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MEHČALCI BOHOR, 900 ml       1,79 EUR

MEHČALCI BOHOR  
Hapiness, Fresh, Azure, Classic 

1900 ml        4,10 EUR

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro
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KOLOFON
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547)  
je pri lo ga Go renj ske ga gla sa  
za ob či no Med vo de. 

Pri lo go pri prav lja: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca pri lo ge:  
Maja Bertoncelj  
(maja.bertoncelj@g-glas.si) 

Oglas no tr že nje:  
Robert Aleksić, te le fon: 040/508 891  
E-pošta: robert.aleksic@g-glas.si 

De lo v ni čas:  
ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. 
ure, so bo te, ne de lje in pra z ni ki za pr to 

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 7 je pri lo ga  
55. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
10. julia 2020. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 4. septembra 2020.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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Foto: Peter Košenina
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

 Za vami je praznovanje občinske-
ga praznika, ki je bilo letos še posebej 
slovesno. Kako ste zadovoljni?
Vesel sem, da nam je uspelo izpeljati 
slavnostno sejo občinskega sveta in da 
se je je udeležilo toliko povabljenih vi-
sokih gostov in občanov. Še bolj pa sem 
vesel, ko vidim, da so občani slavno-
stno sejo in občinski praznik nasploh 
vzeli za svoja. Iskrena hvala vsem, ki so 
prišli in tudi z velikim razumevanjem 
sprejeli omejitve, ki smo jih morali 
upoštevati v luči preprečevanja okužb z 
novim koronavirusom. Osrednja tema 
letošnjega občinskega praznika je bila 
dr. Branislava Sušnik, svetovno znana 
antropologinja, ki se je rodila v Medvo-
dah. V minulih mesecih smo načrtova-
li več dogodkov, posvečenih stoletnici 
njenega rojstva, ki pa smo jih zaradi 
znanih razlogov, povezanih z epidemi-
jo covida-19, morali prestaviti in smo 
jih združili na en dan, na dan obele-
žitve občinskega praznika. Dr. Brani-
slava Sušnik je prvi Obraz sotočja na 
prostoru za knjižnico, kjer bodo pred-
stavljeni ljudje, ki so se rodili ali delo-
vali v Medvodah in pustili trajni pečat. 
O njej je postavljena razstava pred knji-
žnico, po njej se imenuje tudi park na 
tržnici. Zelo sem vesel, da so občinski 
svetniki ta predlog potrdili soglasno. 
Slavnostna seja in dogodki v sklopu 
seje so bili tudi na državnem nivoju 
eni osrednjih poklonov dr. Branislavi 
Sušnik, ki je bila po krivici v Sloveniji 
prvih sto let spregledana. Ob letošnjem 
občinskem prazniku je občina dobila 
tudi novega častnega občana in dru-
ge nagrajence. Iskrene čestitke vsem. 
S svojim delom močno zaznamujejo 
našo skupnost in tudi zaradi njih je 
ta prijetnejši kraj za bivanje. Komisija 
za priznanja je opravila zahtevno delo. 
Vesel sem, da je v novem mandatu v 
novi sestavi stvari že v določeni meri 
zastavila drugače, in menim, da bodo 
še pred prihodnjim občinskim prazni-
kom pripravili spremembo Odloka o 

priznanjih Občine Medvode, kar je po 
dvajsetih letih povsem sprejemljivo. 

 Ob občinskem prazniku se običajno 
zazremo v prehojeno pot v tem letu. 
Če bi potegnil črto po prvi polovici leta, 
bi lahko rekel, da je popolnoma drugač-
no od načrtovanega. Tako močno, kot 
je epidemija koronavirusa zarezala v 
delo, prihodke in posledično tudi v od-
hodke občin, je težko predstavljivo. Na 
žalost kar nekaj načrtovanih projektov 
iz več razlogov ne bomo mogli izvesti. 
Eden izmed njih je finančni, saj je pri-
šlo do precejšnjega zmanjšanja prilivov 
na prihodkovni strani proračuna, drugi 
je izvedbeni, saj so postopki predvsem 
na strani države zaradi epidemije kar 
nekaj časa stali. Bojim se, da bo bilanca 
tudi konec leta precej manj obetavna, 
kot smo si predstavljali. Po drugi strani 
pa je treba pogledati širše, tudi pozitiv-
no. V mislih imam izjemen odziv, vezan 
na epidemijo. Način, kako smo delovali 
v naši občini, me navdaja z zanosom. 

To je zagotovo večji plus kot marsikateri 
meter asfalta. Zaključeni so vsi razpisi 
s področja družbenih dejavnosti, kjer 
razpisanih sredstev nismo zmanjše-
vali in s tem želeli dati jasen znak, da 
družbene dejavnosti še naprej podpira-
mo v dogovorjenem obsegu. Ne gre po-
zabiti, da nam je z veliko truda uspelo 
nadaljevati tudi dela na gradbiščih, 
vezanih na kohezijska sredstva, kar 
pomeni, da bomo najverjetneje do kon-
ca leta zaključili dela na vseh odsekih. 

 Svetniki so se seznanili s poročilom 
o delu policistov. Kako lahko občina 
prispeva k varnosti občanov?
S Policijsko postajo Medvode zgledno 
sodelujemo. Po njihovih ocenah je bilo 
lansko leto na nekaterih področjih celo 
boljše kot leto prej. Po koncu epidemije 
pa se je promet na cestah znova pove-
čal in po številkah, ki jih spremljamo, 
se zdi, da so ljudje še bolj nervozni in da 
je njihovo vedenje na cestah še bolj ri-
zično, kot je bilo. Žal se je minuli mesec 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Leto, ki teče popolnoma drugače
Iz pogovora z županom: Po praznovanju občinskega praznika – Pogled v prvo polovico 
leta – Investicije, ki sledijo – Otroci iz medvoške občine na OŠ Jela Janežiča

Župan Medvod Nejc Smole v družbi njegove ekscelence dr. Juana Francisca Facettija, 
veleposlanika Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji, med ogledom razstave o dr. 
Branislavi Sušnik
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PETER KOŠENINA

V Žlebeh so 19. junija slovesno odprli 
nov odsek asfaltirane ceste med hiša-
ma št. 7 in št. 12. Dolg je dobrih sedem-
sto metrov, po prenovi pa ima vgrajeno 
vso potrebno infrastrukturo – nov vodo-
vod, električno napeljavo in cevi za na-
peljavo optičnih kablov.
Projekt asfaltiranja so pred začetkom 
razdelili na tri dele in uspešno zaklju-
čili dva, tretji del pa ostaja neasfaltiran 
zaradi trenj med lastniki zemljišč. Vse 
neasfaltirane ceste v Žlebeh so maka-
damske in v slabem stanju. Teren pod 
njimi je slab in zahteva obsežna dela, ki 
so draga. Projekt je stal 122 tisoč evrov. 
"Ker je teren slab, se stroški povečujejo 
in na žalost to pomeni malo ceste. Pred 
desetimi leti, ko smo krajani ustanovili 
gradbeni odbor, smo si srčno želeli, da 
bi se iz tega dela vasi po asfaltu nekoč 
lahko pripeljali do preške šole. V dese-
tih letih smo realizirali le košček naših 
želja," pravi Barbara Teraž, predstavnica 
KS Preska - Žlebe, odgovorna za komu-
nalo. 

Kljub veselju ob odprtju novega odseka 
imajo prebivalci Žleb zaradi neasfaltira-
nih cest še naprej veliko težav. Še vedno 
nimajo rešenega odvoza smeti in morajo 
zato nekateri krajani zabojnike z odpad-
ki v vsakem vremenu peljati tudi na do 

sedemsto metrov oddaljeno zbirno me-
sto. KS Preska - Žlebe se to ne zdi spreje-
mljivo, zato si bodo prizadevali, da bodo 
v prihodnosti s krajšimi popravljenimi 
odseki prebivalcem to vožnjo vsaj skraj-
šali, če že ne povsem odpravili.

Nov asfaltiran odsek ceste v Žlebeh
Kljub novemu odseku imajo prebivalci zaradi slabih cest še vedno težave. 

Trak je prerezal mladi domačin v družbi župana Nejca Smoleta in Katarine Galof, predsednice 
KS Preska - Žlebe.

zgodila tudi prometna nesreča s smr-
tnim izidom na državni cesti. Z mehki-
mi ukrepi skušamo na občini prispevati 
k izboljšanju prometne varnosti. V tej 
luči je vsaka investicija za izboljšanje 
prometne infrastrukture, verjetno pa 
bo v prihodnje treba razmišljati tudi o 
stacionarnih merilnikih hitrosti, ki jih 
imajo praktično vse sosednje občine.  

 Delo je predstavil nadzorni odbor.
Zahvalil bi se jim za konstruktivno in 
korektno delo. Menim, da so njihova 
priporočila, ki so bila na občino poda-
na o opravljenem nadzoru notranje 
revizije, odlična in gredo po mojem ra-
zumevanje v smer izboljšanja zadev. V 
največji meri se jih bomo skušali držati, 
določene korake v tej smeri smo na ob-
činski upravi že naredili. Nadzorni od-
bor pa je priporočila podal tudi v zvezi z 
opravljenim nadzorom poslovanja Jav-
nega zavoda Sotočje v letih 2017 in 2018.  

 Katere investicije bodo izvedene v 
drugi polovici leta?
Realiziranih bo kar nekaj cestnih pro-
jektov, kot so rekonstrukcija cestnih 

odsekov Rakovnik–Goričane, Sora–To-
pol, Seničica–Medno in Tacen–Brezo-
vec. Zaključena je investicija na odseku 
ceste v Žlebeh, zaključuje se tudi nekaj 
manjših investicij v Polhograjcih. Začeli 
bomo s projekti iz holdinških sredstev, 
torej z nadaljevanjem gradnje kanaliza-
cije v Žejah in še na nekaterih drugih 
odsekih. Na žalost pa kaže, da nekateri 
projekti ne bodo realizirani, predvsem 
tisti, kjer je bilo načrtovano sofinan-
ciranje s strani državi, kot je to kroži-
šče v Smledniku pri osnovni šoli, prav 
tako so slabi obeti, da bi država objavi-
la razpis za sofinanciranje gradnje šol.  

 Kako kaže s prodajo zemljišč?
Javno zbiranje ponudb za zemljišča v 
obrtni coni Preska je bilo tudi v dru-
gem poskusu neuspešno, zato smo 
se obrnili na posrednike, ki zemljišča 
urejajo naprej za večje investitorje. 
Prve stike smo že vzpostavili in upa-
mo na uspešno prodajo. Javno zbi-
ranje ponudb je trenutno odprto za 
prodajo treh sklopov nepremičnin, 
ki so v lasti Občine Medvode na ob-

močju Ulice Simona Jenka, ki je na-
menjeno stanovanjskim površinam 
za eno- in dvostanovanjske objekte. 

 Znova je bila poudarjena proble-
matika pomanjkanja prostora na OŠ 
Jela Janežiča. Kako je z vključitvijo 
otrok iz medvoške občine? 
Znano je, da se OŠ Jela Janežiča v Škofji 
Loki, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi 
potrebami, sooča s prostorsko stisko. V 
šolskem letu 2019/2020 je šolo obisko-
valo 29 otrok iz medvoške občine. Že 
na septembrsko sejo občinskega sveta 
bo dan predlog župana, da občina Med-
vode pristopi k soustanoviteljstvu. Po 
sklepu občin ustanoviteljic šole so bili 
otroci novinci iz medvoške občine za 
naslednje šolsko leto že zavrnjeni. Žu-
pani smo se nato sestali in se dogovo-
rili, da bo Občina Medvode zagotovila 
sredstva za vzpostavitev še dodatnega 
oddelka na dislocirani enoti šole in da 
bomo s tem zagotovili, da bodo otroci 
z medvoške občine tudi letos sprejeti. 
Vstop v soustanoviteljstvo pa pomeni 
dokončno rešitev tega problema.
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V počastitev občinskega praznika, ki ga občina Medvode pra-
znuje 6. julija, na rojstni dan Jakoba Aljaža, je bila 3. julija 
slavnostna seja občinskega sveta. Letos je bila posvečena 
znanstvenici dr. Branislavi Sušnik, antropologinji, etnologi-
nji in etnolingvistki, ki se je 28. marca 1920 rodila v Medvo-
dah. 
Na simbolni, umetniški in čisto izvedbeni ravni so tako po-
vezali Slovenijo s Paragvajem, kjer je dr. Sušnikova živela in 
delala od leta 1951 do njene smrti leta 1996. V svetu znanosti in 
kulture je pustila pomembno sled in se kot izjemna ženska in 
znanstvenica zapisala v zgodovino Paragvaja in sveta. Prejela 
je najvišje priznanje Paragvaja za znanstvene dosežke, post-
humno pa ji je bil podeljen tudi častni naziv Paragvaja Gran 
oficial za dejaven prispevek k oblikovanju paragvajske iden-
titete. Po njej so poimenovali ulico in stolpnico ter izdelali 
poštno znamko. V letu 2020, ob stoti obletnici njenega rojstva, 
se spominu nanjo poklanjajo tudi v Medvodah. 

BRANISLAVA SUŠNIK PRVI OBRAZ SOTOČJA,  
PO NJEJ NOSI IME PARK

Ob tem so Medvode obiskali številni visoki gostje. Slovesno 
dogajanje se je začelo že popoldan, ko sta župan Nejc Smole 
in njegova ekscelenca dr. Juan Francisco Facetti, veleposlanik 
Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji, odkrila informativ-
no tablo v na novo poimenovanem Parku dr. Branislave Su-
šnik ob medvoški tržnici. Odločitev o poimenovanju parka je 
na 10. redni seji soglasno sprejel Občinski svet Občine Med-
vode. Praznovanje so nadaljevali zvečer, najprej z odkritjem 
spominske plošče, posvečene dr. Branislavi Sušnik, na steni 
Obrazi sotočja za Knjižnico Medvode. Preko projekta Obrazi 
sotočja želijo raziskati delček zgodovine Medvod in priho-
dnjim rodovom predstaviti pomembne osebnosti, rojene ozi-

roma živeče v Medvodah. Slavnostni govornik ob odkritju je 
bil akademik dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika Repu-
blike Slovenije, ki je častni pokrovitelj dogodkov ob obeležitvi 
100. obletnice rojstva dr. Sušnikove. "Prišla je v tuje okolje in s 
trdim delom uspela. V Paragvaju je znana osebnost, tu doma 
pa smo jo malo pozabili. Zato me še posebej veseli, da se v za-
dnjem obdobju obuja Branislava Sušnik tukaj pri vas in tudi 
drugje. Tega ne delamo le zaradi nje, ampak tudi zaradi nas 
samih, ker nam je pokazala, da se da, da zmoremo, če le ho-
čemo," je povedal dr. Žekš. 

VELEPOSLANIK IZJEMNO CENI SUŠNIKOVO,  
KI JO JE TUDI POZNAL

Goste je nagovoril tudi gostujoči govornik njegova ekscelenca 
dr. Juan Francisco Facetti: "Ganjen sem ob tem dogodku. Ob-
čanka, ki je tako zaslužna in izkazuje duh raziskav, prestavlja 
tudi raziskovanje novih kultur in tradicij, pogum ženske, ki 
je s svojim življenjem in delom združila dva naroda: sloven-
skega in gvaranskega. Doktorico Sušnik sem imel čast spo-
znati osebno in tudi preko številnih anekdot, ki jih je povedal 
moj oče, ki je z njo delal kot urednik pri reviji za znanstveno 
društvo Paragvaj. Bila je izjemna znanstvenica, etnologinja, 
antropologinja in etnolingvistka. Izjemno je, da je pred se-
demdesetimi leti kot raziskovalka, še zlasti kot ženska, lah-
ko vstopila v paragvajsko džunglo in opravila tako veličastno 
delo. Mojemu narodu je pustila velik pečat. Postala je zgled za 
številne, ki so se podali na polje znanstvenih raziskav." Ob od-
kritju plošče so nastopili Aleš Hadalin, Vokalna skupina Foné 
Megále, Jaka Strajnar s handpanom in Kvartet klarinetov 
Godbe Medvode, program pa je povezoval Matej Ulčar. Zbrani 
so si nato ogledali razstavo na prostem z naslovom Bivališča 

Pet občinskih nagrajencev, nov častni občan
Občina Medvode je praznovala. Na slavnostni seji so podelili pet občinskih priznanj. 
Praznovanje je bilo v znamenju stote obletnice rojstva dr. Branislave Sušnik, po kateri 
so poimenovali park in je tudi prvi Obraz sotočja. Obisk številnih visokih gostov.

Slovesno dogajanje se je začelo z odkritjem informativne table v 
na novo poimenovanem Parku dr. Branislave Sušnik ob medvoški 
tržnici. 

Spominsko ploščo, posvečeno dr. Branislavi Sušnik, na steni 
Obrazi sotočja za Knjižnico Medvode sta odkrila dr. Boštjan Žekš, 
svetovalec predsednika Republike Slovenije (desno), in njegova 
ekscelenca dr. Juan Francisco Facetti, veleposlanik Republike 
Paragvaj v Republiki Sloveniji. 
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Branislave Sušnik, ki bo na ogled še celo poletje. Projekt pri-
naša rezultate raziskav, ki jih je medvoška založba Malinc 
v sodelovanju z dr. Barbaro Pregelj, urugvajsko-slovenskim 
umetnikom Franciscom Tomsichem in s pomočjo antropo-
loginje in vizualne umetnice Henrike von Dewitz opravila v 
zadnjih dveh letih.

ZBRANE NAGOVORILA MINISTRICA, SLAVNOSTNI  
GOVORNIK ŽUPAN

Sledila je slavnostna seja občinskega sveta na prireditveni 
ploščadi ob tržnici. Njen naslov je bil Humanizem pred mate-
rializmom, vsebinsko pa je povezala jezik kot način življenja 
in razmišljanja z rušenjem mitov in razdaljo kot samozašči-
tnim mehanizmom. Uvodni pozdrav je pripadel dr. Heleni 
Jaklitsch, ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu. "Da-
našnje praznovanje presega meje občine Medvode, presega 
meje naše države in se ozira vse do Paragvaja. Težko bi na-
šli narod, ki bi imel med svojimi rojaki na tujem tako veliko 
uspešnih in uglednih mož in žena, kot jih prešteva naš, slo-
venski narod. Marsikomu rodna Slovenija tega dolgo ni znala 
prav priznati in zanje morda še danes ve le malo kdo. Med 
temi, ki so morali počakati kar nekaj desetletij, da so se vrnili 
v zavest naroda, iz katerega izhajajo, je tudi dr. Branislava 
Sušnik. Hvaležni smo lahko, da ji je njena druga domovina 
dala možnost in priložnost, da je naša rojakinja lahko po-
kazala svoje številne talente, sposobnosti, in ji dala tudi za-
služno mesto ob velikih ljudeh paragvajske države. Hvaležna 
sem, da ob stoti obletnici njenega rojstva mesto dobiva tudi 
v Sloveniji. S svojo gesto tudi tukaj, v Medvodah, ne utrjujete 
le krajevne identitete Medvoščanov, temveč vseh Slovencev 
in Slovenk, saj se ob vašem priznanju izjemnega dela antro-
pologinji in raziskovalki krepi tudi naša samozavest in naš 
ponos," je poudarila.
Slavnostni govornik je bil župan Medvod Nejc Smole. "Za Bra-
nislavo Sušnik se zdi, da je ena tistih, katere duha v naši lo-
kalni in državni skupnosti nismo kdo ve kako občutili, cenili, 
morda tudi razumeli. Ona si je, kot naš Jakob Aljaž, ko so mu 
vedno znova in znova postavljali ovire na njegovi poti naro-
dnega bujenja, otresla prah z nog in se podala naprej po svo-
ji poti. Kjerkoli je delovala, je za seboj puščala sled, največjo 
gotovo v daljnem Paragvaju med domorodci, ki so jo vzeli za 
svojo in ji odprli svet, ki je bil tako slabo poznan. Odprli zato, 
ker so čutili, da gre za človeka duha, ne materije, da gre za 
Branko, ki nič ne ve, a tako izve in se nauči največ. Neka misel 
pravi, da ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko pa dela-
mo majhne z veliko ljubezni. Kje iskati navdih za opravljanje 
majhnih stvari z veliko ljubezni bolj kot pri ljudeh širokega 
duha, kot sta bila Branislava Sušnik in Jakob Aljaž. Njihova 
zgodba nas vedno znova nagovarja, da tisto eno, kar je po-
membno, ni skrito v materialnem, temveč drugje. Prav zato 
se naša skupnost ob tem praznovanju zahvaljuje tudi vsem 
nagrajencem, ki so eni tistih, ki misel o malih delih z veliko 
ljubezni širite v naši skupnosti. Zaradi vas in vam podobnih 
posameznikov je naša skupnost prijeten kraj za življenje, kjer 
se trudimo, da bi duh čim večkrat presegal vse drugo. Le eno 
je pomembno, je verjela Branislava Sušnik. In kar je v življe-
nju počela, je počela iz ljubezni v vsej njeni pojavnosti, tudi 
v ljubezni za skrb za drugega, ki odlikuje naše nagrajence 
in mnoge tiste, ki ste se že in se boste morali izpostaviti in 
pomagati bližnjemu v situaciji, ki je bila vsem nam in sve-
tu do nedavnega težko predstavljiva. Vsakdo, ki v teh časih 

zna opravljati majhne stvari z veliko ljubezni, izvršuje geslo 
vzornika Branislave Sušnik, škofa Friderika Ireneja Barage. 
Živi za tisto, kar je edino pomembno, saj ve, da ljubezen ne 
more izvirati iz sebičnosti, in razume misel našega zavetnika 
Jakoba Aljaža: Saj ne gre zame, za vse nas, Slovence, gre," je 
med drugim nagovoril zbrane. Osrednji del slavnostne seje 
je bila podelitev občinskih priznanj. Letošnji prejemniki ob-
činskih nagrad so: Klara Marija Plešec, ki je prejela medaljo 
za dolgoletno humanitarno delo, skupina prostovoljk in pro-
stovoljec Društva upokojencev Pirniče, prejemniki medalje za 
dolgoletno pomoč starejšim, mag. Marija Tome, ki je prejela 
plaketo za delo na področju izobraževanja in podporo ranlji-
vim skupinam, ter Dušan Brekič, ki je prejemnik plakete za 
dolgoletno delo v lokalni skupnosti. Metod Ferbar je postal 
častni občan občine na podlagi več kot 40-letnega prizadev-
nega dela, ki je na različnih področjih obogatilo življenje tako 
v krajevni skupnosti Smlednik kot tudi na območju celotne 
občine Medvode. Ferbar se je tudi zahvalil v imenu nagrajen-
cev. Priznanja sta podeljevala župan in Roman Veras, predse-
dnik Komisije za priznanja, ki je o prejemnikih priznanj letos 
odločala v novi sestavi. 
V kulturnem programu sta nastopila Severa Gjurin z glasbe-
no skupino in Kvartet klarinetov Godbe Medvode, program pa 
je povezovala Betka Šuhel Mikolič. Dogodki v zvezi z dr. Brani-
slavo Sušnik v Sloveniji s tem še niso končani. V Slovenskem 
etnografskem muzeju o njej pripravljajo razstavo La doctora 
– slovenska raziskovalka v Paragvaju.

Slavnostne seje so se letos udeležili številni visoki gostje, tudi  
dr. Helena Jaklitsch, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu  
(v ospredju).

Razstava na prostem Bivališča Branislave Sušnik bo na ogled še vse 
poletje. 
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"Naziv mi veliko pomeni. Praktično že 
celo življenje del svojega časa namenim 
širši družbeni skupnosti, za katero me-
nim, da na splošno naredimo premalo. 
Ljudje so danes vajeni, da morajo za 
vse dobiti plačilo, ni pa to vse. Če rečem 
malce v šali, da za en zrezek na dan 
imam, dveh pa ne smem zaradi hole-
sterola. Mislim, da je treba za skupnost 
nekaj narediti. Zamirajo stari običaji, 
pozabljajo se lepe stvari ..." so besede 
Metoda Ferbarja iz Smlednika, novega 
častnega občana Občine Medvode.
Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, 
je Metod Ferbar skozi desetletja dela v 
lokalni skupnosti dokazal, da za ljudi, 
ki imajo ideje in želijo dejansko nekaj 
spremeniti ter prispevati k skupnosti, 
vedno obstaja pot, nemalokrat polna 
izzivov ali preprek. Prav zato je delo 
prostovoljnih zanesenjakov včasih tako 
težko. Metod Ferbar sodi med tiste, ki 
kljub vsemu vztrajajo in prinašajo bla-
ginjo za vse krajane, da se ti počutijo 
bolje in lahko uživajo v sadovih svojega 
truda – pa naj bo to nova asfaltna pre-
vleka, obnovljene stavbe, urejena okoli-
ca, lično poslikane kapelice, novoletna 
okrasitev ali branje skoraj izgubljenih 
zgodb in zgodovine kraja. Poleg tega 
že mnogo let tudi prepeva v različnih 
zborih, igra in tudi drugače sodeluje v 
kulturnem, turističnem in gasilskem 
društvu, Društvu za ustno zgodovino 
in vedno sodeluje pri pripravi raznih 
prireditev. Bil je predsednik krajevne 
skupnosti in turističnega društva Smle-
dnik; funkciji, preko katerih je lahko 
uresničil veliko idej in izboljšav za vse 
vasi v krajevni skupnosti.
"O delu Metoda Ferbarja in prispevku 
skupnosti bi lahko napisali daljši esej, 
vendar bomo poudarili predvsem glav-
ne dosežke zadnjih štirideset let. Pre-
vzel je organizacijo, dogovore z občino 
in nudil pomoč pri zbiranju soglasij in 
prispevkov lastnikov zemljišč za ure-
ditev in asfaltiranje več odsekov cest v 
krajevni skupnosti, še posebno odseka 
Smlednik–Tacen. Veliko truda je vlo-

žil v prenovo doma Krajevne skupno-
sti Smlednik, sodeloval pri dograditvi 
zbiralnice mleka v Mošah in Hrašah, 
s katerima sta skupnosti pridobili tudi 
prostore za izvedbo volitev ter drugih 
družbenih aktivnosti. Od nekdaj je ob-
čudoval smledniško ljudsko nošo, zato 
je poskrbel za lepo sliko noše na Kul-
turnem domu v Smledniku, obenem 
pa je uresničil svojo večletno željo, da 
vdahne življenje sicer gradbeno obno-
vljenim kapelicam na Kalvariji ob poti 
na Stari grad. Ker sta se obnovi odpo-
vedali tako cerkev kot občina, je poskr-
bel za zbiralno akcijo in s prispevki va-
ščanov je bila obnova izvedena, občina 
pa je kasneje poskrbela za osvetlitev. S 
svojo pogajalsko sposobnostjo je poma-
gal razrešiti tudi dvome glede uporabe 
kulturnega doma, saj je našel rešitev 
v tripartitni pogodbi med lastnikom, 
plačnikom stroškov in uporabnikom 
ter jasno opredeljenimi pravicami in 
obveznostmi vseh. Rešitev, ki po dolgih 
letih še vedno deluje," so tudi zapisali v 
obrazložitvi in nadaljevali, da se je kot 
predsednik Turističnega društva Smle-
dnik posebno trudil ohranjati ostanke 
Starega gradu, prispeval je k obnovi 
objekta Špelkina vila, ki je bil težje po-
škodovan v požaru, in k ureditvi okoli-
ce objektov z zasaditvijo vegetacije, za 
katero ves čas skrbi. Prizadeval si je za 

izdajo razglednic in publikacij na temo 
'še živih' legend v povezavi z gradom in 
pomagal pri pridobivanju informacij za 
izdani zbornik o zgodovini kraja. Že več 
desetletij vzdržuje tudi grobove nekdaj 
za kraj pomembnih ljudi, ob 500-letnici 
kmečkih uporov pa je organiziral posta-
vitev spomenika na križišču v Valburgi. 
Občasno sodeluje pri vodenju učencev 
skozi kraj s predstavitvijo kraja, vaških 
posebnosti in znamenitosti, nekdanjih 
navad in običajev ter tako poskrbi, da bi 
mladi rodovi o kraju čim več vedeli in 
da zgodovina kraja ne potone v pozabo.
Povedano je bilo tudi, da Metod Ferbar 
izžareva neskončno energijo, vztrajnost 
in voljo, oplemeniteno z izrednim ču-
tom za človeka, domač kraj in s pre-
prosto modrostjo, ki je osnova za uspe-
šnost mnogih projektov, ki so sprva 
morda veljali za neuresničljive.
"V vseh teh letih se je nabralo veliko 
tega, kar sem naredil za širšo skupnost. 
Težko bi kaj posebej postavil v ospredje. 
Vključujem se že od petnajstega leta. To 
mi je prišlo v kri. Da se kaj premakne, 
moraš biti tudi trmast, včasih nepopu-
stljiv in ljudje te morajo sprejeti. Ko ti 
zaupajo, da si na čelu delovne brigade, 
potem ni problema. Še je ostalo veliko 
stvari, ki jih bi bilo treba urediti. Poma-
gal bom še naprej po svojih močeh," še 
pravi Metod Ferbar.

Delati je treba tudi za širšo skupnost
Lokalna skupnost je Metoda Ferbarja prepoznala kot pomembnega in zaslužnega 
občana in mu v zahvalo za njegovo dolgoletno delo podelila naziv častni občan.

Metod Ferbar, častni občan Občine Medvode
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Društvo upokojencev Pirniče s svojo 
mrežo prostovoljcev skrbi za bolj kva-
litetno življenje starejših. V duhu tega 
cilja so se prostovoljke in prostovoljec 
omenjenega društva pred dvanajstimi 
leti vključili v vseslovenski projekt Sta-
rejši za višjo kakovost življenja doma. 
Skupino vodi Irena Stanič, v njej pa so 
dejavni še Rozalija Strojan, Julijana Za-
dravec, Karolina Ličen, Fani Radoha, 
Jožica Zavolovšek, Veronika Pretnar 
Kunstek in Lovro Bogataj. Skupina obi-
skuje in skrbi za 19 starejših na domu. 
Letno opravijo 1550 prostovoljnih ur. 
Največja je potreba po premagovanju 
osamljenosti, druženju in organizaciji 
različnih oblik pomoči. Izkušnje si iz-
menjujejo na rednih mesečnih sestan-

kih in dobro sodelujejo s prostovoljkami 
Društva upokojencev Medvode in po-
krajinsko koordinatorko ZDUS. Redno 
se udeležujejo za svoje delo koristnih in 
potrebnih izobraževalnih seminarjev in 
predavanj. Sodelujejo tudi pri peki pala-
čink ob Evropskem tednu mobilnosti v 
Občini Medvode, v prvem tednu pouka 
skrbijo za varno pot šolarjev v OŠ Pirni-
če in sodelujejo v projektu Pešbus. Vsako 
leto so aktivni tudi na vseslovenskem 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje 
in ob novem letu obiščejo ter obdarijo 
vse svoje varovance v Centru za starejše 
Medvode.
"Priznanje pomeni, da je naše delo ce-
njeno in spoštovano. Največ pa pomeni 
hvaležnost, iskrivost v očeh starejših, ki 
jo pokažejo ob našem obisku, ko vidijo, 
da niso sami. Delo bomo nadaljevali, 
priznanje je še dodaten zagon. Nas je 

osem, imamo prostovoljke, ki so stare 
že več kot osemdeset let in so še vedno 
aktivne. Vabimo, da se nam še kdo pri-
druži in pomaga," je v imenu skupine 
povedala vodja Irena Stanič.

Obiskujejo starejše na domu
Medaljo Občine Medvode je prejela skupina prostovoljk 
in prostovoljec Društva upokojencev Pirniče.

Priznanje je prevzela Irena Stanič, vodja 
skupine.

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Marija Tome se je v Medvode preselila 
leta 1968. Po izobrazbi je magistra peda-
gogike. Leta 2002 je prejela najvišjo na-
grado Republike Slovenije – nagrado za 
življenjsko delo v vzgoji in izobraževa-
nju na področju srednjega šolstva. 
Po upokojitvi se je leta 2007 vključila v 
Društvo upokojencev Medvode. Prvi dve 
leti je bila tajnica, nato pa vse do da-
nes predsednica društva. V prvih petih 
letih predsednikovanja je vodila pri-
pravo društvenega glasila in leta 2011, 
ob 60-letnici društva, tudi pripravo 
zbornika. V imenu društva je tega leta 
prejela plaketo Občine Medvode. Na 
njeno pobudo je bila ustanovljena glas-
beno-instrumentalna skupina Sončna 
jesen, v kateri tudi sama prepeva ali 
zaigra na citre. Na njen predlog se je 
društvo vključilo v program prostovolj-
stva Starejši pomagajo starejšim, ki 

ga vodi ZDUS. Pridobila je prostovoljce 
in poskrbela za njihovo usposabljanje 
ter prevzela vlogo koordinatorice sku-
pnega izvajanja omenjenega programa 
društev upokojencev Medvode in Pirni-
če. Leta 2012 je analizirala 400 vprašal-
nikov o življenjskih pogojih in potre-
bah starejših. Z organizacijo prireditve 
Podarim – Dobim je dobrodelnost še v 
večji meri postala vrednota društva. S 
strokovnjaki je organizirala tudi teča-
je, predavanja in pogovore. Pod okri-
ljem društva se je oblikovala tudi sku-
pina za samopomoč Rožice. Leta 2017 
je prevzela koordinacijo dela v Zlatem 
kotičku. En mandat je bila tudi člani-
ca Občinskega sveta Občine Medvode, 
članica Odbora za urejanje prostora in 
ekologijo ter Odbora za razvoj občine. 
Z izrazitim čutom za solidarnost, pod-
poro ranljivim družbenim skupinam 
in nenehno krepitvijo povezanosti ob 
različnih aktivnostih je že in še vedno 
med nami pušča globoke sledi.

"Priznanje mi pomeni veliko. Človek je 
vesel vsake naklonjenosti domačega 
okolja. Po upokojitvi sem se vključila v 
Društvo upokojencev Medvode in to je 
obdobje, ko sem začutila svoj domači 
kraj, začela spoznavati ljudi veliko bolj 
kot prej," je bila priznanja vesela mag. 
Marija Tome.

Po upokojitvi začutila domači kraj
Plaketo Občine Medvode je prejela mag. Marija Tome.

Marija Tome
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Dušan Brekič se je rodil leta 1939 blizu 
Zadra. Diplomiral je na Ekonomski fa-
kulteti v Ljubljani in kot ekonomist ve-
čino delovne dobe delal na vodilnih po-
ložajih v gospodarstvu in politiki. 
Kmalu po prihodu v Medvode leta 1974 
je bil izvoljen za predsednika sveta 
Krajevne skupnosti Medvode, nato za 
predsednika sveta Krajevne skupnosti 
Vaše - Goričane in kasneje Skupnosti 
krajevnih skupnosti Medvode. Po usta-
novitvi Občine Medvode je bil izvoljen 
za člana občinskega sveta. Ob zaključku 
aktivnega dela je bil vodja Oddelka za 
proračun in finance v Občinski upravi 
Občine Medvode. V letih 1981–1985 je bil 
predsednik Izvršnega sveta Občine Lju-
bljana Šiška. V tem obdobju so Medvode 
dobile velike nove pridobitve, pomagal 
je številnim medvoškim podjetnikom 

in kmetijcem. Bil je član Nadzornega 
sveta LPP, en mandat pa tudi direktor 
Tovarne celuloze in papirja Goričane. Ob 
ustanovitvi novih občin je delal v Komi-
siji za razdelitev premoženja bivših lju-
bljanskih občin. Sprejet in uveljavljen je 
bil njegov predlog delitvene bilance, ki 
je za Medvode optimalen.
Tudi področje družbenih dejavnosti ni 
ostalo brez njegovega prispevka. Med 
drugim je bil predsednik DPD Svoboda 
Medvode, sodeloval pri organizaciji Glu-
maških večerov v Goričanah, z Godbo 
Medvode pa je bil ob njeni 50-letnici na 
Triglavu, kjer je imel tudi slavnostni na-
govor. Kar dvajset let je bil predsednik 
Planinskega društva Medvode, ki je v 
njegovem obdobju doživelo razcvet. Štiri 
leta je bil tudi načelnik Gospodarske-
ga odseka, danes pa je član Upravnega 
odbora. Dvajset let je planinski vodnik 
z licenco. V Društvu upokojencev Med-
vode vodi Planinsko sekcijo. Dolga leta 

je bil član organizacijskega odbora Ve-
teranskih smučarskih tekem. "Prizna-
nje mi pomeni veliko in je nagrada za 
moje dolgoletno prizadevanje, da nam 
bo lepše, boljše, predvsem pa, da bomo 
prijatelji. Dokler bom lahko, bom delal 
za skupnost," je povedal Dušan Brekič.

Dve desetletji na čelu planincev
Plaketo Občine Medvode je prejel Dušan Brekič.

Dušan Brekič

MAJA BERTONCELJ 
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Klara Marija Plešec je že več kot dvajset 
let dejavna v Župnijski karitas Preska, 
saj želi kot prostovoljka pomagati vsem 
tistim, ki so pomoči potrebni. Tako kot 
so raznolike potrebe, je raznoliko tudi 
njeno delo.
Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, 
je doslej opravila več kot 1100 ur pro-
stovoljnega dela pri pripravi in delitvi 
materialne pomoči in vodenju blagajne 
Župnijske karitas in 11.500 ur prosto-
voljnega dela, ki ga je skupaj s sodelavci 
in sodelavkami opravila pri pripravi in 
razdeljevanju hrane ter dovozu in doba-
vi materialnih dobrin za dopolnjevanje 
potrebnih zalog, kar v dvajsetih letih 
pomeni približno 21 ton hrane in higi-
enskih potrebščin. Hkrati skrbno vodi 
evidence za poročila, ki jih zahtevata 
Škofijska karitas Ljubljana in Evropska 
unija, zato pristojna komisija Evrop-

ske unije ob uradnem pregledu stanja 
skladišča ni ugotavljala prav nobenih 
napak. Z vstopom Slovenije v Evropsko 
unijo so se namreč zahteve za pravilne 
postopke pri delitvi hrane, higienskih 
pripomočkov, denarnih pomoči in za 
vodenje potrebnih evidenc močno po-
večale. Prav zato je Klara Marija Plešec 
svoje znanje izpopolnjevala na tečajih v 
organizaciji Škofijske karitas Ljubljana, 
tako v Ljubljani kot tudi na dodatnih te-
čajih v Medvodah. Skupaj z dvajsetimi 
prostovoljci in prostovoljkami Karitas iz 
župnij z območja občine Medvode se je 
usposabljala za nego na domu. Vse pri-
dobljeno znanje je s pridom uporablja-
la. Kot prostovoljka Župnijske karitas 
Preska je sodelovala tudi na veliki vaji 
Civilne zaščite Potres 2017. Zaveda se, 
kako zelo so pomembni pristni človeški 
odnosi in stiki z ljudmi, ki iščejo pomoč, 
zato se tega zvesto drži.
"To je veliko priznanje za moje delo in 
sem ga zelo vesela. Ko sem se odločila 

za prostovoljstvo, sem s tem nekaj na-
redila tudi zase. Nekaj mi je manjkalo 
in to sem našla v pomoči drugim lju-
dem. To me izpopolnjuje. Že na moji 
službeni poti me spremljajo tudi težke 
zgodbe. Skušaš jih pustiti, kjer se zgodi-
jo, se pa te seveda še kako dotaknejo," je 
povedala Klara Marija Plešec.

Prostovoljstvo jo izpopolnjuje
Medaljo Občine Medvode je prejela Klara Marija Plešec.

Klara Marija Plešec
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• Občina Medvode je na spletni strani obja-
vila dva nova javna razpisa. Prvi je za nepo-
vratna finančna sredstva za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva za leto 2020 
v okvirni višini 26 tisoč evrov. Odprt je do 
31. avgusta. Drugi pa je razpis za nepovra-
tna finančna sredstva za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja za leto 2020 
v okvirni višini 56 tisoč evrov. Slednji se 
izteka, saj je odprt še danes, 10. julija, do 
12. ure.
• Občina Medvode je objavila javno zbi-
ranje ponudb za prodajo treh sklopov ne-
premičnin, ki so v lasti Občine Medvode. 
Nepremičnine so v Medvodah, na Ulici 
Simona Jenka, v morfološki enoti ZB_690, 
ki je na podlagi Odloka o Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Medvode name-
njena stanovanjskim površinam za eno- in 
dvostanovanjske objekte. Izhodiščna cena 
je 131,30 EUR/m2. Rok za oddajo ponudb je 
14. julij.
• Zaključeni so Javni razpisi s področja druž-
benih dejavnosti v občini Medvode, in sicer 
za sofinanciranje prireditev, za sofinancira-
nje programov društev in zvez društev s po-
dročja spodbujanja razvoja turizma, za sofi-
nanciranje programov s področja socialnega 
varstva občanov, za sofinanciranje otroških 
in mladinskih programov, za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti, za sofinanciranje pro-
gramov športa in za sofinanciranje kulturne 
dediščine. M. B.

MAJA BERTONCELJ

V občini Medvode se je v okviru opera-
cije Medgeneracijski razvojni program 
Krekovo središče 2, ki se izvaja v sklopu 
Lokalnih akcijskih skupin LAS Za me-
sto, in po krajši prekinitvi zaradi pande-
mije koronavirusa znova začela izvajati 
aktivnost Babi servis. 
"Babi servis je občasno varstvo otrok na 
njihovih domovih s strani mlajših upo-
kojenk. Varstvo je za starše brezplačno. 
Aktivnost je namenjena mladim druži-
nam, saj se zavedamo, da so med vsemi 
skupinami prebivalstva najbolj obre-
menjene," je pojasnila Viktorija Drolec, 
projektna vodja. Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Nosilec projekta je Inštitut Antona Tr-
stenjaka za gerontologijo in medgene-
racijsko sodelovanje, partnerji pa Zavod 
Medgeneracijsko središče Komenda, 
Mladinski center Mengeš in Fiziotera-
pija Reven. "Starši, ki potrebujete in ste 

zainteresirani za varstvo, na spletni 
strani www.zmsk.si izpolnite prijavo, 
koordinatorka pa bo z vami stopila v 
kontakt v čim krajšem možnem času. 
Prosimo, da povpraševanje pošljete vsaj 
dva dneva pred želenim terminom var-
stva," še pravi Drolčeva. Za vsa dodatna 
vprašanja je dosegljiva preko e-pošte 
viktorija.drolec@zmsk.si ali telefona 
040 842 776. Vabijo pa tudi mlajše upo-
kojenke, ki bi želele svoj prosti čas kori-
stno porabiti za občasno varstvo otrok.
Kot je povedala Viktorija Drolec, je v ob-
dobju pred pandemijo aktivnost 'babi 
servis' potekala po pričakovanjih: "Ti-
sti starši, ki so koristili 'babi servis', in 
ravno tako na drugi strani babice, ki 
so pazile otroke, so bili zadovoljni. Edi-
na težava so bila omejena razpoložljiva 
finančna sredstva, kajti določene dru-
žine bi takšnega brezplačnega varstva 
potrebovale veliko več. Se pa z Občino 
Medvode dogovarjamo, da bomo aktiv-
nost 'babi servis' izvajali tudi po poteku 
projekta, ki se konča konec leta 2020."

Babi servis znova poteka

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

NA KRATKO 

ALEŠ SENOŽETNIK

V Medvodah je v začetku junija poteka-
la redna letna seja skupščine Skupno-
sti občin Slovenije, na kateri je o aktu-
alnih temah z župani razpravljal tudi 
minister za javno upravo Boštjan Kori-
tnik. Župani, na čelu s predsednikom 
skupnosti dr. Aleksandrom Jevškom, 
so pozdravili dvig povprečnin, ki ga je 
v sklopu ukrepov za zajezitev posledic 
epidemije covida-19 že pred časom pri-
pravila vlada, a so opozorili tudi na to, 
da še vedno precejšen del občin ne dobi 
dovolj sredstev za izvajanje zakonsko 
določenih nalog, zato bo treba izboljšati 
zakon o financiranju občin. 
Župani predvsem manjših občin so opo-
zorili tudi na neenakomeren regionalni 
razvoj in koncentracijo državnih služb in 
drugih institucij, kot je denimo pošta, ki 
so vse bolj prisotne le v večjih središčih. 

Tudi zato se zavzemajo za nadaljevanje 
procesa ustanavljanja pokrajin, ki bi 
prevelik razkorak med državo in lokalno 
samoupravo lahko premostile. Na drugi 
strani so ministra opozorili tudi na te-
žave z obsežno birokracijo in problem 
dolgotrajnega umeščanja investicij v 
prostor. Pri tem so opozorili tudi na pri-
mere, ko se nekatere institucije "posta-
vljajo nad državo" in zavirajo pomembne 
razvojne projekte. Kritike so letele pred-
vsem na račun agencije za okolje.  
Minister Koritnik je županom predsta-
vil svoj pogled na težave in jim obljubil, 
da jim bo tudi v prihodnje ministrstvo 
nudilo potrebno podporo in pomoč. V 
svojem nagovoru je poudaril tudi po-
men lokalne samouprave, ki se je še 
posebej izkazala tudi v času epidemije 
covida-19, ko so se s krizo – tako Kori-
tnik – prav župani najbolj neposredno 
spoprijeli.

Z ministrom o izzivih občin
Župani Skupnosti občin Slovenije so se sestali v 
Medvodah, kjer so z ministrom Boštjanom Koritnikom 
razpravljali o aktualnih težavah, s katerimi se soočajo.
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Poročilo o delu Policijske postaje Medvode za leto 2019 je sve-
tnikom predstavil komandir Feliks Strehar. V uvodu je po-
vedal, da Policijska postaja Medvode pokriva območje občin 
Medvode in Vodice, na katerem prebiva skupaj 19.129 oseb. Na 
Policijski postaji Medvode je 27 zaposlenih, od tega 24 poobla-
ščenih uradnih oseb in trije strokovno tehnični uslužbenci.

VEČ KAZNIVIH DEJANJ NA PODROČJU GOSPODARSKE  
KRIMINALITETE

V nadaljevanju je poročilo predstavil po njihovih temeljnih 
dejavnostih. Policijska postaja Medvode je v letu 2019 obrav-
navala 404 kazniva dejanja, kar je nekaj več kot v preteklem 
letu. Pri 192 kaznivih dejanjih je bila podana kazenska ovad-
ba zoper znanega storilca, kar predstavlja 48-odstotno prei-
skanost kaznivih dejanj. "Na področju splošne kriminalitete 
(premoženjska kriminaliteta) je zaznati padec kaznivih de-
janj. Hkrati je nekaj porasta pri obravnavanih kaznivih de-
janjih gospodarske kriminalitete. Največ je kaznivih dejanj 
zoper premoženje, kjer izstopajo tatvine in velike tatvine, 
preiskanost katerih je skupaj 25-odstotna. Izstopajo vlomi z 
81 primeri, od tega 26 primerov vlomov v stanovanjske hiše, 
osem vlomov v vozila, 14 vlomov v poslovne obrate, štirje vlo-
mi v skladišča. Obravnavane so bile štiri tatvine motornih 
vozil. Preiskanost je 25-odstotna," je pojasnil Feliks Strehar. 
Obravnavanih je bilo trideset kaznivih dejanj zoper zakon-
sko zvezo, družino in otroke, katerih preiskanost je skoraj 
stoodstotna, šest kaznivih dejanj zoper življenje in telo (v 
vseh primerih kaznivo dejanje povzročitev lahke telesne po-
škodbe, preiskali so jih 83 odstotkov). "Kar se tiče gospodar-
ske kriminalitete, smo obravnavali 56 kaznivih dejanj. Nekaj 
manj kot sedemdeset odstotkov smo jih preiskali. Največ je 
bilo kršitev temeljnih pravic delavcev, sledi zloraba negoto-
vinskega plačilnega sredstva.

ENA PROMETNA NESREČA S SMRTNIM IZIDOM

Policijska postaja Medvode je v letu 2019 obravnavala manj 
kršitev predpisov o javnem redu in manj kršitev drugih pred-
pisov. Največ je bilo obravnavanih kršitev z elementi nasilne-
ga in drznega vedenja (17), kršitev z elementi nasilja v družini 
(19), kršitev nedostojnega vedenja na javnih krajih (sedem) in 
nedostojnega vedenja do uradnih oseb (dve), kršitev s povzro-
čanjem hrupa in motenjem nočnega miru in počitka (tri) ter 
kršitev vsiljivega beračenja (štiri). Obravnavali so 36 primerov 
kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi dro-
gami, 21 kršitev Zakona o osebni izkaznici, 53 primerov kršitve 
Zakona o prijavi prebivališča, 25 primerov Zakona o zaščiti ži-
vali, 15 primerov Zakona o ohranjanju narave, en primer pa 
kršitve Zakona o zasebnem varovanju. Obravnavane so bile 
tudi tri kršitve Zakona o orožju. Obravnavanih je bilo še devet 
delovnih nesreč, štirje samomori, dva požara, izvedeni sta bili 
dve iskalni akciji.
V lanskem letu je bilo na območju Policijske postaje Medvode 
obravnavanih 146 prometnih nesreč, v katerih je umrla ena 
oseba, 57 je bilo telesno poškodovanih, ostale prometne ne-
sreče so se končale z materialno škodo. "Prometna nesreča s 
smrtnim izidom se je zgodila na cesti izven naselja, vzrok pa je 
bila neprilagojena hitrost voznika motornega kolesa, ki je vozil 
pod vplivom alkohola. Zavedamo se, da so šibkejši udeleženci 
v prometu, pešci, kolesarji, vozniki enoslednih vozil pogostej-
še žrtve prometnih nesreč, zato njihovi varnosti namenjamo 
veliko pozornosti. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta 
neprilagojena hitrost ter smer in stran vožnje. Pri prometnih 
nesrečah z materialno škodo je najpogostejši vzrok premik z 
vozilom," je povedal Strehar in predstavil tudi številke na po-
dročju kršitev cestnoprometnih predpisov: "Obravnavali smo 
2464 kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je precej več kot v 
prejšnjih letih, kljub vsej preventivi in opozorilom. Zaseženih 
je bilo 11 vozil, začasno je bilo odvzetih 22 vozniških dovoljenj, 
odrejenih je bilo pet strokovnih pregledov in dva sta bila od-
klonjena. Odrejenih je bilo skupaj 3590 alkotestov, šestdeset je 
bilo pozitivnih, kar je še vedno preveč. Če pa pogledate delež 
alkoholiziranih povzročiteljev v prometnih nesrečah, pa je ta 
statistika še najbolj žalostna. Stoodstotna je bila pri nesreči s 
smrtnim izidom, pri nesrečah s telesnimi poškodbami je ta 
delež 18,5-odstoten, pri nesrečah z materialno škodo pa 8,1-od-
stoten. Veliko je treba še narediti na ozaveščanju voznikov in 
vseh nas."

VELIK POUDAREK TUDI NA PREVENTIVI

Policijska postaja Medvode je na podlagi izdelanih analiz 
tveganja načrtovala in izvajala delo na področju nadzora dr-
žavne meje in izvajanja predpisov o tujcih. V letu 2019 je bilo 
obravnavanih 33 kršitev Zakona o tujcih in 53 kršitev Zakona 
o prijavi prebivališča. Obravnavani so bili trije primeri ne-
zakonitega bivanja tujcev, dva državljana Moldavije in dr-
žavljan Srbije. Aktivno sodelujejo tudi pri varovanju državne 
meje na območju Policijske uprave Ljubljana, z nudenjem po-

V naselju tudi več kot sto dvajset kilometrov na uro
Občinski svetniki so se seznanili s Poročilom o delu Policijske postaje  
Medvode za leto 2019.

Svetniki so opozarjali na prekoračitve hitrosti tudi v naselju Hraše.



moči drugim območnim policijskim postajam, glede na pro-
blematiko ilegalnih migracij.
Pomemben del je tudi preventiva. "Preventivne vsebine in 
prikaz dela smo izvajali v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(vrtci, šole) in na različnih prireditvah in predstavitvah dru-
štev, pri čemer smo sodelovali z gasilskimi in drugimi dru-
štvi," je še pojasnil Strehar. Policisti se izobražujejo tudi sami 
in tako pridobivajo pomembna in potrebna nova znanja.

SVETNIKI OPOZORILI NA PREKORAČITVE HITROSTI

Občinski svetniki so komandirju največ vprašanj namenili gle-
de prekoračitev hitrosti vozil znotraj naselij. "Pogledal sem po-
datke s prikazovalnikov hitrosti v Hrašah in na Senici. Večina 
je v mejah omejitev, zelo veliko prekoračitev je od 70 do 90 kilo-
metrov na uro. Presenetilo me je, da je bila največja izmerjena 
hitrost v Hrašah 121 km na uro, in to v dopoldanskem času. Sto 
metrov stran je avtobusna postaja na obeh straneh ceste brez 
prehoda za pešce. Na Senici pa je bila največja hitrost 98 kilo-
metrov na uro. Kako bi takšne kršitelje spametovali? Nekaj bi 
morali narediti," je povedal Ivan Špenko (DeSUS). Feliks Strehar 
je dodal, da je bil zadnji primer, ko je bila v naselju Pirniče ugo-
tovljena hitrost nekaj čez 120 km na uro, da so voznika dobili in 

mu zasegli vozilo, vozil je tudi brez vozniškega dovoljenja, po-
dali so predlog sodniku za prekrške: "Globe za take kršitve so vi-
soke, na žalost tudi to ljudem ne zaleže. Na omenjenem odseku 
na Senici tudi opravljamo meritve hitrosti. Je pa dejstvo, kjer 
smo policisti prisotni, takšnih hitrosti ni. Žal pa ne moremo 
biti vedno povsod prisotni. Veseli smo vseh informacij. Občani 
nam jih lahko sporočijo po e-pošti ali telefonu. Večina upošteva 
omejitve, ravno zaradi navedenih hitrosti pa prihaja do najhuj-
ših prometnih nesreč, katerih žrtve so najšibkejši udeleženci v 
prometu. Želim si, da nihče ne bi vozil tako hitro, če pa že, da ga 
dobimo in potem ustrezno ukrepamo." Na prekoračitve hitrosti 
je opozoril tudi Uroš Medar (LNS), in sicer na Cesti na Svetje 
pri glasbeni šoli, na kar opozarjajo tudi tamkajšnji prebivalci. 
Strehar je odgovoril, da bodo začeli izvajati skrite meritve, torej 
s stacionarnim radarjem. "To prikaže dejansko stanje, vendar 
si mi želimo, da ljudje vidijo, da merimo, saj potem vozijo bolj 
previdno, počasneje. Ne nazadnje pa ljudje poznajo stacionarni 
radar, ki ga imamo v vozilu, tako da neka preventivna dejav-
nost tudi to je," je povedal Strehar. Stanislav Ulanec (Nestran-
karska lista Sotočje) je dodal še problematiko povečanja tovor-
nega prometa na Cesti na Senico, na kar bo Policijska postaja 
Medvode tudi pozorna in bo povečala nadzor.
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Občinski svetniki so se 17. junija zbrali 
na svoji deseti seji v tem mandatu. 
Seznanili so se s Poročilom o delu Poli-
cijske postaje Medvode v letu 2019. Ime-
novali so predstavnike ustanovitelja, 
torej Občine Medvode, v svet OŠ Pirniče. 
To so Marjan Merjasec, Nada Prešeren 
in Marjan Brezarič. Prav tako so ime-
novali tudi predstavnike ustanovitelja v 
Svet OŠ Preska, in sicer Mojco Murnik, 
Mojco Novinec Babič in Stanislava Mar-
na. Razrešili so Jerneja Mustra, člana 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Medvode, in za novo 
članico imenovali Vanjo Škofic. 
Občinski svetniki so se seznanili s Poro-
čilom o delu Nadzornega odbora Občine 
Medvode v letu 2019 in v prvem četrtletju 
leta 2020. Nadzorni odbor je imel v ob-
dobju od konstituiranja do konca prvega 

četrtletja letošnjega leta šest rednih sej. 
V skladu z letnim programom dela v letu 
2019 je izdal sklep o izvedbi treh nadzo-
rov, s sprejetjem končnega poročila so 
zaključili dva, in sicer nadzor poslovanja 
Javnega zavoda Sotočje v letu 2017 in 2018 
in organiziranost in izvajanje notranje-
ga revidiranja v občini Medvode. Poročili 
vsebujeta ugotovitve s pojasnili – ugovo-
ri nadzorovane osebe in priporočila. Po-
drobneje ju bomo predstavili v septem-
brski številki Sotočja. Nadzorni odbor je 
sprejel tudi letni program dela za leto 
2020, v katerem je nadzor izvajanja javne-
ga naročanja na Občini Medvode in nad-
zor poslovanja Vrtca Medvode v letu 2019.
Obravnavali so tudi Elaborat o obliko-
vanju cen storitve oskrba s pitno vodo 
v Mestni občini Kranj ter občinah Med-
vode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor 
in Jezersko, ki so ga potrdili. Potrdili so 
tudi nove, višje cene storitve oskrbe s 

pitno vodo. To je bila odločitev, ki so jo 
na tokratni seji najtežje sprejeli. Liter pi-
tne vode iz pipe bo stal 0,14 centa. "Cena 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo 
je sestavljena iz vodarine in omrežnine. 
Cena omrežnine pokriva stroške naje-
mnine infrastrukture za izvajanje dejav-
nosti oskrbe s pitno vodo, stroške zava-
rovanja infrastrukture, stroške obveznih 
menjav vodomerov, stroške obnov hi-
šnih priključkov. Predvsem zaradi veli-
kega števila obnov hišnih priključkov je 
bil poslovni izid za preteklo leto negati-
ven. Tudi v naslednjem letu se pričakuje 
povečan obseg obnov hišnik priključkov 
in veliko število menjav vodomerov, ki 
jih je treba menjati na pet let," je zapisa-
no v obrazložitvi. Svetnikom je elaborat 
podrobneje predstavil Matjaž Berčon, di-
rektor Komunale Kranj.
Sprejeli so tudi Predlog Sprememb in 
dopolnitev Statuta Občine Medvode, 
Predlog Odloka o spremembah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda – Vrtec Medvode pa 
tudi Predlog sklepa o imenovanje parka 
pri tržnici v centru Medvod kot Park dr. 
Branislave Sušnik. 

Višja cena vode
Deseta seja občinskega sveta Občine Medvode

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega 
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.  
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov  
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2020: 31. 7., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 12.
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Koronavirus ostaja med nami in zato je treba ravnati odgo-
vorno. Tega se še posebno dobro zavedajo zdravstveni zavo-
di, ki upoštevajo vsa strokovna navodila. Njihovo delovanje 
je drugačno, kot smo bili vajeni pred razglasitvijo epidemije.

PRED VHODOM TRIAŽNA TOČKA

O organizaciji dela v Zdravstvenem domu (ZD) Medvode je več 
povedala direktorica Marjeta Tomšič Matić: "Pred vhodom v 
ZD Medvode imamo vzpostavljeno triažno točko, kjer mora-
jo pacienti pred vstopom izpolniti vprašalnik o preverjanju 
zdravstvenega stanja, ki ga nato odnesejo s seboj v ambulan-
to in ga predajo tamkajšnjemu osebju. Vstop v zdravstveni 
dom je dovoljen le naročenim pacientom. Tisti, ki niso na-
ročeni, ne bodo mogli vstopiti, z izjemo nujnih zdravstvenih 
težav (poškodbe, možganska kap, močan glavobol, bolečina v 
prsnem košu, akutna ohromelost, oteženo dihanje, okužbe in 
poslabšanje ran, bolečine v trebuhu ...). Obvezna sta uporaba 
mask in razkuževanje rok pred vstopom in ob odhodu iz zdra-
vstvenega doma. Na pregled naj pacienti hodijo ob točni uri 
oziroma največ pet minut pred naročenim terminom."

URE ZA TELEFONSKO NAROČANJE

Na pregled se lahko naročite po telefonu, e-pošti ali z apli-
kacijo doZdravnika (to velja le v ambulantah splošne medi-
cine in otroškem oziroma šolskem dispanzerju). "Ker je bil 
zaradi izrednih razmer v času epidemije dostop do naših sto-
ritev omejen, zaznavamo povečano število klicev, na katere 
odgovarjamo kar se da ažurno. Pri tem paciente prosimo za 
potrpežljivost in razumevanje, če jim zaradi številnih klicev 
ne bo uspelo takoj vzpostaviti stika z želeno ambulanto," je 
povedala Tomšič Matićeva in dodala, da so zaradi zagotovitve 
večje telefonske dosegljivosti v ambulantah splošne medici-

ne vzpostavili ure za naročanje. Tanja Tavčar, Tanja Zelinka, 
Marija Sevšek Podobnikar in Nina Prešeren Ovčak jih imajo 
dopoldan med 7. in 9. uro in med 11. uro in 12.30, popoldan pa 
med 13. in 15. uro ter med 17. uro in 18.30. Ambulanto Jelke 
Premelč lahko pokličete med 11. in 13. uro v dopoldanskem 
času in med 13.30 in 15.30 ter 17. uro in 18.30 v popoldanskem 
času, ambulanto Branke Štigl v ponedeljek in torek od 6.45 
do 8. ure, v sredo med 14.30 in 16. uro in v četrtek med 14. in 
15. uro, ambulanto Irene Andreje Muster od 8.30 in 10. uro 

in med 11. in 12. uro dopoldan ter med 14. in 16. uro popol-
dan, ambulanto Petre Markov pa med 7. in 8. uro in 11. uro in 
12.30 dopoldan ter med 12 in 13. uro in 17. in 18. uro popoldan. 
Za administrativne zadeve (recepti, napotnice, medicinsko-
-tehnični pripomočki, bolniški listi) prosijo, da pacienti čim 
več uporabljajo e-poštni naslov. "V ambulantah obravnavamo 
manjše število pacientov, saj je potrebno zagotavljanje varne 
razdalje v čakalnicah in sprotno razkuževanje ter zračenje 
prostorov. Čas pregleda je zaradi ukrepov preprečevanja šir-
jenja virusa omejen na največ 15 minut, zato naj se pacienti 
na obisk pri zdravniku pripravijo (preverijo naj zalogo zdravil 
in si pripravijo spisek manjkajočih zdravil, na kratko naj opi-
šejo zdravstvene težave, omejijo naj se na glavne zdravstvene 
težave)," še pojasni Tomšič Matićeva. Kako je v zobozdravstve-
nih ambulantah? Sprejemajo le paciente z negativno epide-
miološko anamnezo in brez znakov okužbe dihal. Pacienti 
morajo predhodno poklicati tudi v nujnih primerih (huda 
bolečina, oteklina, poškodba).

PACIENTE S SUMOM NA OKUŽBO S COVIDOM-19  
NAPOTIJO V LJUBLJANO

V Zdravstvenem domu Medvode še enkrat prosijo vse pacien-
te, ki imajo prehladne znake in sumijo na okužbo s covid-19, 
naj ne prihajajo v zdravstveni dom, ampak pokličejo po te-
lefonu. "Takšne paciente bomo še vedno pošiljali na zdrav-
niški pregled v ambulanto za covid-19 Zdravstvenega doma 
Rudnik oz. na odvzem brisa v Zdravstveni dom Metelkova ter 
na vstopno točko nujne zobozdravstvene ambulante v Zdra-
vstveni dom Metelkova," pove Tomšič Matićeva. Paciente tudi 
pozivajo, naj posnetke telefonskih odzivnikov poslušajo do 
konca in ne prekinjajo zveze, saj s tem izgubljajo potrebne 
informacije.

Za obisk zdravnika se je še vedno treba naročiti
Delovanje zdravstvenih zavodov ostaja drugačno, kot smo bili vajeni pred epidemijo 
covida-19. Kako poteka delo v Zdravstvenem domu Medvode, je pojasnila direktorica 
Marjeta Tomšič Matić.

V občini Medvode sta bili v zadnjem obdobju potrjeni dve novi 
okužbi s covidom-19, skupaj pa do začetka tedna devet.

V Zdravstvenem domu Medvode je zaposlenih 
šest zobozdravnikov: dve zobozdravnici 
obravnavata otroke in mladino, drugi štirje pa 
odraslo populacijo. Zobozdravniki še niso polno 
zasedeni, zato še sprejemajo nove paciente in se 
lahko opredelite zanje.
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CVETO ZAPLOTNIK

V zadrugi so načrtovali občni zbor že ob koncu marca, a so 
ga zaradi epidemije covida-19 takrat odpovedali in ga izvedli 
19. junija v Športni dvorani Medvode, kjer so lahko zagoto-
vili primerno razdaljo med udeleženci. Občni zbor je bil tudi 
volilni. Zadružniki so odločili, da bo zadrugo še naprej vodil 
dosedanji predsednik Janez Šušteršič, poleg njega pa so bili 
v upravni odbor zadruge izvoljeni še Marko Bečan, Damjan 
Zore, Franc Erjavec, Peter Podgoršek, Janez Žumer, Franci 
Debevec in Janez Kopač. Nadzorni odbor bo vodil Janez Ko-
želj, za člane odbora pa so bili na občnem zboru izvoljeni 
Franc Poljanec (njegov namestnik je Janez Zavašnik), Andrej 
Jeraj in Alojz Ferlan.
Kot je na občnem zboru dejal direktor zadruge Milan Sobo-
čan, je bilo za zadrugo leto 2019 zelo zahtevno, saj je daleč 
največja investicija v novejši zgodovini zadruge, nakup in 
obnova Železnine v letu 2017, vplivala tudi na lansko poslo-
vanje. Zadruga je lani ustvarila 13,4 milijona evrov prihod-
kov, 2,2 odstotka več kot leto prej, in ob tem dosegla 13.764 
evrov dobička, zmanjšala je kratkoročno in dolgoročno za-
dolženost ter zadružnikom izplačala super rabat in zapo-
slenim nagrado. Lansko poslovanje so sicer pomembno za-
znamovali tudi velik odkup mleka, manjši odkup živine kot 
leto prej, ugodne cene reprodukcijskega materiala, manjši 
zaslužek pri prodaji živine, višji stroški dela, težavno prido-
bivanje kadrov, še zlasti za delo v trgovini, in zamude ne-
katerih mesarjev pri plačevanju živine. Zadruga je lani od-
kupila skoraj 12 milijonov litrov mleka, kar je bila rekordna 
količina v zgodovini zadruge. Povprečna cena mleka, ki jo je 
izplačala rejcem, je znašala 33,41 centa za liter, rejci, ki so 
oddajali mleko nadpovprečne kakovosti, so dosegali tudi tri 
cente boljšo ceno od povprečja. Število »mlečnih« kmetij se 
še naprej počasi zmanjšuje, lani se je zmanjšalo s 84 na 80, 
od leta 2002 do lani je prirejo mleka opustilo 74 kmetij. »Od-
kup živine je bil lani visok, vendar nižji kot zadnja tri leta,« 
je podatke o odkupu komentiral direktor zadruge Milan So-

Zadrugo bo še naprej vodil Janez Šušteršič
Zadružniki Kmetijske zadruge Medvode so na občnem zboru dosedanjemu 
predsedniku Janezu Šušteršiču podelili nov mandat.

Del zadružnikov med glasovanjem na občnem zboru

Zadružnikom se je na zboru pridružil tudi novi 
predsednik zadružne zveze Borut Florjančič, 
doma s Sela pri Vodicah. Dejal je, da želi zveza 
postati močnejši pogajalec glede odkupnih 
cen kmetijskih pridelkov, pomemben izziv pa ji 
predstavlja tudi zadružno lastništvo v Deželni 
banki Slovenije. Takšno agresivnejšo vlogo 
zveze pri pogajanjih o cenah pričakujejo tudi 
zadružniki, eden od njih je dejal, da je v skrajnem 
primeru treba zagroziti tudi s stavko.

bočan in navedel, da so lani odkupili 4667 živali, kar je bilo 
šest odstotkov oziroma 322 živali manj kot leto prej. Večino 
mladega pitanega goveda so prodali slovenskim klavnicam, 
večino krav in telic pa v tujino. Odkup je potekal brez dolge-
ga čakanja na oddajo živine. Prodaja "blaga" v tranzitu je bila 
nižja kot leto prej, promet v maloprodaji pa je znašal skoraj 
4,9 milijona evrov in je bil za 194.785 evrov višji kot leto prej.

Letos načrtujejo v zadrugi višje prihodke od prodaje, po-
slovanje z dobičkom, zmanjšanje zadolženosti, povečanje 
osnovnih plač, ureditev prostorov nad prodajalno Železnina 
v Medvodah in oddajo teh prostorov v najem, povečanje pro-
dajnega prostora v prodajalni Dobrunje, internetno prodajo, 
zaključek odškodninskih postopkov s skladom kmetijskih 
zemljišč, komunalno ureditev parcele v Zgornjih Pirničah, 
izplačilo super rabata in nagrade zaposlenim ... Čeprav so 
se letos poslovne okoliščine zaradi epidemije covida-19 zelo 
spremenile, podatki za prvih pet mesecev kažejo, da je po-
slovanje boljše od lanskega.

Slovenski in tuji TV programi s Krvavca 
in Limbarske gore. Brezžično do objekta!

www.zvezdatv.si
www.gorosan.com

- TV od 15,99 €/mes., INTERNET od 13 €/mes., MOB. TEL. od 5 €/mes.
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-  INTERNET in IPTV signal tudi z Lubnika, kamniškega gradu, Ambroža, 

Velike Planine, Zg. Javoršice, PD Moravce, Lukovice, Slivne,...

15  let
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MAJA BERTONCELJ

Več o aktivnostih je povedal mag. Jože Ban, ki je bil v preteklem 
letu v vlogi predsednika: "Kljub oviram zaradi epidemije co-
vida-19 smo uspeli realizirati večino zastavljenega programa. 
Predvsem nam je uspelo ponoviti vse projekte in donacije, po 
katerih smo v svojem okolju prepoznavni, k tem pa smo dodali 
tudi nove projekte s področja aktualnih zahtev okolja. Vzposta-
vili smo nov trajnostni projekt, povezan z varovanjem okolja 
in ozaveščanjem o trendih na področju zelene mobilnosti." 
V Rotary clubu Medvode so letos želeli izpeljati projekt Okolje v 
sodelovanju z OŠ Preska in Vrtcem Medvode, ki bi za sodelova-
nje v projektu prejeli zunanje pitnike za vodo. "Žal je covid-19 
preprečil izvedbo projekta v celoti. Tako so otroci v Vrtcu prejeli 
tri pitnike, otrokom v OŠ Preska pa smo zagotovili nadomestno 
donacijo, in sicer 14 osebnih prenosnih računalnikov. Doda-
tno pa smo donirali še osem osebnih računalnikov, ki smo jih 
razdelili med ostale tri osnovne šole na območju, kjer deluje 
naš klub. Covid-19 nam je preprečil izvedbo treh tradicionalnih 
projektov: Jadranje za jutri (počitnice za otroke s posebnimi 
potrebami), ki smo ga prestavili v naslednje leto, sodelovanje 
v tradicionalnem 9. Slovenskem Rotary Rallyju (promocija 
zelene mobilnosti) in sodelovanje v skupnem mednarodnem 
projektu s turškimi in nemškimi klubi, katerega namen je bil 
ustanovitev centra za usposabljanje v turškem mestu Izmir. 
Vse projekte bomo izpeljali takoj, ko bodo okoliščine to dovo-

ljevale," je pojasnil Ban. Od tradicionalnih projektov so decem-
bra obdarili otroke POŠ Topol z energetsko varčnimi aparati za 
peko palačink, tik pred izbruhom epidemije pa so podelili pri-
znanja najboljšim učencem štirih osnovnih šol. Sodelovali so 
tudi v skupni akciji slovenskih rotary klubov, s pomočjo katere 
so Kliničnemu centru Ljubljana skupaj donirali 85.000 evrov 
za nakup posebne zaščitne opreme za preprečevanje okužb 
zdravstvenih delavcev s covid-19. 
Realizirali so 53 srečanj, številna tudi izven sedeža kluba, ki je 
v prostorih KULT-a 316 v Šentvidu. Šestnajst srečanj je bilo na-
menjeno izredno dobro obiskanim predavanjem, ki so odprta 
tudi za zunanje obiskovalce, kar bo praksa tudi v novem rota-
rijskem letu. Klubsko leto so zaključili z dvajsetimi rednimi in 
šestimi častnimi člani. "Naš klub pa je en redkih, ki ima med 
svojimi članicami in člani tudi veliko število funkcionarjev na 
nivoju distrikta 1912, ki združuje klube v Sloveniji in Severni 
Makedoniji. V svojih vrstah imamo tako bivšega guvernerja 
distrikta, večletnega predsednika odbora za fundacije in gu-
vernerjevo pooblaščenko za stike z javnostmi," je še zaključil 
Ban in dodal, da se želijo v novem rotarijskem letu številčno 
pomembno povečati, še posebej s članicami in člani iz okolja, 
kjer delujejo.

Za rotarijci Rotary cluba Medvode uspešno leto
Tudi v rotarijskem letu 2019–2020 so delovali dobrodelno, humanitarno in skrbeli  
za razvoj lokalnega okolja.

V drugi polovici junija so imeli tradicionalno primopredajo 
predsedniške verige, ki jo je aktualni predsednik mag. Jože Ban 
(levo) predal mag. Borutu Hafnerju, ki bo Rotary club Medvode vodil 
do 30. junija 2021. / Foto: arhiv RC Medvode

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

»Kljub oviram zaradi epidemije covida-19 
nam je uspelo realizirati večino zastavljenega 
programa.«
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MAJA BERTONCELJ

Sredi junija je šolanje v medvoških 
osnovnih šolah zaključila generacija 
143 devetošolcev v sedmih oddelkih. 
Kar 46 učencev je v času šolanja dose-
glo izjemne rezultate v znanju in na 
športnem področju, vsi ti pa so dosegli 
tudi odličen uspeh v vseh devetih razre-
dih. Z najuspešnejšimi devetošolci se je 
tradicionalno srečal tudi župan Nejc 
Smole. Zaradi omejitev v zvezi s covi-
dom-19 letošnje srečanje ni bilo skupno 
za učence vseh šol v Knjižnici Medvode. 
Župan jih je obiskal na vsaki šoli pose-
bej in uspešnim devetošolcem izrekel 
pohvalo za njihove uspehe ter jim izro-
čil priznanja in knjigo.
Udeležili smo se obiska župana na OŠ 
Pirniče. "Vseh devet let ste se zelo trudili 
in dosegali najrazličnejše lepe rezultate 
ter bili zgled mlajšim. Upam, da boste 
v srednjih šolah in kasneje z vsem ža-
rom uporabili to znanje, ki ste ga dobili 
v OŠ Pirniče, in tudi poskrbeli za dobro 
v naši domovini. Prav je, da mladi na-
redijo tudi kaj za domovino," je v uvo-
du osnovnošolce nagovorila Damijana 
Božič - Močnik, ravnateljica OŠ Pirniče. 
Preden jim je v roke segel župan Nejc 
Smole in jim zaželel uspešno tudi v na-
daljevanju šolanja, jim je namenil še 
nekaj misli: "Moj apel devetošolcem gre 
vedno tudi v smeri, da se zavedate pro-
stora, v katerem živite. Ne pozabite, da 
vedno lahko od skupnosti zahtevate to-
liko, kot ji daste. Prosim, da ostanete v 
teh krajih aktivni, da ste člani društev, 
ki jih je v občini veliko. Vsaka genera-
cija mora nekaj dati nazaj v kraj, da se 
energija skupnosti obnavlja naprej." 
Župan je vsakega posebej vprašal, na 
katero šolo se je vpisal in kaj si želi po-
stati v življenju. Večina jih bo šolanje 
nadaljevala v gimnazijskem progra-
mu. Kot so dejali, imajo na osnovno 
šolo lepe spomine. "Najbolj mi bodo v 
spominu ostali prijatelji. Ni bilo težko 
biti uspešen, recept je predvsem biti 
zbran pri pouku in poslušati razla-
ge, ker se je potem doma treba veliko 
manj učiti, in redno delanje domačih 
nalog. Vpisala sem se na Gimnazijo 

Priznanje skoraj tretjini devetošolcev
Šestinštirideset devetošolcev je doseglo izjemne rezultate vseh devet let šolanja. 
Čestital jim je tudi medvoški župan Nejc Smole.

Uspešni devetošolci OŠ Pirniče ... 

... OŠ Simona Jenka Smlednik ...

... OŠ Preska ...
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Kranj, rada bi postala zobozdravnica 
ali zdravnica," je povedala Nika Kobal, 
Sven Pucihar pa: "Osnovnošolska leta 
si bom zapomnil po druženju s prija-
telji, po prijaznih učiteljih ... K uspehu 
pripomore lastno delo, pomembna pa 
je tudi spodbuda staršev. Vpisal sem se 
na Gimnazijo Šentvid, kaj bi rad postal, 
pa še ne vem."
Letošnja generacija devetošolcev je šol-
sko leto zaradi covida-19 končala na 
drugačen način, tudi brez zaključnega 
izleta. So pa se tudi v OŠ Pirniče odločili, 
da z upoštevanjem navodil za prepre-
čevanje širjenja covida-19 organizirajo 
valeto, ki je bila drugačna, kot smo jo 
vajeni. Ravnateljica je strnila misli o 
šolskem letu, del katerega je potekalo 
na daljavo: "Za vse slovenske šole in 
vrtce je bila to res nenavadna izkušnja. 
Še posebej na začetku je bilo težko, ve-
sela pa sem dobrega odziva s strani 
staršev, ki so bili otrokom še posebej 
pomembna podpora v času šolanja na 
daljavo. Vsem, tako učencem, staršem 
kot učiteljem, gre zahvala za uspešno 
izvedbo šolskega leta. Menim, da nas je 
ta izkušnja po eni strani tudi zbližala, 
povezala. Določeni učitelji so izpopolni-
li ali pridobili znanje iz uporabe sodob-
nih tehnologij. Na to izkušnjo je treba 
gledati tudi pozitivno in optimistično. 
Upajmo pa, da se jeseni srečamo zdra-
vi in v običajnih okoliščinah. Treba bo 
ponoviti kakšno snov, zapolniti kakšno 
vrzel, kar se tiče znanja, čeprav menim, 

da so ga učenci dobili tudi na daljavo, 
če so to želeli in bili vestni," je povedala 
Božič - Močnikova.
Kar dobrih 32 odstotkov medvoških 
devetošolcev je bilo odličnih vseh de-
vet let šolanja, nekateri so bili uspe-
šni tudi na tekmovanjih. Iz OŠ Simona 
Jenka Smlednik so to: Hana Absec, Žan 
Androjna, Ana Bahar, Zala Bahar, Eva 
Ferbar, Žan Filipič, Aleks Kranjc, Tim 
Leopold Močnik, Zala Špende Horvatič 
in Maj Zalokar, iz OŠ Pirniče: Tamara 
Pintar Mihajlović, Tim Strnad, Jaka Po-
točnik, Kaja Sešek, Maja Sešek, Miha 

Zupanc, Marija Zore, Nika Kobal, Ema 
Božič, Matevž Kovačič, David Šiška, Neli 
Zagoršek, Alenka Šmelcer in Sven Puci-
har, iz OŠ Medvode: Nika Habicht Pra-
protnik, Maša Oblak, Žiga Podgoršek, 
Jakob Velkavrh, Kevin Cotic, Veronika 
Dražumerič, Karin Košir in Uroš Pan-
dža, iz OŠ Preska pa: Manja Bergant, 
Anžej Dolinar, Zala Drnovšek, Nace Gu-
zelj, Ažbe Jarc, Neža Jarc, Nik Kosmač, 
Maj Pelicon, Timi Rozman, Veronika 
Jeras, Klemen Kopač, Urban Štrukelj, 
Sara Vasiljević in Luka Arnež iz POŠ To-
pol.

... in OŠ Medvode

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

vse novice najdete na prenovljeni spletni strani

www.tv-m.si
oddaje na youtube kanalu: /novicemedvodami
obiščite in všečkajte naš facebook: /tvmedvode

že 30 let
vas informiramo, zabavamo in obveščamo,
snemamo reklamne, predstavitvene in dokumentarne filme,
pripravljamo prireditve,
in
nudimo najsodobnejše telekomunikacijske storitve,
od maja 2020 dalje je upravitelj kabelskega sistema

dobrodošli v najhitrejšem giga omrežju!

V okviru LAS projekta Zgodbe naših mo-
krišč so razpisali rokodelski natečaj, ki je 
namenjen vsem ljubiteljskim ustvarjalcem, 
ki se prepoznajo v razpisani temi in želijo 
svoje izdelke predstaviti širši publiki. Na-
tečaju bo sledila rokodelska razstava iz-
branih del, ki bo gostovala v vsaki od ob-
čin partneric v projektu. Natečaj se je začel 
8. junija, rok za prijavo in sprejem del je 1. 
oktober, rezultati pa bodo objavljeni 14. 
oktobra. Natečaj se bo zaključil z razstavo 
dvajsetih najboljših izdelkov in podelitvijo 
nagrad, ki bo predvidoma v mesecu no-
vembru oziroma decembru. Vsak prijavi-
telj lahko na natečaj prijavi do dva lesena 
izdelka. Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na kontaktni osebi: Aleksander 
Ilič (e-naslov: aleksander.ilic@trzin.si) ali 
Andreja Škvarč (e-naslov: andreja.skvarc@
zrsvn.si). M. B.

Rokodelski natečaj



20 | POGOVOR

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Žan Rudolf je 27-letni slovenski atlet, 
državni rekorder v teku na 600 in 800 
metrov. Njegova prva disciplina je tek 
na 800 m, kjer ima osebni in državni 
rekord 1 minuto in 46 sekund. Je član 
AD Mass Ljubljana, Ljubljančan, ki se je 
lani preselil v Hraše. Po novem je tako 
občan Medvod. "Moje dekle Aino Pau-
nonen je iz Finske. Odločila sva se, da 
bova živela v Sloveniji in iskala primer-
no okolje, ki je obema všeč. Našla sva 
ga v Hrašah. Tukaj se dobro počutiva," je 
začel pogovor.

 V prvi vrsti ste atlet. Kdaj se je začela 
vaša atletska kariera?
Atletiko sem začel trenirati pri desetih 
letih, vzporedno sem treniral tudi no-
gomet, s katerim sem se začel ukvarjati 
že prej, v Vevčah. Bolj resno sem se za 
kraljico športov odločil nekje pri štiri-
najstih, petnajstih letih, ko so se začeli 
boljši rezultati. Odpovedal sem se no-
gometu. Atletika mi je všeč, ker je indi-
vidualni šport in si odvisen le od sebe. 
Kolikor dober si, takšen je potem tudi 
rezultat. V teku sem vedno užival in še 
danes je tako.

 Kaj pa odločitev za tek na 800 me-
trov?

V mlajših letih si seveda vsestranski, na-
stopaš v različnih tekaških in tudi teh-
ničnih disciplinah. Kot pionir sem tekel 
na 600 in na 1000 metrov, 800 pa je rav-
no vmes. S trenerjem sva opazila, da mi 
prav tek na 800 metrov najbolj ustreza, 
da so rezultati najboljši. Osredotočil sem 
se nanj. Je zanimiva disciplina. Takrat 
je bila zelo dobra in priljubljena Jolanda 
Čeplak, ki je bila moj idol.

 Tekač na 800 metrov potrebuje ve-
liko treningov tako hitrosti kot vzdr-
žljivosti.
Tako je. Potrebuješ oboje in tako je treba 
načrtovati tudi trening. Velikokrat ga 
naredim s kakšnim tekačem na krajše 
proge, na primer z Luko Janežičem. Kar 
je zame hitrost, je zanj vzdržljivost. Prav 
tako tudi z dobrim dolgoprogašem odte-
čem kakšen tempo tek.

 Koliko treningov imate v tednu?
Treniram dvakrat na dan od ponedeljka 
do sobote, nedelje imam običajno proste. 

 Trenerji na vaši dosedanji poti?
Začel sem pri Svjetlanu Vujašinu, pri ka-
terem sem treniral deset let. Potem sem 
se odločil za Italijo, kjer sem treniral od 
začetka leta 2016 do konca sezone 2017. 
Nekaj časa sem v Italiji tudi živel. Moj 
trener je bil Gianni Ghidini. Želel sem si 
vrnitve bližje domu in da bi imel dobre-

ga trenerja. Našel sem ga v Pulju. To je 
Milovan Savić. Z njim sodelujem tretje 
leto in sem zelo zadovoljen. V Meduli-
nu imamo slovenski atleti pripravljalno 
bazo in tam običajno v pripravljalnem 
obdobju preživim kar nekaj časa. Letos 
je bilo zaradi epidemije koronavirusa 
vse skupaj zelo drugače. 

 Mejniki v karieri?
Vsekakor sem najbolj ponosen na ude-
ležbo na olimpijskih igrah v Riu de Ja-
neiru leta 2016. Tekmovati na olimpij-
skih igrah je želja vsakega športnika. 
Omenil bi še državne rekorde v dvorani 
in na prostem na 600 in 800 metrov, v 
štafeti 4 krat 400 metrov, pa bronasto 
medaljo z evropskega prvenstva do 23 
let in srebrno z mladinskega prvenstva. 
Obe sem osvojil v teku na 800 m.

 Kakšna je konkurenca v Sloveniji v 
tej disciplini?
Pred leti je bilo nekaj atletov, ki so bili 
sposobni dosežkov pod 1 minuto in 50 
sekundami. Trenutno konkurence ni 
velike, prihaja pa nekaj mlajših. Prava 
konkurenca je tista, ki te dela močnej-
šega, in to trenutno na 800 metrov po-
grešam. Je pa močna na 400 metrov, ki 
je moja druga disciplina.

 Svetovni rekord?
Svetovni rekord je iz leta 2012. Postavil ga 
je Kenijec David Rudisha s časom 1:40,91. 
Na 800 metrov so v ospredju tekači iz 
afriških držav. Konkurenca je velika.

 Ste zadovoljni z nastopi v lanski se-
zoni?
Rezultatsko sezona ni bila po priča-
kovanjih, z uvrstitvami na največjih 
mitingih pa sem zadovoljen. Več sem 
pričakoval od letošnje sezone, sploh po 
uspešni dvoranski sezoni. Zaključil sem 
jo na tekmi na Norveškem z novim dr-
žavnim rekordom v teku na 600 metrov 
(1:17,88). Potem se je zgodila epidemija 
covida-19. Bomo videli, kaj bo prinesla 
letošnja poletna sezona tudi glede tek-
movanj.

 V dvoranski sezoni ste bili tudi v 
vlogi narekovalca tempa. Kako to?
To je dober trening, poleg tega je tudi 
priložnost za nekaj zaslužka. Kot na-

Slovenski rekorder, ki se ne bi branil naziva  
športnika Medvod
Atlet Žan Rudolf, olimpijec, od lani občan Medvod, je trenutno razpet med Slovenijo  
in Finsko, od koder prihaja njegovo dekle, s katero bosta jeseni postala starša. 

Njegov naslednji veliki cilj so olimpijske igre v Tokiu. Pred štirimi leti je tekmoval v Riu.



rekovalec tempa sem v prvi polovici 
februarja pomagal brazilskemu tekaču 
Thiagu Do Raosariu pri novem južnoa-
meriškem rekordu na 1500 metrov. Na 
to sem ponosen. Tempo, ki sem ga nare-
koval, je bil tudi dve sekundi hitrejši od 
slovenskega državnega rekorda na 1000 
metrov. Težko je dobiti dobrega „zajca“, 
sploh v mojem primeru je v Sloveniji 
težko dobiti nekoga, da bi mi pomagal 
pri izboljšanju rekorda na 800 metrov. 
Idealno bi bilo, da bi nekdo narekoval 
tempo do 600 metrov, da s tem prihra-
niš energijo. Tega na žalost v Sloveniji 
ni. Pomagam pa jaz mlajšim fantom do 
boljših rezultatov. 

 Konkurenca je boljša na večjih tek-
mah, nastopi tam pa so odvisni tudi 
od menedžerja. Kako ste zadovoljni?
Lani sem menedžerja zamenjal. Sedaj 
prihaja iz Finske. Atletika je postala 
tudi biznis. Veliko je odvisno prav od 
menedžerja, da ti priskrbi dobre tekme. 
Za dober rezultat potrebuješ dobre mi-
tinge. Lani teh ni bilo. Nato pa sem po 
menjavi menedžerja že v dvoranski se-
zoni imel priložnost nastopiti na boljših 
mitingih in pokazati svoje sposobnosti. 
Z rezultatom se tržiš. Tako pač je.

 Kako ste preživeli obdobje epidemi-
je covida-19?
Zadnjo tekmo dvoranske sezone sem 
imel na Norveškem. Po vrnitvi domov 
v Slovenijo sva se z dekletom odločila 
za odhod na Finsko, sploh ker sva izve-
dela, da bova postala starša. Dobila sva 
tudi novega družinskega člana, in sicer 
psa pasme zlati prinašalec. Zato sva se 
na pot odpravila kar z avtomobilom. 
Na Finskem sem ostal en mesec. Ko bi 
moral leteti nazaj, so bili vsi leti odpo-
vedani. Nisem vedel, kaj narediti. Poleg 
tega ni bilo nič jasnega, kaj bo s sezo-
no, s tekmovanji. Na Finskem v tistem 
obdobju zaradi vremena ni bilo dobrih 
pogojev za trening. Na srečo sem nato 
ujel zadnji let v domovino, ki je bil v or-
ganizaciji zunanjega ministrstva.

 Treningi v tednih omejitve gibanja 
znotraj občine?
Po prihodu iz Finske sem moral najprej 
v karanteno, nato pa je bilo treba tre-
ninge zelo prilagajati. Stadioni so bili 
zaprti, prav tako tudi fitnesi. Treniral 
sem v naravi, delal vaje z lastno težo. 
Paziti je bilo treba, da ni prišlo do ka-
kšnih poškodb. Telo je le vajeno na tre-
ninge na stadionu, na stezi. Mišice se 
med tekom izven steze drugače odziva-
jo, poleg tega tudi ni bilo masaž. Glede 
na to, kakšni so bili pogoji za trening, 

sem s trenutno pripravljenostjo lahko 
zelo zadovoljen.

 Ste že spoznali stezice po medvoški 
občini?
Jih še raziskujem, je pa veliko poti. Več-
krat grem na Stari grad, treninge opra-
vim tudi v Hrašah. V Športni dvorani 
Medvode so mi omogočili treninge v 
fitnesu, za kar sem jim zelo hvaležen. 

 V Medvodah je kar nekaj dobrih 
športnikov. Se morda že spogledujete 
z nazivom športnika Medvod?
Bomo videli, kako bo. V Medvodah so do-
bri športniki in upam, da bom športnik 
Medvod kdaj tudi jaz. Zelo blizu je doma 
Anamarija Lampič. Takoj sem opazil 
transparent s čestitkami za medaljo, ki 
jo je osvojila. Seveda bi bilo super, če bi 
kdaj tudi meni uspelo kaj takšnega.

 Vaše misli so najprej usmerjene v 
letošnjo sezono.
Pričakujem dobro sezono, tudi kakšen 
nov državni rekord. Bomo pa videli, 
kako bo s tekmovanji. 

 Glavni cilj pa so olimpijske igre pri-
hodnje leto.
Vsekakor. To je velik cilj, ki je bil v načrtu 
že za letošnje leto, pa se je prestavil na 
prihodnje. Na letošnjo sezono smo se do-
bro pripravljali. Dvakrat smo bili v zim-
skem obdobju tudi na Kanarskih otokih. 
Želel sem čim prej odteči normo, a se je 
vse zamaknilo. Najslabše je, da tudi če 
jo odtečem letos, se ne bo štela. Čas bo 
tako prihodnje leto, do junija. Normo so 
zelo dvignili v primerjavi z olimpijskimi 
igrami leta 2008 ali 2012. Na 800 metrov 
je treba teči praktično sekundo, sekun-
do in pol hitreje kot takrat. Norma je 
1:45,20. Kdor teče normo, ima v tekaških 
disciplinah velike možnosti za uvrstitev 

v finale. In če ti to uspe na olimpijskih 
igrah, je to res velik dosežek. Na olimpij-
ske igre se lahko uvrstiš tudi na podlagi 
zbiranja točk. Moraš biti med 48 najbolj-
ših na svetu. Za zdaj sem. Treba je ta po-
ložaj obdržati do zadnjega dne.

 Izkušnjo z olimpijskih iger že imate.
To je ena izmed najlepših izkušenj v 
atletski karieri. Olimpijske igre so le na 
štiri leta. So velika stvar.

 Kaj še počnete, poleg tega, da se 
ukvarjate z atletiko?
Vse sem usmeril v atletiko, to mi je kot 
služba. Prosti čas posvetim dekletu, kar 
nekaj dela vzame tudi skrb za psa, ko 
bo prišel otrok, bo dela zagotovo še več. 
Sicer pa sem zaključil srednjo šolo za 
farmacijo. Po karieri še ne vem, kaj bom 
delal, morda kaj povezano s farmacijo, 
atletiko … Imam izobrazbo, s katero mi-
slim, da ne bi smel imeti večjih težav pri 
iskanju zaposlitve.

 Trenutno ste razpeti med Slovenijo 
in Finsko. 
Pred kratkim sem se znova vrnil iz Fin-
ske, kamor sem odpotoval sredi junija. 
Na začetku avgusta bom šel verjetno 
znova nazaj in od tam potoval tudi na 
mitinge. Pomembno se mi zdi, da bom 
stal ob strani boljši polovici. Rok ima 3. 
oktobra. Rodila bo na Finskem, priho-
dnjo pomlad pa naj bi se dokončno pre-
selila v Slovenijo.

 Je tudi ona atletinja?
Tudi. Do lani je tudi ona tekmovala v teku 
na 800 metrov, potem pa sva se odloči-
la, da se bo posvetila družini. Tudi njena 
starša sta bila dobra športnika, oče nek-
danji rekorder na 1500 metrov, atletinja 
je bila tudi mama, prav tako sestra, teta 
... Spoznala sva se na pripravah v Afriki.
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Žan Rudolf je letošnjo sezono na prostem začel z zmago na atletskem mitingu v Kranju.
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Vse domače živali potrebujejo hladne pro-
store, senco in veliko sveže vode. Hrano 
prilagodimo, zaradi muh in toplote ne 
sme stati. Pse peljemo na sprehod zgodaj 
zjutraj in zvečer. Čez dan naj nikoli ne te-
čejo ob kolesu. Velika nevarnost je pregre-
tje. Psi se ne hladijo skozi kožo kot ljudje, 
ampak samo skozi jezik in nekaj malega 
skozi blazinice na tačkah. Pregretega psa 
nikoli ne polijmo z mrzlo vodo, to je lahko 
smrtno. Ukrepajmo zelo hitro, poiščimo 
pomoč veterinarja. Če psa ali drugo žival 
opazimo v segretem avtu, pokličemo po-
licijo ali 113. V avtu temperatura skokovito 
narašča. Usodne so lahko že minute.
Psi so najraje ob skrbnikih. Potujmo 
zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Vožnjo 
večkrat prekinimo, naredimo kratek 
sprehod. Okna ne smejo biti odprta za-
radi prepiha, glava ne sme segati sko-
zi okno zaradi vnetja ušes, izogibajmo 
se klimi. Na plaži zagotovimo senco. 

Igrajmo se s plavajočo žogo in frizbijem, 
potapljanje odsvetujemo zaradi vnetja. 
Psa zaščitimo pred okužbo s srčno gli-
sto, smrtnost je tudi do 60 odstotna.
Mačke so najraje doma, zato poiščimo člo-
veka, ki bo žival vsak dan obiskal, jo na-
hranil in ji pospravil stranišče. Problem 
osamljenosti rešimo s posvojitvijo dveh 
kompatibilnih mačk. V dneh dopusta 
mačke ne smejo ostati zunaj brez nadzora.
Ptic, rac, labodov, ježkov in drugih divjih 
živali ne vznemirjamo. Ne hranimo jih s 
kruhom ali mlekom. Pticam pripravimo 
napajalnike. Race imajo rade zelenjavo. 
Zrnje za labode in race lahko kupite v 
Veterini Buba v Grosupljem. Ježem poleg 
sveže vode lahko ponudimo še kvalitetne 
mačje brikete, kak trdo kuhan jajček. Ja-
bolk in hrušk ne jedo, so žužkojedi in me-
sojedi. Pred košnjo preglejmo travo, da ne 
pokosimo živali, ki se skrivajo ali gnezdijo 
na tleh. Pri sekanju dreves preverimo, ali 
so na drevju gnezda. Prestavimo jih v bli-
žino ali odložimo sečnjo.
Morske zvezde, raki, ježki, polži, školjke, 
ribe sodijo v morje. Na obali, v morju, ob 
rekah in potokih še posebej velja "žival ni 
igrača". Živali, ki potrebujejo za življenje 
morski ali rečni ekosistem, ne nosimo 
na obalo. Če opazimo igro otrok z živimi 

morskimi živalmi, jim prijazno razlo-
žimo, da živali čutijo bolečino, da imajo 
čustva in inteligenco. Na obali poginejo. 
Na obali ne puščajmo cigaretnih ogorkov, 
embalaže in plastike (ovojčki cigaretnih 
škatel), v katere se živali zapletejo, jih po-
jedo in poginejo.
Nujna 24-urna pomoč za mačke in pse 
je na voljo na Veterinarski fakulteti v 
Ljubljani. V Ambulanti za ptice, kunce, 
glodavce in plazilce (01 477 92 51 do 15h) 
pomagajo tudi ježkom. 
Želim vam lepo poletje v objemu narave!

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Živali poleti

Pregled novosti je pripravila bibliotekarka Mira Vidic, ki 
vas vabi tudi k izposoji nahrbtnikov s Poletnimi presene-
čenji za odrasle. Mladino pa čaka Paket za lažje preživet.

ALENA MORNŠTAINOVA: HANA

Mirina družina po praznovanju maminega rojstnega dne 
zboli in umre za tifusom. Mira, ki se je usodnega dne grdo 
obnašala in ostala brez zastrupljene sladice, preživi. Preživi 
pa tudi njena čudaška teta Hana in po prihodu iz bolnišnice 
prevzame skrb za osirotelo Miro. Ta se odsotne tete že od nek-
daj boji. Iz temine in tišine tetinega stanovanja zbeži v objem 
Gusta in kmalu zanosi. Ko se Mirina zgodba umiri, stopimo 
na Hanino pot. Njena židovska družina se na Češkem konec 
tridesetih let 20. stoletja bori za preživetje. Mama Elsa je po-
skušala hčeri poročiti in ju rešiti krute usode. Mlajšo Roso ji 
uspe skriti, Hanine zaljubljene in napačne odločitve pa dru-
žino pahnejo v kremplje nacističnih mučenj in Auschwitza.  

SARA STRIDSBERG: BECKOMBERGA

Jackiin oče večino svojega življenja preživi v Bleckombergi, eni 
od zadnjih psihiatričnih bolnišnic na Švedskem. Jackie name-
sto v šolo raje zavije na obisk k očetu in s pacienti preživlja 
svoje najstniške dni. Samo jo pušča tudi mama Lone, ki odhaja 
na osamljena potovanja. Ko Jackie odraste in sama postane 
mama, neprestano živi z občutkom, da bi morala starša »reši-

ti«. A hkrati čaka, da bo nekega dne dobila klic o smrti očeta, ki 
se od življenja poslavlja že večino njenega življenja. Bolnišnice 
po državi zapirajo in spremljamo tudi tragično usodo Olofa, 
zadnjega pacienta, ki je v njih preživel šestdeset let.

KRISTIAN NOVAK: CIGAN, AMPAK NAJLEPŠI

Verjetno nas večina o življenju Romov ve (pre)malo, da bi 
lahko sodila njihova dejanja in način življenja. Cigan, am-
pak najlepši, nam pokaže, kako stereotipne so naše predsta-
ve tako o Ciganih kot tudi migrantih in kako večplastna je v 
resnici njihova zgodba.
Milena se po ločitvi in izgubi službe vrne nazaj v rodni Sabol-
čak v Medžimurju. Naporen dedek Ajtek je pregnal že veliko 
delavcev, ostal pa je Sandi, mladi Rom. Ta se z Mileno, kljub 
neodobravanju okolice, počasi zbliža. Sandi sanja o tem, da 
se bo dvignil iz blata romskega naselja, kjer ostaja tudi zaradi 
svoje zblaznele mame, in zaživel kot Beli. Neke noči na Mi-
lenina vrata potrka Halmer, vaški veljak. Oba mislita, da bo 
spet sledil pretep, a takrat začne plesti mrežo nov pajek, ki jih 
Sandi pozna že od otroštva. Vzporedni zgodbi Nuzata, Kurda iz 
Mosula, ki kot prebežnik pristane na Hrvaškem, in Plinčića, 
govornika zagrebške policije, se počasi spojita s Sandijevo. Ču-
dovita pripoved o tem, kako težko je ostati Človek, in gren-
ko spoznanje, da so servirane medijske zgodbe samo kaplja 
v morju (ne)poznavanja kompleksnosti dogajanja okoli nas.

Novosti na policah Knjižnice Medvode



POLETNA JOGA
Vsak ponedeljek
in četrtek
od 18.45 do 20.15

TOrkOV kuLTurNi Vdih

dVOriščE GrAdu 
khisLsTEiN krANJ
Vsak torek ob 21.00

14. 7. LITERARNO OZVEZDJE: 
Blodnik po Istri
Agata Tomažič, Tamara 
Langus, Teja Kleč,
Nina Kožar

21. 7. KRANJČANA V TRSTU
Igor Kavčič, Zoran 
Smiljanić, Ivan Smiljanić

28. 7. BALETRININI 
TRUBADURJI in 
prestavitev knjige 
Ekstradeviško
z avtorjem Dušanom 
Čatrom

4. 8. VEČER 
NARAVOVARSTVENE 
POEZIJE

11. 8. NOVINARJEV 
KALEJDOSKOP:
Ervin Hladnik Milharčič

18. 8. JUDOVSKI PES

25. 8. #ZOBOTREBEC! 
Ni se še stemnilo
Marcel Štefančič Jr., 
Zoran Smiljanić

GLAsbENi VEčEri POd 
GrAJskO LiPO

dVOriščE GrAdu 
khisLsTEiN krANJ
Vsako sredo ob 20.30

15. 7. ANIKA HORVAT

22. 7. ANA DEŽMAN

29. 7. JADRANKA JURAS

5. 8. MAJA KEUC AMAYA

12. 8. DITKA

19. 8. ALENKA GODEC

26. 8. SEVERA GJURIN

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol 
servisih in prodajnih mestih Eventim. 

FiLmi NA VOVkOVEm VrTu

Vsak četrtek ob 21.00

16. 7. IGOR IN ROSA

23. 7. RESNICA

30. 7. MAUDIE

6. 8. PORTRET MLADENKE 
V OGNJU

13. 8. VSEENO MI JE, ČE 
BOMO V ZGODOVINO 
ZAPISANI KOT BARBARI

20. 8. NEVIDNO ŽIVLJENJE 
EVRIDIKE

28. 8. HČI CAMORRE

LETNO GLEdALiščE 
khisLsTEiN krANJ

Ob 21.00

10. in 
11.7.

DR. PREŠEREN 
Gledališka predstava

24. 7. MI2 AKUSTIČNO

31. 7. STAND UP VEČER

7. 8. HAMO &
TRIBUTE 2 LOVE

14. 8. TABU AKUSTIČNO 

16.8. EMIL SPANYI &
DAVID GAZAROV

21. - 23. 
8.

PIKNIK 
KINO

28. 8. SIDDHARTA 
AKUSTIČNO

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol 
servisih in prodajnih mestih Eventim. 

krANskA kuhNA

NA VrTu GrAdu 
khisLsTEiN

25. 7., 8. 8. in 22. 8.
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Literarna sekcija KUD Jarem je pred kre-
sno nočjo na Aljaževi domačiji že tradi-
cionalno organizirala prireditev Pred-
kresni so ti večeri. "Gre za literarni večer 
ob kresu, kjer smo tokrat prebirali veči-
noma avtorske pravljice in se zatopili v 
svet domišljije," je pojasnil predsednik 
KUD Jarem Roman Veras. Medse so po-
vabili člane goriškega literarnega dru-
štva GOvoRICE in KD Nit - Posočje, Bene-
čija, Rezija. Prireditev so sklenili domači 
ustvarjalci – Jurij Marussig in mladi čla-
ni literarne sekcije Bezeg, ki je nastala v 
času epidemije covid-19.
Zadnjo soboto v juniju je pri cerkvi sv. Ja-
koba v Hrašah v sodelovanju KUD Jarem 
in TD Hraše potekal že 3. nagradni likov-
ni Ex tempore Hraše. Letos je 33 avtorjev 
ustvarjalo na temo pravljični gozd. Stro-
kovna komisija, ki so jo sestavljali Ana-
marija Stibilj Šajn, Peter Gaber in Janez 
Bogataj, so dela ocenila in določila najbolj-
še. Prvo nagrado je prejel Nikolaj Petrev-
čič za sliko Jesenski gozd, drugo nagrado 
Nevenka Verbič za sliko Čarobni gozd in 
tretjo Renata Grmovšek za sliko V gozdu. 
Pohvali pa sta prejela Janja Praček za mo-
tivno zasnovo in Roman Veras za slikarski 
pristop in vključitev pravljičnih likov. 

Na 4. nagradni likovni Ex tempore Alja-
ževina 2020, ki ga je KUD Jarem pripravil 
v sodelovanju s KUD Zbilje, se je prijavilo 
37 generacijsko pisanih avtorjev iz cele 
Slovenije. Tema je bila enaka kot leto 
poprej, in sicer abstrakcija. "Lansko leto 
nismo opravili izpita, ker več kot pol av-
tojev ni razumelo, kaj je to abstraktna 
slika, zato smo temo letos ponovili," je 
pojasnil Veras. Zgoraj omenjena stro-
kovna žirija je prvo nagrado namenila 

Luki Miklavžiču za sliko Rojstvo. Drugo 
nagrado je prejela Erna Kopše za sliko 
Prebujenje in tretjo Jasna Vitez za sliko 
Zgodbe. Pohvalo za uspešno nadzorova-
no barvno raziskovanje si je prislužila 
Milivojka Cerar, pohvalo za razmerje 
med risbo in barvnim modeliranjem 
pa Tomi Albreht. Razstava vseh del Ex 
tempore Aljaževina 2020 in nagrajenih 
del Ex tempore Hraše 2020 je v Aljaževi 
domačiji na ogled do konca avgusta.

Od pravljice do abstrakcije
Junija je Kulturno umetniško društvo (KUD) Jarem pripravilo tri dogodke.  
Prvi je bil literarno obarvan, druga dva likovno.

Prejemniki nagrad Ex tempora Aljaževina 2020 in Ex tempora Hraše 2020

MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode je objavil 
prvi fotografski natečaj Foto trio v letu 
2020. Letošnja tema je stavbna dedišči-
na v povezavi z mejami in omejitvami. 
"Letošnji natečaj ljubiteljem fotografi-
ranja ponuja sodelovanje pri kar treh 
temah. Posvečene so kulturni dediščini 
naših prednikov in kulturni dediščini, 
ki jo ustvarjamo v sedanjosti. Glede na 
situacijo, ki nas je presenetila v zgodnje-
spomladanskem času in v nas vzbudila 
zaskrbljeno razmišljanje o prihodnosti, 
pa smo se odločili, da se dotaknemo tudi 

teh čustev. Tako smo za vas pripravili 
natečaj s tremi temami, ki povezujejo 
kulturno dediščino z družbenim delova-
njem in življenjem posameznika," poja-
snjujejo v Javnem zavodu Sotočje Med-
vode. Prva tema je Stavbna dediščina kot 
mejnik časa in prostora (pogled v daljno 
in bližnjo zgodovino), torej zdaj - nekoč, 
druga tema so Meje mojega doma (stav-
be in nepremičnine kot meje zasebnosti 
ali svobode), torej dom - okolica, tretja 
tema pa Premik sedanjosti v prihodnost 
(trenutek nastanka stavbne dediščine v 
sedanjosti), torej danes - jutri. Rok za od-
dajo fotografij je 10. september.

Foto trio ponuja sodelovanje pri treh temah
Rok za oddajo fotografij je 10. september.

Novo pri nas !!

Slastne torte in sladice izpod rok

Gorazda Potočnika – GOX

Še vedno pa lepo vabljeni

Na osvežujoč sladoled in slastne postrvi v

Dragočajna

Zopet vroče je, zato osveži se ... 
slasten sladoled in sladice … 

hladna pijača, senca dreves ... 
če lakota zagrabi te ..., 

pa ocvrto postrv naročite ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dragočajna ... 

Odprto vsak dan od 10h do 23h
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: LUCIJA ŽEROVNIK

V Knjižnici Medvode so jeseni leta 2018 
začeli nov projekt Medvoška knjižna 
transverzala, ki je namenjen osnovno-
šolcem in njihovim družinam. 
"Projekt je bil lepo sprejet že prvo leto, 
saj je sodelovalo kar 15 družin, zato smo 
z njim nadaljevali tudi v šolskem letu 
2019/20. Z Medvoško knjižno transver-
zalo želimo spodbujati tako družinsko 
branje, bralne navade ter pozitiven 
odnos do branja kot tudi spoznava-
nje znamenitosti v občini Medvode in 
sodelovanje med zavodi," je pojasnila 
Maja Rotar iz Knjižnice Medvode, ki je 
vodja projekta. K sodelovanju so pova-
bili OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Smle-
dnik, OŠ Preska in Javni zavod Sotočje 
Medvode, pridružilo pa se jim je tudi 
Središče za naravno učenje Samorog iz 
Sore. 
"Šolarji so v zbirne kartončke, ki so jih 
dobili v Knjižnici Medvode ali v sodelu-
jočih zavodih, zbirali žige za opravljene 
naloge. Te so bile razdeljene v tri sklo-
pe, pri projektu pa je moral sodelovati 
vsaj še eden od staršev ali drug odrasel 
član družine. Za vsako opravljeno nalo-

go so dobili žig. Obiskovali so prireditve, 
šli na raziskovalne izlete in brali knji-
ge," je Rotarjeva povedala nekaj besed o 
projektu, ki so ga zaključili pretekli me-
sec. Zaključek je bil zaradi koronaviru-
sa nekoliko drugačen. Žrebanje glavne 
nagrade, in sicer družinske vstopnice 
za Tehniški muzej v Bistri z vodenim 

ogledom in kosilo v gostilni Ponvica, so 
izvedli v prisotnosti Televizije Medvode. 
Vsi sodelujoči učenci so po pošti dobili 
priznanja za sodelovanje in knjižno na-
grado.
V Knjižnici Medvode vas vabijo, da se 
jim v oktobru pridružite v tretji sezoni 
Medvoške knjižne transverzale.

Zaključena druga Medvoška knjižna transverzala
Sodelujoči so obiskovali prireditve, hodili na raziskovalne izlete in brali knjige.

Zaključne prireditve ni bilo, Mirjam Slanovec iz Knjižnice Medvode pa je ob prisotnosti 
kamere izvedla žrebanje glavne nagrade.

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode so zaključili leto-
šnji projekt bralna značka za odrasle 
Beremo na sotočju. Potekal je sedmič, in 
sicer od 11. novembra do 8. maja.
Zaključne prireditve ni bilo, so pa sode-
lujoče, ki jih je bilo 16, obdarili s knji-
žnimi nagradami. Vsak je prejel tudi 
zgoščenko z naslovom Šelestenje sanj, 
ki so jih poklonile Sorške kresnice. 
"Bralo se je gradivo s seznama, ki je za-
objemal osemdeset naslovov. Za opra-
vljeno bralno značko je bilo treba pre-
brati pet knjig. Seznam literature smo 

oblikovali v sodelovanju z zaposlenimi 
v javnih zavodih, katerih ustanovitelj 
ali soustanovitelj je Občina Medvode 
(Glasbena šola Franca Šturma, Javni 
zavod Sotočje Medvode, Osnovna šola 
Medvode, Osnovna šola Pirniče, Osnov-
na šola Preska, Osnovna šola Simo-
na Jenka Smlednik, Vrtec Medvode in 
Zdravstveni dom Medvode), za kar se 
jim najlepše zahvaljujemo," je pojasni-
la Jana Krašovec iz Knjižnice Medvode, 
vodja projekta. 
Vse, ki želijo biti del projekta, ki spodbu-
ja branje med odraslimi, prijazno vabijo 
k sodelovanju tudi v letu 2020/2021.

Beremo na sotočju 
V Knjižnici Medvode z bralno značko spodbujajo branje 
tudi med odraslimi.

Začel se je projekt Poletavci – poletni bral-
ci, poletna bralna akcija za mlade bralce, 
stare od sedem do dvanajst let. V projektu 
sodelujejo tako, da v času poletnih počitnic 
trideset dni vsak dan pol ure berejo karko-
li: knjige, stripe, revije, recepte ..., do 10. 
septembra pa v knjižnici oddajo zgibanko 
s svojimi podatki in izpolnjenim seznamom 
bralnih dni. Pogoj za sodelovanje je član-
stvo v Knjižnici Medvode, ki je za mlade 
do 18. leta brezplačno. Zgibanke z bralnim 
seznamom dobite v Knjižnici Medvode. Ti-
sti med 13. in 16. letom se lahko pridružijo 
NajPoletavcem. Med poletnimi počitnicami 
morajo prebrati vsaj tri knjige ter njihove 
naslove in avtorje skupaj s svojimi podat-
ki oddati v spletnem obrazcu. Pogoj za so-
delovanje je prav tako članstvo v Knjižnici 
Medvode. Zaključna prireditev bo 19. sep-
tembra ob 10. uri v Knjižnici Medvode. M. B.

Poletavci in NajPoletavci



Na stotine novic in zanimivih zgodb vam kot vrtnica v polnem razcvetu cvetov 
v vaše domove vsak torek in petek prinaša Gorenjski glas.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in se naročite  
na osrednji gorenjski časopis. Naročnina prinaša lepe popuste.

Za več informacij pokličite 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Lokalna novica je kraljica
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PETER KOŠENINA

Osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti je na pred-
večer praznika potekala pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Za-
vrhu. Slavnostni govornik je bil občan Medvod in poslanec 
Državnega zbora Republike Slovenije Leon Merjasec.
Slovenija je samostojna devetindvajset let. Kljub temu da smo 
se Slovenci takrat enotno odločili za samostojnost, začetki 
niso bili lahki, prihodnost pa je bila negotova. »Skupaj smo 
se odločili za referendum, skupaj smo na tak večer pred 29 
leti razglasili državo, razvili zastavo in zapeli himno, skupaj 
smo se borili proti agresorju in si skupaj prizadevali za med-
narodno priznanje. Politika ob osamosvojitvi je vključevala 
vse ljudi in ni nikogar izključevala. To si velja zapomniti in je 
bistveno tudi za prihodnje izzive,« je v svojem nagovoru de-

Bistvo je sodelovanje in povezanost
Slovenija je 25. junija praznovala 29. rojstni dan.

Slavnostni govornik na prireditvi ob dnevu državnosti je bil poslanec 
DZ Republike Slovenije Leon Merjasec.

Slikarka Lara Ješe je prireditev slikala na platno. Ker se je zaključila 
z Aljaževo Oj, Triglav, moj dom, je bil končni izdelek podoba tega 
simbola slovenstva. 

jal Leon Merjasec. Dodal je, da smo med nedavno epidemijo 
znova dokazali, da smo narod, ki se ne da in ne preda. »Čaka 
nas gospodarska kriza in verjetno novi val epidemije, za ka-
tero verjamem, da jo bomo skupaj ponovno premagali. Znašli 
smo se na novi preizkušnji sodelovanja, toda prepričan sem, 
da bomo tudi to težavo rešili v dobro nas vseh. Ne bo lahko, 
se pa z izkušnjami, voljo in vizijo da rešiti nastale težave, če 
bomo sodelovali in bomo povezani,« je dejal. Ob koncu je vse 
prisotne spomnil, da naša država ni samoumevna, ampak 
plod skupnih prizadevanj in skupnih državotvornih dejanj.
V kulturnem programu prireditve so sodelovali: Lovski pevski 
zbor Medvode, kitarski duo Črno belo, interpreta sodobne slo-
venske poezije Maša Kavčič in Zvone Nagode iz KUD-a Fofite 
ter slikarka Lara Ješe.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: IZTOK PIPAN

Na Polhograjski Grmadi je 10. junija po-
tekalo tradicionalno srečanje planincev 
Planinskega društva Medvode in Pla-
ninskega društva Blagajana iz Polho-
vega Gradca, s čimer so počastili oble-
tnico postavitve orientacijske plošče 
na Grmadi. Prihodnje leto bo prazno-
vala okroglih dvajset let. Planinci dveh 
društev so se srečali na vrhu Grmade, 
kamor so se podali vsak iz svoje smeri. 
Medvoški so imeli start pri KS Trnovec v 
dolini Ločnice. 

Srečali so se  
planinci

Planinci dveh društev na Polhograjski Grmadi
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POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih  
Vam priskočimo na pomoč  
in Vam v celoti opravimo  

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije

V soboto, 13. junija, je bila medvoška tržnica tudi glasbeno obar-
vana. Obiskovalci so prisluhnili Promenadnemu koncertu Godbe 
Medvode. To je bil njihov prvi koncert po koncu epidemije covi-
da-19, v času katere so vadili vsak na svojem domu, srečevali pa so 
se virtualno in z virtualnimi nastopi polepšali dneve marsikomu. 
Tokrat so lahko zaigrali v živo. Nastopili so s priredbami popular-
ne glasbe, manjkale pa niso niti skladbe iz njihovega železnega 
repertoarja. M. B.

Promenadni koncert godbenikov

MAJA BERTONCELJ

Tradicija v medvoški občini na dan državnosti, 25. junija, je 
Pohod po poteh roparskih vitezov, ki so ga že sedemnajstič 
organizirali v TD Žlebe Marjeta. Udeleženci so hodili po ob-
močju, ki je polno legend in arheoloških raziskav, in obujali 
zanimivo zgodovino teh krajev. 
Tisti, ki so se podali na najdaljšo pot, so se že zjutraj zbrali 
pred OŠ Presko, številni so se jim pridružili pred Galerijo pod 
kozolcem v Žlebeh. Prvi skupni postanek je bil pri cerkvi sv. 
Marjete, sledila pa je pot, ki je bila letos spremenjena. "Kljub 
občasno tudi deževnemu vremenu se nas je zbralo okrog sto 
štirideset. Upoštevali smo ukrepe, povezane s preprečeva-
njem širjenja covida-19. Trasa je bila zato delno spremenje-
na. Do cerkve sv. Marjete je potekala kot običajno. Pohodni-
ki so si cerkev, ki bo leta 2026 praznovala petsto let, lahko 
tudi ogledali. Predstavil jo je ključar Mirko Bizant. Nato se 
je kolona pohodnikov odpravila naprej proti novi informa-
tivni tabli o kašči, gradu z obrambnim obzidjem z dvema 
obrambnima stolpoma. Raziskave in dejstva je predstavil 
arheolog Andrej Gaspari, ki je to območje raziskoval lansko 
leto in ga bo nadaljeval v prihodnjem letu. Pot je naprej vo-
dila proti vodnemu škratu, ki je delo lokalnega umetnika 
Lada Vidmarja, naslednja postaja pa je bila pred cerkvijo sv. 
Jakoba na Petelincu. Njena vrata je odprl ključar Lojze Ber-
gant, zgodovino cerkve pa je predstavila Zdenka Bergant, ki 
je zaigrala tudi na orglice. Pohodnike je čakala še pot do cilja 
pri cerkvi sv. Marjete," je opisala Vanja Ločniškar, predse-
dnica TD Žlebe Marjeta. Znova so se potrudili in za pohodni-

Z roparskimi vitezi letos po spremenjeni trasi
Na Pohodu po poteh roparskih vitezov je bilo okrog sto štirideset pohodnikov.

Tradicija na dan državnosti: Pohod po poteh roparskih vitezov  
/ Foto: arhiv društva

Dan državnosti so tudi letos slovesno obeležili s pohodom na Bo-
novcu. Potekal je 23. junija. Udeleženci so se podali po poti od 
začetka Aleje Slovenija, vmes prisluhnili kulturno-duhovnemu pro-
gramu, zaključek pa je bil s sv. mašo za domovino pri obnovljeni 
Hafnerjevi kapelici na Bonovcu, ki jo je daroval dr. Janez Juhant. 
Letošnji glavni govornik je bil Vitomir Gros, ki je v govoru poudaril 
pomen lastne države, v programu so sodelovali še Zvone Nagode, 
Franci Bečan, člani Moškega pevskega zbora Župnije Preska in pri-
trkovalci z Vrhnike. M. B.

Praznovali na Bonovcu

ke pripravili tudi covidu-19 prilagojeno zaključno pogostitev. 
Vsak je dobil lično culico, v njej pa je bilo pol suhe klobase, 
žemlja in jabolko. 
Organizatorji so bili zadovoljni. "Pohodniki so pozdravili vse 
spremembe in so jim bile všeč. V mislih se že prestavljamo 
v leto 2021 na pohod, ki bo postal polnoleten," je zaključila 
Ločniškarjeva.
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MAJA BERTONCELJ

Prvo soboto v juniju je Društvo za ustno zgodovino s podporo 
KUD Smlednik na trgu sv. Urha v Smledniku organiziralo prvi 
letošnji dogodek – predavanje zeliščarja Mirana Čebaška iz 
Repenj. 
"Udeleženci različnih generacij so izvedeli veliko o zdravilnosti 
in uporabi rastlin, ki rastejo na Vaškem vrtu. Med njimi so 
npr. divja ščetica, ki zdravi boreliozo, gabez za poškodovane 
mišice in sklepe, baldrijan proti nespečnosti ... Miran Čebašek 
iz Zeliščarstva Čebašek predvsem poudarja pomen avtohtonih 
slovenskih rastlin. Znanja o zdravilnosti rastlin so stoletja pre-
hajala iz roda v rod prek ustnega izročila in so naša dragocena 
kulturna dediščina. In čeprav imamo danes ogromno literatu-
re in lahko rastline spoznavamo s pomočjo spletne aplikacije, 
je edino res učinkovito in varno učenje tisto, ki poteka na tere-
nu. Zato so mu udeleženci pozorno prisluhnili, po predavanju 
pa je sledilo prijetno druženje z izmenjavo sadik. Tako so še 
malo nadomestili (po izmenjavi v maju) tradicionalno vsako-
letno Flancanje," je pojasnila Urška Sešek, predsednica Društva 
za ustno zgodovino. Predavanja na prostem bodo organizirali 

tudi v prihodnje, v toplih dneh pa vas vabijo na ogled Vaškega 
vrta v Smledniku in fotografiranje rastlin in živali na njem, 
saj bo društvo konec leta sodelovalo na nacionalnem natečaju 
Biodiverziteti najbolj prijazen vrt. 

Predavanje o zeliščih na vaškem vrtu v Smledniku
Miran Čebašek je poudaril pomen avtohtonih slovenskih rastlin.

Udeleženci so izvedeli veliko o zdravilnosti in uporabi rastlin, ki 
rastejo na Vaškem vrtu. / Foto: arhiv Društva za ustno zgodovino

PETER KOŠENINA

Medvode so 14. junija gostile drugo člansko tekmo državne 
lige v lovu rib z umetno muho. Na njej je sodelovalo 38 ribičev 
iz vse Slovenije, ki so skupaj ujeli 229 rib. Najuspešnejši je bil 
Jure Osolin iz prve ekipe Ribiške družine Bled. V treh urah 
ribolova je ujel 23 rib.
Medvode bi tekmo morale gostiti že teden dni prej, vendar 
visok vodostaj in kalnost reke Sore nista omogočala varne 
izvedbe. Državno ligo v lovu z umetno muho sestavlja pet 
tekem, ki so jih oziroma jih bodo izpeljali v Novem mestu, 
Medvodah, na Bledu, v Šempetru in Mozirju. Naslov držav-
nega prvaka bo osvojil ribič, ki bo v petih tekmah ujel največ 
rib. Da bi imeli vsi tekmovalci kar se da enake pogoje, so lovili 
na različnih odsekih reke Sore, pred tekmo pa so imeli tudi 
obvezni trening za spoznavanje reke. "Če želi biti ribič na tek-
movanju uspešen, mora dobro poznati reko. Ugotoviti mora, 
katera muha deluje – ali je to prodnica, ajdovka, streamer, 
morda katera druga. Nekateri ribiči jih izdelajo sami, drugi 
jih kupijo. Izdelane so iz naravnih materialov, najpogosteje 
iz ptičjega perja," pravi delegat tekme Martin Šircelj. Veljav-
ne vrste rib so bile potočna postrv, šarenka, lipan in podust. 
Mrena ali sulec, ki tudi živita v reki Sori, nista bila veljavna, 
ker se v tem času drstita in je lov nanju prepovedan. Ribiči so 

pri lovu uporabljali trnke brez zalusti, ki rib ne poškodujejo. 
Vsako so po merjenju vrnili nazaj v reko, kar pomeni, da so 
jo med tekmo lahko ujeli večkrat. Najdaljša ujeta riba je v 
dolžino merila 52 centimetrov.
Na tekmi so nastopili tudi štirje ribiči RD Medvode. Najboljši 
je bil z enajstim mestom Aljoša Crkvenjaš.

Ujeli več kot dvesto rib
Najdaljša je merila dvainpetdeset centimetrov. Medvoška tekma je bila ena od petih  
v državni ligi. Sodelovalo je osemintrideset ribičev.

Ribe, kot so postrvi in lipani, se najraje zadržujejo v delih reke  
s hitrim tokom. 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: JURE GALIČIČ

Ob zaključku praznovanja občinskega 
praznika je v soboto, 4. julija, potekal 
Pohod od Jakoba do Jakoba, katerega 
namen je povezava treh cerkva sv. Ja-
koba, ki stojijo v občini, z rojstno hišo 
Jakoba Aljaža. 
Pohodniki so se na pohod odpravili s 
treh izhodiščnih točk. Prva je bila pred 
Občino Medvode, od koder so udeležen-
ce z avtobusom odpeljali na Topol, kjer 
so imeli začetek pohoda, drugi pri za-
četni tabli Učna pot Žlebe, tretji pa pri 
cerkvi sv. Jakoba v Hrašah. Cilj vseh je 
bil pri rojstni hiši Jakoba Aljaža v Za-
vrhu.
Prireditev so organizirali v Javnem za-
vodu Sotočje Medvode. "Pohodnikov je 
bilo nekaj čez osemdeset. Z obiskom 
smo zelo zadovoljni, saj smo zaradi pro-
tikoronskih ukrepov do zadnjega čaka-
li, ali bomo pohod sploh organizirali. 

Je pa bilo opaziti, da je bilo več doma-
činov kot pretekla leta. Zaradi ukrepov 
je bila izvedba nekoliko okrnjena, saj so 
pohodniki namesto golaža dobili send-

viče, ni bilo tudi kulturnega programa 
na koncu. Razmišljamo pa že, kaj do-
dati oz. kako dopolniti pohod prihodnje 
leto," je povedal Jure Galičič.

Na poti od Jakoba do Jakoba
Letos je bilo nekaj več kot osemdeset pohodnikov, več domačinov kot pretekla leta.

Cilj pohodnikov je bil pri rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu.

Poletni meseci osvežitve željne privabljajo tudi na reko Soro. Ko-
nec junija je bilo opravljeno testiranje ustreznosti kopalne vode na 
kopališču Sora v Goričanah. Opravila ga je zaposlena v nacional-
nem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Rezultati so pokazali, 
da je reka Sora v Goričanah tudi letos primerna za kopanje. M. B.

Sora tudi letos ustrezna za kopanje

Spodnje-perilo.si
Medvoška cesta 3, 

1215 Medvode
(1. nadstropje, BC Medovode)
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Kopališče Sora v Goričanah je privabilo tudi udeležence počitniškega 
varstva, ki ga organizira Javni zavod Sotočje. / Foto: arhiv JZ Sotočje
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TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

"POWERNAP" 

Kaj pomeni ta beseda? Powernap je an-
gleški izraz za kratek popoldanski spa-
nec, ki ga dandanes uporablja veliko 
ljudi. Študije pravijo, da naj bi bil "zdra-
vilen", vendar sam imam o tem malo 
drugačno mnenje. 
Vsi, ki me poznate, veste, da zago-
varjam horizontalni položaj med po-
čivanjem, če je to le mogoče, vendar 
moram reči, da zagotovo nisem zago-
vornik popoldanskega spanca, kar je 

verjetno v nasprotju s pričakovanji in 
drugimi. Seveda mora vsak, ki nekaj 
govori o stvari, znati argumentirati 
svoje stališče. 
Najpomembnejši je spanec ponoči, v 
času, ki je tudi mišljen v ta namen. 
Povsem naravno je, da človek pono-
či spi. Od trenutka, ko zaspimo, se 
začnejo v telesu pospešeno odvijati 
procesi regeneracije, vendar imajo ti 
največjo moč v točno določenem ča-
sovnem okviru noči, predvsem pa je 
takrat pomembno, da smo že v t. i. fazi 
REM. Še posebno za športnike, ki jim 
regeneracija predstavlja zelo pomem-
ben element procesa, je pomembno, 
da ujamejo to priložnost. Ne nazadnje 
pa to velja prav za vse, saj službene ob-
veznosti zahtevajo določeno količino 
energije, pravzaprav ogromno, zato je 
za učinkovitost pomembna zadostna 
spočitost našega sistema. Poleg tega je 
lepo izkoristiti prosti čas aktivno, zu-
naj v naravi, na sprehodu, teku, kolesu, 
za kar ravno tako potrebujemo dovolj 
energije. Žal pa veliko ljudi hodi zaradi 
življenjskega sloga pozno spat, s čimer 

tega ne izkoristi. Priznam, tudi sam 
prevečkrat brskam po spletu zvečer, 
namesto da bi se odpravil spat. Nasle-
dnji dan vsekakor ni potem tako pro-
duktiven, kot bi lahko sicer bil, kar me 
zopet spomni na pomembnost spanca. 
Vrnimo se nazaj k popoldanskemu 
spancu. Če se zbudite nenaspani, brez 
energije, kar se vleče še čez dan in za-
radi česar ne nazadnje potrebujete 
"powernap", ste zgrešili že v osnovi. To 
pomeni, da vam ga nasploh primanjku-
je, kar zagotovo ni dobro. Telesu morate 
zagotoviti spanec ponoči, v enem kosu. 
Ritem življenja je dandanes zelo hiter in 
verjamem, da je marsikomu pomemb-
no tudi, da zvečer pogleda kakšen film 
oziroma kaj podobnega za sprostitev 
po napornem dnevu, vendar verjemi-
te, spanec je bolj pomemben za telo. 
Odpravite se spat pol ure prej in videli 
boste, da se sčasoma ne boste zbudili 
utrujeni, ampak spočiti in pripravljeni 
na nov dan. Poleg tega popoldanski spa-
nec ne bo potreben in boste ta čas lahko 
izkoristili za rekreacijo, ki pa je zdravil-
na za telo in duha.

V gibanju s Timotejem (16)

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Sezono so v juniju na domačih tleh na-
daljevali cestni kolesarji. Potekali sta 
državni prvenstvi v cestni vožnji in v 

vožnji na čas. Izkazali so se tudi Med-
voščani.
Na cestni dirki, ki se je zaključila z vzpo-
nom do Ambroža pod Krvavcem, je na-
slov podprvakinje v članski ženski kon-
kurenci osvojila Špela Kern, ki nastopa 
za ekipo Lviv Cycling Team women. Za 
zmagovalko Uršo Pintar (ALE BTC Lju-
bljana) je zaostala 14 sekund. Na držav-
nem prvenstvu v vožnji na čas s ciljem 
na Rudnem polju na Pokljuki je bila 
med mlajšimi mladinkami razred zase 
Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott). Naj-
bližjo tekmico je po dobre pol ure vožnje 
prehitela kar za dve minuti in pol. Uspe-
šno gre po stopinjah očeta Aleša Galofa. 
Na Vzponu na Pokljuko so se za Pokal 
Slovenije merili tudi amaterji. V kate-
goriji Master G je zmagal Andrej Žavbi 
(Tuš Team), Janez Debeljak (KD LPP) je 
bil tretji v kategoriji Master F. 

Dvakrat stopničke na državnih prvenstvih
Cestna kolesarka Špela Kern je članska državna podprvakinja v cestni vožnji, Pija 
Galof je med mlajšimi mladinkami zmagala na državnem prvenstvu v vožnji na čas.

Špela Kern je na cestni dirki za državno 
prvenstvo osvojila drugo mesto.

Stan
Servis koles
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

  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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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

S poletjem prihaja vročina in seveda gneča in zastoji na cestah, 
s tem pa tudi večja verjetnost, da se vam na cesti zgodi nesre-
ča. Normalno je, da nas ob vsaki prometni nezgodni spremlja-
jo strah, jeza, negotovost ..., vendar je pomembno, da ohranite 
mirne živce in ukrepate modro. Četudi niste sami krivi, ostanite 
vljudni in se prepričajte, da je z vsemi udeleženimi vse v redu.
Katera so torej zlata pravila obnašanja v takih situacijah?
1. Prižgite vse štiri utripalke, pred izstopom iz vozila oblecite 
varnostni jopič (mimogrede, v Sloveniji vas neuporaba odsev-
nega jopiča stane 100 evrov, na Hrvaškem 200 kun, v Avstriji 
pa vas lahko doleti kazen celo vse do 2180 evrov).
2. Če gre za manjšo nezgodo, umaknite vozilo, da omogočite 
normalno prevoznost ceste, in kraj nesreče zavarujte z var-
nostnim trikotnikom.

3. Pokličite policijo v primerih, ko gre za večjo materialno 
škodo, telesne poškodbe udeležencev, če se ne morete dogo-
voriti o krivdi ali če želite uveljavljati avtomobilski kasko.
4. Ko gre za telesne poškodbe, pomagajte s prvo pomočjo in na 
varnem mestu počakajte na prihod policistov. 
Tudi pri nesreči s tujim vozilom policije ni treba klicati, če za 
to ni zgoraj naštetih pogojev. Nujno pa je, da pravilno zapišete 
vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu, ki 
je udeleženo v prometni nesreči (izpolnite evropsko prometno 
poročilo), predvsem ime in priimek voznika, registrsko ozna-
ko vozila, državo registracije, tip in znamko vozila, ime zava-
rovalnice in številko zavarovalne police oziroma zelene karte. 
Zelo pomembno je, da od povzročitelja dobite kopijo zelene 
karte, če zelena karta nima kopije, jo preprosto fotografirajte. 

Ob prometni nesreči
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RAZGLED

Poletna razglednica 
Smlednika
PETER KOŠENINA

Stari grad nad Smlednikom je ena od naj-
bolj prepoznavnih turističnih točk med-
voške občine. Mesto, na katerem stoji, 
je omogočalo nadzor nad prehodom čez 
reko Savo, pa tudi nad trgovskimi potmi, 
ki so se križale v bližini. Grad je prvič ome-
njen leta 1197. Leta 1511 je bil poškodovan 
v potresu, a so ga obnovili, opustili pa v 
prvi polovici 17. stoletja, ko je v Valburgi 
zrasla nova graščina. Danes se z njegovih 
razvalin lahko čudimo prelepim razgle-
dom, ob pravem trenutku pa je dih jema-
joč tudi pogled na grad od spodaj. Takole 
je 4. julija 2020 za njim vzšla polna luna. 

MARJEŠKA PEHTA

V tem korona času se veliko bolj posvečam svojemu vrtu, ki 
resnično lepo uspeva in trud poplačuje z obilico različne ze-
lenjave, sadja. Lahko rečem, da sem samooskrbna v pravem 
pomenu besede. Sestavine za pripravo obrokov lahko nabe-
rem na svojem vrtu. Zelenjava, ki je trenutno v raznih obli-
kah na naših krožnikih, so bučke oziroma cukete, kot jim 
tudi pravijo. 
Ko sem iskala nove recepte za njihovo pripravo, sem našla 
veliko podatkov tudi o zdravilnih učinkovinah, ki so v teh 
plodovih. Največ jih je v koži bučk, zato trgamo mlade bučke, 
jih pred uporabo samo operemo in ne lupimo. Bučke pa niso 
samo okusne in zdrave, ampak so tudi nizkokalorične, saj 
ima 100 gramov bučk le 19 kilokalorij.
Bučke običajno uživamo kuhane ali pečene, zelo dobre pa so 
tudi presne. Priljubljeni recepti za nadevane bučke so pred-
vsem v kombinaciji z mletim mesom. Pri vegetarijanskih 
ljubiteljih žara so bučke dobrodošla alternativa za običajne 
mesne dobrote. Surove bučke se zelo dobro podajo k osvežilni 
poletni solati. Kot posebna delikatesa so cenjeni tudi bučni 
cvetovi. Niso le lepo videti, ampak so tudi zelo okusni. Večje 
cvetove lahko napolnite z nadevom, na primer s kremnim 
sirčkom in zelišči, mletim mesom ali rižem. Nadevane cve-
tove nato ocvrete, spečete ali gratinirate. Bučke se dobro uje-
majo z drugimi sestavinami, kot so na primer paradižnik, 
jajčevci ali gobe. K bučkam se podajo številne začimbe, po-
sebej primerna je mediteranska kombinacija s timijanom, 
rožmarinom, origanom ali česnom.
Do sedaj so bile na mojem krožniku že popečene bučke, nade-
vane bučke, pečene na žaru, kuhane, ocvrte, polnjene, iz njih 
naredim juho. Uporabite jih lahko za omake, pite ali jih celo 
zapečete na pici. 

NEKAJ RECEPTOV

Pita iz bučk: sestavine: 3 jajca, 1 dl olja, 500 g ribanih bučk, malo 
česna, malo peteršilja, 100 g mastnega ribanega sira, 300 g moke, 
1 pecilni prašek, 5 žlic pšeničnega zdroba, sol, poper. Bučke nari-
bamo in jih pustimo, da spustijo vodo, ki jo odcedimo, vmešamo 
jajca, olje, bučke, nasekljan česen in peteršilj in zmešamo v kom-
paktno zmes, ki jo stresemo v naoljen in pomokan pekač, damo v 
pečico, ogreto na 180 stopinj, in pečemo okrog 30 minut.
Špageti z bučkami: sestavine: špageti, čebula, oljčno olje in 
sol, poper, parmezan, koriander, bazilika, timijan, bučke, ze-
len čili. Špagete skuhajte kot običajno, potem pa prepražite 
malo nasekljane čebule in dodajte bučke. Najlepše je, da jih 
lahko nasekljate na konce, narežete na tanke rezine, kolo-
barčke ali kar koli drugega. Posujte jih s poprom in soljo ter 
z zelišči in jim dodajte nasekljan zelen čili. Lahko jih pustite 
suhe in jih pokapate le še z oljčnim oljem ali jim dodate žlič-
ko kisle smetane ali pa jih na koncu posujete s parmezanom.
Bučkin karpačo: sestavine: 2 bučki, rukola, 1 svež paradižnik, 
sol, poper, 2 žlici oljčnega olja, 1 čajna žlička balzamičnega 
kisa, koper, 2 žlici parmezana, bazilika. Bučki operemo in 
zelo na tanko narežemo. Rukolo operemo in položimo na 
krožnik. Nanjo zložimo rezine bučk. Paradižnik operemo in 
narežemo na majhne kocke. Bučke solimo, popramo, poka-
pljamo z olivnim oljem in balzamičnim kisom ter potresemo 
s koprom. Vse skupaj potresemo še s parmezanom, paradi-
žnikom in baziliko. Postavimo v hladilnik za 30 minut.
Uživajte v poletju. Ostanite zdravi.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Bučke 
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Rešitev:

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

SMEH JE POL ZDRAVJA

KMEČKA PAMET 
Kmet iz Zbilj je moral v krajši zapor zaradi utaje davkov ravno v 
času setve. Ženi je iz zapora napisal pismo: "Ko boš orala, zelo 
pazi, da ne pride na dan denar, ki sem ga raje zakopal, kot da bi 
plačal davke."
Čez teden dni pride v zapor ženino pismo: "Policajev je prišlo kot 
peska. Vse njive so prekopali. Kaj pa zdaj?"
"Krompir posadi."

SOLIST V OPERI 
"Slišala sem, da imaš po novem delo v operi!"
"Imam, kot solist!"
"Kaj res?"
"Ja, pri vhodu trgam vstopnice."

SEKS V TROJE 
Janez kriči preko ulice: "Francelj, a imaš ti rad seks v troje?"
"Seveda imam," odvrne Francelj.
Janez pa: "Potem pa pohiti domov, mogoče boš še pravočasen ..."

Miha Deželak z Radia 1 je tudi letos kolesaril po Sloveniji in zbiral 
denar za počitnice otrok, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti. 
Dvanajstega junija se je ustavi tudi v Medvodah, kjer so mu nekaj 
sredstev za plemenit namen podarili tudi gasilci iz PGD Preska - 
Medvode. P. K. / Foto: Peter Košenina

V začetku junija smo glasbeno skupino Mambo Kings zalotili med 
snemanjem videospota za njihovo novo skladbo En deci ljubezni. 
Videospot si že lahko ogledate na spletu in se tako pridružite skoraj 
45 tisoč drugim, ki so v zadnjih treh tednih to že storili. P. K.  
/ Foto: Peter Košenina

Strelci Društva upokojencev Medvode so v letošnji sezoni organizirali 
klubsko ligo, ki je potekala od oktobra do maja. Na "Strelskem 
pikniku" so podelili priznanja. Pri dekletih so prve tri Tatjana 
Britovšek, Mimi Jamnik in Nasta Adamovič (na sliki), pri fantih pa 
Boško Doneski, Zdenko Frece in Jani Jakič. M. B. / Foto: Jani Jakič

Na praznik apostolov Petra in Pavla je minilo natanko petdeset let 
od mašniškega posvečenja smleškega župnika Tomaža Nagodeta. 
Slovesno praznovanje je napovedano za 27. september, ampak 
župnijski svet je župniku že za praznik apostolov pripravil lepo 
slovesnost. M. Ž. / Foto: Robi Rokavec
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MAJA BERTONCELJ

Na letošnji prvi poletni dan je Nestran-
karska lista Sotočje organizirala piknik 
in druženje, ki je potekalo že šesto leto 
zapored. Vsako leto se ga poleg njihovih 
članov, prijateljev in simpatizerjev ude-
ležijo tudi predstavniki občinske upra-
ve, političnih strank in list, zastopanih 
v trenutni sestavi Občinskega sveta Ob-
čine Medvode. 
"Vemo in verjamemo, da na takšnih 
dogodkih poleg uživanja v naravi, ku-
linariki in predvsem druženju beseda 
teče bolj sproščeno tudi o temah, ki se 
zdijo nerešljive. S svojim obiskom so 
nas na letošnjem srečanju razveselili 
župan Nejc Smole, podžupan Ivo Rep, 
poslanec v Državnem zboru in občin-
ski svetnik Leon Merjasec, predstavni-
ki list LNS, ŠPON, DeSUS, SD in Zeleni 
Slovenije. Bilo nas je več kot trideset. 
Vsako leto nas s svojo prisotnostjo nav-
dihuje starosta političnega dogajanja v 
Medvodah in dobri poznavalec zgodo-
vine Vladimir Bertoncelj," so povedali 

organizatorji iz Nestrankarske liste 
Sotočje in se ob tem zahvalili Branku 
Kuraltu, ki jih vsako leto gosti na Jasi 
ob potoku na Senici, in članskemu ku-
linaričnemu mojstru Sašu Šulcu, ki je 
ob pomoči sina in njegove partneri-
ce poskrbel za kulinarično razvajanje 

udeležencev. Manjkale niso niti sladice 
pridnih gospodinj. 
Popoldne je bilo športno obarvano s tra-
dicionalno tekmo v prstometu, na kateri 
je ekipa Nestrankarske liste Sotočje znova 
premagala ekipo predstavnikov lokalne 
skupnosti.

Sproščeno srečanje svetnikov

Del udeležencev piknika in druženja v organizaciji Nestrankarske liste Sotočje  
/ Foto: arhiv Nestrankarske liste Sotočje 

Čas covida-19 je za strastnega modelarja tudi čas za izdelavo nove-
ga modela. Dokaz za to je Janez Mihovec s Svetja. Tokrat se je lotil 
ene izmed najbolj nenavadnih ladij iz časov ameriške državljanske 
vojne. "USS Merrimack je na začetku vojne prišla v roke vojakom 
Konfederacije. Ladja je bila hudo poškodovana, zato so jo prede-
lali v prvo oklepnico (Ironclad) ter ji dali novo ime CSS Virginia. 
V letu 1862 se je zapletla v neodločeno bitko s še enim ladijskim 
monstrumom: z oklepnico USS Monitor. Za pravega modelarja je 
CSS Virginia pravi izziv. V njej je vložene na stotine ur strastnega 
dela," je pojasnil Janez Mihovec.

Model ladje iz časa ameriške  
državljanske vojne

Janez Mihovec je v izdelavo modela ladje CSS Virginia vložil veliko 
truda. / Foto: osebni arhiv
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog. Pomemben del 
vsebine je tudi prispevek zdravnika Jerneja Dolinška, ki nas 
poduči o celiakiji, njenih znakih in posledicah.
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Četrtek, 9. julij 2020, ob 19.30   Knjižnica Medvode (terasa knjižnice)

LITERARNI VEČER S FERIJEM LAINŠČKOM

Knjižnica Medvode

Sobota, 11. julij 2020, od 11.00 do 22.00   Zbiljsko jezero

VELIKO SREČANJE ALFISTOV

Alfa klub Slovenija, info@alfa-klub.com, alfa-klub.com

Od ponedeljka, 13. julija 2020, ob 7.30 do petka, 17. julija 2020, ob  16.30 
  Zbilje z okolico

SLIKARSKE POČITNICE V NARAVI

KUD Zbilje, Renata Grmovšek, renata.grm@gmail.com, 041/807-196

Od ponedeljka, 20. julija, ob 7.30 do petka, 24. julija, ob 16.30   Zbilje z okolico

SLIKARSKE POČITNICE V NARAVI

KUD Zbilje, Renata Grmovšek, renata.grm@gmail.com, 041/807-196

Ponedeljek, 17. avgust 2020, 17.00  Knjižnica Medvode

RAZSTAVA SLIK ŽIVE ŠTIH: VSE NA SVETU JE MODRO

Knjižnica Medvode

Sreda, 9. september 2020, ob 19.30   Knjižnica Medvode

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ STANETA GRANDLJIČA: STARE MESTNE HIŠE IN 
VAŠKE HIŠE

Knjižnica Medvode

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete preko portala MojaObčina.si.
Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu 
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode. 

Prireditve v juliju, avgustu in septembru 2020
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Nova odvetniška pisarna v Medvodah

V Medvodah, natančneje v 1. nadstropju Spar centra Medvode 
(vhod zraven cvetličarne Flora ali nasproti trgovine Kik), ima od 
19. junija prostore nova odvetniška pisarna, ki jo vodi odvetnica 
Mina Kržišnik. Kržišnikova je domačinka, ki prihaja iz Vaš, sedaj 
pa živi v Zgornjih Pirničah. Kot pravi, je poznavanje okolja, v 
katerem deluje, prednost tudi za stranke.

Odvetniška pisarna Kržišnik odvetniške storitve 
nudi za podjetja in posameznike. "Ukvarjam se z 
gospodarskim, nepremičninskim, pogodbenim, 
dednim, družinskim, izvršilnim, odškodninskim, 
delovnim, prekrškovnim pravom ter tudi drugimi 
vejami prava, kot je na primer tehnološko pravo," 
pojasnjuje Mina Kržišnik. Je odvetnica z izkuš
njami, saj je pred odprtjem svoje pisarne delala v 
pravni službi enega izmed večjih trgovcev, še pred 
tem pa v eni izmed ljubljanskih odvetniških pisarn.
Stranke sprejema po predhodnem naročilu na 
telefonsko številko 040 238 562 ali enaslov: 
info@opkrzisnik.si.

ODVETNICA MINA KRŽIŠNIK, LL.M.
m: 040 238 562
e: mina@op-krzisnik.si

Cesta Komandanta Staneta 4a
1215 Medvode, Slovenija
www.op-krzisnik.si

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v re-
viji Sotočje 5. 6. 2020 z geslom IZPOSOJA KOLES, so: 1. 
nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, prejme 
Milena Kisovec iz Medvod, 2. in 3. nagrado, knjigo Me-
landa, prejmeta Maria Karmel in Alojz Nosan iz Medvod. 
Nagrajencem čestitamo.  

Prvega junija je pri založbi Times Square Press New York izšla knjiga 
z zanimivim izborom osebnosti z raznih koncev sveta. V njej je tudi 
zapis o Vladimirju Hrovatu iz Sore, ki ga poznamo tudi kot umetni-
škega vodja skupine Sorarmonica, sestava ustnih harmonik. M. B.

Vladimir Hrovat v knjigi



38 | NAGRADNA KRIŽANKA

Tri nagrade podarja Občina Medvode. 

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, 24. julija 2020, 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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Sončna očala
z dioptrijo

* 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 01.06. 2020 do razprodaje zalog.

Cankarjeva cesta 7, Ljubljana in
Medvoška cesta 3, Medvode
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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 13. jULIjA 2020.

*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

ECOPET ADULT 
ZA PSE, 
15 kg

SLADKOR

10x1kg
6,85€
(0,69€/kg)

25kg
14,06€

(0,56€/kg)

KOZAREC NIZEK
prostornina 370ml

0,24€
AKcIjA

0,32€

-25%

22,76€
AKcIjA

28,45€

-20%

NOVO
SEZONSKA 
ZELENJAVA

SPREJ 
PROTI 
OsAM 

FIORAND, 
500 ml

SAMO
4,95€

BIOVRT
500 g

SAMO
4,78€SUBSTRAL ZA 

PARADIŽNIKE
1 liter

SAMO
5,45€
GRATISGEL ZA POLŽE1 liter

ŽAR NA OGLJE

SAMO
24,90€

KOVČEK 
ZA ORODJE

SAMO
15,90€

VALJAR 
PLESKARSKI 
23cm 
+ MREŽA

SAMO
4,59€

IGM GAŠENO 
APNO 23kg

ŠKARJE ELEKTRIČNE 
ZA ŽIVO MEJO 56cm 

550W
SAMO

54,90€

SAMO
11,99€

PIŠKOTI MARTA 
LUNcE, KUŠtROVcI, 400g

3,82€
AKcIjA

4,78€

-20%
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