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Urški Djukic čestitali tudi v domačem kraju 

Medvode - Kratek film Babičino seksulno življenje, ki je bil 
. nagrajen z evropskim oskarjem za kratek film, je bil v torek 
predvajan v Kulturnem domu Medvode. Prisotna je bila tudi 
režiserka, domačinka Urška Djukit, ki ji je za velik uspeh čes
tital tudi župan Medvod Nejc Smole. »Še vedno je zelo težko 
dojeti, da se je to res zgodilo, da je film dobil tako pomembno 
nagrado. Je velika stvar. Zelo sem vesela zaradi filma, ker to 
pomeni, da ga bo videlo še več ljudi. Veliko ga je že in se jih 
je dotaknil. To mi največ pomeni,« je povedala Djukiteva. 
Svojo ustvarjalsko pot je začela prav v Medvodah, zato je 
vesela vseh čestitk tudi iz domačega kraja. » Tukaj sem za
čela ustvarjati, mi je bil pomemben inkubator. Že takrat smo 
naredili nekaj norih filmčkov, video posnetkov, oddaj ... Od 
tukaj izvira kreativnost. Domača medvoška sredina mi je nekaj 
ljubega. Vedno je najlepše dobiti nagrado, pohvalo doma,« 
je še dodala. Film je bil predvajan v sklopu razstave in kratkih 
filmov Veselih umetnikov, ki se s svojimi deli predstavljajo v 

Govornika Pahor in Peterle 
Na .slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Brezovici pri Medvodah bo slavnostni govornik 
bivši predsednik države Borut Pahor, v ~amniku pa predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. 

Kulturnem domu Medvode. 
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Kranj, Medvode, Kamnik -
V ponedeljek je državru pra
znik dan samostojnosti in 
enotnosti, ko zaznamujemo 
razglasitev izidov plebiscita 
o samostojnosti 26. decem
bra 1990. Na plebiscitu, ki je 
potekal 23. decembra 1990, 
smo se Slovenci z veliko ve
čino odločili za samostojno 
in neodvisno državo, s čimer 
se je začela o'samosvojitev 
Slovenije. V počastitev ·dr
žavnega praznika slovesno
sti potekajo tudi v nekaterih 
gorenjskih občinah. V Kra
nju so jo priredili že predvče-. 
rajšnjim pred občinsko stav
bo, kjer so lani postavili spo
minsko znamenje v zahvalo 
in spomin pogumrum bra
niteljem · slovenske samo
stojnosti. Slavnostni govor
nik je bil nekdanji kranjski 
župan in aktivru udeleženec 
slovenske osamosvojitve Vi
_tornir Gros. častno stražo 
pri znamenju so imeli pri
padniki logistične brigade 
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Na slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Kranju je bil slavnostni govornik 
nekdanji kranj$ki župan Vitormir Gros. /Foto'.Tin10okl 

Slovenske vojske iz kranj
ske vojašnice. 

Na dan samostojnosti in 
·enotnosti bo praznično pred 
cerkvico sv. Jakoba na Bre
zovici pri Medvodah, kjer 
bo potekala osrednja slove
snost Občine Medvode, ki so 
jo poimenovali Pri sv. Jako
bu pojo zvonovi. Začela se bo 
ob 18.45. Pozdravni nagovor 
bo imel župan Medvod Nejc 

Smole, slavnostni govornik 
· pa bo Borut Pahor. V pro

gramu bodo nastopili Ško
fjeloški oktet, harmonikar 
Nejc Jemc, pevec in recita
tor Dane Jemc, pesnik Tone 
Kuntner in recitator in pove
zovalec Urban Pipan. Nepo
sredni prenos bo na Televi
ziji Medvode in na socialnih 
omrežjih Pred prireditvijo 
bo ob 18. uri v cerkvi maša 

Most pred obnovo 
◄ _1. stran 

Začetek glavruh del načr-. 
tujejo v februarju: Ob tem 
napovedujejo, da bo med re
konstrukcijo most zaprt vsaj 
pol leta, kar bo zelo obreme
nilo promet na vseh drugih 
mostovih, med drugim tudi 

na mostu' pri Planiki, zato 
bodo tam z gradnjo nove
ga mostu še malo počakali. 
Včeraj so sicer odpirali po
nudbe za prvo fazo rekon
strukcije Savske ceste, ki je 
povezana s projektom nove- . 
ga mostu pri Planiki, smo še 
izvedeli. 

za domovino, ki jo bo daroval 
akademik dr. Janez Juhant. 

Društvo Demos na Kam
niškem in Občina Kamnik 
pa 26. decembra ob 18. uri 
vabita na proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, 
ki bo potekala v Domu kuJ. 
ture Kamnik. Slavnostni go
vornik bo predsednik osa
mosvojitvene vlade Lojze 
Peterle. 

Kot je znano, bo po obno
vljenem mostu na L\ubljan
ski cesti potekala tudi kole
sarska povezava od železni
ške postaje Kranj do Zlatega 
polja, ki jo bosta z 800 tisot 
evri podprli Republika Slo
venija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regi
onalni razvoj. Celotna vred-' 
nosi rekonstrukcije mostu. 
je sicer ocenjena na slabe tri 
milijone evrov. 


