI?

Predvsem z veseljem in pa postopoma, 
saj telo potrebuje določen čas za prila-
goditev. To lahko pomeni tudi menjavo 
hoje in teka, sčasoma pa malenkostno 
povečevanje deleža na račun teka. Tak 
začetek blagodejno vpliva na naše miši-
ce, sklepe in vezi, zato ni bojazni, da bi 
izzvali kakršno koli bolečino. Vem, vča-
sih se je težko spraviti iz udobja, ki ga 
ponuja kavč, vendar zagotavljam precej 
večje zadovoljstvo ob končanem teku 
kot pa po uri gledanja televizije.
V začetku junija je organiziran festival 
Medvode v gibanju, v katerega je vklju-
čena tudi tekaška prireditev s tekom na 
pet ali deset kilometrov. Za vse, ki boste 
s tekom šele začeli, priporočam krajšo, 
za bolj zagrizene in že utečene pa daljšo 
traso. Naj bo to za vse še dodatna moti-
vacija, časa za pripravo pa je še dovolj. 
Luštno bo!

V gibanju s Timotejem (1)

Stan
Servis koles
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Košarkarji ekipe Brinox Medvode so v letošnji sezoni druge slovenske košarkarske lige 
zelo uspešni. Po odigranih devetnajstih tekmah so z dvanajstimi zmagami in sedmi-
mi porazi na lestvici na visokem tretjem mestu. V ligi igra dvanajst ekip. Do konca pr-
vega dela tekmovanja imajo še tri tekme, dve v gosteh (Mesarija Prunk Sežana, Porto-
rož) in eno doma. Spodbujate jih lahko v soboto, 16. marca, v Športni dvorani Medvode. 
Tekma se bo začela ob 19. uri, njihov nasprotnik pa bo ekipa Terme Olimia Podčetrtek.

Košarkarji visoko na lestvici

Medvoščani so bili doma 1. marca s 74 : 72 boljši od Grosuplja. 

V Sotočju bo bralce h gibanju spodbujal Timo-
tej Bečan, v lanski sezoni najboljši slovenski 
gorski tekač, po izobrazbi kineziolog. Šport 
in rekreacija sta del njegovega vsakdana. V 
lanski sezoni je v gorskem teku naredil velik 
korak naprej, če sodimo po časih v zimskih 
mesecih, bo šlo tako naprej tudi v letošnji. 
Njegovi cilji so evropsko prvenstvo in tekme 
svetovnega pokala. Letos je prvič postal tudi 
očka in se iz Žlebov preselil v Medvode.

Spodbujal bo h gibanju
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Slovenci smo že v srednjem veku romali v Kompostelo v špan-
ski Galiciji, na grob svetega Jakoba, pred desetletjem pa sta za-
konca Marjeta in Metodij Rigler iz Ljubljane, ki sta ustanovila 
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji, začela tudi po 
naši deželi na novo odkrivati stare romarske poti, ki vodijo v 
Kompostelo. Osrednja poteka od Obrežja prek Ljubljane do Tr-
sta, gorenjska veja od Ljubljane do Svetih Višarij (in na poti iz 
Ljubljane v Škofjo Loko prečka tudi območje občine Medvode), 
tretja, štajerska, pa od madžarske meje proti osrednji Sloveniji. 
Letos je dr. Vladimir Žumer iz Preddvora na pobudo svoje žene 
Franceske markiral novo varianto Jakobove poti na Brezje čez 
Sv. Jakob nad Preddvorom. Ta se začenja pri cerkvici sv. Jako-
ba v Hrašah, kjer smo se pred kratkim srečali z zakonskima 
paroma Rigler in Žumer, ki sta nam razložila potek nove razli-
čice romarske poti. V Hrašah se ta veja odcepi od prekmursko-
-štajerske veje slovenske Jakobove poti, vodi pa skozi vodiško 
gmajno mimo Voklega in Šenčurja čez Srednjo vas, Luže, Ol-
ševek in Tupaliče do Preddvora, kjer se vzpne na Sv. Jakob, iz 
Preddvora pa gre naprej skozi Bašelj, Trstenik, Goriče, Golnik, 
Senično, Udin boršt, Sebenje, Križe, Retnje in Kovor na Brezje. 
Na poti je kar nekaj cerkva, posvečenih sv. Jakobu, na prvem 
delu poti, ki je sicer dolga 46 kilometrov, pa sovpada s spomin-
sko planinsko potjo Jakoba Aljaža Od doma do doma.
Srečanju v Hrašah sta se pridružila tudi Joži Kumar, ki z mo-
žem oskrbuje cerkvico, in Marjan Mali, predsednik Turistič-
nega društva Smlednik. "Veseli me, da bo po našem območju 
potekala še ena pot, ki bo omogočila, da naš kraj spozna več 
ljudi," je dejal Mali, tudi sam z ženo Olgo navdušen pohodnik 
po Jakobovih poteh. "Peš v najlepši luči spoznaš kraje naše do-
movine in njene ljudi ter se šele tako zavedaš, kaj lepega pre-
moremo." 

Nov odsek Jakobove poti
Gorenjski odsek Jakobove romarske poti 
dobiva novo različico, ki se začenja pri 
cerkvici sv. Jakoba v Hrašah.

Pred cerkvico v Hrašah (od leve): Metodij Rigler, Joži Kumer, Marjan 
Mali, Marjeta Rigler ter Franceska in Vladimir Žumer / Foto: Tina Dokl

MAJA BERTONCELJ

Prvega marca se je začela nova sezona kolesarske akcije 50 vzpo-
nov na Katarino, ki traja od marca do oktobra. "V novi sezoni ve-
ljajo enaka pravila kot prejšnja leta. Kolesarji, ki želite sodelovati 
v naši akciji, se prijavite v gostišču Vihra. Ob plačilu vpisnine do-
bite v gostišču vpisno številko. Tisti, ki ste se akcije udeležili že v 
prejšnji sezoni, boste obdržali staro vpisno številko," pojasnjuje-
jo v Kolesarskem klubu Medvode.

Začetek akcije Petdeset vzponov  
na Katarino

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500 Wh  2.799 € 

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

        NAKUP NA 
KREDIT 

POPUST 15%
na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

UGODNOST v mesecu MARCU 2019

A2U Šenčur 04 29 27 200 / A2U Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €
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CVETO ZAPLOTNIK

Zadružna zveza Slovenije je februarja pripravila v gostilni 
Mihovec v Zgornjih Pirničah posvet zadružnikov ljubljanske, 
gorenjske in kamniško-zasavske regije. Državni sekretar mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Pod-
goršek je predstavil letošnje razpise za ukrepe kmetijske poli-
tike in najpomembnejše naloge ministrstva. Kot je dejal, se na 
ministrstvu veliko ukvarjajo z oblikovanjem ciljev in pripravo 
ukrepov za naslednje sedemletno obdobje skupne kmetijske 
politike Evropske unije. "Slovenija potrebuje tako manjše kot 
večje kmetije – manjše predvsem za ohranitev poseljenosti po-
deželja in večje za zagotovitev prehranske varnosti, zato razmi-
šljamo o ukrepih tako za manjše kot za večje kmetije," je dejal 
Podgoršek in dodal, da pripravljajo tudi spremembe zemljiške 
politike, s katerimi želijo preprečiti razprodajo kmetijskih ze-
mljišč tujcem in zemljišča bolje zaščititi pred prostorskimi 
posegi. Prve izkušnje z znakom Izbrana kakovost Slovenija 
so po ugotovitvah ministrstva dobre, saj vse več potrošnikov 
prepoznava razliko med mesom in mlekom z znakom in brez 
njega. "Slovenija kot članica Evropske unije, v kateri velja prost 
pretok blaga in storitev, ne more preprečiti uvoza mesa iz Polj-
ske, lahko pa spremeni sistem javnega naročanja in pri tem 
zagotovi večji delež doma pridelane hrane," je dejal Podgoršek.

SUBVENCIJE DOBIVAJO TUDI TISTI, KI NIČ NE PRIDELAJO

V razpravi je bilo slišati različna mnenja in predloge, tudi 
kritike. Omenimo le nekatere. Zakon o kmetijstvu vsebuje 
nekatere za zadružništvo neživljenjske rešitve, med drugim 
tudi to, da mora zadružnik s svojo zadrugo skleniti pogodbo 
o sodelovanju oziroma o prodaji pridelkov. Javnim zavodom 
bi morali predpisati, da v okviru javnega naročanja večinoma 
kupujejo meso z oznako Izbrana kakovost Slovenija. Ker bo 
v prihodnjem sedemletnem programskem obdobju za kme-
tijstvo manj denarja kot doslej, se bo vnela huda bitka za ta 
denar, pri tem pa je bojazen, da bo kratko potegnilo hribovsko 
kmetijstvo, ki že v sedanjem programskem obdobju dobiva 
manj denarja kot v prejšnjem. Sedanji sistem razdeljevanja 
subvencij ni dober, denar dobijo tudi tisti, ki nič ne pridelajo, 
zato bi v novi finančni perspektivi morali subvencije name-
njati le tistim, ki pridelujejo hrano. V hribih je vse težje dobiti 
zemljišča za gradnjo hiš in drugih objektov. Odkupne cene 
kmetijskih pridelkov so na enaki ravni, kot so bile pred dese-
timi leti, pridelovalni stroški pa so se zvišali, prav tako tudi 
življenjski standard potrošnikov. Zanimivo bi bilo izvedeti, 
koliko od skupne kmetijske pogače dobijo kmetje in koliko 

nas stane razdeljevanje subvencij, skupaj s pripravo predpi-
sov in nadzorom. 

UVELJAVITEV KOLEKTIVNE ZNAMKE

Predsednik zadružne zveze Peter Vrisk je na srečanju predsta-
vil aktivnosti zveze pri pripravi nove skupne kmetijske politike 
in resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva in podeželja 
ter prizadevanja, da bi v javnih zavodih povečali delež lokalno 
pridelane hrane in da bi se v shemo Izbrana kakovost čim prej 
vključili tudi drugi kmetijski sektorji. Letos naj bi v zadružni 
zvezi uveljavili kolektivno znamko, s katero naj bi povečali 
prepoznavnost, ugled in zaupanje zveze in njenih članic, sku-
paj s kmetijskim ministrstvom pa so ministrstvu za finance 
tudi predstavili predloge za spremembo davčne zakonodaje, 
s katerimi bi spodbudili razvoj zadružništva. "Če bo Evropska 
unija v prihodnjem sedemletnem obdobju dala za kmetijstvo 
manj denarja kot v sedanjem obdobju, bomo razliko zahtevali 
od države. Če je država našla denar za delavce v javnem sektor-
ju, ga bo morala tudi za kmete," je dejal Vrisk.

V Pirničah regijski posvet zadružnikov
Zadružniki so se na regijskem posvetu zavzeli za spremembo javnega naročanja,  
s katero bi pri zagotavljanju prehrane v bolnišnicah, šolah, vrtcih, domovih za 
starejše in drugih javnih zavodih zagotovili večji delež lokalno pridelane hrane.

Državni sekretar Jože Podgoršek

Del udeležencev regijskega posveta zadružnikov v Pirničah

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji Sotočje dne  7. 2. 
2019 z geslom PUST V MEDVODAH, ki prejmejo knjigo MELANDA, 
so: Marinka Kristanc iz Smlednika, Ana Kržaj iz Medvod in Alenka 
Trampuš iz Medvod. Nagrajencem iskreno čestitamo. 
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kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si
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22 let 

22 let 

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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MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta se je zadnje čase začela 
zanimati za peko kruha z drožmi oziro-
ma za peko kruha s kislim testom. To-
krat predstavlja proces nastanka kva-
snega nastavka, v naslednji številki pa 
si boste lahko prebrali še recept za kruh.
"Navodila se mi niso zdela enostavna, pa 
sem pomislila, kako so naše babice ali 
prababice pekle kruh brez koščka pivske-
ga kvasa. Tako, da so od vsakega kru-
šnega testa, ki so ga pripravile, odvzele 
košček testa in ga pustile za naslednjič, 
dale so ga sušiti, in ko so naslednjič pekle 
kruh, so to suho zmes namočile najprej v 
vodo, da se je zmehčala, in potem prime-
šale mešanici moke in vode. Kvasni na-
stavek oziroma kislo testo je ustvarjeno s 
pomočjo naravnega procesa fermentaci-

je. Vse, kar potrebujemo za ta proces, sta 
moka, voda in čez nekaj časa dobimo na-
raven kvas," pravi. 
Na spletu je danes veliko receptov in 
enega je s prilagoditvami preskusila tudi 
sama. "Prvi dan najprej stehtaj steklen 
kozarec in si zapiši njegovo težo. Vanj 
usuj 70 g moke in 70 g vode. Močno pre-

mešaj in pokrij z gazo. Tako nadaljuješ 
vsak dan približno isti čas do sedmega 
dne, ko lahko spečeš kruh. Začela sem 
takole: tri velike jedilne žlice ržene moke 
sem zmešala v kozarcu z 1 dl tople vode, 
tako da sem dobila gladko zmes, pokrila 

s pokrovom od kozarca in postavila na 
okensko polico na toplo, naslednji dan 
sem ponovno dodala tri žlice ržene moke 
in 1 dl tople vode. Tretji dan sem že opazi-
la, da so se v kozarcu pojavili mehurčki, 
kar pomeni, da se je fermentacija začela. 
Že peti dan sem imela poln kozarec in 
sem spekla že prvi kruh, seveda sem vsak 
dan še vedno hranila svoje droži. Moj prvi 
kisli kruh sem torej zamesila peti dan, in 
sicer z belo in koruzno moko. Kruh še ni 
bil nikoli tako lep in okusen. Do sedmega 
dne sem droži hranila po istem postop-
ku, vmes naredila tudi carski praženec, 
ki sem mu dodala višek droži, 3 žlice ki-
slega testa, 4 jajca, 1 vaniljev sladkor in 
moko in spekla po okusu najboljši carski 
praženec do sedaj. Spekla sem nekaj raz-
ličnih vrst kruha, najboljši po okusu in 
na pogled je bil polnozrnat bel pšenični 
kruh. Sedaj imam drožni nastavek shra-
njen v hladilniku in ko želim peči kruh, 
kozarec postavim na toplo, počakam ne-
kaj časa, dodam tri žlice ržene moke in 1 
dl tople vode (nahranim droži), počakam 
približno dve uri in vsebina v kozarcu se 
podvoji. Takrat že lahko mesim kruh," je 
pojasnila.
O receptu za kruh pa prihodnjič.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Kruh iz kislega testa (1)

Nastajanje droži

Kvasni nastavek oziroma 
kislo testo je ustvarjeno s 
pomočjo naravnega procesa 
fermentacije.

Prejšnjič sem kot iztočnico za uganko 
omenil robotizacijo in nje posledice za 
družbo, ondan pa sem bral sestavek o 
prometu, o prevažanju, o naših jeklenih 
konjičkih. Že v bližnji prihodnosti, govo-
rim o desetletju ali dveh, avtomobilizma, 
kot ga poznamo danes, ne bo več. In takrat 
se bomo pravzaprav zavedli vseh predno-

sti, da živimo na tem koščku planeta, in 
ne sredi urbanizirane, visoko tehnološko 
razvite pokrajine. Danes pomeni večini 
mojih sodržavljanov prednost življenja v 
tem kraju bližina šol, zdravstvenih usta-
nov, banke, pošte ter vseh mogočih trgo-
vskih centrov, torej vse to na dosegu roke. 
Ko bodo nastopile še vse te spremembe 
v transportu, se bomo zavedli prednosti, 
da živimo sredi neokrnjene narave. Kje 
sem napravil ta posnetek in katera gora 
pogleduje iz ozadja? Odgovore pošljite 
do konca marca na naslov Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s pripisom 
"za Sotočje". En pravilen odgovor bomo 
izžrebali in pošiljatelja nagradili.

V februarski številki sem vas spraševal 
po zgornji fotografiji. Na njej je Tehovec. 
Nagrado prejme Nina Okršlar iz Goričan.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?

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

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

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

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si
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  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 5,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 100 do 116 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0477 g/km. 
Emisije trdnih delcev: od 0,00062 do 0,00097 g/km. Število delcev: od 0,04 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vozilo na sliki je simbolično in nima opreme nivoja Signature.

peugeot.si

PAKET STILSKIH 
DODATKOV
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA 
STRANSKA OGLEDALA
ZASLON NA DOTIK S 
FUNKCIJO MIRROR SCREEN

PEUGEOT 208 
SIGNATURE
RAZGIBAJ SVOJ SVET!

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

Že nekaj let je eden najpriljubljenejših kompaktnih malih te-
rencev v Sloveniji. Po prodaji konstantno zaseda enega od pr-
vih treh mest. Po podatkih Trgovinske zbornice Slovenije so 
lani prodali 1357 teh avtomobilov, kar peugeot 2008 uvršča na 
prvo mesto, pred VW T-Roc in opel mokko x. Mali SUV ali večji 
brat peugeota 208 z veliko uporabnega prostora je pravi prodaj-
ni hit. Kupujejo ga mlade družine in starejši, saj se v teh avto-
mobilih sedi višje, za volanom pa imaš občutek večvrednosti 
in občutek varnosti. Z velikimi kolesi in plastičnimi obroba-
mi je avtomobil videti bolj robustno, tudi bolj prestižno. To je 
avtomobil, ki je namenjen izletnikom, smučarjem, gobarjem, 
kolesarjem, vsem tistim, ki iščejo aktivni slog življenja.
Povprečen voznik pravzaprav ne bo pogrešal prav nič. Peu-
geot 2008 je mali karavan z zadovoljivo količino uporabnega 
prostora. Luksuzni materiali, lepa obdelava, majhen in na-
tančen volan, velik zaslon na dotik, množica dodatne opreme 
in končno tudi cena, ki se začne pri 13.200 evrih, so glavni 
aduti tega avta. Za varno vožnjo v slabših voznih razmerah, 
kot so sneg, pesek, razrit kolovoz ..., si lahko omislite sistem 
»grip control«, ki Peugeotu omogoča, da v skladu s podlago 
na kolesa optimalno usmerja vlečno moč. Ta sistem sicer ne 
nadomešča štirikolesnega pogona, se boste pa z njim lažje 
izvlekli iz zahtevnih razmer, če boste na primer obtičali v bla-
tu. Grip control omogoča pet načinov vožnje, ki jih izbirate s 

sredinskim vrtljivim gumbom: standard, sneg, neutrjen te-
ren, pesek in ESP izključen. 
Model 2008 so pri Peugeotu prvič predstavili leta 2013. Leta 
2016 je peugeot 2008 dobil malce prenovljeno in s tem še bolj 
všečno podobo. Znotraj je bilo sprememb malo ali nič, na zu-
naj pa je največja sprememba od daleč vidna modernejša in 
višja motorna maska, ščitniki pod odbijači, nova platišča in 
grafika zadnjih luči.

Peugeot 2008
Najbolj prodajan mali SUV v letu 2018

Peugeot 2008 – veliki brat peugeota 208
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Prostor za podatke: poblaščeni zastopnik, tel. xx / xxx xxxAVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

Evropska unija in z njo tudi Slovenija se 
pospešeno pripravlja na širšo uporabo 
digitalnega radia. Evropski parlament 
je konec lanskega leta izglasoval, da bo 
digitalni radio DAB+ obvezna standar-
dna oprema v vseh novih avtomobilih. 
Nekatere države so glede tega že kon-
kretne, na primer Italija s 1. januarjem 
naslednjega leta že predpisuje obvezne 
sprejemnike DAB +, Francija bo to uzako-
nila, ko bo z digitalnim radiem pokritega 
dvajset odstotkov prebivalstva, Norveška 

pa analognega FM-oddajanja in posle-
dično FM-sprejemnikov ne pozna več.
In kako je pri nas? Čeprav obstaja kar 
nekaj domačih prodajalcev (uvoznikov) 
avtomobilov, ki že zdaj ponujajo digital-
ni radio DAB+ v osnovnih modelih, veli-
ka večina digitalni radio obravnava še 
vedno kot dodatno opremo, ki za name-
ček velikokrat sploh ni poceni. Ob tem 
ga žal trenutno veliko prodajalcev svo-

jim kupcem aktivno sploh še ne ponuja. 
Trenutno je v slovenskem digitalnem 
etru že 18 radijskih postaj oz. programov, 
ki se slišijo na teritoriju celotne Slove-
nije. Poleg vseh slovenskih nacionalnih 
programov je tu še vrsta komercialnih 
programov, od popularnega Radia1, Ra-
dia Center, Radia Ognjišče, Rock radia, 
do Radia Veseljak in Radia Študent. Ob 
tem velja omeniti, da pa le polovica 

Ko kupujete nov avto, naj ima ta že digitalni  
radijski sprejemnik
Evrospka unija z letom 2021 uvaja obveznost sprejemnikov DAB+.

Digitalni radio prinaša večjo 
kvaliteto signala, sprejem 
brez motenj, večje število in 
tematsko pestrost programov 
ter možnost dodatnih 
večpredstavnih vsebin.
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  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

postaj oddaja v sprejemljivi kvaliteti, 
ki omogoča mobilni sprejem brez mo-
tenj v avtu. Razloge je iskati v negotovih 
začetkih, saj je trenutno na digitalne 
sprejemnike vezanih malo poslušalcev. 
Razvoj digitalnega radia bo počasnejši, 
ker se ne predvideva popolna ukinitev 
analognih radijskih frekvenc, kot se je 
to zgodilo s televizijo. Za razliko od te-

levizije bo analogni FM-radijski signal 
vsaj še nekaj časa obstajal še naprej kot 
alternativa digitalnemu in ne bo uki-
njen. Mnogi se verjetno spomnite, da 
smo bili konec leta 2010 prisiljeni tako 
rekoč čez noč nabaviti posebne spreje-
mnike (škatlice), ki smo jih montirali 
med anteno in televizor, da smo lahko 
televizijske programe še naprej gledali 
(izjema so bili tisti, ki so sprejemali si-
gnal preko kabelskega omrežja).
Po informacijah nacionalne RTV, ki 
krovno pelje projekt digitalizacije radia 
v Sloveniji, je z digitalnim radijskim si-
gnalom pokritih že okoli devetdeset od-
stotkov vseh avtocest in kar sedemde-
set odstotkov gospodinjstev, to pa daje 
dobro osnovo digitalnemu radiu v Slo-

veniji. Omrežje se bo v naslednjih dveh 
letih pospešeno širilo, RTV Slovenija na-
merava zagotoviti sprejem digitalnega 
signala po celotni Sloveniji.
In v čem so prednosti digitalnega ra-
dia? Ob tem, da se z uvedbo digitalnih 
frekvenc sprošča natrpan FM-radijski 
spekter, prinaša digitalni radio večjo 
kvaliteto signala, sprejem brez motenj, 
večje število in tematsko pestrost pro-
gramov, možnost dodatnih večpred-
stavnih vsebin, prometne informacije, 
celo navigacijo itd. Za konec še dodaj-
mo, da so cene digitalnih radijskih spre-
jemnikov v rangu sedanjih analognih. 
Enostaven digitalni radijski sprejemnik 
dobite že za manj kot 50, avtomobilski 
sprejemnik pa že za manj kot 200 evrov.

AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

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

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

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO EKO SUBVENCIJA

www.aclovse.si
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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: 12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.,  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: info@visitmedvode.si  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Prireditve v marcu in aprilu 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Sobota, 9. 3. 2019  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

POSTNI VEČER: MARIJA IN ANDREJ ŠTREMFLJ – PREKO GORA DO BOGA

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 9. 3. 2019  klub Jedro, ob 21. uri

KONCERT SKUPIN IF FLOYD (PINK FLOYD TRIBUTE) IN AC/DC COVER BAND
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 10. 3. 2019

IZLETNIŠKI ODSEK: MALI GOLAK (1495 M)
PD Medvode, prijave na tel. 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Nedelja, 10. 3. 2019  klub Jedro, ob 19. uri

ZVOČNA KOPEL Z GONGI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Torek, 12. 3. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

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

Torek, 12. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri

KULTURNI KLEPET: GREGORJEVO IN STARI OBIČAJI KOT NESNOVNA 
KULTURNA DEDIŠČINA
JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si

Sreda, 13. 3. 2019  avla Kulturnega doma Medvode, ob 19. uri

URICE ZA ZDRAVJE: ZELIŠČARSKA DELAVNICA

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

Sreda, 13. 3. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

POZORNOST IN AVTIZEM: VZROKI IN POMOČ, KI DELUJE;  
APOLONIJA KLANČAR

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

Petek, 15. 3. 2019  Hiša otrok Montessori, Preska, od 9. do 13. ure

DAN ODPRTIH VRAT V RAHELINEM VRTCU – VABILO NA OGLED  
PROSTOROV IN DELA, MOŽNOST VPISA

Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 15. 3. 2019  klub Jedro, ob 21. uri

PRVI PREDIZBOR NATEČAJA BOB – BATTLE OF BANDS

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

Sobota, 16. 3. 2019  prijava v Župniji Preska 

POSTNO ROMANJE – POSTNI PRTI NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 16. 3. 2019  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

ČAROBNOST BLEJSKEGA JEZERA – GLEDALIŠKA PREDSTAVA  
ZA OTROŠKI ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Sobota, 16. 3. 2019  klub Jedro, ob 20. uri

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

Ponedeljek, 18. 3. 2019  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

VZGOJA ZA VERO – PREDAVANJE ZA STARŠE

Župnija Preska, T: 051 303 164

MAREC
Petek, 8. 3. 2019  DEOS Medvode, ob 16.15
KONCERT OB DNEVU ŽENA
KD Simon Jenko in LPZ Medvode, T: 041 782 428, E: janez.subic@siol.net

Petek, 8. 3. 2019  Aljaževa domačija, ob 18. uri
POUSTVARJANJE ŽENSKIH POKRIVAL S SONJO PORENTA
KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 8. 3. 2019  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30
KNJIŽNI KLUB (KOMEDIJA) – GLEDALIŠKA PREDSTAVA  
ZA ABONMA IN IZVEN
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Petek, 8. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri
GLASBENI VEČER S SKUPINO SWINGATAN
JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si

Sobota, 9. 3. 2019  Knjižnica Medvode, ob 10. uri
PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO;  
RAZISKOVANJE MEDVOD
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sobota, 9. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 16. uri
USTVARJALNICE ZA OTROKE: MALI UMETNIKI
JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si
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Torek, 19. 3. 2019  avtobusna postaja Špar Medvode, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: TRST BREZ NAKUPOVALNIH VREČK

DU Medvode, cena 26 €, prijave na tel.: 041 477 902 ali 01 36 12 303

Torek, 19. 3. 2019  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, 20. 3. 2019

SENIORSKA SKUPINA: POLJANSKA DOLINA MALO DRUGAČE
PD Medvode, prijave na tel. 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 20. 3. 2019  DEOS Medvode, ob 16. uri

KONCERT V DOMU STAREJŠIH

MePZ Jakoba Aljaža, T: 031 621 715

Sreda, 20. 3. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

ODPRTJE RAZSTAVE DRUŠTVA UPOKOJENCEV MEDVODE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 21. 3. 2019  Knjižnica Medvode, ob 14.30

KNJIŽNA SREČANJA ZA ODRASLE (LETOS OB 14.30) 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 21. 3. 2019  Aljaževa domačija, ob 18. uri

LITERARNI VEČER: POMEŽIK POMLADI (MODERATOR: JURIJ MARUSSIG)

KUD JaReM, T: 041 560 615, E: kud.jarem@gmail.com

Četrtek, 21. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

(TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA – GLEDALIŠKA PREDSTAVA  
ZA ABONMA SOTOČJE IN IZVEN
JZ Sotočje Medvode, E. kultura@zavodsotocje.si 

Petek, 22. 3. 2019  Kulturni dom Smlednik, ob 19. uri

KONCERT – MATERINSKI DAN
KUD Smlednik, T: 041 467 454

Petek, 22. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 19.3

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS

Gledališče Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Petek, 22. 3. 2019  klub Jedro, ob 21. uri

DRUGI PREDIZBOR NATEČAJA BOB – BATTLE OF BANDS
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 23. 3. 2019  Aljaževa domačija, ob 10. uri

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE MARIJE PODVEZ – NEKAJ ZA MAMICO

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 23. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 16. uri

USTVARJALNICE ZA OTROKE: MALI UMETNIKI
JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si

Sobota, 23. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS

Gledališče Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Torek, 26. 3. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

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

Torek, 26. 3. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POT NAVZGOR, ŠPORTNA DRAMA (CIKEL RUSKEGA FILMA)

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

Četrtek, 28. 3. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS

Gledališče Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Petek, 29. 3. 2019–nedelja, 31. 3. 2019  cerkev sv. Janeza Krstnika, Preska

DUHOVNA OBNOVA: P. SILVO ŠINKOVEC – POGOVORI Z JEZUSOM NA KRIŽU

Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 29. 3. 2019  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

VES SVET JE ODER – GLEDALIŠKA IZPOVED OB SVETOVNEM  
DNEVU GLEDALIŠČA

KUD Pirniče, T: 040 871 921

Petek, 29. 3. 2019  klub Jedro, ob 21. uri

FINALE NATEČAJA BOB – BATTLE OF BANDS

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

Sobota, 30. 3. 2019  župnijska cerkev sv. Valburge, Valburga, ob 19. uri

POMLADNI KONCERT MEPZ SVETI URH SMLEDNIK IN ŽPZ DANICA

KUD Smlednik, MePZ sv. Urh Smlednik, T: 041 905 717

APRIL
Ponedeljek, 1. 4. 2019  Zlati kotiček v Mercator centru Medvode, ob 9. uri

BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO 
Knjižnica Medvode in DU Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Ponedeljek, 1. 4. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

SLOVESNOST OB DESETI OBLETNICI SAMOSTOJNE KNJIŽNICE MEDVODE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 2. 4. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

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

Torek, 2. 4. 2019  Aljaževa domačija, ob 18. uri

ZAPUŠČENI MLINI – FOTOGRAFSKA RAZSTAVA IN FILMSKA PROJEKCIJA
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sreda, 3. 4. 2019  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

MENJALNICA NALEPK

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

Sreda, 3. 4. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPIS: TONE TOMAŽIČ: KATERA JE NAJLEPŠA DEŽELA NA SVETU?
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 4. 4. 2019  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

Sobota, 6. 4. 2019  Okrepčevalnica Stan, ob 10. uri

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE MARIJE PODVEZ – VELIKA NOČ

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 7. 4. 2019  pod sv. Marjeto, Žlebe, ob 15. uri

DEKANIJSKI KRIŽEV POT

Župnija Preska, T: 051 303 164

Torek, 9. 4. 2019  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, 10. 4. 2019

SENIORSKA SKUPINA: SVETA TROJICA (1106 M)

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

Sreda, 10. 4. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

ODPRTJE RAZSTAVE RELIEFOV MIRKA MIHOVCA UPANJE V TRETJI DAN

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



42 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 29. marca 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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99 €
* organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava, sivo-zelena) + UV zaščita. 
Popusti se ne seštevajo! Akcija traja od 01. 03. 2019 do razprodaje zalog.

SAMO

LJUBLJANA: Cankarjeva c. 7   •   MEDVODE: Medvoška c. 3   •   www.optikamali.si

SONČNA OČALA
DIOPTRIJO

OKV IR  +  ST EKLA Z DIOP TRIJO* + ET UI 99 €
* organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava, sivo-zelena) + UV zaščita. 
Popusti se ne seštevajo! Akcija traja od 01. 03. 2019 do razprodaje zalog.

SAMO

LJUBLJANA: Cankarjeva c. 7   •   MEDVODE: Medvoška c. 3   •   www.optikamali.si

SONČNA OČALA
DIOPTRIJO

OKV IR  +  ST EKLA Z DIOP TRIJO* + ET UI 
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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 11. MARcA 2019.

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

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

trg-zeleznina@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure
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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
1,13€

POKRIVALKA 
ZA RASTLINE
2,1mx10m

SAMO
2,60€

GNOJILO FERTIPLUS
20kg

SAMO
7,30€

KIS 
JABOLČNI

1 liter

SAMO
1,52€

SEME KALIA ali VALENTIN

3+1 GRATIS

Ne velja za seme Bio Valentin, semena 
na traku, profesionalna semena

ČEBULČEK 
HOLANDSKI 
RUMEN
500g

TLAČNA 
PRŠILKA
GARDENA
5l

SAMO
25,88€

MLEČNI IZDELKI KMETIJ 
PR’ JANEŽ IN PR’PETELIN

N
O

V
O

!

SAMO
449,90€

PREKOPALNIK 
RAMDA 534 
Bs 85cm LEPILO 

ZA 
SIPOREKS 

WEBER 
BELO
25kg

3+1
GRATIS

SKOBELJNIK HITACHI 82mm 
3 ¼” P 20SF

SAMO
97,90€

KROŽNA ŽAGA 
HITACHI 190mm 7 ½” 

C 7SS

SAMO
105,99€

SAMO
1,29€

ŽARNICA ECO 
HALOGEN E27

70/98W
ali

42/55W

RAZPRODAJA

ZADNJI KOSIŠKARJE SADJARSKE 
KAMIKAZE 8846

SAMO
8,90€

KZ
 M

ED
VO

D
E 

Z.
O

.O
., 

M
ED

VO
D

E,
 C

ES
TA

 O
B 

SO
RI

 1
1,

 M
ED

VO
D

E




