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Občinski svet se je seznanil s poročilom o varnostnih razme-
rah na območju občine Medvode za leto 2016. Njegove glavne 
poudarke je podal Feliks Strehar, komandir Policijske posta-
je Medvode, ki je varnosti na območju medvoške občine dal 
oceno "dobro".
 "V letu 2016 se ni zgodila nobena večja oziroma hujša kršitev 
javnega reda in miru, ni se zgodil dogodek, ki bi pri ljudeh 
povzročil občutek ogroženosti. Znižalo se je število vseh pro-
metnih nesreč, prav tako tistih s hujšimi posledicami. Število 
kršitev s področja javnega reda in miru se je povečalo, vendar 
ne predstavlja večje grožnje varnosti na območju občine Med-
vode," je oceno obrazložil Strehar in hkrati poudaril: "Več pa bi 
lahko tako mi kot lokalna skupnost storili za to, da bi ljudje 
prepoznali naše delo kot delo za lokalno skupnost, kot delo za 
zagotavljanje varnosti nas vseh in da bi ti ljudje tudi več sto-
rili za to, da bi bil v Medvodah občutek varnosti še boljši. Zato 
predlagamo, naj ljudem ne bo nerodno obveščati policije, naj 
se zaradi tega ne počutijo slabo."
Poročilo vsebuje podatke po posameznih področjih: kriminali-
teta, javni red in mir ter prometna varnost. Kot je dejal Strehar, 
se je na področju kriminalitete izredno povečalo število kazni-
vih dejanj zoper premoženje: "Kazniva dejanja so dokaj enako-
merno razpršena po celotni občini. V porastu je kriminaliteta 
s področja vlomov v stanovanjske hiše predvsem v dopoldan-
skem in popoldanskem času ter v času praznikov in dopustov, 
ko so ljudje odsotni od doma. Pozval bi vse občane, da naredijo 
več za svoje premoženje s samozaščitnimi ukrepi. Vse sumljive 
okoliščine, ki jih opazijo v svojem okolju, naj sporočijo na po-
licijo. Pomembno je, da do teh informacij pridemo. Preiskanih 
je bilo dobrih 42 odstotkov vseh kaznivih dejanj, razveseljivo 
pa je, da so bila preiskana vsa hujša kazniva dejanja." Kar se 
tiče javnega reda in miru so obravnavali več kršitev kot v letu 
2015, in sicer 350. Zelo aktivni so bili tudi glede Cluba Seven v 
Pirničah (nekdanja Lipa), kjer so lani večkrat intervenirali in 
obravnavali prekrške. V sodelovanju z različnimi inšpekcijski-

mi službami so bili izvedeni poostreni nadzori, prav tako so 
bili uvedeni prekrškovni postopki zoper odgovorno in pravno 
osebo. "Zahvaliti se moram lokalnemu prebivalstvu, da nam 
te kršitve sporočajo in nastopajo kot priče, ker je to edini pogoj, 
da lahko ustrezno ukrepamo," je dejal.
Na področju prometne varnosti so v letu 2016 izvedli veliko več 
ukrepov kot v letu 2015, skupaj 2616 kršitev cestnoprometnih 
predpisov, od tega kar 861 hitrosti, največ na Gorenjski cesti v 
Medvodah, v Spodnjih in Zgornjih Pirničah, Valburgi, Smledni-
ku in Rakovniku. "Dejstvo je, da je skrb vzbujajoče število preko-
račitev hitrosti. Število je absolutno preveliko. Nobena cena, ki 
jo mora plačati kršitelj, ni previsoka, če rešimo eno samo življe-
nje. Analiza kaže, da je velika večina kršiteljev na žalost ljudi 
iz domačega okolja, niso od drugod. Kar se tiče ostalih kršitev, 
predvsem povezanih s tovornim prometom, so te številke tudi 
skrb vzbujajoče, ker se pojavljajo isti problemi," pravi Strehar. 
V letu 2016 se je sicer zgodilo nekaj manj prometnih nesreč kot 
leto prej, in sicer 65. 25 oseb je bilo pri tem lahko telesno poško-
dovanih, dve huje, smrtna žrtev pa je bila na območju Policijske 
postaje Medvode ena, in sicer na avtocesti pri Vodicah. Od 1100 
udeležencev v cestnem prometu, pri katerih so opravili preizkus 
alkoholiziranosti, jih je bilo 80 pod vplivom alkohola.
Na podlagi ugotovitev Policija Občini Medvode predlaga, da 
redar oziroma inšpektor, ki izvaja pooblastila, opravlja svoje 
delo predvsem na območjih mirujočega prometa, šibkejših 
udeležencev v cestnem prometu, hitrosti vožnje in vandaliz-
ma – javnega reda in miru. "Alarmantno je stanje v Spodnjih 
Pirničah in Zavrhu, kjer smo letos izdali že 120 obvestil o ne-
pravilnem parkiranju. Na tem območju je potrebna celostna 
ureditev prometnega režima," je povedal Strehar in še enkrat 
poudaril, da ljudje za svojo varnost največ lahko naredimo 
sami. Na koncu je še poudaril, da bodo v prihodnje več pozor-
nosti namenili predstavitvi preventivnih ukrepov in promo-
ciji dela policije.

Skrb vzbujajoče število prekoračitev hitrosti
Feliks Strehar, komandir Policijske postaje Medvode, je predstavil poročilo  
o varnostnih razmerah na območju občine Medvode za leto 2016. 

Veliko kršitev hitrosti so zaznali tudi v Rakovniku. 

MAJA BERTONCELJ

Občinski svet je dal soglasje k ceni storitve pomoči na domu v občini 
Medvode, ki jo je predlagal izvajalec storitve zavod Comett. Na de-
lovnik ta po novem znaša 19,12 evra na efektivno uro, upoštevajoč 
subvencijo občine v višini 14,04 evra na efektivno uro, pa le-ta za 
uporabnika znaša 5,08 evra. Na nedeljo je cena za uporabnika ob 
upoštevani subvenciji občine nekaj dražja, in sicer 7,10 evra na efek-
tivno uro, na praznik pa uporabnik za efektivno uro plača 7,66 evra. 
Cena storitve pomoči na domu je za 3,1 odstotka višja od prejšnje, 
predvsem na račun povečanja stroška dela zaradi jubilejne nagrade 
in odpravnine, brez tega bi bilo povečanje v višini slabega odstotka. 

Nove cene storitve pomoči na domu
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MAJA BERTONCELJ

Glavne ugotovitve je predstavil predse-
dnik Mitja Starman. V sprejetem pro-
gramu so predvidevali izvedbo treh 
nadzorov, občinski svet pa je v skladu 
s statutom občine od nadzornega odbo-
ra zahteval izvedbo nadzora investicije 
projekt Gorki iz mandata še prejšnjega 
župana. To je bil tako eden izmed nad-
zorov v preteklem letu, ostala dva pa sta 
bila nadzor poslovanja javnega zavoda 
Knjižnica Medvode v letu 2014 in nadzor 
razpolaganja s premičnim in nepremič-
nim premoženjem občine v letu 2015. 
Končna poročila nadzorov so objavljena 
na spletnem portalu Občine Medvode, 

zato jih Starman podrobneje ni pred-
stavljal, osredotočil se je predvsem na 
priporočila, ki bi po mnenju nadzorne-
ga odbora lahko izboljšala smotrnost in 
gospodarnost poslovanja nadzorovanih 
oseb. Največ besed je bilo okrog nadzora 
investicije projekta Gorki. "Nadzor je bil 
zahteven, posebej ko smo se znašli pred 
goro dokumentacije. Ugotovili smo, da 
se moramo omejiti na to, kaj se je do-
gajalo na občini, kako so organi občine 
spremljali to investicijo, kakšne so bile 
finančne posledice. Kakšnih večjih od-
stopanj od siceršnje prakse o tem, kako 
se odloča o investicijah, nismo odkrili. 
To pomeni, da je bila investicija v Načrtu 
razvojnih programov, da je bil občinski 
svet z njo seznanjen. Vedno smo opozar-
jali, da so bile v občini problem investici-
je, ki niso bile dokončane. Imamo jih kar 
nekaj. Zato smo večkrat opozarjali na to, 
da ko se razpravlja o NRP, o proračunu, 
je treba zahtevati od občinske uprave, 
koliko je investicija izvedljiva, kakšni 
bodo učinki. Tudi Nadzorni odbor je bil 
večkrat med tistimi, ki je zahteval, da se 
začne izdelovati investicijska dokumen-
tacija. Če bi se tudi v tem projektu to bolj 
dosledno spoštovalo, bi se morda obrnilo 
drugače. Na koncu smo lahko ugotovili 
samo to, da gre v primeru te investicije 
za neracionalno in nesmotrno porabo 

javnega denarja. Imamo nefunkcional-
no zemljišče v občinski lasti, ki je bilo 
namenjeno za gradnjo čistilne naprave, 
in zelo neuporabno projektno dokumen-
tacijo," je pojasnil Starman. 
Cvetka Židan Valjavec (GLAM) je želela iz-
vedeti konkretno, ali je nadzorni odbor v 
zadevi Gorki ugotovil kakšno konkretno 
zadevo, o kateri je dolžan obvestiti orga-
ne na višjem nivoju. Meni, da je šlo v tem 
primeru za oškodovanje občinskega pro-
računa in da bi bila lahko ta sredstva v 
občinskem prostoru porabljena kako dru-
gače. Starman je odgovoril, da so v prime-
ru te nasedle investicije, kakršnih je bilo v 
preteklosti že nekaj, ugotovili nesmotrno 
porabo, da pa težko govorijo o kakšnem 
namernem oškodovanju občinskega pro-
računa ter da v tem primeru ni nihče nič 
ukradel. Dragan Djukić (ZKO) pa je mne-
nja, da njihov tekoči mandat ni v tem, da 
raziskujejo projekte za nazaj, temveč da je 
njihov mandat za štiri tekoča leta.
Nadzorni odbor bo letos pod drobnogled 
vzel nadzor postopka javnega naročila 
izbire izvajalca vzdrževanja občinskih 
cest, urejanja zelenih javnih površin 
ter prometne signalizacije in prome-
tne opreme, nadzor zaključnega računa 
proračuna Občine Medvode za leto 2016 
in nadzor poslovanja Javnega zavoda 
Sotočje v letu 2016 in 2017.

Opravili tri  
nadzore, podali 
priporočila
Občinski svet se je 
seznanil s poročilom o delu 
Nadzornega odbora občine 
za leto 2016.

MAJA BERTONCELJ

Ravnateljica Vrtca Medvode bo še naprej 
Romana Epih. Na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki je na predlog sveta vrtca obrav-
navala tri kandidatke za ravnateljico, so 
medvoški občinski svetniki le njej podali 
pozitivno mnenje. Večina članov komisi-
je je bila mnenja, da je Epihova že doslej 
delo opravljala zelo dobro, čemur so pri-
trdili tudi občinski svetniki. 
Na dnevnem redu iste seje so imeli sve-
tniki tudi računovodsko in poslovno po-
ročilo vrtca za leto 2016, s katerim so se 

seznanili. Vrtec Medvode je tudi v lan-
skem letu posloval pozitivno. Presežek 
prihodkov nad odhodki je v višini do-
brih 21 tisoč evrov. "To je posledica tako 
ukrepov vlade za uravnoteženje javnih 
financ kot tudi uspešnega poslovanja 
vrtca. Za letošnje leto pričakujemo pri-
bližno enake prihodke, odhodki pa se 
bodo po pričakovanjih nekoliko povečali 
predvsem v delu za plače," pojasnjuje Ro-
mana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, 
ki bo nov petletni mandat nastopila s 1. 
avgustom. Vrtec Medvode je leto 2016 za-
ključil z 38 oddelki na osmih lokacijah po 
občini. Na zadnji dan preteklega leta je 

bilo vanj vključenih 627 otrok s stalnim 
prebivališčem v medvoški občini in 59 iz 
drugih občin, največ, 19, iz Škofje Loke. 
Epihova je povedala razveseljivo novico, 
da bodo tudi z novim šolskim letom lah-
ko sprejeli vse otroke, ki imajo vstop s 1. 
septembrom. 
Največja investicija, ki so jo uspešno 
izvedli v preteklem letu, je bila obno-
va centralne kuhinje vrtca, postavili 
so tudi hišniško delavnico pred upravo 
in novo ograjo pod daljnovodom. Poleg 
tega so bila izvedena še manjša vzdrže-
valna dela, nakupili so nekaj nove opre-
me. Sicer pa je Vrtec Medvode največji 
javni zavod v občini s 126 zaposlenimi, 
za katerega občina letno nameni kar 2,3 
milijona evrov.

Ravnateljica ostaja Epihova
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 Zaradi padavin so konec aprila zno-
va narasle reke in nekaj nevšečnosti je 
bilo tudi v Medvodah. 
"Imeli smo veliko srečo, da se je zaklju-
čilo, kot se je. Če bi pas padavin šel čez 
Cerkljansko in Polhograjsko hribovje, bi 
bil scenarij še precej slabši. Pretoki so bili 
na kritičnih mejah, Sava je pri Mednu 
dosegla pretok 1050 kubičnih metrov na 
sekundo, kar pomeni, da začne poplavlja-
ti najnižje ležeče hiše v Vikrčah. Tam so 
se takoj odzvali gasilci. Tudi visoka Sora 
je povzročala težave predvsem v centru 
Medvod. Imeli smo manjša plazova na 
cesti na Katarino in v Studenčicah, v ne-
kaj primerih so bila potrebna tudi črpanja 
vode iz kleti. Poplavljena je bila znova tudi 
klet občinske stavbe. Zaradi preventive bo 
treba klet sanirati in namestiti črpalke za 
črpanje vode v primeru poplav."

 Ob tem se znova pojavlja vprašanje 
sanacije pragu na Sori pred sotočjem. 
Kako kaže?
"Čakamo na veselo novico s strani Direkci-
je RS za vode. Znižanje pragu bi v tem za-
dnjem primeru poplav na delu ob sotočju 
pomenilo za več kot pol metra nižjo Soro. 
Računamo, da bo do izvedbe prišlo junija. 
Vsa zagotovila gredo v to smer. Uredil se bo 
del od sotočja do prvega mostu čez Soro."

 To bo pozitivno tudi za urejanje 
centra Medvod. Lani ste občanom pr
edstavili idejni projekt ureditve tega 
območja. V kateri fazi je sedaj?
"Projekt, ki predvideva tri sklope: park, 
tržnico in večnamensko ploščad, je v 
fazi pridobivanja soglasij. Prejeli smo 
negativno mnenje Direkcije RS za vode, 
ki od nas najprej zahteva izvedbo omi-
litvenih protipoplavnih ukrepov. Ko bo 
prišlo do znižanja pragu, bo poplavna 
nevarnost manjša in teh ukrepov ne bo 
treba izvajati v tako veliki meri, kot so 
trenutno predvideni. Naš cilj za projekt 
urejanja centra Medvod ostaja, da še le-
tos pridobimo gradbeno dovoljenje. Vse 
pa kaže, da se bo realizacija investicije 
prestavila v leto 2018."

 Na dan izida Sotočja se začenja dvo 
dnevna vaja Potres 2017. Kako po-
membna je za občino?
"To je za občino pomemben dogodek. 
Gre za vajo sil za zaščito in reševanje. 
Naš namen je v dveh dneh preveriti 
našo usposobljenost, šibke točke, videti, 
v katero smer razvijati prihodnje aktiv-
nosti na tem področju." 

 Odmevna je odločitev kranjskega 
ok r ožnega sodišča, ki je v vmesni sod-
bi v primeru Gorki dalo prav občina-
ma Kranj in Šenčur. Presenečeni?
"Seveda smo upali na drugačno odločitev 
sodišča, na katero smo sicer že vložili pri-
tožbo. Gre za zadevo, ki se je odvijala pred 
mojim nastopom funkcije, zato je tudi po-
nekod težko komentirati celotno zadevo, 
saj o dogovorih in projektu nimamo vseh 
informacij. Prav to – torej nove odgovorne 
osebe v vseh treh občinah – je bil najbrž 
tudi glavni razlog, da nam do sedaj še 
ni uspelo najti tiste točke konsenza, kjer 
bi lahko dosegli izvensodno poravnavo. 
Kljub vsemu z obema sosednjima občina-
ma dobro sodelujemo in se povezujemo. 
Upamo, da bo tudi v prihodnje, navkljub 
tej odprti zadevi, ostalo tako. Veliko vpra-
šanje je v tej zadevi vprašanje obresti."

 Kakšno je o primeru Gorki vaše ose
bno mnenje?
"Eno je moje osebno mnenje, drugo pa 
mnenje, ki ga zagovarjam kot župan. 
Kot župan vztrajam pri obrambi, kakr-
šna je."

 Projekt Gorki je pod drobnogled vzel 
tudi Nadzorni odbor občine in ka-
kšnih večjih odstopanj niso odkrili. 
Igra to kakšno vlogo?
"Glavno vprašanje, ki se poraja, je, za-
kaj so se Medvode odločile za izstop iz 
projekta, zakaj, če so menile, da je bila 
osnovna pogodba izpolnjena, se je v 
vmesnem času še vedno plačevalo na-
daljevanje projektov in stroškov, s čimer 
povozimo trditev, da smo s pogodbo iz-
polnili vse obveznosti. Vprašanje je tudi, 
zakaj o vstopu v projekt in o izstopu iz 
njega nikoli ni odločal občinski svet. S 
tem se nadzorni odbor ni ukvarjal. Pro-
jekt so pregledali postopkovno, česar pa 
doslej nihče ni problematiziral."

 Nadzorni odbor nadzorovani osebi 
poda priporočila. Kako jih v primerih, 
ki se tičejo občine, upoštevate?
"Predvsem kar se tiče priporočil, ki jih 
podajo ob za nas osrednjem nadzoru, 
torej zaključnega računa proračuna, se 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Evropa ustavila odločanje o koheziji
Iz pogovora z županom: Sora in Sava znova poplavljali – Sodba v zadevi Gorki – 
Občinski prostorski načrt – Projekt kohezije (C0) – Zaključeni investiciji ceste  
v Zavrh in ceste skozi Zbilje, odpirajo se nova gradbišča – Festivalske Medvode

Pretekli mesec se je župan v Trnovcu udeležil slovesnosti ob postavitvi obeležij 
partizanskima tiskarnama. Ob njem minister za kulturo Anton Peršak.



priporočil v največji možni meri skuša-
mo držati. Vidi se njihova izkušenost in 
so dober partnerski organ pri tem, da 
opozarjajo na določene stvari, na katere 
mi niti nismo toliko pozorni. Tako smo 
na podlagi njihovih priporočil pri nadzo-
rih zaključnega računa proračuna za leti 
2014 in 2015 že naredili nekaj ukrepov. 
Uvedli smo dodatne varovalke, razčistili 
situacije za nazaj, ne nazadnje smo šli v 
prodajo počitniške prikolice, pridobiva-
mo cenitev za agregat, urejamo pravna 
razmerja za šotor, ki ga uporabljajo teni-
sači ... Nadzorni odbor je izredno stroko-
ven, očitno pa se distancirajo od politič-
nega presojanja zadev, kar je z naslova 
stroke verjetno celo veliko bolje."

 Ko ste omenili prodajo občinskega 
premoženja: je že prodana stavba sta-
rega vrtca v Pirničah in ali so na vidi-
ku kakšne nove prodaje?
"Stari vrtec v Pirničah smo prodali. Konec 
lanskega leta je bila vplačana kupnina v 
znesku 212 tisoč evrov. Investitor je podal 
predloge, da bi tam zgradil poslovno-sta-
novanjski objekt. Zemljišča, ki so v lasti 
občine in so "mrtvi kapital", želimo še le-
tos prodati. Približno tretjina vrtičkarjev 
v Preski bo obveščenih, da morajo ob-
močje izprazniti do avgusta. V prodajo bo 
šlo šest tisoč metrov veliko zemljišče, ki 
bo po sprejetju občinskega prostorskega 
načrta predvideno za industrijsko rabo. 
Iz tega naslova si obetamo pomemben 
priliv na prihodkovni strani občinskega 
proračuna."

 Na seji občinskega sveta je bilo po-
zitivno mnenje za ravnateljico Vrtca 
Medvode dano Romani Epih, ki bo 
nadaljevala svoje delo. Kako pa kaže z 
direktorjem Zdravstvenega doma Me
dvode?
"Kar se tiče ravnateljice vrtca, se je izkazalo, 
da je bilo v zadnjih letih veliko narejenega 
in da uživa podporo tudi s strani občinske-

ga sveta. Vodi zavod, za katerega občina 
letno nameni največ denarja, kar 2,3 mi-
lijona evrov. Zdravstveni dom Medvode še 
naprej vodi v. d. direktorja Nada Prešeren. 
Svet zavoda je ponovil razpis za direktorja, 
a ni bil izbran nihče. V prihodnjih mesecih 
načrtujejo objavo ponovnega javnega raz-
pisa. Z zdravstvenim domom sodelujemo 
kot prej. Pretok informacij je stalen, v. d. 
direktorja izpolnjuje vse, kar je potrebno. 
Največja težava, ki jo vidim, je, da če ni 
vodstva za stalni mandat, ni investicij in 
ni vizije. To se trenutno najbolj kaže v tem, 
da ne sprejmemo nobene nadaljnje vizije 
glede lokacije lekarne v Medvodah."

 Komandir Policijske postaje Medvo-
de je predstavil varnostno poročilo za 
območje občine Medvode. Kakšno je 
sodelovanje na relaciji občina–policij-
ska postaja–občinski inšpektorat?
"Sodelovanje med občino in Policijsko 
postajo Medvode je odlično. Prenašamo 
informacije, se posvetujemo, kjer je to 
potrebno, skušamo najti rešitve. Polici-
ja gre skupaj z inšpektoratom na teren 
in tudi nadzori so usklajeni. Ob tem se 
moram odzvati na nekatere govorice, 
da ima Občina Medvode radar. Obči-
na nima radarja. Občinska inšpektorja 
nadzorujeta le mirujoči promet, merje-
nje hitrosti izvaja Policija."

 Kako kaže s sprejetjem Občinskega 
prostorskega načrta?
"V času izida Sotočja mislim, da bo že 
oddano na ministrstvo, ki mora nanj 
dati dokončno soglasje, in upamo na 
čim hitrejši odgovor." 

 Kaj pa gradnja kanalizacije, projekt 
tim. kohezije (C0)?
"Na žalost projekt miruje. Evropska ko-
misija je ustavila odločanje o njem, kar 
pomeni, da nimamo nobene informacije, 
kako naprej in s kakšno dinamiko, kar 
nam izredno otežuje načrtovanje reali-
zacije proračuna za letošnje leto. Glavni 

razlogi so v dodatnih vprašanjih, ki so v 
največji meri vezani na nadgradnjo cen-
tralne čistilne naprave v Ljubljani, sistem 
obdelave teh voda, nekaj vprašanj pa je 
tudi na sam kanal C0, ki gre ob vodotoku 
Save, torej glavni kanal, na katerega se 
priključujejo tudi Medvode."

 Kakšni so možni scenariji?
"Odprte so vse možnosti, od odobritve 
vloge do najhujšega scenarija, da projekt 
pade v vodo. To za Občino Medvode, prav 
tako tudi za občini Vodice in Ljubljana, po-
meni katastrofo. Ne znam si predstavljati, 
kje bomo sicer dobili devet milijonov evrov 
(šest jih bomo poleg devetih iz EU-skladov 
s težavo zagotovili sami), kolikor bi sedaj 
dobili evropskih sredstev, za gradnjo ka-
nalizacije na tem območju naše občine."

 Zaključuje se urejanje železniške 
po staje, v kateri je Turistično informa-
cijski center Medvode dobro zaživel. 
Kakšni pa so načrti s prostori na stari 
lokaciji na Cesti ob Sori?
"Dela se zaključujejo in po koncu bo slo-
vesno odprtje. Objekt na stari lokaciji je 
v lasti Občine Medvode. Javni zavod So-
točje ima zanj že načrte. Tam naj bi bila 
trgovina z lokalno pridelano hrano, ki 
se bo prodajala pod znamko Od Jakoba 
do Jakoba, najboljše z medvoškega so-
točja. Kvalitetno hrana in drugi izdelki 
bodo tako kupcem na voljo vsak dan."

 Kaj prinašata preostanek maja in 
junij?
"Uradni odprtji ceste v Zavrh in ceste 
skozi Zbilje. Investiciji sta zaključeni. 
Začeli bomo z gradnjo mostu čez Ločni-
co v Sori, pa s cesto na Golem Brdu. Ko-
nec junija upamo tudi na začetek gra-
dnje krožišča na Senici. Veliko bo tudi 
različnih dogodkov, vključno z Medvo-
dami v gibanju, v sklopu katerega bo 
prvi nočni tek, ki se ga bo v lepem šte-
vilu udeležila tudi občinska uprava. Vse 
občane vabim, da se nam pridružijo."

SIMON ŠUBIC

Kranjsko okrožno sodišče je pred krat-
kim izdalo vmesno sodbo v tožbi, s 
katero Mestna občina Kranj in Občina 
Šenčur od Občine Medvode skupaj ter-
jata 463.667 evrov z zamudnimi obrest-
mi, ker je ta marca 2011, ko jo je vodil 
prejšnji župan Stanislav Žagar, odsto-
pila od skupnega urejanja komunalne 

infrastrukture (projekt Gorki) in tako 
tudi od načrtovane gradnje skupne či-
stilne naprave v Smledniku. Sodišče je 
odškodninskemu zahtevku po temelju v 
celoti ugodilo, torej je občinama tožni-
cama pritrdilo, da so jima zaradi rav-
nanja Občine Medvode nastali dodatni 
stroški. Višino odškodnine bo sodišče 
določilo naknadno, po pravnomočnosti 
vmesne sodbe.  

Po besedah šenčurskega župana Ciri-
la Kozjeka so pričakovali, da bo sodi-
šče ugotovilo, da je tožba utemeljena, v 
duhu dobrososedskih odnosov pa je iz-
razil pripravljenost za sklenitev izven-
sodne poravnave z Občino Medvode gle-
de končne višine odškodnine. Podobno 
razmišlja tudi kranjski župan Boštjan 
Trilar. "Dejstvo, da je do izstopa Občine 
Medvode prišlo v času vodenja prejšnje-
ga župana, je bil glavni razlog, da no-
vim županom in novim sodelavcem ni 
uspelo doseči dogovora v postopku me-
diacije," je dejal. 

Sodišče pritrdilo tožnicama
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Danes, 12. maja, in jutri, 13. maja, na ob-
močju celotne občine Medvode poteka 
obsežna vaja civilne zaščite z naslovom 
"Potres 2017". Danes bo po scenariju vaje 
ob 12.15 Medvode stresel potres z jakostjo 
med VII. in VIII. stopnjo po EMS-lestvici. 
Na skoraj 80 lokacijah bo sodelovalo več 
kot 250 pripadnikov sil zaščite in reše-
vanja. Preverjali bodo delovanje sistema 
zaščite, reševanja in pomoči v občini, ki 

so ga v preteklih dveh letih reorganizirali.
Vaja bo zanimiva tudi za ogled. Kje bo 
potekala? Petek, 12. maj: 12.30–15.00 
– vaje evakuacij in posredovanj v vseh 
enotah vrtcev na območju občine Med-
vode, 15.45 – centralna prikazna vaja v 
Kulturnem domu Medvode, gašenje ve-
čjega požara, reševanje ponesrečencev in 
nudenje prve pomoči, 18.30 – vaja posre-
dovanja ob razlitju nevarnih snovi pred 
Knjižnico Medvode, 19.00 – vaja iskanja 
pogrešanih oseb ob reki Savi pri Zbilj-
skem jezeru in na nabrežju Save za Knji-
žnico Medvode, 20.30 – požar na kmetiji 
s sončno elektrarno, Zavrh; sobota, 13. 
maja: 8.30–12.00 – vaje evakuacij in po-
sredovanj v vseh osnovnih šolah, 9.40 in 
11.20 – vaja sanacije plazov, ki sta zasula 
cesti proti naseljema Golo Brdo in Topol, 
9.45 – vaja reševanja ujetih stanoval-
cev s pomočjo vrvne tehnike na dimni-
ku stanovanjskega bloka na Škofjeloški 
cesti, 10.00–11.00 – vaja posredovanja v 
VIZ Smlednik ob večjem požaru, prikaz 
alternativnih načinov transportov, 10.30 
– poteki reševanja s čolnom in prevozi 
ponesrečenih v okolici Zbiljskega jezera, 
13.15 – centralna prikazna vaja v centru 
Medvode (prikaz gašenja in reševanja, 
reševanje iz ruševin, reševanje s pomo-
čjo vrvne tehnike ujetih oseb, sanacija 
nevarnih snovi, nudenje prve pomoči).
Za potrebe vaje bo v petek, 12. maja, in 
v soboto, 13. maja, zaprto parkirišče pri 
pokopališču v Preski (ob Škofjeloški ce-
sti), parkirišče pred Knjižnico Medvode 

in športno igrišče ob OŠ Pirniče. V soboto, 
13. maja, bo tudi deloma omejena upora-
ba tržnice v centru Medvod. V času vaje 
lahko na nekaterih občinskih cestah pri-
de do kratkotrajnih popolnih zapor, pri 
čemer bodo povsod zagotovljeni obvozi. 
Občane tudi obveščajo, da bo v času vaje 
na cestah večje število intervencijskih 
vozil, ki bodo uporabljala tudi zvočne in 
svetlobne signale. Zaradi vaje bo omejena 
uporaba nekaterih javnih objektov (ob-
činska stavba, knjižnica, kulturni dom 
Medvode, osnovne šole in vrtci). Na druž-
benem omrežju Facebook Občine Medvo-
de so pripravili dogodek o vaji, kjer bodo 
objavljali aktualne informacije o potresu 
in poteku aktivnosti. Organizatorji prosi-
jo za strpnost in razumevanje in hkrati 
vabijo vse, da si ogledate prikaze reševanj 
na več lokacijah po celotni občini.

Velika vaja »Potres 2017«
Danes in jutri poteka vaja Civilne zaščite občine Medvode Potres 2017. Kje si jo lahko  
ogledate in katere spremembe v prometu prinaša?

V vaji sodelujejo tudi enote Gasilske zveze Medvode z več kot 120 prostovoljnimi gasilci.  

Občina Medvode je v sodelovanju z Zavaro-
valnico Triglav in podjetjem Aktivna signa-
lizacija Korun opremila križišče v Vašah z 
opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem 
s svetlobnimi signali pravočasno opozarja 
voznike na približevanje nevarni prometni 
točki in na prisotnost drugih udeležencev 
na prednostni ali neprednostni cesti.

Opozorilni sistem  
v Vašah

Medvoški občinski svetniki so na aprilski 
seji med drugim sprejeli tudi predlog odlo-
ka o zaključnem računu proračuna občine 
za leto 2016, predlog odloka o pokopali-
škem redu in poročilo o izvajanju storitve 
pomoči družini na domu za leto 2016.

Kratka s seje

Občina Medvode je objavila javno naročilo 
Obnova Medvoške ceste – II. faza. Predvi-
deva se rekonstrukcija ceste, ki sledi obsto-
ječemu poteku ceste v dolžini 370 m. Cesta 
se na celotnem odseku prilagaja obstoječi 
urbanistični ureditvi, predvsem obstoječim 
priključkom. Hodnik za pešce na levi strani 
(ob nogometnem igrišču) se rekonstruira v 
širini 1,5 m ter na desni strani v širini 2,5 
m. Rok za oddajo ponudb je do 18. maja do 
9. ure.

Druga faza obnove 
Medvoške ceste

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdra-
vstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodo-
vodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sis-
temov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih 
VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja 
zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja 
pitne vode in je zato treba do nadaljnjega vodo 
za uporabo v prehrambne namene obvezno pre-
kuhavati: VVS Mamovec - Tehovec, VVS Žlebe 
- Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše, VVS 
Sora, VS Studenčice, VS Golo Brdo - Polana. Po-
ročila so dostopna na spletni strani Občine Med-
vode www.medvode.si. Navodila, priporočila in 
mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo 
s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so 
objavljena na spletnih straneh Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje.

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

         @obcinamedvode / #medvodami / #obcinamedvode

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

V ponedeljek, 24. aprila, so ob stavbi 
Krajevne skupnosti Vaše - Goričane 
ura dno predali v uporabo prvo otroško 
igrišče.
"S skupnimi močmi smo ga v preteklih 
tednih zgradili Krajevna skupnost Vaše 
- Goričane, Turistično društvo Goriča-
ne Vaše in Občina Medvode. Ob stavbi 
krajevne skupnosti in turističnega dru-
štva je urejeno plato za igrala, postavlje-
na so bila nova igrala in uredila se je 
okolica. Občina Medvode je financirala 
igrala iz proračunske postavke Otroška 
igrišča, krajevna skupnost in turistič-
no društvo pa gradbena dela. Krajevna 
skupnost in turistično društvo, pred-
vsem sekcija Goričanski parkeljni, sta 
s prostovoljnim delom in lastnim pri-
spevkom dokazala, da je skupnost v Go-
ričanah povezana in zna stopiti skupaj 
za dober namen," so pojasnili na Občini 

Medvode. Poleg otroškega igrišča je se-
daj urejena tudi okolica prireditvenega 
prostora, ki je dodobra zaživel že ob pr-

vomajskem kresovanju. Novo otroško 
igrišče in celoten prireditveni prostor 
postajata točka druženja krajanov.

Odprli otroško igrišče v Goričanah

S skupnimi močmi in veliko prostovoljnega dela so v Goričanah dobili prvo otroško igrišče.

MAJA BERTONCELJ

Naslednja investicija Občine Medvode v igrišča se je že zače-
la. Občina je namreč skupaj s Krajevno skupnostjo Pirniče in 
Osnovno šolo Pirniče na pobudo občanov že končala gradnjo 
prvega "pumptracka" ali grbinastega poligona v občini, ki je na 
športnem igrišču pri osnovni šoli oziroma vrtcu v Pirničah. 
Poligon je dolg okrog dvesto metrov in je asfaltiran. Na občini 
pojasnjujejo, da bo predvidoma še konec tega meseca na drugi 
strani športnega parka postavljen "Street workout" (ulična telo-
vadba) park z enakimi elementi, kot je že postavljen v Športnem 
parku Smlednik, če bo javno naročilo izvedeno v rokih, pa se bo 

na začetku junija izvedla preplastitev igrišč za mali nogomet in 
košarko. Občina Medvode bo za ta dela namenila okrog sto tisoč 
evrov, Osnovna šola Pirniče bo prispevala nove klopi ter zaščitno 
mrežo za golom, Krajevna skupnost Pirniče pa bo s pomočjo lo-
kalnih podjetij ter lastnih sredstev ogradila celotni park ter uredi-
la okolico. Če bo na voljo dovolj sredstev iz donacij, bodo obnovili 
tudi obstoječo atletsko stezo, zgradili bazen za skok v daljino ter 
dodali otroška igrala, za kar bi potrebovali še dodatnih trideset ti-
soč evrov. Vsi, ki sodelujejo pri investiciji, si zato želijo čim večje 
pomoči donatorjev, veseli pa bodo tudi vseh, ki bi pri nastaja-
nju športnega parka želeli pomagati s prostovoljnim delom. V 
tem primeru se obrnite na Krajevno skupnost Pirniče.

Prvi grbinasti poligon v občini
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IRENA SONC ŠLENC

Manj kot leto po uradnem obisku de-
legacije iz pobratenega mest Crest je v 
organizaciji Odbora za mednarodno so-
delovanje v Crest potovala delegacija 42 
Medvoščanov s povprečno starostjo do-
brih 21 let, da bi tam predstavili poglede 
mladih na Evropo in njeno prihodnost. 
Zaradi zadržanosti župana je ta ime-
noval delegacijo, ki je zastopala Občino 
Medvode. Vodja delegacije Zvonka Hoče-
var, občinska svetnica, je na uradnem 
srečanju županov povedala, da je pono-
sna na mlade predstavnike Občine Med-
vode, ki so v svojih predstavitvah tako na 
glasbenem področju kot na predstavitvi 
domačih izdelkov na tržnici izredno pro-
fesionalno zastopali Medvode. Prijazno 
povabilo župana Cresta na svoj dom, kjer 
je gostil predstavnike vseh štirih pobra-
tenih občin, je še en dokaz odprtosti in 
odličnega sodelovanja. Posebno čast je 
župan izkazal s povabilom delegacij po-
bratenih občin na slavnostno polaganje 
venca pri spomeniku pregnancem, ki je 
vsako leto zadnjo nedeljo v aprilu. Odpr-
tost in prijaznost gostiteljev z županom 
na čelu je resnično občudovanja vredna.
Poglavitni namen obiska je bil zaklju-
ček projekta Imagine the Europe we 
want (Evropa, kot si jo želimo), ki ga je 
pripravil pobratitveni odbor Crest pod 
vodstvom energične Jann White skupaj 
z vsemi pobratenimi mesti tega kraja 
na jugovzhodu Francije. V Medvodah so 
se priprave na projekt začele že v lan-
skem decembru, vrhunec projekta pa 
je bilo srečanje več kot 150 aktivnih dr-
žavljanov iz petih držav. Prvo srečanje 
medvoških mladih, ki bodo 2019 prvič 
lahko volili predstavnike v Evropski 
parlament, ki so ciljna publika in hkra-
ti glavni akterji projekta, je pod organi-
zacijsko taktirko Blaža Grilja potekalo 
že marca v mladinskem centru Jedro. 
Ugotovitve in spoznanja s tega sreča-
nja ter izsledke spletne ankete so mladi 
oblikovali v predstavitev za Crest.
Na plenarnem zasedanju v občinski dvo-
rani Coloriage so mladi Medvoščani po-
vedali, da si želijo več Evrope in še več 
priložnosti za izobraževanje, delo in po-

tovanje v tujini. Samo vzdušje na gosto-
vanju je pokazalo, da mladi radi odkriva-
jo in spoznavajo druge kulture Evrope (in 
širše) in da nas takšno povezovanje kre-
pi in dela močnejše tako kot posamezni-
ke kot tudi kot družbo. Mladi si želijo biti 
vključeni v procese in razprave o temah, 
ki se jih dotikajo, k temu pa jih spodbu-
ja tudi povezovanje in sodelovanje med 
mladimi in manj mladimi Evropejci, saj 
le tako skupaj napredujemo.
Vrhunec srečanja v Crestu je zaokrožil 
nastop t. i. Evropskega orkestra, v ka-
terem je sodelovalo tudi 11 medvoških 
glasbenikov (violinistov in godbeni-
kov). Simfonična zasedba glasbenikov 
iz štirih krajev pod dirigentskima tak-
tirkama Christine Pavone iz Nidde in 
Laurenta Arna iz Cresta je po eni sami 
skupni vaji zaigrala kar osem skladb, 
med njimi Evropsko himno Odo radosti 
ter priredbo Lennonove skladbe Imagi-
ne. Vsekakor ni šlo za vrhunsko izved-
bo, a kot je komentiral eden od naših 
glasbenikov: "Ideja šteje!" Po nastopu 
orkestra je večer popestrila še lokalna 
džezovska zasedba Jazzopif, ki je mlade 
zvabila na plesišče, nekateri pa so po-

gumno zaigrali in zapeli tudi na odru.
Po nedeljskem uradnem zaključku in 
izmenjavi daril med predstavniki posa-
meznih občin in pobratitvenimi odbori 
smo si lahko ogledali še lokalno desti-
larno penečega vina Clairette de Die ali 
srednjeveško vasico Chabrillan, večer 
pa je bil namenjen druženju z gostitelji.
Crest smo zapustili, ko je v Medvodah že 
izzvenela prvomajska budnica, ter se po 
malo daljši poti s postankoma v Avigno-
nu (kjer so nas folkloristke naučile dve 
koli) in azurno modri Nici (kjer so najpo-
gumnejši zaplavali v Mediteranu) v zgo-
dnjih jutranjih urah vrnili pred občinsko 
stavbo, polni vtisov, novih prijateljstev 
in spoznanj. Mozaika zgodb, ki ga tako 
potovanje zgradi, se na kratko ne da 
opisati, zato se zelo veselimo pripovedi 
dokumentarnega filma, ki ga pripravlja 
Televizija Medvode, katere mlajša aktiv-
na sodelavca Luka Ilinčič in Urban Pipan 
sta vestno in zavzeto posnela dogodke in 
pripetljaje tega petdnevnega potepa. 
Crest 2017 v nekaj besedah: nepozabno, 
fantastično, zakon, zanimivo, super iz-
kušnja, sproščeno, aktivno, razigrano, 
osvobujoče, skratka très magnifique!

Mladi Medvoščani osvojili Crest 
Evropa, kot si jo želimo – projekt programa Evropa za državljane v sodelovanju s 
pobratenim mestom Crest 

Medvoška delegacija po ogledu mesta Crest. V ozadju najvišji srednjeveški stolp v Franciji, 
po katerem se je dvajset članov delegacije spustilo z vrvjo.



KULTURNI DOM 
MEDVODE

sreda, 24. maj
SMRKCI: SKRITA VAS

animirani film
MALI ŠEF

animirani film
KAKO BITI LATINO LJUBIMEC

komedija
KRALJ ARTHUR

pustolovski spektakel

16.00 17.30 19.00 21.00
sinhronizirano sinhronizirano

POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO
Ponedeljek, 26. 6. 2017 - petek, 30. 6. 2017
Ponedeljek, 3. 7. 2017 - petek, 7. 7. 2017
Ponedeljek, 14. 8. 2017 - petek, 18. 8. 2017
Ponedeljek, 21. 8. 2017 - petek, 25. 8. 2017

vsak dan od 7.00 do 16.00
INFORMACIJE:
T: 041511687, E: rok@zavodsotocje.si
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"Vse dobre knjige imajo nekaj skupnega – so bolj resnične, kot 
če bi se dejansko zgodile," je zapisal Ernest Hemingway. Na 
skupno potovanje po njihovih straneh vas vabita knjižničarki 
Mira in Meta.

HUDEJ, MOHOR: VLAŽNE DUŠE

Protagonist Matjaž se že dolgo bori z občutki, da ne spada 
med domačine in v okolico, kjer biva. Moti ga tudi »podalp-
ska vlaga«, ki se vedno bolj zažira v vse pore njegovega biva-
nja. Ko šefu zaradi stalnega mobinga njega in drugih pove, 
da bo tudi on enkrat umrl in se ta odloči za tožbo, Matjaž 
spakira in se odpravi na majhen tajski otok. Pri kolegu Jacku, 
h kateremu je prej sam kot vodnik vodil Slovence, zaživi novo 
življenje. Tam je vlaga take vrste, ki ti pusti dihati, v kateri 
se da živeti. Zgodbi o njegovem novem življenju in življenju v 
podalpski državici potekata vzporedno, hkrati pa se napove-
dujejo dogodki, ki pripeljejo do ponovnega srečanja s turisti, 
tistimi vlažnimi dušami, ki jim je poskušal uiti. 

BACKMAN, FREDRIK: TU JE BILA BRITT-MARIE

Trpko humorna zgodba pripoveduje o drugih priložnostih v ži-
vljenju in o nepričakovanih prijateljstvih, ki nas naučijo, kdo 
smo in kaj zmoremo. "Življenje niso zgolj čevlji, v katerih hodiš. 
Življenje je pripadnost, so delci tebe v nekom drugem," si govo-
ri Britt-Marie, ko razmišlja, kako živi, za koga živi in predvsem 

– čigavo življenje sploh živi. Kaj je težje – biti človek, ki skoči ali 
tak, ki vse pusti pri miru? A koliko prostora za spremembo ti še 
ostane v duši, ko se postaraš? Morda pa vendarle nekoč novo, s 
soncem obsijano jutro prinese odločitev, tisto pravo … 

MODIANO, PATRICK: DA SE NE IZGUBIŠ TU OKROG 

Jean Daragane, samotarski pisatelj, izgubi svoj zvezek z na-
slovi. Najde ga Gilles Ottolini, ki v njem prepozna eno izmed 
imen, ki so bila vpletena v nerazrešeni primer umora. Ker 
se s tem primerom ukvarja tudi na lastno roko, poišče Dara-
gana in začne se preplet dogodkov, ki razburkajo pisateljevo 
mirno in umaknjeno življenje. Hkrati pa se mora Jean soočiti 
z zatrtimi spomini, ki vstajajo iz temnega otroštva. Modiano, 
Nobelov nagrajenec za književnost, skozi pripoved razrešuje 
zločin, ki pa nam poda več vprašanj kot odgovorov.

PREBERITE TUDI:

Petrovič, Nara: Slovenija: navodila za uporabo:  
vodič do osebne in skupne suverenosti
Sparks, Nicholas: Po dva in dva
Knehtl, Branko: Sporočilo prijateljem
Booth, Anne: Dekle z belim psom
Julliand, Anne-Dauphine: Poseben dan
Forman, Gayle: Kamor je šla
Ogrizek, Maša: Gospa s klobukom

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj pra-
vi, da je Zemlja najboljši planet, le z eno 
napako – je omejen. Študija osemnaj-
stih mednarodnih strokovnjakov v reviji 
Science poudarja, da se ljudje omejitev 
našega planeta ne zavedamo dovolj. Ži-
vimo v izobilju, ki planet obremenjuje 
prekomerno. 
Slovenija ima raznoliko podnebje. Me-
teorološke meritve kažejo, da se ozračje 
pri tleh segreva. Leta od leta 1986 dalje 
so nadpovprečno topla. Podnebne spre-
membe nastajajo zaradi izpustov toplo-

grednih plinov. Kurjenje premoga, nafte 
in lesa, pa naj gre za avtomobile, elek-
trarne ali domače peči, proizvaja nevidni 
ogljikov dioksid in nevarne male sajaste 
PM-delce. H globalnemu segrevanju v 
veliki meri prispeva tudi spreminjanje 
gozdnih površin v kmetijske. Kmetijstvo 
povzroča odpadne vode, ki vsebujejo du-
šik in fosfor. Izlivajo se v morje. Gozdovi 
vpijajo in zadržujejo vodo, shranjujejo 
ogljik, s krošnjami in koreninami varu-
jejo tla pred erozijo, do katere pride za-
radi delovanja vetra in vode. Ohranjanje 
in povečanje biotske raznovrstnosti v 
gozdu sta pomembna zaradi ekološke-
ga ravnovesja na svetovni ravni. Omo-
gočata trajnostno proizvodnjo naravnih 
virov. Znanstveniki opozarjajo, da bi za 
stabilnost podnebja in ekosistemov mo-
rali ohraniti od 50 do 85 odstotkov ori-
ginalnih gozdov. Biološka pestrost po-
maga ohranjati ravnotežje v globalnem 
ekosistemu. Letno poročilo Svetovnega 
sklada za divjad (WWF) o stanju planeta 
opozarja, da se število divjadi in rastlinja 

močno zmanjšuje. Če se bo zmanjševa-
nje populacije divjadi in rastlinja nada-
ljevalo kot do sedaj, bo leta 2020 ob nas 
na planetu živelo za 67 odstotkov manj 
živali in rastlin, kot jih je bilo pred pol 
stoletja, leta 1970. Vzrok za upadanje je 
človek s svojimi dejavnostmi.
Človek ni gospodar narave in ne živih 
bitij. Prepričanje, da ima vse, kar je na-
stalo na Zemlji, namen služiti človeku, 
je zmotno. Današnja mlada generacija 
bo morala s podnebnimi spremembami 
živeti celo življenje. Prav je, da vsak od 
nas pri sebi poskusi čim bolj zmanjšati 
vpliv na okolje. V svojih domovih, travni-
kih, vrtičkih lahko ustvarimo pogoje, ki 
živali povabijo na vrt. Posadimo avtohto-
ne rastline, ki privabijo žuželke, čebele, 
metulje. Prilagodimo ograje, da bodo ježi 
lahko nemoteno prečkali vrtove. Nasta-
vimo vodo pticam in drugim živalim. 
Uporabljajmo naravna gnojila. Presto-
pimo vpliv potrošništva. Zadovoljstvo in 
notranji mir lahko najdemo v nemateri-
alnih stvareh.

Kotiček za trajnostni razvoj
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MAJA BERTONCELJ

Tržnica znanj bo v Medvodah potekala šestič. Obiščete jo lahko 
v sredo, 17. maja, od 16. do 19. ure na mestnem trgu pred stavbo 
Občine Medvode in Knjižnice Medvode. Dogodek je del Tedna 
vseživljenjskega učenja, katerega soustvarjalec je tudi Občina 
Medvode. Teden vseživljenjskega učenja bo potekal od 12. do 21. 
maja, dogodki, vezani na posamezne akcije, pa tudi v razširje-
nem terminu od 12. maja do 30. junija. Kaj se v tem času obeta 
v Medvodah? Številni dogodki, ki so in bodo objavljeni tudi v 
majskem in junijskem koledarju prireditev v Sotočju, osrednji 
pa bo tudi letos Tržnica znanj. Organizator je Kulturno društvo 
Sejalec umetnosti, koordinatorka Tedna vseživljenjskega uče-
nja za medvoško občino pa je predsednica društva Agata Tro-
jar, ki vabi, da 17. maja popoldne pridete po svojo žlico znanj, 
se vključite v delavnice raznih veščin na stojnicah, predstavite 
svojo dejavnost ali pa prispevate k širjenju vseh vrst znanj. 

V Medvodah bo šesta 
tržnica znanj
Slovenija, učeča se dežela! V sklopu 
letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja 
bo v Medvodah v sredo, 17. maja, potekala 
Tržnica znanj – parada učenja v Medvodah.

Seznanili se boste lahko z različnimi znanji. /Foto: arhiv GG

MAJA BERTONCELJ

V Zlatem kotičku v prvem nadstropju Mercator centra je tudi tiha 
soba kot miren prostor za študij. V prostoru lahko študira največ 
šest oseb, in sicer ob ponedeljkih od 9. do 13. ure, ob sredah od 
17. do 20. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. Ključ študijske sobe 
dobite v Knjižnici Medvode. Iščejo študente prostovoljce, ki bi ime-
li ključ Zlatega kotička in skrbeli za tišino ter za to, da se prostor 
pravočasno odklene in zaklene. V knjižnici še pravijo, da bodo ti za 
sodelovanje nagrajeni z brezplačno letno članarino.

Učenje v Zlatem kotičku
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Oliver Medič

m: 041 715 594
e: medic.oliver@gmail.com

 sanacije dimnikov z inox cevmi
 izdelki po naročilu iz inoxa

Ferros d.o.o., Simona Jenka 4, 1215 Medvode

Ela Rebolj, učenka 9. b OŠ Pirniče, je na literarnem natečaju Vsak 
jezik ima svoj dom in dom slovenščine je tukaj med 135 literarni-
mi deli v kategoriji poezija (učenci tretje triade) s svojo pesmijo 
Moja Slovenija osvojila prvo mesto. Skupaj z ostalimi nagrajenci 
se je udeležila nagradnega izleta po posavski jezikoslovni poti 
Korenine jezika, na kateri so si ogledali Pleteršnikovo domačijo, 
spominski park Jurija Dalmatina na Vidmu ter obiskali tudi Posa-
vski muzej Brežice. 

Zmagovalka literarnega natečaja

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

V Središču za naravno učenje Samo-
rog v Sori je sredi aprila predaval Jurij 
Marussig iz Verja. Ni le avtor pesmi in 
pravljic ter učitelj na eni izmed kranj-
skih osnovnih šol, po čemer ga pozna 
večina. Tokrat je zbranim spregovoril o 
inkluzivni pedagogiki, iz katere je magi-
striral in sedaj dela še doktorsko diser-
tacijo. Pojasnil je, da inkluzija pomeni, 
da osebe s posebnimi potrebami živijo 
med nami, ne le z nami, da gre za dvo-
smerni proces pa tudi, da z inkluzijo ve-
dno pridobimo vsi. Slišali smo, da smo 
na poti v inkluzivno družbo, ki pa je še 
vedno bolje urejena na papirju kot pa v 
praksi. So svetle izjeme in Marussig je 
ob tem omenil OŠ Pirniče, kjer imajo v 
letošnjem šolskem letu slepo učenko. 
Preverili smo, kako inkluzija v njenem 
primeru poteka v praksi.

JOANA SE JE RODILA SLEPA 

Slepi prvošolki je ime Joana. "Pri me-
secu in pol se je pokazalo, da z njenimi 
očmi nekaj ni v redu. Prvi šok je bil pri 
dveh mesecih, ko so preiskave pokazale, 
da možgani ne zaznajo impulzov, da ni 
vidnih dražljajev. Imela sem priložnost 
videti nekaj slepih in slabovidnih, kako 
uspešni so v svoji karieri, da so vključe-
ni v vsakdanje življenje, imajo družino 
... Spoznaš, da se da relativno normalno 
živeti tudi s slepoto," je najprej pojasni-
la Jera Rak, mami prvošolke Joane. Po 
vrtcu, obiskovala je vrtec montessori in 
tudi sicer je bila njena vzgoja podprta s 
pristopom montessori, je bil čas za vpis 
v osnovno šolo. "Z možem sva želela, da 

Joana izobraževanje nadaljuje v svojem 
okolju, v redni šoli, in zelo sva vesela, da 
so ravnateljica in tudi vsi učitelji spre-
jeli ta izziv. Svoje intelektualne sposob-
nosti bo lahko razvijala kadarkoli, sedaj 
pa je čas, da je s prijatelji iz okolja. Če 
to zamudi, se bo precej težje vključila v 
družbo. Socialna vpetost v okolje se mi 
zdi izredno pomembna," je odločitev 
pojasnila Jera Rak in nadaljevala: "To je 
bil najbrž izziv za vse, saj ne veš, kako 
bo. Joana gre rada v šolo in če ne bi bilo 
takšne klime, se verjetno ne bi odločila 
tako. Verjamem, da bodo preizkušnje še 
prišle, a za zdaj je krasno."

PRVI CILJ JE JOANINA SAMOSTOJNOST

Na OŠ Pirniče slepe učenke še niso ime-
li, a se je ravnateljica kljub vsemu od-
ločila, da Joani ne zaprejo vrat. "Glede 

na to, da je deklica iz tega okolja, da 
sem tudi jaz hodila na to šolo, se mi 
zdi zelo pomembno, kar je povedala že 
njena mamica, torej da otrok sprejema 
okolje, v katerem živi, da se ga navadi 
in da je to varno okolje. Če bomo otroka 
tega naučili, se bo znašel tudi kasneje v 
življenju. Je pa res, da sem po prvi in-
formaciji, da dobimo slepo deklico, pov-
prašala kolege in učitelje, ki so že imeli 
takšno izkušnjo, in nihče ni rekel, da se 
ne da. Odločila sem se, da ne bomo rekli 
ne, da bomo stopili korak naprej in Jo-
ani poskušali omogočiti šolanje na naši 
šoli. Prvi korak je bil izobraževanje ko-
lektiva. Iz Zavoda za slepo in slabovidno 
mladino je prišla specialna tiflopedago-
ginja, ki je vsem zaposlenim poskušala 
predstaviti, kako slepi čuti, kako mora-
mo z njim postopati, da ga ne omejuješ, 
da ne delaš namesto njega, temveč si 

Joana je željna znanja, tudi če je slepa
Primer inkluzije v redni osnovni šoli: med učenci 1. a OŠ Pirniče je slepa prvošolka 
Joana. Niso ji zaprli vrat, temveč so ji dali priložnost, da se šola v domačem okolju. 

Joana s spremljevalko Heleno med poukom
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mu v oporo, da bo lahko napredoval in 
čim bolj samostojno živel. Veliko nam 
je pomagal tudi Jurij Marussig, ki je po-
udaril, da se da narediti veliko, da pa je 
treba delati timsko. Ker je ekipa pozitiv-
na, ker smo očitno tudi šola, ki si že-
limo neprestano nekaj novega naučiti, 
potem to ni težko," je odločitev pojasnila 
Martina Kutnar, ravnateljica OŠ Pirni-
če. Skupaj s starši, sodelovala je tudi 
Joana, so izbrali njeno spremljevalko 
Heleno Engelman, ki je z njo ves čas in 
je predvideno, da ostane vsa leta Joani-
nega šolanja v Pirničah. "Pri izbiri smo 
imeli srečno roko. Helena zna čutiti z 
Joano, ji daje oporo in zna od nje zahte-
vati tudi odgovornost, da se bo določene 
stvari v življenju morala naučiti in biti 
samostojna. Prvi cilj je samostojnost," je 
dodala Kutnarjeva.

HELENA, NJENA »ŠOLSKA MAMA«

Za spremljevalko Heleno Engelman Ra-
kova pravi, da je Joanina šolska mama. 
Svoje delo opravlja z vsem srcem in 
ima tudi znanje. "Vlogo sem sprejela z 
navdušenjem in mi je v izziv. Prav se 
mi zdi, da ima vsak otrok, če je tega 
le sposoben, možnost vključiti se v re-
dno izobraževanje. Ključnega pomena 
pri tem je timsko delo. Otroka je treba 
dobro spoznati, začutiti, dihati z njim. 
Moja naloga je, da mi zaupa, da se po-
čuti varno in da jo peljem v samostojno 
delo. Nanjo mislim praktično 24 ur na 
dan. Doma so to že sprejeli. Pravijo, da 

imam še enega otroka," je s posebnim 
čutom do Joane pojasnjevala Engelma-
nova in dodala: "Joana me vsak teden 
preseneča. Je izredno pametna deklica, 
vedoželjna ... Težko je videčemu razu-
meti, kako si slepi določene stvari pred-
stavlja, razmišlja. Videči po prostoru s 
pogledom zajame tisoč in eno informa-
cijo, slepi mora to zajeti tipno, slušno." 
Če ima Helena bolniški dopust, jo nado-
meščajo vsi učitelji – z razlogom, da se 
prav vsi spoznajo z Joano.

IMA ZVEZKE KOT VSI UČENCI

Joana je učenka 1. a razreda, v katerem 
je osemnajst učencev. Razredničarka je 
Simona Košenina. "Tudi zame je to iz-
ziv. Prišla sem sredi leta, saj nadome-
ščam kolegico, ki je na porodniškem 
dopustu. Učila sem se iz prakse, skozi 
delo z njo. Veliko mi pomaga spremlje-
valka, s katero dobro sodelujeva. Pri po-
uku Joana dela kot ostali učenci z nekaj 
prilagoditvami. Ima zvezke, delovne 
zvezke. Namesto svinčnika uporablja 
brajev stroj, tako da že tekoče piše bese-
dila in račune. Veliko snovi je treba pri-
lagoditi – opisno, tipno, s konkretnim 
materialom," je pojasnila Simona Koše-
nina. In to je tisto, kar bi bilo lahko ali 
bi moralo biti že sistemsko bolje ureje-
no. "Zakonodaja od leta 2000 omogoča, 
da lahko otroci s posebnimi potrebami 
obiskujejo redne šole. Na primer za sle-
pe in slabovidne pa ni prilagojenih uč-
benikov in delovnih zvezkov. Vse to je 

stvar učiteljev, spremljevalcev, staršev. 
Ves čas je potrebno timsko delo in tukaj 
imamo veliko srečo. Si pa določene pri-
pomočke lahko izposodimo na Zavodu 
za slepo in slabovidno mladino Ljublja-
na," je dejala Jera Rak. In v tem zavodu 
bi se lahko šolala tudi Joana, če se ne bi 
odločili za šolo v domačem kraju. "Čas 
bo tisti, ki bo pokazal, a mislim, da sva 
se z možem pravilno odločila, saj je Joa-
na zadovoljna. Še enkrat pa poudarjam, 
da starši slepih in slabovidnih otrok 
pričakujemo od države večji angažma. 
Na papirju in v zakonu je vse urejeno, v 
praksi, če ne bi bilo učiteljev, ki so pri-
pravljeni več delati, če ne bi bilo spre-
mljevalke, ki dela tudi v prostem času, 
in ravnateljice, to ne bi bilo mogoče. 
Tukaj je res država tista, ki zataji," je še 
dejala Rakova, hvaležna šoli, da so nje-
no hčerko tako lepo sprejeli in ji nudijo 
vse potrebno.

JOANA JE ŽELJNA ZNANJA,  
UČENCI SO JO SPREJELI

Ravnateljica Martina Kutnar pravi, 
da je Joana celotnemu kolektivu in 
učencem šole veliko doprinesla: "Cilj 
življenja je sprejemati drugačnost in 
pomagati tam, kjer se da." Občutek in 
dosedanje izkušnje ji pravijo, da ne bo 
imela težav pri učenju snovi. "Joana je 
željna znanja. Je zelo sposobna učen-
ka in ji bomo morali nuditi vse, da bo 
znanje lahko črpala. Ne bomo smeli po-
pustiti," pove Kutnarjeva. Sprejeli so jo 
tudi drugi učenci šole. "Vse skupaj sem 
si drugače predstavljala in sem pozitiv-
no presenečena. Joana ima izredno do-
bro razvite druge čute in nas prepozna, 
kljub temu da nas ne vidi. Lepo je, da se 
tudi na tak način spoznamo z drugač-
nostjo in jo sprejemamo drugače, kot bi 
jo verjetno sicer," je povedala osmošolka 
Katja, njena vrstnica Maša pa je doda-
la: "Joana vse nas sprejema enako, ne 
glede na našo zunanjost. Vsi smo ji všeč 
in tudi ona je nam. Pomembno je, da 
sprejemamo drugačnost in da ima tudi 
Joana možnost biti v šoli v domačem 
okolju. Mislim, da si tega želi vsak, da 
bi bil normalno sprejet."
Na šoli bodo imeli v ponedeljek, 15. 
maja, dan dejavnosti. Vsi učenci od 1. do 
9. razreda bodo izdelovali pripomočke 
za pouk za Joano. "Vsi vemo, da jo ima-
mo na šoli. Naša naloga je, da ji poma-
gamo, da smo do nje spoštljivi. Ni vedno 
lahko, a kjer je volja, je vedno tudi pot," 
je zaključila Kutnarjeva.Ravnateljica OŠ Pirniče Martina Kutnar (na sredini) in 1. a razred
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MAJA BERTONCELJ

V času Tedna ljubiteljske kulture in Tedna vseživljenjskega 
učenja bo med 15. in 20. majem potekal festival LIKI – sto 
čutov. "To je vsemedvoški kulturni festival, ki bo postregel s 
pestrim dogajanjem na različnih lokacijah občine Medvode," 
pravi idejni vodja in koordinator festivala Sabina Spanjol.
Predfestivalsko dogajanje se bo začelo 13. maja s Flancanjem v 
Smledniku, uradno odprtje festivala bo 15. maja, zaključek pa 
z osrednjo prireditvijo 20. maja, ki so jo poimenovali Sto čutov, 
posvečena pa bo 20-letnici skupnosti Barka in 85-letnici KUD 
Pirniče. "Uradno odprtje festivala bo 15. maja, ko se bomo v 
dopoldanskem času na OŠ Pirniče posvetili izdelovanju učil za 
slepo učenko in popoldne nekaj teh izdelkov predstavili na od-
prtju festivala, kjer nas bo ob 18. uri Oder mladih društva KUD 
Pirniče najprej popeljal v svet čutil s predstavo Čutiš. Dogaja-
nje 16. maja bodo popestrili osnovnošolci OŠ Medvode z izde-
lovanjem in preizkušanjem otroških glasbil, ob 17. uri pa nas 
v Kavarni Sotočje čaka odprtje zanimive razstave Lepote lesa. 
Iz Medvod se v sredo, 17. maja, selimo v Smlednik, kjer bodo v 
dopoldanskem času osnovnošolci OŠ Simona Jenka Smlednik 
ustvarjali zanimive izdelke in jih na popoldanski prireditvi 
tudi predstavili. Od 17. ure naprej bo pred šolo potekal šolski 
Živ žav, ob 20. uri pa se bomo v Kulturnem domu Smlednik 
prepustili zanimivi predstavi Pesem od zidanja cerkve na 
Šmarni gori v izvedbi KUD Smlednik. V četrtek, 18. maja, vas 
ob 18. uri vabimo v Presko, kjer bo pred OŠ Preska potekal Dan 
odprtih vrat z naslovom Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. V 
petek, 19. maja, bomo obiskali Vrtec Medvode in se z najmlaj-
šimi pogovorili, kaj je sadika in kaj je "smleški flančnik", po-
poldne pa nas bodo v Jedru Medvode nasmejali Andrej Težak 
- Tešky, Martina Ipša, Željkić & Željudin in Anton Pevc, ki bodo 
našo festivalsko štafetno palico ob 19.30 v kulturnem domu 
Medvode predali Glasbeni šoli Franca Šturma. Zadnje dejanje 
festivala nas čaka 20. maja ob 17. uri, ko bo na vaškem trgu v 
Zbiljah potekala zaključna prireditev," je festivalsko dogajanje 
predstavila Spanjolova. 
Festival je plod sodelovanja KUD Pirniče, Javnega zavoda So-
točje Medvode, Skupnosti Barka ter številnih drugih organi-
zacij in posameznikov v občini Medvode.

Kulturni festival LIKI
Združuje prireditve po celi občini, 
od vrtca, šol do društev in drugih 
organizacij.

STO CU OV
festival LIKI

15.5.-20.5.
MEDVODE

15.5. PIRNIČE 
16.5. MEDVODE 
17.5. SMLEDNIK 
18.5. PRESKA 
19.5. MEDVODE

                                     

Festival LIKI -  STO ČUTOV

Nastopajo: KUD Pirniče, Skupnost Barka, 
KUD Oton Župančič Sora, Sorške kresnice, 
Foné Megále, Glasbena šola Franca Šturma, 
Baletna šola Stevens, KD Godba Medvode in drugi 

20.5. VAŠKI TRG ZBILJE    
17:00  Prireditev STO ČUTOV

 Predfestivalsko dogajanje
13.5. Smlednik 14.5. Medvode
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MAJA BERTONCELJ

Ste si kdaj zaželeli, da bi, ko čakate na prevoz, imate pregled 
pri zdravniku, počivate na klopeh pri sotočju Save in Sore ali 
pripeljete otroke na igrala, imeli kaj za branje? V ta namen je 
Knjižnica Medvode pripravila projekt Knjiga na potepu.
Knjiga se je prvič začela potepati leta 2014, ko so jo na potep 
poslali v dve hiški: ena je na zelenici pri igralih pred knjižnico, 
druga pa na zelenici ob sprehajalni poti za knjižnico. Omenje-
nima lokacijama so dodali še tri nove. Knjige lahko najdete še 
v Zlatem kotičku v Mercator centru Medvode, v TIC Medvode in 
v Zdravstvenem domu Medvode. "V njih so vam na voljo knjige 
in revije, ki si jih lahko izposodite brez izkaznice. Ko gradivo 
preberete, ga lahko vrnete nazaj ali pa ga obdržite oziroma pre-
date komu drugemu v branje. Tako se bo knjiga oziroma revija 
potepala še naprej," sporočajo v Knjižnici Medvode.
V Knjižnici Medvode branje spodbujajo tudi z akcijo Rastimo s 
knjigo. Gre za bralno spodbujevalno akcijo, ki sta jo pripravili 
Slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost 
in MKL. Ob tej priložnosti so za mlade bralce na razstavnih pa-
nojih izpostavili izbor knjižničnega gradiva na temo Knjige v 
pomoč pri odraščanju ter Begunci in večkulturno razumevanje.   

Knjiga na potepu
Brez izkaznice si jo lahko izposodite  
že na petih lokacijah.

V prostorih Občine Medvode se predstavljajo člani grafične sekci-
je KUD Zbilje, ki je dejavna že osmo leto. V tem obdobju je nastalo 
lepo število grafik ustvarjalcev, ki s svojimi deli bogatijo prostor 
likovne umetnosti v Medvodah in so vse bolj prepoznavni tudi v 
širšem kontekstu ljubiteljske ustvarjalnosti pri nas. Na razstavi so 
predstavljena dela, ki so nastala v zadnjem dveletnem obdobju. 
Tokrat se skupinski razstavi pridružuje tudi njihova mentorica An-
dreja Eržen.

Grafike v občinski stavbi
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Odkar je Unesco 23. april proglasil za svetovni dan knjige, ga slavi-
mo po vsem svetu, zadnja leta tudi ponoči. S knjižnim ponočeva-
njem so začeli v Nemčiji, ZDA, Veliki Britaniji in na Irskem, od leta 
2012 poteka na sosednjem Hrvaškem, leta 2014 pa je v sodelovanju 
s hrvaškimi kolegi prvič zaživelo tudi v Sloveniji in Srbiji. 

DRUGA NOČ KNJIGE NA OŠ PIRNIČE

Nočni bralci so tudi v medvoški občini. Na OŠ Pirniče so se dru-
gič priključili projektu Noč knjige s ciljem spodbujanja branja 
in ljubezni do branja. En večer pred uradno Nočjo knjige so ob 
18. uri še enkrat odprli šolska vrata. Knjižničarka Barbara Kav-
čič in učiteljici Janja Bergant in Karmen Rebolj so za učence 3. 
razreda pripravile Večer s pravljico in pesmijo. "Udeležilo se ga 
je 21 tretješolcev. Šolska knjižnica in čitalnica sta se za tri ure 
spremenili v jasno, z zvezdami posuto noč, v kateri so otroci 
v soju drobnih lučk uživali ob poslušanju pravljice. Večer smo 
začeli s pravim pesniškim recitalom, ki smo ga sooblikovali 
prav vsi sodelujoči. V čitalnici je potekala ustvarjalna delav-
nica, kjer so učenci izdelovali pravljične svetilke. Dišalo pa ni 
samo po knjigah, temveč tudi po čokoladi in piškotih. S pra-
vljičnimi svetilkami smo se sprehodili okrog šole in opazovali 
zvezdno nebo. Kot je rekel pesnik Srečko Kosovel: "Šele ponoči 
izveš, koliko zvezd je vrh neba." S svojimi pravljičnimi svetil-
kami smo razsvetlili šolsko avlo in večer zaključili s pesmijo in 
obljubo, da Noč knjige ponovimo tudi prihodnje leto," je poja-
snila Barbara Kavčič, knjižničarka na OŠ Pirniče.

NOČ KNJIGE NA ALJAŽEVI DOMAČIJI

Noč knjige so obeležili tudi v Knjižnici Medvode, prireditev pa je 
potekala tudi na Aljaževi domačiji. Pripravila jo je literarna sek-
cija KUD JaReM. "S svojo prireditvijo smo obiskovalce popeljali v 
preteklost, ko knjig ni bilo ali pa so bile zelo redke. V čas, ko so 
bili večeri hladni, noči pa dolge. Takrat so se ljudje v mrzlih zim-
skih večerih stisnili v toplih "hišah", kakor so imenovali dnevni 
prostor. Najprej so se pogovarjali o tem, kaj so naredili in kaj 
bodo naredili jutri. Pritoževali so se nad mrazom, ki je oklepal 
njihove roke, ko so krmili živino. In potem, ko se je vse zdelo 
še posebej temno, se je eden izmed prisotnih opogumil in začel 
pripovedovati, najverjetneje samo kratko novico ali zgodbo, ki 
mu jo je povedal znanec iz sosednje vasi, ko sta se skupaj grela 
v gostilni. Med seboj so si pripovedovali tudi dobre nasvete o 
kmetijstvu, živinoreji, gospodinje pa o kmečkih opravili in o ku-
harskih nasvetih. Tak občutek intime smo želeli pričarati v srcu 
naših obiskovalcev na tokratni Noči knjige. Želeli smo, da čutijo 
bližino pripovedovalcev in bralcev. In mislim, da nam je to v 
dobršni meri tudi uspelo. Obiskovalci so se sprostili, poslušali 
naše zgodbe, dodali še kakšno svojo in, upamo, odšli domov z 
novo izkušnjo. Pridružili smo se množici tistih, ki so Noč Knjige 
presanjali s knjigo v rokah," so pojasnili v KUD JaReM.

Noč s knjigo v rokah
Knjižnemu ponočevanju se je Slovenija 
pridružila leta 2014 in nočni bralci so tudi 
v medvoški občini.

OŠ Pirniče se je drugič priključila projektu Noč knjige.  
/ Foto: arhiv OŠ Pirniče

Letošnji Noči knjige so se pridružili tudi člani KUD JaReM.  
/ Foto: arhiv KUD JaReM

www.visitkranj.si
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Mamma Mia!
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4. 6. 

9. 6. BOŠTJAN GOMBAČ 
z Big Bandom RTV Slovenija, 
dirigent Lojze Krajnčan

Nina Strnad trio

Nuška Drašček trio

Uroš Perič & The Pearlettes

1. 6. 
8. 6. 

15. 6. 

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri
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Na prireditvenem prostoru Krajevne sku-
pnosti Trnovec je bila 23. aprila, na sve-
tovni dan knjige, slovesnost z naslovom 
Koder sonce hodi, posvečena postavitvi 
obeležij partizanskima tiskarnama Tri-
lof in Donas, ki sta delovali med drugo 
svetovno vojno. Obeležji, ki sta posta-
vljeni na mestu, kjer sta bili tiskarni, 
sta župan Medvod Nejc Smole in pred-
sednik ZZB NOB Medvode Vladimir Ber-
toncelj uradno odkrila nekaj dni pred 
samo slovesnostjo.
Prireditev je temeljila tudi na tem, da so 
leta 1944 v tiskarni Trilof ob stoti oble-
tnici nastanka ponatisnili Prešernovo 
Zdravljico, in na vlogah partizanskih 
tiskarn za ohranjanje slovenskega jezi-

ka. Rdeča nit slovesnosti je bila zavest, 
da je Prešernova Zdravljica brezčasna, 
brezprostorska, za vse priložnosti in vse 
svetovne nazore. Kot soorganizatorji so 
pri prireditvi sodelovali občinska orga-
nizacija ZZB NOB Medvode, Občina Med-
vode, Javni zavod Sotočje Medvode, KS 
Trnovec in Televizija Medvode, program 
pa je pod taktirko scenaristke Silvane 
Knok povezal številna društva, orga-
nizacije in ustvarjalce z medvoškega 
prostora. Slovesnost je bila medgenera-
cijsko sožitje in sotočje različnih praks 
umetniškega izražanja in poustvarja-
nja, s poudarkom na slovenski besedi.
Slavnostni govornik je bil minister za 
kulturo Anton Peršak, ki se je v svojem 
govoru dotaknil treh pomembnih oble-
tnic oziroma dni: "Čez štiri dni bo oble-
tnica ustanovitve OF, sprva imenovane 

Protiimperialistična fronta. Kar je bilo 
pomembno pri tem, je, da so se tam 
zbrali tudi člani slovenskega Sokola in 
kulturniki, eminentni pisatelji, pesniki. 
Eno izmed bistvenih točk programa OF 
je prispeval pesnik Edvard Kocbek. Poleg 
tega danes slavimo svetovni dan knjige 
in Slovenci radi rečemo, da smo narod 
knjige, da so idejo nacionalne potrditve, 
idejo, da smo enakovreden narod vsem 
drugim evropskim narodom, spočeli pi-
satelji in pesniki. Poleg tega danes slavi-
mo spomin partizanskih tiskarn, tistih, 
ki so s svojo dejavnostjo skrbeli za to, da 
je resnica boja za nacionalno osvobodi-
tev prihajala do ljudi. Vsega tega niso 
delali kakšni poklicni revolucionarji, 
politiki ali poklicni vojaki. To so delali 

navadni ljudje. Nauk te zgodbe je to, da 
nobenega naroda ne osvobodijo, nobene 
vojne ne dobijo poklicni generali, poklic-
ni politiki, vedno jo dobijo navadni lju-
dje, takšni, kot so bili v teh tiskarnah. Če 
pogledate to Prešernovo Zdravljico, ki jo 
imam, vidite, iz koliko ne samo ljubezni, 
tudi priučenega znanja je to narejeno. 
Slovenska narodnoosvobodilna borba je 
bila edinstvena po tem, da je bila tudi, 
kot bi danes rekli, kulturna revolucija. 
Ljudje iz kulture so bili nosilci narodno-
osvobodilne ideje in sodelovali so tudi v 
spopadih. Ta enotnost kulture in politič-
nega boja je najbrž edinstvena v evrop-
skem merilu, edinstvena v tem prispev-
ku ljudi, ki so prišli iz tovarn, delavnic, 
kmetij in so štiri leta svojega življenja 
žrtvovali za to idejo. To ni bilo lahko, je 
nekaj, kar si je v današnjem času času 
zelo težko predstavljati. Prav pa je, da se 
na vsake toliko časa spomnimo na to."
Postavitev spominskih obeležij dvema 
nekdanjima tiskarnama ima velik po-
men za prihodnje rodove, kot je pou-
daril tudi medvoški župan Nejc Smole: 
"Gre predvsem za to, da ne pozabljamo 
preteklosti, da se iz nje lahko učimo. Od 
teh dveh partizanskih tiskarn dejansko 
ni ostalo nič, in ko nas bodo zapustile še 
tiste generacije, ki so to doživele, bi brez 
teh opomnikov ne vedeli, da se je tam 
sploh kaj dogajalo."

Minister o treh pomembnih obletnicah
Slavnostni govornik na prireditvi v Trnovcu je bil minister za kulturo Anton Peršak,  
ki je med drugim poudaril, da je bila NOB tudi kulturna revolucija.

Slavnostni govornik je bil minister za kulturo 
Anton Peršak.

Program je povezal številna medvoška društva, organizacije in posameznike.

Scenaristka Silvana Knok: 
»Slovesnost je temeljila na 
vlogi, ki so jo imele partizanske 
tiskarne za ohranjanje 
slovenskega jezika v smislu: 
Narod lahko uničiš na različne 
načine – najprej pa mu vzameš 
jezik. Jezik je tisti, ki nas 
ohranja kot slovenski narod, ne 
žica ...«
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Lansko jesen so v Žlebah odprli galerijo 
pod prenovljenim kozolcem. Na prvi raz-
stavi je bilo na ogled štirinajst fotografij 
Matevža Lenarčiča, ki so nastale med nje-
govim poletom okrog sveta. Nov dogodek, 
novo odprtje, so v Turističnem društvu 
Žlebe - Marjeta pripravili 5. maja, sesta-
vljeno pa je bilo pravzaprav iz treh delov.
Najprej je bilo odprtje novega galerijskega 
prostora v središču Medvod pred Knjižni-
co Medvode, kamor so iz Žlebov prenesli 
Lenarčičevo razstavo. Dogajanje se je nato 
preselilo v Žlebe h kozolcu, kjer so odprli 
novo razstavo z naslovom Stare razgle-
dnice s področja medvoške občine, doga-
janje pa so na starih kolesih popestrili čla-
ni Društva Rovtarji iz Škofje Loke. Zadnji 
del dogodka je bil jubilejni, deseti koncert 
v cerkvi na sv. Marjeti s kvartetoma Fone 
megale in Štiglic. Razglednice, ki jih pred-
stavljajo, so iz zbirke Zmaga Tančiča, pod-
predsednika Numizmatičnega društva 
Slovenije, ki se poleg numizmatike – zbi-
ranja starega denarja – že 37 let ukvarja 
tudi z zbiranjem starih razglednic in dru-
gih drobnih tiskov, povezanih z Ljubljano. 
V vseh teh letih jih je zbral kar okrog se-
dem tisoč. Kot rojen Šiškar mu posebno 
veselje predstavlja zbiranje starih razgle-
dnic krajev, ki so nekoč sestavljali občino 
Šiška. Na panojih, kjer je predstavljen le 
del njegove zbirke, lahko vidite številne 
zanimivosti, kot so kopališče Jesih, letovi-

šče Jarc, papirnico Medvode in Goričane, 
gostilno Pri Cvajnarju in ne nazadnje raz-
glednico Medvod, poslano davnega leta 
1899, in še bi lahko naštevali. 
"Kozolec v Žlebeh po novem krasi 32 starih 
razglednic z območja medvoške občine, 
ki večinoma datirajo na začetek dvajsete-
ga stoletja prejšnjega tisočletja. Od odpr-
tja prve razstave je minilo dlje, kot smo 
sprva načrtovali. Zimskega odprtja nove 
razstave ni bilo, smo pa jo pripravili za 
pomlad. Naslednjega odprtja bi si želeli 
junija ob našem tradicionalnem pohodu 
Po poteh roparskih vitezov, pa potem no-
vega spet jeseni, pozimi ... Takšni so na-
črti, ali si bodo odprtja dejansko sledila 
na vsak letni čas ali pa bodo dvakrat le-
tno, bo pokazal čas, odziv in seveda naše 

finančne zmožnosti," je povedal Ladislav 
Vidmar, predsednik Turističnega društva 
Žlebe - Marjeta, ki je še dodal, da mu, tako 
kot marsikateremu obiskovalcu, razstava 
prikliče spomine na leta, ko je bil pogled 
na Medvode precej drugačen, kot je danes. 
Tudi tokrat si želijo dobrega odziva na raz-
stavo. "Na prvo je bil odziv izredno dober. 
Ljudje so bili navdušeni in nas pohvalili, 
kar je spodbuda za naprej. Dobro sodelu-
jemo tudi z lastnikom kozolca," je še po-
vedal Vidmar. 
Žlebe so tako prvo razstavno mesto raz-
stav, ki jih želijo naprej seliti po občini, 
najprej na nov razstavni prostor pred 
Knjižnico Medvode, naprej pa v Zbilje in 
želja je tudi Katarina. Štiri razstave, štirje 
letni časi, štiri različne lokacije.

Stare razglednice za obujanje spominov
V Žlebeh so odprli razstavo z naslovom Stare razglednice s področja medvoške občine.

Utrinek z odprtja druge razstave v galeriji pod kozolcem v Žlebeh
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V soboto, 22. aprila, na svetovni dan zemlje, dan pred svetov-
nim dnevom knjige, je potekalo drugo Branje drevesom. Ude-
leženci so se pod vodstvom gozdnega mistika Jakoba Šubica 
- Jake izpred parkirišča pred POŠ Topol podali v gozd, kjer so v 
zahvalo za knjige, ki izhajajo iz njih, brali drevesom. 
Tokrat pa niso le brali gozdu, ampak so ob vsaki točki po-
stanka po izboru Jake poskušali brati tudi sama drevesa. 
Možnost branja drevesom so imeli pisatelji in pesniki, ki 
so interpretirali svoje, avtorsko leposlovje, dogodka pa so se 
udeležili tudi drugi obiskovalci, ljubitelji gozda in literature. 
To je bil nov, lepo preživet dan v naravi z literaturo v rokah. 
Da je bilo res tako, priča podatek, da se je zadnja osmerica 
udeležencev šele ob šesti uri zvečer poslovila od dogodka z 
oprijemom brtina. "Brtin je nagnojeva palica z vrezanima 
trikotnikoma na konceh in z žlebovi po celotni dolžini, ki 
potekajo iz stičišč stranic trikotnikov. Uporabljali so ga za 
zdravljenje ljudi in živine, za zaščito in plodnost semen. 
Imela ga je vsaka hiša. Prenašal se je iz roda v rod. Vsi brtini 
so bili zelo stari. Z njim je razpolagal le gospodar hiše, ki ga 
je hranil na polici nad vrati izbe. Podedoval ga je sin, ki je 
prevzel domačijo," je zanimivost pojasnil Gregor Rozman, ki 
skupaj z Jakom Šubicem obljublja, da bosta Branja drevesom 
organizirala še naprej.

Drugič brali drevesom
V gozdu so v zahvalo za knjige,  
ki izhajajo iz njih, brali drevesom.

Branje drevesom je letos potekalo drugo leto zapored.

Gostilna Pr' Kral se nahaja v kraju Verje pri Medvodah. 
V mali, prijetni, mirni vasici v sicer živahni občini Med-
vode vam bo osebje gostilne Pr' Kral pripravilo okusne 
jedi iz naravnih sestavin ter ponudilo žlahtno kapljico 
rujnega, da se konkretno okrepčate po napornem dne-
vu, kolesarjenju, pohodništvu, partiji golfa in številnih 
drugih aktivnostih, ki jih nudi bližnja okolica. Nedaleč 
stran, v vasici Zavrh pod Šmarno goro, se je rodil Jakob 
Aljaž, idejni oče in postavitelj Aljaževega stolpa na vrhu 
Triglava, na kar smo še posebej ponosni. Občutek svo-
bode, lepote narave in avanturistični duh slovenskega 
človeka, ki ga brez dvoma vzpodbuja bližnja narava, 
lahko več kot okusite tudi skozi naše dobrote. 
Vljudno vabljeni v gostilno Pr'Kral.

Delovni čas:  
sreda in četrtek: 11. do 22., petek in sobota: 11. do 23. 

nedelja in prazniki: 11. do 19. ure

Domača gostilna Pr’ Kral vas vabi  
na kraljevske gurmanske doživljaje, polne izbranih 

dobrot in okusov, ki se jih ne da zapisati, temveč 
le božansko okušati. Prepustite svoje telo in dušo 

domačnosti, pridnim, veščim rokam, skrbno  
izbrane plodove slovenske zemlje pa gospodi  

Pr’ Kral, da vam vešče oplemenitijo okus z več kot 
100-letno tradicijo oživljanja  

tradicionalnih slovenskih pregreh.

Prièakovanja:

1 Kuhar - delovne naloge:

· Samostojna priprava toplih in hladnih obrokov,

· priprava dodatne ponudbe.
· izobrazbo gostinske smeri,

· najmanj petletne izkušnje enakega oziroma 
primerljivega delovnega mesta,

· resnost, urejenost in veselje do dela.

2 Pomoènik kuharja - delovne naloge:

· Sodelovanje pri pripravi obrokov,

· èišèenje delovne površine in delovnih sredstev.
· izobrazbo gostinske smeri,
· najmanj petletne izkušnje enakega oziroma 

primerljivega delovnega mesta,
· resnost, urejenost in veselje do dela.

Nudimo:
· možnost zaposlitve za nedoloèen èas z dvomeseèno 

poskusno dobo,
· možnost napredovanja in pridobivanja izkušenj.

Prijave:

Vaše cenjene prijave z življenjepisom nam pošljite preko e- 
pošte na  info@pr-kral.si. Informacije na telefonu 041 689 669  

Gostilna Pr`Kral iz Verja pri Medvodah 

vabi v svoj kolektiv nove sodelavce s 

posluhom za domaèo in tradicionalno 

slovensko hrano.

Kuhar in kuharski pomoènik (m/ž)

Gostilna Pr' Kral, Verje 9, 1215 Medvode
Informacije in rezervacije: 01 362 12 20 

E | info@pr-kral.si  | www.pr-kral.si

V Kavarni Sotočje je bilo sredi aprila odprtje nove fotografske 
razstave Foto trio: Mostovi po občini Medvode. Izbrane avtorske 
fotografije si lahko do konca junija ogledate v prvem nadstropju 
Športne dvorane Medvode in v Kavarni Sotočje, zgodovinske raz-
glednice pa v Turistično-informacijskem centru Medvode.

Mostovi po občini Medvode



Se vračamo nazaj k naravi?  
Zavedanje o tem, da moramo 
tudi sami kaj narediti za 
svoje zdravje, je vsak dan 
bolj prisotno v zavesti 
prebivalstva. Pred leti je 
dr. Vinod Verma, svetovna 
dama ajurvede, v Knjižnici 

Medvode predavala, »da 
se ne smemo obnašati, 
kot da smo avto. Ko se 
pokvari, gremo k zdravniku 
in pričakujemo servis. In če 
servis ne bo uspel, bomo 
krivili vse druge, samo sebe 
ne«. Telo nam kaže različne 
znake na telesu (na jeziku, v 
očesni šarenici, na koži), ko 
se ruši harmonija. Včasih se 

pojavijo v obliki madežev 
na koži, spremenjeni barvi 
kože, v obliki različnih vnetij, 
bolečin, s padci imunske 
odpornosti, nemirom, krči. 
Prisluhnimo tem znakom in 
pravočasno ukrepajmo, da ne 
bo prepozno. 

Nihče ne more delati 
čudežev, če sami ne skrbimo 
dovolj za svoje zdravje s 
pravilno prehrano, gibanjem, 
pozitivnim mišljenjem, 
prečiščevanjem telesa. Če je 
telo obremenjeno s toksini, 
zamaščenostjo, negativnimi 
emocijami, je treba ukrepati 
in ga spraviti v harmonijo, 
preden se poruši zdravje. 

Premalo samoodgovornosti 
je na področju preventive, to 
je obdobju, preden vzamemo 
zdravilo. S tem namenom 
v podjetju Medivital že pet 
let organiziramo simpozije, 
predavanja in strokovna 
srečanja. V znanju je moč, s 
pravimi potezami si lahko 
prislužimo kvalitetno življenje 
in zdravo staranje. Mlada 
zdravnica je bila pred kratkim 
v pogovoru v naši trgovini 
začudena, da si ženske v 
povprečju vzamejo veliko 
več časa pri opremljanju 
nove kuhinje, za katero 
preučijo vse od hladilnikov, 
štedilnikov, pečic, da se lahko 
prav odločajo pri nakupu, kot 
pa za svoje telo. Ko zbolijo, 
gredo preprosto na »servis« 
svojega telesa k pristojnim 
strokovnjakom, bolj malo 
pa se posvečajo vzrokom in 
naravi bolezni ter različnim 
potem h krepitvi telesa. 
V sodelovanju doktorja 
veterinarske medicine, 
magistre farmacije, 
strokovnjakinje za prehrano, 
dveh ekonomistov in 
sociologinje se je v podjetju 
Medivital ustvaril team, ki 
uspešno promovira naraven 
način krepitve zdravja v 
slovenskem prostoru. S 
pomočjo vrhunskih izdelkov 
Hildegarde in izjemne 
fitoterapije Solime je delo 
veliko bolj uspešno. 
Izdelki iz Hildegardine 
domače lekarne so namenjeni 
čiščenju telesa – jeter, črevesja 

in ostalih notranjih organov. 
V Nemčiji jih zastopajo v vseh 
lekarnah. Z dobrimi rezultati 
jih uporabljajo tudi v uradni 
medicini, saj je telo, zakisano 
in preobremenjeno s toksini, 
nujno treba najprej očistiti, 
šele potem se lahko povrne v 
stanje izboljšanega delovanja. 
Kdor ima znanja o zeliščarstvu, 
si lahko pomaga že na 
domačem travniku. Treba je le 
paziti na pravilno kombinacijo, 
količino in obdobje uživanja 
pripravkov iz domače lekarne.  
Izdelki Solime so izdelani pod 
budnim očesom fitoterapevta 
in fitokozmetologa Roberta 
Solimeja, ki mu pravijo 
fitoterapevt novega 
tisočletja. Za njegov 
doprinos človeštvu ga je 
nagradil tudi papež v Rimu. 
Pri proizvodnji uporabljajo 
najnovejše tehnologije 
hladnega sušenja zelišč, 
ultrazvočno ekstrakcijo in 
ostale inovativne tehnike, saj 
trdijo, da imajo rastline DNK, 
ki ga v nobenem primeru ne 
smemo poškodovati. In to 
se na izdelkih pozna. Izdelki 
imajo neverjetno energetsko 
vrednost, izpostavljeni so tudi 
vrhunski energiji piramide.
Vabimo vas na preglede 
vitaminsko-mineralnih testov 
in očesne šarenice (iridologije). 
Naročite se lahko po telefonu 
051 601 997. 
Vabljeni v specializirano 
trgovino Medivital v 
Zdravstvenem domu 
Medvode.

Medivital – pet let dela na področju 
krepitve zdravja po naravni poti

Distributer za Slovenijo: Medivital d.o.o.,Žlebe 13f, 1215 Medvode 
+386 (0)51 601 997, +386 (0)41 354 098, info@medivital.si, 

https://www.facebook.com/medivital.si/ 
www.medivital.si
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abcdef...

250 g

Sestava:
99 % psilium (indijski trpotec), 1 % bertram.

PSILIUM Z
BERTRAMOM

200 g

PSILIUM Z
LIMONO

200 ml

100 ml

Sestava:
Korenina angelike, encijan koren, kardamom,
kurkuma, cimet, galgant, ingver, artičoka,
pegasti badelj, voda, vol. alc 22%.

Uporaba:
10 do 15 kapljic dvakrat dnevno pred obroki.
Lahko jih pijemo razredčene z vodo ali sokom.
Priporočamo jemanje tri mesece.

GASTROVITAL

40g

Sestava:
Čisti sok sladkega korena, aroma.

BONBONI SLADKI
KOREN IN JANEŽ

Uporaba:
1/2 do 1 čajne žličke luščin krajši čas namočite v
vodi in zaužije z 250 ml tekočine.

Sestava:
Psilium seme, eterično olje limone.

Uporaba:
1 čajno žličko izdelka namočite v 200 ml vode,
lahko čez noč. Dobro premešajte in spijte skupaj
s semeni, pred zajtrkom in zvečer pred spanjem,
največ dvakrat dnevno.

ZA KREPITEV  
ZDRAVJA ČREVESJA

ACIDOPHILUS  
COMPOSTO 
BOULARDI 
pre+probiotik

Sestavine za priporočeni največji 
dovoljeni dnevni odmerek (3 kps):
Inulin (399 mg), frukto-oligosaharidi (FOS) (285 mg), 
Enterococcus Faecium SGEf01 (126mg, 3 MIO živih c.), 
galgant korenina v prahu (108 mg), Lactobacillus 
acidophilus DSM 21717 (66 mg, 6 MLD živih c.), 
Lactobacillus rhamnosus DSM 16650 (44 mg, 4 MLD 
živih c.), Lactobacillus plantarum LMG P-21021 (44 mg, 
4 MLD živih c.), Lactobacillus sporogenes LMG 
S-24828 (15 mg, 1,5 MLD živih c.), Saccharomyces 
boulardii DBVPG 6763 (15 mg, 1,5 MLD živih c.)

abcdef...

250 g

Sestava:
99 % psilium (indijski trpotec), 1 % bertram.

PSILIUM Z
BERTRAMOM

200 g

PSILIUM Z
LIMONO

200 ml

100 ml

Sestava:
Korenina angelike, encijan koren, kardamom,
kurkuma, cimet, galgant, ingver, artičoka,
pegasti badelj, voda, vol. alc 22%.

Uporaba:
10 do 15 kapljic dvakrat dnevno pred obroki.
Lahko jih pijemo razredčene z vodo ali sokom.
Priporočamo jemanje tri mesece.

GASTROVITAL

40g

Sestava:
Čisti sok sladkega korena, aroma.

BONBONI SLADKI
KOREN IN JANEŽ

Uporaba:
1/2 do 1 čajne žličke luščin krajši čas namočite v
vodi in zaužije z 250 ml tekočine.

Sestava:
Psilium seme, eterično olje limone.

Uporaba:
1 čajno žličko izdelka namočite v 200 ml vode,
lahko čez noč. Dobro premešajte in spijte skupaj
s semeni, pred zajtrkom in zvečer pred spanjem,
največ dvakrat dnevno.

Izdelki meseca na voljo v bolje založenih lekarnah in specializiranih 
trgovinah. Za ostale informacije pokličite Medivital d.o.o. telefon 

041 354 098 ali nas obiščite v Medivitalovi specializirani trgovini v 
Zdravstvenem domu v Medvodah.

Medivital 2-3.indd   1 20.1.2017   9:34:57

Izobraževanje pri fitoterapevtu Solimeju, april 2017
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DELOVNIČAS:
PON.–PET.:9.–18.ure
SOBOTA:9.–12.ure

ODKUPUJEMOVSE
VRSTEZLATA

Seškovac.9
1215Medvode,
tel.:01/3611694 

www.zlatarstvo-trtnik.si
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SREBRO
SKERAMIKO!

56,90 EUR

PETER KOŠENINA

Sorški organist in zborovodja Miha Ga-
ber iz Dola je konec aprila praznoval de-
vetdesetletnico. V farni cerkvi na orgle 
igra že skoraj sedemdeset let, štiri dese-
tletja in pol pa je vodil tudi zbore doma-
čega KUD-a Oton Župančič v Sori.
Miha Gaber se je rodil 26. aprila 1928 v 
Dolu, v vasici na robu današnje medvo-
ške občine. Ob začetku druge svetovne 
vojne je bil premlad za vojsko, januar-
ja leta 1944 pa je šel med partizane. Po 
nekaj mesecih so jih pri Hotavljah zajeli 
Nemci in jih poslali na prisilno delo v 

Devet  
desetletij  
očeta sorških 
zborov
Pred nastopom službe 
organista se je igranja na 
orgle učil le nekaj mesecev.

Sorški organist in zborovodja Miha Gaber iz Dola je konec aprila praznoval 
devetdesetletnico.

Salzburg. Ker je bil zaradi težav s pljuči 
slabotnega zdravja, so ga takoj odpu-
stili. "Zdravniški izvidi so morali biti 
res slabi, da so celo Nemci obupali nad 
mano. Verjetno so mislili, da so me po-
slali domov umret," se Gaber spominja 
svoje mladosti. Zadnje leto vojne je pre-
živel v bolnišnici na Golniku. 
Glasbo je imel vedno rad, ob petju pa je 
bila njegov prvi stik z njo bratova har-
monika. "Brat Ivan ni imel posluha in 
ne veselja, klavirsko harmoniko pa je 
kupil. Začel sem igrati nanjo, kar tako, 
na posluh. Ugotovil sem, da imam ve-
selje. Pred vojno in takoj po njej je bil 
v Sori organist sosed in prijatelj Franc 
Jamnik. Ko se je odločil iti študirat za 
duhovnika, me je vprašal, če bi bil pri-
pravljen prevzeti to službo,« se spomi-
nja Gaber. Ponudbo je z veseljem spre-
jel, hkrati pa ga je skrbelo, ker ni hodil 
v glasbeno šolo in ker ni znal brati not. 
Nekaj mesecev se je učil orglanja pri Lo-
vru Hafnerju, šolanem organistu v Pre-
ski, s 1. avgustom leta 1948 pa je postal 
organist v Sori. "Čez dva tedna je že bil 
sorški župnijski praznik, veliki šmaren, 
in nanj sem se pripravljal s strahom," 
Miha na prve tedne v vlogi organista 
nima najlepših spominov.
Počasi je postajal bolj in bolj samoza-
vesten, nove službe pa se je lotil zelo 
resno. S pomočjo znancev in prijate-
ljev je začel zbirati note in povečevati 
župnijski arhiv. "Note sem kupoval na 
škofiji, v Mohorjevi knjigarni, v anti-
kvariatu. Take z manjšimi napakami 
sem poceni dobil pri Rafku Fabianiju, 

ki jih je razmnoževal v Ljubljani. Vse 
sem 'izvohal'," se svojih prizadevanj za 
povečanje arhiva spominja Gaber. Da 
bi imeli pevci manj dela z menjavo no-
tnih pol, je pozneje doma pesmi razpo-
redil glede na obdobja cerkvenega leta 
in izdelal ročno vezane knjižice, ki jih 
uporabljajo še danes. Leta 1980 je zbolel 
in vlogo organistke je morala prevzeti 
hči Jana, od takrat dalje pa orgla le pri 
nedeljskih jutranjih mašah. Desetletja 
pred tem je orglal še pri dopoldanski 
in pri popoldanskem nauku. Vsako 
podrobnost si skrbno beleži – od tega, 

kateri pevci so bili prisotni, do tega, 
katere pesmi so peli. V njegovih zapi-
skih se znajdejo tudi opombe o tem, 
kakšno vreme je bilo tisto nedeljo, in 
morebitni posebni dogodki. Morda je 
to veselje do natančnega popisovanja 
ostanek njegovega poklica, saj je bil 
ves čas zaposlen kot administrator ali 
računovodja.
Miha Gaber je eden od ustanovnih čla-
nov KUD-a Oton Župančič iz Sore. Moški 
pevski zbor, ki ima najdaljšo tradicijo, 
so ustanovili leta 1952, nato pa ga je vo-
dil štiri desetletja in pol. Vodil je tudi 
ostale zbore društva. V Gabrovi družini 
se je vse življenje vrtelo okrog glasbe in 
tako je še danes. Čeprav pri moškem 
zboru ne poje več, z njim ostaja v te-
snem kontaktu.

Glasbo je imel vedno rad,  
ob petju pa je bila njegov prvi 
stik z njo bratova harmonika.
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TELEFON 0820 53 155

NAJDETE NAS NA FACEBOOKU: KITAJSKI DOM MEDVODE.

V BLAGOVNEM CENTRU NA MEDVOŠKI  
CESTI 3 VAS V PRVEM NADSTROPJU VABI  
NA OBISK TRGOVINA KITAJSKI DOM.  
V NJEJ LAHKO NAJDETE NAJCENEJŠE  
IZDELKE ZA DOM, PISARNO, ZA HIŠNE 
LJUBLJENČKE, TORBICE, OBUTEV, PERILO  
ZA ŽENSKE IN MOŠKE, IGRAČE, DODATKE  
ZA ŽENSKO LEPOTO, KUHINJSKE 
PRIPOMOČKE, VSE ZA AVTO, RAZNA 
ORODJA. IZBIRA JE ZARES VELIKA, ZATO 
PRIPOROČAMO OBISK.

KITAJSKA TRGOVINA  
V BLAGOVNEM CENTRU MEDVODE
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ZIDARSTVO JENKO
- NOVOGRADNJE
- FASADE
- ADAPTACIJE
-  ZUNAJE UREDITVE  

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

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

Medvoščan Janez Mihovec je po dveh letih dela končal maketo fre-
gate L’Hermione razreda concorde. Kot je pojasnil, so jo leta 1779 
naredili Francozi in že naslednje leto je ladja stopila v zgodovino 
s tem, da je z okrepitvami v Ameriko popeljala markiza Lafayetta v 
pomoč Ameriški revoluciji. "Ladja je plula od bitke do bitke. V času 
francoske revolucije dobro desetletje kasneje se je vojskovala proti 
Angliji. Leta 1793 je nasedla pred francosko obalo in bila uničena. Po 
dvajsetletnem trudu so Francozi napravili repliko slavne ladje. Leta 
2015 je ponovila svojo plovbo v Ameriko. Jaz pa sem potreboval dve 
leti, da sem naredil model te frigate," je še povedal Mihovec.

Dve leti za slavno francosko ladjo

Maketa fregate L'Hermione razreda concorde, ki jo je izdelal 
Medvoščan Janez Mihovec. 

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Sotočju 
14. aprila 2017 z geslom KNJIGA NA POTEPU, prejmejo knjigo ENA 
ŽLAHTNA ŠTORIJA: Olga Predalič, Medvode, Vanja Marcen, Medvode 
in Samuel Gojčič, Medvode. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OŠ MEDVODE

Na OŠ Jakoba Aljaža v Kranju je bilo 22. in 23. aprila državno 
prvenstvo v šahu za deklice in dečke do devet let ter za fante 
in dekleta do dvanajst let. Uspešno so nastopili tudi učenci OŠ 
Medvode. V kategoriji deklice do 9 let sta jo ekipno zastopali 
Patricija Mihajlovič in Živa Rupar, ki sta osvojili drugo mesto. 
Ekipa fantov do 12 let v postavi Žiga Podgoršek, Tim Blažič in 
Maks Jelovčan je bila z igralcem manj trideseta. "Za OŠ Med-
vode je to po dvajsetih letih velik uspeh na področju šaha. Šah 
postaja priljubljena igra osnovnošolcev, saj je na tem držav-
nem tekmovanju tekmovalo več kot sto učencev in učenk v 
kategoriji do devet let posamezno ter v kategoriji ekip več kot 
dvesto učencev in učenk," je pojasnila mentorica Alenka Trpin.

Velik šahovski uspeh za šolo

Patricija in Živa z mentorico 

MAJA BERTONCELJ

Slovenska Barka je stara dvajset let in v društvu bodo obletni-
co obeležili prihodnji konec tedna. V petek, 19. maja, bo ob 18. 
uri sveta maša v župnijski cerkvi sv. Urha v Smledniku. Po maši 
se bo druženje nadaljevalo v njihovih delavnicah. V soboto, 20. 
maja, bodo od 10. do 14. ure imeli odprta vrata, da se boste lahko 
sprehodili po njihovih prostorih, si pogledali, kaj delajo, in z njimi 
poklepetali. Isti dan v popoldanskem času, ob 17. uri, pa bo na 
vaškem trgu v Zbiljah prireditev Sto čutov, ki bo še posebej posve-
čena tudi 20-letnici Barke.

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

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure, sobota od 7. do 12. ure

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:

 ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in plina  

(CO2 in UNP)

 najem točilnih aparatov  
za pivo

 možnost dostave na lokacijo

 možnost vračila  
neporabljenega blaga

 po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo
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MAJA BERTONCELJ

V občini Medvode bodo letos že devet-
najsto leto zapored ocenjevali hiše, 
kraje, cvetje, okolico … 
Vsebina tekmovanja je urejenost kraja 
kot celote kot tudi posameznih ambi-
entov in objektov, kakovost turistične 
ponudbe, kakovost življenja v kraju za 
prebivalce in goste, varovanje naravne 
in kulturne dediščine, varovanje okolja 
in gostoljubnost. Glavni organizator je 
Turistična zveza Medvode ob pomoči 
Javnega zavoda Sotočje Medvode. Pre-
dloge na prijavnici bodo sprejemali od 
15. maja do 15. junija v TIC Medvode, 
kjer dobite vse informacije, komisija 
pa bo šla na teren in predloge oceni-
la predvidoma konec junija. Zaključna 
prireditev bo konec septembra, ko bodo 
skupaj praznovali svetovni dan turiz-
ma. Občane vabijo, da pošljete predlo-
ge, katere objekte in kraje v občini naj 
komisija obišče in oceni.

Ocenjevali 
bodo okolico

PRIJAVNICA ZA OCENJEVANJE  »MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2017«
Podatki o predlagatelju:
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

Kategorija:
Zasebne hiše:
Gostinski objekti:
Prenočitveni objekti:
Turistični objekti:
Javni objekti /kulturni, športni,gasilski .../:
Javne površine /zelenice, parki .../:
Infrastrukturni objekti /križišca, krožišce, mostovi, drogovi/:
Šole in zavodi:
Kmetijski objekti-kmetije:
Industrijsko-podjetniški objekti:
Izletniški kraji:
Naravna in kulturna dedišcina:
PELINOV CVET/neurejen objekt v občini/:

Izjava predlagatelja: podpisani dajem Turistični zvezi Medvode soglasje, da obdeluje moje osebne podatke, navedene v prijavnici.  
Turistična zveza Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, D.Š.: 60592389 bo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) varoval zbirko osebnih podatkov in jo uporabljal zgolj za namen tekmovanja Moja dežela lepa in 
gostoljubna 2017. V prijavnici se uporablja ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov predlagatelja. 
Zbirko se uporablja do konca leta 2017. Predlagatelj ima možnost preklica tega predloga.

Kraj in datum:                                                                                                      Podpis predlagatelja:

javni zavod sotocje medvode
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energetsko varčevanje

Nepremičninsko  
posredovanje

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

Gradbeni nadzor

Projektiranje stavb  
in urejanje dokumentacije  
za gradbeno dovoljenje.

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

www.gorenjskiglas.si

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Na dan upora proti okupatorju so se 
pohodniki podali na dvanajsti pohod 
Po poteh spominov in prijateljstva, na 
prireditev, ki jo organizira Turistično 
druš tvo Smlednik. Na poti, dolgi okrog 

tri ure, jih je spremljalo deževno vreme, 
kar pa za najbolj vztrajne ni predstav
ljalo ovire. 
Pohoda se je udeležilo okrog trideset 
pohodnikov. Startali so pod Starim 
gradom in se podali do treh obeležij iz 
obdobja druge svetovne vojne v okolici 
Starega gradu vse do Skaručne in nazaj.  

Pot spominov in prijateljstva

–50 % na kuhinje Alples

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

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

www.prevc.si

otroške in  

mladinske sobe  

Tempo

- 20 %

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

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

A
K

C
IJ

A
 V

E
LJ

A
 Z

A
 G

O
TO

VI
N

O
 D

O
 3

1.
5

.2
01

7.

 

Nasmeh nič ne stane, vendar čudežno deluje.  
Soba Tempo poskrbi za nasmejano mladost.



DOMAČI KRAJI | 25 

ALEŠ SENOŽETNIK, FOTO: TINA DOKL

Krajevni urad Medvode je najbolje obi-
skan izmed vseh sedmih uradov Uprav-
ne enote Ljubljana. Lani so obravna-
vali in rešili 15.893 nalog, kar pomeni 
14,48-odstotno povečanje v primerjavi 
z letom 2015. S tem urad v Medvodah 
precej izstopa od državnega povprečja. 
Predlani je znašalo 1264 rešenih nalog, 
urad v Medvodah pa je bil s 13.883 reše-
nimi nalogami najboljši v državi.
V Krajevnem uradu Medvode sicer delu-
jejo tri uslužbenke, ki so strankam na 
voljo v času uradnih ur. Te potekajo v 
ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. 
ure, v sredo med 8. in 17. uro, v petek pa 
od 8. do 13. ure. V juliju in avgustu ura-
dne ure potekajo trikrat tedensko.
Na Krajevnem uradu Medvode spreje-
majo vloge za osebne izkaznice in po-
tne listine, vloge za vpis spremembe 
naslova v potnem listu, za naznanitve 
pogrešanja osebnih izkaznic in potnih 
listin, sprejemajo vloge za izdajo potrdil 
o državljanstvu RS, sprejemajo prijave 
oziroma spremembe stalnega in zača-
snega prebivališča, prijave potovanj v 
tujino nad tri mesece in vrnitev iz tuji-
ne, vodijo, vzdržujejo in izdajajo potrdi-
la iz registra stalnega prebivalstva, vo-
dijo evidenco volilne pravice, potrjujejo 
podporo volivcev, vodijo evidenco go-
spodinjstev in izdajajo potrdila iz te evi-

dence, vpisujejo zaznamke in popravke 
v matične knjige, sestavljajo zapisnike 
o priznanju očetovstva, vodijo sezname 
in evidence s področja matičnih zadev, 
izdajajo izpiske in potrdila iz matičnih 
knjig, posredujejo podatke iz matičnih 
evidenc, sprejemajo izjave o spremem-
bi priimka, izjave o izbiri priimka za 
pravni promet, sestavljajo smrtovni-
ce, izdajajo potrdila iz registra društev, 
opravljajo upravne overitve (podpisa 
in kopije), izdajajo izpiske iz zemljiške 
knjige, izdajajo in zamenjuje vozniška 
dovoljenja. Na Krajevnem uradu Med-

vode se opravi tudi registracija motor-
nih vozil, lahko se odda tudi vloga za 
spletno digitalno potrdilo za elektron-
sko poslovanje – SIGEN-ca.
Največ vlog so lani prejeli za izdajo oseb-
nih izkaznic, vozniških dovoljenj in re-
gistracijo motornih vozil. Na upravni 
enoti opozarjajo, da bo tudi letos v spo-
mladanskih in poletnih mesecih pote-
kla veljavnost velikemu številu osebnih 
listin, zato priporočajo, da v izogib dalj-
šim čakalnim vrstam stranke vloge za 
izdajo novih dokumentov oddajo kar na 
Krajevnem uradu Medvode.

Po dokumente najbolje na urad v Medvodah
Krajevni urad Medvode Upravne enote Ljubljana po številu rešenih upravnih  
nalog precej izstopa iz državnega povprečja.

Krajevni urad Medvode je najbolje obiskan izmed vseh sedmih uradov Upravne enote 
Ljubljana. Lani so obravnavali in rešili 15.893 nalog, kar pomeni 14,48-odstotno povečanje  
v primerjavi z letom 2015.

MAJA BERTONCELJ

V preteklih dneh sta bila v občini Medvode dva velika dogod-
ka, eden na področju vzgoje in izobraževanja, drugi pa na po-
dročju gopodarstva.
V sredo, 10. maja, je v Valburgi potekala slovesnost v počasti-
tev 70-letnice delovanja Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana 
Milčinskega Smlednik, prvega povojnega vzgojnega zavoda v 
Sloveniji ter 150. obletnice rojstva Frana Milčinskega, po ka-
terem zavodi nosi ime. Slovesnost je potekala pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pa-

horja, ki je bil tudi slavnostni govornik. Včeraj, 11. maja, pa je 
bilo v Preski na lokaciji podjetja Helios TBLUS odprtje skladišča. 
Podjetje Helios TBLUS je največje v Skupini, proizvode več kot 60 
odstotkov vseh premazov in smol ter posluje na dveh lokacijah, 
v Domžalah in v Preski, kjer so nedavno dokončali štiri milijone 
evrov vredno investicijo v 2100 kvadratnih metrov veliko viso-
koregalno skladišče za končne izdelke. Kot pojasnjujejo, gre za 
sodobno skladišče z najvišjimi standardi in varnostnimi zahte-
vami ter opremljeno s sistemom črtnih kod. Trak sta prerezala 
predstavnik lastnika Kansai Paint, Tatsuya Yada, in medvoški 
župan Nejc Smole. Več o obeh dogodkih v junijskem Sotočju.

Dva velika dogodka z visokimi gosti 
VIZ Frana Milčinskega Smlednik je praznoval sedemdeset let, v obratu Heliosa v 
Preski pa so odprli zaključeno investicijo v skladišče za končne izdelke. 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV KLUBA

Mladi košarkarji Košarkarskega kluba Me
dvode so bili prvič na velikonočnem tur
nirju "Basket cup Sarajevo". Udeležile so 
se ga njihove selekcije U11, ki je osvojila 
drugo mesto, U13, ki je bila tretja, in U15 ter 
U17/19, ki sta bili četrti. V klubu pravijo, da 
je za njimi nova nepozabna izkušnja in se 
zahvaljujejo staršem za izkazano zaupanje.

Mladi košarkarji  
v Sarajevu

MAJA BERTONCELJ

Šport je dobra promocija za občino in tega se zavedajo tudi v 
Medvodah, kjer bo od 1. do 4. junija potekal prvi festival Medvode 
v gibanju. Povezal je številne organizacije v občini in tudi izven 
nje, glavna organizatorja prireditve pa sta Športna zveza Medvo-
de in Javni zavod Sotočje Medvode.
"Cilj novega medvoškega festivala je pokazati, da je šport zdrav 
in zabaven način življenja ter odlična izbira za preživljanje 
prostega časa. V organizacijo tega zares precej zahtevnega in 
obsežnega projekta nas je po dolgih letih organiziranja "manj-
ših" dogodkov vodila predvsem želja po oblikovanju nove, širše 
razpoznavne blagovne znamke, kjer lahko občani in drugi ude-
leženci na enem mestu najdejo vse: šport, kulinariko, druženje 
in zabavo. Tega ni nikoli preveč. V prvem junijskem koncu te-
dna bodo Medvode vsekakor postale aktivno mesto," sporočajo 
organizatorji festivala Medvode v gibanju. V sklopu festivala bo 
potekal nočni tek, kolesarski kriterij, različna športna tekmo-
vanja, plesne delavnice, okušali boste lahko Okuse Sotočja in se 
zabavali na koncertu s skupino King foo. Organizatorji so za-
dovoljni, da je prireditev povezala tako športne kot tudi druge 
organizacije. "Veseli smo, da so se na primer odzvale vse kra-
jevne skupnosti in tudi nekatera društva na območju trase, po 
kateri bo potekal nočni tek. Naša želja je, da se ob trasi pokaže-
jo naše značilnosti, da udeleženci domov odnesejo tudi druge, 
ne samo tekaških spominov," pravi Klemen Svoljšak iz Športne 
zveze Medvode, ki prireditev pelje z roko v roki z Javnim zavo-
dom Sotočje Medvode, iz katerega Ines Iskra podaja nekaj zani-

mivosti in številk, ki bodo spremljale festival: "Za izvedbo vseh 
aktivnosti festivala bo potrebnih več kot 150 rediteljev, najbolj-
šim v svoji starostni kategoriji v različnih športnih aktivnostih 
ter otrokom na otroškem ciciteku bo podeljenih 418 medalj in 
16 pokalov, ne upoštevajoč Kriterija Medvod, kjer pokale pri-
speva Kolesarska zveza Slovenije. Prijave na različne aktivnosti 
še potekajo, prijavljenih pa je že več kot devetsto tekmovalcev, 
največ za nočni tek in kolesarski vzpon na Katarino. Na kuli-
narični tržnici Okusi Sotočja se bo predstavilo šest vrhunskih 
gostiln. Potekal bo tudi parakriterij, ki bo v naši občini prvič. V 
štirih dneh pričakujemo več kot tri tisoč obiskovalcev." Glede 
na to, da bo festival potekal prvič, so organizatorji zelo zado-
voljni tudi z odzivom sponzorjev, povečini domačih podjetij. 
Program: četrtek, 1. junija: predavanja v Športni dvorani 
Medvode (ob 17. uri državni program Svit, ob 18. uri Preventi-
va mladega športnika na poti k uspehu in po njem, ob 19. uri 
Vloga staršev pri vzgoji otroka v športu); petek, 2. junija: ob 
18. uri kolesarski Kriterij Medvod, sobota, 3. junija: teniški 
šampanjc turnir, odbojka na mivki (oboje ob 9. uri), prsto-
metni turnir, ulična košarka trojke (oboje ob 13. uri), para-
kolesarska dirka (ob 14.30), rolkarsko tekmovanje za pokal 
Geoplin (ob 15. uri), turnir v namiznem tenisu, kulinarična 
tržnica Okusi sotočja (oboje ob 16. uri), street workout, ple-
sne delavnice (ob 17. uri), atletski teki (ob 17.30), prvi nočni 
tek na sotočju (ob 20.30), koncert King Foo (ob 21.30); nede-
lja, 4. junija: tradicionalni otroški teniški turnir, kolesarski 
Vzpon na Katarino (ob 9. uri).

Pričakujejo več tisoč 
obiskovalcev
Na začetku junija bo potekal prvi 
festival Medvode v gibanju. Na svoj 
račun ne bodo prišli le ljubitelji športa 
in rekreacije, temveč tudi dobre hrane, 
druženja in zabave. Osrednja prireditev 
bo v soboto, 3. junija, s 1. nočnim tekom 
na Sotočju.

Ekipa festivala Medvode v gibanju / Foto: arhiv JZ Sotočje
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V Šahovskem klubu Medvode bodo 10. 
junija v Gostilni Bencak organizirali hi-
tropotezni turnir, ki se bo v čast na pre-
minulega člana kluba Francija Cedilni-
ka imenoval Cedilnikov memorial. 
"Franci Cedilnik nas je lansko jesen za-
pustil v 93. letu starosti. Bil je izjemno 
vitalen in je še vse do zadnjega vozil avto 
in prihajal v klub ter z nami igral klub-
ske turnirje. Spominjali se ga bomo kot 
nasmejanega in dobrodušnega človeka 
z zelo študioznim pristopom k šahovski 
igri, zaradi česar je veliko partij izgubil, 
ker mu je potekel čas na šahovski uri," 
pravijo v Šahovskem klubu Medvode. 
Turnir se bo začel ob 9.30. Vse prijate-
lje šahovske igre iz Medvod ali okolice 
vabijo tako na turnir kot na njihova te-
denska srečanja. Po novem se sestajajo 
vsak petek od 17. ure v Zlatem kotičku v 

Mercator centru v Medvodah.  Za med-
voškimi šahisti je uspešna tekmovalna 
sezona. Z ekipo pod vodstvom kapetana 
Janeza Ješeta so igrali v prvi Ljubljanski 
ligi, ki je po kakovosti druga za Superli-
go. Poleg Ješeta so ogrodje ekipe sesta-
vljali še Peter Krupenko, Matija Porenta 
in Roman Arčon, priložnost pa so dobili 
tudi Rudi Pergovnik, Jože Renko, Fadil 
Luštaku, Boris Herceg in Katja Krupen-
ko. Tekmovanje so končali na šestem 
mestu in izpolnili cilj uvrstitve v zgornji 
del lestvice. Janez Ješe je osvojil zlato 
medaljo za najboljšo prvo desko lige. Ob 
zaključke lige se tradicionalno odigra 
še zaključni turnir v pospešenem šahu, 
ki so se ga udeležili z dvema ekipama 
v postavah ŠK Medvode 1 (Porenta, Kru-
penko P., Ješe, Arčon) in ŠK Medvode 2 
(Pergovnik, Renko, Herceg, Krupenko 
K.). Druga medvoška ekipa je bila dese-
ta, prva pa trinajsta.

 

Šahisti se pripravljajo na Cedilnikov memorial
Za Šahovskim klubom Medvode je uspešna sezona. Junija bodo organizirali turnir,  
ki bo potekal v spomin na lani preminulega najstarejšega člana Francija Cedilnika. 

Janez Ješe je osvojil zlato medaljo za 
najboljšo prvo desko prve Ljubljanske lige.

MAJA BERTONCELJ

Miha Ivanič iz Badminton kluba Med-
vode je sredi aprila v Franciji na evrop-
skem mladinskem prvenstvu v meša-
nih dvojicah skupaj z Niko Arih iz BK 
Mirna osvojil bronasto medaljo, ki ima 
zgodovinski lesk. To je namreč prva me-
dalja po 36 letih za slovenski badminton 
in sploh prva v zgodovini samostojne 
Slovenije na turnirju takšnega nivoja.
Ob prihodu domov so junakoma v Med-
vodah pripravili sprejem. "Na prvenstvo 
sem odpotoval z željo po osvojitvi me-
dalje, ki je bila glavni cilj moje mladin-
ske kariere. Lepo je vedeti, da spadaš ob 
bok najboljših v Evropi, kljub temu da 
imajo nekateri večji narodi veliko boljše 
pogoje za delo. Medalja je velika moti-
vacija za nadaljnje trdo delo in predsta-
vlja tudi potrditev dela do sedaj. Se pa 

zavedam, da to ni garancija za uspeh v 
članski konkurenci," je bil uspeha vesel 
Medvoščan Miha Ivanič.
Ta konec tedna nastopa v domači Športni 
dvorani Medvode, kjer od včeraj do nedelje 
poteka mednarodni badmintonski turnir 
serije International, ki šteje za svetovno 
jakostno lestvico. Nastopa rekordno šte-
vilo tekmovalcev – kar 245 iz 30 različnih 
držav iz vsega sveta. Slovenci, med njimi 
je tudi kar nekaj igralcev domačega BK 
Medvode, s pomlajeno ekipo niso med 
favoriti, lahko pa presenetijo prav v vseh 
disciplinah. V štirih dneh bodo udeleženci 
odigrali več kot 230 tekem. Včeraj so bile 
kvalifikacije, danes, 12. maja, se ob 10. uri 
začenja glavni turnir, jutri bodo od 10. ure 
potekali četrfinali, popoldne bodo sledili 
polfinali, v nedeljo pa se bo velik medna-
rodni športni dogodek v Medvodah za-
ključil s finali, ki se bodo začeli ob 10. uri.

Zgodovinska medalja Ivaniča
Badmintonist Miha Ivanič je na mladinskem svetovnem prvenstvu v mešanih 
dvojicah osvojil bronasto medaljo, prvo v badmintonu za samostojno Slovenijo.  
Ta konec tedna v Medvodah igra na mednarodnem prvenstvu Slovenije. 

Miha Ivanič je osvojil svojo prvo medaljo  
in prvo slovensko z največjih tekmovanj.  
/Foto: Nejc Polanič
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MAJA BERTONCELJ

 Družina Belšak je znana medvoška 
družina v gostinstvu. Vas ni zaneslo v 
te vode?
"Pravzaprav me je. Zaključil sem Višjo 
šolo za turizem in gostinstvo na Bledu, 
tako da pomagam tudi v gostinstvu, ko-
liko sem seveda doma. Znajdem se tako 
v kuhinji kot v strežbi."

 Hrana vas verjetno zanima tudi z 
vidika vaše športne aktivnosti?

"Pogled na prehrano skozi šport je druga-
čen kot z gostinskega vidika. Povsod mora 
biti hrana seveda kvalitetna, v gostinstvu 
mora biti okusno pripravljena in lepa na 
pogled, pri športu pa moramo paziti, da 
je zaužijemo dovolj, v pravem času in da 
upoštevamo pravilna razmerja."

 Kaj to pomeni in ali ste danes že 
imeli zajtrk?
"Danes še ne. Zajtrk bo po najinem po-
govoru. Jem dokaj običajne stvari, a v 
večjih količinah. Za zajtrk so lahko tudi 
kosmiči, topli sendviči, tudi čokolino je 
na jedilniku, pa jajca ... Za kosilo imam 
največkrat meso, za prilogo riž ali krom-
pir, zraven zelenjavo. Nekaj podobnega 
imam tudi za večerjo, potem pa dodatno 
še kakšen mlečni napitek, banane ... Ve-
liko mora biti mesa in ogljikovih hidra-
tov. Ko se navadiš, priprava hrane na ta 
način ni zahtevna, nekaj časa pa ti seve-
da vzame."

 Koliko kalorij zaužijete na dan?
"Trenutno jih ne štejem. Lani sem jih 
štel eno obdobje in jih je bilo med pet 
in šest tisoč dnevno. Približno toliko jih 
dnevno tudi porabim."

 Treninga mora biti potem veliko?

"Treniram štiri do petkrat tedensko z utež-
mi. Trening moči traja dve do tri ure, če iz-
vajamo vaje strongman, pa lahko celo pet 
ali več ur. Dodatno imam še raztezanje ter 
kondicijski trening. Pri strongmanu ni vse 
moč, moramo biti tudi gibljivi, vzdržljivi, 
dobri na različnih področjih. Največ tre-
ninga naredim kar na Slavkovem domu."

 Ste tekmovalec v strongmanu. Kaj 
to pomeni? Obstaja slovenski izraz?
"Slovenskega izraza nimamo. Kar ljudje 
poznajo v Sloveniji, je Martin Krpan. To je 
nekaj podobnega. Strongman je dvigova-
nje uteži, povezano z različnimi disciplina-
mi. Lahko je to vleka tovornjaka, dviganje 
betonskih krogel, lani smo na svetovnem 
prvenstvu v finalu vlekli vojaško letalo. 
Veliko različnih možnosti je v tem športu."

 Ste profesionalec?
"Tekmujem na najvišjem profesional-
nem nivoju, nisem pa čisti profesiona-
lec v tem športu, saj ne živim samo od 
njega. Tekme niso čez celo leto. Pozimi 
jih ni in takrat imam več časa in lahko 
počnem tudi še druge stvari." 

 Od kdaj ste v tem športu?
"V osnovni šoli sem treniral judo, potem 
nekaj časa nič posebnega, pri petnajstih, 

Vlekel štirideset ton težko vojaško letalo
Pogovarjali so se z Matjažem Belšakom, 24-letnikom iz Seničice, ki sodi med 
najmočnejše Zemljane. Je trenutno edini Slovenec, ki se udeležuje tekmovanj  
v strongmanu po celem svetu.

V akciji na lanskem World strongest manu v Afriki / Foto: osebni arhiv



šestnajstih letih sem se začel ukvarjati s fitnesom, po televiziji 
in preko spleta sem začel gledati posnetke dvigovanja uteži, tria-
tlona moči ... Pri sedemnajstih sem šel na prvo tekmovanje v tri-
atlonu moči in isto leto še na prvo tekmo v strongmanu. Spoznal 
sem Grega Stegnarja, ki je včasih tekmoval, in me je povabil. Bil 
sem drugi. Nato sem združeval dvigovanje uteži in strongman. 
Pri devetnajstih sem tekmoval na zadnji tekmi powerlifting/tri-
atlon moči, kjer sem zmagal v svoji kategoriji, postal evropski 
prvak ter podrl evropski in svetovni rekord, ki je še vedno v moji 
lasti. Od takrat naprej tekmujem samo v strongmanu." 

 Kaj vas privlači?
"Je bolj zanimiv kot dvigovanje uteži, ker je veliko različnih 
disciplin. Več je tekem, so po svetu, tako da lahko združiš izlet 
s športom." 

 Vaš učitelj je bil torej Stegnar?
"On je bil moj mentor na začetku in mi je ta šport predstavil, me 
vzel na prvo tekmo v tujino, treniral pa sem več ali manj sam. 
Ni bil moj trener, je pa zaslužen, da sem s tem športom začel."

 Kako se učiti strongmana, kje je ključ do uspeha?
"Kot sem že povedal, mi je osnove pokazal Grega, veliko sem 
se naučil iz posnetkov preko spleta, kjer razlagajo tudi tehni-
ko. Je pa treba paziti, da izberemo znane kanale, da razlagalci 
vedo, o čem govorijo. Nekaj časa je bil moj trening partner Jan 
Končina, ki je tudi tekmoval v strongmanu in sva si med seboj 
pomagala. Nasvete sem dobil tudi od tujih tekmovalcev."

 Od koliko kilogramov naprej vam dvigovanje, vleka 
predstavlja napor?
"To je odvisno od discipline. V disciplini „front hold“,  kjer z izte-
gnjenimi rokami držimo pred seboj trideset kilogramov na čas, 
je lahko zelo naporno. Težko pa to primerjamo z vleko štiride-
settonskega vojaškega letala, kot lani na svetovnem prvenstvu."

 Vleči štirideset ton ...
"To je bilo na meji. Običajen tovornjak s petnajst ton se na tekmi 
vleče dvajset metrov. Če je popolnoma ravna podlaga, so časi 
med osemnajst in štirideset sekund. Odloča čas, v katerem kon-
čamo razdaljo, in ne to, komu bo tovornjak uspelo potegniti." 

 Tega si ne predstavljam.
"Je težko. To je del priprave. Samo moč dobivamo iz počepov, 
potegov. Potrebno je biti osredotočen, imeti dovolj moči, pra-
vilno tehniko."

 Nastopate tudi v Sloveniji?
"V Sloveniji ta šport ni tako poznan, je težko narediti tekmo. 
Letos znova poskušamo organizirati tekmo v Ljubljani in 
upam, da nam bo uspelo. Lani sem se udeležil sedemnajstih 
tekem, a niti ena ni bila v Sloveniji. Tekmoval sem praktično 
po celem svetu."

 Ste po višini in teži konkurenčni tekmecem?
"V finalu lanskega svetovnega prvenstva sem bil na primer 
drugi najmanjši in drugi najlažji. Zmagovalec iz Amerike je 
bil visok 203 cm in težak skoraj dvesto kilogramov. Jaz sem 
visok 186 cm in imam 150 kg. To je kar razlika. Tekmeci so 
sicer iz celega sveta. Prevladuje Amerika, Islandija, Litva, An-
glija. V Angliji je ta šport zelo popularen. Letos je bilo tam 
evropsko prvenstvo. V dvorani je bilo dvanajst tisoč ljudi, za 
karto je bilo v povprečju treba odšteti 30, 40 funtov."

 Koliko Slovencev tekmuje v strongmanu?
"Na tem nivoju tekmovanj sem edini. Upam, da bo sčasoma bolje. 
Zadnja leta se povečuje zanimanje za triatlon moči, je veliko mla-
dih in tudi deklet, kar je lahko dobra podlaga za strongmana."

 Kategorij ni?
"Obstajajo, glavni strongman pa je brez kategorij."

 Poškodbe?
"Videl sem že marsikaj. Največkrat je kakšna natrgana miši-
ca v zadnjem delu noge ali odtrgana vez bicepsa. Sam k sreči 
večjih poškodb nisem imel." 

 Osebni rekordi?
"400 kg počepa, 400 kg mrtvega dviga, 200 kg log lifta. V ročki 
imam izenačen svetovni rekord, ki znaša 87 kg v 75 sekundah 
in 14 ponovitev."

 Na kateri rezultat ste najbolj ponosni?
"Izpostavil bi tri tekme. Lani sem se uvrstil v finale World 
strongest mana. To je največja tekma na svetu, na katero pri-
de trideset najboljših tekmovalcev. Končal sem na devetem 
mestu. Leta 2015 sem zmagal v Ultimate strongest teamu. 
Prejšnji mesec pa sem zmagal na tekmi Champions lige v 
Nemčiji."

 Vam vaša moč prav pride tudi v vsakdanjem življenju?
"Kdaj že, ko je treba kaj vzdigniti, nesti, sicer pa je za normal-
no življenje bolje biti malce lažji kot močnejši."

 Kakšni so vaši cilji v strongmanu?
"Nova uvrstitev v finale na svetovnem prvenstvu. Zmagati že-
lim še kakšno Champions ligo, na splošno pa napredovati. 
Napredek je ena največjih stvari, ki športnika vleče naprej. V 
ta šport sem vložil ogromno ur in truda, veliko časa gre tudi 
za izdelavo orodij, ki jih potrebujem za trening."

 In v tem verjetno zelo uživate?
"Seveda, čeprav so treningi zelo naporni. Vsak človek, ki želi 
biti uspešen, mora imeti cilje. K temu gre disciplina, trud. 
Čeprav je cilj težak in ko ti po vsem trudu, ki ga vložiš, uspe, 
je zadovoljstvo še toliko večje." 
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URŠA PETERNEL 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Umetnik izdelovanja skulptur iz ledu 
Miro Rismondo iz Valburge se je letos 
lotil posebnega izziva. Na Festivalu čo-
kolade v Radovljici je zanj značilen ma-
terial led zamenjal za – čokolado. Tako 
je skulpturo, podobo deklice, ki je sim-
bol tovarne čokolade Gorenjka, izklesal 
iz tristokilogramskega bloka čokolade. 
Kot je povedal, je skulpturo ustvarjal tri 
dni, delo pa je bilo povsem drugačno od 
ustvarjanja v ledu, saj se čokolada kot 
material obnaša drugače. Je trša od ledu, 

pri obdelovanju pa je motorno žago upo-
rabljal le na začetku, sicer pa je skulptu-
ro natančno obdeloval predvsem z dleti. 
In kako je bilo ustvarjati iz čokolade? 
"Sladko!" je odgovoril umetnik, ki je tudi 
povedal, da je v svetu kar nekaj umetni-
kov, ki delajo s čokolado, pri nas s tem 

šele začenjamo, a ga tovrstno ustvarjanje 
vsekakor zanima. "Mislim, da je to zame 
začetek ustvarjanja tudi s čokolado,« je 
dejal Miro, ki je svoje veščine v živo pred-
stavljal tudi na samem festivalu, kjer je 
izpod njegove "motorke" in dlet nastalo še 
več sladkih čokoladnih skulptur.

Z »motorko« 
nad čokolado
Na Festivalu čokolade 
v Radovljici je Miro 
Rismondo, umetnik 
izdelovanja skulptur  
iz ledu, ustvarjal v zanj 
povsem novem materialu: 
čokoladi.

Miro je skulpturo Gorenjkine deklice izklesal iz tristokilogramskega bloka čokolade. 

JASNA PALADIN, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Edo Šćuk je bil doslej kot kipar vajen obdelovati predvsem ka-
men in druge naravne materiale, zato je bilo pol leta obdelo-
vati predvsem umetne materiale svojevrsten izziv. Pa ne le to 

– izdelati tako velike skulpture, in to v tako kratkem času – to 
se ti verjetno zgodi le enkrat v življenju, nam je pojasnjeval 
ob svojih kitih velikanih, ko so ti že dobivali končno podobo.
»Začelo se je s spoznavanjem podob na internetu in v knji-
gah, nato sem izdelal pomanjšane glinene modele, sledila je 
izdelava kovinske konstrukcije, nato pa nanašanje in obliko-
vanje različnih umetnih mas ter barvanje. Prav vsi postopki 
so po svoje zahtevni, morda je bilo še najtežje izdelati srce v 
naravni velikosti. Izdelati tako megalomanske skulpture, in 
to v tako kratkem času, je bil zares velik projekt in zdaj, ko 
smo pri koncu, že vsi težko čakamo, da bo razstava nared,« 
nam je povedal in dodal, da so mu pri izdelavi pomagali Ja-
nez Celestina, Janko Zver, Mitja Lanišek, Miroslav Stojančić 
in Nadja Osojnik. 
Izdelali so brazdastega in grbastega kita, veliko pliskavko, 
navadnega progastega delfina, navadnega delfina, okroglo-
glavega ali Rissovega delfina ter mrko pliskavko pa tudi orke 
in kita glavača, ki nastopa v slavnem romanu Moby Dick, ali 
skupno kar devetnajst morskih velikanov, vse v naravni veli-
kosti; najdaljši med njimi v dolžino merijo skoraj petindvaj-
set metrov in tehtajo nekaj ton.

Kite izdelal v naravni velikosti
V Arboretumu Volčji Potok bodo te dni postavili zanimivo razstavo morskih velikanov 
v naravni velikosti, ki jih je iz različnih materialov izdelal medvoški kipar Edo Šćuk.

Edo Šćuk pri izdelavi enega od kitov v naravni velikosti
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Trivaljni bencinski turbo motor PureTech je v svoji kategoriji že 
drugo leto zapored prejel nagrado za motor leta 2016. Dizelski 
motorji BlueHDi Euro6 so na voljo z dvema prostorninama: 1,6 
l (100 KM in 120 KM) ter 2,0 l (150 KM in 180 KM). Tehnologija 
BlueHDi, ki so jo postopoma uvedli pri vseh vozilih skupine 
PSA že od septembra 2013 in do začetka veljavnosti standarda 
Euro6 (september 2014), je danes na voljo pri vseh dizelskih 
modelih Euro6 znamk Peugeot, Citroën in DS. V proizvodnem 
obratu trenutno izdelajo 7000 dizelskih motorjev na dan, od 
tega 5000 motorjev 1.6 l (815.000 enot od začetka proizvodnje 
leta 2014) ter 2000 motorjev 2.0 l (185.000 enot od septembra 
2013). Druga dobra novica, ki prihaja iz Peugeota, je njihov tri-
valjni bencinski turbo motor PureTech, ki je v svoji kategoriji že 
drugo leto zapored prejel nagrado za motor leta. Trivaljni ben-
cinski turbo motor PureTech, za katerega je bilo predloženih 
že 120 patentov, zagotavlja v primerjavi s predhodnimi štiri-
valjnimi bencinskimi motorji 18 odstotkov nižjo porabo goriva 
in nižje emisije CO2. Letos je na testu na Kitajskem izvedenka 
s samodejnim menjalnikom prevozila 1878 kilometrov z enim 
samim polnim rezervoarjem goriva in s tem dosegla rekordnih 
2,93 l/100 km. Vožnja s tem motorjem sodi tudi med najbolj 
udobne na trgu, in sicer od najnižjih vrtljajev motorja dalje, s 
čimer zagotavlja najboljše razmerje med navorom pri nizkih 
vrtljajih in močjo. Motor PureTech danes uporabljajo že za več 
kot 60 različnih modelov po celem svetu, med katerimi je tudi 
novi Peugeot 3008.

Milijon dizelskih motorjev  
BlueHDi s tehnologijo SCR

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

peugeot.si

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

TEMPOMAT PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 

PEUGEOT 208

PEUGEOT_208_oglas_APRIL_POTUJ_KONCESIONARJI_210x148_v5.indd   15 25/04/2017   10:06

Dinamična, praktična, elegantna in izjemno priljubljena: tudi peta ge-
neracija modela Corsa je prodajna uspešnica. Pri Oplu so prav v teh 
dneh prejeli že 750.000. naročilo za ta majhen avtomobil, odkar so ga 
konec leta 2014 poslali na trg. Vsestransko uporaben elegantni mo-
del tako nadaljuje zgodbo o uspehu, ki se je začela s prvo corso leta 
1982. Če upoštevamo vse generacije, so doslej izdelali že več kot 13 
milijonov cors. Corsa je eden modelov v Evropi in predstavlja približno 
četrtino Oplove skupne količinske prodaje. Odvisno od različice je to 
idealen avto tako za samske uporabnice in uporabnike, kot za pare 
in celo za družine. Corsa pa ni osvojila samo kupcev, v vseh letih je 
pridno nabirala številne nagrade in priznanja. Če naštejemo le nekaj 
najnovejših, je postala majhen avto leta 2015 na Irskem, eko avto leta 
2016 v Latviji, najrazsodnejši nakup avta 2015 ter prvak po vrednosti 
2015 v Nemčiji, osvojila pa je tudi nagrado autobest kot najboljši na-
kup med avtomobili v Evropi v letu 2015. To kaže, da je Opel Corsa res 
prava Evropejka. 

Petintrideset let zgodbe o uspehu
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www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode 

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo
  prepisi vozil
  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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Hyundai je razkril podrobnosti svojega novega malega križanca, 
predstavnika razreda B-SUV, katerega uradna predstavitev je načrto-
vana za letošnje poletje. Četrti član Hyundaijeve družine SUV se bo 
imenoval Kona in se bo pridružil že uveljavljenim modelom Grand 
Santa Fe, Santa Fe in Tucson. Na tržišče bo prinesel svež veter v smi-
slu vrhunske vozne dinamike in izjemne prostornosti ter bo odražal 
način življenja sodobnih kupcev. Kona bo predstavljal pomemben 
mejnik na Hyundaijevi poti do začrtanega cilja; postati vodilna azij-
ska avtomobilska znamka v Evropi do leta 2021. Svoj uspeh bo gra-
dil na dokazani verodostojnosti Hyundaijevih športnih terencev, ki 
jih je bilo v Evropi vse od leta 2000 do danes prodanih več kot 1,4 
milijona. Ime Kona nadaljuje strategijo Hyundaijevega poimenova-
nja športnih terencev in izhaja iz Havajev. Kona se bo ponašal s pra-
vimi geni SUV, progresivnimi oblikovalskimi potezami in premium 
funkcijami ter bo poskrbel za dodatno privlačnost blagovne znamke.

Pomemben mejnik

Nova Suzukijeva Vitara, ki je na slovenske ceste zapeljala leta 
2015, je v hipu stopila v ospredje in osvojila srca mnogih Slovenk 
in Slovencev. Svoj uspeh je potrdila v letu 2016, ko je s 656 pro-
danimi primerki s štirikolesnim pogonom v Sloveniji osvojila za-
vidljivo 1. mesto v prodaji avtomobilov s štirikolesnim pogonom 
(vir: Jato Dynamics). Peter Verčič, direktor Podružnice Suzuki v 
Sloveniji, ocenjuje, da je k uspehu pripomogla odlična kakovost 
vitare na splošno in še posebej Suzukijev nastavljiv štirikolesni 
pogon AllGrip v kombinaciji z zelo všečnim SUV-izgledom avto-
mobila. »Ko smo vse skupaj nadgradili še z zelo korektno ceno, 
je bil uspeh zagotovljen.« Glede cene se strinjamo tisti, ki smo 
dejansko preverili, kaj se dobi za okroglih petnajst tisočakov: 
Največ avta za ta denar.

Najbolje prodajan osebni avto  
na štirikolesni pogon

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
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Na primerjalnem testu, ki so ga opravili novinarji avtomobi-
listične revije Auto Zeitung, se je avto Hyundai i20 odrezal 
odlično. Po mnenju novinarjev si zasluži vodilno pozicijo v 
segmentu, ki mu pripada. Dejali so, da je presenetljivo, kako 
natančno Hyundai Motor razvija svoja vozila. i20 se je še po-
sebej dobro odrezal v kategorijah udobja v vožnji in vozni di-
namiki, ki sta bila pomemben dejavnik pri razvrstitvi na sam 
vrh. Tako je premagal nemške in francoske konkurente, kot 
so: Citroën C3, Opel Corsa, Renault Clio in VW Polo. Novinarji 
so bili navdušeni nad Hyundaijevim najsodobnejšim 1.0-litr-
skim motorjem s turbo polnilnikom, ki doseže največjo moč 
74 kW (100 KM) in se hvali z nizko porabo goriva (kombiniran 
cikel: 4,0–4,6 l/100 km) ter nizkimi emisijami CO2: 94–107 
g/km. Dejali so, da je motor močan in izjemno prožen. Z naj-
višjimi ocenami so ocenili kakovost izdelave. Navdušila jih je 
njegova prostornost, ki na sprednjih sedežih omogoča veliko 
prostora tudi visokim potnikom. V i20 preprosto niso zasledili 
omejitev, ki jih običajno povezujemo z majhnimi avtomobili. 
To velja tudi za izjemen zavorni sistem, ki se z lahkoto pri-
merja z zavorno potjo športnih avtomobilov. Za piko na i je 
i20 dodatne točke pridobil še z edinstvenim garancijskim pa-
ketom: pet let tovarniške garancije brez omejitve prevoženih 
kilometrov, ki vključuje tudi pet let brezplačnih preventivnih 
pregledov vozila in pet let asistence na cesti. Uredništvo So-
točja ga je imelo priložnost voziti. Najbolj navdušeni oziroma 
presenečeni smo bili nad prostornostjo. Zlahka lahko potrdi-
mo, da tudi "dvometraši" ne bodo imeli težav s koleni pod 
volanom ali glavo pod stropom.

Pometel s številno konkurenco

www.dacia.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 – 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 155 g/km. Emisije NOx: 0,0345 – 0,518 g /km. Emisije trdnih 
delcev: 0 – 0,00066 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 0,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun dnevnega zneska, 
ki je del mesečnega obroka je na voljo na www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.

Avtohiša Malgaj, Tržaška 108, 1000 Ljubljana - Tel: 01 2000 550 - www.dacia.avtohisamalgaj.si
Odprto od ponedeljka do petka 8. do 18., sobota od 8. do 12., nedelja zaprto.
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Marješka Pehta je tokrat pripravila ne-
kaj nasvetov o rmanu, ki je v Sloveniji 
zelo razširjena rastlina, najdemo ga na 
travnikih, ob robovih njiv, ob poteh, na 
nasipih in še kje. 
"V zdravilne namene se lahko uporablja 
celotna rastlina (v času cvetenja) ali pa 
le cvetni koški. Rman lahko nabiramo 
maja ali junija in potem v avgustu ali 
septembru, ko ponovno zacveti. Suši-
mo ga na zračnem in suhem prostoru, 
razprostrtega v tankem sloju. Med su-
šenjem ga obračamo in prebiramo. Ko 
je posušen, ga shranimo tako, kot je to 
običajno za vsa zelišča, kar pomeni v suh 
kozarec ali pa papirnate vrečke," pojasni. 
Najpogosteje ga uporablja za čaj. "Rma-
nov čaj je dober ob želodčnih težavah, 
krčih, primeren je za inhalacije za diha-
la, pitje rmanovega čaja izboljšuje tudi 
našo odpornost proti boleznim, ugodno 
deluje na sečila, spodbuja ledvice k de-
lovanju, da izločajo seč ... Tako zunanje 
kot notranje pa rman pomaga pri celi 
vrsti ženskih težav," še pravi. Pri zuna-

nji uporabi je rman odličen pri vnetnih 
obolenjih kože. "Pomaga pri spremem-
bah na koži in čisti pore. Rmanova kre-
ma je dobra tudi za razpokano kožo bra-
davic doječih mater in za mazanje suhe 
kože na rokah. Z njo si lahko namaže-
mo tudi manjše ureznine. Uporabimo jo 
lahko celo za masažo in sproščanje mi-
šic," je še povedala Marješka Pehta in za 
konec dodala recept za pripravo rmano-
vega olja, ki ga lahko uporabimo tudi za 
sončenje, in recept za rmanovo kremo.

RMANOVO OLJE IN KREMA

Za pripravo rmanovega olja potrebuje-
mo 200 ml olivnega olja in 100 g svežih 
rmanovih listov. To mešanico damo v 
kozarec in ga postavimo na sonce. Čez 
kakšen mesec ga precedimo skozi gazo 
in se z njim mažemo, ko se sončimo. 
Lahko pa olje damo v kozico, postavimo 
na ogenj in počasi segrevamo, ne sme 
zavreti. V olje dodamo košček čebeljega 
voska in stalno mešamo, vosek se mora 
stopiti, olje pa ne sme zavreti. Nalijemo 
v posodice in uporabljamo kot kremo.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Rman – v olju in kremi

Rman

SLIKOVNA UGANKA

Čas beži, kot bi ga preganjali s koli, in 
zdaj smo že globoko v maju in le še 
dober mesec loči šolarje od počitni-
ških igrivosti, vse druge pa od razmi-
šljanja, kam bi ubežali pred poletno 
vročino. Za nami so tudi prvomajska 
kresovanja, meni pa ob tem prihaja na 
misel, kako sem svoj 1. maj doživljal v 
svoji prvi službi v eni kranjskih teks-
tilnih tovarn. Tiste čase še niso bili v 
"modi" sindikalni izleti, kot so se jih 
zamislili nekaj deset let kasneje – še 
tudi v rajnkem socializmu – s poto-
vanji v Grčijo, Egipt ali po Jugoslaviji, 
pač pa so delavci na predvečer 1. maja 
skočili iz tovarne, nalomili zelenja in z 
njim okrasili, to je ozelenili svoje stro-
je. Tega ali česa podobnega, te nave-
zanosti na stroje, ki so dajali kruh, ni-
sem kasneje v službah več doživel. Kje 
sem bil tokrat in del katere tovarne je v 
ospredju? Odgovore pošljite do konca 
maja na naslov Gorenjski glas, Bleiwe-
isova 4, 4000 Kranj, s pripisom "za 
Sotočje". En pravilen odgovor bomo 
izžrebali in pošiljatelja nagradili.

V aprilski številki sem vas spraševal, 
kje sem naredil zgornji posnetek. Po-
snetek je nastal ob Savi nad jezom 
elektrarne Medvode na Verju. Tokrat 
nismo dobili nobenega odgovora.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?
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MAJA BERTONCELJ

Z vrtov se že pobirajo prvi letošnji pridel-
ki, predvsem solata, še vedno pa je čas, 
da na vrt posadite ali posejete kakšno 
novo zelenjavo. To soboto, 13. maja, bo-
ste imeli možnost izmenjave sadik na 
tradicionalnem Flancanju, ki bo na trgu 
sv. Urha v Smledniku. 
Prireditev pripravljajo tri društva: Društvo 
za ustno zgodovino, Turistično društvo 
Smlednik in KUD Smlednik. "Poleg izme-
njave sadik smo pripravili tudi zanimiv 
spremljevalni program s poudarkom na 
ohranjanju in oživljanju nesnovne kultur-
ne dediščine, predvsem nekaterih znanj 
in veščin, ki počasi tonejo v pozabo," poja-
snjuje Andreja Burja Čerin, koordinatorka 
prireditve iz Društva za ustno zgodovino. 
Letošnje Flancanje bo že štirinasjto po 
vrsti. "Lani smo predstavili nekaj sadik, 

pridelanih iz domačega semena, letos pa 
smo se članice društva odločile, da se v tej 
veščini preizkusimo tudi same. Sadike, ki 
smo jih vzgojile, niso tako popolne kot ti-
ste v trgovini, a vseeno smo ponosne na 
svoje delo, saj smo razvijale in ohranjale 
veščino, ki je odločilnega pomena za pre-
živetje skupnosti," še pravijo v društvu. 
Prireditev se bo začela ob 16. uri, ko bo v 
Kulturnem domu Smlednik odprtje dveh 
razstav in prikaz starih obrti (Smlednik 
na starih fotografijah, študijski krožek 
Zvedave punce bo predstavil razstavo iz-

delkov samooskrbe s pokušino, potekal 
bo prikaz starih obrti: izdelovanja cvetja iz 
krep papirja in pletenje košar). Ob 17. uri bo 
sledil nastop pevskega zbora Smleški ža-
rek in otroške folklorne skupine KUD Oton 
Župančič Sora, izmenjava "flanc" pa se bo 
začela ob 17.30. V primeru dežja bo celotna 
prireditev v dvorani KUD Smlednik.
Organizatorji vse obiskovalce prireditve 
vabijo, da poleg sadik, ki jih boste na-
menili izmenjavi, kot simbolično vsto-
pnino na prireditev prinesete tudi eno 
manjšo sadiko v jogurtovem lončku.

V Smlednik  
po »flance«
To soboto bo tradicionalno 
Flancanje, ki bo letos 
postreglo s še bolj 
zanimivim programom kot 
pretekla leta.

Tudi letos bo na voljo veliko različnih vrst "flanc". Utrinek je z lanskega Flancanja, ki je zaradi 
dežja potekalo v prostorih Kulturnega doma Smlednik.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV DAMJANA JERAJA

V zadnjih letih so bile spomladanske pozebe relativno pogo-
ste. Kmetijstvu je znova povzročila veliko škodo konec aprila. 
Kmetje se pri tem večinoma znajdejo po svoje. Damjan Jeraj 
iz Smlednika je ob napovedi pozebe letos prvič izvedel samo-
zaščitni ukrep, in sicer je v sadovjakih kuril. To je eden izmed 
ukrepov, ki so ga izvajali že včasih.
"Za kurjenje smo se odločili prvič. Dobili smo informacije, pre-
gledali literaturo in se pripravili. Ni pa to enostavno, kot se 
morda sliši. Priprave se potekale kar nekaj dni, delalo je več 
ljudi, ki so nam priskočili na pomoč," je pojasnil Damjan Je-
raj s Kmetije Jeraj v Smledniku. Jerajevi so znani pridelovalci 
jabolk. Njihovi nasadi jabolk se razprosirajo na območju, veli-
kem dva hektarja in pol, na dodatnem hektarju in pol imajo 

še češnje, slive, kostanj, nekaj malega borovnic. "Priprave so 
vključevale pripravo kurišč, kurilnega materiala, postavitev, 
načrtovanje, natančno spremljanje vremena ... Res ni eno-
stavno. Sistem bomo pripravili tudi za ostalo sadno drevje, da 
bomo v primeru pozebe kurili tudi tam. To je način, da vsaj 
nekoliko omiliš posledice. Sistem se je sicer izkazal za dobrega, 
smo pa naredili nekaj napak, nismo bili še pripravljeni, kot bi 
morali biti," je dejal Jeraj in dodal, da so s tem ukrepom škodo 
omilili, ne pa povsem preprečili. Kakšna bo, bo pokazal čas. 

V sadovnjaku bili boj  
s pozebo
Na kmetiji Jeraj so se pozebi zoperstavili  
s kurjenjem v sadovnjakih.

S kurjenjem v sadovnjakih so omilili škodo.
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Petek, 12. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 18. uri 

PREDSTAVITEV LIKOVNE ZBIRKE KNJIŽNICE MEDVODE Z AKAD. SLIK. 
PETROM GABROM 

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

Petek, 12. 5. 2017  Klub Jedro ob 19. uri

DELAVNICA: PRIPRAVA KOŽE NA POLETNE DNI S POMOČJO DOMA  
NAREJENIH IZDELKOV 

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

Petek, 12. 5. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

PREDSTAVITEV SLOVENSKE MISTIKINJE MAGDALENE GORNIK

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 13. 5. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: 100 OTROŠKIH COPATK ZA 30-LETNICO  
PORODNIŠNICE LJUBLJANA

KUD JaReM, T: 041 384 098

Sobota, 13. 5. 2017  Okrepčevalnica Sidro ob Zbiljskem jezeru, od 13. do 
19. ure

MORNARJEV DAN (7. ROJSTNI DAN)

Okrepčevalnica Sidro, T: 040 300 003 

Sobota, 13. 5. 2017  Smlednik, ob 16. uri

FLANCANJE – IZMENJAVA SADIK TER RAZSTAVE IN DELAVNICE NA TEMO 
KULTURNE DEDIŠČINE

Društvo za ustno zgodovino in TD Smlednik, T: 041 568 276 

Sobota, 13. 5. 2017  Klub Jedro, ob 20. uri

POTOPISNO PREDAVANJE: MATEJ SUŠNIK – FILIPINI

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

Ponedeljek, 15. 5. 2017  Knjižnica Medvode, brez odprtja

LIKOVNA RAZSTAVA OTROK, SODELUJOČIH PRI ŠPANSKI BRALNI  
ZNAČKI, POD VODSTVOM B. PREGELJ 

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

Ponedeljek, 15. 5. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

ČUTIŠ?, GLEDALIŠKA PREDSTAVA SEKCIJE ODER MLADIH, PREMIERA

KUD Pirniče, E: sabinaspanjol@gmail.com 

Ponedeljek, 15. 5. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri

ODPRTJE FESTIVALA LIKI – STO ČUTOV

KUD Pirniče, E: sabinaspanjol@gmail.com 

Torek, 16. 5. 2017  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

Izlet DU Medvode: BELOPEŠKA JEZERA–MOJSTRANA–BLED

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

Torek, 16. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA

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

Sreda, 17. 5. 2017  Zbor planincev je ob 6. uri.

Seniorski odsek: KOŽLJAK 1587 m (4–5 ur hoje)

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

Sreda, 17. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 

6. TRŽNICA ZNANJ – PARADA UČENJA V MEDVODAH

BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA DELAVNICA – OSNOVNI TEČAJ

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

Sreda, 17. 5. 2017  Zlati kotiček v Mercator centru Medvode, ob 11. uri

DELAVNICA: NARAVNI PRIPRAVKI ZA NEGO KOŽE

Zlati kotiček, T: 031 324 652 

Sreda, 17. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 16. uri 

6. TRŽNICA ZNANJ – PARADA UČENJA V MEDVODAH

USTVARJALNA DELAVNICA: MOŽIČEK KOPITLJAČEK –  
jUNAK ŽUPANČIČEVE PESMI

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

Sreda, 17. 5. 2017  Mestni trg pred Knjižico Medvode, ob 16. uri

6. TRŽNICA ZNANJ – PARADA UČENJA V MEDVODAH

KD Sejalec umetnosti in Občina Medvode, T: 041 511 147,  
E: agata.trojar@gmail.com 

Sreda, 17. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

6. TRŽNICA ZNANJ – PARADA UČENJA V MEDVODAH 

PREDAVANJE PROF. DR. TOMAŽA ZADNIKA: BOLEZNI GOVED

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

Četrtek, 18. 5. 2017  OŠ Preska, ob 18. uri

NE ČAKAJ POMLADI, NE ČAKAJ NA MAJ, DAN ODPRTIH VRAT IN  
KONCERT DITKE

OŠ Preska, T: 031 692 767

Četrtek, 18. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 18. uri 

ZAKLJUČNI KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK,  
PROMOTORKO BRANJA IN STROKOVNJAKINJO S PODROČJA  
MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

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

Četrtek, 18. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

MONOKOMEDIJA V NJENIH ČEVLJIH V IZVEDBI TEREZE GOSAR

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

Petek, 19. 5. 2017  Okrepčevalnica Stan, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: SEKCIJA ZA OŽIVLJANJE STARIH ŠEG  
IN NAVAD 

KUD JaReM, T: 041 384 098

Petek, 19. 5. 2017  Kulturni dom Smlednik, ob 20. uri

KONCERT SLOVENSKIH NARODNIH IN LJUDSKIH PESMI

KUD Smlednik – sekcija MePZ Smleški žarek, T: 040 463 501 

Prireditve v maju in juniju 2017             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 9. 6., 14. 7., 8. 9., 13. 10., 10. 11. in 8. 12. 2017,  ter objavo na spletni strani  
www.zavodsotocje.si, www.medvode.info, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. 
T: 36 14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info  W: www.medvode.info. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode 



Sobota, 20. 5. 2017  Pastoralni dom Preska

ROMANJE PO POTEH MISTIKINJE MAGDALENE GORNIK  
(PREDHODNE PRIJAVE) 

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 20. 5. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: 100 OTROŠKIH COPATK ZA 30-LETNICO  
PORODNIŠNICE LJUBLJANA

KUD JaReM, T: 041 384 098

Sobota, 20. 5. 2017  Vaški trg Zbilje, ob 17. uri

PRIREDITEV STO ČUTOV, ZAKLJUČNA PRIREDITEV FESTIVALA LIKI

KUD Pirniče, JZ Sotočje Medvode in Skupnost Barka  
E: sabinaspanjol@gmail.com 

Sobota, 20. 5. 2017  Vaški trg Zbilje, ob 18. uri

KONCERT GODBE MEDVODE – LIKI MEDVODE

KD Godba Medvode in JZ Sotočje Medvode, E: sabinaspanjol@gmail.com 

Nedelja, 21. 5. 2017  Zbor planincev je ob 6. uri.

IZLETNIŠKI ODSEK: URŠLJA GORA 1699 M (6–7 UR HOJE)

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

Nedelja, 21. 5. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

MONOLOGI TREZNE IGRALKE, PREMIERA, PROSTOVOLJNI  
PRISPEVKI! 

KUD Pirniče, T: 031 352 772 

Torek, 23. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO: DOGODIVŠČINA  
NETOPIRJA MRAČKA V IZVEDBI NIKE HRABAR Z ZAVODA RS ZA  
VARSTVO NARAVE

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

Sreda, 24. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

RAZSTAVA IN PREDSTAVITEV MAKET UPOKOJENEGA ARHITEKTA  
IN VRHUNSKEGA MAKETARJA P. OGORELCA

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

Petek, 26. 5. 2017  Klub Jedro ob 20. uri

POTOPISNO PREDAVANJE: ŠPELA BORKO – POT SKOZI GORO

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

Sobota, 27. 6. 2017  Zbor planincev je ob 7. uri.

IZLET PD MEDVODE: GRADIŠČE NAD STIČNO (3–4 URE HOJE)

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

Sobota, 27. 5. 2017  Zbor planincev je ob 7. uri.

Izletniški odsek: SREČANJE MDO

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

Sobota, 27. 5. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: 100 OTROŠKIH COPATK ZA 30-LETNICO  
PORODNIŠNICE LJUBLJANA

KUD JaReM, T: 041 384 098

Ponedeljek, 29. 5. 2017  Aljaževa domačija, ob 19. uri

KOLIŠČARJI POD ALJAŽEVO TRTO IN LIKOVNA RAZSTAVA,  
SODELUJE KD FRAN GOVEKAR

KUD JaReM, T: 031 626 855

Torek, 30. 5. 2017  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: ZAVRŠNICA–DOM NA ZELENICI–LJUBELJ

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

Torek, 30. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA

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

Torek, 30. 5. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 18. uri

VPIS V GLASBENO ŠOLO EMIL ADAMIČ 2017/2018

Glasbena šola Emil Adamič, T: 040 567 789, E: info@gs-emiladamic.si 

Sreda, 31. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

DEČEK S TATUJEM NA SRCU – SIMON MIČIĆ, ŽRTEV SPOLNE  
ZLORABE, BO PREDAVAL NA TEMO SPOLNIH ZLORAB IN PREDSTAVIL 
SVOJO KNJIGO 

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

JUNIJ
Četrtek, 1. 6. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17.30

RAZSTAVA VRTCA MEDVODE NA TEMO SLOVENIJA – MOJA DEŽELA

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

Sobota, 3. 6., in nedelja, 4. 6. 2017  Aljaževa domačija, od 9. do 12. ure

EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2017, ŽIGOSANJE LIKOVNIH PODLAG

KUD JaReM, T: 051 212 235

Sobota, 3. 6. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: 100 OTROŠKIH COPATK ZA 30-LETNICO  
PORODNIŠNICE LJUBLJANA

KUD JaReM, T: 041 384 098

Nedelja, 4. 6. 2017  Zbor planincev je ob 6. uri.

IZLETNIŠKI ODSEK: VELIKI KOPINJ 1763 M (6–7 UR HOJE)

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

Nedelja, 4. 6. 2017  Pred Občino Medvode, ob 11. uri

19. VZPON NA KATARINO

KK Medvode, T: 040 263 015

Torek, 6. 6. 2017  Knjižnica Medvode, brez odprtja

STANE GRANDLJIČ: RAZSTAVA FOTOGRAFIJ DOMAČIH IN GOZDNIH  
ŽIVALI (STRANSKI PANOJI)

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

Sreda, 7. 6. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

PREDAVANJE ALBERTA IN LEONIDE MRGOLE: IZŠTEKANI NAJSTNIKI  
IN STARŠI, KI ŠTEKAJO

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

Petek, 9. 6.–nedelja, 11. 6. 2017  Merjaščeva domačija,  
Smlednik 42, ob 21. uri

NAŠA KRI, predstava na prostem

KUD Smlednik, E: kud@smlednik.si 

Petek, 9. 6. 2017  Kulturni dom Sora, ob 20. uri

65 LET MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD OTON ŽUPANČIČ SORA

90 LET PRVEGA ZBOROVODJE MIHAELA GABRA

KUD OŽ Sora, T: 041 862 012 
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38 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:  tri knjižne nagrade

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 31. maja 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.  
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PRODAJALNA MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,

TEL.: 01-3613-300
GSM: 031-810-384, 051-649-640

UGODEN NAKUP
Ponudba velja od torka 16. do srede 31. maja (oz. do razprodaje zalog).

NOVO V MEDVODAH

- BARVE, ČOPIČI
- APNO, CEMENT

- BARVNI SPREJI, SILIKONI, MONTAŽNE PENE

DOMAČI PRIDELKI V ZADRUGI

- MLEČNI IZDELKI
- MESNINE
- SADJE, ZELENJAVA 
- JAJCA, TESTENINE IN PIŠKOTI
- KRUH (Prodajalna Medvode ob četrtkih: kmetija Jožefovc)
- MOKA, OTROBI, KAŠE
- SOK, KIS, OLJE, VINO IN LIKERJI
- MED, ČAJI, ZELIŠČA IN KREME

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
15. MAJA 2017.

*10% popust velja ob enkratnem nakupu v prodajalni. Popust ne velja za kmetijski 
repromaterial kot so semena (koruza, krompir, žita, poljščine), gnojila (mineralna 

25kg, foliarna 1l), krmila, ffs (250ml in več) in naftni derivati. Predviden
je za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za

pravne osebe ter samostojne podjetnike. 

HRANA ZA ODRASLE 
MAČKE, 100g
Losos, piščanec, govedina

0,34€
AKCIJA

0,49€ -30%

BIOKILL S
PRŠILKO

500ml

3,99€

1,48€
AKCIJA

1,85€ -20%

PELARGONIJA 
POKONČNA

ZALIVALKA, 10l

3,10€
AKCIJA

4,76€ -35%

ASEF ZEMLJA ZA 
PELARGONIJE, 40l

5,55€
AKCIJA

7,93€ -30%

ASEF GNOJILO ZA 
BALKONSKO CVETJE, 2l 

6,90€

+
DARILOROKAVICE

ORGANSKO GNOJILO 
NEUDORFF, 1kg

4,68€

OKRASNA
TRAVA, 1kg
za cca. 40m2

5,80€
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