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V okviru največjega slovenskega kohe-
zijskega projekta "Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju vodonosnika 
Ljubljanskega polja" so bile 23. novem-
bra podpisane pogodbe, in sicer za 1. in 
2. del projekta, ki obsegata nadgradnjo 
sistema odvajanja komunalne odpadne 
vode v občinah Medvode in Vodice, iz-
gradnjo povezovalnega kanala C0 v Me-
stni občini Ljubljana ter izgradnjo tretje 
faze Centralne čistilne naprave Ljublja-
na. 

ZA OBČINO NAJPOMEMBNEJŠI  
PRVI DEL PROJEKTA

Za Občino Medvode je najpomembnejši 
1. del projekta. Zanj so pogodbo za gra-
dnjo, nadzor in odnose z javnostjo pod-
pisali župan Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković, župan Občine Medvode 
Nejc Smole in župan Občine Vodice Aco 
Franc Šuštar. Pogodbe so bile podpisa-
ne z na javnem razpisu izbranimi izva-
jalci, in sicer za gradbena dela z Javno 
razsvetljavo v vrednosti 28.138.826,05 
evra brez DDV, za nadzor del z družbo 
DRI upravljanje investicij v vrednosti 
529 tisoč evrov brez DDV, za storitve od-
nosov z javnostjo pa s podjetjem Fron-

tal v vrednosti 40.327,82 evra brez DDV. 
V okviru prvega dela velikega projekta 
bo v Občini Medvode na novo zgrajenih 
22 km odpadnih kanalov in 2 črpališči 
odpadne vode, na novo bo na javno ka-
nalizacijo priključenih približno 3600 
prebivalcev.

DELEŽ OBČINE 3,1 MILIJONA EVROV

Vrednost velikega kohezijskega projekta 
je skupaj 111 milijonov evrov brez DDV. 
Financiran bo iz sredstev kohezijske-
ga sklada EU, državnih in občinskih 
sredstev. Vrednost "medvoškega dela" 
je dobrih 12,7 milijona evrov. Znane so 
številke, koliko bo kdo prispeval. Z Ob-
čine Medvode so sporočili, da največji 
del predstavlja kohezijski sklad, in sicer 
dobrih 8,1 milijona evrov, dobrih 1,4 mi-

lijona evrov bo šlo iz državnega prora-
čuna, lastni delež občine pa bo znašal 
dobre 3,1 milijona evrov.
Zanimalo nas je, kdaj se bo začelo z deli. 
Na Občini Medvode odgovarjajo: "Uved-
ba v delo je predvidena v četrtek, 21. de-
cembra (28. dan po podpisu pogodbe, kot 
to določa pogodbeno določilo). Začetek 
gradnje bo v začetku prihodnjega leta, 
če bodo ugodni vremenski pogoji (ze-
mlja ne sme biti zmrznjena), in sicer na 
tistih odsekih, kjer je že izdelan Projekt 
za izvedbo (PZI), na preostalih trasah pa 
je izvajalec že začel z izdelavo PZI pro-
jektne dokumentacije. Na uvedbi v delo 
mora izvajalec tudi predložiti terminski 
plan, ki ga bomo skupaj uskladili in ki 
bo podlaga tudi za obveščanje občanov. 
Pred začetkom del nameravamo projekt 
predstaviti občanom na javnih pred-
stavitvah po krajevnih skupnostih, kjer 
jih bomo najprej prosili za strpnost pri 
izvajanju investicije, saj bo veliko cest 
razkopanih, predstavili jim bomo način 
dela, na kakšen način jih bo obveščalo, 
posredovali bomo kontakte izvajalcev, 
da se bodo lahko v zvezi z deli na grad-
bišči obračali direktno nanje."
Glavni izvajalec del je že omenjena Jav-
na razsvetljava, ki nastopa s partnerji 
CPK., TELEG – M. in NG nizke gradnje in 
podizvajalcem Hidroinženiring. "Drugi 
podizvajalci še niso nominirani, vendar 
nominacije pričakujemo. K vsakemu 
podizvajalcu mora občina podati so-
glasje," še pojasnjujejo na občini.

ROK ZA DOKONČANJE DEL

Pogodbeni rok za dokončanje del je 972 
dni (579 dni za gradnjo in 365 dni rok 
za reklamacijo napak). Občina bo na 
območju kohezije obnovila tudi vodo-
vod (po ocenah bodo za to namenili 
1,75 milijona evrov) in zgradila mete-
orno kanalizacijo (ocenjena vrednost 
2,4 milijona evrov), za kar bodo morali 
zagotoviti lastna sredstva. To sicer ni 
del evropskega projekta, dela pa bodo 
izvedena v sklopu le-tega. Za sočasno 
gradnjo na delu tras so izkazali interes 
tudi Energetika Ljubljana, Telekom in 
Gratel (T-2). 

Podpisane pogodbe za kohezijo
Občine so podpisale pogodbe za gradnjo, nadzor in stike z javnostjo. Uvedba v delo  
je predvidena še ta mesec, rok za dokončanje del pa je dobri dve leti in pol.

Župani Medvod, Ljubljane in Vodic med podpisovanjem pogodb za velik kohezijski projekt

Vrednost »medvoškega 
dela« je dobrih 12,7 milijona 
evrov. Največji del predstavlja 
kohezijski sklad, in sicer dobrih 
8,1 milijona evrov, dobrih 
1,4 milijona evrov bo šlo iz 
državnega proračuna, lastni 
delež občine pa bo znašal dobre 
3,1 milijona evrov.
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nekje sem prebral zanimivo zgodbo, ki 
jo skušam po spominu obnoviti.

Nekoč je živel dninar, ki je imel tri sino-
ve. Ko je začutil, da se počasi poslavlja s 
tega sveta, je k svoji postelji poklical vse 
tri. Ko so se zbrali okrog njega, jim je že-
lel predati še zadnje besede. Najprej je 
naročil prvemu, naj iz kota sobe, kjer so 
stale leskove palice, prinese eno. »Prelo-
mi jo,« mu je ukazal oče in sin je to brez 
večjih težav tudi storil. Enako naročilo je 
dal tudi drugemu in tretjemu sinu in oba 
sta jih z lahkoto razlomila na dva dela.
Nato je oče še enkrat poslal vse tri sino-
ve po palice. »Sedaj pa jih zložite skupaj 
in jih poskusite prelomiti,« je rekel star 
mož. Naj so se še tako trudili, jim to ni 
uspelo.
»Vidite, sinovi, to je moja edina zapušči-
na. Če boste v zahtevnih trenutkih življe-
nja delovali vsak zase, potem vas bo vsa-
ka preizkušnja zlomila. Če pa boste znali 
stopiti skupaj in delovati skupaj, potem 
vas niti najtežje preizkušnje ne razdruži-
jo.«
Lahko zamahnemo z roko in rečemo, da 
gre le še za eno zgodbo. Lahko pa v njej 
najdemo globoko resnico, ki je dana-
šnjemu svetu pretežko razumljiva. Več-
krat pravim, da je za slabo voljo, prepir 
oziroma zamero, ki lahko traja tudi leta 
in desetletja, včasih dovolj nekaj zlona-
mernih besed. 
Če pa znamo živeti skupaj, se zaveda-
mo, da smo vsi le romarji na svoji poti, 
in sprejemamo drug drugega z vsemi 
dobrimi in slabimi lastnostmi – potem 
delujemo kot bratje, ki jih nobena preiz-
kušnja ne zlomi.

DRAGI OBČANI, 

zaključujemo pestro leto, ki je bilo z 
vidika občine in naših projektov zelo 
uspešno, saj nam je uspelo realizirati 
veliko večino ciljev, ki smo jih postavili 

z letošnjim proračunom. Z veliko dobre 
volje, optimizma, a hkrati spoštovanja 
pa zremo tudi v leto, ki prihaja in v ka-
terem poleg največjega projekta v zgodo-
vini občine Medvode – tako imenovane-
ga kohezijskega projekta – načrtujemo 
tudi veliko število drugih za življenje 
ljudi nič manj pomembnih zadev. Dela 
bo tako gotovo ogromno. Uspelo pa nam 
bo, če bomo znali razumeti drug druge-
ga in se včasih tudi prilagajati. To je na-
mreč ključ do vsakega dobrega odnosa. 
Pogovor in dogovor.

V dneh, ki prihajajo, vam želim, da bi jih 
preživeli v krogu tistih, ki vam pomenijo 
največ. Vzemite si čas. Tega nam največ-
krat primanjkuje. Izklopite oziroma odsta-
vite vsa tista orodja in naprave, ki v resni-
ci ovirajo iskren pogovor in prijeten čas s 
prijatelji. Ko boste sporočali želje dobrim 
možem, ki nas obiskujejo v teh dneh, pa 
postavite ob stran materialne reči. Njih in 
novo leto, ki prihaja, poprosimo za zdravje, 
dobro voljo, spoštovanje, nasmeh in objem 
– in vse drugo bo sledilo. 

Vaš župan Nejc Smole

Drage občanke, dragi občani,

W E  W I S H  Y O U  A  V E R Y

Merry
Christmas!

Spoštovane občanke in občani,
želimo vam vesel božič in lepe novoletne praznike ter sreče, 

zdravja in uspehov v letu 2018.

Občinski svet in Občinska uprava Občine Medvode
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Občinski svet Občine Medvode se je 29. 
novembra sestal na svoji 25. seji v tem 
mandatu. Na dnevnem redu so imeli 
štirinajst točk.

RENKO ODŠEL, PRIŠEL KALAN

Začeli so s kadrovskimi zadevami, med 
katerimi je bila najbolj pomembna 
razrešitev direktorja Javnega zavoda 
Sotočje Medvode Gorazda Renka. Veli-
ko razprave in različnih mnenj je bilo 
med svetniki že pri njegovem imeno-
vanju pred letom dni. Na koncu je bila 
večina mnenja, da se mu da priložnost, 
a njihovega zaupanja očitno ni izpol-
nil. Na novembrski seji so dali soglasje 
k njegovi predčasni razrešitvi. Direk-
torja imenuje in razrešuje svet Javnega 
zavoda Sotočje s soglasjem občine kot 
ustanoviteljice. Svet zavoda je ugotovil, 
da so za njegovo razrešitev izpolnjeni 
vsi pogoji, ter se odločil, da direktorja 
predčasno razreši. Očitajo mu, da pri 
svojem delu ni ravnal po predpisih in 
splošnih aktih zavoda in neutemelje-
no ni izvrševal sklepov organov zavo-
da in je ravnal v nasprotju z njimi. Kot 
še navajajo v obširni obrazložitvi, je s 
svojim nevestnim in nepravilnim de-
lom povzročil zavodu večjo škodo in je 
zanemarjal ter malomarno opravljal 
svoje dolžnosti, tako da so nastale ter 
bi lahko nastale hujše motnje pri opra-
vljanju dejavnosti zavoda. Kot je nave-
deno, med drugim ni pripravil letnega 
poročila javnega zavoda s poslovnim 
poročilom za leto 2016 niti ni poskrbel, 
da bi bilo to v roku pripravljeno in se-
stavljeno. Prav tako do roka ni pripra-
vil letnega programa dela s finančnim 
in kadrovskim načrtom za leto 2017. Ta 
je bil sprejet šele sredi julija. Posledica 
je, da je Javni zavod Sotočje od ustano-
viteljice Občine Medvode zato prejel 65 
tisoč evrov manj, kot bi, če bi bili do-

kumenti pripravljeni v roku. Očitkov 
je še kar nekaj, z njimi so seznanili 
tudi Renka, ta pa, kot je bilo pojasnje-
no, svoje pravice oziroma možnosti, da 
se o razlogih za predčasno razrešitev 
izjavi, ni izkoristil. Svetniki so bili so-
glasno za njegovo razrešitev. "Zgodilo 
se je pričakovano," je dejal Vito Klavora 
(GLAM), Alenka Žavbi Kunaver (SMC) 
pa je dodala, da so razlogi za njegovo 
razrešitev več kot zadostni. Katarina 
Galof, svetnica NLNKOM in predsedni-
ca sveta zavoda, je pojasnila: "Glede 
na vse seje, spodbude, pobude, ki jih je 
svet zavoda dal, stvari niso tekle v pra-
vo smer. Kljub temu da še ni letnega 
poročila, se nam je zdelo, da je treba 
nekaj ukreniti, ker sicer bo znova tisto, 
kar zelo radi rečemo, da niste opravili 
svoje naloge. V zavodu smo presedeli 
veliko število ur in zdelo se nam, da je 
treba nekaj ukreniti." 
Javni zavod Sotočje Medvode sedaj vodi 
v. d. direktorja. Za to mesto so svetni-

ki na isti seji dali soglasje Škofjeločanu 
Alešu Kalanu, in sicer do imenovanja 
direktorja, a največ za eno leto. Kalan 
delo v Javnem zavod Sotočje pozna. Dve 
leti je bil v Javnem zavodu za kulturo in 
mladino vodja programov in dobre pol 
leta v. d. direktorja s prioritetno nalogo 
finančne sanacije zavoda, tri mesece je 
bil po združitvi tudi svetovalec v. d. di-
rektorice. 
Druga kadrovska točka je bila vezana 
na Svet Glasbene šole Franca Šturma. 
Za predstavnico ustanovitelja so vanj 
imenovali Anico Boštjančič. 

SPREJET PREDLOG LETNEGA  
PROGRAMA ŠPORTA

V nadaljevanju so sprejeli še nekaj točk 
v obliki predlogov, kar pomeni, da gre 
že za dokončno odločitev. Sprejeli so 
sklep o soglasju k ceni storitve pomoč 
družini na domu v Občini Medvode in 
določili, da se izvajalcu storitve pomoč 
družini na domu izplača 4.009,50 evra 
za namen izplačila razlike v plačah od 
1. julija 2017 do 30. novembra 2017 zaradi 
povišanih plačnih razredov na podlagi 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejav-
nost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije. 

Razrešili direktorja, Sokolski dom za rušitev
25. seja občinskega sveta Občine Medvode

Svet zavoda je ugotovil, da so za razrešitev Gorazda Renka 
izpolnjeni vsi pogoji, ter se odločil, da ga predčasno razreši z 
mesta direktorja. Očitajo mu, da pri svojem delu ni ravnal po 
predpisih in splošnih aktih zavoda in neutemeljeno ni izvrševal 
sklepov organov zavoda in je ravnal v nasprotju z njimi.

Takole je v. d. direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode Ines Iskra pred enim letom predala 
posle direktorju Gorazdu Renku, ki pa je na tej funkciji ostal le eno leto.
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Sprejeli so Letni program športa za leto 
2018. Za njegovo realizacijo so zagoto-
vljena sredstva v višini 116 tisoč evrov, 
od tega 98 tisoč evrov za Šport – dogo-
vorjeni programi in 18 tisoč evrov za 
Programe športa za dosežek. Največ gre 
za Športno vzgojo otrok in mladine, in 
sicer 63 700 evrov. Letni program špor-
ta v Občini Medvode za leto 2018 zago-
tavlja, da bo Občina Medvode v Odloku 
o proračunu Občine Medvode za leto 
2018 izvajalcem športnih programov 
namenila v proračunu določen obseg 
finančnih sredstev za izvajanje pro-
gramov športa, ki so v javnem interesu 
in se sofinancirajo iz javnih sredstev. 
Letni program tako določa programe 
športa, ki se sofinancirajo iz javnih 
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, po-
trebnih za njegovo uresničevanje in 
razdelitev obsega sredstev, ki se zago-
tovi v proračunu lokalne skupnosti. V 
občini Medvode je sicer registriranih 
več kot 65 športnih društev, ki izvajajo 
več kot 30 različnih športnih panog.
Sprejeli so tudi Predlog Sklepa o izre-
dnem odpisu osnovnih sredstev iz po-
slovnih knjig Občine Medvode na dan 1. 
1. 2017.

ODLOČANJE O OŠ JELA JANEŽIČA  
PRESTAVILI

Občinski svetniki so imeli na dnevnem 
redu tudi Predlog sklepa o soglasju, da 
Občina Medvode postane ustanovitelji-
ca javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Jela Janežiča Škofja 
Loka. Njegova realizacija je pogojena s 
soglasji vseh sedanjih ustanoviteljic. 
Osnovna šola Jela Janežiča je odgovor-
na za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami. 
V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 
skupaj 119 učencev, od tega 21 iz med-
voške občine, kar predstavlja skoraj 18 
odstotkov. Največ jih je iz občine Škofja 
Loka, in sicer 40 (skoraj 34 odstotkov), 
iz občine Gorenja vas - Poljane 23 (do-
brih 19 odstotkov), iz Železnikov 19 (sla-
bih 16 odstotkov), iz Žirov pa pet (dobre 
štiri odstotke). Manjši delež jih je še iz 
občin Kranj, Vodice in Ljubljana. 
"Zaradi povečanja števila otrok s stalnim 
prebivališčem v Občini Medvode je bila že 
leta 2005 podpisana Pogodba o sofinan-
ciranju materialnih stroškov in nadstan-
dardnega programa Osnovne šole Jela 
Janežiča s strani Občine Medvode, ki jo 
je leta 2008 nadomestila še vedno aktual-
na Pogodba o financiranju Osnovne šole 

Jela Janežiča Škofja Loka. Po tej pogodbi 
Občina Medvode plačuje svoj delež rednih 
obratovalnih stroškov zavoda glede na 
število otrok," je zapisano v obrazložitvi 
gradiva. K vključitvi med ustanoviteljice 
zavoda je bila medvoška občina povablje-
na na predlog ravnateljice šole in župa-
nov občin ustanoviteljic.
Po sprejemu sklepov v vseh dosedanjih 
ustanoviteljicah bi se pristopilo k pri-
pravi osnutka novega odloka o ustano-
vitvi zavoda in sprožilo postopke obrav-
nave in sprejemanja po posameznih 
občinah. Takrat bi bilo jasno tudi, kaj 
bi to pomenilo za občinski proračun. 
Znano je, da se šola srečuje s pomanj-
kanjem prostora. 
Razprava ob tej točki je bila kar dolga, 
svetniki pa se niso mogli odločiti ne za 
in ne proti podpori predlaganemu skle-

pu, zato so odločitev preložili. Do takrat 
želijo pridobiti vse potrebne informaci-
je, kaj bi nepodpora pomenila za otro-
ke iz medvoške občine, ki obiskujejo 
šolo, in kaj bi, predvsem v finančnem 
smislu, pomenilo, če bi občina postala 
ustanoviteljica. Izpostavili so, da se že v 
medvoški občini srečujejo s prostorsko 
problematiko Osnovne šole Preska.

MED OSNUTKI TUDI O RUŠENJU  
NEKDANJEGA SOKOLSKEGA DOMA

Sprejeli so tudi več osnutkov predlogov, 
o katerih bomo več pisali ob njegovih 
dokončnih sprejetjih. Med njimi velja 
izpostaviti Osnutek Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 
Medvode (Sokolski dom). Bil je sprejet 
s pripombami, ki so jih svetniki podali 

med razpravo. Gre za propadajoči objekt 
nekdanjega Sokolskega doma, ki ga želi 
investitor Hermes iz Železnikov poruši-
ti, kar pa veljavni Odlok o prostorskou-
reditvenih pogojih za to plansko celoto 
ne dopušča. Občina predlaga, da je v 
območju dovoljena tudi rušitev obstoje-
čega propadajočega objekta. Za rušitev 
je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Propadajoči objekt je v tako slabem 
stanju, da rekonstrukcija s finančnega 
vidika za investitorja ni več smiselna, 
zato želi objekt porušili. V prostorske 
ureditvene pogoje so dodali tudi dolo-
čilo, ki določa, da gradnja parkirišča za 
tovorna vozila na tem območju ni dovo-
ljena. Novogradnja na tem zemljišču pa 
bo dovoljena šele po sprejetju odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu, v kate-
rem pa se to zemljišče nahaja v obmo-
čju centralnih dejavnosti. 
"Pečatimo usodo stavbe v Medvodah, ki 
ima določeno zgodovino, ki so ji načr-
tovalci prostora tistega časa namenili 
elitno lokacijo, da se je arhitekt močno 
potrudil in v prostor postavil stavbo, ki 
je bila okras celotni občini. Danes se 
očitno s tem osnutkom od te stavbe po-
slavljamo. V zgodovini je bilo očitno na-
rejenih kar nekaj napak, od tega da se 
takrat, ko je stavba prešla v last Donita, 
k temu ni pristopilo iz občinske strani, 

niti kasneje ne, ko je šla stavba znova 
s prodajo v zasebne roke, niti se niso 
vse ustrezne službe zavzele, da bi se za-
ščitilo pročelje. Stavba je vidna na vseh 
razglednicah starejšega izvora. Očitno 
je prišel čas, glede na to, da je dejansko 
v tako propadajočem stanju, da se več 
popraviti ne da, da bo prišlo do ruši-
tve. Kljub temu pa se je naš odbor za to 
stavbo poskušal nekako zavzeti in pre-
dlagam v sprejem sklep, da je Odbor za 
urejanje prostora in ekologijo obravna-
val in sprejel osnutek odloka in predla-
ga občinskemu svetu, da ga obravnava 
in sprejme s pripombami in zahtevo, da 
se pri gradnji novega objekta upoštevajo 
dimenzije in arhitektonski slog sedanje 
stavbe," je povedal predsednik odbora 
Sašo Šulc (NLNKOM). Dokončno spre-
jetje odloka je predvideno na naslednji 
seji.

Osnovna šola Jela Janežiča 
Škofja Loka je odgovorna za 
vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi 
potrebami. V letošnjem 
šolskem letu jo obiskuje 
skupaj 119 učencev, od tega 
21 iz medvoške občine, kar 
predstavlja skoraj 18 odstotkov.

Propadajoči objekt nekdanjega Sokolskega doma želi investitor 
Hermes iz Železnikov porušiti, česar pa veljavni Odlok o 
prostorskoureditvenih pogojih za to plansko celoto ne dopušča. 
Novogradnja bo na tem območju možna šele po sprejetju 
Občinskega prostorskega načrta.
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MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je letos izvedla eno 
izmed najtežje pričakovanih investicij 
v Krajevni skupnosti Medvode-center. 
Realizirali so II. in III. fazo obnove Med-
voške ceste in s tem zaključili projekt, 
ki se je s I. fazo začel v letu 2014. Rekon-
struirali so Medvoško cesto od podvoza 
z državno cesto do obračališča LPP. Ce-
stišče je bilo prej precej dotrajano, po-

vršine za pešce pa preobremenjene, saj 
predstavljajo povezavo velikega števila 
občanov s centrom mesta. Slovesno od-
prtje je bilo 6. decembra.
"V sklopu del so se obnovile voziščne 
konstrukcije in uredilo odvodnjavanje 
cestišča. Na novo so se uredile in raz-
širile površine za pešce, skupaj z javno 
razsvetljavo, postajališči avtobusnega 
prometa in obstoječa križišča. Posta-
vljena je bila tudi nova urbana oprema. 

Za zagotavljanje varnosti pešcev so bile 
zgrajene hitrostne ovire pri prehodih 
za pešce in na križišču z Donovo cesto. 
Rekonstrukcija Medvoške ceste je bila 
v tem mandatu na prvem mestu prio-
ritetnih projektov, ki jih je predlagala 
Krajevna skupnost Medvode-center. 
Investicijo je v celoti financirala Občina 
Medvode, končna vrednost II. in III. faze 
pa se giblje okoli 230 tisoč evrov," poja-
snjujejo na Občini Medvode.

Odprli obnovljeno Medvoško cesto

MAJA BERTONCELJ

Občani spodnjega dela Spodnjih Pirnič 
so pred časom na župana Medvod Nejca 
Smoleta naslovili peticijo, ki jo je podpi-
salo 47 krajanov s prvopodpisanim Ja-
nezom Čadežem. Želijo, da se preplasti 
cesta od Vikrč do spodnjega dela Spo-
dnjih Pirnič, in sicer vsaj do Linketa, po 
možnosti pa tudi do Planovška. 
Cesta ni bila v proračunu za letošnje 
leto, prav tako je ni tudi po sprejetju re-
balansa. Peticijo so sicer krajani poslali 
že pred njegovo obravnavo na seji obči-
snkega sveta. "Ta cesta je skoraj vsako 
zimo, kadar pade sneg, edina reševalna 
cesta za nas, krajane, za jutranjo pot na 
delo. Klanec do zgornjega dela vasi, pa 
čeprav je pravočasno očiščen, namreč 
ne dopušča vožnje, dokler ni vozišče 
zvoženo, utrjeno in posuto s soljo ali 
peskom. Kot vemo, se bo kmalu gradila 
kanalizacija. Ta cesta do Vikrč, v kateri 
je kanalizacija že položena, bo takrat za 
večino našega dela vasi edina možnost 
za vožnjo proti Ljubljani ali Medvodam.
Ko se je delala kanalizacija od Vikrč do 
Linketa, je del ceste skozi Vikrče bil as-
faltiran, ta del cestišča pa je ostal ma-
kadamski. Po njej poteka tudi kolesar-
ska pot D2 in ta odsek je verjetno edini 
na vsej trasi, ki je makadamski," so za-
pisali v peticiji.
Na Občini Medvode so jim posredovali 
odgovor, v katerem so med drugim za-
pisali, da se zavedajo, da je potreba po 
asfaltu velika in da bi izvedba tega po-

menila za vse veliko pridobitev: "Vendar 
Občina Medvode, razen nujnih vzdrže-
valni del na trasah, kjer se bo gradila 
kanalizacija, ne more izvajati večjih 
investicij, ker sredstev nima, prav tako 
pa bi izvedba takih investicij pomenila 
nesmotrno porabo proračunskih sred-
stev, kar bi z gotovostjo potrdila tako 
Nadzorni odbor Občine Medvode kot 
tudi Računsko sodišče." Pred vrati je na-
mreč začetek kohezije, gradnje kanali-
zacijskega omrežja tudi na območju KS 
Pirniče. "Gre za veliko finančno obreme-
nitev za občinski proračun, zato mora 
občina še posebej skrbno načrtovati 
investicije in s sredstvi ravnati smo-
trno in preudarno. Iz tega razloga na 
odsekih, kjer je predvidena gradnja ka-
nalizacije, praktično ne izvajamo vzdr-
ževalnih del, razen v nujnih primerih, 
zlasti pa ne investicijskega vzdrževanja 
oz. rekonstrukcij cest," so med drugim 
zapisali na Občini Medvode. Krajani, ki 
so podpisali peticijo, s tem odgovorom 
niso bili zadovoljni in so bili mnenja, 
da jim občina ni posredovala odgovo-
ra za cesto, ki so jo imeli v mislih. Po 
dodatnih obrazložitvah so na občini 
pripravili dopolnilo k njihovemu pred-
hodnemu odgovoru. "Predvidevamo, da 
gre v konkretnem primeru za javno pot 
z oznako JP751044 oziroma JP751041. Po 
delu Vikrč je načrtovana tudi trasa ko-
lesarske poti Straža, in sicer deloma 
tudi po trasah, ki niso obravnavane v 
kohezijskem projektu. Občinska upra-
va je z županom pri pripravi osnutka 

proračuna Občine Medvode za leto 2017 
načrtovala izvedbo projekta Kolesarska 
pot Straža v letu 2017 in za projekt re-
zervirala 77 tisoč evrov. V fazi obravna-
ve osnutka proračuna smo prejeli nekaj 
pripomb, med drugim tudi pripombe 
članov Občinskega sveta, da projekt ni 
nujno potreben, hkrati pa projekt ni do-
bil soglasja Športne zveze Medvode, zato 
so se do priprave predloga proračuna 
za leto 2017 sredstva prerazporedila na 
druge proračunske postavke. Ureditev 
kolesarske poti Straža predvideva tudi 
ureditev in asfaltiranje manjkajočih 
odsekov na trasi, cesta pa bo v priho-
dnje namenjena izključno kolesarjem 
in lastnikom zemljišč. Ker za projekt v 
letu 2017 ni bilo zagotovljenih sredstev, 
se ta ni izvedel. Izveden bo, ko bodo zanj 
v proračunu Občine Medvode zagoto-
vljena proračunska sredstva, pri čemer 
opozarjamo, da bo ravno zaradi začetka 
del na velikem kohezijskem projektu in 
potrebnega zagotavljanja lastnega fi-
nančnega deleža obseg ostalih investi-
cij v prihodnjih treh letih izjemno ome-
jen," pravijo na Občini Medvode. 
Predstavnikom peticije predlagajo, da 
se oglasijo na občini, kjer jim bodo z ve-
seljem predstavili načrte za ta del nase-
lja. "Glede omenjene investicije drugih 
pobud občanov, razen prejete peticije, 
nismo prejeli, Krajevna skupnost Pirni-
če pa je rekonstrukcijo cest JP751044 in 
JP751041 uvrstila na 16. mesto priorite-
tnih projektov v tem mandatu," še od-
govarjajo.

Peticija županu, želijo preplastitev ceste
Skoraj petdeset krajanov Spodnjih Pirnič je na župana naslovilo peticijo z namenom 
preplastitve ceste od Vikrč do spodnjega dela Spodnjih Pirnič. 
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Občina Medvode je sredi oktobra objavila 
Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad 
študentom Občine Medvode v letu 2017. 
Znani so rezultati. Komisija je pregledala vse 
vloge in ugotovila, da jih je skupaj prispelo 
71. Za magisterij stroke in magisterij stroke 
na enovitem magistrskem študiju je bilo 24 
vlog, 22 jih je bilo za diplomo, 19 za opra-
vljen letnik dodiplomskega študija, šest vlog 
pa je bilo neustreznih in je komisija predla-
gala, da se zavrnejo. Vloge je komisija raz-
poredila glede na zagotovljena proračunska 
sredstva v višini 25 tisoč evrov. Vrstni red 
dodeljevanja nagrad je glede na stopnjo iz-
obrazbe, v primeru prevelikega števila vlog 
za iste nagrade pa se v skladu z javnim po-
zivom določi vrstni red do porabe sredstev 
po času prejetja vloge. Podeljenih je bilo 
pet denarnih nagrad za magisterij stroke na 
enovitem magistrskem študiju v skupnem 
bruto znesku 5.746,05 evra in 19 nagrad za 
magisterij stroke v skupnem bruto znesku 
19.086,07 evra. Skupaj so podelili 24 na-
grad v znesku 24.832,12 evra bruto.

Nagrade študentom

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

OBVESTILO

MAJA BERTONCELJ

Krajevna skupnost Sora je investicijo 
novega mostu čez Ločnico postavila na 
prvo mesto želja v tem mandatu, zato 
so veseli, da jim je s skupnimi močmi 
uspelo izpeljati ta dolgo pričakovani 
projekt. Investicijo v vrednosti okrog 
dvesto tisoč evrov je v celoti financirala 
Občina Medvode in je bil njen letošnji 
največji projekt na območju KS Sora.
Gradnja je potekala od začetka poletja. 
Najprej je bil postavljen pomožni most 
za obvoz in dovozna cesta, nato je sledilo 
rušenje starega mostu in gradnja nove-
ga. Stari most je bil preozek in ni omo-
gočal normalnega srečevanja dveh vozil. 
Novi most je zasnovan kot monoliten 
armiranobetonski okvir in prečka potok 
Ločnica z enim razponom dolžine do-
brih 11 metrov. Vozna pasova omogočata 
srečevanje vozil, hkrati pa sta z novim 
pločnikom povezani naselji Rakovnik in 
Sora, kar omogoča varno šolsko in spre-
hajalno pot. Na tem delu je bila zgrajena 
tudi manjkajoča javna razsvetljava. 
Na odprtju 4. decembra je potekal kra-
tek kulturni program, ki so ga oblikovali 
pevci Moškega pevskega zbora KUD Oton 
Župančič Sora. Predsednik Krajevne sku-
pnosti Sora Mirko Javeršek se je vsem, 
ki so sodelovali v projektu, zahvalil, v 
svojem govoru pa med drugim pove-
dal: "Najprej smo mislili, da bo dovolj, če 
most samo saniramo, vendar je temeljita 
gradbena preverba pokazala, da je most v 
tako slabem stanju, da sanacija odpade. 
Vedeli smo, da to pomeni bistveno večji 

finančni zalogaj. To je bil zahteven in ob-
sežen projekt. Mislim, da je danes za nas 
lep praznik. Na Miklavžev večer je v Sori 
vedno nekaj novega. Letos smo dobili kar 
most. Sora je v smislu trajnostne mobil-
nosti kot kraj izjemno veliko pridobila." 
Župan Medvod Nejc Smole je v nagovoru 
prisotnim krajanom nekaj besed namenil 
dokončanemu projektu mostu in tudi na-
daljnjim projektom v krajevni skupnosti. 
"Časovnih rokov nismo ujeli, kot smo si 
želeli. Je pa sam most kvalitetno zgrajen. 
Je velika pridobitev. Imate krajevno sku-
pnost, ki dela. Zelo veliko so sodelovali, 
veliko dobre volje so pokazali tudi lastniki 
zemljišč, da smo lahko naredili obvozni 
most, po katerem je promet potekal dlje, 
kot smo načrtovali. To je bil letos osrednji 
projekt v vaši krajevni skupnosti, ni pa 
edini, ki se bo do konca mandata izvajal. 
V prihodnjem tednu začnemo z gradnjo 
dveh krakov kanalizacije v centru vasi, v 
javno-zasebnem partnerstvu menjamo 
energent v kulturnem in gasilskem domu, 
letos so se že začeli pripravljati projekti in 
še z nekaj več dobre volje v Sori nam bo 
morda prihodnje leto uspelo izpeljati tudi 
projekt pločnika, nove ceste, kanalizacije 
in plina do podjetja Prima Filtri. Smo tudi v 
zadnji fazi pridobivanja dokumentacije za 
gradnjo manjšega prizidka pri kulturnem 
domu. Ogromno dela nas še čaka, zato pa 
bo potrebne veliko dobre volje s strani nas 
vseh."
Po prerezu traku na samem mostu, slo-
vesnost je potekala na pokriti terasi Hiše 
kulinarike Jezeršek, je novo pridobitev 
blagoslovil še sorški župnik Jože Čuk.

Miklavž je v Soro prinesel most
V Sori so uradno predali namenu novi most čez Ločnico.

Trak sta prerezala medvoški župan Nejc Smole in predsednik KS Sora Mirko Javeršek.

Občina Medvode je objavila javni naznanili 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnut-
kov odlokov o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto 9 Medvode (vezani na po-
budo podjetja Iskra in rušitve nekdanjega 
Zdravstvenega doma), ki sta bila sprejeta na 
25. redni seji Občinskega sveta Občine Med-
vode. Javna razgrnitev bo trajala v času od 
6. do 20. decembra. Med javno razgrnitvijo 
bo v sredo, 13. decembra, organizirana jav-
na obravnava v sejni sobi Občine Medvode.

Javna razgrnitev  
osnutkov
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Gradnja krožišča na Senici je ena izmed treh letošnjih naj-
večjih investicij Občine Medvode. Krožišče je odprto že nekaj 
časa, uradna slovesnost pa je bila 22. novembra.
Domačini so ob tem pomembnem dogodku pripravili kraj-
ši kulturni program, v katerem so sodelovali člani KUD Fran 
Saleški Finžgar Senica, glavna akterja medvoški župan Nejc 
Smole in predsednik KS Senica Stanislav Ulanec pa sta se na 
dogodek pripeljala kar s kočijo. "Krajani ste to investicijo že 
težko čakali, saj od prvih dokumentiranih prošenj, da je tre-
ba urediti tudi ta odsek, mineva že skoraj trideset let. Upam, 
da prihodnje investicije ne bodo trajale tako zelo dolgo. Lahko 
je izvajati projekte, kjer je takšna podpora lokalne skupnosti. 
Hvala vsem lastnikom zemljišč in izredno delavni krajevni 
skupnosti, ki ste poskrbeli, da je projekt potekal tako gladko. 
Pretekla tri leta se trudimo, da investicije, ki jih začnemo, tudi 
zaključimo. Krožišče na Senici je bilo načrtovano za izvedbo v 
dveh letih, realizirali pa smo ga že v celoti v letošnjem. Imeli 
smo srečo z izvajalcem, podjetjem Gratel, ki je krožišče zgra-
dilo korektno v dogovorjenem času in še v znesku pod pogod-
beno vrednostjo. Takšnih primerov ni veliko," je med drugim 
povedal župan Nejc Smole. Predsednik KS Senica Stanislav Ula-
nec je dejal, da je to "ta veseli dan ali Senica je dobila krožišče", 
govor pa nadaljeval z letom 1988, ko so svetniki KS Senica pisali 
na takratno občino Ljubljana Šiška glede ureditve prometne 
infrastrukture in ohranjanja kmetijskih površin na tem ob-
močju. Ta želja je ostala, v tokratnem mandatu pa so le uspeli, 
da je bil projekt krožišča realiziran. Še zlasti se je zahvalil Ja-
nezu Deželaku, ki je občini podaril kar 3400 m2 zemljišča. "Ta 
velik prispevek nam je dal zagon, da smo sklenili dogovore o 
prodaji manjkajočih zemljišč še s preostalimi 13 lastniki. V za-
četku poletja so se začela dela. Po koncu smo v sodelovanju S 
KUD Fran Saleški Finžgar Senica krožišče tudi uredili, pripra-
vili namakalni sistem in polepšali okolico krožišča. Postavili 
smo tudi nov križ. Tako smo pridobili krožišče, ki je urejeno v 

enakem slogu kot druga medvoška krožišča. S tem smo želeli 
izkazati predanost medvoški občini, čeprav se včasih zdi, da 
smo ena izmed obrobnih vasi, ki je večkrat v ozadju. Zelo sem 
zadovoljen s tem, kar je s to investicijo pridobila naša krajev-
na skupnost. Krožišče je z ostalo ureditvijo pomemben objekt, 
ki ga krajani potrebujemo in vsakodnevno tudi uporabljamo." 
Krožišče bodo krasili gare, plug in veriga. Nove pridobitve je na 
koncu blagoslovil župnik Župnije Sora Jože Čuk.
Kaj je bilo narejenega v sklopu investicije, je pojasnila Mateja 
Kovač Dragar z Občine Medvode: "Zgrajeno je bilo krožišče z na-
vezovalnimi kraki, preplastena je bila cesta proti naselju Senica, 
ki je sedaj enosmerna. Zgrajen je bil hodnik za pešce, uredila se 
je tudi kolesarska povezava vse od naselja Senica do Zdravstve-
nega doma Medvode." Otroci so s tem dobili tudi varno pot do 
šole. Poleg krožišča je največja sprememba enosmerna cesta v 
smeri proti Senici. Kot je pojasnila Kovač Dragarjeva, je bila to 
rešitev, ki so jo izbrali krajani skupaj s krajevno skupnostjo in 
na tej podlagi so začeli z izdelavo projekne dokumentacije.

Ta veseli dan ali Senica je dobila krožišče
Slabega pol milijona evrov je vrednost investicije krožišča na Senici. Krajani so na 
ureditev prometne problematike na tem območju čakali skoraj trideset let.

Nove pridobitve sta s pomočjo otrok uradno odprla župan Nejc 
Smole in predsednik KS Senica Stanislav Ulanec.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode obvešča, da bo letošnjo 
zimo od 15. novembra do 15. marca iz-
vajala zimsko službo skladno z veljavno 
kategorizacijo občinskih cest, ki je bila 
sprejeta v letu 2016.
Izvajalec zimske službe na vseh kate-
goriziranih cestah in pločnikih na ob-
močju medvoške občine je podjetje Go-
renjska gradbena družba, ki bo zimsko 
službo izvajalo s podizvajalci. Za izvaja-

nje del zimske službe je tako odgovor-
no podjetje Gorenjska gradbena družba. 
Vodja cestne baze Medvode je Klemen 
Pirc. Tudi na državnih cestah je za izva-
janje zimske službe na področju Občine 
Medvode zadolženo isto podjetje, torej 
Gorenjska gradbena družba. 
Pogoj za začetek pluženja je, da je na ce-
sti deset centimetrov snega. Ceste mo-
rajo biti po zakonu splužene v 24 urah 
od začetka sneženja, pločniki pa v 48 
urah (razen kadar je treba sneg odvaža-

ti). V Občini Medvode je kategoriziranih 
okrog 210 kilometrov cest, od tega pri-
bližno 140 kilometrov asfaltnih in 70 ki-
lometrov makadamskih. "Naša želja in 
želja izvajalca je, da so ceste splužene v 
čim krajšem možnem času. Določen je 
prioritetni vrstni red pluženja, po kate-
rem se zimska služba izvaja. Prosimo, 
da v času zimskih razmer vozniki vozila 
opremite z zimsko opremo in prilagodi-
te hitrost vožnje razmeram na cesti," še 
pravijo na Občini Medvode.

Izvajanje zimske službe v novi zimi
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BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega prav-
nega nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritli-
čju, od 8. do 13. ure. Za svetovanje se je treba predhodno naročiti po telefonu številka 01/521 18 88 ali  
na elektronski naslov pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2017: 15. 12.

MAJA BERTONCELJ

V Klubu Jedro so se 28. novembra srečali 
člani Odbora za mednarodno sodelova-
nje Občine Medvode in vsi tisti, ki jih to 
področje zanima. Skupaj so pregledali 
projekte, ki so bili izvedeni v tem letu, 
se spoznavali, delili izkušnje in predsta-
vili načrte za prihodnje leto. 
Predsednica odbora podžupanja Darin-
ka Verovšek je poudarila, da ji je zelo 
prijetno delati v takšnem odboru, v 
katerem so ljudje s pozitivno energijo. 
Predstavila je letošnje projekte, ki so 
jih izpeljali: "V letu 2017 je bilo podro-
čje mednarodnega sodelovanja v občini 
zelo aktivno. Osrednji projekt "EU, kot si 
jo želimo – Imagine EU, we wan't" je bil 
vezan na pobrateno mesto Crest in sofi-
nanciran z evropskimi sredstvi. Vanj je 
bilo vključenih več kot štirideset mladih 
iz občine Medvode, ki so na dogodku v 
marcu skupaj z evropskima poslance-
ma Tanjo Fajon in Francem Bogovičem 
izmenjali poglede na Evropsko unijo 
ter razmišljali o njeni prihodnosti in 
priložnostih, ki jih vidijo v njej za svoj 
osebni razvoj. Vrhunec dogodka je bilo 
srečanje preko 150 mladih v Crestu, kjer 
so s predstavniki petih mest predstavi-
li svoje delo in izmenjali ugotovitve. V 
maju nas je obiskalo 19 pohodnikov iz 
pobratenega mesta Crest. V sodelovanju 
s Planinskim društvom Medvode in Du-
šanom Brekičem ter Nado Prešeren so 
v petih dneh obiskali pogorja celotne 
Slovenije, dan preživeli v Polhograjskih 
Dolomitih in se zadržali na prireditvi 
Medvode v gibanju. Manjša delegacija 
je sodelovala na festivalu kultur in na-
rodov avgusta v mestu Nidda v Nemči-
ji, kjer se je predstavila s tradicional-
no kranjsko klobaso, narodno nošo in 
Avsenikovo pesmijo ter izmenjala nove 
ideje za sodelovanje obeh odborov. Vse 
leto je v kavarni Sotočje vsak torek po-

tekal Slovenglish, druženje občanov, ki 
si želijo enkrat tedensko utrjevati in po-
glabljati znanje angleškega jezika."
Veliko načrtov imajo tudi za naprej. Prvi 
naslednji dogodek, na katerem bodo so-
delovali, bo letošnje tradicionalno ku-
hanje vina in čaja, na katerem bo imel 
odbor za mednarodno sodelovanje stoj-
nico skupaj s predstavniki mesta Crest 
in Ponte San Nicolo. O tem, kaj jih čaka 
v letu 2018, pa pojasnjuje Verovškova: 
"Čaka nas postavitev spletne strani na-

šega odbora. Predviden je obisk mesta 
Crest v času srednjeveškega festivala in 
izmenjava učencev OŠ. Iz mesta Nidda 
nas konec maja obišče skupina 30 obča-
nov, ki bo spoznavala Slovenijo in Med-
vode. V mestu Ponte San Nicolo se bo 
tudi letos predstavila skupina na tradi-
cionalni medkulturni večerji. Seveda pa 
bomo povabili predstavnike vseh mest, 
da doživijo prednovoletni čas v Medvo-
dah na druženju tudi v prihodnjem Ve-
selem decembru v Medvodah."

Srečanje Odbora za mednarodno sodelovanje 
Pregledali so uspešno izpeljane projekte v tem letu in se zazrli v prihodnjega.

V sliki in besedi so spredstavili letošnje projekte.

Utrinek z druženja
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MAJA BERTONCELJ

Tretji petek v novembru smo v Sloveniji 
šestič obeležili dan slovenske hrane, ki 
ga je Vlada Republike Slovenije razglasi-
la leta 2012. Na ta dan poteka tudi pro-
jekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki 
se je začel na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije. Udeležilo se ga je več kot 260 
tisoč otrok. Projekt je podprl tudi med-
voški župan Nejc Smole, na ta dan pa 
obiskal Vrtec Medvode – Enota Sora in 
zajtrkoval skupaj z otroki. Pridružila sta 
se mu tudi predstavnika Občinskega če-
belarskega društva Medvode in vodstvo 
Vrtca Medvode.

MEDVOŠKI ZAJTRK

Otrokom so za zajtrk postregli kruh, 
med, maslo, mleko in jabolko. Bil je pre-
težno lokalni, medvoški. "Poskrbeli smo, 
da je kruh z ekološke kmetije Pr' Črnet, 
mleko in maslo s Kmetije Mis, med je z 
belokranjskih koncev, saj smo tudi da-
nes slišali, da medvoški čebelarji medu 
nimajo dovolj, jabolka so pa zbirka eko-
loške pridelave v Sloveniji," je pojasnila 
Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvo-
de. "Je okusno. Radi imamo takšen zaj-
trk," je bilo slišati iz otroških ust. Pogosto 
slišimo o pomenu zdravega zajtrka za 
dober začetek dneva. Kot kažejo podat-
ki, vedno več otrok zajtrkuje, prav tako 
zajtrkuje vedno več tudi odraslih, kjer 
so ženske sicer boljše od moških. Župan 
Nejc Smole pravi, da v tem ni ravno za 
zgled, saj največkrat ne zajtrkuje. Zjutraj 
spije le hladno kavo. Tradicionalni slo-
venski zajtrk je zelo pomemben dan tudi 
za čebelarje. Primož Ločniškar in Leon 
Merjasec sta za otroke tudi letos prinesla 
zgibanko Čebelica, moja prijateljica, ki 
predstavlja pot od čebele do medu. Otro-
ke o tem izobražujejo tudi preko čebelar-
skih krožkov, ki potekajo na nekaterih 
medvoških osnovnih šolah. "Čebelarske 
krožke imamo v PŠ Sora, na OŠ Medvode 
in OŠ Simona Jenka Smlednik. Naš na-
men je, da otrokom že od nižjih razredov 
osnovne šole pokažemo, povemo, kaj je 
čebela. Ni bistvo čebelarstva samo pre-

delava medu, propolisa, cvetnega prahu, 
temveč tudi opraševanje. Bistvo vsega je, 
da otroci to spoznajo, da spoznajo, kaj so 
ti pridelki in kako pridemo do njih in kaj 
se vse iz čebeljih izdelkov da narediti. Pri 
šoli v Sori in v Medvodah imamo tudi 
čebelnjak," je povedal Primož Ločniškar, 
predsednik Občinskega čebelarskega 
društva Medvode in dodal, da je za njimi 
znova slaba sezona: "Letos je že peto leto, 
ko smo pridelali okrog dvajset odstotkov 
od pričakovanih količin medu. Pet let de-
lamo izgubo, a to je naše veselje, zato se 
s čebelarstvom še ukvarjamo. Vsako leto 
je manjši donos, letos je bil katastrofal-
no majhen. Država nam ponuja smešno 
pomoč." 

ŽUPAN O LOKALNI HRANI IN TRŽNICI

Dan slovenske hrane poudarja pomen 
lokalne hrane in letos so v ospredje po-
stavili pomen naročanja hrane v jav-
nih zavodih iz lokalne bližine. Glede 
na to, da je bil Ločniškar tudi kmetijski 
svetovalec, je nekaj besed namenil še 
tej temi: "Vse je odvisno od pridelka. Iz 
medvoškega okolja bi se lahko v celoti 
oskrbovali z mlekom, tudi krompirjem, 
mesom, z vsem drugim pa mislim, da 
ne." Epihova pravi, da zadnji podatki 
kažejo, da bi medvoški kmetje oziroma 

pridelovalci težko stalno zagotavljali 
toliko hrane, kot jo potrebujejo v njiho-
vem javnem zavodu. Sodelujejo pa tudi 
z drugimi kmeti iz Slovenije. Pogled na 
aktualno tematiko je dodal tudi medvo-
ški župan Nejc Smole: "Narejeni so bili 
dodatni koraki naprej, da se delež lo-
kalno pridelane hrane v javnih zavodih 
vsako leto zvišuje. Tudi prošnja občine 
vsem javnim zavodom je bila, da letno 
poročajo o odstotku lokalno pridelane 
hrane, ki jo odkupijo. Letos pa so korak 
ali dva naprej naredili sami kmetovalci. 
Z anketo med njimi smo križali ponud-
bo in povpraševanje. Prosili smo jih, da 
nam vrnejo anketne lističe, iz katerih 
bo razvidno, koliko lokalne pridelane 
hrane in kaj lahko ponudijo našim jav-
nim zavodom. Po drugi strani pa smo 
želeli pridobili podatke, kaj naši javni 
zavodi potrebujejo. Verjamem, da bomo 
na ta način še povečali delež odkupa lo-
kalne hrane v javnih zavodih." 
Občani lokalno pridelano hrano lahko 
kupijo tudi na medvoški tržnici. Župan 
je pojasnil, kako napreduejo projekti za 
njeno ureditev: "Pred kratkim smo do-
bili prve vizualizacije projekta. Računa-
mo, da bomo konec leta ali najkasneje v 
januarju zaprosili za gradbeno dovolje-
nje. Ta projekt mora biti v prihodnjem 
letu zaključen," je dejal župan.

Zajtrk z lokalno hrano in županom
Na dan slovenske hrane je bil tradicionalni slovenski zajtrk – med, maslo, kruh, 
mleko in jabolko. Poseben je bil letos za otroke Vrtca Medvode – Enota Sora. Na mizah 
so imeli hrano večinoma z medvoških kmetij, obiskal pa jih je tudi medvoški župan.

Medvoški župan Nejc Smole tokrat ni mazal masla in medu, temveč je zajtrk raznašal.
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MAJA BERTONCELJ

Golfsko igrišče v Smledniku je bilo dano na dražbo po tem, ko 
se je družba Golf projekti znašla v stečaju. Prva javna dražba 
je bila 22. novembra in je bila uspešna. Celotno premoženja 
stečajnega dolžnika družbe Golf projekti, ki obsega golfsko 
igrišče in stavbe, je bilo za izklicno ceno 5.787.814,60 evra pro-
dana dražitelju Sberbank banki iz Ljubljane, ki so edini v roku 
plačali varščino v višini več kot pol milijona evrov. 

GOLFSKO IGRIŠČE BO NEMOTENO DELOVALO NAPREJ

Kupila je golfsko igrišče s spremljajočo infrastrukturo in po-
trebno tehnološko opremo. Poleg golfskega igrišča z 18 lu-
knjami je to zaključeno s klubsko hišo, v kateri je tudi gostin-
ski lokal. Ob igrišču z devetimi luknjami, ki je namenjeno 
izvajanju aktivnosti Akademije, pa je objekt, v katerem so 
recepcija s trgovino in pomožni prostori za potrebe shranje-
vanje opreme članov. Igrišče je s pomočjo evropskih sredstev 
postavil gorenjski podjetnik Marko Štirn, ki je bil predsednik 
uprave družbe Golf projekti. Stečajni postopek je predlagala 
Sberbank, ki je družbi izdala kredit, zavarovan s hipoteko na 
nepremičninah. Sberbank banka, ki je v ruski lasti, je največji 
upnik v stečaju družbe Golf projekti in je stečaj tudi predla-
gala. Zanimalo nas je, kakšne imajo sedaj načrte z golfskim 

igriščem v Smledniku, vendar konkretnih odgovorov nismo 
dobili. "Skladno s smernicami in poslovno politiko Skupine 
Sberbank informacij o svojih preteklih, obstoječih oziroma 
potencialnih poslih zaradi dobre poslovne prakse in zaupno-
sti, ki jo kot bančniki zagotavljamo svojim poslovnim par-
tnerjem, ne razkrivamo. Zagotavljamo, da je nakup s strani 
banke Sberbank del načrta za dolgoročno rešitev nejasne si-

Na javni dražbi prodali golfsko igrišče
Golfsko igrišče v Smledniku je za 5,78 milijona evrov kupila Sberbank banka. 

Golfsko igrišče Smlednik je bilo prodano že na prvi javni dražbi.

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82); maloprodajna cena z DDV je 13.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 162 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12.10.2017 znaša 10,4% in se spremeni, če 
se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 9.793 EUR; skupni znesek za plačilo 17.469 EUR; stranka v primeru Peugeot 
Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih 
pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Natančna specifikacija pogojev ponudbe je objavljena na spletni strani peugeot.si.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 
0,00171 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

SUVERENO
DO VSEH CILJEV!

peugeot.si

SUV 2008

SUV 3008

SUV 5008

5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 € 

KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK 
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tuacije, po stečaju dosedanjega lastnika. Obveščamo vas, da bo 
golfsko igrišče nemoteno delovalo in nudilo vsem uporabni-
kom igrišča storitve na najvišjem nivoju," so sporočili.

TAKO HITRIH PRODAJ V STEČAJIH NISMO VAJENI
Golfsko igrišče je na javni dražbi prodajal Tomaž Čad, upravitelj v 
stečajnem postopku. Po dražbi je bil zadovoljen. "Zelo sem zadovo-
ljen, predvsem zato, ker je vse skupaj potekalo izjemno hitro. Tako 
hitre prodaje v stečajih nismo vajeni. Stečaj se je začel 10. februarja 
letos, izjemno smo pohiteli s cenitvami, ki so potem omogočile hi-
ter proces prodaje. Prvič v Sloveniji se je zgodilo, da je bilo v stečaj 
dano golfsko igrišče, ki je zelo specifična infrastruktura. Naša prva 
naloga je bila, da smo ohranili igrišče v funkciji kot delujoče pod-
jetje, kar nam je v celoti uspelo. Lahko rečem, da igralci in uporab-
niki golfskega igrišča razen iz javnih evidenc sploh niso vedeli, da 
se tukaj karkoli dogaja. Veseli me, da je do prve prodaje prišlo pred 
koncem leta, ker je decembra obdobje, ko golfski igralci sklepajo 
nove letne pogodbe za naslednjo sezono, in pričakujem, da bo to 
tudi omogočilo spet normalen proces nadaljevanja igranja na tem 
igrišču. Seveda pa je to odvisno od novih lastnikov. Njihovih načr-
tov ne poznam in upati je, da bo to izjemno golfsko igrišče delovalo 
naprej," je po koncu dražbe povedal Tomaž Čad.
Nad tem, da se je za nakup odločila Sberbank, ni presenečen: 
"Oni so tudi največji ločitveni upnik. Njihova terjatev je skoraj 
osem milijonov evrov, so tudi predlagatelj stečaja. Vem, da so 
se vrsto let trudili, da bi uredili razmere. Pravzaprav so vsa 
njihova ravnanja dosti logična." 
Stečaj družbe Golf projekti bo potekal naprej. Kako, pojasnjuje Čad: 
"Sledi plačilo kupnine, ureditev vseh formalnosti, potem izročitev 
nepremičnine, primopredaja. S tem bo odpadla velika skrb, ki je 
bila zelo intenzivna, v nadaljevanju pa me čaka razreševanje od-
nosov, ki so pretekli odnosi z bivšimi lastniki, izterjevanje terjatev 
in počasi zaključevanje stečaja. Kdaj to bo, je težko napovedati. 
Imamo še veliko pravdo z državo, to je za sredstva, ki so bila dana 
iz evropskih virov. Ta pravda je v zelo začetni fazi in postopki na 

sodišču včasih tečejo tudi neracionalno dolgo. Mislim, da prej 
kot v letu in pol stečaja ne bo možno zaključiti."
Golfsko igrišče je sicer v najemu investicijske družbe Stu-
dioPro M & A, ki je ni bilo med dražitelji, prav tako kot tudi 
ne ruskih lastnikov hotela Cubo, ki so pred časom kupili 
zemljišče ob golfskem igrišču. 
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MOJCA FURLAN

Ob koncu koledarskega leta razmišlja-
mo, kakšno obdobje je za nami, kakšne 
izkušnje smo pridobili, kakšno pot pre-
hodili. V ekološkem kotičku smo nizali 
nabor trajnostnih korakov, varovanja in 
ohranjanja okolja, zelenega življenjske-
ga sloga, krožnega gospodarstva. Tudi 
v pravljičnem in čarobnem decembru 
lahko izberemo dejanja, ki so prijazna 
okolju, naravnim virom, ljudem in ži-
valim. Občina Medvode s svojimi kraji, 
gozdovi, vrhovi in vodotoki tvori čudovi-
to mrežo prepletenosti naravnih darov. 
Ekosistemi ponujajo dom za mnoge 

rastline in živali. Pustimo zelenje, naj 
raste tudi v svoji obliki. Sadimo drevesa 
in avtohtone rastline. Travniki, polja in 
domači vrtički z rodovitno prstjo nudijo 
krajanom izobilje domače hrane in mo-
žnost lokalne samooskrbe. Ste vedeli, 
da dva centimetra humusa nastajata 
približno sto let? Povezava z okoliškimi 
kmetijami nam omogoča kratko pre-
hranjevalno verigo, sezonsko hrano in 
manj onesnaževanja z gnojili, manj iz-
puhov v ozračje zaradi mobilnosti. Izbi-
rajmo dejanja, ki krepijo sožitje narave 
in človeka. Vsak od nas želi svojim otro-
kom in vnukom samo najboljše. Zato 
tudi v zimskem obdobju pomislimo na 
"zelena" dejanja. Izogibajmo se pretirani 
potrošniški mrzlici. Zadovoljstvo, mir 
in ravnovesje poiščimo v naravi, ne v 
materialnih dobrinah. Zmanjšujmo ko-
ličino gospodinjskih odpadkov. Pri loče-
vanju dobro zaprimo zabojnike. Izkori-
stimo izjemni regijski center za ločeno 
zbiranje odpadkov. Plastičnih izdelkov 
za enkratno uporabo ne uporabljajmo. 
Plastika in mikroplastika sta huda one-
snaževalca naših voda. Morja, zibelka 

življenja, so ogrožena zaradi množice 
plastičnih odpadkov. Zmanjšujmo one-
snaženost ozračja, ki pozimi nastane 
zaradi hišnih kurilnih naprav in zaradi 
prometa. Avtomobil v prostem teku pro-
izvaja mnogo izpustov.
Tudi ognjemeti in njihove sestavine 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Iz-
postavljenost majhni količini strupe-
nih snovi, težkih kovin lahko povzroči 
posledice ljudem, ki bolehajo za astmo 
ali pa so morda občutljivi na kemič-
ne sestavine. Onesnažijo pitno vodo in 
prispevajo k pojavom, kot je kisel dež. 
Nastane velika količina razgradljivih in 
nerazgradljivih odpadkov. Živali so za-
radi ostrega sluha še bolj izpostavljene 
kot ljudje. Ognjemeti jih zmedejo in pre-
strašijo. Številni hišni ljubljenčki zbežijo 
od doma. Pri tem nekatere zbijejo avto-
mobili ali pa se poškodujejo kako dru-
gače. Ognjemeti pri živalih povzročijo 
paniko, ki lahko vodi do hudih poškodb, 
globoko ukoreninjenega strahu ali celo 
smrti. Bodimo prijazni do soljudi in do 
živali. Od starega leta se poslovimo z 
živo novoletno jelko. Srečno v 2018!

Kotiček za trajnostni razvoj

KNJIŽNICA MEDVODE

APPANAH, NATHACHA:  
POVRATNIK NASILJA

Marie iz francoske doline sledi svojemu 
možu Chamsidinu na Mayotte, ki leži v 
Indijskem oceanu. Otok je leta 2011 po-
stal  najbolj oddaljeno območje, kjer ve-
lja zakonodaja evropske unije in hkrati 
tudi afriška Lampedusa, kjer pristajajo 
tisoči afriških beguncev. Marie dela v 
lokalni bolnišnici in nekaj časa uživa 
zakonsko življenje na eksotičnem oto-
ku. Ko pa leta minevajo in ne zanosi, jo 
mož zapusti in si poišče novo žensko. 
Ona se ne želi ločiti in počasi se njen raj 
spreminja v pekel. Neke noči policija v 
bolnišnico pripelje skupino pribežnikov 
in mlada ženska ji v roke potisne svoje-
ga dojenčka, ki ima eno modro in eno 
zeleno oko. Ker naj bi ga obsedel džin, 
ga zaradi vraževerja noče in tako Marie 
postane mama malemu beguncu Mois-

eju. Ta kasneje kot najstnik vedno tež-
je sprejema belska pravila, in ko Marie 
nenadoma umre zaradi kapi, fant reši-
tev išče v barakarskem naselju Gaza. 

CLEMENT, JENNIFER:  
MOLITVE ZA UGRABLJENE

V revnem mehiškem gorovju Guerre-
ra živijo samo ženske. Mame s svojimi 
hčerami. Moški so odšli iskat delo dru-
gam in jih prepustili na milost in nemi-
lost mamilarskim kartelom, ki vladajo 
v teh krajih. Če se vračajo, jim prinesejo 
aids. Tu je vsak otrok, ki se rodi, »de-
ček« in starejše punčke poskušajo biti 
čim grše. Ob zvokih džipov družno beži-
jo v izkopana skrivališča. Lepa dekleta 
namreč ugrabijo in nobena se ne vrne. 
Poleg tega jih z neba s pesticidi, ki naj bi 
uničevali makova polja, stalno škropijo 
vladna letala. Ladydi Garcia Martinez 
sredi ubijalskih škorpijonov in kač živi 
sama s kleptomansko mamo, ki po-

stane še alkoholičarka.  V vasi živi tudi 
Marie, dekle z zajčjo ustnico, ki je vedno 
bolj podobna Ladydiinemu očetu. Tega 
njena mama ne prenese, in ko jo ustre-
li, nihče ne odreagira, saj dejanje štejejo 
za upravičeno maščevanje. Ladydi se v 
mestu zaposli kot služabnica, ampak 
tudi tu življenje zanjo ni nič lažje.

PREBERITE TUDI:

MELTON, G. DOYLE: Bojevnica ljubezni
SKUBIC, ANDREJ E.: Permafrost
KORUN, BORUT: Zadnji inkovski zaklad
TREMBLAY, LARRY: Nasad oranževcev
FOLLETT, KEN: Stebri zemlje
VODOLAZKIN, JEVGENIJ G.: Laurus
WULF, ANDREA: Iznajdba narave
RAMOVŠ, JOŽE: Sožitje v družini
GRŽAN, KAREL: 95 tez, pribitih na  
vrata svetišča kapitalizma
MACAULAY, DAVID: Kako kaj  
deluje zdaj
LESKOVEC, BORIS: Na brzicah življenja

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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VSEM ŽELIMO 
VESEL BOŽIČ, 
OBILO 
ZDRAVJA  
IN SREČE 
V NOVEM LETU! 
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MAJA BERTONCELJ

Škofijska karitas Ljubljana se je odločila, da bo poskrbela za 
strokovno pomoč v obliki tečajev domače nege. Ti potekajo v 
posameznih okoljih in letos je bil tudi v Medvodah. Pripravi-
la ga je Župnijska karitas Smlednik v sodelovanju s Centrom 
starejših Medvode. Obveščene so bile vse župnije v občini, na 
tečaju pa je bilo okrog dvajset udeležencev. Vodila ga je Alojzi-
ja Fink, diplomirana medicinska sestra in specialistka patro-
naže zdravstvene nege, ki poučuje na Srednji zdravstveni šoli 
Ljubljana. Tečaj je bil brezplačen, potekal je v Centru starejših 
Medvode, ki je za ta namen brezplačno odstopil prostor in dal 
na voljo tudi potrebne pripomočke.
"Tečaji je potekal v obliki predavanj, pogovorov in vaj. Tako 
so udeleženci poleg teoretičnih znanj pridobili tudi praktične 
izkušnje, določena znanja s področja negovanja varovancev v 
domačem okolju. Največkrat negujejo svoje bližnje, to je starše 
ali druge, nekateri pomagajo tudi sosedu, znancu ... Vemo, da 
se populacija tudi v Sloveniji stara, da je potreb po negi doma 
vedno več, zato Škofijska karitas Ljubljana organizira tečaje 
domače nege. Zanimanja je vedno več, letos še veliko več kot 
pretekla leta. Negovanje je zahtevno delo, za katero potrebuješ 
določeno znanje, in če ga imaš, občutno olajšaš delo sebi in 
tudi poskrbiš za varnost samega varovanca. Če nečesa ne znaš 
in narobe narediš, ogrožaš sebe in ogrožaš varovanca. Napake 
so različne. Zahtevno je premikanje varovanca, premeščanje, 
dvigovanje, zaradi neznanja pride do poškodb pri negovalcih 
in tudi varovanec lahko pade. So specifične stvari, tudi v zvezi 
s prehrano in izločanjem. Na tečajih tisti, ki že negujejo, veli-
kokrat rečejo, kaj vse bi drugače naredili, koliko bi bilo lažje, če 
bi to znanje imeli že prej," je povedala Alojzija Fink.
Vsebina programa tečaja je bila obsežna. "Vključevala je ure-
janje postelje, če varovanec ne more vstati, velik poudarek je 
bil na gibanju s pripomočki ali brez njih, premikanju, dvigo-
vanju, vstajanju, pomoči pri hoji, vključili smo tudi elemente 
kinestetike, osebno higieno, hranjenje, tudi kako nameščamo 
pripomoček za inkontinenco, če ima varovanec stalni urinski 

kateter, pojasnila pa sem še, kako mora oskrbovalec poskrbeti 
sam zase," je dejala Finkova in dodala, da po izkušnjah na tečaj 
pridejo tisti, ki že negujejo, pa tudi tisti, ki še ne: "Predvsem pa 
so udeleženci vedno izjemni ljudje, srčni in jim je mar za so-
človeka ter mu želijo pomagati tudi prek negovanja."
Med udeleženci tokratnega tečaja v Medvodah so bili večinoma 
takšni, ki že imajo izkušnje z negovanjem. "Večina, ki nas je prišla 
iz Karitas Preska, hodimo pomagat v Center starejših Medvode. 
Tečaj smo opravile pred desetimi leti. Sedaj nas je nekaj novih, 
kaj smo od takrat tudi že pozabile in smo se odločile, da posluša-
mo še enkrat. To je tisto znanje, ki pri negovanju veliko pomaga. 
Vse je prikazano tudi v praksi, kar je najbolj pomembno," je bila 
zadovoljna Ivanka Šušteršič. Med ženskami je bil en sam moški, 
ki je dejal: "Marsikaj o negi veš, bistva pa pogosto ne. Tečaj je bil 
enkraten in mi je dal veliko potrebnega znanja. Ne vem, kje bi 
sicer iskal pomoč, če ne bi bilo tega tečaja. Biti negovalec je težko 
delo, še bolj psihično kot fizično." Udeleženci so si bili enotni, da 
se o negi na domu premalo govori in da človeka to področje ne 
zanima, dokler teh znanj ne potrebuje. Konec januarja bo v Cen-
tru starejših Medvode potekalo še predavanje o negi umirajočih.

Tečaj nege bolnika na domu
"Večkrat slišim, kaj bi drugače naredili, koliko bi bilo lažje, če bi znanje imeli že prej," 
pravi Alojzija Fink, ki je v Medvodah vodila brezplačni tečaj nege bolnika na domu.

Udeleženci tečaja nege na domu, ki ga je vodila Alojzija Fink.

MAJA BERTONCELJ

Sredi novembra je v OŠ Pirniče potekalo občinsko mladinsko gasilsko tekmovanje v kvizu. 
Izbirno tekmovanje za prihodnje leto so po dogovoru izvedli že letos. Mladi gasilci so se 
preizkusili v treh disciplinah s področja teorije in prakse. Nastopilo je 23 ekip, največ, po 
šest, iz PGD Sora in PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh. Pomerili so se v kategoriji pionirjev, 
mladincev in pripravnikov. Med pionirji so največ znanja pokazali mladi iz PGD Zg. Pirniče 
2, med mladinci iz PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh 4, med gasilci pripravniki pa iz PGD Zg. 
Pirniče 4. V točkovanju za pokal Gasilske zveze Medvode so bile najboljši mladi gasilci iz 
PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh pred Soro in Zg. Pirničami. Na četrtem mestu je tekmovanje 
v kvizu končalo PGD Preska, na petem PGD Smlednik, PGD Zbilje pa svojih predstavnikov 
tokrat ni imelo. Regijsko tekmovanje bo prihodnje leto.

Mladi gasilci na kvizu preverjali svoje znanje
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ROMANA EPIH,  
RAVNATELJICA VRTCA MEDVODE

Mediji so vsepovsod. Smiselno je, da 
razmišljamo o medijih kot okolju. Vsi 
partnerji se strinjamo, da so informa-
cije brezmejne, otroci pa niso dovolj 
usposobljeni za njihovo uporabo. Zara-
di eksplozije virtualno-digitalnega živ-
ljenjskega sloga smo zmedeni, saj ne 
vemo, kako otrokom omejiti medijsko 
uporabo. Da bi otroci lahko delovali v 
medijski kulturi, potrebujejo znanje za 
njeno obvladovanje.
V projekt je vključenih šest partnerjev: 
Finska kot koordinator, Nemčija, Slove-
nija, Poljska, Francija in Belgija. Sloven-
ski partnerji smo največji. Koordinato-
rica za Slovenijo je Helena Izda Štular. 
Tako nemški kot belgijski partnerji ima-
jo otroke več različnih narodnosti. Še 
zlasti otroci v belgijskem vrtcu in šoli se 

soočajo s številnimi izzivi zaradi prise-
ljencev ali šibkega socialnega položaja. 
Naš cilj je ozavestiti starše, naj bodo po-

zorni na uporabo medijev v družinah; 
kako uživati   v medijih kot tudi ime-
ti nadzor nad uporabo: roki, starostne 

Bodite pozorni na uporabo medijev v družinah
Medijska vzgoja in preprečevanje nasilja je naslov projekta, v katerega je vključen 
tudi Vrtec Medvode in bo potekal še do avgusta. Gostili smo partnerje Erasmus+.

Utrinek z obiska Erasmus+ partnerjev v Vrtcu Medvode



omejitve ... Naš cilj je tudi poiskati nove delovne metode in 
nove načine uporabe medijev v vrtcih: izdelava kratkih fil-
mov z otroki, snemanje lastnega videa, novice v vrtcu, ča-
sopis, sodelovanje s televizijskimi novinarji ... Z nakupom 
nove tehnične opreme bomo imeli več možnosti za izvajanje 
različnega medijskega izobraževanja, saj tehnika omogo-
ča neomejeno uporabo. Poleg tega bomo uporabili tradicio-
nalne medije, kot so knjige, skupaj s starši bomo pripravili 
tematsko razstavo Razvoj medijev skozi čas. Glavni namen 
je, da otroci aktivno sodelujejo, ustvarjajo, se igrajo, uči-
jo, ne samo sedijo in čakajo, kaj se bo zgodilo na zaslonu. 
S pomočjo različnih medijev in izobraževanja bomo podprli 
razvoj osnovnih otroških veščin kot tudi socialne spretnosti. 
V mnogih evropskih državah obstajajo načrti za preprečeva-
nje ustrahovanja v osnovnih in srednjih šolah, mlajši otro-
ci pa so pozabljena skupina. V primeru ustrahovanja otrok 
potrebuje podporo odraslega. Učitelji in vzgojitelji potrebu-
jejo veščine in znanje v primeru ustrahovanja. Zanje bomo 
pripravili smernice za preprečevanje ustrahovanja v vrtcu, 
šoli. Skupaj s strokovnjaki si bomo vsi sodelujoči partner-
ji delili izkušnje. Naš cilj je tudi, da otroci sprejmejo etične 
vrednote za življenje, kako pomagati drugim, tudi v pri vsa-
kodnevnih izzivih. Pričakujemo, da bomo pri otrocih okre-
pili samozavest, zavedanje kakšno vedenje je sprejemljivo 
in kaj storiti v primeru ustrahovanja. Pričakujemo, da bodo 
otroci še bolj ustvarjalni, saj bodo dobili številne izkušnje iz 
medijske vzgoje: zgodbe, filme, intervjuje, fotografiranje ... 
Naši dogodki so predstavljeni lokalno, regionalno in nacio-
nalno. Sodelovanje z evropskimi vrtci in šolami razbija stere-

otipe in pušča spomine ter odprt odnos do tujih kultur. To je 
vseživljenjsko učenje.
V tednu od 26. do 30. septembra smo gostili Erasmus+ par-
tnerje. Imeli smo enkratno priložnost, da jim predstavimo 
svoje delo, organizacijo in lepote naše dežele. 
Tako so spoznali naše enote, predstavili smo jim več dejav-
nosti, jih vključili v Fit vadbo, poslušali smo predavanje mag. 
Martine Peštaj na temo primernih televizijskih oddaj za otro-
ke, ogledali so si razstavo Moja Slovenija v enoti Smlednik 
in jih popeljali po Sloveniji. Velika zahvala gre tudi OŠ Med-
vode, kjer so nas prijazno sprejeli in nam predstavili učno 
uro v nemškem in francoskem jeziku. Na našem delovnem 
sestanku nas je obiskala podžupanja Darinka Verovšek. 
Procesno gledano je uporabnost projekta trajnostno narav-
nana in nujna, tisto kar povezuje vse udeležence pa je zelo 
močna motivacija, ki je bila vidna že v času njegove dvoletne 
priprave.
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MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja le15. 12. 2017.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ŠOLE

Z novim šolskim letom je OŠ Preska 
stopila v drugo leto sodelovanja v Era-
smus+ projektu z naslovom Science 
through experiment in Europe. Izkušnje 
preteklega leta so sodelujočim postregle 
z dobrim znanjem načrtovanja dela, z 
novimi znanji pri uporabi IKT-orodij ter 
zanimivim izborom eksperimentov, ki 
so popestrili pouk in povečali interes za 
naravoslovje. V šolskem letu 2016/17 so 
tako pripravili in izvedli poskuse z vodo, 
z elektriko in magnetizmom ter posku-
se s področja človeškega telesa. Cilj pro-
jekta je med drugim izdelati šest eks-
perimentalnih e-knjižic, v katerih bodo 
zbrani eksperimenti vseh udeležencev 
projekta.
"V septembru se je projektno delo nada-
ljevalo. Skupine učencev z mentorica-

mi so bile dejavne na področju ekspe-
rimentiranja z drugimi živimi bitji. Pri 
vrtnarskem krožku so gojili fižol, iskali 
živali na vrtu, našli deževnike ter si jih 
pobliže ogledali. Pri izbirnem predmetu 
pa so se odločili za raziskavo o močera-
dih. Tako so jih ti pripeljali do ugotovi-
tve, da se o živih bitjih lahko znova in 
znova naučimo kaj novega," je poveda-
la Manica Tušek, vodja projekta iz OŠ 
Preska in dodala, da se je konec okto-
bra področje Druga živa bitja zaključilo 
z mednarodnim srečanjem v Atenah v 
Grčiji. Štirje učenci – Anja Košir, Živa 
Pogačnik, Martin Jezeršek in Timotej 
Bizant – ter učiteljici Romana Furlan in 
vodja projekta Manica Tušek so se na 
srečanju s projektnimi člani iz Turči-
je, Španije, Romunije, Poljske in Grčije 
preizkusili na mnogih področjih - ko-
municiranju v angleščini; preživljanju 

časa v tujem okolju, s čimer se je mar-
sikateri učenec (ne le slovenski) srečal 
prvič, brez podpore bližnjih, saj so bivali 
pri grških družinah; s pomočjo mobilne 
aplikacije Marine LitterWatch so beleži-
li in ločevali pobrane smeti na morski 
obali; na delavnici mikroskopiranja so 
s pravilno uporabo mikroskopa opazo-
vali mikroorganizme; preizkusili so se 
v igri sestavljanja molekul; športni dan 
na olimpijskem stadionu pa je prinesel 
prav posebno priznanje za sodelovanje. 
"Učenci, ki so se udeležili srečanja, so se 
v gostujočih družinah počutili odlično. 
Zanimiva jim je bila predvsem drugač-
na hrana, npr. suvlaki in tzatziki, razli-
ke in podobnosti v domačem in tujem 
okolju (grška beseda ne npr. pomeni 
slovensko da, daljše poletne počitnice, 
podobno preživljanje prostega časa ...), 
kaos v prometu (količina motorjev ter 

Preška šola na mednarodnem srečanju v Atenah
Osnovna šola Preska drugo leto sodeluje v projektu Erasmus+ Science through 
experiment in Europe. Pred kratkim so bili na mednarodnem srečanju v Atenah, 
aprila pa bodo v vlogi gostiteljev.



IZOBRAŽEVANJE | 19 

Vsak dan po eno šilce

 
MIT LIEBE

G
EM

ACHT

AT-BIO-901
EU-/Ne-EU-
Poljedelstvo

 

 

 

 

poškodovanih avtomobilov), ozke ulice 
ter grafiti na številnih fasadah. Najve-
čji vtis pa Atene seveda pustijo s svojo 
zgodovinsko noto. Srečanje smo vsi za-
pustili z novimi znanji, odličnimi vtisi 
o mestu in ljudeh, predvsem pa z za-
vedanjem, da so morda pridobili nova, 
morda trajna poznanstva," je le delček 
dogajanja v Grčiji predstavila Tuškova.
Kot pravi, bo novo leto prineslo nove 
izzive. Učence in učitelje čakata še dve 
zanimivi eksperimentalni področji – 
Vesolje in astronomija ter Zrak, barve 
in svetloba: "Vsem vedoželjnim bomo 
s poskusi popestrili pouk in hkrati po-
kazali, da se tudi težka naravoslovna 
področja lahko približajo malim in ve-
likim".
Projektna skupina pa se hkrati že vese-
li tedna v aprilu, ko bo OŠ Preska gosti-
la učence ter učitelje šol, ki sodelujejo v 
projektu. Učence bodo gostile družine, 
kar je najboljši način za spoznavanje 
slovenskih navad, okusne hrane in na-
čin življenja. Teden bo poln pestrega do-
gajanja na matični šoli in Podružnični 
šoli Topol. Poleg eksperimentiranja bodo 
gostje spoznali našo prelepo občino ter 
še nekatere druge kraje v Sloveniji.
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URŠA PETERNEL

Za nagrade tradicionalnega vsakole-
tnega festivala slovenskih ljubiteljskih 
gledališč na Jesenicah se je letos po-
tegovalo šest predstav po izboru se-
lektorja Iztoka Valiča. Nagrajence je 
po zaključku tekmovalnega programa 
izbrala strokovna žirija, ki so jo sesta-
vljali igralka in animatorka Ana Ruter, 
moderator in novinar Janez Dolinar ter 
režiser in igralec Jaka Andrej Vojevec. 
Za najboljšo predstavo festivala je žirija 
izbrala dramo Kos v režiji Branka Kra-
ljeviča in izvedbi KUD Fofité Medvode. 
Kot je pojasnila žirija, "predstava z na-
tančno psihološko razdelavo likov in 
minimalistično, a detajlirano mizan-
sceno plast za plastjo razgrajuje pato-
loški odnos med protagonistoma in ne-

zmožnost izhoda iz preteklosti, ki ju je 
zaznamovala za vse življenje. Posrečena 
scenografska rešitev gledalca postavlja 
v vlogo neme priče njunega obraču-
navanja. Predstava je v svoji grozljivi 
resničnosti in aktualnosti na žalost še 
kako aktualna tudi danes."
Po mnenju strokovne žirije je tudi naj-
boljša ženska vloga festivala iz predsta-
ve Kos, in sicer vloga Une, ki jo je ustva-
rila Maša Kavčič. Žirijo je navdušila s 
poglobljeno in natančno analizo zah-
tevnega lika, pri čemer je niti za trenu-
tek ne zanese v pretiravanje ali patetiko. 
"Z nenehnim vztrajanjem na tankem 
robu gledalca pripravi, da ne zapade v 
past črno-belega moraliziranja, temveč 
problematiko pedofilije predstavi v vsej 
njeni kompleksnosti in niansiranosti," 
so zapisali v obrazložitvi.
Dramo Kos (v izvirniku Blackbird) je 
David Harrower napisal po naročilu 
edinburškega mednarodnega festivala, 
krstno pa je bila uprizorjena leta 2005 

v Kraljevem gledališču v Edinburgu. V 
KUD Fofité Medvode so jo v režiji Branka 
Kraljeviča premierno uprizorili junija 
letos. Na vse, ki so si jo ogledali doslej, 
je pretresljiva predstava (ta ni primerna 

za mlajše od šestnajst let) pustila mo-
čan vtis. Navdušila je tudi občinstvo na 
Jesenicah, ki je v sedmih dneh festiva-
la napolnilo dvorano Gledališča Toneta 
Čufarja.

Predstava Kos najboljša na Jesenicah
Na nedavnih tridesetih Čufarjevih dnevih na Jesenicah je slavila gledališka skupina 
KUD Fofité Medvode. S predstavo Kos je osvojila nagrado za najboljšo predstavo po 
izboru strokovne žirije. Poleg tega je Maša Kavčič za vlogo Une v tej predstavi prejela 
Čufarjevo plaketo za najboljšo žensko vlogo.

Ustvarjalci predstave Kos na podelitvi Čufarjevih plaket; prejeli so najvišje priznanje, Čufarjevo 
plaketo za najboljšo predstavo v celoti po izboru strokovne žirije. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Kavčič je na Čufarjevih 
dnevih slavila že lani, saj je 
prejela plaketo za najboljšo 
žensko vlogo v predstavi Bog 
masakra.

Predstava je navdušila tudi jeseniško občinstvo. Ena od gledalk je 
zapisala: »Oba igralca sta pričarala zgodbo tako odlično, da mi je 
bilo težko se vrniti v mojo osebno resničnost. Čestitke obema!«

Utrinek s predstave Kos na Čufarjevem odru: ostra, nepopustljiva drama dveh ljudi, 
ujetih v lastno zgodbo izpred petnajstih let ... Gledalci na odru so neme priče njunega 
obračunavanja. / Foto: GTČ, Klemen Klemenc
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Vabimo na koncert  
učencev 

Glasbene šole Franca Šturma,  
podružnica Medvode

Hvalnica naravi
V sredo, 20. 12. 2017, ob 19.00

v Kulturnem domu Medvode

Srečno 2018!

PETER KOŠENINA

Vokalna skupina Fone Megale leto vsakič zaključi z letnim 
koncertom. Letošnjega so v župnijski cerkvi sv. Štefana v Sori 
pripravili 17. novembra in je bil spet zelo dobro obiskan. Tudi 
letos so v goste povabili žensko vokalno skupino, in sicer sku-
pino Diversa z Vrhnike.
Koncert je bil razdeljen na tri dele. Prvega je sestavljalo šest 
sakralnih in umetnih pesmi, drugega šest pesmi vokalne 
skupine Diversa, v tretjem delu pa so Klemen Jerinc, Uroš 
Medar, Dominik Jurca in Miha Osredkar zapeli tri ljudske in 
tri dalmatinske pesmi. Pri slednjih so medse povabili šorške-
ga župnika Jožeta Čuka, ki je pred dobrima dvema letoma 
skupini predlagal ime Fone Megale. Besedna zveza izhaja iz 
Svetega pisma in v stari grščini pomeni "z močnim glasom".
Vokalna skupina Fone Megale deluje pod okriljem Kulturno-
-umetniškega društva Fran Saleški Finžgar Senica in se je v 
dveh letih obstoja uveljavila tako v občinskem prostoru kot 
tudi širše. "V zadnjem času nas veliko vabijo na prireditve, 
koncerte zborov, nekatere koncerte organiziramo sami, po-
jemo pri bogoslužju, pri praznovanjih, pojemo pa tudi podo-
knice. Vabil je res veliko. Kolikor se le da, se nanje poskušamo 
odzvati, vedno pa seveda to ni mogoče. V občini nismo več 
nekaj zelo novega, prej bi rekel, da smo nekaj svežega, dru-

gačnega, nekaj, česar prej ni bilo. Upam, da nas vabijo zato, 
ker radi slišijo moško petje v manjši zasedbi," pravi Dominik 
Jurca, umetniški vodja skupine.
Pevci vokalne skupine Fone Megale želijo nadaljevati začrtano 
delo in biti vedno boljši. Letos se glasbeno izpopolnjujejo pri pri-
znani sopranistki Theresi Plut, docentki na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani. Rezultati se že kažejo in v tej smeri želijo nadaljevati.

Niso več nekaj novega, ampak svežega
Vokalna skupina Fone Megale se uveljavlja v občinskem pa tudi širšem prostoru.

Drugi letni koncert vokalne skupne Fone Megale so sestavljale 
sakralne, umetne, ljudske in dalmatinske pesmi.
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Vesele božične praznike,
varno in

srečno v letu 2018

Živas commerce d.o.o.

Oprema za gasilstvo
reševanje  in

civilno obrambo www.zivas.si

zivas.si

 

MAJA BERTONCELJ

Pentaptih pa se sliš … je naslov razstave, 
katere odprtje je bilo 16. novembra v Klubu 
Jedro. Pripravili sta jo filmska foto in li-
kovna sekcija KUD JaReM. Gre za razstavo 
delovnih fotografij s snemanja filma Pen-
taptih pa se sliš … in del likovne razstave 
Ex tempore Aljaževina 2017. Člani filmske 
foto sekcije so v svojem dokumentarnem 
filmu Pentaptih pa se sliš ... posneli zvo-
nove v naravnem okolju in v notranjosti 
cerkva smleške fare. Film je bil predpre-
mierno prikazan na Aljaževi domačiji, v 
njem pa so prikazani zvonovi v cerkvi sv. 
Urha v Smledniku, sv. Valburge v Valburgi, 
sv. Jakoba v Hrašah, sv. Mihaela v Mošah 

in sv. Janeza Krstnika v Zbiljah. Premie-
ra je bila 4. decembra v Atriju ZRC SAZU v 
Ljubljani. Na odprtju razstave je zbrane po 

razstavljenih fotografskih in likovnih de-
lih popeljala umetnostna zgodovinarka in 
likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Pentaptih pa  
se sliš ...

Razstavo so na ogled postavili v Klubu Jedro.

Vesele božične praznike in  
veliko uspešnih zgodb v letu 2018  
vam želi uredništvo Sotočja.



KULTURA | 23 

Sestavljene so iz rožmarina, ki ga že od nekdaj imenujejo 
zelišče spomina, azijskega vodnega popnjaka (v 
ajurvedi imenovan gotu kola), ki je namenjen spodbujanju 
mikrocirkulacije celega telesa, ginka bilobe, 300 milijonov 
let starega drevesa, ki ga od nekdaj povezujejo s krepitvijo 
spomina, ovsa, za katerega je Sv. Hildegarda v srednjem 
veku trdila, da zbistri um in duha, ter sibirskega ginsenga, 
krepčila za živčni, hormonski in imunski sistem.

O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

medi
VITALDistributer za Slovenijo: Medivital d.o.o.   

+386 (0)51 601 997, +386 (0)41 354 098  /  info@medivital.si

www.medivital.si

Izdelki so na voljo v bolje založenih lekarnah in specializiranih trgovinah ter v vseh Sanolaborjevih 
prodajalnah. Za ostale informacije pokličite Medivital d.o.o. telefon 041 354 098 oz. nas obiščite v 
Medivitalovih specializiranih trgovinah v Zdravstvenem domu Medvode ali na Dunajski 111 v Ljubljani.

S O L I M È

blagodejni za živčevje in 
možgane.za spodbujanju koncentracije in spomina 

od šolskega obdobja do visoke starosti

Naravni izdelki Solime so izdelani pod budnim očesom fitoterapevta in 
fitokozmetologa Roberta Solimeja, ki mu pravijo fitoterapevt novega tisočletja.

MEMORY KAPSULE OSTALI IZDELKI

MAJA BERTONCELJ

Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča epidemičnemu 
razmahu degenerativnih bolezni živčevja? Kako je mogoče pre-
prečiti, ustaviti in celo zdraviti propadanje možganov? Naši 
predniki so poznali koristi rastlinskih moči v boju proti tovr-
stnim tegobam, sodobna znanost pa njihovim ugotovitvam pri-
trjuje in celo razkriva mehanizme, s katerimi rastlinam uspeva 
pomagati tudi na tem področju. 
O tem je tekla beseda na predavanju Sanje Lončar, avtorice no-
vega priročnika Kako ohraniti možgane. Knjižnica Medvode je 
bila polna skorajda do zadnjega kotička, predavanje pa je pote-
kalo kot spremljajoči dogodek dneva slovenskih splošnih knji-
žnic. Med največje strahove današnjega človeka bi prav lahko 
uvrstili precejšnjo verjetnost, da bo naše telo preživelo naše 
možgane. A to verjetnost lahko z nekoliko znanja tudi izdatno 
zmanjšamo, je prepričana Lončarjeva, ki je za to predstavila 
preverjene naravne rešitve. 
Kaj poškoduje možgane? V predavanju je šla skozi pet podro-
čij. Prvo je pomanjkanje zraka, vode, maščob, hranil ... "Mo-
žgani ne smejo biti na suhem. Če hočete, da delujejo, morajo 
biti mokri in mastni. Že s tem, da hidracijo jemljemo bolj 
resno, smo veliko naredili," je dejala. Drugo področje so pre-

sežki (kemikalij in težkih kovin, dražljajev ...), tretje motnje 
na zvezah (elektromagnetni smog, mikrovalovna sevanja, 
radioaktivna sevanja ...), četrto motnje ritma (spanja, krani-
osakralnega ritma), peto pa motnje razuma (vzorec brisanja 
čustev in podatkov, ki ne ustrezajo razumu). 
Za to, kako bodo delovali naši možgani, veliko lahko naredi-
mo prav sami.

Lončarjeva napolnila medvoško knjižnico
Beseda je tekla o ohranjanju naših možganov.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Godba Medvode bo tradicionalno tudi 
letošnje leto sklenila z velikim novo-
letnim koncertom, ki bo 23. decembra 
z začetkom ob 20. uri v Športni dvora-
ni Medvode. Vstop bo prost. Vsako leto 
navdušijo številno občinstvo in oblju-
bljajo, da bo tako tudi letos.
"Novoletni koncert je naš največji dogo-
dek, na katerega se pripravljamo že od 
septembra. Letošnji bo žanrsko pester – 
od bolj zahtevnih orkestralnih skladb in 
roka do narodno-zabavnih viž. V goste 
smo povabili mlade tolkalce iz sosednje 
občine Dobrova, ki se bodo predstavili 
s šov točko, ter vokalno zasedbo prese-
nečenja," napoveduje Irena Sonc Šlenc, 
predsednica Godbe Medvode.
Za medvoške godbenike je bilo sicer tudi 
letošnje leto delovno z veliko nastopi, 
kot pravijo pa tudi z nekaj odpovedmi 
zaradi pomanjkanja sredstev ali lepega 

vremena. "Februarja smo igrali na Vo-
glu na pustni povorki, aprila "bedeli" na 
vstajenjski procesiji v Sori in v Preski, na 
prvomajski budnici smo bili okrnjeni, 
ker je kar dvanajst mladih godbenikov 
zastopalo občino v Franciji in kar nekaj 
jih je sodelovalo v Evropskem orkestru 
pobratenih mest, za vsemedvoški fe-
stival LIKI smo pripravili promenadni 

koncert, junija smo šli na Mednarodno 
srečanje pihalnih orkestrov na Lošinj, 
jeseni smo načrtovali prvi pohod v hri-
be kot del priprav za Triglav 2019, a nam 
je ponagajalo vreme, sodelovali smo na 
prireditvi obeležitve partizanske tiskar-
ne v Trnovcu in igrali na komemoraci-
jah v občini za 1. november," je še pove-
dala Sonc Šlenčeva. 

Pred godbeniki največji koncert v letu
Veliki novoletni koncert Godbe Medvode bo v Športni dvorani Medvode 23. decembra, 
v goste pa so povabili mlade tolkalce in vokalno zasedbo presenečenja.

Medvoški godbeniki za letošnji novoletni koncert pripravljajo žanrsko pester program.

V Knjižnici Medvode po novem poleg knjig, 
CD-jev, DVD-jev in revij izposojajo tudi igra-
če. "Zbirka za zdaj obsega petdeset kom-
pletov družabnih iger, sestavljank in drugih 
didaktičnih pripomočkov. Pri izboru igrač 
smo bili pozorni, da so iz kakovostnih ma-
terialov, lepo oblikovane in predvsem var-
ne. Zavedamo se, da je igra nujna za zdrav 
otrokov razvoj, saj spodbuja učenje in doži-
vljanje veselja in zadovoljstva. Večina igrač 
je namenjena otrokom ali celi družini, na 
voljo pa je tudi nekaj didaktičnih pripomoč-
kov za starejše," pojasnjujejo v Knjižnici 
Medvode. Igračo si lahko izposodite za tri 
tedne, za izposojo pa veljajo podobna pra-
vila kot za knjižno gradivo. V knjižnici imajo 
tudi dobro opremljeno igralnico z igračami, 
ki pa niso za izposojo na dom.

Izposojajo tudi igrače

Letošnji program bo žanrsko 
pester – od bolj zahtevnih 
orkestralnih skladb in roka do 
narodno-zabavnih viž.
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Veljavnost od 30. 11. 2017 do 15. 1. 2018

izbrano iz kataloga ugodnosti

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

MALČEK NAHRBTNIK
Iz neoprena. Velikost 34 cm.

redna cena: 14,90 €

cena s Kartico zvestobe

10,43 € POPUST: 
30 %3

SLIKANICA PRIGODE 
ZMAJČKA MALČKA - 
ZMAJČEK MALČEK 
ČOFNE V LUŽO 
Založba Lekarna Ljubljana

12,00 € REDNA
CENA

KOENCIM Q10 30 MG 
Z ANTIOKSIDANTI
30 kapsul
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 9,99 €

cena s Kartico zvestobe

5,00 € POPUST: 
50 %10

www.lekarnaljubljana.si | www.lekarna24ur.com 

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe,
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 30. 11. 2017 do 15. 1. 2018 oziroma do prodaje zalog.

redna cena: 10,78 €

cena s Kartico zvestobe

5,39 € POPUST: 
50 %5

DARILNI PAKET, DNEVNA 
IN NOČNA KREMA
Dnevna krema,50 ml.
Nočna krema,50 ml.

* Akcija velja ob enkratnem nakupu slikanice Zmajček Malček čofne 
v lužo od 30. 11. 2017 do 15. 1. 2018 oz. do razdelitve barvic Malček. 
Zaloga barvic je omejena.                            

DARILO
Ob nakupu slikanice 

Zmajček Malček čofne 

v lužo vam podarimo 

barvice Malček*.
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MAJA BERTONCELJ

Koncertni ansambel ustnih harmonik 
Sorarmonica največ časa v okviru svo-
jih dejavnosti še vedno preživi na vajah 
pri vodji ansambla Vladimirju Hrovatu 
v Sori, ki jo prek svojega imena pred-
stavlja v domovini, Evropi in svetu. 
Nedavno so se vrnili z uspešnega go-
stovanja na Svetovnem festivalu ustne 
harmonike, WHF 2017 v nemškem 
Trossingenu, na katerem so v veliki 
večini prevladovali Azijci. Sorarmoni-
ca je med drugim imela svoj koncert 
v Nemškem muzeju harmonik. Sledi-
lo je dogovarjanje z vodjo naslednjega 
Azijsko-pacifiškega festivala in njego-
vo delegacijo o želenem sodelovanju 
ansambla na tej veliki prireditvi, ki bo 
v začetku avgusta prihodnje leto v Pe-
kingu.
Po vrnitvi v Slovenijo je ansambel ča-
kala še cela vrsta nastopov, vključno 
s snemanjem etno zgoščenke, njihov 
zadnji letošnji nastop pa bo ponovno v 
sodelovanju z Župnijo Pirniče že četrti 

tradicionalni božično-novoletni koncert 
v župnijski cerkvi Marijinega vnebovze-
tja v Zgornjih Pirničah 27. decembra z 

začetkom ob 19.30. Poleg Sorarmonice 
bo nastopil še mednarodno uveljavljeni 
ansambel kljunastih flavt Le Phenix.

Sorarmonica za konec leta v Pirničah

Sorarmonica na Svetovnem festivalu ustne harmonike v Trossingenu v Nemčiji  
/ Foto: arhiv ansambla
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Srečno 2018!

SAMO LESJAK

Nadvse pester, prešeren ter bogat kul-
turno-umetniški večer je potekal v do-
mačem hramu kulture, in sicer v orga-
nizaciji tamkajšnje Likovne sekcije ter 
gledališča OTH. Odprtje barvite razstave 
Avsenikova glasba v podobah avtorja, 
domačina Andreja Militarova so oboga-
tili s premiero spevoigre Pesem domača 
naj zadoni v izvrstni režiji Andrejevega 
brata Petra – za spremno besedilo pa je 
poskrbel Andrej. Po izobrazbi učitelj in 
pravnik, sicer pa znan kot ljubiteljski 
slikar, glasbenik in lovec, je skupaj s 
polno dvorano obiskovalcev lahko uži-
val v programu, v katerem so med dru-
gimi sodelovali ansambel Ajda, Mojca 
Drnovšek, Nana Zeme, Andrej Plešec, 
Iva Grabnar, Živko Beškovnik, Klemen 
Košir in Lucija Grm, ki je spevoigro tudi 
povezovala. Na slavnostnem odprtju 

Avsenikova glasba v podobah
Slikarske podobe vedre domačnosti so zažarele v Kulturnem domu v Pirničah,  
avtorju, vsestranskemu ustvarjalcu Andreju Militarovu pa so se poklonili  
s spevoigro Pesem domača naj zadoni.

Barvite slikarske podobe Andreja Militarova, ki so jih navdihnile Avsenikove skladbe.  
/ Foto: Tina Dokl

PREŠERNI
DECEMBER KRANJ

2.– 31. DECEMBER 2017

www.visitkranj.si

6.– 16. 12.  KONCERTI POD BOŽIČNO
  SMREKO
10.– 30. 12. PRAVLJIČNI GOZD
21. 12.   ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT
  NINA PUŠLAR
20.– 30. 12. PRAZNIČNI KONCERTI 
  NA GLAVNEM TRGU
31. 12.   SILVESTROVANJE
  S SKUPINO POP DESIGN

NAKUPUJMO V MESTU!
Pridelani lokalno, oblikovani ročno, usmerjeni 

trajnostno in oplemeniteni sodobno so 
izdelki iz ponudbe kranjskih trgovinic. 

Naj najdejo svoje mesto pod božično smrečico!
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20.– 30. 12. PRAZNIČNI KONCERTI 
  NA GLAVNEM TRGU
31. 12.   SILVESTROVANJE
  S SKUPINO POP DESIGN

NAKUPUJMO V MESTU!
Pridelani lokalno, oblikovani ročno, usmerjeni 

trajnostno in oplemeniteni sodobno so 
izdelki iz ponudbe kranjskih trgovinic. 

Naj najdejo svoje mesto pod božično smrečico!
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SETRING
elektrotehnična trgovina

Vesel Božič  
in srečno 2018!
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Srečno 2018!

SLAVKOV DOM
GOSTILNA BELŠAK

Dušan Belšak, s. p.
GOLO BRDO 8, 1215 MEDVODE

Odprto: torek-petek 11.00-22.00,
sobota 10.00-22.00, nedelja 10.00-21.00,

ponedeljek zaprto

SREČNO NOVO LETO!
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ZAHVALJUJEMO SE ZA ZAUPANJE  
IN VAM ŽELIMO VESEL BOŽIČ IN 

SREČNO NOVO LETO!
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samostojne slikarske razstave je bil Andrej deležen številnih 
čestitk in – ob bližajočem se osebnem prazniku – obilo do-
brih želja obiskovalcev, ki so si po razgibani spevoigri družno 
ogledali razstavljene podobe, polne življenja, navdahnjene z 
motivi legendarnih skladb Andrejevega pokojnega prijatelja 
iz čebelarskih vrst Slavka Avsenika. Prav Avseniku v poklon 
je bil namenjen video film v režiji Miha Dulmina, katerega 
projekcija je predstavljala enega vrhuncev večera. Gre za teh-

nično izjemno dovršen videospot znane Avsenikove skladbe 
Pesem o divjem petelinu, ki ga film zajame preko Andrejevih 
čudovitih slikarskih platen.
Andrej ostaja ljubitelj narave in glasbe; v naravi uživa, dokler 
je v njej življenje, ta ljubezen pa se kaže tudi v naslikanih delih 
– slike so živahne in vedre, kakršne so Avsenikove skladbe ter 
tudi Andrej, ki se je vsem lepo zahvali in obljubil, da bo ostal 
aktiven še naprej.

Ko zadoni domača pesem: spevoigra je navdušila. Andrej v odlični družbi glasbenikov / Foto: Tina Dokl
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Društveno dogajanje je pomemben del 
življenja tudi v medvoški občini. Vsakdo, 
ki plačuje dohodnino, lahko društvom še 
dodatno pomaga, tako da jim podari do 
0,5 odstotka svoje dohodnine. Stane nič, 
društvom pa pomeni veliko. V občini Med-
vode je 26 društev, ki jim lahko podarite 
del svoje dohodnine in tako pomagate pri 
njihovih prizadevanjih. "Če se za to ne od-
ločite, gre vaših pol odstotka nazaj v pro-
račun. Tam vsako leto ostane več kot štiri 
milijone evrov, neporabljenih, čeprav verja-
memo, da bi jih ravno naša društva znala 
najbolje in najkoristneje porabiti," pravijo 
v Centru za informiranje, sodelovanje in ra-
zvoj nevladnih organizacij. Denar društvom 
iz naslova dohodnine lahko darujete prek 
sistema e-Davki ali pa se pozanimate pri 
društvih samih. Lahko pa obiščete spletno 
stran dobrodelen.si, kjer vas čaka seznam 
vseh društev iz medvoške občine (poiščete 
jih po poštni številki), jih označite, vpišite 
svoje podatke, si natisnete obrazec in ga 
do konca leta odnesite ali pošljite na fi-
nančni urad. Vaša odločitev velja do prekli-
ca oziroma spremembe prejemnikov.

Del dohodnine  
za medvoška društva

MAJA BERTONCELJ

Krajevni odbor Rdečega križa Medvode 
je imel 4. decembra volilno skupščino. 
Dosedanjega predsednika Dragana Dju-
kića, ki je odbor vodil vse od njegove 
ustanovitve, je nasledila Blanka Tram-
puš. Medvoški odbor spada pod Območ-
no združenje Ljubljana. V Medvode je 
na dan menjave prišla tudi sekretarka 
združenja Ema Verbnik.
"Odločitev, da prevzamem vodenje Kra-
jevnega odbora Rdečega križa Medvode, 
je prišla iz razloga, ker sem ugotovila, 
da imam zadnje obdobje dovolj časa in 
da je to lahko tudi moj prihodnji pro-
jekt, ko sem bom upokojila. V Medvo-
dah so potrebe po pomoči kar velike, 
problematika je pereča in jo je treba 
začeti reševati. Veseli me, da smo pre-
tekli teden zaključili s tečajem prve po-
moči za bolničarje. To je že velik korak 
naprej, usposabljali pa se bomo še na 
različnih področjih," je povedala nova 
predsednica, katere prvi korak na poti 
do te funkcije je bilo spoznavanje teko-
če problematike. "Veliko ljudi potrebuje 
pomoč in zanje je treba poskrbeti. Za 
to smo tukaj. Želim si, da bi po pomoč 
prišli tudi tisti, ki doslej niso. Slovenci 
veljamo za skromne in nam je morda 
nerodno, da bi prišli iskat nekaj, kar ti 

lahko nekdo ponudi in za to ni treba 
plačati," pravi Trampuševa.
Krajevni odbor Rdečega križa Medvode je 
bil kar nekaj časa brez prostorov, prej jih 
je imel v Zdravstvenem domu Medvode, 
sedaj pa temu ne bo več tako. "Selimo se 
v prostore, v katerih je bil pred selitvijo 
na Železniško postajo Medvode Turistič-
no-informacijski center Medvode, torej 
na lokacijo Cesta ob Sori. To bo prostor, 
kamor se bodo lahko ljudje zatekli po 
pomoč, pogovor ali kaj drugega," je nekaj 
besed še na to temo dodala Trampuševa, 
ki upa, da se bo povečalo tudi članstvo v 
krajevnem odboru. Veseli jo, da zanima-
nje za delo kažejo tudi mladi.
Dragan Djukić ostaja dejaven v odboru. 
"V vseh teh letih smo naredili veliko, 
vedno pa se da še več. Zadnja leta sem 
iskal zamenjavo in jo našel. Prepričan 
sem, da bo delo dobro potekalo še na-
prej. Čedalje več ljudi ima potrebe po 
pomoči. Zadnja tri leta pakete razde-
ljujemo vsak mesec, razen julija in av-
gusta. Razdelimo jih več kot petdeset. V 
primerjavi z začetki našega delovanja 
je to veliko povečanje. Zadovoljen sem, 
da nam je uspelo ustanoviti tudi ekipo 
prve pomoči za potrebe civilne zaščite. 
To so bolničarji, ki so naredili izpit," pa 
je povedal dosedanji predsednik Dragan 
Djukić.

Menjava vodstva  
Rdečega križa Medvode
Dolgoletnega predsednika Dragana Djukića je nasledila 
Blanka Trampuš. Nove imajo tudi prostore.

Nova predsednica Blanka Trampuš in dosedanji predsednik Dragan Djukić
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Letošnji Teden Karitas je potekal od 27. 
novembra do 3. decembra pod geslom 
Kje sem doma?, ki spodbuja k razmisle-
ku o domu. Kjer je naše srce, tam se po-
čutimo doma. Kjer so ljudje, ki nas ima-
jo radi, tam je naš dom. V Tednu Karitas 
so župnijske Karitas pripravile dogodke 
tudi na lokalni ravni, tradicionalno tudi 
v Medvodah, kjer deluje pet župnijskih 
Karitas: Preska, Pirniče, Smlednik, Sora 
in Katarina. 

DOBRODELNA PRIREDITEV V PIRNIČAH

Med seboj dobro sodelujejo in si vsako 
leto v Tednu Karitas razdelijo zadolžitve. 
Za osrednjo dobrodelno prireditev je bila 
letos na vrsti Župnijska karitas Pirniče, 
potekala pa je 2. decembra v Domu kra-
janov Pirniče. Na odru so se zvrstili šte-
vilni nastopajoči: pirniški pritrkovalci, 
Baletna šola Stevens, priložnostni ženski 
župnijski zbor, citrarka Damjana Pra-
protnik, otroški župnijski zbor Mali cer-
kveni zvončki, igralci in napovedovalca. 
Zbrane so nagovorili tudi govorci, ki so 
se v prvi vrsti zahvalili vsem, od pripra-
vljavcev programa, nastopajočih in obi-
skovalcev do gospodinj, ki so pripravile 
dobrote, ter seveda vsem dobrotnikom, 

ki so ali še bodo po svojih močeh daro-
vali za bližnje v stiski iz njihove župnije. 
Jera Rak, tajnica Župnijske karitas Pirni-
če, je zaključila z željo, da bi se vsak po-
samezno in vsi skupaj trudili ohranjati 
toplino doma, skupnosti, da bo to čuti-
ti tudi navzven. Prireditve se je udeležil 
tudi Marko Čižman, predsednik Škofij-
ske karitas Ljubljana. "Vesel sem, da ste 
prišli, kajti s tem kažete, da vas povezuje 
vsaj ena stvar – in to je občutek, da ste 
doma iz istega kraja. V istem kraju živite, 
pomagajte si med seboj in vam bo lepo," 
je poudaril. Predsednik Župnijske karitas 
Pirniče župnik dr. Blaž Jezeršek je tej mi-
sli dodal: "S tem, ko ste prišli, niste po-
trdili le truda nastopajočih, temveč tudi 
vseh prizadevanj, ki jih sodelavci Karitas 
vlagajo v lajšanje stisk naših sokrajanov. 
Na območju občine se pet župnijskih Ka-
ritas trudi, da bi stali ob strani družinam 
in posameznikom, ki so jih takšne ali 
drugačne preizkušnje privedle v stisko. 
Tega še zdaleč ne počnejo v želji, da bi bili 
za delo in trud poplačani, še manj jih k 
temu žene želja po uveljavljanju. Žene jih 
ljubezen, s katero prižgeš iskrico v očeh, 
narišeš nasmeh na obraz." Zahvalil se je 
vsem za darove, da bo iskric in nasme-
hov še več in da bo tudi tisti najmanjši 
in najbolj ubog začutil, da je sredi med 
nami doma. Župan Nejc Smole je s seboj 
prinesel adventni venček, njegova želja 

vsem v adventnem času pa je, da vsi z 
vsako svečko v tem decembru postajamo 
bolj svetli.

ODDAJA KLIC DOBROTE

Dan po prireditvi v Pirničah je na Televiziji 
Medvode potekala oddaja Klic Dobrote. "Že 
26. leto zapored se je tudi naša televizija 
vključila v Teden Karitas z nedeljsko odda-
jo Klic dobrote, ki je bila tokrat oblikovana 
v sodelovanju z Župnijsko karitas Smle-
dnik. Nanizali smo kar deset različnih 
razmišljam na temo letošnjega gesla Kje 
sem doma? Skozi leta so darovalci z de-
narnimi sredstvi, ki smo jih zbrali v naši 
oddaji, pomagali številnim družinam, 
posameznikom, organizacijam in usta-
novam. Letošnjih darov, v nedeljski oddaji 
je bilo že zbranih 1.715 evrov, bosta deležni 
dve šestletni deklici s cerebralno paralizo, 
in sicer Kornelija Trstenjak iz Zavrha in 
Brina Slivniker iz Vaš," je pojasnila uredni-
ca Televizije Medvode Silvana Knok. 
Dobrodelne akcije so potekale tudi po po-
sameznih župnijskih Karitas. V Župnijski 
karitas Preska so tako že četrto leto zapo-
red razdelili prazne vrečke z zahvalo, ki so 
jih dobri ljudje vrnili napolnjene s higien-
skimi potrebščinami za dom in družino. 
Vrnjenih vrečk, pravijo, je vsako leto več, 
razdelili pa jih bodo občanom, potrebnim 
pomoči, kot dodatek pri običajnih paketih. 

Kje sem doma?
V Tednu Karitas je bil osrednji dogodek v medvoški občini v Pirničah. Na Televiziji 
Medvode pa so v oddaji Klic dobrote zbirali sredstva za deklici s cerebralno paralizo.

Utrinek z dobrodelne prireditve v Pirničah
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GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d.
Ladja 10, SI-1215 Medvode

www.goricane.si

kolektiv Goričane d.d.

Vsem občankam 
in občanom 
voščimo vesel 
božič in srečno  
v letu 2018
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RAZVOZ HRANE  
IN DOSTAVA MALIC  

ZA PODJETJA

MAVČIČE 69, 4211MAVČIČE
042 501 169, 051 210 137

GOSTILNA IN 
PIZZERIJA

Srečno 2018!

ODPRTO VSAK DAN
OD PONEDELJKA DO PETKA 9.00–22.00, 

SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI 12.00–22.00

V LOKALU SPREJEMAMO TUDI 
ZAKLJUČENE DRUŽBE DO 40 OSEB.

AKCIJA! 2+1  
GRATIS

VELJA SAMO PRI DOSTAVI!
PICA KLASIKA ALI MARGERITA

Akcija velja od pon do čet.  
od 15. do 22. ure.  

Akcija traja do 31. 12. 2017!

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

S prihodom Miklavža se je 5. decembra 
v Sori in v Smledniku začel niz priredi-
tev v sklopu Veselega decembra v Med-
vodah. Nadaljevanje je bilo že naslednji 
dan, ko so se v centru Medvod prižgale 
praznične luči, odprli so drsališče, zbra-
ne pa je prišel pozdravit tudi Miklavž. 
Do konca meseca bodo še Dalmatinski 
večer (9. december), tekmovanje v ku-
hanju vina in čaja (16. december), igrica 
za otroke ter obisk dedka Mraza (29. de-
cember) in silvestrovanje.
Glavna letošnja novost je drsališče, ki so 
ga postavili na parkirišču pred Knjižni-
co Medvode. Drsanje je brezplačno, dr-
sališče pa je odprto med tednom od 14. 
ure do polnoči, ob sobotah in nedeljah 
in praznikih pa od 10. ure do polnoči. 
Poskrbljeno je tudi za izposojo drsalk in 
gostinsko ponudbo.

Prižgale so se praznične luči
Dogodki Veselega decembra v Medvodah se bodo zaključili s silvestrovanjem  
v Športni dvorani Medvode. Drsališče na prostem pred knjižnico je že odprto.

Prihod Miklavža s spremstvom v Soro je bila prva izmed letošnjih prireditev Veselega 
decembra v Medvodah.
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"Dan za spremembe" je prednovoletno srečanje članov Dru-
štva upokojencev Pirniče. Letošnji je bil 23. novembra. 
Zakaj nosi takšno ime, je pojasnila predsednica društva Vero-
nika Pretnar Kunstek: "Zato, ker želimo nas vse spomniti na 
pomembno vrednoto za vse – prijetno druženje, dobro voljo 
in smeh, ki nam polepša ta dan. Pa ne le današnji dan, tak 

naj bo vsak dan. Naš namen je res povezovati vse, ki živimo 
v istem kraju, da skupaj naredimo kaj dobrega zase in za ves 
naš kraj. Naj bo današnji Dan za spremembe spet nekoliko 
drugačen dan, spet prijazen, prijeten za vse nas in naj nas 
vodi kot svetla sprememba v vseh prihodnjih dneh, tudi v 
prihodnjem letu, v katerem želim vam in vsem, ki jih imate 
radi, vse dobro."
Srečanje se je začelo z zabavnim programom, sledilo pa je 
druženje. Spomnili so se tudi vseh jubilantov, ki so letos pra-
znovali okrogle obletnice. 

Dan za spremembe
Pirniški upokojenci na že tradicionalnem 
prednovoletnem srečanju

Upravni odbor Društva upokojencev Pirniče

Utrinek s srečanja

2018
foto: Dušan Krmelj



Kavarna Vanilija v Medvodah postaja 
vse bolj prepoznavna. Goste privablja 
s prijetnim, okusno opremljenim ambi-
entom in izvrstno ponudbo. Med Med-
voščani so že dobro znani po vrhunski 
klasični kavi znamke Illy in slaščicah iz-
jemnih okusov, ki jih v podjetju Mesec 
pripravljajo iz najboljših sestavin in so 
dnevno sveže. 
Posladkate se lahko z različnimi vr-
stami tort, novost so pistacija z ma-
lino, lešnikov krokant in karamela. 
V ponudbi imajo tudi kave Monoara-
bica, ki sestavljajo mešanico Illy, vsaka 
s svojim posebnim okusom in aromo 

(brazil, guatemala, ethiopija, india, co-
sta rica, columbia, brezkofeinska, je-
čmenova). Lahko jo naročite tudi s soji-
nim ali riževim mlekom. H kavi se poda 
tudi okusen masleni rogljiček.
Postrežejo vam z več kot tridesetimi 
različnimi okusi čajev (sadni, zeliščni, 
zeleni, črni, beli, brez teina), v zimskih 

Osebje Kavarne Vanilija se vam  
zahvaljuje za obisk in vam želi lepe 
praznike, v novem letu 2018 
          pa polno izbranih okusov.

Kavarna Vanilija je odprta  
od ponedeljka do petka od 6. do 
22. ure, ob sobotah, nedeljah in 

praznikih pa od 8. do 22. ure.

dneh pa se boste lahko pogreli tudi z vročo čokolado 
različnih okusov (božična, navadna, bela, pomaranča 
s cimetom) ali kuhanim vinom.
Svojo ponudbo stalno dopolnjujejo. Izbrane okuse 
imajo tudi za darila ali pa za vsakodnevno razvajanje. 
Najbližje, prijatelje, znance lahko presenetite s čo-
koladami, bombonierami, trufli, več vrstami kave 
Illy za domačo uporabo, kavnim aparatom, kafetiero ...
V Kavarni Vanilija se praznični čas ustavi. Posedite 
v družbi prijateljev ali pa v miru spijte kavico in si pri-
voščite svoj košček sladkega. Hkrati lahko preberete 
dnevni časopis ali pobrskate po spletu, saj imajo brez-
plačen dostop do interneta. Prijetno okrašena je tudi 
njihova terasa, ki je odprta tudi v teh malce bolj hladnih 
mesecih. Letošnja novost so mize z grelniki. 

Vanilija – kavarna izbranih okusov
V Kavarni Vanilija, ki ima svoje prostore v sklopu trgovskega centra Spar v Medvodah, 
vsak dan diši po odlični kavi, rogljičkih, dnevno svežih slaščicah in sladoledu, ponudbo pa so dopolnili 
še s pestrim izborom daril, s katerimi lahko v tem prazničnem decembru razveselite najbližje, 
prijatelje pa tudi poslovne partnerje. 
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Bralec Borut Lipovec iz Medvod nam je 
pred časom poslal fotografijo in zraven 
zapisal: "Fotografija je bila posneta pri 
blagovnem centru zraven mini otro-
škega igrišča. Ostanki kadilcev so vidni 
povsod in niso sankcionirani." Omenje-
nega sporočila ne bi bilo, če bi ljudje v 
skrbi za urejeno okolje ravnali odgo-
vorno, in to v prvi vrsti tisti, ki so vse 
te cigaretne ogorke zmetali kar na tla. 
Drugo vprašanje pa je, kdo je zadolžen 
za čiščenje tega dela zelenice ob trgo-
vskem centru. 
Najprej smo se obrnili na Občino Med-
vode, kjer so pojasnili, da na zasebnem 
zemljišču pristojnosti nimajo in ga tudi 
ne čistijo. Stavba z okolico ima več la-
stnikov, večinski pa je Mercator, zato 
smo se obrnili tudi nanje. Izvedeli smo, 
da je za upravljanje pristojen zunanji 
upravitelj, nejasnosti pa so se pojavile 
tudi glede lastništva zemljišča, na kate-

rem stoji klopca na fotografiji. Pogled v 
kataster pokaže, da je lastnik območja 
struge reke Sore Republika Slovenija, 
brežine ob Sori so javno dobro in, kot so 
povedali na Občini Medvode, za njiho-
vo urejanje skrbi Režijski obrat Občine 
Medvode in javni delavci, pas zelenih 
površin ob parkirišču, na katerem sto-
ji tudi klopca, pa najverjetneje spada k 
parkirišču in objektu. Meja proti reki 
Sori na tem delu ni urejena. Poklicali 

smo še podjetje Aktiva upravljanje, ki 
je upravljavec objekta. Pojasnili so, da 
obseg del in površina nista natančno 
določena v pogodbenem obsegu. "Okoli-
co smo očistili in poskrbeli bomo, da v 
prihodnje ne bo prihajalo do tovrstnih 
nevšečnosti." Ogorki so tako vendarle 
našli mesto tam, kamor spadajo.
Vsi skupaj pa so si enotni: "Sporočilo 
bralca vsekakor stoji: smetenje skupnih 
zelenih površin je neodgovorno početje."

Kdo naj bi  
počistil ogorke?

Smetenje skupnih zelenih površin je neodgovorno početje.
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PREMIUM - definicije barv in črkopisov

pozitiv negativ

Pantone CMYK RGB

črkopisi

logotip

barvna različica

črno-bela različica

423 C 23 2 0 77 76 86 92

3115 C 63 0 18 0 84 192 211

3125 C 83 0 21 0 0 172 201

321 C 100 0 31 23 0 130 149

ABCCDEFGHIJKLMNOPQRSSTUVWXYZZ
abccdefghijklmnopqrsstuvwxyzz
1234567890!@#$%^&*()

ABCCDEFGHIJKLMNOPQRSSTUVWXYZZ
abccdefghijklmnopqrsstuvwxyzz
1234567890!@#$%^&*()

Raleway regular

Raleway bold

definicije barv

Potovanj polno leto  
2018 vam želimo.  
Ker si zaslužite več!

PREMIUM TRAVEL, MERCATOR CENTER MEDVODE, 1. NAD.
www.premiumtravel.si I 01 320 7447 I info@premiumtravel.si

Srečno 2018!
Untitled-1   1 16.11.2010   21:49:18

MIZARSTVO JAMNIK d.o.o.
Spodnja Senica 1, 1215 Medvode

Mizarstvo
Jamnik

MAJA BERTONCELJ

V predprazničnem času tradicionalno na 
šolah potekajo praznični sejmi. Letos smo 
ga obiskali v OŠ Simona Jenka Smlednik, 
kjer so ga pripravili 28. novembra, in na 
OŠ Medvode, kjer je bil 4. decembra.
V Smledniku se je prireditev začela s 
pevskim nastopom učencev šole pred 
glavnim vhodom, nato pa se je doga-
janje preselilo v notranjost. "Praznični 
sejem ima na naši šoli dolgoletno tradi-
cijo. Pripravili smo vse, kar otroci znajo 
narediti. Največ je zagotovo voščilnic, 
izberete lahko še venčke, novoletne 

Praznični sejmi
Praznični utrip je tudi v 
medvoških osnovnih šolah.

Miklavžev sejem na OŠ Medvode / Foto: Peter Košenina

okraske, drobna darilca, otroci so šivali, 
oblikovali iz gline ... Na sejmu so izdelki 
učencev od 1. do 9. razreda, vsak se je 
potrudil po svojih zmožnostih. Mlajši so 
ustvarjali že nekaj prej, izdelki starej-
ših pa so nastajali prav danes, saj smo 
imeli dopoldne tehniški dan. Poleg tega 
poteka tudi srečelov," je pojasnila An-
dreja Kerč, organizatorka prazničnega 
sejma. Vesela je, da je obisk vsako leto 
dober, pridejo pa predvsem starši in 
stari straši učencev. Prodaje na praznič-
nih sejmih ni več, zbirajo prostovoljne 
prispevke. "Zbrani denar bo namenjen 
dokončanju otroških igral in učilnice 

na prostem," je še povedala Kerčeva.
Tudi sejem v Osnovni šoli Medvode, poi-
menovali so ga Miklavžev sejem, je tra-
dicionalen, saj je potekal že petnajstič. 
Program se je v Športni dvorani Medvo-
de začel s kratkim kulturnim progra-
mom, na obisk so prišli tudi medvoški 
godbeniki in Miklavž. Učenci šole so v 
novembru in tako kot v Smledniku še 
na dan sejma ustvarjali v delavnicah z 
učitelji mentorji. Stojnice so bile polne 
različnih izdelkov, potekala je tudi iz-
menjava igrač, srečelov, pekli so pala-
činke ... Zbrana sredstva bodo namenili 
učencem in družinam v stiski. 

Utrinek s sejma na OŠ Simona Jenka Smlednik

Praznični sejmi v decembru potekajo tudi v drugih organizacijah. 
Miklavževega so tradicionalno pripravili v Skupnosti Barka. 
Izdelke ljudi z motnjo v duševnem razvoju in njihovih asistentov so 
predstavili 3. decembra v svojih delavnicah v Zbiljah.
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ZAHVALJUJEMO  
SE ZA OBISK  

TER VAM ŽELIMO
VESEL BOŽIČ  

IN SREČNO NOVO 
LETO. 

  
GOSTILNA  
BENCAK  

IN TRAFIKA  
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KARLINA TREINEN S.P.
ZG. PIRNIČE 2, 1215 MEDVODE

TEL. 01/362 32 26
GSM: 031 717 679

Najlepše želje 2018

SAMO LESJAK

Ta ostaja edinstven glasbeni dogodek, ki obuja mistično at-
mosfero preteklosti, in to vse do poganskih korenin naših 
prednikov. Sredi deževno mračnega novembra je tako mistič-
na noč zlitja staroverskih melodij in udarnih kitarskih rifov 
ponovno privabila množico navdušencev, oblečenih v črno, ki 
so lahko uživali v koncertnih nastopih zasedb, ki so izrazile 
spoštovanje v čast klenim, žal že bolj ali manj zamirajočim 
vrednotam, obenem pa prižgale iskrico upanja za prihodnost. 
Tradicionalno daritev glasbenim bogovom so tokrat opravili 
simfonični folk metalci Zaria, brezkompromisni raziskoval-
ci glasbenih meja Morost ter udarni črnometalci Valuk, iz 
daljne Poljske pa so v goste prišli melodični metalski Vikingi 
Valkenrag – sodeč po nastopih vseh skupin, se obeta vse prej 
kot mila zima.

Čarobnost Svarunove noči
Ko se začne dan vse hitreje umikati temi, deželo pa prekrije ledena zimska odeja,  
je v medvoškem Klubu Jedro čas za Svarunovo noč.

Severni sij dolgih zimskih noči: Zaria / Foto: Max Petač

SAMO LESJAK

Na vsebinsko bogatem kar dveurnem koncertu je izvrstno nasto-
pilo sedem glasbenikov iz Ljubljanskih korenin ter deset iz do-
mače skupine Strune, vključno s pevko Nano Zeme. Koncert je 
brezhibno povezovala članica KUD Pirniče Sonja Pust. Živahna 
glasbena zvrst temnopoltih Američanov, narodno-zabavno glas-
ba in evergreeni so navdušili tako staro kot mlado številno občin-
stvo, kar je koncertu dalo še poseben čar ter vzdušje. Prijateljstvo 
med glasbenima skupinama se je s tradicionalnimi koncertnimi 
večeri še bolj okrepilo, zato si obe zasedbi tudi v prihodnje želita 
naprej aktivno sodelovati. "Veselilo nas bi, če se nam še kdo pri-
druži, zaželeni so tako vokalisti kot tudi instrumentalisti," pa se 
je ob koncu več kot uspešnega koncerta vsem zahvalil ter povabil 
k sodelovanju eden izmed ustanovnih članov zasedbe Strune An-
drej Militarov.

Glasbeni večer Strun in Korenin

Že četrto leto zapored sta na odru Kulturnega doma v Pirničah 
združila moči dixieland orkester Ljubljanske korenine ter 
instrumentalna skupina Strune iz domačega umetniškega društva. 
 / Foto: Janez Strojan
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REBOLJ ANDREJ, s. p.

ŠČETARSTVO
ŠKOFJELOŠKA CESTA 33
1215 MEDVODE
Tel.: 01 361 77 50, 361 13 52
Faks: 01 361 77 51, GSM: 041 633 845
E-pošta: a.rebolj@siol.net
http://www.rebolj-sp.si

 izdelovanje ščetk, čopičev in omel
 izdelovanje in obnavljanje ščetk za potrebe industrije
 izdelovanje ščetk za potrebe kmetijstva
Ob izteku starega in začetku novega leta vsem poslovnim partnerjem in zvestim 
strankam želimo vesele božične praznike ter srečno in uspešno novo leto 2018.

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Parkeljni se sedaj že tradicionalno naj-
prej na svojo pot podajo v Goričanah. Le-
tošnja Noč parkeljnov v Goričanah, še-
sta po vrsti, je potekala 18. novembra. Ko 
je padla tema, so se prikazali peklenščki 
iz kar petih držav. Največ je bilo sloven-
skih skupin, poleg njih pa še iz Avstrije, 
Italije, Hrvaške in prvič tudi skupina iz 
Švice. Skupaj je bilo več kot štiristo na-
stopajočih, kar je največ doslej. Priredi-
tev si je ogledalo tudi rekordno število 
obiskovalcev. Po ocenah organizatorjev 
jih je bilo okrog šest tisoč. Letos jim je 
bilo naklonjeno še vreme.
Tradicionalna etnološka prireditev je 
znova navdušila. Skupine parkeljnov 
so se zvrstile ena za drugo v obliki mi-
mohoda ter tako predstavile maske in 
opremo svojega kraja in s tem svojo zgo-
dovino in navade. "Letos je leto rekordov. 
Kaj si želimo lepšega kot to, da prireditev 
raste še naprej. To nam daje energijo za 
naslednje Noči parkeljnov. Predstavlja se 
27 skupin parkeljnov, prvič je med njimi 
tudi skupina iz Švice. To je edina švicar-
ska skupina. Povabili smo jih tako kot 
skupaj okrog devetdeset skupin, odzvalo 

pa se jih je 27. Pripravili so poseben šov. 
Iz Švice so pripeljali svoj lojtrni voz, na 
katerem imajo glasbo, pripravili so tudi 

pirotehnične efekte ...," je zadovoljen 
glavni organizator Jakob Knific, ki je do-
dal, da prireditev ne bi bila tako uspešna, 

Prvič tudi  
parkeljni iz 
Švice
Šesta Noč parkeljnov v 
Goričanah je bila rekordna 
po številu obiskovalcev in 
tudi nastopajočih. 



Osemenjevalni center Preska
Cesta v Bonovec 1, 
1215 Medvode
Tel.: (01) 361 12 66,  
Faks: (01) 361 37 28
E-pošta:osemenjevalni.center.preska@siol.net
www.ocpreska.lj.kgzs.si

Zadovoljitizahteveodjemalcevaliceloprese
činjihovapričakovanja jevodiloOsemenje
valnegacentraPreska.Vposlovanjevnašamo
izboljšave, s tem pa smo se pridružili klubu
modernihpodjetij zmodernimnačinompo
slovanja,kjerosredotočenostnaodjemalcain
skrbzazaposleneigraglavnovlogo.
Čebodozadovoljnirejci,kiprireprodukci
jisvojihčreduporabljajosemebikov,proiz
vedenonaOsemenjevalnemcentruPreska,
bomozadovoljnitudimi.

Vupanju,dabomouspešnosodelovali
tudivprihodnje,vsemsvojimodjemalcemin
vsembralcemželimovelikouspehov
vprihajajočemletu.
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Kavarna 4 mačke, Center Medvode, T: 01 36 17 963

Vesel božič in srečno  
novo leto 2018!
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če se ne bi TD Goričane - Vaše in Gori-
čanski parkeljni tako trudili. Goričanski 
parkeljni gredo tudi na druga srečanja 
parkeljnov, in kot pravi Knific, nikjer ni 
tako, kot je v Goričanah: "Že sam prostor 
tukaj je nekaj posebnega. Mislim, da je 
to najbolje obiskana tovrstna prireditev 
na svetu. Nikjer, kjer smo prisotni, ni 
toliko ljudi." Nekatere obiskovalce, ki se 
razporedijo ob trasi za ogrado, je bilo ob 
pogledih na grozne maske manj, druge 
bolj strah. Veliko je bilo tudi otrok. "Ne 
smeš pokazati strahu, pa te bodo pustili 
na miru," je starejši gospod svetoval svo-
jemu vnuku. 
Gre za noč, v kateri imajo glavno bese-
do parkeljni, prišli pa so tudi angelčki. 
Srečali smo angelčka iz Goričan, ki sta 
pobirala prostovoljne prispevke. "Adre-
nalin dela na polno. Nekaj strahu je," je 
dejala Polona Luštrik. Maša Tavželj pa je 
dodala: "Parkeljni so zelo grozni. Splača 
se jih priti pogledat, saj jih je res veliko 
na kupu." Skupine so prihajale iz smeri 
Vaš in se pripravljale na mimohod. Do-
mačim parkeljnom je letos ponagajalo 
vozilo, a so kljub temu z nastopom nav-
dušili. "Noč parkeljnov je tudi priložnost, 
da se parkeljni srečamo med seboj. Tra-
dicije so zelo različne. Vsak predstavlja 
svoj kraj. V naši skupini ima vsak na sebi 
svoj izdelek, kar se mi zdi največ vredno. 
Večina tistih, ki imajo lesene maske, jih 
dajo izdelati in zato plačajo," pravi Rok 
Bizant, ki je goričanski parkelj tretje leto 
in se v tej vlogi odlično počuti. Za masko, 
ki jo je imel na sebi letos, je potreboval 
kar veliko ur. "Dokler ti maska ni všeč, jo 
izpopolnjuješ. Prav tako je glede kožuha, 
nohtov oziroma krempljev," je dejal.
Po spektaklu s parkeljni je sledila še za-
bava s skupino Dejan Vunjak in Brendi-
jeve barabe. In organizatorji bodo kma-
lu začeli s pripravami na že sedmo Noč 

parkeljnov. Dela s takšno prireditvijo je 
veliko. Pripravlja jo okrog trideset čla-
nov TD Goričane - Vaše, na sam dan do-

godka pa jim pomagajo še prostovoljci 
iz drugih društev, tudi prostovoljni ga-
silci. 
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2018
Cesta  na  Svetje  30,  

1215 Medvode,  Slovenija
tel/faks:  01/36 1 33  90,  

gsm: 041/73  44  64
info@mizarstvo-kajzer.si
www.mizarstvo-kajzer.si

Vesel božič in 
srečno novo leto!

MAJA BERTONCELJ

Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišček Kranj je v sodelovanju 
z Zvezo društev gojiteljev ptic Slovenije organiziral 26. državno 
razstavo ptic. Prvič je potekala v Medvodah, obiskovalci pa so 
si ptice lahko ogledali v Športni dvorani Medvode zadnji konec 
tedna v novembru. Začelo se je z ocenjevanjem in razglasili so 
sedemnajst šampionov, dva sta tudi od gojiteljev iz medvoške 
občine. Pokazala se je kvaliteta doma vzrejenih ptic.
"Na razstavi sodeluje 1053 ptic 131 gojiteljev iz več kot dvajse-
tih slovenskih društev. To je za gojitelje sobnih ptic največji 
dogodek v letu pri nas. Je vsakoletna državna razstava, kjer 
se dejansko pokažejo najboljši primerki," je povedal Franci 
Remic, tajnik društva Lišček iz Kranja. Obiskovalci so laho vi-
deli različne vrste ptic. Še posebej skrbno so si jih ogledali in 
ocenili sodniki. Tisti, ki so dobili naziv šampion, so imeli ob 
kletki "šampionsko lento". "Šampionska ptica mora ustreza-
ti standardu, predpisanemu posamezni vrsti ptic, mora biti 
idealne postave, velikosti, drže, popolne operjenosti. Pokaza-

ti mora vse svoje najboljše kvalitete," je pojasnil Remic. Dve 
izmed "lent" sta ostali v Medvodah, saj sta ju dobili ptici iz 
družine amadina gojitelja Milana Škulja s Spodnje Senice in 
prepelica gojitelja Alojzija Laha z Golega Brda. Škulj je član 
Društva za varstvo in vzgojo ptic Lišček Kranj, Lah pa je član 
in hkrati predsednik Društva za varstvo in vzgojo ptic Ljublja-
na-Grilček.

GOJI RAZLIČNE VRSTE PREPELIC

Lah je s svojimi pticami na omenjeni 26. državni razstavi ptic 
osvojil kar dvanajst uvrstitev – osem prvih mest, tri druga in 
eno tretje – in bil gojitelj z največ "stopničkami" na prvenstvu. 
"Sodeloval sem z 38 pticami, v glavnem v vrstah prepelic in 
grlic oziroma eksotičnih golobov, imel pa sem tudi avstralsko 
zebrico in pasastega ščinkovca," je povedal Lah, šampionu v 
skupini prepelic pa namenil naslednje besede: "To je kitajska 
prepelica. Je tipična predstavnica svoje vrste po pravilih sve-
tovne zveze gojiteljev ptic, ki postavi standard za posamezno 

Na razstavi več kot tisoč ptic
Državna razstava s tekmovanjem ptic je bila prvič v Medvodah, na njej pa so 
sodelovali tudi domači gojitelji. Šampionki sta v svojih skupinah postali tudi ptici 
Milana Škulja s Spodnje Senice in Alojzija Laha z Golega Brda.

Alojzija Laha smo obiskali na njegovem domu. Damir Babič
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ŠENTVID
PRUŠNIKOVA 77

Telefon: 01 51 22 454
Delovni čas: 

9-13 in 15-17

MEDVODE
Pritličje blagovnega centra 

Telefon: 01 36 12 913
Delovni čas: 9-19

Sobota: 9-13 

 S TEM KUPONOM 10 % POPUST

URE, NAKIT, SERVIS
www.urarstvogrobelnik.si
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vrsto ptice. Pri nas pa imamo usposobljene sodnike, ocenje-
valce, ki ptico ocenijo. Dobila je največ točk v njeni skupini. 
Odločajo malenkosti." Član društev je 35 let in toliko let tudi 
tekmuje. Dosegel je že veliko uspehov. "Ko si toliko časa v tem, 
že nekako pričakuješ priznanja. Včasih smo dobivali medalje, 
in če bi bilo še vedno tako, bi jih v Medvodah dobil dvanajst. 
Pospraviš jih v predalnik in jih ne vidiš. Že pred leti sem pre-
dlagal, da bi bilo bolje, da bi dobili en pokal z napisanimi uvr-
stitvami, in to je bilo uveljavljeno. Seveda sem vesel dobrih 
uvrstitev, predvsem pa mi je pomembna vzreja in reproduk-
cija ptic," pravi. Veliko hodi tudi po sejmih in razstavah ptic 
v tujini. V zadnjem obdobju se ukvarja predvsem z gojenjem 
različnih vrst prepelic. Ptice so mu v veselje že od otroških 
let. "Veliko prijateljev se je že navdušilo in začelo z vzrejo ptic, 
večina pa si je potem tudi kmalu premislila. To moraš imeti 
v sebi, imeti moraš veselje. Vzame ti veliko časa in treba je 
imeti potrebno znanje," je še pojasnil Lah. Udeležil se bo tudi 
svetovne razstave v Ceseni, ki bo januarja prihodnje leto. 

Z AMADINO TRETJI NA SVETU

Škulj je osvojil sedem prvih mest, eno drugo in eno tretje. "Na 
razstavi sem sodeloval z dvanajstimi pticami. Šampionka je 
postala pasasta Amadina," je povedal Škulj, ki je prav tako v 
društvu že vrsto let: "V Kranju sem se včlanil še v društvo ma-
lih živali. Potem smo leta 1980 ustanovili Lišček Kranj. Sem 
ustanovni član. V tem sem že zelo dolgo. Enkrat sem domov 
prinesel skobčevke in tako se je začelo." Tudi on ima doma 
že veliko priznanj, eno pa je še posebej odmevno. "Največji 

uspeh sem dosegel lani januarja s tretjim mestom na sve-
tovnem prvenstvu na Portugalskem z Gouldovo amadino. Še 
vedno jo imam doma, tekmujem pa z njo ne več. Sedaj so 
bile na razstavi druge ptice. Dela se selekcija. Ko kupim novo 
ptico, gledam, da je čim lepša, ni pa rečeno, da bodo tako lepi 
tudi mladiči. Ravno v času razstave sem bil v Italiji na veli-
kem sejmu, a nisem nič kupil. Večkrat grem v tujino," je dejal. 
Začel je s skobčevkami, vmes je imel druge vrste, tudi papige 
nimfe, nato pa se je odločil za gojenje Gouldovih amadin. Če 
bo tudi on šel januarja na svetovno razstavo, se še ni odločil.  
S Spodnje Senice je še en izmed gojiteljev, ki so sodelovali na 
razstavi, in sicer Damir Babič. "Od otroških let imam rad pti-
ce, z gojenjem ptic pa se bolj intenzivno ukvarjam približno 
petnajst let, odkar sem se včlanil v društvo Lišček Kranj. Ude-
leževati sem se začel tudi tekmovanj in ljubezen do ptic se je 
samo še stopnjevala. To je moj največji hobi, za dušo. Gojim 
barvne kanarčke. Lepo pojejo, človeka pomirijo pa tudi otroci 
jih radi pogledajo," je povedal. Nobena izmed njegovih ptic 
na razstavi ni prejela naziva šampion, so se pa vseeno dobro 
odrezale. Ena je osvojila prvo mesto, tri pa drugo. "So malen-
kosti, ki odločajo. Morda ob ocenjevanu ptica nima najbolj-
šega dne, se ne postavi najbolje. Točke pa povedo, da gre za 
zelo kvalitetne ptice," še pove Babič, ki bo ptice peljal tudi na 
svetovno razstavo. 
Gojiteljev ptic je vsako leto prej manj kot več. Morda se je kdo 
navdušil med ogledom razstave v Medvodah, ki je bila dobro 
obiskana. 

Razstava je bila zanimiva tudi za obiskovalce, ki so si ogledali doma 
vzrejene ptice.

Šampionska Gouldova amadina Milana Škulja
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MAJA BERTONCELJ

Turistična zveza Slovenije že 26. leto 
zapored organizira tekmovanje Moja 
dežela – lepa in gostoljubna. Več kot 
dvajset let pa poteka tudi v Medvodah, 
kjer ga pelje Turistična zveza Medvode. 
Zaključna prireditev medvoške akcije 
s podelitvijo priznanj najbolj urejenim 
objektom v občini je bila 10. novembra v 
Kulturnem domu Medvode. 

KRAJI LEPŠI, OBJEKTI BOLJ UREJENI

"V času, odkar poteka akcija, prva je bila 
izvedena že pred 21 leti, se naši kraji lep-
šajo, hiše so bolj urejene, infrastruktur-
ni objekti prav tako. Mislim, da k temu 
nekaj doda tudi ta akcija. Lahko smo 
ponosni, da živimo v tako lepih krajih 
in v taki občini, kot so Medvode. Veli-
ko k temu pripomorete vsi, ki ste danes 
tukaj, ki ste zaslužni, da se v naših kra-
jih odvijajo prireditve, ki pokažejo, kaj 
vse zmoremo, kako smo gostoljubni, 
prikažete veliko lepih krajev, običajev 
in mislim, da se bo vse to dogajalo tudi 
naprej. V imenu vseh prostovoljcev vam 
obljubim, da se bomo še naprej trudili, 

da bo tako, kot je doslej. Čestitam tudi 
vsem nagrajencem. Vesela sem, da je 
komisija izbrala najlepše od najlepših. 
Svoje delo je opravila zelo dobro," je na 
prireditvi povedala Vanja Ločniškar, 
predsednica Turistične zveze Medvode. 

Zbrane je nagovoril tudi župan Medvod 
Nejc Smole, ki je dejal, da je ogromno 
projektov, ki ji izvajajo prostovoljci na 
področju turizma, in da nekateri počasi 
že preraščajo občinske okvire: "Pomaga-
te, da naša 'zelena vrata glavnega me-

Razglasili letos najlepše objekte v občini
Več kot dvajset let že poteka akcija ocenjevanja najlepših objektov v občini Medvode. 
Letos so podelili dvanajst priznanj, največ v KS Smlednik in KS Vaše - Goričane.

Posebno priznanje je komisija podelila inovativno urejenemu vrtu družine Tomšič  
iz Pirnič. / Foto: Jure Galičič

Letošnji nagrajenci /Foto: Iztok Pipan
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sta' lepšamo, zanje skrbimo in da se zavedamo, da bodo 
Medvode in vsi kraji v občini lepši samo, če bomo delali vsi. 
Nekaj je bilo že narejenega, nekaj nas pa še čaka. Čestitam 
nagrajencem. Dajete lepšo barvo našim Medvodam."
V komisiji, ki je ocenjevala objekte, so bili letos Jure Gali-
čič, predstavnik Javnega zavoda Sotočje Medvode, Marko 
Sušnik, turistični vodnik, Karlina Treinenen iz TD Pirniče, 
Milena Zupančič iz Vrtnarstva Zupančič in Martina Schla-
us, predstavnica Občine Medvode, ki je bila tudi predsedni-
ca komisije. Predlogov je bilo kar nekaj.
Podelili so deset priznanj v različnih kategorijah in dve po-
sebni priznanji. Med javnimi turističnimi objekti je prizna-
nje prejela Občina Medvode. Za najbolj urejenega so namreč 
izbrali Turistično-informacijski center, ki je od novega 
leta v Železniški postaji Medvode. Med javnimi športnimi 
objekti je najlepši Športni park Smlednik (priznanje za KS 
Smlednik), med infrastrukturnimi objekti park ob križišču 
v Smledniku (priznanje za TD Smlednik), v kategoriji na-
ravne in kulturne dediščine je bil nagrajen kozolec v Žlebeh 
- Galerija pod kozolcem (priznanje za TD Žlebe - Marjeta), 
med lepo urejenimi hišami hiši družine Novak iz Smledni-
ka in družine Jenko iz Smlednika, med najlepše urejenimi 
hišami, zgrajenimi po letu 1956, hiša družine Vehovec iz 
Vaš, zgrajenimi do leta 1956 pa družine Tomšič iz Rakov-
nika, med prenočitvenimi apartmaji Apartmaji Domovoj 
družine Gomilar v Vašah, med industrijsko-podjetniškimi 
objekti pa Avtoservis Setnikar. 

DVE POSEBNI PRIZNANJI

Posebno priznanje je komisija podelila inovativno urejene-
mu vrtu družine Tomšič iz Pirnič. Komisijo je najbolj nav-
dušila postavitev vrta na mesto, ki ga večina uporablja le 
za preživljanje prostega časa in počivanje, družina Tomšič 
pa je tja umestila kar svoj zelenjavno-začimbni vrt. Govori-
mo o njihovem balkonu ali bolje rečeno terasi, na kateri se 
bohoti veliko vrst ekološko pridelane zelenjave in številna 
zelišča, ki jih zakonca Tomšič uporabljata v kuhi. Sproti skr-
bita za pobiranje zrele zelenjave, vrt je skrbno urejen, suhih 
in odpadnih listov ali vej pa komisija skorajda ni opazila. 
Pohvaliti velja tudi dostop do posameznih gredic po redno 
negovanih potkah, ki vodijo po inovativno urejenem "tera-
snem" vrtu.
Posebno priznanje Turistične zveze Medvode pa je šlo v roke 
KS Vaše - Goričane in TD Goričane - Vaše za nesebično sode-
lovanje pri izgradnji otroškega igrišča v Goričanah, ki je bil 
plod dolgoletne želje in realiziran v največji meri na prosto-
voljni bazi. "Pri projektu se je pokazalo, da dobra organizaci-
ja in povezovanje ljudi, vaščanov in članov društev pripelje 
do odličnih končnih rezultatov, sadove njihovega dela pa 
bodo lahko uživale številne generacije, ki bodo v tem projek-
tu dobile navdih še za kakšno udarniško akcijo," so zapisali v 
obrazložitvi priznanja. Pelinovega cveta, ki je bil v preteklo-
sti že sedemkrat podeljen objektom, ki kazijo podobo kraja, 
letos niso podelili, kar pa ne pomeni, da teh objektov ni. 
Turistična zveza Medvode je prireditev izpeljala ob pomoči 
Javnega zavoda Sotočje Medvode in Televizije Medvode. Pro-
gram so s svojimi nastopi oblikovali še folkloristi KUD Oton 
Župančič Sora, akustični duo Ana Lucija Jezeršek in Tilen 
Sušnik, Žan Kajzar s harmoniko in vokalna skupina Foné 
Megále.
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Zahvalili bi se vsem,  
ki ste nas in nas boste še 
obiskali v prihodnjem letu, 
ter vam zaželeli vse dobro  
v letu, ki prihaja.

Srečno  
2018!
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Vesele božične praznike in srečno          
           novo leto 2018!

MAJA BERTONCELJ

V Nordijskem centru Bonovec Medvode 
se je zaključila obnova oz. nadgradnja 
obstoječe premične infrastrukture, ki jo 
financira Javni zavod Sotočje Medvode 
iz naslova presežka prihodkov nad od-
hodki iz leta 2016. 
"Novi so nadstrešek, kovinska konstruk-
cija strehe in kritina nad glavnima kon-
tejnerjema, ki se uporabljata kot pisar-
na, garderoba in sanitarije, izdelana je 
lesena fasada v obliki, ki ponazarja pro-
sti slog tehnike smučarskega teka, na 
novo je vgrajen kovinski podest ob vhodu 
na smučine, ki zagotavlja bistveno večjo 
varnost od prejšnjega, postavljena je var-
nostna ograja ob lesenem stopnišču, ki 
vodi na progo, ravno tako je z novo le-
seno "fasado" opremljen zgornji kiosk, ki 
služi kot blagajna za prodajo vstopnic," 
je pojasnila Ines Iskra, strokovna sode-
lavka Javnega zavoda Sotočje Medvode. 
Vsa dela so, tudi na podlagi najcenejših 
ponudb, opravila podjetja ali zasebniki 
iz medvoške občine, večino Pohištvo Is-
kra, Storitve Ločniškar in Gradkop, kot še 
poudarja Iskra, pa ne bi šlo brez pomo-
či prostovoljcev iz Nordijskega društva 
Medvode, ki so v zadnjih dveh mesecih 
opravili na desetine ur prostovoljne-
ga dela. "Z obnovo bo nordijski center 
funkcionalnejši, saj smo s prestavitvijo 
kontejnerjev pridobili dodatna parkir-
na mesta in zagotovili boljšo izolacijo 
bivalnim kontejnerjem. Poleg tega je 
tudi veliko prijetnejši in varnejši za obi-

skovalce. Naš cilj je, da Nordijski center 
Bonovec z odličnimi in redno vzdrže-
vanimi tekaškimi smučinami privabi 
čim večje število ljubiteljev teka in da bi 
se občani, ki sicer ne tečejo na smučeh, 
na naši "zimski mestni plaži" dobro po-
čutili oziroma se čim večkrat z družino 
podali na rekreacijo na urejene športne 
površine. Podobno kot lani bomo tudi 
letos za najmlajše pripravili sankališče 
ter otroška igrala na tako imenovanih 
"jaslih", ki najmlajšim služijo pri učenju 
prvih korakov na smučeh," je povedala 
Iskra. Cene storitev Nordijskega centra 
Bonovec v sezoni 2017/18 ostajajo enake 
lanskim. "Na sezono smo dobro pripra-
vljeni. Opravili smo redni servis teptalca 
za sneg. Veseli nas, da je po desetih letih 

uporabe naš teptalec še vedno v odličnem 
stanju. Iz kranjske občine smo že dobili 
poziv za urejanje tamkajšnjih prog, se-
veda pa bomo najprej poskrbeli za smu-
čine v naši občini," je še pojasnila Iskra. 
Tudi v naslednjem letu bo izvajalec del 
za zavod Nordijsko društvo Medvode, ki 
ima največ izkušenj ne le s strokovnega 
področja te športne panoge, temveč tudi 
veščin umetnega zasneževanja, ureja-
nja smučin, izvajanja tečajev in priprave 
smuči. Glede na obetavne napovedi bodo 
z umetnim zasneževanjem začeli že v 
prvi polovici decembra. 
V zadnji fazi je tudi projekt trim steze 
Ekofit Bonovček. Trasa je dokončno ure-
jena, montaža vadbenih postaj pa bo 
opravljena zgodaj spomladi. 

Nordijski center Bonovec lepši v novo zimo
V Nordijskem centru Bonovec Medvode so pripravljeni na novo sezono. Z umetnim 
zasneževanjem nameravajo začeti v kratkem, cene storitev ostajajo nespremenjene.

Obnovili oziroma nadgradili so obstoječo premično infrastrukturo.

JA
N

A 
U

R
Š

IČ
 S

.P
.,

 P
LA

N
IN

A 
7

, 
K

R
AN

J

V prihajajočem letu 2017 

Vam želimo zdravja, sreče, veselja 

Osebnega zadovoljstva in 

Izpolnitev skritih želja 

 

Dragočajna 

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h 

V prihajajočem letu 2017 

Vam želimo zdravja, sreče, veselja 

Osebnega zadovoljstva in 

Izpolnitev skritih želja 

 

Dragočajna 

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h 

V prihajajočem letu 2018
vam želimo zdravja, sreče, veselja,

osebnega zadovoljstva in  
izpolnitev skritih želja.

Vabljeni vsak dan od 10. do 23. ure.
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ŽELIMO VAM  VESELE PRAZNIKE IN  
TOPLO VZDUŠJE V LETU 2018!

MAJA BERTONCELJ

Letošnja zima prinaša vrhunec z olim-
pijskimi igrami. Do takrat bomo naše 
zimske športnike lahko spremljali na 
številnih tekmah svetovnega pokala. V 
ekipi za tekme najvišjega ranga so tudi 
trije medvoški smučarski tekači – brat 
in sestra Anamarija in Janez Lampič iz 
Valburge ter Lea Einfalt iz Zbilj, pri bia-
tloncih pa Rok Tršan iz Valburge.
Trojica tekačev svetovnega pokala ni 
začela po željah, saj se niti Anamarija 
Lampič ni uspela uvrstiti na mesta, ki 
prinašajo točke. Kaj so povedali pred 
sezono? Anamarija Lampič: "Poleti smo 
trdo trenirali, ker gre še bolj zares kot 
lani. Upam, da se bomo med sezono do-
bro odrezali. Že lani nam na uvodu ni 
šlo. Sezona bo dolga, tekem in prizorišč 
veliko in enkrat bo že prišel rezultat, da 
bomo vsi veseli. Med pripravami nisem 
razmišljala o lanski zmagi, ki sem jo 

dosegla na tekmi svetovnega pokala. 
Trenirati moraš enako, ali si zmagal ali 
ne." Lea Einfalt: "Letos je bilo super, ker 
smo se s trenerjem že dobro spoznali. 
Plan treninga je bil zato bolj prilagojen, 
dekleta se med seboj dobro razumemo, 
se vzpodbujamo in smo si dobra konku-
renca na treningih. Smo samozavestna. 
Ko vidiš, da sotekmovalka dosega dobre 
rezultate, veš, da si tudi sam sposoben 
tega, ker si treniral po enakem progra-
mu." Janez Lampič: "Najbolj sem zado-
voljen s tem, da sem letos trening opra-
vil brez bolezni. Prehlajen nisem bil 
nikoli. Pričakovanja so visoka in upam 
na točke svetovnega pokala."
Začetek sezone je bil še manj po željah 
biatlonca Roka Tršana. Na prvem pri-
zorišču tekem svetovnega pokala ga v 
smučini ni bilo. Pred začetkom sezone 
so se mu ponovile težave s hrbtom, a je 
kljub temu v Skandinavijo odpotoval op-
timistično. "Priprave so potekale dobro. 

Delal sem na tistih stvareh, v katerih 
sem bil v prejšnjih sezonah slabši. Po-
skušal sem hitreje streljati in delal na 
teku s samo puško. Mislim, da mi je to 
kar uspelo. V zadnjih tednih sem imel 
nekaj težav s hrbtom, ko sem bil doma, 
pa sem poskušal to čim bolje popraviti 
in se pripraviti na tekme," je nekaj dni 
pred začetkom sezone povedal Tršan, ki 
je letos treniral pod vodstvom trenerja 
Mihe Podgornika. 
Njegovo bivanje v Skandinaviji ni trajalo 
dolgo. "Dan pred tekmo me je na hitrem 
treningu močno zabolelo v hrbtu in sem 
moral domov. Opravil sem že preglede, 
ki so pokazali, da imam herniji. Ker bi 
s treningom lahko stanje le še poslab-
šal, smo se odločili, da do nadaljnjega z 
njimi prekinem. Težave naj bi se rešile 
brez operacije, potreben pa je počitek in 
terapije. V najboljšem primeru bo to tra-
jalo dva meseca in do takrat verjetno ne 
bom mogel tekmovati," je pojasnil. 

Vstopili v olimpijsko sezono

Anamarija Lampič, Janez Lampič in Lea Einfalt / Foto: Tina DoklRok Tršan / Foto: Gorazd Kavčič

- TV ali INTERNET od 15 E/mesec
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-  INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine,  

Zg. Javoršice, PD Moravče, Lubnika, Peč pri Mor., Slivne, zasav. gore,...
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 Tudi poleti ni tekmovalnega premora?
"Niti poleti ne. Edini premor je, ko so reprezentančni nasto-
pi. Poleti je urnik še bolj zgoščen, ker se igrajo še evropska 
tekmovanja, poleg tega želijo poleti v urnik umestiti največ 
tekem, ker je najbolj toplo. Poleti smo igrali v kvalifikacijah 
za evropsko ligo. Na petek sem prišel v Helsinke, v torek sem 
že letel v Makedonijo. Prvi mesec je bil naporen. Žal smo proti 
makedonski ekipi izpadli v drugem krogu."

 Igrate za HJK iz Helsinkov. Za kakšen klub gre?
"To je klub s tradicijo, zelo spoštovan v Skandinaviji, najbolj 
prestižni finski klub, klub z največ lovorikami na Finskem. 
Ko govorimo o nogometu na Finskem, vsi poznajo samo en 
klub – in to je HJK."

 Kakšna je kvaliteta finske lige?
"Podobna kvaliteti slovenske lige, morda celo malo boljša, ni 
pa seveda med najboljšimi ligami na svetu. Uvrstil bi jo nekje 
v zlato sredino." 

 Koliko je v ekipi tujcev?
"Veliko. V ekipi je 24 igralcev, od tega dobra polovica tujcev." 

 S severa ste se poleti preselili na jug. 
"V HJK sem prišel letos poleti, prvo polovico sezone pa sem 
igral za drug finski klub, in sicer za PS Kemi iz istoimenskega 

MAJA BERTONCELJ

Filip Valenčič je novembra končal letošnjo nogometno sezono 
na Finskem, kjer igra za HJK iz Helsinkov. Za dober mesec 
je 25-letni nogometaš prišel domov v Valburgo na počitnice. 
Pogovarjala sva se o letošnjem letu, življenju na Finskem, do-
sedanji nogometni karieri in načrtih za naprej.

 Izbrani ste bili za nogometaša leta na Finskem. Kaj vam 
pomeni ta naziv?
"Dobil sem kar štiri posamične nagrade: za najboljšega napadal-
ca, za najboljšega asistenta, izbran sem bil v najboljšo enajste-
rico in razglašen še za najboljšega igralca lige v sezoni 2017. To 
je velika nagrada za ves moj dosedanji vloženi trud. Je potrditev, 
da sem na pravi poti in da se trudim še naprej. Poleg tega sem s 
klubom osvojil tako pokalno tekmovanje kot državno prvenstvo."

 Ste nagrade prinesli domov ali ste jih pustili na Finskem?
"Nagrade, ki sem jih dobil kot posameznik, sem prinesel do-
mov. Soba me še čaka, je pa res, da je bolj prazna."

 Pri nas se končuje jesenski del tekmovanja, na Finskem 
je sistem očitno drugačen.
"Na Finskem sezona traja od aprila do začetka novembra. Vse tek-
me so v enem koledarskem letu. Priprave pa se začnejo že janu-
arja. To pomeni, da imamo tri mesece samo priprav na sezono."

Filip Valenčič je s HJK osvojil finsko nogometno prvenstvo.  
/ Foto: osebni arhiv

Vesele božične in novoletne praznike!
Mizarstvo Stare Roman s.p. I  T: 041 695 272

So dnevi in trenutki
polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo 
in si tiho zaželimo, da ne mine.
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Nogometaš leta na Finskem je iz Valburge
Nogometaš Filip Valenčič je s klubom HJK iz Helsinkov osvojil nogometni prestol na 
Finskem, izbran pa je bil tudi za najboljšega igralca v tamkajšnjem prvenstvu. 

sončne elektrarne

vetrne elektrarne

toplotne črpalke

sončni kolektorji

zbiralniki deževnice

bio čistilne naprave

peči na biomaso

električna kolesa

Tehnosol d.o.o.
Zg. Pirniče 45a
1215 Medvode

01 3623 023
info@tehnosol.si
www.tehnosol.si

tehnosol
BODI MODER - MISLI ZELENO
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Želimo vam vesele božične praznike 
ter srečno in uspešno leto 2018.
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mesta na severu Finske. Tam je bilo res tako, kot pravijo, da je 
poleti dan, pozimi noč. Pozimi mi to ni predstavljalo težav, po-
leti pa, ker je tudi ponoči svetlo in sem imel težave s spanjem. 
V Helsinkih ne opazim velike razlike v primerjavi s Slovenijo."

 Kako ste sploh pristali na Finskem?
"Prej sem bil eno sezono v Angliji v klubu Notts County v Not-
tinghamu, kjer pa nisem veliko igral. Z agentom sva se dogo-
vorila, da bi bilo zame najbolje najti klub, v katerem bi igral. 
To je bilo najbolj pomembno. Čez nekaj časa mi je sporočil, da 
grem na Finsko. Nisem poznal lige, ekip, vse, kar sem poznal, 
je bil HJK. Prišel sem v Kemi, se pogovoril z njihovim trener-
jem in mi je rekel, da mi bo dal priložnost. Po polovici sezone 
sem zaradi dobrih iger prestopil v HJK.

 Lahko poveste še nekaj besed o svoji nogometni poti?
"Nogomet je moj način življenja, odkar se spomnim. Kot otrok 
sem ogromno ur preživel na igrišču v Smledniku. Moj prvi 
klub je bil Jezero Medvode. Potem sem prestopil v Ježico, ki 
se je kasneje preimenovala v Interblock, kjer sem pri 18 letih 
podpisal prvo profesionalno pogodbo in tudi zabeležil prvi pr-
voligaški nastop. Ostal sem še eno sezono, v kateri smo igrali 
v drugi slovenski ligi, nato pa odšel v Olimpijo, kjer sem igra 
tri leta in pol v prvi ligi. Žal takrat nismo osvojili nobene lovo-
rike pa tudi meni ni šlo, kot bi si želel. Iz Olimpije sem odšel 
v Italijo v Monzo, klub blizu Milana, kjer sem ostal pol leta. 
Zaradi poškodbe mišične prepone nisem veliko igral. Potem 
se mi je ponudila priložnost za odhod v Anglijo. Podpisal sem 
pogodbo za Notts County, za najstarejši profesionalni klub na 
svetu. Sledila je selitev na Finsko, najprej v Kemi, nato v fin-
sko prestolnico Helsinke."

 Kaj pa nastopi za reprezentanco?
"Igral sem za mlade reprezentance od 16. do 21. leta. Za član-
sko izbrano vrsto pa za zdaj še ne."

 Želja pa je?
"Želja je, ni pa to prioriteta. Če bom kdaj vpoklican, bom vesel, 
če ne bom, pa tudi nič narobe."

 Vaš pogled na slovensko nogometno sceno, na reprezen-
tanco in ligo?
"Kar se tiče reprezentance sem nekoliko spremljal dogajanje 
okrog menjave trenerja. Moje mnenje je, da je najbolje, da 
je selektorski stolček zasedel Tomaž Kavčič. Poznam ga iz 
mlajših selekcij, vem, kako dela, ne bom rekel, ali je boljši 
ali slabši, ima pa drugačen pristop kot Srečko Katanec. Kar se 
tiče prve lige, je veliko ne spremljam. Leta v Olimpiji mi niso 
ostala ravno v najlepšem spominu. Vem, da se Olimpija in 
Maribor borita za prvo mesto, kaj več pa ne."

 Če se malce oddaljiva od nogometa, kakšno je življenje 
na Finskem?
"To je čisto druga zgodba kot Slovenija. Finska je ekonomsko 
izredno močna država. Zdravstvo je urejeno, šolstvo prav 
tako. Na primer mladi, ki gredo študirat, dobijo denar od dr-
žave in vsi zelo kmalu zaživijo na svoje, že tam okrog polnole-
tnosti. Minimalna urna postavka za študentsko delo je osem 
ali devet evrov na uro, kar je tukaj nepredstavljivo. Ljudje do-
bro živijo. Nisem presenečen, nisem si pa mislil, da je res 
tako dobro. Edino vreme jim nagaja. Na Finskem se počutim 
dobro. Ljudje so prijazni. V dobrem letu, odkar sem tam, ni-
sem imel s Finci še nobene negativne izkušnje."

 Kaj pa finščina?
"Trudim se govoriti finsko. V Kemiju sem hodil tudi na tečaj. 
Malo sem se naučil. Je pa finščina težak jezik. Lahko bi se po-
govarjal osnovne stvari, a bi morali z mano govoriti knjižno 

finščino. Ko gledam kakšen film, berem zraven tudi finske 
podnapise. Cilj je, da se naučim vsaj toliko, da bi se brez težav 
lahko sporazumeval."

 Ste za finske medije dali že kakšno izjavo?
"Tudi."

 V finščini?
 "Ne, ne, v finščini ne. (smeh) No, samo na začetku, ko so 
me vprašali, kako sem in sem jim odgovoril v finščini. Po 
derbiju, na katerem smo zmagali, so me poslali na televizijo. 
Na začetku so govorili nekaj po finsko, potem pa so prešli na 
angleščino."

 Helsinki so veliko mesto. Kje živite?
"Zelo blizu centra, tako da grem lahko tja tudi peš ali s kole-
som, lahko pa uporabim javni prevoz. Možnosti imam veliko. 
Živim v stanovanju v bloku."

 S pogodbo, ki jo imate, se da normalno živeti?
"Ni slabo, ni pa, da bi živel na veliki nogi. Da se povsem nor-
malno živeti."

 Kako preživljate čas, ki vam ostane?
"Časa je več kot dovolj, ker imamo treninge zjutraj. Na stadi-
onu imamo restavracijo, kamor hodimo jest, se po kosilu še 
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"Po sezoni, ko sem bil izbran za najboljšega 
igralca, vem, da je zame že kar nekaj 
povpraševanja, a podrobnosti še ne smem razkriti. 
Bomo videli, kaj bo. Nikamor se mi ne mudi. S HJK 
smo osvojili finsko ligo in bomo naslednje poletje 
igrali v kvalifikacijah za ligo prvakov."
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malo podružimo, gremo v center. Ko pa 
pride na obisk družina, gremo najraje 
izven mesta, kjer je kar nekaj parkov, 
kjer so jezera in sprehajalne poti. Ni 
tako lepo kot na primer na Bledu, je pa 
bolje kot biti vsak dan v centru."

 Za koliko let imate pogodbo?
"Pogodbo imam še za dve leti, do konca 
leta 2019."

 Torej računate, da na Finskem osta-
nete še toliko časa?
"Če povem po resnici, upam, da ne. Pa 
ne, da mi ne bi bilo všeč. HJK je poleg 
tega, da je najboljši finski klub, tudi 
zelo dobra odskočna deska za naprej. 
Nisem več najmlajši, ne pa tudi še star. 
Po sezoni, ko sem bil izbran za najbolj-
šega igralca, vem, da je zame že kar ne-
kaj povpraševanja, a podrobnosti še ne 
smem razkriti. Bomo videli, kaj bo. Ni-
kamor se mi ne mudi. S HJK smo osvo-
jili finsko ligo in bomo naslednje poletje 
igrali v kvalifikacijah za ligo prvakov. 
V novo sredino bom šel v primeru, da 
bom dobil res dobro pogodbo – in to le v 

klubu, za katerega mislim, da bi lahko 
bil korak naprej v moji karieri."

 Vrnitev na slovenske zelenice pa še 
ne pride v poštev?
"Ne vem, ali tudi kdaj bo. Ne razmi-
šljam, da bi se v kratkem vrnil domov. 
Nikoli ne reci nikoli, a Slovenija je tre-
nutno moja zadnja možnost."

 Kdaj se vrnete na Finsko?
"Osmega januarja začnemo s priprava-
mi na novo sezono. Vrnil se bom dan, 
dva prej." 

 Kako boste preživeli dober mesec v 
Sloveniji?
"Družil se bom s prijatelji, domačimi, 
sorodniki. Grem tudi malo naokrog. 
Včeraj sem bil na Bledu."

 Rekli ste, da nogometnega dogaja-
nja v Sloveniji ne spremljate kaj dosti, 
kaj pa dogajanje v Medvodah?
"Oče me redno obvešča (njegov oče je 
Marko Valenčič, ravnatelj OŠ Simona 
Jenka Smlednik, op. p). Ko se je gradilo 
igrišče pri šoli v Smledniku, mi je po-
šiljal slike vsak drugi dan. Če se malce 
pošalim, sem videl vsak na novo polo-
ženi tlakovec. Nov je tudi pod v šolski 
telovadnici. Videl sem, da je obnovljena 
cesta skozi Zbilje, v Medvodah pa še ni-
sem bil."

 Kakšna bo vaša novoletna nogome-
tna želja?
"Da bi se s HJK uvrstili v skupinski del 
lige prvakov."

Konec novembra se je vrnil domov, kot pravi – na počitnice. Ostal bo do začetka januarja.

MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode je skupaj 
s Šahovskim društvom Medvode izvedel 
Občinsko prvenstvo v šahu posamično, ki 
je potekalo 17. novembra v Športni dvora-
ni Medvode. Udeležilo se ga je 26 učenk 
in učencev iz OŠ Vodice, OŠ Medvode, OŠ 
Preska in OŠ Simona Jenka Smlednik. Po 
posameznih kategorijah so bili najboljši 
Maša Kalan, Alenka Burgar (obe OŠ Med-
vode, učenke do 15 let), Žiga Podgoršek 
(OŠ Medvode), Luka Palmer (OŠ Vodice) 
in Gaj Brdnik (OŠ Medvode) med učenci 
do 15 let, Tina Križanič (OŠ Simona Jenka 
Smlednik), Živa Rupar in Patricija Mihajlo-
vič (obe OŠ Medvode) med učenkami do 
12 let ter Gašper Klemenčič (OŠ Vodice), 
Maks Jelovčan (OŠ Medvode) in An Lamo-
všek Kalar (OŠ Vodice) med učenci do 12 
let. Popoldan je na OŠ Rodica v Domžalah 
potekalo še regijsko šahovsko prvenstvo, 
na katerem so bili medvoški osnovnošolci 
prav tako uspešni. V svojih kategorijah so 
se med deseterico iz OŠ Medvode, ki vadi-
jo pod mentorstvom Alenke Trpin, uvrstili: 
Maks Jelovčan (4. mesto), Žiga Podgoršek, 
Živa Rupar (oba 6. mesto), Maša Kalan (7. 
mesto), Tina Križnič iz OŠ Simona Jenka 
Smlednik pa je bila četrta.  

Osnovnošolci  
tekmovali v šahu

MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode je konec pre-
teklega tedna objavil Javni poziv za predla-
ganje kandidatov za športna priznanja v letu 
2017. Predmet poziva je izbor in podelitev 
priznanj najboljšim športnikom/-cam, špor-
tnim delavcem/-kam in ob jubilejih špor-
tnim društvom v občini Medvode v letu 2017, 
in sicer v obdobju od 1. januarja do 31. de-
cembra tega leta. Priznanja, ki jih podeljuje-
jo, so: mala športna plaketa Občine Medvo-
de, velika športna plaketa Občine Medvode, 
športnica in športnik leta Občine Medvode 
in športno priznanje Občine Medvode. Na 
javnem pozivu lahko svoje predloge posre-
dujejo društva, zveze društev, druge športne 
organizacije, podjetja, zavodi ali posame-
zniki. Rok za oddajo prijav je 8. januar 2018. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
Javni zavod Sotočje Medvode (Ines Iskra, 01 
36 26 222, ines@zavodsotocje.si).

Javni poziv za športna 
priznanja

"Trudim se govoriti finsko. 
V Kemiju sem hodil tudi na 
tečaj. Malo sem se naučil. Je pa 
finščina težak jezik. Lahko bi se 
pogovarjal osnovne stvari, a bi 
morali z mano govoriti knjižno 
finščino."
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Tehnologija, ki uresničuje

Vse poti so odprte za nove upe, 
želje ter velike načrte.

www.brinox.eu

Srečno 

2018.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Za košarkarji v drugi slovenski košarkarski ligi je devet kro-
gov. Ekipa Brinox Medvode se je v devetih tekmah veselila 
trikrat, šestkrat so izgubili. Na lestvici so med dvanajstimi 
ekipami na sedmem mestu.
"Z uvodom moramo biti zadovoljni. Smo še na mestih, ki na 
koncu prinašajo obstanek v ligi, kar je tudi naš cilj. V ekipi 
smo le trije, ki smo že igrali v drugi ligi, za druge je to prva 
tovrstna izkušnja. To se pozna. Smo edina ekipa v ligi, katere 
igralci nismo plačani," pravi direktor kluba in kapetan ekipe 
Dean Bunčič. V ekipi zelo pogrešajo poškodovanega Nika Gre-
gorčiča, na katerega v letošnji sezoni ne morejo več računa-
ti. Po zadnjem nizu porazov je z mesta trenerja odstopil Igor 
Pučko, ki je ekipo vodil eno leto. Zamenjal ga je Tomo Orešnik, 
ki je v klubu vodja mladinskega pogona. Pred Medvoščani so 
pomembne tekme. Decembra bodo odigrali še štiri. Že danes, 
8. decembra, bodo v Športni dvorani Medvode gostili Parklje, 
drugo ekipo na lestvici, 13. decembra odhajajo v Portorož, 16. 
decembra v Sežano, 22. decembra pa bodo odigrali zadnjo 
letošnjo tekmo doma z Ljubljano. S podporo s tribun so za-

dovoljni. "Kljub temu da smo vse tri zmage dosegli v gosteh, 
doma pa se nam še ni uspelo veseliti, nas prihajajo spodbujat 
na tekme v Športno dvorano Medvode. Redka ekipa v ligi se 
lahko pohvali s toliko gledalci. Zelo smo jim hvaležni in upa-
mo, da nas bodo spremljali še naprej," je zadovoljen Bunčič.

Boljši začetek kot nadaljevanje
Košarkarji članske ekipe Brinox Medvode so po devetih krogih v drugi slovenski 
košarkarski ligi na sedmem mestu. Cilj je obstanek v ligi, v kateri so letos novinci.

Medvoščani so na zadnji tekmi izgubili s Škofjeločani.
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KITAJSKA TRGOVINA  
V MEDVODAH

SREČNO 2018! 
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V BLAGOVNEM CENTRU NA MEDVOŠKI 
CESTI 3 JE ZA VAS ODPRTA TRGOVINA 
»KITAJSKI DOM«. V NJEJ LAHKO  
NAJDETE NAJCENEJŠE IZDELKE ZA 
DOM, PISARNO, HIŠNE LJUBLJENČKE, 
TORBICE, OBUTEV, PERILO ZA  
ŽENSKE IN MOŠKE …  
IZBIRA JE ZARES VELIKA, ZATO SE 
SPLAČA TRGOVINO OBISKATI …

KITAJSKI DOM MEDVODE
POPUST NA  
BOŽIČNE SMREKE

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Učenci in delavci VIZ Smlednik so se tudi letos ob obletni-
ci Prešernovega rojstva odpravili na tradicionalni pohod iz 
Smlednika v Vrbo. Dobrih 42 kilometrov dolgo pot so preho-
dili v soboto, 2. decembra. Na pot so se odpravili ob peti uri 
zjutraj, vmes pa daljši postanek naredili v Kranju.
"Pohoda se je letos udeležilo 42 pohodnikov. Poleg učencev in 
delavcev VIZ Smlednik so bili z nami mladostniki s svojimi 
vzgojitelji iz Vzgojnega zavoda Kranj, trije učenci in dve uči-
teljici iz OŠ Žirovnica. Iz Žirovnice sta prišla tudi dva planin-
ska vodnika in Maja Zupan, nekdanja direktorica Zavoda za 
turizem in kulturo Žirovnica. V zadnjem delu poti se nam je 
pridružilo še več učencev in učiteljev z ravnateljico iz OŠ Ži-
rovnica. Del poti sta z nami prehodila tudi župan in podžupan 
Žirovnice," je pojasnil Jože Rozman iz VIZ Smlednik. Na poti so 
bili okrog enajst ur in pol. Na cilj v Vrbo so prišli ob 16.30. "Nizka 
temperatura in sneg na poti nista predstavljala težav. Pravza-
prav je bila temperatura za hojo idealna, sneg pa je pričaral 
pravo zimsko idilo. Vse to se je celo pot kazalo tudi v izjemno 
dobrem razpoloženju pohodnikov," je še povedal Rozman. 
Pohod iz Smlednika v Vrbo je potekal že 19. leto zapored. "Po-
hod v Vrbo ima za učence in delavce VIZ Smlednik poseben 
pomen in po vseh teh letih se na ta dogodek pripravljamo 
resno in v veselem pričakovanju. Namen pohoda je doživeto 

spoznati Prešernov čas, dokazati sebi in drugim, da je možno 
tudi brez sodobnih prevoznih sredstev premagovati večje raz-
dalje, in našim mladim pohodnikom dati spoznanje, da je s 
trdno voljo in vztrajnostjo mogoče dosegati tudi zelo oddalje-
ne cilja," je za konec povedal Rozman.

Devetnajstič peš iz Smlednika v Vrbo

Na pot so se odpravili v zgodnjih jutranjih urah, na cilju pa so bili 
po pozno popoldne – zadovoljni, da so znova zmogli premagati 
oddaljeni cilj.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV KK MEDVODE

Udeleženci akcije 60 vzponov na Katarino, ki poteka v or-
ganizaciji Kolesarskega kluba Medvode, so z vpisovanjem v 
knjigo pri Gostilni na Vihri zaključili 31. oktobra. Podelitev 
priznanj in druženje je bilo 17. novembra. Akcija se je začela 
1. marca.
"Letošnje 18. akcije po vrsti se je udeležilo 115 kolesarjev. Le-
tos smo naredili spremembo, in sicer smo zmanjšali število 
potrebnih vzponov s šestdeset na petdeset, kar je nekaterim 
ustrezalo, saj so se lažje udeleževali drugih kolesarskih pri-
reditev, nekateri pa so prav tako opravili šestdeset vzponov, 
kot je bilo to običajno. Petdeset in več vzponov je opravilo 
devet žensk, trideset moških, polovičko, torej 25 ali več, pa 
17 moških in tri ženske. Nekaterim je zmanjkal komaj vzpon 
ali dva, nekaterim malo več. Ti so si zaslužili katarinkote, 
medalje za vzpodbudo za prihodnje leto," je povedal Mirko 
Plazar, predsednik Kolesarskega kluba Medvode.
Junaka, ki sta opravila največ vzponov, sta Mojca Lukan s 
140 vzponi med ženskami in Franc Arčon z 202 vzoponoma 
pri moških. Med najboljšimi tremi so bili še Maja Zajec (86 
vzponov), Petra Dovečar (60 vzponov) ter Janez Bergant (150 
vzponov) in Arsen Desimir Arsić (131 vzponov). Najstarejša 
udeleženca sta mož in žena Ivanka in Tine Kalan. Ivanka se je 
rodila leta 1946, v letošnjem letu se je na Katarino s kolesom 

povzpela petdesetkrat, Valentin pa je letnik 1944, na Katarini 
pa je bil letos šestdesetkrat.
V celi sezoni akcije 60 vzponov na Katarino je bilo zabeleženih 
3897 vzponov. 

Polnoletnost vzponov na Katarino
Zaključena je osemnajsta kolesarska akcija 60 vzponov na Katarino.

Mojca Lukan in Franc Arčon sta se v letošnji akciji s kolesom 
največkrat povzpela na Katarino. 

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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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!  PENINA  

MUŠKATNA  
ORMOŽ 

0,75 l 
7,18 EUR

PENINA SREBRNA 
RADGONSKA  

POLSUHA 
0,75 l 

6,09 EUR
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PRŠUT EXTRA S KOŽO  
BROZINA VP 1/4  
1 kg / 8,60 EUR

PRŠUT S KOSTJO  
BROZINA (zorjen 12 m) 

 1 kg / 6,99  EUR

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

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

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

ČEBULA, POLNJENA  
S TUNO IN KAPRAMI 

314 ml, st. / 2,68 EUR

ČOKOLADA GORENJKA  
S CELIMI LEŠNIKI NOVOLETNA 

450 g / 5,79 EUR 
ČOKOLADA GORENJKA  
MLEČNA ZLATI LEŠNIKI  

250 g / 3,09 EUR

PAPRIKE, POLNJENE  
S SIROM IN KAPRAMI  

314 ml, st. 
2,58 EUR

PANCETA DIMLJENA 
DOMAČA BROZINA  
1 kg / 8,19 EUR
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Naj praznični čas mine srečno,
in ustvarijo spomini se, ki ostali bodo večno.

Vesel božič in srečno novo leto!
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MIROSLAV CVJETIČANIN

To pomeni, da mora imeti vse in še več 
za najmanj denarja. Luksuz je izključen, 
ker luksuz v teh časih ni moderen. Mo-
derna je skromnost. Lepa skromnost.
In tako pridemo do ožjega izbora avto-
mobilov, za katere menimo, da se zanje 
splača odšteti prihranjene evre. Vsak 
voznik mora najprej vedeti, zakaj avto 
sploh potrebuje, in potem šele začeti is-
kati. Če se tega držite, hitro pridete do 
ugotovitve, da avtomobili sploh niso 
dragi. Mar petnajst tisočakov ni ogro-
mno denarja za avtomobil, ta potrošni 
material? Seveda je, zato pa trg rablje-
nih vozil v Sloveniji blesti iz meseca v 
mesec bolj. Povprečen državljan, ki se 
vozi v službo in nazaj, res ne potrebuje 
luksuza, potrebuje zanesljivost in take 
vrste prevoz, ki bo šel v računico pla-

V iskanju najcenejšega štirikolesno gnanega
Uredništvo Sotočja že nekaj časa preizkuša avtomobile, za katere pravijo, da so po 
meri slovenske (gorenjske) denarnice.

Drugačen



TA
P

O
S

 D
.O

.O
.,

 B
A

R
LE

TO
VA

 C
E

S
TA

 4
 B

, 
M

E
D

VO
D

E

čanih sedemdeset odstotkov stroškov 
prevoza! Tu je res potreben klicaj in zato 
je toliko primerov, ko se v službo vozi v 
enem avtu pet sodelavcev. 
Kar iščemo, je vozilo, ki je štirikolesno 
gnano in v katerega lahko sedejo vsaj 
štirje odrasli. Zakaj štirikolesni pogon? 
Zato, da nas zima ne skrbi, zato, ker 
vemo, da je varnost na prvem mestu, in 
zato, ker ne maramo več avtov, ki take-
ga pogona nimajo. 

NAŠLI SMO OGNJENEGA MALČKA

"Ignis je križanec ali tako imenova-
ni crossover, ki združuje enostavno in 
oblikovno zapeljivo zunanjost z vse-
stransko funkcionalnostjo. Linije, ki 
poudarjajo kompaktnost in lahkotnost, 
jasno odsevajo njegovo osebnost ter 
krepijo njegovo prepoznavnost in pri-
sotnost v prostoru. Ignis bo zagotovo 
razburkal vaše čute in v vas prebudil 
posebne občutke." Tako lepo piše v ka-
talogu. Res je drugačen. Vendar: kateri 
novi avto pa dandanašnji ni drugačen? 
Vsak ima svojo novo zgodbo. In to nam 
je všeč, vendar je še vedno težko izbrati 
pravega. Ignis po latinsko pomeni ogenj 
in ne vemo, zakaj je Suzuki iizbral prav 

tako ime za svoj novi adut, ki je kot prvi 
napadel Fiatovo pando 4 x 4, ki je do 
danes kraljevala v tem razredu vozil. 
Ignis je nekakšen križanec med malim 
mestnim avtomobilom in terenčkom z 
18-centimetrsko oddaljenostjo od tal in 
štirikolesnim pogonom allgrip.
Taka zasnova temu 3,7-metrskemu 
športnemu terenčku poleg razmeroma 
pogumne drže zunaj asfalta, kar je do-
kazal na prvi vožnji, omogoča tudi glede 
na mere presenetljivo udobno kabino, v 
katero se brez težav spravijo štirje od-
rasli potniki. In to nam veliko pomeni. 

KO SE VOZIMO, NE TRPIMO

Ignis je s štirikolesnim pogonom in 
razmeroma prepričljivo opremo, ki že 
vključuje tudi strešne letve, zaslon na 
dotik s podporo pametnemu telefonu 
in digitalnim radijskim sprejemni-
kom (DAB), ogrevane sprednje sedeže, 
16-palčna lita platišča ter pomoč za spe-
ljevanje in spust po strmem klancu, na 
voljo za 11.850 evrov. In pika. Takoj, ko 
slišimo ceno, ki je povezana s štirikole-
snim pogonom, smo dosegli cilj – oziro-
ma zavoljo naših bralcev nadaljujemo v 
prihodnjih revijah.

AVTOMEHANIKABORUTJAKŠE,s.p.
Vikrče23c,1211Ljubljana-Šmartno,

tel.:015110044,e-pošta:borut-jakse@siol.net

VPRIHAJAJOČEMLETUVAMŽELIMO
VARNOINSREČNOPOT!

VW
SEAT
AUDI

ŠKODA

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

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   10 25/04/2017   10:05
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Našli smo ga. Ignis je ta hip pri nas 
najcenejši avtomobil s štirikolesnim 
pogonom. Razmislite. Za povrhu gre za 
preizkušeno mehaniko pogona allgrip 
auto, ki s pomočjo viskozne sklopke ob 
prvih znakih izgube oprijema pod prvi-
mi kolesi navor hitro preusmeri tudi na 
zadnjo os. Njegov pogon je opremljen še 
s sistemom za nadzor speljevanja na 
spolzkih podlagah v blatu in snegu. Gre 
za nekakšno elektronsko zaporo dife-
renciala, ki kolo brez oprijema zaustavi 
in navor preusmeri na kolo z več oprije-
ma. Prepričljivo? Videz? Avto prihodno-
sti.
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Avto
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◆ prodaja in odkup 
rabljenih vozil

◆ vozila z garancijo
◆ prepisi vozil
◆ zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12, 
Medvode
Tel./fax: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO!

AVTOSERVIS
Primož Ločniškar, s. p., 
Zbilje 47, Medvode

Tel.: 031/336 822

Vzdrževanje in popravilo vozil
Premontaža in centriranje pnevmatik
Vesele praznike in srečno vožnjo v letu 2011!
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POOBLAŠČENI PRODAJALEC
IN SERVISER VOZIL

AVTO LUŠINA d.o.o.
GOSTEČE 8, 
4220 ŠKOFJA LOKA
tel.: 04 50 22 000
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

www.avto-lusina.si

SREČNO 2011

Zbilje 4a, 1215 Medvode
tel.: 01 361 34 55, 361 41 87, gsm: 041 944 087

LAKIRANJE V KOMORI
Polin - Italija

STANDOX AVTOLAKI

Marko Banič s.p.

SREČNO 2011!

Novi Ford Focus 
že v proizvodnji

Serijska proizvodnja najnovejšega Forda Focusa, ki velja za prvi For-
dov globalni model, se je v Fordovi tovarni Saarlouis v Nemčiji že za-
čela. Izdelovali bodo vse tri karoserijske različice, štiri-, in petvratno
ter kombijevsko. Proizvodnja športnega modela ST bo dodana v za-
četku 2012. Vpeljava proizvodnje novega Focusa poteka tudi v Fordovi
tovarni v Michiganu v ZDA. Sredi leta 2011 se bo proizvodnja Focusa
razširila še v St. Petersburgu v Rusiji, kjer bodo prav tako izdelovali
vse tri različice. Nadalje bo v letu 2012 proizvodnja stekla v tovarni
Chongqing na Kitajskem in v Rayongu na Tajskem.

Z več kot 6.500 zaposlenimi in investicijo, ki je znašala več kot 3
milijarde evrov, sta potekali zadnja posodobitev in modernizacija For-
dove tovarne Saarlouis, ki velja za vodilno v evropski avtomobilski in-
dustriji. Na dan lahko v treh izmenah izdelajo 1.850 vozil.  M. G.

Vesele praznike in srečno vožnjo v letu 2018!
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Srečno in varno vožnjo 2018 vam želi

Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

PRIČAKUJ VEČ V TEJ IZJEMNI PONUDBI: 
7 LET JAMSTVA* / 4 ZIMSKE GUME** / POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO - BREZ OBRESTI***

Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 5,8–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 134–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13–39,55. 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.

*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto 
pa po programu Basic oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk ob nakupu vozila novi Nissan Qashqai. ***Za vsa naročila do 31. 10. 2017 so kupci vozila Nissan 
Qashqai, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, upravičeni do brezobrestnega financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50 % polog ter odkupni obrok v višini 50 % po enem 
letu brezobrestnega financiranja. Ponudba velja do konca meseca oktobra. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si

INTELIGENTNI 
SISTEM ZA 

ZAVIRANJE V SILI

INTELIGENTNO 
OPOZORILO PRED 

MENJAVO VOZNEGA PASU

INTELIGENTNI 
SISTEM ZA POMOČ 

PRI PARKIRANJU

OGLAS_KONCES_QQ_OHH_SEP17_A5_V5.indd   1 20/09/2017   09:18

Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si

MIROSLAV CVJETIČANIN

Novi Suzukijev swift je prejel prizna-
nje za avto leta (RJC Car of the Year)
za leto 2018, ki ga vsako leto podeljuje 
japonsko združenje avtomobilističnih 
raziskovalcev in novinarjev (Automoti-
ve Researchers’ and Journalists' Confe-
rence of Japan). To je bil po vrsti že 27. 
izbor avta leta, kjer so člani združenja 
RJC ocenjevali avtomobile, ki so prišli 
na trg v obdobju od 1. novembra 2016 do 
31. oktobra 2017. V zaključni izbor se je 

uvrstilo šest najboljših modelov, med 
katerimi je bil 14. novembra 2017 kot 
absolutno najboljši model razglašen 
Suzukijev swift. Japonsko združenje 
je priznanje pospremilo z besedami: 
"Swift ponuja številne različice za ši-
rok krog kupcev, vključno z modeloma 
sport in hybrid. Predvsem swift sport 
s šeststopenjskim ročnim menjalni-
kom zagotavlja odlične vozne lastno-
sti, okretnost in športne zmogljivosti. 
Medtem ko swift hybrid s petstopenj-
skim polavtomatskim menjalnikom 

auto gear shift nudi kupcem s svojo 
cenovno dostopnostjo številne predno-
sti hibridne tehnologije." Od leta 2004 
– ko postane swift Suzukijev svetovni 
strateški model – pa do danes je bilo po 
vsem svetu prodanih že 5,77 milijona 
teh kompaktnih avtomobilov.
Ob koncu poletja se je predstavil tudi 
povsem novi swift sport, Suzukijev 
kompaktni serijski avtomobil, ki že 31 
let najbolje uteleša 'hot hatch' poslan-
stvo znamke Suzuki. Športne ambicije 
tega avtomobila nakazuje kompletna 
oprema, ki je optimizirana na zgolj 750. 
kilogramih, kolikor tehta najbolj špor-
tni swift.

Swift zmagovalec
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www.avto-stekla.si

SREČNO 2018SREČNO 2018

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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Srečno 2018!

MIROSLAV CVJETIČANIN

Hyundaievi avtomobili so pri nas prisotni 
že trideset let. Pozanimali smo se, kako 
jim kaže, kje so njihove ladje, pardon – 
avtomobili. Povedali so nam, da so se tudi 
letos izkazali v zelo konkurenčni evropski 
avtomobilski industriji. To kaže nedavno 
objavljena študija neodvisnega svetoval-
nega podjetja The London Economic, kjer 
je Hyundai Motor dosegel nadpovprečno 
stopnjo rasti in v Evropi prevzel pomem-
ben gospodarski položaj.

Poročilo poudarja stabilne gospodarske 
kazalnike. Izkazuje, da je Hyundai Motor 
povečal svoj tržni delež na 3,3 odstotka 
in v primerjavi s predhodnim letom za 
7,2 odstotka povečal število prodanih vo-
zil v Evropi. Poleg navedenega je leta 2016 
tudi dodatno zaposloval. Skupno število 
zaposlenih pri Hyundaiu v Evropi znaša 
205.655. Da močno podpira gospodarstvo 
v regiji, poleg že omenjenega dokazuje 
tudi 1,3 milijarde evrov plačanih dajatev, 
kar predstavlja 49-odstotno povečanje v 
primerjavi s predhodnim letom. Poleg 

gospodarskega uspeha je za Hyundai še 
zlasti pomemben dolgotrajen, tesen od-
nos z regionalnimi dobavitelji. Ta tesna 
povezanost je bila podkrepljena z gra-
dnjo proizvodnega obrata v Nošovicah 
na Češkem v letu 2008. Češka tovarna 
ima zmogljivost za proizvodnjo več kot 
350 tisoč avtomobilov in šeststo tisoč 
menjalnikov. Skupaj s proizvodno zmo-
gljivostjo Turške tovarne, ki znaša dvesto 
tisoč vozil, letna proizvodna zmogljivost 
Hyundai Motor v Evropi presega 550 ti-
soč avtomobilov. Hyundai Motor ostaja v 
celoti zavezan Evropi in njenim državlja-
nom ter bo v prihodnjih letih nadaljeval 
s strategijo rasti.

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

Srečno 2018!

Hyundaiu gre dobro



MAJA BERTONCELJ

Na naslovnici Sotočja sta Domen Kuralt 
in Tjaša Zupan iz Spodnje Senice. Domna 
medvoška javnost dobro pozna kot glas-
benika, vodjo skupine Calypso, njegova 
partnerka Tjaša pa sicer prihaja iz Žirov-
nice, zadnja leta pa živi na Senici. Po duši 
je športnica, nekdanja odbojkarica, sedaj 
pa je njen prvi šport tenis na mivki.
Pred njima je deloven december, naj-
daljšo noč v letu pa bosta preživela v 
Športni dvorani Medvode. Domen bo na 
odru, saj boste letos lahko silvestrova-
li prav s skupino Calypso. "Vsekakor je 
nastopati v domačem kraju nekaj po-
sebnega, a tudi mi imamo kot večina 
drugih glasbenikov, večjo tremo pred 
domačim občinstvom. Nam pa veli-
ko pomeni, da smo lahko na najdaljšo 
noč v letu v družbi družine, prijateljev, 

znancev," pravi Domen Kuralt, ki se z 
glasbo ukvarja že 22 let – in vsa ta leta je 
silvestrovo preživel delovno. "Je pa tako, 
da tega ne jemljem tako, saj v igranju 
zelo uživam in se ob tem tudi sam za-
bavam," pojasni. 
Leto 2017 je bilo za skupino po številu na-
stopov zelo uspešno. "Še najbolj pa sem 
vesel, da je bilo letos po nastopih rekor-
dno število gasilskih veselic, kar je samo 
potrditev, da delamo dobro, in to je hkra-
ti tudi želja za leto 2018. V načrtu imamo 
izdati tudi vsaj dve novi skladbi in video-
spot," je usmeril pogled v prihodnost.
In prihodnost mu nakazuje nov velik iz-
ziv, ki se ga lotevata skupaj s Tjašo. "Dela-
va na projektu prvega najbolj atraktivne-
ga športno-turističnega centra v Sloveniji. 
Primerno lokacijo sva našla ravno v stari 

propadajoči dvorani poleg Partizana v 
Medvodah, za katero je to zadnja rešilna 
bilka. Na tem delu je po občinskem pro-
storskem načrtu športni park, zato najin 
projekt odlično sovpada s tem in podpo-
ro sva dobila tudi s strani občine. Želje in 
načrti so, da z obnovo dvorane začnemo 
že prihodnje leto. Ker je v ozadju res uni-
katna zgodba, sva prepričana, da bo tudi 
uspešna," pravita Domen in Tjaša.
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V najdaljšo noč z domačimi glasbeniki
Na silvestrovanju v Športni dvorani Medvode bo za dobro vzdušje skrbela skupina 
Calypso, katere vodja je domačin Domen Kuralt. On je v glasbenih vodah, njegova 
partnerka v športnih – skupaj pa snujeta športno-turistični center v Medvodah.

Domen Kuralt in Tjaša Zupan nameravata skupaj v Medvodah izpeljati velik projekt.

MAJA BERTONCELJ

Metalsteel se s koncertom po dolgem času 
vračajo v svoj domači kraj. Tokrat s poseb-
nim razlogom, saj bodo izdali svoj sedmi 
album z naslovom Beyond the stars. Gre 
za njihov prvi konceptualni album z dovr-
šenimi aranžmaji in produkcijo. Koncert bo 
9. decembra z začetkom ob 21. uri v Klubu 
Jedro v Medvodah. Predskupina bo Edge of 
sins.

Veliki koncert  
Metalsteel

»Vsekakor je nastopati 
v domačem kraju nekaj 
posebnega. Veliko nam pomeni, 
da smo lahko na najdaljšo 
noč v letu v družbi družine, 
prijateljev, znancev.«
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Pretekli teden je v ljubljanskem BTC 
svoja vrata odprla Ledena dežela, katere 
vodja je Miro Rismondo iz Valburge, ki 
je skupaj s soprogo Heleno zbral skupi-
no umetnikov iz Slovenije in tujine, ki je 
izdelala vse skulpture. Na ogled bodo do 
začetka marca.
Letos ponujajo nekaj novosti. Ledene 
skulpture so prvič izdelane le iz slo-
venskega ledu. Prvič so izdelali snežno 
skulpturo Snežna kraljica. Letos nas 
Ledena dežela popelje v pravljični svet, 
kjer spoznamo Mašo in medveda iz ru-
ske ljudske pravljice, s škrati si ogleda-
mo kentavra, zlata ptica obudil spomine 
na svet slovenskih ljudskih pravljic, na 
nas preži tudi zmaj iz Postojnske jame 
s svojimi mladiči. Otroci, majhni in ve-
liki, se lahko spustijo po ledenem tobo-
ganu, pripravili pa so tudi ledeni bar. 
Ledena dežela se je v Ljubljano vrnila že 
peto leto. Pravljične podobe, ustvarjene 
iz prepleta ledenih in snežnih skulptur, 

so razstavljene v 200 m2 veliki ohlajeni 
dvorani.
Na odprtju Ledene dežele se je predsta-
vila tudi ekipa štirih lednih mojstrov, 
ki bo januarja Slovenijo zastopala na 
največjem mednarodnem festivalu le-

denih in snežnih skulptur v kitajskem 
Harbinu. Med njimi bo tudi Miro Ri-
smondo, ki je bil na tem festivalu že 
dvakrat. Letos je za svojo ledeno skulp-
turo idrijske čipke prejel nagrado za 
ustvarjalnost.

Ledena dežela s pravljičnim doživetjem
Umetniki iz Slovenije in tujine, med katerimi sta tudi Miro in Helena Rismondo,  
so za izdelavo ledenih skulptur porabili kar trideset ton ledu.

Delček letošnje Ledene dežele. Na sliki je Helena Rismondo.

Skupaj združimo
novoletne želje tako,

da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.

SreËno 2018

www.komunala-kranj.si 
SOT-1038/17
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Letošnje leto je za Kmetijsko zadrugo 
Medvode eno tistih posebnih. Praznuje 
sedemdeset let, poleg tega je bilo to tudi 
leto investicij. 

MEDVOŠKA ZADRUGA ZAUPANJA IN 
SPOŠTOVANJA VREDEN PARTNER

Slovesno praznovanje je bilo 18. novem-
bra v Športni dvorani Medvode, ki so se 
ga udeležili tudi številni člani zadruge, 
skupaj jih je 250, in njihove družine. 
Skupaj z vodstvom zadruge in gosti so 
pogledali v zgodovino in se zazrli v pri-
hodnost. Veseli so, da je Kmetijska za-
druga Medvode na zdravih temeljih, kar 
je v svojem govoru poudaril tudi Milan 
Sobočan, že 14 let direktor Kmetijske 
zadruge Medvode. "Sedemdeset let ne-
pretrganega delovanja je spoštovanja 
vredna obletnica. Malo je podjetij v Med-
vodah in tudi širše, ki se lahko pohva-
lijo z daljšo tradicijo od naše zadruge. 
Na to smo lahko upravičeno ponosni, 
čeprav ni bilo vedno lahko. Prva leta po 
osamosvojitvi so bila za Kmetijsko za-
drugo Medvode zelo zahtevna. Prehod 

iz planskega v tržno gospodarstvo je bilo 
za zadrugo kot tudi za ostala podjetja 
zelo težavno. Po letu 2000 se je poslo-
vanje počasi ustalilo. V zadnjih desetih 
letih smo prihodke povečali za petdeset 
odstotkov, veliko je bilo različnih dogod-
kov v teh desetih letih in tudi veliko smo 

investirali. Zgradili smo zbirni center za 
živino, ki nam omogoča prodajo živine 
v tujino in izboljšuje pogajalske pozicije 
pri pogajanju z domačimi kupci. Obno-
vili smo vse svoje prodajalne. Ker je bilo 
poslovanje dobro, smo izdali tudi član-
sko izkaznico, ki omogoča, da se del do-
bička v obliki super rabata ali restorna 
vrača članom zadruge. Letošnje leto ni 
bilo pomembno samo zaradi praznova-
nja obletnice, temveč tudi zaradi vseh 
investicij. V začetku leta smo začeli z 
obnovo prodajalne v Vodicah, ki je sedaj 
sodobno urejena. Odprli smo jo marca. 
Po dvoletnih pogovorih smo maja pod-
pisali nakupno pogodbo za nekdanjo 
tako imenovano Mercatorjevo železnino 
v Medvodah in začeli z njeno temeljito 
prenovo tako zunaj kot znotraj," je po-
vedal in nekaj besed namenil še poslo-
vanju: "Če je bilo pred desetimi leti več 
kot šestdeset odstotkov ustvarjenih pri-
hodkov z odkupom in prodajo surovega 
mleka, je danes ob skoraj podvojenem 
povečanju prihodkov zadruge struktura 
prihodkov porazdeljena približno tre-
tjinsko med odkup in prodajo surovega 
mleka in živine ter maloprodajo. Kme-
tijska zadruga Medvode posluje stabilno 
in je zaupanja in spoštovanja vreden 

Leto praznovanja obletnice in investicij
Kmetijska zadruga Medvode je obeležila sedemdeset let, nekaj dni kasneje pa so 
zaključili z največjo letošnjo investicijo. Vrata je odprla Železnina v Medvodah.

Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je Janezu Šušteršiču 
(levo), predsedniku Kmetijske zadruge Medvode, izročil darilo.

Na praznovanju v Športni dvorani Medvode se je zbralo veliko članov zadruge, uprava, 
zaposleni in gostje, program pa je popestril tudi ansambel Bitenc.
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partner v poslovnem in stanovskem 
okolju. S svojim delovanjem smo moč-
no vpeti tudi v lokalno okolje, za kar nas 
je letos Občina nagradila s plaketo Ob-
čine Medvode. Tudi v prihodnje bo za-
druga delovala po zadružniških načelih 
solidarnosti, vzajemnosti med člani in 
okoljem, v katerem delujemo." 

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Zadovoljen je tudi Janez Šušteršič, pred-
sednik Kmetijske zadruge Medvode 
že od leta 2004. V svojem govoru se je 
dotaknil začetkov zadružništva na Slo-
venskem in poudaril pomen dr. Janeza 
Evangelista Kreka pri oblikovanju šti-
risto zadrug na prelomu stoletja: "On 
je lahko nam vsem vzor še za sedanje 
čase. Letos je bila stoletnica njegove 
smrti in njegov duh še vedno živi, saj 
današnje zadruge po letu 1992 delujejo 
prav po principu, kot si ga je zamislil. 
Skozi zgodovino se je dogajalo marsikaj, 
na koncu so ljudje spoznali, da je zadru-
ga naša, da je od nas odvisno, kako bo 
poslovala, in da posameznik z redkimi 
izjemami v tem tržnem sistemu ne 
more veliko doseči, skupaj pa zmore-

mo več. Temelji so odlični za nadaljnja 
desetletja. Se pa tudi v kmetijstvu hitro 
lahko kaj obrne, kar ni odvisno od nas." 
Zahvalil se je članom upravnega in nad-
zornega odbora, vodstvu zadruge kot 
tudi zaposlenim: "Zelo sem ponosen, da 
sem del te ekipe. Dela se transparentno, 
pošteno, dobronamerno, inteligentno."

NOVO PRAZNOVANJE BO MARCA

Zbrane sta nagovorila tudi Cvetko Zu-
pančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije, in Peter Vrisk, pred-
sednik Zadružne zveze Slovenije. "Tudi o 
vaši zadrugi lahko rečem, da je vanjo za-
upanje, da je zaupanje v vodstvo, promet 
narašča, lepo je, da ste vpeti v lokalno 
okolje in na takšen način smo zadruge, 
ne samo tukaj, ampak po celi Sloveniji, 
pomemben akter razvoja kmetijstva in 
podeželja. Zadruga danes znova pomeni 
nekaj pozitivnega. Kljub hudi tuji kon-
kurenci slovenske zadruge pokrivamo 
skoraj osemdeset odstotkov slovenskega 
trga, odkupimo veliko večino slovenske 
hrane in to slovensko podeželje oskrbu-
jemo s kvalitetnim kmetijskim repro-
materialom," je med drugim povedal 

Vrisk. Zupančič pa: "Vesel sem besed, da 
gre Kmetijska zadruga Medvode v razvoj, 
širitev, k dodani vrednosti." Med govor-
niki je bil tudi župan Medvod Nejc Smo-
le. Pohvalil je medvoško zadrugo: "Za-
družništvo je ena najbolj zahtevnih oblik 
upravljanja. Da se da, če je vizija in vča-
sih tudi pogum, dokazuje tudi Kmetijska 
zadruga Medvode. Zadruge so ostale si-
nonim za vzdržno, a vztrajno rast, ki jo 
tlakujejo modre in previdne odločitve pri 
širitvah. Danes ste po letnih prihodkih 
domala že ujeli celotni proračun občine 
Medvode." Po koncu uradnega je sledil še 
družabni del z Ansamblom Bitenc.
Konec novembra je svoja vrata že odpr-
la prenovljena Železnina v Medvodah, 
slovesnost ob tej njihovi novi veliki pri-
dobitvi pa načrtujejo marca prihodnje 
leto.

Konec novembra je svoja vrata 
odprla v celoti prenovljena 
Železnina v Medvodah, 
slovesnost ob tej novi veliki 
pridobitvi Kmetijske zadruge 
Medvode pa načrtujejo marca 
prihodnje leto.

ŽELEZNINA, Cesta ob Sori 7, 1215 Medvode
T: 01-3625-110, 051-642-072

Odpiralni čas: 

ponedeljek – petek: 7.00 - 19.00
sobota: 7.00 - 13.00

kupon
10% popust 

na blagovno skupino električno ročno orodje in kovčke 
za orodje v mesecu decembru oz. do razprodaje zalog.

NOVO v Železnini

Predstavitev mešalnice barv JUB, 
15. decembra med 9.00 in13.00 uro. DARILO

ob nakupu

JUB izdelkov

oglas_železnina_210x148,5_2017_1.indd   1 4. 12. 2017   08:24:17
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Želimo vam tople božične praznike v krogu 
družine in uspehov polno leto 2018.
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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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SLIKOVNA UGANKA

Skorajda vsako nekoliko večje sloven-
sko mesto se ponaša s kakšno večjo 
ali manjšo znamenitostjo – ali sra-
moto, če smo pri pravi besedi. In tako 
ljubljanskemu županu visita za vratom 
Plečnikov stadion in stara Cukrarna, 
blejskemu Riklijeva vila na promenadi 

pod gradom, bohinjskemu kar nekaj 
hotelov z Zlatorogom na čelu in naše-
mu tole ob prometni žili, ki popotnika 
ali turista pripelje skozi "zelena vrata 
prestolnice" v glavno mesto. Pa ne gre 
vedno za "šlamparijo", za mačehovski 
odnos do okolja, pogosto nič kriv in 
ne dolžan župan podeduje "zadevo" 
od predhodnika, skoraj vedno pa gre 
pri tem za neurejeno lastništvo ali na-
gajanje lastnikov, ki obljubljajo rešitev 
nekoliko preje kot ob svetem nikoli. In 
kateri je "kviht", ki visi medvoški obla-
sti za vratom? Odgovore pošljite do 
konca decembra na naslov Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s pripi-

som "za Sotočje". En pravilen odgovor 
bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili. 
V novembrski številki sem vas spraše-
val, kje je krožišče na zgornji fotografiji. 
Pravilen odgovor je na Topolu. Žreb je 
določil, da nagrado dobi Janez Buh iz 
Medvod. Poslali vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo? MAJA BERTONCELJ

"Pozimi, ko nam primanjkuje sonca in 
moramo skrbno paziti, da zaužijemo do-
volj vitaminov in se zavestno truditi, da 
čim več časa preživimo na zraku, sta su-
rova kisla repa in kislo zelje idealno živi-
lo za zdravje. Vsebujeta veliko pomemb-
nih snovi, ki blagodejno vplivajo na 
delovanje naših notranjih organov, nam 
olajšajo boj z nadležnimi bakterijami in 
virusi in pomagajo zviševati odpornost 
telesa. Podobno kot kislo zelje deluje tudi 
zelnica, tekočina, ki se nabere na skisa-
nem zelju. Pijemo jo lahko razredčeno 
s pitno vodo ali jo uporabljamo v sola-
tah namesto kisa," je povedala Marješka 
Pehta in predstavila nekaj receptov, ki 
jih uporablja v domači kuhinji. 

KISLO ZELJE KOT SOLATA

Odcejeno kislo zelje zmešamo z bučnim 
ali ekstra deviškim oljčnim oljem in ga 
po okusu začinimo z mleto kumino in 
strtim česnom. Če solati primešamo še 
kuhan fižol ali na rezine narezan ku-
han krompir, bo s kosom črnega kruha 
zadoščala za samostojno jed. Najboljše 
je sveže kislo zelje naravnost iz kadi. 
Takega lahko skozi vse leto kupimo na 
tržnici. Če ga kupimo na zalogo ali nam 
ga je nekaj ostalo, ga zložimo v steklen 
kozarec, zalijemo z zelnico in tesno za-
premo. V hladilniku zdrži do tri tedne.

KISLO ZELJE S FIŽOLOM

500 g kislega zelja
500 g kuhanega fižola v zrnju
1 žlica moke
malo ocvirkov
sol

lovor
2 stroka česna
2 šalotki
poper
Priprava: Kislemu zelju dodamo lovor, 
česen, šalotki, malo posolimo in ga 
skuhamo. Ko je kuhan, odstranimo če-
sen in šalotki, dodamo kuhan fižol in iz 
moke narejen podmet, dobro prevremo 
in zabelimo z ocvirki.

JOTA S KISLO REPO

400 g kisle repe
350 g krompirja
100 g čebule
300 g rjavega fižola
300 g suhih svinjskih reber
2 žlici olja
1 dl smetane za kuhanje
1 žlica ostre moke
sol in beli poper v zrnu
3 stroki česna
Priprava: Fižol odcedimo in pristavimo 
v hladni vodi. Zavremo in skuhamo do 
mehkega; fižol pred koncem kuhanja 
posolimo.
Zavremo vodo za kuhanje repe. Repo spla-
knemo pod tekočo hladno vodo in stre-
semo v krop. Dodamo svinjska rebra in 
kuhamo do mehkega. Krompir olupimo, 
narežemo na kocke, pristavimo v hladni 
vodi in skuhamo do mehkega. Čebulo 
olupimo in narežemo na tanke lističe, jo 
prepražimo in nanjo dodamo pretlačen 
skuhan krompir. Česen olupimo in pre-
tlačimo. Kuhana rebra vzamemo iz lonca. 
Smetano gladko zmešamo z moko in pre-
tlačenim česnom. Mešanico nalijemo v 
lonec, vsebino pa na majhnem ognju ku-
hamo še nekaj minut. Jed po potrebi doso-
limo in začinimo s sveže mletim poprom. 
Kuhana rebra narežemo in dodamo v joto.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Kisla zelje in repa
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Petki in sobote v decembru  Gostilna Mihovec Pirniče, ob 20. uri

VESELI DECEMBER V GOSTILNI MIHOVEC 

Gostilna Mihovec, T: 01 36 23 060 in 031 684 434, E: gostilna.mihovec@siol.net

Petek, 8. 12. 2017  Dom krajanov Sora, ob 19. uri

DUNAJ PO DUNAJU, FOLKLORNI VEČER 

Mladinska folklorna skupina KUD OŽ Sora, T: 031 502 222 ali 040 480 342

Sobota, 9. 12. 2017  Idejni inkubator v Kulturnem domu Medvode,  
od 10. do 12. ure

OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA: UNIKATEN NOVOLETNI OKRASEK 
(ZA OTROKE OD 6. LETA DALJE)

Javni zavod Sotočje Medvode, obvezna prijava, T: 041 550 668,  
E: sabina@zavodsotocje.si

Sobota, 9. 12. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

KO SE PTIČKI ŽENIJO – PREMIERA 

KUD Pirniče – Mini lutkovni oder, T: 031 352 772

Sobota, 9. 12. 2017  klub Jedro, ob 21. uri 

KONCERT SKUPINE METALSTEEL OB IZIDU NOVEGA ALBUMA  
»BEYOND THE STARS«

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

Nedelja, 10. 12. 2017 

IZLETNIŠKI ODSEK: K'R NEKAM – IZLET V NEZNANO (3–4 URE)

PD Medvode, Prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si 

Nedelja, 10. 12. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

LETNI KONCERT MEPZ JAKOB ALJAŽ Z GOSTI

KD Jakoba Aljaža, T: 031 621 715

Ponedeljek, 11. 12. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 18.30 

OBZORJA LEPOT – LITERARNI VEČER

MOJE FOTKE ZA MOJO DUŠO – razstava fotografij 

Literarna sekcija in Foto sekcija KUD Pirniče, T: 031 352 772

Ponedeljek, 11. 12. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30 

V OSRČJU NEPALA IN HIMALAJE – POTOPISNI VEČER

Literarna sekcija in Foto sekcija KUD Pirniče, T: 031 352 772

Torek, 12. 12. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

SMEJALNA URICA Z URŠKO WERTL (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Torek, 12. 12. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

KAKO NAJTI MOČ ZA SAMOPOMOČ (PREDAVANJE  
DR. SABINE JURIČ ŠENK)

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

Sreda, 13. 12. 2017  Vrtec Medvode, enota Smlednik, ob 10.00  

VRTEC SMLEDNIK, VESELI DECEMBER, PROGRAM OTROŠKIH PESMI

KUD Smlednik, Smleški žarek, T: 040 463 501, E: subic.marija@gmail.com

Sreda, 13. 12. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

MOBING KOT POJAV SODOBNE DRUŽBE (PREDAVANJE K. TAHAN OB 
DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC)

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

Petek, 15. 12. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 18. in 20. uri

MOŠKA COPATA – KOMEDIJA ZA IZVEN

Špas teater, predprodaja vstopnic v TIC Medvode,  
T: 01 361 43 46 ali 041 378 050

Petek, 15. 12. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

ADVENTNI VEČER

Župnija Preska, T: 051 303 164 

Petek, 15. 12. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

ŽUPANOVA MICKA – KOMEDIJA ZA ABONMA OTH IN IZVEN

KUD Pirniče – OTH, predprodaja vstopnic v TIC Medvode,  
T: 01 361 43 46 ali 041 378 050

Sobota, 16. 12. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

ZELENI ŠKRAT ARIEL – OTROŠKA PRAVLJICA ZA ABONMA  
OTEHAJČEK IN IZVEN

KUD Pirniče – OTH, predprodaja vstopnic v TIC Medvode,  
T: 01 361 43 46 ali 041 378 050

Sobota, 16. 12. 2017  Športna dvorana Medvode, ob 16. uri  

DEDEK MRAZ ZA OTROKE MEDVOD                                                                                                                                  

Plesna šola Urška Medvode, T: 041 684 006, E: urska.medvode@gmail.com

Torek, 19. 12. 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, 19. 12. 2017  Gostilna Bencak, ob 18. uri

IZLET DU MEDVODE: PREDNOVOLETNO SREČANJE 

DU Medvode, T: 01 36 12 303 in 041 477 902

Torek, 19. 12. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

CIKEL RUSKEGA FILMA: NENAVADEN BOŽIČ (REŽIJA: MAKSIM PAPERNIK)

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

Sreda, 20. 12. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri

HVALNICA NARAVI – NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE FRANCA ŠTURMA

Glasbena šola Franca Šturma, T: 500 15 62, E: info@gsfrancasturma.si 

Sreda, 20. 12. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE JANEZA MIHOVCA  
Z NASLOVOM MONGOLIJA

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

Četrtek, 21. 12. 2017  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: V NEZNANO

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

Prireditve v decembru in januarju 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 30. 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
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Četrtek, 21. 12. 2017  Knjižnica Medvode, ob 18. uri 

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK, PROMOTORKO BRANJA

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

Četrtek, 21. 12. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

JEKLENE MAGNOLIJE KOMEDIJA ZA ABONMA SOTOČJE IN IZVEN

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 01 36 14 346 ali 041 378 050,  
E: kultura@medvode.info 

Petek, 22. 12. 2017  Aljaževa domačija, ob 18. uri

JARMOVCI ORJEJO KULTURNO POLJE, SVEČANA PRIREDITEV  
OB 5-LETNICI DELOVANJA

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 22. 12. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

ADVENTNI VEČER

Župnija Preska, T: 051 303 164 

Sobota, 23. 12. 2017  Idejni inkubator v Kulturnem domu Medvode,  
od 10. do 12. ure

OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA: UNIKATEN NOVOLETNI  
OKRASEK (ZA OTROKE OD 6. LETA DALJE)

Javni zavod Sotočje Medvode, obvezna prijava, T: 041 550 668,  
E: sabina@zavodsotocje.si

Sobota, 23. 12. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri

BOŽIČNO-NOVOLETNI KOCERT 

KD Simon Jenko – Lovski pevski zbor Medvode, T: 041 782 428,  
E: janez.subic@siol.net 

Sobota, 23. 12. 2017  Športna dvorana Medvode, ob 20. uri 

TRADICIONALNI NOVOLETNI KONCERT GODBE MEDVODE
KD Godba Medvode, T: 041 856 029, E: info@godba-medvode.si 

Torek, 26. 12. 2017  Pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah, ob 10. uri

BLAGOSLOV KONJ
TD Hraše, T: 041 390 366

Torek, 26. 12. 2017  Aljaževa domačija, ob 15. uri

DAN ODPRTIH VRAT, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Torek, 26. 12. 2017  Dom krajanov Pirniče, ob 16. uri

OSAMOSVOJITVENI POHOD 

TD Pirniče, T: 041 534 099, E: td.pirnice@gmail.com

Torek, 26. 12.  2017  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

POROKA CESARJA JANEZA
KUD Pirniče, T: 031 352 772  

Torek, 26. 12. 2017  Kulturni dom Sora, ob 19. uri

RAZVALINA ŽIVLJENJA – PREMIERA (REZERVACIJA VSTOPNIC:  
MAJA 041 855 788)
KUD OŽ Sora – dramska sekcija, predprodaja vstopnic TIC Medvode:  
01 36 14 346 ali 041 378 050

Sreda, 27. 12. 2017  Cerkev Marijinega vnebovzetja Zg. Pirniče, ob 19.30

4. TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT: SORARMONICA  
Z GOSTJAMI LE PHENIX
Župnija Pirniče in KD Sorarmonica, E: sorarmonica@gmail.com 

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

 

–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 

Kuhinje  
 do -55% popust
  darilni boni do 250 e  
za nakup  
vsaj 3 gospodinjskih  
aparatov

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152, Hala 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si                              www.prevc.si
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Dobrodošli v svetu odličnih kuhinj.  
Tudi v letu 2018.
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Četrtek, 28. 12. 2017  Kulturni dom Sora, ob 19. uri

RAZVALINA ŽIVLJENJA  
(REZERVACIJA VSTOPNIC: MAJA 041 855 788)

KUD OŽ Sora – dramska sekcija, predprodaja vstopnic TIC Medvode:  
01 36 14 346 ali 041 378 050

Petek, 29. 12. 2017  Pred knjižnico Medvode, ob 17. uri 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PRAZNIČNA NOGAVIČKA Z OBISKOM  
DEDKA MRAZA 

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

Petek, 29. 12. 2017  Kulturni dom Sora, ob 19. uri

RAZVALINA ŽIVLJENJA  
(REZERVACIJA VSTOPNIC: MAJA 041 855 788)

KUD OŽ Sora – dramska sekcija, predprodaja vstopnic TIC Medvode:  
01 36 14 346 ali 041 378 050

Sobota, 30. 12. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

KAKO JE MEDVEDEK HOTEL OD BLIZU ZVEZDE VIDETI – PREMIERA  
Z OBISKOM DEDKA MRAZA

KUD Pirniče - OTH, predprodaja vstopnic v TIC Medvode,  
T: 01 361 43 46 ali 041 378 050

Nedelja, 31. 12. 2017  Domačija Robež, ob 19. uri 

SILVESTROVANJE NA ROBEŽU  
(ŽIVA GLASBA IN SILVESTRSKA VEČERJA)

Domačija Robež, Rezervacije na tel: 064 259 991,  
E: domacija.robez@gmail.com 

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v 
Sotočju novembra 2017 z geslom »Življenjske zgodbe«, prej-
mejo knjigo La nonna La cucina La vita/Čudoviti recepti moje 
mame: Andrej Jelec iz Ljubljane - Šmartno, Janko Bajde iz Smle-
dnika in Majda Lipuš iz Medvod. Nagrajencem čestitamo.

JANUAR:  
Sreda, 3. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

POTOPIS: JAPONSKA (ANDREJA AVBERŠEK)                                                                                                                                      
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 4. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 9.30 

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

Četrtek, 4. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

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

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

Torek, 9. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

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

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

Sreda, 10. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

ANTISTRESNA METODA ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA  
(V IZVEDBI  DRUŠTVA PRILOŽNOST)                                                                                                                                     

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

PEVEC
(BRYAN)

SPREVOD,
PARADA GESLO

DOBA,
DALJŠE

ČASOVNO
OBDOBJE

STARI
OČE, DED
PO PRI-

MORSKO

NADALJE-
VANJE
GESLA

NASTJA
ČEH

GLAVNI
JUNAK

VERGILOVE
“ENEIDE”

DOBA
DESETIH

DNI

ZNESEK, NA
KATEREGA
SE GLASI

BANKOVEC

POŽERUH,
SNEDA

PRAVOKO-
TEN TRG

S PARKOM

ŠIBASTA
OBMORSKA
GRMIČASTA
RASTLINA,
ŽUKOVINA

DOBRO-
SRČEN

ČLOVEK

PREBI-
VALKE

AVČ

NEKDANJA
EVROP. VA-
LUTA, ECU

PODOB-
NOST

IZUMRLA
NOVOZE-
LANDSKA

PTICA
TEKAČ

HLEV ZA OV-
CE, OVČJAK

GAMSJI
BIVOL S

CELEBESA
PLAHA

GOZDNA
ŽIVAL,

SAMICA
SRNJAKA

MANJ
KOT DVE
KAR JE
TRHLO,

TRHLOBA

DRAGA
AHAČIČ
DUHOV-

NIŠKI PRI-
PRAVNIK

SLOVENSKI
IGRALEC

(IVO)

KONT-
ROLNA 

NALOGA,
PRETEPAČ,

RVAČ
OSEBA ALI
SKUPINA
OSEB, KI
KOGA ALI

KAJ STRAŽI

KOŠARKAR
LORBEK

SIVOLAS
MOŠKI

ŠKODLJIVA
ŽUŽELKA
V ZEMLJI
TKANINA

ZA PLENICE

AFRIŠKI
VELETOK

GLAVNO
MESTO

TURČIJE

MEHKA
KOVINA

SREBRNO
BELE BAR-

VE (Na)
SKUPINA

MED SEBOJ
POVEZANIH
ORGANOV,

SISTEM

RASTLINA
BREZ

CVETOV
HOMOSEK-

SUALKA

GR. BAJE-
SLOVNA

REKA,
OKEANOS
IVAN LAH

VSAKO TRE-
TJE LETO 

PRIREJENA
UMETNIŠKA
RAZSTAVA

LIVARSKI
OBRAT

GLAVNIK
ZA ČESA- 

NJE GRIVE
SLOVESEN
SPREJEM,

DRUŽABNA
PRIRE-
DITEV

RAZRED-
ČILO

FLAVTIST-
KA GRA-
FENAUER

IKTUS
OVREDNO-

TENJE
ZNANJA
V ŠOLI

PORTU-
GALSKO

OTOČJE V
ATLANTIKU

ZVENENJE

SLOVENSKI
PISATELJ
(DANILO)

NAMAZANA
SNOV

KAJŽAR,
BAJTAR,
KOČAR

(NAREČNO)

PREBIVA-
LEC BOSNE
KEMIJSKI
ZNAK ZA

GALIJ

RAFKO
IRGOLIČ

NAIVNA
UMETNOST

JAPONSKA
NABIRALKA

BISEROV

ZEVSOV
ŠČIT V GR.

MITOLOGIJI
REDKA KO-
VINA (Yb)

ATENIN
TEMPELJ

V ATENAH

ITALCI

MANJ KOT
TRIJE IN
VEČ KOT

EDEN

SINAJSKI
POLOTOK
V EGIPTU
MAJHEN

RILEC

CITRONA
MRTVEC, KI
VSTAJA IZ
GROBA IN
SESA KRI

ZVEZDA
VENERA
NA JUT-
RANJEM

NEBU

MESTO IN
REKA NA
RUSKEM

DALJNEM
VZHODU

MOČNA
NIT ZA

ŠIVANJE
USNJA

KOLIČINA,
DELEŽ

MORSKI
RAK BREZ

KLEŠČ

VERDIJEVA
OPERA

DROBEC
ŽAREČE
SNOVI

KRAJ, KJER
OMEJEN

ČAS TRPIJO
DUŠE ŠE NE
ZVELIČANIH

EGIPČAN-
SKI BOG

SONCA, RA

JEDAČA

GERMANSKI
BOGOVI
DANSKA
IGRALKA
NIELSEN

GERMANSKI
BOG PLOD-

NOSTI, WAN
NESTRO-
KOVNJAK

ANČKA
LEVAR

RJAVKASTA
PREVLEKA
NA ŽELEZU
PISATELJI-
CA PEROCI

SLOVENSKI
PISATELJ
(VITAN)

LEDENI
KRISTALI NA
RASTLINAH

OČARLJI-
VOST

LESENA
POSODA Z
UŠESOMA

ŽIGA
SAKSIDA

SAMIČKA
PSA

NINA
OSENAR

IVO
DANEU

JOŽE
VIDIC

KONEC
GESLA

PRIPAD-
NIKI

ARIJSKE
RASE

UMETNO
USNJE IZ
PENASTE

SNOVI

VISOKA
VZPETINA
ZEMELJ-
SKEGA

POVRŠJA

IZDELOVA-
LEC KRST,

RAKEV

Kolektiv podjetja 
Donit Tesnit d.o.o
vam želi zdravo in
uspešno leto

Donit Tesnit je  
za križanko namenil tri 
praktične nagrade.

Re šit ve kri žan ke – geslo po šlji te do srede, 10. januarja 2018, 
na Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 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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AKCIJA V  
DECEMBRU:

Vesel božič in srečno novo leto 2018!Vesel božič in srečno novo leto 2018!

DOMAČA
OREHOVA

POTICA
Obiščite nas in se prepričajte!
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NOVOLETNE 
ZABAVE ...
Do 200 oseb v enem prostoru ...
ŽIVA GLASBA PO POTREBI VSAK DAN ...

www.gostisce-jezero.si                                                     logar.gregor@gmail.com

Z ANSAMBLOM  
NO PROBLEM

Sprejemamo 
rezervacije!

SILVESTROVANJE 

Nudimo vam:  vsakodnevna kosila  jedi po naročilu 
 domače slovenske jedi  ribje jedi  svečane večerje

 prenočišča s pogledom na jezero
Organiziramo:  ohceti  razna praznovanja

Odprto: od 11. do 22. ure, nedelja in prazniki  
od 11. do 20. ure, ponedeljek zaprto


