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Sprehajalno in trim stezo Ekofit Bonov-
ček so uradno predali namenu 1. junija. 
Vsebuje deset vadbenih postaj različ-
nih težavnostnih stopenj, namenjenih 
krepitvi vseh mišičnih skupin. Proga 
je dolga tri kilometre in ima okrog 150 
metrov višinske razlike. 
Gradnja projekta je potekala na podlagi 
trajnostnega pomena uporabe naravnih 
materialov v vsakdanjem življenju. Vre-
dnost investicije je trideset tisoč evrov. 
"Verjamem, da bo trim steza dodana 
vrednost športno-rekreativni ponudbi 
tako za občane kot tudi ostale obiskoval-
ce, ki bi želeli izkoristiti svoj prosti čas 
v naravnem okolju Nordijskega centra 
Bonovec. Verjamem, da bo dobro obiska-
na in dobro služila svojemu namenu," je 
dejal Aleš Kalan, v. d. direktorja Javnega 
zavoda Sotočje Medvode. Več o sami pri-
dobitvi je povedala Ines Iskra, vodja pro-
jekta: "Gre za dograditev nove, sorodne 
športne infrastrukture k obstoječi, torej 

k Nordijskemu centru Bonovec Medvode. 
Trim steza center oživlja tudi v poletnih 
mesecih. Primerna je za vadbo v vseh 
letnih časih, zato je tudi zgrajena ob ob-
stoječih tekaških progah, po že utrjenih 
gozdnih poteh, tako da nismo posegali 
v naravo. Tudi vadbene postaje so iz na-
ravnih materialov. Namenjene so krepi-
tvi vseh mišičnih skupin in razvoju vseh 
motoričnih sposobnosti. Gibalni izzivi 
so različni, od plezanja, preskakovanja, 
dvigovanja ... Nekatere vaje so lažje, dru-
ge težje. Prva postojanka je pri Plečnikovi 

kapelici, dve sta pri nordijskem centru, 
nato proga zavije v gozd in po travniku 
nazaj do Plečnikove kapelice. Trudili se 
bomo, da bomo trim stezo redno vzdrže-
vali. Zavedamo se, da je vzdrževanje vča-
sih težje kot sama postavitev. Namera-
vamo namestiti še koše in klopce." Kot je 
še dodala vodja projekta, je k realizaciji 
trim steze v veliki meri pripomoglo No-
rdijsko društvo Medvode. Ne gre za naj-
lažjo stezo, saj ima kar nekaj vzponov. 
Izbor vadbenih postaj je predstavil Aleš 
Gros, glavni trener v ND Medvode: "Pri 
izboru postojank smo bili nekoliko v di-
lemi. Želeli smo, da so vaje primerne za 
vse, tako za vrhunske športnike, s kate-
rimi se ukvarjamo v društvu, kot tudi za 
druge. Vaje so za raztegovanje hrbtenice, 
za krepitev rok, trebušne, hrbtne mu-
skulature, nog ... Računam, da bo trim 
steza zelo dobro obiskana. Tudi v našem 
društvu jo bomo z veseljem izkoriščali 
za aerobne in tudi za visoko intenziv-
ne treninge." Za vse kondicijsko bolje 
pripravljene je Gros postregel še z enim 
zanimivim podatkom: "Glavni vzpon od 
četrte do pete in šeste postaje je dolg tri-
sto metrov z okrog osemdeset višinskimi 
metri, tako da je kar zahteven in se da 
izvesti dober trening."
Po uvodnih nagovorih so se zbrani vo-
deno podali po trim stezi in se preizku-
sili na vadbenih postajah. 

Ekofit Bonovček je odprt
Nordijski center Bonovec Medvode je bogatejši za sprehajalno in trim stezo. 

Trije kilometri, deset vadbenih postaj za različne mišične skupine

Po trim stezi vodijo oznake Ekofit Bonovček.

Vadbene naprave so iz naravnih 
materialov. Namenjene so 
krepitvi vseh mišičnih skupin 
in razvoju vseh motoričnih 
sposobnosti. Gibalni izzivi 
so različni, od plezanja, 
preskakovanja, dvigovanja ...



OBČINSKE NOVICE | 3 

MAJA BERTONCELJ  
FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

S sistematičnim spodbujanjem pro-
stovoljstva in zagotavljanjem podpore 
delovanju prostovoljskih organizacij, 
soustvarjanjem pozitivne družbene vre-
dnosti prostovoljstva v lokalni skupno-
sti in promocijo prostovoljstva z lastnim 
zgledom vodstev občin je sedemnajst 
slovenskih občin naziv prostovoljstvu 
prijazno mesto prejelo že v preteklih 
letih. Na prireditvi ob dnevu prostovolj-
stva 15. maja v Krškem so naziv ponov-
no potrdile. Ta naziv pa je letos prvič 
pridobilo še sedem občin, med njimi 
tudi Občina Medvode.

NAZIV TUDI SPODBUDA ZA NAPREJ

Kot je zapisano v obrazložitvi, je Občina 
Medvode naziv prostovoljstvu prijazno 
mesto dobila za omogočanja dobrih po-
gojev za delo prostovoljskih organizacij 
in upoštevanje lastnega vložka prosto-
voljskih organizacij na razpisih v obli-
ki prostovoljskega dela, za spodbujanje 
celotne lokalne skupnosti k sodelova-
nju v čistilnih in drugih prostovoljskih 
akcijah z lastnim zgledom župana in 
občinske uprave, za vzpostavitev Zla-
tega kotička – prostora, ki ga društva 
uporabljajo brezplačno in za promocijo 
prostovoljstva v občini.
Na Občini Medvode so se izjemno razve-
selili prejema naziva, ki, kot poudarjajo, 
potrjuje dobro sodelovanje s prostovolj-

skimi organizacijami. "Pridobljen naziv 
prostovoljstvu prijazno mesto nam daje 
spodbudo za negovanje in razvoj pro-
stovoljskih organizacij tudi v prihodnje, 
pri čemer bo Občina Medvode stremela 
k čim večji transparentnosti pri razde-
ljevanju proračunskih sredstev, ponu-
janju možnosti za razvoj in promocijo 
prostovoljstva ter upoštevanju mnenja 
prostovoljskih organizacij pri razvoju 
na posameznih področjih, še posebno 
pri pripravi dolgoročnih strateških do-
kumentov," še poudarjajo. 

SLABE ŠTIRI ODSTOTKE PRORAČUNA 
PROSTOVOLJSKIM ORGANIZACIJAM

Vsaj 84 organizacij v občini Medvode 
deluje z okoli 2600 prostovoljci, pri če-
mer so nekateri prostovoljci aktivni v 
več različnih organizacijah. Kako jim 
pomaga Občina Medvode? "Več kot se-
demdeset organizacij je Občina Medvo-
de tudi finančno podprla na različnih 
razpisih v lanskem letu. Delovanju pro-
stovoljskih organizacij smo v letu 2017 
namenili 3,74 odstotka proračuna. Na 
sedmih razpisih smo sofinancirali ak-
tivnosti na področju kulture, sociale, 
športa, turizma, mladine, kulturne de-
diščine in prireditev, kjer smo sofinan-

ciranju namenili 346.100 evrov prora-
čunskih sredstev. Večje prireditve, kjer 
so bili aktivni predvsem prostovoljci, so 
bile v lanskem letu na primer tradici-
onalna spomladanska čistilna akcija, 
Festival Medvode v gibanju, Medvoški 
kulturni festival, Teden vseživljenjske-
ga učenja, Evropski teden mobilnosti …" 
pojasnjujejo na Občini Medvode. Kot še 
dodajajo, dejstvo, da skupnost ceni delo 
prostovoljcev, dokazujejo tudi podeljene 
občinske nagrade, ki jih vsako leto ob 
občinskem prazniku večinoma preje-
majo ravno prostovoljci.

OŠ PRESKA MED JUNAKI NAŠEGA ČASA

V Medvode je šlo še eno priznanje. Šo-
lam in dijaškemu domu, ki spodbujajo 
prostovoljstvo učencev, so podelili nazi-
ve junaki našega časa. Prejela ga je tudi 
OŠ Preska, in sicer za prožno odzivanje 
prostovoljcev na potrebe v kraju, pove-
zovanje z organizacijami v okolju pri 
izvajanju prostovoljskih aktivnosti na 
medgeneracijskem področju, na podro-
čju pravic živali, za razvijanje odgovor-
nega odnosa do narave in ozaveščanje 
vrstnikov o zdravem načinu življenja. 
Mentorica in koordinatorica prostovolj-
stva na šoli je Romana Franković.

Prostovoljstvu 
prijazno mesto
Slovenska filantropija, 
Združenje za promocijo 
prostovoljstva, je Občini 
Medvode podelila naziv 
prostovoljstvu prijaznega 
mesta.

Župan Medvod Nejc Smole in prostovoljci OŠ Preska na prireditvi ob dnevu prostovoljstva  
v Krškem

SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA 
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 Občina Medvode je prejela nov na-
ziv, tokrat prostovoljstvu prijazno me-
sto. Kaj vam pomeni?
"To je priznanje, na katero sem v štirih 
letih najbolj ponosen. Če smo bili lani 
energetsko najbolj prodorna občina, 
smo tokrat prejeli naziv prostovoljstvu 
prijazno mesto. Res, da so vsi ukrepi, 
vezani na energetsko sanacijo, po-
membni, to, da uspemo biti med boljši-
mi občinami glede prostovoljstva, pa je 
vseeno posebno dober občutek. Ne gre 
za rezultat zadnjega leta. V Medvodah 
se od nekdaj veliko vlaga v prostovolj-
stvo. Največ pa so k temu nazivu pri-
pomogla društva. Zelo pomembno pri 
izboru je bilo, koliko nevladnih organi-
zacij občino prepoznava kot prostovolj-
stvu prijazno. Dobili smo veliko pisem 
podpore."

 Končana sta kulturni in športni fe-
stival, na katerem je sodelovalo veliko 
prostovoljcev.
"Če se kulturni postavlja in je potekal pr-
vič v takšnem obsegu, je festival Medvo-
de v gibanju že prerasel okvirje osnovne 
zgodbe, prerasel občinske okvirje. Ta-
kšni dogodki so za občino pomembni. 
Gre za prepoznavnost, saj se pojavlja 
ime naše skupnosti, po drugi strani pa 
me navduši število prostovoljcev, tudi 
sodelavcev iz javnih zavodov, predvsem 
iz Javnega zavoda Sotočje, ki v festival 
vložijo veliko tudi prostovoljnih ur dela. 
Šport se poveže s kulinariko, turizmom. 
Isti konec tedna smo gostili tudi sreča-
nje turističnih društev obvodnih krajev, 
na katerega je prišlo veliko ljudi iz vse 
Slovenije in so tako lahko tudi oni začu-
tili naš utrip." 

 Pri prostovoljstvu velja poudariti še 
en aktualen projekt, Vaški vrt v Smle-
dniku.
"Projekt Flancanje, ki so mu letos do-
dali še Vaški vrt, nas ves čas opominja 
na to, kako je nekoč bilo, katere so bile 
vrednote, ki jih nikoli ne smemo poza-
biti. To so solidarnost, tovarištvo med 
ljudmi, ko je človek človeku podal roko 
takrat, ko mu je bilo hudo, ko mu ni šlo. 

To je mreža skupnosti, ki ujame posa-
meznika takrat, kadar potrebuje po-
moč. Primer vaškega vrta v Smledniku 
je prav takšen. Šlo je za čudovito sodelo-
vanje med župnijo, ki je dala zemljišče v 
brezplačno uporabo, in društvi. Nekdaj 
so obstajali "flančniki" in lepo je, da so 
jih sedaj prostovoljci ponovno obudili. V 
spomin in opomin." 

 Že večkrat ste poudarili pomen pro-
stovoljstva pri projektih. Se vam zdi, 
da ta ideja vedno bolj živi?
"Najprej bi omenil še en projekt, ki me 
na to tematiko navdušuje, in sicer pro-
jekt v Trnovcu. Krajevna skupnost ga 
je pripravila, prijavila na LAS in je tudi 
širše zasnovan. Od sanacije brežine vo-
dotoka Ločnica je prišlo do čudovitega 
projekta, v pripravo katerega so vložili 
ogromno ur dela – in v takšnih prime-
rih občina z veseljem pomaga. Vemo, 
da bo vsak evro, ki ga vložimo, z ener-
gijo ljudi desetkrat povrnjen. Morda so 
to res najboljši primeri, zakaj je treba v 
lokalni skupnosti delati.
Po drugi strani se zavedam, da je vsako 
prostovoljstvo ciklično, vezano na člo-

vekov življenjski ritem. Pomembno se 
mi zdi, da to krivuljo razumemo in jo 
takrat, ko je v vzponu, na vrhuncu, zna-
mo podpreti, takrat, ko je v zatonu, pa 
tudi razumeti. Želim si, da bi bilo čim 
več takšnih projektov."

 Je to ena izmed stvari, na katere ste 
v tem mandatu najbolj ponosni?
"Najbolj, zagotovo. Je veliko različnih 
investicij, ki so prav tako pomembne, a 
če ne veš, za koga to delaš, so včasih ti 
projekti precej bolj prazni."

 Prostovoljci so tudi v Odboru za me
dnarodno sodelovanje. V času festivala 
Medvode v gibanju sta bili na obisku 
delegaciji iz nemške Nidde in italijan-
skega Ponte San Nicola. Se morda obe-
ta novo pobratenje?
"To so mesta, s katerimi tradicionalno 
sodelujemo. Prijateljstvo mora zoreti, se 
preskusiti in potem se vidi, ali naredi-
mo korak pobratenja ali ne."

 Kaj prinašajo izkušnje iz pobratenja 
s Crestom?
"S Crestom smo uradno pobrateni dve leti, 
prijateljstvo traja že desetletje. Vsakdo, ki 
dvomi o takšnih sodelovanjih, tukaj dobi 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Priznanje, na katero so najbolj ponosni
Iz pogovora z županom: Prostovoljstvu prijazno mesto – Pričakovanja od prihodnje 
nove vlade – Aktualni projekti 

Župan Medvod Nejc Smole se je v preteklih tednih udeležil številnih dogodkov, tudi srečanja 
turističnih društev obvodnih krajev Slovenije, ki je bilo v Zbiljah in na katerem je bila tudi 
ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.
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najboljši primer negacije. Ta mesec gre-
do medvoški šolarji v Crest, na šolah se 
učijo francoščino, in da jo lahko v praksi 
preskusijo na takšen način, je krasna 
izkušnja. V tem mandatu sem bil sam v 
Crestu sicer samo enkrat, ob pobratenju, 
kar pomeni, da to res niso potovanja žu-
pana sem in tja. Morda bi bilo prav, da bi 
šel večkrat. Bolj kot to, ali je župan tam 
ali ni, se mi zdi pomembno, da sodelujejo 
prostovoljci, da so ljudje postali prijatelji. 
Več ljudi, kot poznaš, bolj si širok."

 Povezovanja sicer manjka na šte-
vilnih področjih. Za nami so držav-
nozborske volitve. Kaj pričakujete od 
prihodnje nove vlade?
"Kot predstavnik občine si želim, da bi 
nova vlada razumela potrebe ljudi. Po-
tem bo razumela tudi lokalno skupnost, 
ki je tista, ki opravlja tri četrtine nalog, 
ki jih ljudje v vsakdanjem življenju po-
trebujejo. Želim si, da bi znali stopiti iz 
starih okvirjev in poiskati preboj za to, 
da nam bo lažje. Nisem pa prepričan, 
da so za to vedno odgovorni le politiki. 
Kar se tiče projektov, si želim posluha 
države predvsem pri dveh problemati-
kah: osnovno šolstvo in prometna po-
vezava. V mislih imam državni prostor-
ski načrt Jeprca–Stanežiče in Osnovno 
šolo Preska, saj lahko rečem, da smo v 
tem mandatu uspeli s kar močnim fi-
nančnim vložkom države v protipoplav-
no zaščito centra Medvod izvesti več de-
set let dolga prizadevanja. Poteze vlade 
so za občino vsekakor pomembne. Z 
novo prostorsko zakonodajo na primer 
občine dobivamo še nove obveznosti, 
večinoma gre za prelaganje nalog na 
lokalno raven." 

 Kaj pa menite, da občani do konca 
mandata še pričakujejo od vas?
"Želim si, da pripeljemo mandat do konca 
tako mirno, kot je potekal doslej, da se do 
konca mandata suvereno naredijo prvi 
koraki kohezije. Mislim, da je to tisto, kar 
je realno pričakovati. Žalosti me, da ne-
kateri projekti ne gredo tako hitro, kot bi 
si želel. Tukaj smo letos talci predvsem, 
kot sem že dejal, pomanjkanja projektan-
tov, na drugi strani pa visokih cen grad-
bincev, ki so šle skokovito navzgor."

 Je talec tega tudi ureditev centra 
Medvod s tržnico?
"Točno tako. Na prvi razpis nismo dobili 
nobene ponudbe, na drugega eno. Pro-
jektantska ocena projekta je 650 tisoč 
evrov, edina ponudba je bila za milijon 
in pol evrov. Ponudnik ni bil izbran. Še 
enkrat bomo objavili razpis, ki ga bomo 
razdelili po sklopih."

 Kaj pa rezultati razpisa za Galerijo 
Sora?
"Razpis je bil uspešen. Dobili smo dve 
ponudbi, ena pod projektantsko oceno, 
druga močno nad njo. Upam, da nižji po-
nudnik izpolnjuje vse pogoje in da bomo 
lahko podpisali pogodbo."

 Kako poteka projekt kohezije?
"Za zdaj dobro. Odprta so že tri gradbi-
šča. Nadaljuje se gradnja na Straži, kjer 
posebej hvala vsem lastnikom zemljišč, 
ki razumejo, kako gradnja poteka. V ju-
niju se odpira še gradbišče na Čarma-
novi v centru Medvod in v Rakovniku."

 Mnogi že težko čakajo sprejem Ob-
činskega prostorskega načrta, tudi ob-
čina. Kako kaže?

"Končno vesele novice. Občinski pro-
storski načrt bo na naslednji seji občin-
skega sveta. Dobro kaže strateškim po-
budam občine, sprejemu na občinskem 
svetu sledi le še objava v Uradnem listu 
RS."

 Prihodnji mesec bo občinski pra-
znik in pestro dogajanje v Medvodah 
se nadaljuje. 
"Letos se znova obeta zelo prijetno pra-
znovanje. Tradicionalno praznujemo 
cel junij in zaključimo 7. julija s poho-
dom Od Jakoba do Jakoba. Upam, da 
se bo dogodkov udeležilo čim več ljudi, 
da bodo našli kakšno stvar zase. Naj 
bo praznovanje uvod v poletne poči-
tnice."

Ne sodi dneva po letini, ki si jo požel,
ampak po semenih, ki si jih posadil.

Robert Stevenson

 Z željo, da bi čim večkrat čim več semen zasejali skupaj, 
se veselili njihove rasti, 

uživali v sadovih 
in sejali nova, 

vam voščimo ob prazniku Občine Medvode in nas vseh.

 Župan Nejc Smole s sodelavci Občinske uprave in Občinski svet Občine Medvode

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v 
okviru točke SPOT nudi brezplačno pod-
jetniško svetovanje tudi za občane obči-
ne Medvode. 
Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije je v 
Uradnem listu objavila javni razpis za fi-
nanciranje izvajanja celovitih podpornih 
storitev za potencialne podjetnike in pod-
jetja v okviru Slovenskih poslovnih točk 
za obdobje od 2018–2022 – za statistično 
regijo Jugovzhodna Slovenija. Namen 
javnega razpisa je financiranje izvajanja 
brezplačnih storitev za ciljne skupine v 
okviru subjektov inovativnega okolja, ki 
bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet 
tega javnega razpisa, oblikovali uravnote-

ženo programsko podporo za zagon, rast 
in razvoj podjetij. Cilj javnega razpisa je 
prispevati k spodbujanje nastajanja in de-
lovanja podjetij, predvsem start-up podje-
tij, ter spodbujanje podjetništva, zlasti z 
omogočanjem lažje gospodarske izrabe 
novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 
novih podjetij, vključno s podjetniškimi 
inkubatorji. S prijavo na razpis so uspeli 
in tako bo v prihodnjih petih letih deset 
svetovalcev SPOT Osrednje Slovenije – se-
dež SPOT Osrednje Slovenije je v prostorih 
Gospodarske zbornice Slovenije v Ljublja-
ni – skrbelo za izvajanje aktivnosti.
Območje občine Medvode je v pristojno-
sti svetovalke Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije Mateje Loparnik Učakar 
(mateja.loparnik@ozs.si).

Brezplačno podjetniško  
svetovanje
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Na podlagi prejetih poročil o spremlja-
nju zdravstvene ustreznosti pitne vode 
iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in 
javnih vodovodnih sistemov (VS) upo-
rabnike pitne vode iz naslednjih VVS 
in VS obveščamo, da je zaradi varova-
nja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep 
prekuhavanja pitne vode in je zato 
treba do nadaljnjega vodo za uporabo 
v prehrambne namene obvezno preku-
havati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe 
- Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, 
VVS Sora – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VS Golo 
Brdo - Polana. Poročila o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz 
posameznih VVS in VS ter poročila o 
preskusih posameznih vzorcev pitne 
vode so stalno dostopna na spletnih 
straneh Občine Medvode www.medvo-
de.si. Navodila, priporočila in mnenja 
glede vzdrževanja sistemov za oskrbo 
s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sis-
temov so objavljena na spletnih stra-
neh Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje. Občina Medvode

Obvestilo

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je na območju križišča 
Pr' Štefanc dala izdelati grbini za umir-
janje prometa, poleg tega je bilo prepla-
steno vozišče s finim asfaltom na paso-

vih, kjer so bile predhodno odstranjene 
stare hitrostne ovire in so zaradi tega 
nastale poškodbe asfaltne površine. 
Kot so pojasnili na Občini Medvode, so 
ukrep izvedli na pobudo Krajevne sku-
pnosti Pirniče zaradi pogostih prekora-

čitev dovoljene hitrosti in nevarnosti, ki 
jo na nepreglednem in zelo prometnem 
križišču predstavljajo prevelike hitrosti. 
Dela je izvedel koncesionar za vzdrže-
vanje cest podjetje Gorenjska gradbena 
družba, vrednost pa je 17.200 evrov.

Novi hitrostni oviri

MAJA BERTONCELJ

V občini Medvode je z majem 2018 po-
novno uvedena možnost brezplačnega 
svetovanja v obliki prvega pravnega na-
sveta. Osnovni namen projekta, ki ga 
sofinancira Občina Medvode, je nudenje 
pravne pomoči občanom v občini Med-
vode s ciljem odprave socialnih stisk, 
urejanja najpomembnejših življenjskih 
situacij in preprečevanja poglabljanja te-

žav s pravočasnim zavarovanjem pravic.
"Svetovanje bo potekalo na sedežu občine 
enkrat mesečno in bo brezplačno za vse 
občane Medvod. Svetovanje glede določe-
nega pravnega problema načeloma traja 
do pol ure in obsega svetovalni razgo-
vor in podajanje osnovnih informacij o 
pravnem položaju (kakšna pravna sred-
stva ima občan na voljo, kako potekajo 
določeni postopki, možnosti izvenso-
dnega reševanja sporov in pridobivanja 

brezplačne pravne pomoči ...). Projekt je 
zastavljen kot prvi pravni nasvet obča-
nom s področij pravdnih in nepravdnih 
postopkov, družinskega prava, dedova-
nja, upravnih zadev, stvarnega prava, 
stanovanjske problematike, delovnega 
prava, pravic iz invalidskega in pokoj-
ninskega zavarovanja, socialnih pra-
vic, obligacijskega prava," pojasnjujejo 
v Pravno-informacijskem centru nevla-
dnih organizacij, ki svetovanje izvajajo.

Znova brezplačno pravno svetovanje
Poteka na sedežu Občine Medvode vsak zadnji petek v mesecu, in sicer osebno, nanj 
pa se je treba naročiti.

MAJA BERTONCELJ

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto 
in vas, ki v partnerstvo združuje javne in 
zasebne organizacije ter posameznike 
na območju šestih občin osrednjesloven-
ske regije (Domžale, Komenda, Medvode, 
Mengeš, Trzin in Vodice), je objavila dru-
gi Javni poziv za izbor operacij za uresni-
čevanje ciljev Strategije lokalnega razvo-
ja LAS Za mesto in vas v letu 2018. 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev 
za sofinanciranje je 607.600 evrov, od 
tega iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja 121.800 evrov ter iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
485.800 evrov. Javni poziv je odprt od 16. 
maja do 28. septembra 2018 in je name-
njen izboru projektov, katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju razvojnih ci-
ljev na območju občin Domžale, Komen-
da, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. V 
LAS so pripravili delavnice s predstavi-

tvijo javnega poziva. V Medvodah je bila 
včeraj, potekale pa bodo še v Trzinu (11. 
junija), Komendi (12. junija) in Mengšu 
(13. junija).
LAS Za mesto in vas je v lanskem letu 
izvedel prvi javni razpis za izbor projek-
tov, ki so upravičeni do sofinanciranja iz 
evropskih strukturnih skladov. Na raz-
pis se je prijavilo 16 projektov, upravni 
odbor LAS jih je na predlog ocenjevalne 
komisije potrdil dvanajst, med njimi 
Varno starost, Urbano vrtnarjenje, Eko-
loško izobraževanje in Spodbujanje pod-
jetništva Za vas!, ki se tičejo tudi občine 
Medvode. Zgolj na medvoško občino je 
vezan projekt Urbano vrtnarjenje, v sklo-
pu katerega bo občina občanom ponu-
dila možnost najema urbanih vrtičkov. 
V okviru projekta bodo zagotovili tudi 
nakup dvajsetih vrtnih lop za spravilo 
orodja in opreme za potrebe obdelovanja 
vrtičkov na Svetju. Javno naročilo je že 
zaključeno. 

V drugem pozivu na voljo dobrih 
šeststo tisoč evrov
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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 na telefonsko številko 01/521-18-88 ali  
na elektronski naslov pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2018: 29. 6., 27. 7., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 
30. 11. in 21. 12.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Na naše uredništvo se je obrnila bralka s problematiko odlaga-
nja starega papirja in stekla na ekoloških otokih. "Prihajam iz 
Spodnjih Pirnič in včasih smo imeli zabojnike malo naprej od 
Herneca. Zdaj so jih premaknili v Zavrh. Tam pa obstaja 'vaška 
straža' in kontrolirajo, kdo odlaga v zabojnike," je zapisala. 
Za odgovor smo se obrnili na Občino Medvode, kjer pojasnjujejo: 
"Na območju občine Medvode je postavljenih 65 ekoloških oto-
kov, namenjenih ločenemu zbiranju odpadkov s smetnjaki za 
odpadno steklo in papir. Občani si vse lokacije lahko ogledajo 
na spletni strani Občine Medvode v Geoinformacijskem siste-
mu (GIS). Število ekoloških otokov zadostuje, si pa na nekaterih 
območjih želimo v sodelovanju s krajevnimi in vaškimi sku-
pnostmi postaviti tudi dodatne lokacije." In kakšen je postopek 
postavitve novega ekološkega otoka? "Postavitev novih ekoloških 
otokov predlaga krajevna ali vaška skupnost, ki tudi pridobi so-
glasje lastnika zemljišča (v primeru, da lastnik ni Občina Med-
vode), Javno podjetje Snaga na novo lokacijo dobavi zabojnike, v 
skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi pa Občina Medvode 
tudi uredi ekološki otok z betonskimi podstavki ali tlakovanjem." 
Preverili smo tudi, ali lahko občani odpadno steklo in papir 
oddajo na ekološki otok kjerkoli v občini. "Občani svoje od-

padke običajno odlagajo na otoku, ki je najbližje njihovemu 
naslovu, po želji pa odpadke lahko odlagajo na kateremkoli 
otoku na območju naše občine. To pa ne velja za odpadke, ki 
nastanejo pri opravljanju različnih poslovnih dejavnosti, saj 
morajo za zbiranje in odvoz teh s svojega naslova poskrbeti 
podjetniki sami. Odpadke lahko občani pripeljejo tudi v Zača-
sni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v Medvode," so 
tudi pojasnili na Občini Medvode. 
Sicer pa je bila lani na ekoloških otokih na območju občine 
Medvode uvedena sprememba, saj so postopoma začeli z od-
stranjevanjem rumenih zabojnikov, namenjenih zbiranju 
embalaže, okoli katerih se je pogosto pojavljala nesnaga in 
so se kopičili odpadki. Pred leti je vsako gospodinjstvo prejelo 
svoj hišni rumeni zabojnik, ki omogoča ločevanje odpadkov v 
gospodinjstvih. Na Občini Medvode so že takrat pojasnili, da 
če še nimate svojega zabojnika za embalažo, pokličite Snago. 
Zabojniki za embalažo so za vsa gospodinjstva brezplačni.

V občini petinšestdeset 
ekoloških otokov
Odpadno steklo in papir lahko občani 
odložijo na kateremkoli ekološkem otoku  
na območju občine. Lokacije so objavljene 
tudi na občinski spletni strani.

Občani (fizične osebe) lahko odlagate na kateremkoli ekološkem 
otoku v občini.

Občina Medvode je na svoji spletni strani 
objavila Javni razpis za dodelitev sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodar-
stva v občini Medvode za leto 2018. Ob-
čina s tem razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v okvirni višini 25 tisoč evrov. 
Sofinancirajo se stroški, ki so nastali v ob-
dobju od 1. avgusta 2017 do 31. julija 2018. 
Razpis je odprt do vključno 31. avgusta. 

Razpis za spodbujanje 
malega gospodarstvaMAJA BERTONCELJ

Začelo se je urejanje križišča in odvo-
dnjavanja na Topolu. Ob objektu Topol 
pri Medvodah 2 bo na novo urejeno kri-
žišče z novim betonskim podpornim 
zidom, urejeno bo tudi odvodnjavanje 
križišča, in sicer z gradnjo meteorne 
kanalizacije prek travnika do izpusta v 
lokalni vodotok. Izdelali bodo tudi dre-
nažno kanalizacijo čez plazovit teren, ki 

bo odvajala zaledne in površinske vode 
s plazišča in s tem zmanjšala plazenje 
terena. Dela bodo predvidoma konča-
na do konca meseca junija. V času del 
velja polovična zapora cestišča, zato na 
Občini Medvode udeležence v prometu 
prosijo za upoštevanje navodil izvajalca 
in razumevanje. Vrednost investicije je 
dobrih 38 tisoč evrov. Izvajalec, Gorenj-
ska gradbena družba, je bil izbran na 
podlagi zbiranja ponudb.

Na Topolu urejajo križišče
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ROBERT PEKLAJ

Namen mednarodnega sodelovanja je 
spoznavanje med narodi, saj so nova 
prijateljstva popotnica miru in solidar-
nosti. Medvode kot mlado mesto kljub 
svoji majhnosti (ali pa prav zato!) nada-
ljujejo svojo tradicijo odprtosti drugim 
narodom, kar se je pokazalo tudi ob ne-
davnem festivalu Medvode v gibanju. 
Na pobudo in v organizaciji občinskega 
odbora za mednarodno sodelovanje sta 
se namreč dogodka ob sotočju obeh rek 
udeležili tudi delegaciji iz prijateljskih 
mest, in sicer nemškega Nidda in ita-
lijanskega Ponte San Nicola. Po prvih 
odzivih so bili naši prijatelji iz obeh 
evropskih mest navdušeni tako nad 
sprejemom kot dogajanjem. Zato ne 
preseneča pobuda delegacije iz mesta 
Nidda, da bi že tako tesno sodelovanje 
med obema mestoma še poglobili oziro-
ma jim dali bolj "bratsko" noto.

ŽIVAHNOST IN VITALNOST

Sicer pa so naši gostje iz mesta Nidda ti-
stih nekaj dni, ki so jih preživeli v Sloveni-
ji, kar dobro izkoristili. Že ob prihodu so se 
seznanili z bogatim programom dogajanj 
in mnogi so pravilno ugotovili, da jih čaka 
dokaj naporen konec tedna v Sloveniji.
Drugi dan obiska so si obiskovalci ogle-
dali našo prestolnico. Že to, da so Med-
vode tako blizu glavnega mesta, jim je 
bilo zelo všeč, po celodnevnem pohajko-
vanju po Ljubljani pa je njihovo navdu-
šenje kar raslo. Eden od gostov je tako 
dejal: "Ljubljana me je očarala z živah-
nostjo in vitalnostjo. Povsod je polno 
predvsem mladih ljudi. In še nekaj: Lju-
bljana je zelo lepo, čisto in urejeno me-
sto. Naj tako tudi ostane!"

ZAVIDAJO NAM KULTURO IN MLADE

Sobota pa je bila medvoški dan. Začela 
se je z obvezno jutranjo kavico v kavar-
ni v Kulturnem domu. Kratki predsta-
vitvi kulturno bogate ponudbe Medvod 

je sledila še zanimivejša (vsaj za naše 
nemške goste) predstavitev aktivnosti 
mladih v sosednjem Jedru. Res je, da so 
bili v nemški delegaciji večinoma sta-
rejši, zato morda ne preseneča, da so 
jih predvsem aktivnosti za mlade zelo 
navdušile, saj nekaj takšnega doma 
pogrešajo. In da o tako bogati kulturni 
ponudbi lahko pri njih samo sanjajo, je 
odkrito priznal eden od gostov.
Sledil je obvezen postanek v skupnosti 
Barka, kjer je vodja Blaž Brešan predsta-
vil dejavnost in namen skupnosti. Tovr-
stno sodelovanje med ljudmi, kjer živijo 
v sožitju tisti, ki pomoč potrebujejo, in 
tisti, ki so to pomoč pripravljeni dati, 
je bila za nemške goste novost. Obisk 
je sprožil vrsto čustev, od ganjenosti do 
navdušenja.

Opoldne je bil čas tudi za turistični 
ogled Medvod. Najprej polurni postanek 
ob jezerskem nabrežju za sprehod med 
labodi, nato pa hiter "mimovoz" skozi 
Smlednik, kjer so s pogledom ošvrknili 
ostanke Starega gradu, mimo golfskega 
igrišča nasproti Brezovca, nato počasi 
skozi Pirniče na drugi konec Medvod – 
na Topol oziroma Sv. Katarino. A časa 
za počitek ni bilo. Pohodniško razpolo-
žen del skupine je z našim vodnikom 
Markom Sušnikom osvojil bližnji vrh 
Sv. Jakoba, tisti, ki jim ta vzpon ni dišal, 
pa so se sprehodili do cerkvice sv. Ka-
tarine. In da ne pozabimo omeniti med 
Nemci najbolj znanega Slovenca: trojica 
si je zaželela obiskati Avsenikove Begu-
nje in smo jim uresničili tudi to željo. 
Večer smo nato zaključili ob druženju z 
Okusi Medvod in prijetni glasbi v sredi-
šču Medvod.

OD PRIJATELJEVANJA DO POBRATENJA

Sobotno večerno druženje smo izkori-
stili tudi za kratko izmenjavo mnenj 
glede nadaljnjega sodelovanja. Gostje iz 
Nemčije so še pod pozitivnimi vtisi obi-
ska predlagali, da bi naši zelo prijatelj-
ski odnosi naredili korak naprej in bi se 
mesti Nidda ter Medvode tudi uradno 
pobratili. O možnostih in nadaljnjih ko-
rakih bomo več govorili na naslednjem 
srečanju, verjetno še letos, predvidoma 
pozno jeseni. Prihodnje leto pa nas bodo 
gostje iz Nemčije ponovno obiskali, le 
da nam bodo takrat predstavili svoje 
mesto, predvidoma še isto leto pa jim 
bomo obisk tudi vrnili. Morda bomo ta-
krat tudi že ugotovili, da imamo dovolj 
skupnih interesov za uradno pobrate-
nje.

Želja po  
pobratenju
Festival Medvode v gibanju 
so obogatili tudi gostje iz 
tujine.

Gostje iz prijateljskega mesta Nidda so bili navdušeni nad Medvodami.

Skupina mladih iz italijanskega Ponta San 
Nicola je aktivno odkrivala lepote Medvod 
in okolice. Udeležili so se turnirja trojk v 
odbojki na mivki v Zbiljah, igrali so košarko, 
plesali na čisto vse pesmi skupine Kingston 
ter z izposojenimi kolesi iz našega TIC-a 
prišli na Sv. Katarino.
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MAJA BERTONCELJ

Novozgrajena Hidroelektrarna Medvode je 18. junija 1953 za-
ustavila tisočletni tok reke Save in v dveh dneh napolnila 
dolino med Zbiljami in Brezovcem. Jezero je poplavilo polja, 
travnike in sadovnjake zbiljskih kmetov. 

NAŠTELI VEČ KOT DVA TISOČ KOLES

V Zbilje so se takrat začele zgrinjati množice radovednih izle-
tnikov. Kako veliko jih je bilo, povedo številke cestnega štetja, 
saj so eno samo nedeljo našteli več kot dva tisoč koles, nekaj 
sto motoristov, do sto osebnih avtomobilov, več avtobusov in 
konjskih vpreg.
Vaščani Zbilj ob taki množici izletnikov seveda niso ostali 
ravnodušni. Že avgusta leta 1953 je začel v Zbiljah delovati 
iniciativni odbor za ustanovitev turističnega društva, nato 
je enajst ustanovnih članov podpisalo ustanovno listno in 9. 
septembra 1953 je bil že sklican ustanovni občni zbor društva. 
Na zboru so sprejeli svoj prvi program in načela za ureditev 
Letovišča ob Zbiljskem jezeru. Zbiljsko jezero je kmalu postalo 
priljubljena izletniška točka, kar je ostalo vse do danes. Le-
tos je torej 65 let od nastanka jezera in ustanovitve TD Zbilje. 
Obletnico so obeležili 2. junija v sklopu 23. srečanja turistič-
nih društev obvodnih krajev Slovenije. Pripravili so program 
z nagovori gostov, nastopom Monike in Blaža Avsenika ter 
Eme Oman iz Baletne šole Stevens. Za to priložnost je ledeno 
skulpturo laboda izdelal Miro Rismondo. Program, v katerem 
so bile na zanimiv način predstavljene tudi aktivnosti v Zbi-
ljah, sta povezovala Petra Kalan in Matic Herceg. 
"Bližina Ljubljane, prijetna zelena narava in predvsem ume-
tno jezero so bili glavni dejavniki, ki so prispevali k temu, da 
je naša vas že v petdesetih letih postala zanimiva za širšo 
okolico, za ljudi, ki so iskali umik iz mesta, prijeten kotiček 
za druženje ali zgolj prostor za aktivnosti na vodi ali ob njej. 
Povečana turistična privlačnost kraja in občutek potrebe po 
njegovi ureditvi sta vzpodbudila vaščane, da so se že nekaj 

mesecev po nastanku jezera organizirali v turistično društvo, 
torej prostovoljno združenje sosedov in krajanov, ki jim je bil 
primarni interes delo v skupno dobro. S to tradicijo nadalju-
jemo tudi danes. V kraju, ki ima šeststo prebivalcev, imamo 
v TD Zbilje trenutno 160 članov, katerih starostna struktura 
se giblje med pet in 85 let, povprečen član pa ima štiride-
set let. Tisto, kar me pri našem članstvu še posebej veseli, 
je, da smo znali v delo društva vključiti mlade, ki imajo v 
okviru društva svojo mladinsko sekcijo," je med drugim po-
vedal Iztok Pipan, predsednik TD Zbilje, in dodal: "Tako kot je 
hidroelektrarna pripeljala do prvega vzpona in vzpostavitve 
turizma, so Savske elektrarne pred dvajsetimi leti poskrbele, 
da smo v Zbiljah dobili očiščeno jezero, blato, ki je zamuljilo 
jezero pa je postalo skoraj čarobno. Posušen mulj iz jezera je 
postal Zbiljska dobrava, dobra dva hektara velika površina, ki 
so jo Savske elektrarne dale v upravljanje Zbiljcem. Pridobi-
tev nove površine je pomenila tudi veliko priložnost za novo 
opredelitev turizma ob Zbiljskem jezeru." 

MED NAČRTI TUDI NOVA ČOLNARNA

V društvu veliko dela namenjajo komunalni urejenosti. Go-
spodar društva je Uroš Košir. Labodi, zbiljski čoln, aktivnosti 
na vodi in ob njej ... Vse to privablja številne obiskovalce. 
V TD Zbilje imajo načrte tudi za prihodnost. "Čaka nas še 
precej dela, saj gre v turizmu za nikoli dokončano zgodbo. 
Če omenim samo največje projekte, o katerih razmišljamo 
... Na prvem mestu je to vsekakor pešpot okoli Zbiljskega 
jezera, na področju mirujočega prometa upamo na spre-
membo prostorskih načrtov, da bi lahko uredili še več par-
kirnih mest. In potem še en velik projekt. Naša čolnarna, ki 
je stara šestdeset let, je na žalost na koncu svoje življenjske 
dobe. Upam, da bo naslednja okrogla obletnica namenjena 
odprtju novih prostorov ne le čolnarne, ampak tudi delav-
nice, skladišča in društvenih prostorov," je še dejal Pipan in 
se zahvalil vsem, ki so in še bodo pomagali pisati uspešno 
zgodbo v Zbiljah. 

Najprej jezero, nato društvo
Pred petinšestdesetimi leti je nastalo Zbiljsko jezero, ki je privabilo veliko 
obiskovalcev. Domačini so še istega leta ustanovili Turistično društvo Zbilje.

Nastanek Zbiljskega jezera je privabljal množice. / Foto: arhiv TD ZbiljeIztok Pipan, predsednik TD Zbilje
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MOJCA FURLAN

Ob mednarodnem dnevu okolja naj 
omenim besede slovenske klimatologi-
nje Lučke Kajfež Bogataj, ki je medna-
rodno priznana znanstvenica. Že leta 
2007 je skupaj z Alom Gorom in ekipo 
strokovnjakov prejela Nobelovo nagra-
do za mir za prizadevanja na področju 
trajnostnega razvoja. Pravi, da je Zemlja 
ne le dober planet, ampak je najbolj-
ši planet, le z eno napako – je omejen. 
Študija osemnajstih mednarodnih stro-
kovnjakov v reviji Science poudarja, da 
se ljudje omejitev našega planeta ne 

zavedamo dovolj. Živimo v izobilju, ki 
planet čezmerno obremenjuje. Pred na-
šimi očmi izumirajo številne rastlinske 
in živalske vrste. Kljub dostopnosti in-
formacij se zaradi teh dejstev prav do-
sti ne vznemirjamo. Slovenski čebelarji 
so nam vzgled, kako se v lokalnem in 
globalnem okolju boriti za ohranjanje 
narave in življenja. Izčrpavanje in uni-
čevanje naravnih dobrin lahko prepre-
čujemo vsak dan, če le na svoja rutin-
ska dejanja pogledamo širše, predvsem 
z odgovornostjo do sedanjih in priho-
dnjih rodov. 
Film Neprijetna resnica je posnet po is-
toimenski knjigi avtorja Ala Gora. Leta 
2007 je prejel oskarja za dokumentar-
ni film. Še vedno je aktualen in vreden 
ogleda. Prikazane so mnoge meritve in 
spremembe narave iz različnih delov 
sveta. Sedaj, po tolikih letih, vidimo, 
da se prav vse napovedi uresničujejo. 
Tudi naš triglavski ledenik, nekoč pravi 
alpski ledenik, je izginil, ostala je le še 
skromna zaplata ledu.
Podnebne spremembe nastajajo zaradi 
kopičenja toplogrednih plinov. H global-

nemu segrevanju v veliki meri prispe-
va tudi spreminjanje gozdnih površin v 
kmetijske. Gozdovi vpijajo in zadržujejo 
vodo, shranjujejo ogljik, s krošnjami in 
koreninami varujejo tla pred erozijo, do 
katere pride zaradi delovanja vetra in 
vode. Ohranjanje in povečanje biotske 
raznovrstnosti v gozdu sta pomemb-
na zaradi ekološkega ravnovesja na 
svetovni ravni. Omogočata trajnostno 
proizvodnjo naravnih virov. Za stabil-
nost podnebja in ekosistemov bi morali 
ohraniti od 50 do 85 odstotkov original-
nih gozdov. Biološka pestrost ohranja 
ravnotežje v globalnem ekosistemu. Če 
se bo zmanjševanje populacije divjadi 
in rastlinja nadaljevalo kot do sedaj, bo 
leta 2020 ob nas na planetu živelo za 67 
odstotkov manj živali in rastlin, kot jih 
je bilo pred pol stoletja, leta 1970. Pre-
pričanje, da ima vse, kar je nastalo na 
Zemlji, namen služiti človeku, ni mo-
dro. Kakšen svet zapuščamo otrokom? 
Zmanjšujmo negativne vplive na okolje. 
Kdo, če ne mi? Kdaj, če ne zdaj? Smo na 
razpotju. Od nas je odvisno, na kakšni 
Zemlji bodo živeli prihodnji rodovi.

Kotiček za trajnostni razvoj

NDIAYE, MARIE: LADIVINE 

Clarisse Riviere, odkar se spominja, živi v zanikanju svojega dru-
žinskega izvora. Očeta, ki ga njena mati Ladivine Sylla naivno 
čaka do konca življenja, ne pozna. Malinka se matere služabnice 
sramuje in jo zataji že v šoli, kmalu se odloči, da bo šolanje pusti-
la. Nekaj časa dela kot varuška, kasneje pa se zaposli v gostilni. 
Postane Clarisse in se materi dolgo ne oglasi, kasneje pa jo enkrat 
mesečno skrivaj obiskuje. Nihče ne pozna njene preteklosti in zdi 
se ji, da zaživi svobodno. Vendar pa jo zanikanje korenin preganja 
vsak trenutek njenega življenja in vpliva tudi na družino. Mož in 
hčerka, ki jo po babici poimenuje Ladivine, mislita, da so njeni 
starši mrtvi. Hčerka se preseli iz države in ustvari svojo družino, 
mož pa ob njenem hladu in ravnodušju ne zdrži več. Clarisse spo-
zna moškega iz socialnega dna in zgodba treh generacij žensk, 
polnih duhov preteklosti, se obrne v napačno smer. 

AMOS OZ: JUDA

Amosa Oza je večina slovenskih bralcev spoznala šele z odličnim 
avtobiografskim delom Zgodba o ljubezni in temini. Tokrat pa z 
Judo posega v konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, v zgodbe 
o nastajanju Izraela in o izdajah na več področjih. Študent Šmu-
el Aš je zaradi slabega finančnega stanja svoje družine prisiljen 

pustiti študij. Magisterija s provokativnim naslovom Jezus v 
očeh Judov nikoli ne zaključi. Zapusti ga dekle in povabljen je 
na njeno poroko z bivšim fantom. Ko izgubljen tava naokrog, 
opazi nenavaden oglas, v katerem iščejo prodornega študenta 
družboslovja, ki bi delal družbo invalidnemu sedemdesetletni-
ku Geršomu Valdu. V Valdovi hiši živi tudi Atalja Abrabanel, ki 
Šmuela kljub starostni razliki in njeni hladni zadržanosti pri-
vlači. V nizu zanimivih pogovorov o zgodovini se dotaknejo tudi 
Slovenije oziroma križarjev, ki so si v Ljutomersko-Ormoških 
goricah ustvarili svoj Jeruzalem in se poročali z domačinkami.

PREBERITE TUDI:

SIVEC, Ivan: Triglavski kralj
GOLOB, Tadej: Kot bi luna padla na Zemljo
JANČAR, Drago: Mnoga življenja 
JELINČIČ, Dušan: Zvezdnate noči
DRAKULIĆ, Slavenka: Milena Einstein, teorija žalosti
SIMSION, Graeme: Dva koraka naprej
FOLLETT, Ken: Stebri zemlje
VOSKAMP, Ann: Tisoč darov
OMAR, Qais Akbar: Utrdba z devetimi stolpi
BIRD, Fiona: Kosobrinova kuhinja

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

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

www.prevc.si

V novi kuhinji Alples 
je kuhanje čisti užitek.

–50% 

promocijski popust

in darilni bon do 

250 EUR za nakup 

treh gospodinjskih 

aparatov
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ALPLES STUDIO BTC 
Ljubljana BTC, dvorana 10
T: 01 541 18 20 
E: alples.studio@prevc.si

Več informacij in celovita ponudba na www.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 

Alples studio se nahaja v BTC Ljubljana, dvorana 10. Na 400 m2 popolnoma  
prenovljenega razstavnega prostora boste našli pohištvo za celovito opremo vašega 
stanovanja, hiše ali apartmaja.

Oglejte si najnovejše trende pri opremljanju kuhinj. Kuhinja je vedno bila središče 
in najpomembnejši prostor doma. Če vam je všeč moderna, rustikalna ali klasična 
kuhinja, našli boste pravo zase.

Spalnica je prostor za počitek in sprostitev, kakovostno pohištvo pa dopolnite z 
izbiro ustreznega ležišča, ki ga v Alples studiu lahko preizkusite. Udobje je namreč 
individualen občutek.

Otroške in mladinske sobe s sestavljanjem elementov po vaši izbiri poskrbijo  
za vse podobe odraščanja. Številne barve, različne postelje, pisalne mize, omarice in 
predalniki omogočijo popolno zadovoljstvo vašega otroka.

V Alples studiu najdete tudi pohištvo po meri, ki je s 100% prileganjem v prostor 
primerno za garderobne sobe, spalnice, predsobe, mansarde ali apartmaje.

Ambienti v salonu so zaključene celote in posamezni prostori se medsebojno  
dopolnjujejo, zato le pridite po idejo in nasvet za celotno stanovanje. Če opremljate 
na novo, prenavljate ali šele razmišljate o tem, Alples studio BTC je pravi naslov za vas. 

Prenovljen Alples studio BTC vabi

MAJA BERTONCELJ

Na OŠ Pirniče je 11. maja potekal tehniški dan z delavnicami na 
temo vode, narave in steklarstva, ki so bile poučne in po bese-
dah učencev zelo zanimive. 
"Na začetku smo si vsi učenci od šestega do devetega razreda ogle-
dali predstavitev steklarstva in steklopihaštva. Spoznali smo vse 
osnovne tehnike. Predavanje in kasneje tudi delavnico sta vodila 
steklopihača Pero Kolobarič in Boris Kuntarič. Povedala sta nam, 
da bosta predstavila steklo, njegove lastnosti, načine uporabe in 
naredila izdelke iz steklenih cevi in palic. Učenci so imeli tudi tek-
movanje in narisali skice izdelkov iz stekla. Na delavnici je vsak 
učenec poskusil pihati steklo in tako sooblikoval svoj izdelek," so 
učenke osmega razreda opisale prvo predstavitev. 
V nadaljevanju so nekaj besed namenili še drugim delavnicam: 
"Delavnica Voda v gibanju se je osredotočila na vodo. To je bila 
fotografska delavnica, kjer so slikali kapljice na rožah in delali 
akcijske posnetke. Šli so tudi na teren in opazovali ter slikali 
tekočo vodo. Na voljo je bila tudi likovna delavnica, kjer so risali 
vodnjake s svinčniki ali tempera barvami. Uporabljali so tudi 
različne tehnike senčenja. Na delavnici mikroskopiranja so si 
najprej ogledali tehnologijo in delovanje mikroskopov, potem 
pa so začeli s praktičnim delom. V tehnični učilnici se je skupi-
na učencev devetega razreda lotila izdelave akvaponike. Njihov 

projekt bi lahko poimenovali zeleni akvarij z živimi organizmi 
(paglavci), ki so proizvajali dušik. Tega za svojo rast potrebujejo 
rastline, ki so bile na vrhu akvarija in z njim povezane prek čr-
palke. Voda je krožila in se na poti do rastlin prečistila v filtru. 
Na delavnici izdelovanja izdelkov iz gline so učenci najprej spo-
znavali različne vrste vodnjakov in fontan, ogledali pa so si tudi 
prikaze porečij. Nato so se odločili za svoj izdelek in nastalo jih 
je kar nekaj zanimivih in izvirnih."

Steklopihaštvo, akvaponika in ustvarjalnost 
Tehniški dan na Osnovni šoli Pirniče

Utrinek s tehniškega dne na OŠ Pirniče
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MAJA BERTONCELJ

Plastik Fantastik je naslov razstave Zo-
rana Lesjaka, ki bo do 29. junija na ogled 
v notranjem atriju Knjižnice Medvode 
– kot pravi avtor, v najlepšem razstav-
nem prostoru v Medvodah. 
Odprtje razstave je bilo 29. maja. "Preden 
si ogledamo razstavo, si glede na naslov 
lahko predstavljamo, da bo nekaj v po-
vezavi s plastiko. Slike so narejene na 
plastičnih podlagah, z akrilom. Je odraz 
današnjega časa, v katerem je plastika 
pogosto prisotna. Razstava je v atriju, 
pravzaprav pod milim nebom. Slike bi 
morale ravno zaradi izbranih mate-
rialov zdržati, bomo pa videli, kako se 
bo obneslo," je povedal Zoran Lesjak. 
Razstavljenih je enajst slik. "Nastajale 

so do včeraj, ko sem nanesel še zadnje 
detajle. Tehnika, v kateri so narejene, 
je zelo hitra in počasna hkrati. Pri la-
zurnih nanosih traja, da se posušijo, če 
uporabljam spreje, pa je to hitreje. Tež-
ko bi našel pravi izraz za to tehniko. Gre 
za igranje z barvami. Barve me še vedno 
zanimajo bolj kot oblike, izogibam se 
rjavim, sivim in črnim barvam," je de-
jal.
Od njegove prve samostojne razstave je 
dvajset let. Takrat je najprej razstavljal 
v Kulturnem domu Medvode, isto leto 
še v medvoški knjižnici. Tam je imel 
samostojno razstavo tudi pred deseti-
mi leti. Zadnja leta v Medvodah razstav 
ni imel, je pa bil s svojim delovanjem 
prisoten drugje po Sloveniji in tudi v 
tujini, nazadnje lani v Italiji. "Svoje li-
kovno znanje zadnjih deset let izkori-
ščam za potrebe scenografije v filmih, 
reklamah in videospotih, s čimer se 
v zadnjih letih najbolj ukvarjam. Sli-
karstvo je sfera umetnosti, do katere 
imamo pri nas precej čuden odnos, od 
tega si je težko zagotoviti eksistenco," 
je dejal Lesjak, na vprašanje o razliki 
med njegovi deli pred dvajsetimi leti in 

danes pa odgovoril, da so postale bolj 
izčiščene.
O avtorju je spregovoril Gregor Nartnik, 
ki je poudaril, da sta bili izvirnost in uni-
katnost nastalih del vedno prvi kvaliteti 
Lesjakovega ustvarjanja. "Da ustvarjal-
na iskrenost šteje, dokazujejo njego-
va zadnja dela. Tu avtor prestopi vrata 
občutenja lastnega duha in spozna, da 
platno od njega ne zahteva ničesar. Na-
stopita potrpežljivost in prostovoljna 
samokontrola, ki pripeljeta do izjemno 
površinsko bogatih slik. V njih se preple-
ta nešteto drobnih mikroelementov, ki 
tvorijo atmosfere kozmičnih meglic, pe-
ščenih pokrajin, celičnih ali morda su-
batomskih svetov. Ne vemo in ni važno. 
Bistveno je, da gledalec ob teh slikah za 
trenutek stopi v neznano in se oddahne 
od lastne vsakdanjosti. Mirno lahko po-
trdimo, da geneza avtorjeve stvarnosti, 
ki nas nezavedno nagovarja iz razsta-
vljenih del, nosi izdaten presežek žive 
topline in energije, ki gledalca dodobra 
senzorično odžeja. In to je dosežek, zelo 
potreben za ta čas," je še dejal Nartnik.
Na odprtju razstave sta za glasbo poskr-
bela Ule Nakova in Marko Mozetič.

Plastik  
Fantastik
V Knjižnici Medvode 
razstavlja Medvoščan 
Zoran Lesjak – znova  
po desetih letih in ob 
dvajseti obletnici svoje  
prve razstave. 

Zoran Lesjak znova razstavlja v Medvodah.

Zoran Lesjak je predsednik 
Kulturno-umetniškega društva 
Veselih umetnikov, ki se z 
gosti iz tujine še do 25. junija 
predstavlja v Tržiču na zanimivi 
razstavi z naslovom Med naravo 
in umetnostjo – Dovžanova 
soteska 2018. Razstava je v 
Galeriji Atrij in – zelo zanimivo 
za ogled – tudi v naravi, v 
Dovžanovi soteski.

MAJA BERTONCELJ

V Aljaževi domačiji je bilo 28. maja tra-
dicionalno srečanje med KUD JaReM in 
KD Fran Govekar z Iga. Predsednica go-
stujočega društva Alenka Jeraj je pred-
stavila njihove literate in likovnike, 
filmska foto sekcija KUD JaReM pa od-

lomek iz kratkega filma Odtisi v barju 
režiserja Borisa Višnovca iz leta 1989. 
Sledil je literarni del, v katerem je mode-
rator Tomaž Simetinger, tudi sam pesnik, 
vodil pogovor z Jožico Šubic Kek, Zdenko 
Vinšek in Alenko Jeraj. Vsak se je pred-
stavil z nekaterimi svojimi deli in delčk-
om svojih osebnih pogledov in spominov 

na ustvarjanje. V likovnem delu večera 
je predsednica likovne sekcije Zdenka 
Vinšek predstavila dela svojih kolegov, 
Roman Veras pa je v kratkem predstavil 
likovno razstavo Ljubljansko barje. V KUD 
JaReM poudarjajo pomen povezovanj 
med društvi in si želijo, da bi jih bilo čim 
več, tako znotraj občine kot tudi zunaj nje.

Preplet filma, proze, poezije in slikarstva
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MAJA BERTONCELJ

Med 16. in 20. majem je v Medvodah 
potekal Medvoški kulturni festival, ki 
je postregel s kulturnim in izobraževal-
nim programom. 

PET DNI, PET PODROČIJ

Festival je predstavila Sabina Spanjol iz 
Javnega zavoda Sotočje Medvode, ki je bil 
glavni organizator: "Medvoški kulturni fe-
stival je prva postaja na Medvoški kulturni 
transferzali, projektu, ki povezuje tradici-
onalno kulturo s sodobno umetnostjo, ur-
bano okolje z ruralnim okoljem, preteklost 
s prihodnostjo, amatersko delo s profesi-
onalizmom, mlade talente z izkušenimi 
mentorji, področje kulture s področjem 
izobraževanja. Kulturni festival napove-
duje, da bomo tudi v prihodnjih mesecih 
in letih načrtovali marsikatero prireditev 
in projekt v konceptu tega transferja. Na-
vezali smo se na tri obletnice: sto let od 
Finžgarjevega službovanja v Sori, devetsto 
let od pisne omembe naselij pod Šmarno 
goro v arhivih in 240 let od prvega vzpona 
na Triglav v povezavi z Jakobom Aljažem, 
ki je naš zavetnik." Predhodnik festivala 
Medvode v gibanju je bil lanski festival Sto 
čutov, ki je trajal šest dni, prinesel 17 do-
godkov, k njemu je pristopilo 22 organiza-
cij, več kot tristo občanov in skupaj več kot 
tri tisoč obiskovalcev. 

Letošnji festival je potekal pet dni, do-
godki so se navezovali na pet področij. 
Začel se je v sredo, 16. maja, s Parado 
učenja, dan kasneje je bila prireditev, 
poimenovana Mediateka, tretji dan je 
bil namenjen Ljudski pesmi v mestu in 
na vasi, četrti dan je bil Čas za ples!, sve-
čani zaključek festivala pa je bil peti dan 
s prireditvijo Zvok druge reke s krstno 
izvedbo skladbe Druga reka. V Medvoški 
kulturni festival je bilo letos vključenih 
okrog trideset organizacij. Projekt se je 
pridružil Tednu vseživljenjskega učenja, 
Tednu ljubiteljske kulture in Evropske-
mu tednu kulturne dediščine. 

RAPOEZIJA IN TRŽNICA ZNANJ
Začetek festivala sta z Rapoezijo pope-
strila dr. Igor Saksida in Rok Terkaj, 
ambasadorja kulturne dediščine. "Glav-
na nit najinega sodelovanja z ministr-
stvom za kulturo je tako imenovana 
soudeležba pri oživljanju, razmišljanju 
o kulturni dediščini. Mladim skušava 
predstaviti, da kulturna dediščina niso 
samo muzeji, galerije, knjižnice, po-
vezati jo skušava z modernim časom. 
Midva to počneva s slovensko klasično 
poezijo od ljudske pesmi do moderne, ki 
jo povezujeva z modernimi ritmi rapa. 
S tem skušava mladim povedati, da je 
bilo v starem že novo in da novo vedno 
izhaja iz starega. To nama po mojem 
mnenju dobro uspeva," je pred nasto-
pom povedal dr. Igor Saksida, Rok Ter-
kaj pa je dodal, da je njuna naloga, da 
starejši začnejo ceniti rap, da je kot del 
umetnosti in da mlajši vidijo, da klasi-
ka ni nekaj, kar bi lahko samo ob sveča-
nih priložnostih potegnili na plano. Ra-
poeziji je uvodni dan na Mestnem trgu 
sledila Parada učenja in sedma Tržnica 
znanj v Medvodah. Agata Trojar iz KUD 
Sejalec umetnosti, ki je območni koor-
dinator tedna vseživljenjskega učenja, 
je povedala: "Ni naključje, da sta prav 
Tržnica znanj in Parada učenja prvi 
dan festivala. Mreža s svojo tradicijo 
združuje že več kot štirideset različnih 
organizacij iz krajev ob Sori in Savi in 

Pet dni za kulturni festival
Medvoški kulturni festival je bil petdnevna prireditev, prva v sklopu Medvoške 
kulturne transferzale.

Medvoški kulturni festival se je začel s Tržnico znanj. / Foto: Maja Bertoncelj

Čas za ples! in sorški foklorniki / Foto: Peter Košenina



vsako leto si privoščimo malo večjo žlico znanja, si ga delimo 
medsektorsko, med generacijami, naredimo nekaj zase in 
za druge. Parada učenja je eden izmed osrednjih dogodkov v 
Sloveniji v Tednu vseživljenjskega ulčenja, ki traja od 11. maja 
do 30. junija. Na šestnajstih mestih po vsej Sloveniji danes 
sočasno poteka akcija Parada učenja, tudi v Medvodah." 

KRSTNA IZVEDBA DRUGE REKE

Najbolj slovesno je bilo zadnji dan festivala. Zaključek je bil 
zaradi slabega vremena v Športni dvorani Medvode s po-
mladanskim koncertom Godbe Medvode z gostjo Ivo Stanič. 
Zaigrali so tudi krstno izvedbo skladbe Druga reka avtorja 
besedila Gregorja Rozmana in avtorja glasbe Marka Mozeti-
ča - Moza, ki sta jo poklonila v čast medvoškim ljubiteljem 
kulture – z mislijo na svoj rodni kraj Medvode. "Gre za pesni-
ško-glasbeni projekt, pri katerem sem izhajal iz tega, da se 
nisem spraševal, kaj ta lokalna skupnost lahko naredi zame, 
temveč kaj bi sam naredil za lokalno skupnost. Odločil sem 
se, da bi začel projekt glasbene točke, neko sodobno himno. 
Povabil sem še Marka Mozetiča. Gre za ljubezensko zgodbo, ki 
se dogaja na sotočju, gre za zgodbo, polno upanja, kjer ženska 
obžaluje drugačno usodo, ki ji je moškega vzela iz rok, in se 
sprašuje, kakšna bi bila njuna usoda, če bi se vrnila k izviru 
reke in še enkrat stekla po strugi, če bi bila to neka druga 
reka, če bi tega moškega lahko zadržala," je pojasnil Gregor 
Rozman. 

PRIHAJA PRVI ART PARK V SLOVENIJI

S festivalom so želeli v Medvode privabiti čim več obisko-
valcev, zato so se organizatorji povezali tudi s Slovenskimi 
železnicami. Zadnji dan festivala je iz Ljubljane proti Med-
vodam odpeljal vlak z Vodno deklico. "Festival Medvode v 
gibaju je uspel. Naslednji projekt v okviru Medvoške kul-
turne tranferzale pa pripravljamo v sodelovanju z Naravo-
slovnotehniško fakulteto in Fakulteto za arhitekturo. To bo 
ustvarjalni potujoči Art park, prvi v Sloveniji," je še povedala 
Sabina Spanjol.
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V okviru dogodka Mediateka je bil tudi ogled razstave Foto trio 2018: 
Portret v ambientu. / Foto: Peter Košenina

Na OŠ Preska so pripravili prireditev Zemlja pleše in odprli šolska 
vrata. / Foto: Peter Košenina

Svečani zaključek festivala s krstno izvedbo skladbe Druga reka v 
izvedbi Godbe Medvode in Ive Stanič / Foto: Maja Bertoncelj

Ljudska pesem v mestu / Foto: Peter Košenina

Ljudska pesem na vasi v Smledniku s koncertom MePZ Smleški žarek 
z gosti / Foto: arhiv KUD Smlednik
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ALENKA BRUN

Nedavno so na stopniščni galeriji Panorama Stara pošta v Kranju od-
prli fotografsko razstavo Deana Dubokoviča (na fotografiji). Razsta-
vljena dela pripovedujejo zgodbo o posestvu Monte Rosso iz hrvaške 
Istre. Odprtje razstave je spremljal krajši kulturni program, za vinske 
brbončice pa so poskrbeli tudi z novim letnikom istoimenske malva-
zije. Avtor razstave nam je razložil, da je navdih zanjo dobil v naravi, 
okolju posestva. "Gre za okolje, kjer lahko preživiš dan sam ali v druž-
bi." Spremljal je namreč, kako se je posestvo razvijalo od začetka, ko 
je bila povsod še makija, in vse do danes, ko je že zelo napredovalo. 
Skozi razstavljena dela gledalec ta razvoj začuti. Ima pa razstava še 
dodaten pomen: gledalec vidi, od kod dejansko izvirata olje in vino, 
ki ju lahko pokusi v Panorami. "Da je naravno, avtentično, je poreklo 
znano," se nasmehne Dean. Najbolj pa sta ga pri fotografiranju pri-
tegnila sončni vzhod in zahod, ki ju seveda tudi lahko vidimo med 
razstavljenimi deli. Razstava bo na ogled do letošnjega septembra. 

Monte Rosso skozi oči fotografa

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode je od 31. maja do 28. junija na ogled raz-
stava Vrtca Medvode z naslovom Ogrožene živali v Sloveniji. 
Letošnji razstavni izdelki otrok iz Vrtca Medvode so namreč v 
znamenju ogroženih živali v Sloveniji. Otroci so celotno šolsko 
leto spoznavali različne živali in njihova bivališča ter bili zelo 
radovedni in ustvarjalni. Njihove najbolj zanimive in izvirne iz-
delke si lahko ogledate v Knjižnici Medvode.

Razstava o ogroženih živalih

Letošnji razstavni izdelki otrok iz Vrtca Medvode so v znamenju 
ogroženih živali v Sloveniji. / Foto: arhiv Vrtca Medvode

MAJA BERTONCELJ

Akademski slikar Peter Gaber s Svetja je bil pred enim letom na sli-
karski izmenjavi v Ankari v Turčiji, kjer je dober mesec risal in slikal. 
Nastalo je 17 slik in kar nekaj od teh je postavil na ogled v Loškem 
muzeju na Loškem gradu. Naslov razstave je Zbudi mojo osamlje-
nost. Odprtje je bilo 16. maja. Ogled Škofje Loke v poletnih mesecih 
tako lahko združite tudi z ogledom razstave medvoškega umetnika.

Gaber na Loškem gradu
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Knjižnica Medvode je zaključila bralno-
-motivacijske projekte v letošnjem šol-
skem letu. Brali so tako otroci, mlado-
stniki kot starejši.

MEDVODKO BERE

Prvi so zaključek imeli najmlajši, predšol-
ski otroci. Knjižnica Medvode predšolske 
otroke in njihove starše vsako leto v sode-
lovanju z Vrtcem Medvode in Rahelinim 
vrtcem povabi k sodelovanju pri bralni 
znački Medvodko bere. "Letos jo je uspešno 
opravilo 365 otrok iz 17 skupin, kar je res 
nekaj lepega. Pravila so vsako leto ista. Ob-
javimo priporočilni seznam knjig, tako da 
imajo otroci še vedno na izbiro, kaj bodo 
brali. Pričakuje pa se, da preberejo eno 
ljudsko pravljico in jo predstavijo v vrtcu, 
eno avtorsko pravljico in eno otroško pe-
smico. Namen je, da se otroci seznanjajo 
s knjigo," je pojasnila Tatjana Mavrič, vod-
ja projekta. Zaključna prireditev je bila 15. 
maja v Kulturnem domu Pirniče. Male ve-
like bralce je pozdravil tudi župan občine 
Medvode Nejc Smole. Vsak od otrok je za 
nagrado dobil priznanje in knjigo z naslo-
vom Zeleni dežnik Jackie Azura Kramer 
in ilustratorja Marala Sassounija. Poleg 
tega so si otroci v dveh skupinah ogledali 
predstavo v izvedbi OTH KUD Pirniče z na-
slovom Kako je medvedek hotel od blizu 

zvezde videti. Branje v prvih letih je zelo 
pomembno, poudarja Mavričeva: "Otro-
ke je treba čim prej seznaniti s knjigo, in 
to na pravi način. Ne smemo biti vsiljivi. 
Ne pričakujemo, da otroci obnavljajo cele 
knjige, temveč le, da pokažejo, da so jih 
prebrali, da poznajo osebe, ki v njih na-
stopajo. Naša želja je, da se na prijazen, 
domač način srečajo s knjigo in da bi jo 
vzljubili." Kot je še dejala, je Medvodko bere 
po številu sodelujočih največji projekt, ki 
ga izvaja knjižica, in tudi zelo pomemben, 
ker gre za vzgojo mladih bralcev. Hvaležni 
so Občini Medvode za finančno pomoč in 
seveda vrtcu ter staršem otrok.

CANKAR STRIP
Še v istem tednu, 17. maja, pa je bil v 
Knjižnici Medvode tudi zaključek sezo-
ne letošnjih bralnih srečanj za mlade 
Potovanja po svetu knjige, Knjižnih ve-
čerov s promotorko branja Tilko Jamnik 
in bralne značke za odrasle Beremo na 
sotočju. Bralna srečanja za mlade so 
bila letošnja novost. Druženje je vodila 
Anja Velikonja, dijakinja Gimnazije Ško-
fja Loka. Za zaključek so si zbrani ogle-
dali gledališko-stripovski performans 
Cankar strip s Pižamo, Rozo in Gomba-
čem. Trije vrhunski avtorji na svež in 
svoj način odkrivajo Cankarja ter vzbu-
jajo zanimanje za branje njegove litera-
ture. V letu 2018 ob 100. obletnici smrti 
velikega slovenskega književnika Ivana 
Cankarja obeležujemo Cankarjevo leto, 
ki se mu pridružujejo tudi v Knjižnici 
Medvode.
Pred predstavo so podelili priznanja in 
izvedli nagradno žrebanje za sodelujoče 
pri projektu odrasle bralne značke, s ka-
tero so v medvoški knjižnici začeli pred 
petimi leti. Od konca oktobra do sredine 
maja morajo polnoletni bralci prebrati 
pet knjig iz obsežnega seznama, v ka-
terem so bili tudi medvoški ustvarjalci. 
Kot pravi Marija Rovtar, vodja projekta, 
so bili z odzivom letos zelo zadovoljni. 
Na zaključnem dogodku je bila posebna 
pozornost namenjena tudi pisateljici 
Cvetki Sokolov.

Zaključek bralno-motivacijskih projektov
V Knjižnici Medvode so zaključili še eno sezono projektov, s katerimi širijo bralno 
kulturo med otroki, mladostniki in odraslimi.

Predšolski otroci so iz rok Tatjane Mavrič prejeli priznanja in knjižne nagrade.  
/ Foto: Maja Bertoncelj

Cankar v stripu: Andrej Rozman - Roza, Žiga X. Gombač in Boštjan Gorenc - Pižama   
/ Foto: Peter Košenina
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ALENKA BRUN, FOTO: TINA DOKL

Letos so organizatorji izbora Mister Slo-
venije 2018 uvedli vrsto sprememb, in si-
cer z namenom, da novega mistra odlič-
no pripravijo na svetovni izbor Mister 
International, ki bo v Aziji in na katerega 
se mister Slovenije vrača po treh letih. 
Mart pravi, da se bo, če bo zmagal na 
slovenskem izboru, svetovnemu posvetil 
resneje, čeprav že sedaj ve, da bo to zanj 
ena težjih nalog. Je namreč eden tistih 
ljudi, ki ga v življenju veseli tisoč in ena 
stvar, se številnih tudi loti, a je na koncu 
vsega še vedno preveč, zmanjkuje časa, 
tako da mora pametno izbrati priorite-
tne med hobiji – tiste, ki so mu res pri 
srcu. Postavni Medvoščan samozavestno 
pove, da če ne bo zmagal, bo pač drugo 
leto poskusil še enkrat. Všeč mu je po-
tek celotnega izbora, izkušnja kot taka, 
čeprav bi bila seveda tudi zmaga sladka.
Mart Ogrinc zaključuje srednjo medij-
sko in grafično šolo. Razmišlja o vpisu 
na Fakulteto za design v Trzinu. "Razmi-
šljal sem sicer tudi, da bi se vpisal na 
fakulteto za strojništvo, ker me veseli 
letalstvo, po drugi strani pa mi je blizu 
fotografija, rad imam animacijo, tako 
da se je potem tehtnica prevesila na 
stran oblikovanja. Sem pa kar realen in 
mislim, da morda strojništvo na koncu 
ne bi bilo prava izbira zame. Sem pre-
več kreativen in vprašanje, ali bi moje 
učne navade zdržale," razlaga Mart, 
s katerim smo se pogovarjali ravno v 
času intenzivnih priprav na maturo in 
obenem na finalni izbor za mistra Slo-
venije 2018.
V osnovni šoli je Mart spoznal borilne 
veščine, obenem je igral violino, a ker 
se je število hobijev povečevalo, mu je v 
srednji šoli preprosto zmanjkalo časa za 
vse. Najprej je opustil violino, nekoliko 
tudi borilne veščine, a o njih še vedno 
precej govori. V nekem obdobju se je in-
tenzivneje posvetil vrtenju glasbe, po-
stal didžej, s čimer se – kolikor mu čas 
dopušča – še vedno ukvarja. Zanimiva 
pa je zgodba, kako je do tega prišlo: "Z 
didžejstvom sem se prvič srečal, ko sem 
bil star pet let. Starša pač poznata veliko 
didžejev in na mojih rojstnodnevnih za-

bavah so bili vedno prisotni, pa sem se 
navdušil. Poskusil sem in mi je kar šlo." 
Mart bo verjetno imel prej v žepu dovo-
ljenje za pilotiranje letala kot pa vozni-
ško dovoljenje za osebni avto. Ukvarja 
se namreč tudi z jadralnim letalstvom. 
"Glasbo imam rad od otroštva, to pa je 
bila še ena izmed želja, ki sem jo gojil, 
odkar pomnim: ležal sem v travi, zrl v 
nebo in bil vsakič, ko sem videl letalo 
nad sabo, vzhičen." 
Spet v nekem drugem obdobju se je v pro-
stem času ukvarjal z lokostrelstvom; našel 
se je v parkurju, disciplini, kjer udeleženci 
tečejo po namišljeni poti in pri tem čim 
hitreje in čim bolj učinkovito premaguje-
jo ovire. Da je vse bolj zanimivo, so tu še 
salte, skoki … Ker rad pleza, obožuje adre-
nalin, višino, mu je parkur hitro prirasel k 
srcu. "Z najboljšim prijateljem sva to poče-
la – še ena zanimiva izkušnja."
Zanimajo ga motorji, rad kolesari, zbira 
kuščarje … Sledi smeh, saj se naštevanje 
Martovih hobijev kar ne neha. "Precej 
stvari v življenju me zanima, kar je se-
veda problem: preveč si zadam in potem 
vsega ne zmorem. Je pa tudi res, da sem 
eden tistih, ki ne spi več kot tri, štiri ure 
na noč. Moj dan bi moral imeti najmanj 
trideset ur." Ker ima dekle in tisoč in eno 
zanimanje za dogajanje okoli sebe, sta 

nekega dne razmišljala, kako bi onadva 
našla skupen hobi: nekaj, da bi več časa 
preživela skupaj. In ker je njo veselilo 
umetnostno drsanje, je Mart (seveda) 
rekel: "Zakaj pa ne?" – in sedaj trenirata 
umetnostno drsanje v paru. Že razmi-
šlja, kako bi rekreativni nivo nadgradil, 
spravil na višji, resnejši nivo. Spet svo-
jevrsten zimski izziv za Marta oziroma 
njegov zadnji resnejši zimski hobi, po-
leti pa potem pride v ospredje jadralno 
letalstvo. V svojem urniku je našel – ne 
boste verjeli – čas še za jogo. 
Zanimalo nas je, ali obstaja kakšen 
šport, ki ga ne zanima. Mart izstreli: 
"Nogomet." Pravi, da ga ne igra in ne 
gleda po televiziji, za katero tako ali 
tako redko najde čas. Morda pogleda 
kakšno dobro komedijo, včasih z de-
kletom zaideta v kino. Nikoli tudi ne bi 
pel, z igranjem je imel v preteklosti ne-
kaj malega izkušenj na šolskem odru, 
a je ugotovil, da ni človek, ki bi se učil 
tekste na pamet in se potem pretvar-
jal, da je nekdo drug. "Pri fotografira-
nju mi je lažje, se lažje vživim v vlogo." 
Tudi resničnostni šovi ga ne zanimajo, 
od Survivorja morda realno preživetje 
v naravi. Kaj pa bi vzel s seboj na sa-
motni otok? Mart navihano odgovori: 
"Dobro voljo."

Fant številnih hobijev
Mart Ogrinc, 19-letnik iz Verja, se letos s še nekaj Gorenjci poteguje za lento 
najlepšega Slovenca na izboru Mister Slovenije 2018.
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V Medvodah je bila 19. in 20 maja mednarodna razstava bon-
sajev. Slovenski bonsaj klub jo organizira na vsaki dve leti. 
Letošnja je bila osma, drugič zapored pa so bonsaje razstavili 
v Športni dvorani Medvode. Zbrani so bili najboljši bonsaji v 
Srednji Evropi.
"Lokacija v Medvodah se je izkazala kot dobra. Letos smo raz-
stavo postavili v večji dvorani, samo število bonsajev pa je 
približno enako kot na prejšnjih razstavah. Prav tako ohra-
njamo program, se pa kvaliteta samih dreves in spremlje-
valnega programa precej izboljšuje. Na razstavi je nekaj več 
kot šestdeset bonsajev razstavljavcev iz okoliških držav, naj-
več pa je slovenskih. Zelo smo zadovoljni tudi z obiskom. Naš 
namen je v prvi vrsti širjenje znanja med ljudi, da pokaže-
mo svoje bonsaje, svoj napredek ..." je povedal domačin Nik 
Rozman, tudi predsednik Slovenskega bonsaj kluba. Letošnja 
posebnost razstave, ki je pritegnila veliko pozornosti, je bila 
vrsta, posvečena azalejam, rododendronom, ki v tem času 
ravno cvetijo in so bili prava atrakcija. 
Poleg ogleda razstave so potekali številni spremljevalni do-
godki, tudi ocenjevanje. Razglasili so najboljši listavec in igla-
vec, podelili pet nominacij ter nagrado Evropske bonsajske 
zveze. Sodnik je bil povabljeni gost iz Nizozemske Hans van 

Meer. Za najboljši iglavec je nagrado prejel že omenjeni Nik 
Rozman, za najboljši listavec pa je odšla v Italijo. "Težko je 
posplošiti in odgovoriti, zakaj je bil ravno moj bonsaj ocenjen 
najbolje. Vsak bonsaj, vsako drevo ima svoje značilnosti, ki 
se vsakemu posamezniku drugače dopadejo. Pri vsakem bon-
saju gledamo deblo, razvejanost, kako je debelo, koliko je že 
dodelno ... Vsaj poznavalci približno že vidimo, koliko časa je 
drevo negovano oziroma vzdrževano v obliko bonsaja. Moje 
nagrajeno drevo je izkošano iz narave. Mislim, da je iz leta 
2010, torej osem let od neobdelanega drevesa v bonsaj," je po-
jasnil Rozman, ki ima doma okrog sto petdeset bonsajev, to-
liko, da jih že nekaj časa niti ne šteje več. Na razstavi je imel 
osem kompozicij, deset dreves. Mednarodna razstava bonsa-
jev bo znova leta 2020.

Letošnja atrakcija so bile azaleje
Mednarodna razstava bonsajev v Medvodah je privabila številne obiskovalce.

Letošnja posebnost razstave so bile azaleje.Nik Rozman z najboljšim iglavcem na razstavi

KAMPO, d. o. o.
Tacenska cesta 27
1210 Ljubljana Šentvid

vabi v svojo sredino novega sodelavca

LESARSKEGA TEHNIKA- 
operaterja na CNC stroju (m/ž)

Pogoji:
 srednja strokovna izobrazba, program lesarski tehnik,
 poznavanja programiranja računalniško krmiljenih strojev.

Ponujamo:
 delo v poslovno uspešnem mizarskem podjetju,
 možnost izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja,
 prijetno in stimulativno delovno okolje.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh na e-naslov info@kampo.si. Z izbranimi  
kandidati/-kami bomo sklenili pogodbo za določen čas šest-
mesečne poskusne dobe z možnostjo podaljšanja za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom.

Delček narave v Športni dvorani Medvode
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Društvo Hrtji svet Slovenije je v Klubu Jedro pripravilo foto-
grafsko razstavo Iz pekla v raj, ki prikazuje kruto življenje hr-
tov. Zaradi njihove hitrosti v Španiji, Veliki Britaniji in tudi 
drugje po svetu cveti posel s stavami, po nekaj letih, ko niso 
več konkurenčni, pa jih najpogosteje čaka smrt.
V Veliki Britaniji angleški hrti tečejo za mehansko vabo na pas-
jih dirkališčih. Ti psi so izjemno hitri, saj so sposobni dose-
či hitrosti več kot 65 kilometrov na uro. Na tekmi jih nastopi 
osem, nagrado pa dobi le najboljši. Nastop na dirki si prislužijo 
le najhitrejši psi, ki jih iz populacije mladičev skrbno izberejo. 
Druge, ki visokim kriterijem ne ustrezajo, tako ali drugače po-
končajo. V Španiji je usoda španskih hrtov ali galgov podobna, 
a še bolj kruta. Tam pse uporabljajo za zabavo v lovu na zajce. 
Čeprav so ti vitki in elegantni psi pred stoletji delali družbo le 
najvišjim družbenim slojem, danes v Španiji nimajo nobene 
vrednosti. Pogosto jih njihovi lastniki po ves teden ne hranijo, 
z namenom, da si bodo v nedeljo, ko bo na vrsti lov, bolj želeli 
ujeti zajca. Če pes lastnika pusti na cedilu, ga ta pogosto ubije 
tako, da ga obesi na vejo drevesa. Španski hrti tam niso hišni 
ljubljenčki, ampak orodja, s katerimi njihovi lastniki služijo 
denar, zato velikokrat živijo v krutih razmerah. Letno jih samo 

v Španiji pobijejo na desetine tisočev. Tako v Veliki Britaniji kot 
Španiji obstajajo zavetišča, ki majhen del zavrženih psov reši-
jo, vsem pa ne morejo pomagati, ker jih je enostavno preveč.
Društvo Hrtji svet Slovenije skuša v Sloveniji najti ljudi, ki bi 
bili pripravljeni posvojiti kakega od psov iz zavetišča, ker so 
hrti psi, ki človeku lahko veliko dajo. "Karakter hrta je izje-
mno prijazen. Kljub temu da je tekač, potrebuje na dan le pol 
ure gibanja. To niso maratonci, ki bi morali dnevno prete-
či po deset kilometrov. Hrti so izredno družabni in obvezno 
potrebujejo stik s svojim človekom. So zelo nedominantni in 
prilagodljivi in ljubijo mehak kavč ali posteljo. Edina ovira pri 
lastništvu hrta je ta, da ne more živeti zunaj, ker nima ma-

ščobe in debele dlake, ki bi ga grela. Sicer je to izjemno miren 
pes, ki ne laja veliko, ne zahteva pozornosti, deževen dan pa 
je sposoben v celoti prespati," pravi Nataša Dagarin, podpred-
sednica društva, prostovoljka in posvojiteljica ter predavate-
ljica na predavanju, ki je sledilo odprtju razstave.
Več o hrtih in njihovi posvojitvi iz zavetišča si lahko preberete 
na spletni strani društva.

Iz pekla v raj
Fotografska razstava o življenju hrtov  
v Klubu Jedro

Na odprtju razstave Iz pekla v raj se je v Klubu Jedro zbralo tudi nekaj 
posvojiteljev s svojimi rešenimi ljubljenčki.

Društvo Hrtji svet Slovenije skuša v Sloveniji 
najti ljudi, ki bi bili pripravljeni posvojiti kakega 
od psov iz zavetišča, ker so hrti psi, ki človeku 
lahko veliko dajo.

MAJA BERTONCELJ

KUD Fofité Medvode je pripravil novo gledališko predstavo, katere 
premiera bo danes, 8. junija, v Kulturnem domu Medvode. Pod re-
žijo Čarovnic iz Eastwicka je podpisana Tatjana Peršuh, ki je med-
voški ustvarjalni ekipi priključila tudi gledališke moči iz KUD Franci 
Kotar iz Trzina. Čeprav gre za lahkotno, ponekod žgečkljivo poigra-
vanje s hudičem in čarovnicami, pa v predstavi na plano vendarle 
pridejo vprašanja, ki se tičejo odnosov med spoloma v sodobnem 
svetu. Medsebojni odnosi postanejo igra, ki jo igrajo Sukie (Maša 
Kavčič), Jane (Monika Jekler) in Alex (Taja Vratarič Lesjak) z Van 
Hornom (Džoni Balloni). Igrata še Sandra Kmetič (Felicia Alden) in 
Boštjan Luštrik (Fidel).

Premiera Čarovnic iz Eastwicka
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1. DEL: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne 
vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezoval-
nega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana.

Projekt Odvajanje in čiščenje na območju vodonosnika  
Ljubljanskega polja sestavljajo 3 deli:

  Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne 
vode  
v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega 
kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, 

  Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana, 

  Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine 
Ljubljana.

Celotna vrednost projekta, ki bo financiran iz kohezijskih,  
državnih in občinskih sredstev, je dobrih 135 milijonov evrov.

V 1. delu projekta bo na javno kanalizacijo na novo priključe
nih približno 3.600 prebivalcev v občini Medvode in 1.100 pre
bivalcev v občini Vodice. Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 
se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega 
kanalizacijskega sistema v Ljubljani. Zgrajen bo 12,1 km dolg 
povezovalni kanal C0 v Mestni občini Ljubljana. Zgrajeno bo 22 
km novega kanalizacijskega omrežja v občini Medvode in 9,1 
km kanalizacijskega omrežja v občini Vodice.

V 2. delu projekta bo nadgrajena Centralna čistilna naprava Ljub
ljana, kjer se bo kapaciteta povečala iz 360.000 na 555.000 PE. 
Nadgrajen bo tehnološki postopek čiščenja odpadnih vod s terci
arnim čiščenjem, odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin. 
Odpadna voda bo čistejša spuščena nazaj v naravo.

V 3. delu je načrtovana gradnja kanalizacije za odvod ko
munalnih odpadnih voda na 39ih območjih v Mestni občini 
Ljubljana, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij, večjih od 2.000 PE: 
Ljubljana, Gameljne, Tacen in Sadinja vas. Skupna dolžina 
načrtovane kanalizacije znaša 88,3 km kanalizacije za odvod 
komunalnih odpadnih vod, predvidena pa je tudi gradnja 13 

črpališč odpadne vode in 3 vakuumske postaje. Na novo bo 
na javno kanalizacijo priključenih približno 17.500 prebivalcev 
Mestne občine Ljubljana.

CILJI PROJEKTA SO:
  zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem iz
polnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne 
vode (91/271/EGS), in sicer za 4 aglomeracije v Mestni občini 
Ljubljana, 2 v občini Medvode in 3 v občini Vodice in dosega
nje 100% opremljenosti aglomeracij z več kot 2.000 PE z od-
vajanjem in čiščenjem ob doseganju vsaj 95% priključenosti 
na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda

   ureditev terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode na 
CČN Ljubljana zaradi uveljavitve določb sprememb Uredbe o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistil
nih naprav

  Varstvo podzemne vode ter s tem prispevati k zagotavlja
nju zadostnih zalog podzemne vode, potrebne za trajnostno, 
uravnoteženo in pravično rabo vode, in znatnemu zmanjšanju 
onesnaževanja. Direktiva 2000/60/EC evropskega parlamen
ta in sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike (Water Framework Directive).

Čisto zate – Predstavitev največjega projekta  
v zgodovini Občine Medvode

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

Aprila smo na treh javnih predstavitvah projekt predstavili  
občanom, ki živijo ob trasah kanalizacije
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Delež priključenosti objektov v Medvodah:

Aglomeracija
% priključenosti  

na javno  
infrastrukturo

% priključenosti na 
javno infrastrukturo 
po izvedbi projekta

Medvode 82,9 95,2

Spodnje 
Pirniče

10,2 95,2

Zakaj se projekt izvaja le na območju teh dveh aglomeracij?
Območje Slovenije je razdeljeno na aglomeracije (območja po-
selitve) in glede na velikost  aglomeracij (koliko PE), so določe-
ni pogoji, ki določajo, ali je treba zgraditi kanalizacijo in do kdaj.

AGLOMERACIJE:
  Nad 2.000 PE (Spodnje Pirniče, Medvode) – upravičeni  
do EU sredstev
  Med 500 PE in 2000 PE – rok izgradnje do 31. 12. 2023
  Od 50 PE do 500 PE – izvede se ekonomska presoja, ali je  
gradnja upravičena ali ne

  Pod 50 PE – opremljanje z malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami

Vrednost projekta v občini Medvode:

Vir: znesek (v EUR):

EU – Kohezijski sklad            8.126.990,02  

Republika Slovenija            1.434.174,72  

Občina Medvode            3.884.270,98  

Skupaj   13.445.435,72
  

Poleg gradnje kanalizacije bo Občina Medvode tudi investitor 
pri gradnji druge infrastrukture na tem območju. Vrednost teh 
del bo znana po izboru izvajalca.

Hkrati bomo gradili tudi drugo infrastrukturo 
Velik del kanalizacije bo potekal po obstoječih cestah, zato bomo 
hkrati obnovili tudi druge komunalne vode, nekatere bomo zgra-
dili na novo. Poleg 22 kilometrov fekalne kanalizacije bomo zgra-
dili še 10,5 kilometra meteorne kanalizacije, obnovili 12,5 kilome-
tra vodovoda, javno podjetje Energetika Ljubljana pa bo zgradilo 
kar 15 kilometrov novega plinovodnega omrežja. Investiciji se bo 
pridružilo tudi podjetje Telekom, ki bo gradilo optično teleko-
munikacijsko omrežje. Po zaključku del bodo ceste na novo as-
faltirane. Zavedamo se, da bo gradnja pomembno zaznamovala 
prihodnji dve leti, saj bo potrebnega kar nekaj prilagajanja zaradi 
zaprtih cest, prašenja in ropota, kar spremlja vsako tako obse-
žno gradnjo. Upamo na veliko mero potrpežljivosti občanov in 
verjamemo, da bomo brez večjih zapletov projekt pripeljali do 
konca ter z novo sodobno infrastrukturo dvignili kvaliteto življe-
nja občanov. 

V prihodnjih dveh letih bo na javno kanalizacijo na novo priključenih več kot 22.000 občanov. 

Kako napredujejo dela?
  Kanal Spodnje Pirniče – Zgornje Pirniče (»Pod Stražo«) –  
v gradnji

  Medvode – Čarmanova ulica – začetek del do 15. junija
  Rakovnik – začetek del do 15. junija
  Ladja – začetek del predviden konec junija
  Ostala območja - po zaključku javnega naročila za sočasno 
gradnjo

Zaključek del v občini Medvode je predviden do konca leta 
2019, zaključek celotnega projekta pa v letu 2020.
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Spodnja vprašanja so tista, ki jih občani in lastniki objektov na obmo-
čju projekta najbolj pogosto zastavljajo Občini Medvode. Pripravili 
smo vam kratke in poenostavljene odgovore na ta vprašanja, ki so 
vam lahko v pomoč pri razumevanju poteka projekta. Odgovori so 
zapisani v enostavnem jeziku in so zgolj informativne narave, uradne 
informacije pa boste prejeli z uradnimi dokumenti v upravnih ali dru-
gih administrativnih postopkih. 

SPLOŠNO O PROJEKTU:
Kje lahko pogledam, kateri komunalni vodi bodo potekali v bližini 
moje parcele?
Na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si) na prvi strani 
najdete Geoinformacijski sistem občine (gumb GIS). V GISu smo pri
pravili zemljevid vseh načrtovanih javnih komunalnih vodov. Ob kliku 
na filter Gradnja kanalizacije – ČISTO ZATE se vam na zemljevidu obar
vajo posamezne trase. 

Trase načrtovane komunalne infrastrukture si lahko ogledate na 
spodnji povezavi: https://medvode.gisportal.si/javno/profile.
aspx?id=Medvode_Javno@Medvode 

Zanima me na katero linijo kanalizacije se bo priključila naša hiša, saj 
mimo nas potekata dva kanala, en po severnem in en po južnem delu?
Vse rešitve glede individualnih priklopov posameznih objektov se bodo 
pripravile v postopku izdelave projekta hišnih priključkov. Občina Medvo
de bo naročila izdelavo hišnih priključkov za vse objekte, ki se bodo pri
ključevali na javno kanalizacijo. Projektant – izdelovalec projekta hišnega 
priključka se bo z vsakim lastnikom objekta posebej dogovoril in glede na 
tehnične možnosti, skupaj z lastnikom določil pozicijo priključitve. 

Po moje mnenju bi lahko traso mimo naše hiše speljali tudi po drugi 
strani?
Glede na pridobljene služnosti in tehnične pogoje se je izdelala pro
jektna dokumentacija in kot priloga k vlogi oddala Evropski komisiji 
v potrditev. V vlogi so natančno definirane trase, ki predstavljajo cilje 
projekta, ki jih je potrebno doseči, v nasprotnem primeru, do sredstev 
nismo upravičeni in bi bilo potrebno v primeru že izvedenih nakazil, le 
te vrniti. Iz tega razloga tras ne moremo oziroma ne smemo spremi
njati. Prav tako so za te trase že bila pridobljena gradbena dovoljenja. 

Opazil sem, da naša hiša ne bo priključena na kanalizacijo, kljub 
temu, da stanujemo na območju tega projekta. Zakaj ne in kako bo-
ste zadevo reševali pri meni?
Znotraj naselij Medvode, Vaše, Goričane in Rakovnik (aglomeracija Me
dvode) in  naselij Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč 
(aglomeracija Spodnje Pirniče) se nekateri objekti ne bodo mogli pri
ključiti na javno kanalizacijo, ker tehnično to ni izvedljivo oziroma je 
strošek izgradnje fekalne kanalizacije do teh objektov previsok in iz
gradnja ekonomsko ni upravičena. Iz tega razloga bodo morali ti objek
ti čiščenje zagotoviti preko malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). 
V teh primerih bodo ti objekti upravičeni do občinske subvencije za 
nakup in vgradnjo MKČN v skladu s Pravilnikom o dodelitvi nepovra
tnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih ko
munalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 68/2012 in 94/2013).
Na določenih trasah, kjer pa Občina Medvode s strani lastnika zemljišča 
ni pridobila služnosti (pravico graditi) za izgradnjo fekalne kanalizacije, 
se kanalizacija ne teh trasah ne bo gradila. Se bo pa moral lastnik objekta 
vseeno priključiti na javno kanalizacijo in sicer z daljšim hišnim priključ
kom, ki ga bo zgradil v lastni režiji. Objekt se namreč nahaja znotraj ob
močja, kjer je priklop na javno kanalizacijo obvezen in eden izmed ciljev 
(95% priključenost območja), ki ga je potrebno obvezno doseči. 

Kaj je razlika med primarnim in sekundarnim vodom kanalizacije?
Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov 
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. 

peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje od
padne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), 
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, 
lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več se
kundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z na
vezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo 
padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju ni kanalizacijskih 
priključkov.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kana
lov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. 
peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje od
padne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), 
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki 
nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odva
janju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali 
njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekun
darno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno 
napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali z navezavo 
na primarno omrežje.

Zakaj v projekt niso vključene tudi celotne krajevne skupnosti Zbilje, 
Smlednik, Senica in naselja v Polhograjcih?
Po Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 20142020 so do sofinanciranja iz kohezijskega sklada upra
vičeni le tisti projekti izgradnje kanalizacije, ki se izvajajo znotraj aglo
meracije večje od 2000 PE. 
Območje Republike Slovenije je z Operativnim programom odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS razde
ljeno na območja, t.i. aglomeracije. Aglomeracija je območje poselitve, 
kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgo
ščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kana
lizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo 
ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije so različne velikosti, veli
kost pa je določena glede na št. PE (PE  en prebivalec s stalnim prebi
vališčem) in gostoto PE na 1 ha. Bistvena ločitev med aglomeracijami 
je ločitev nad 2000 PE znotraj aglomeracije in pod 2000 PE, saj Evrop
ska unija iz kohezijskega sklada sofinancira izgradnjo javne kanalizacije 
le v tistih aglomeracijah, ki imajo več kot 2000 PE. 

V Občini Medvode sta dve aglomeraciji večji od 2000 PE: Medvode 
(obsega naselja Medvode, Vaše, Goričane in Rakovnik) in Spodnje 
Pirniče (obsega naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del 
Vikrč). Iz tega razloga smo lahko v projekt Odvajanje in čiščenje od
padne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja vključili le 
ti dve aglomeraciji. Če bi bila možnost, bi seveda projekt razširili tudi 
na druga območja, vendar so pravila jasna. Ostale aglomeracije, ki se 
nahajajo izven zgoraj navedenih naselij (naselja Smlednik, Valburga, 
Zbilje, Hraše, Dragočajna, Ladja, Spodnja Senica, Zgornja Senica, Moše, 
del Vikrč, Sora, Dol, Zavrh pod Šmarno goro, Golo Brdo, Žlebe, Seniči
ca) pa so manjše od 2000 PE zato niso upravičene do sofinanciranja. 
Za te aglomeracije mora občina sama zagotoviti sredstva za izgradnjo 
javne kanalizacije. Rok za izgradnjo javne kanalizacije na teh območjih 
je določen z vladno uredbo in je do 31. 12. 2023. Na preostalih območij 
(Belo, Brezovica pri Medvodah, Osolnik, Setnica – del, Studenčice, Te
hovec, Topol pri Medvodah in Trnovec) javna kanalizacija ni zahtevana. 
Pričakujemo nekatere spremembe aglomeracij, ki pa jih mora sprejeti 
Vlada RS in s katerimi ne bi bila zahtevana gradnja kanalizacije še v 
nekaterih naseljih. Zaradi sofinanciranja tega projekta s strani EU, bo 
delež sredstev, ki jih mora za sofinanciranje projekta zagotoviti Občina 
Medvode precej manjši, kar pomeni, da bomo hitreje zbrali proračun
ska sredstva za gradnjo kanalizacije tudi na drugih območjih, ki niso 
vključena v ta projekt. 

Nadaljevanje na strani 26 >>
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<< Nadaljevanje s strani 23 

Zakaj je Občina Medvode od mene želela dve različni služnostni po-
godbi za ta projekt?
Projekt se je začel pripravljati že v letu 2011, ko je bilo predvideno, da 
se bodo finančna sredstva za projekt pridobila že v prejšnji finančni per-
spektivi 2007–2013. Zato je bil zelo kratek rok za pripravo projekta, saj 
je bilo treba vlogo oddati še v istem letu.  Iz tega razloga smo se omejili 
na izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovo-
ljenj le za fekalno kanalizacijo, ki je edina upravičena do sofinanciranja 
iz sredstev kohezijskega sklada in državnega proračuna. Ker je v finančni 
perspektivi 2007–2013 sredstev za 11 okoljskih projektov, ki so bili pri-
pravljeni (med drugim tudi za našega), zmanjkalo, je bilo treba pripra-
viti projekt za novo obdobje 2014–2020, v tem času pa smo imeli čas in 
sredstva, da smo izdelali projektno dokumentacijo in pridobili dodatne 
služnosti še za vodovod in meteorno kanalizacijo. Glede na to, da ka-
nali potekajo deloma po istih trasah in bodo le-te prekopane že zaradi 
gradnje fekalne kanalizacije, je ekonomsko najbolj upravičeno, da hkrati 
poskrbimo tudi za obnovo ali gradnjo druge komunalne infrastrukture. 
Ker se bo zgrajena infrastruktura prenesla v upravljanje različnim izvajal-
cem (VO-KA, Komunala Kranj ...), je treba v zemljiški knjigi vsako služnost 
vpisati posebej.   

Kdo je izvajalec del in kdo opravlja nadzor nad izvedenimi deli?
Izvajalec za 1. del projekta, torej tudi gradnjo fekalne kanalizacije pri nas, 
ki je bil izbran že v letu 2013, je podjetje Javna razsvetljava, d. d., v sku-
pnem nastopu s CPK ,d. d., TELEG-M, d. o. o., in NG nizke gradnje, d. o. 
o. Večino del na območju občine Medvode je prevzel podizvajalec CGP, 
družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. 
d., iz Novega mesta, ki pa bo delo opravljal sam in s podizvajalci (npr. 
Hidrotehnik, d. d., Mensel, d. o. o. ...). Javno naročilo za izbor izvajalca so-
časne gradnje je še v teku, zato za ta del še ne moremo napovedati, kdo 
bo izbrani izvajalec. 
Nadzor nad vsemi deli na območju naše občine izvaja podjetje DRI upra-
vljanje investicij, d. o. o.
Za stike z javnostjo skrbi podjetje Frontal, d. o. o., iz Murske Sobote.

KOMUNALNI PRISPEVEK: 
Zakaj je potrebno ponovno plačilo komunalnega prispevka, saj smo 
ga plačali že ob gradnji hiše?
Ob gradnji hiše ste plačali komunalni prispevek za tisto komunalno 
opremo, na katero ste se lahko v času gradnje priključili (vodovod, ce-
sta ...). Za komunalno opremo – kanalizacijo pa komunalni prispevek ni 
bil odmerjen, zato se odmerja sedaj. 
Ker ste morali do izgradnje javne kanalizacije zagotoviti odvajanje v malo 
komunalno čistilno napravo ali greznico, se vam višina komunalnega pri-
spevka, odmerjenega zaradi novozgrajene kanalizacije, zaradi upoštevanja 
minulih vlaganj zniža za 50 %. Do tega popusta novograditelji, ki se ob gra-
dnji direktno priključujejo na kanalizacijsko omrežje, niso upravičeni. 

Ali se plačilo komunalnega prispevka za kanalizacijo razlikuje v pri-
meru novogradnje od tistega pri priključevanju že zgrajenih objektov?
V veljavi ostaja določilo iz Programa opremljanja, ki vsem obstoječim 
stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za od-
vajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko 
omrežje, prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 50 
% komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje. Novograditeljem se 
minula vlaganja ne upoštevajo. 

Primer:

Stavba Površina 
zemljišča 

pod stavbo 
(m2)

NTP 
(m2)

Komunalni  
prispevek 

(EUR)

Komunalni  
prispevek ob  

upoštevanju minulih  
vlaganj (EUR)

Stanovanjska 
hiša

50 89,2 1.755,42 877,71

Stanovanjska 
hiša

105 144,5 2.935,84 1.467,92

Koliko bom moral plačati za komunalni prispevek?
Višina komunalnega prispevka je odvisna od neto tlorisne površine 
objekta (površina dela stavbe), od površine zemljišča pod stavbo in od 
dejanske rabe stavb (stanovanjski objekt, gostinski objekt, industrijski 
objekt ...). Navedeni podatki, ki se upoštevajo pri izračunu komunalnega 
prispevka, se povzamejo iz uradnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava 
RS. Pozivamo vas, da pravočasno uredite morebitna neskladja v eviden-
ci, saj smo pri odmeri komunalnega prispevka dolžni upoštevati uradne 
podatke. Podatke lahko spreminjate na Geodetski upravi v Kranju. Zaradi 
pridobljenih evropskih sredstev se bo višina komunalnega prispevka v 
povprečju znižala za 25 %, kot pa bi znašala v primeru, če sredstev ne bi 
pridobili. 

Primeri izračuna komunalnega prispevka za 2 obstoječa enostanovanj-
ska objekta, ki se jima upoštevajo minula vlaganja (greznice):
  Enostanovanjski objekt, NTP 89,2 m2, površina zemljišča pod stavbno 
50 m2, višina komunalnega prispevka 877,71 EUR (brez sredstev EU bi 
znašal 1.169,20 EUR). 
  Enostanovanjski objekt, NTP 144,5 m2, površina zemljišča pod stavbno 
105 m2, višina komunalnega prispevka 1.467,92 EUR (brez sredstev EU 
bi znašal 1.957,46 EUR)

Kako pridobljena sredstva EU vplivajo na višino komunalnega pri-
spevka?
Skupni stroški predstavljajo vrednost vseh investicij v javno kanalizacij-
sko omrežje, obračunski stroški pa predstavljajo delež skupnih stro-
škov, zmanjšanih za druge vire (sredstva EU, države in drugih sredstev). 
Na višino komunalnega prispevka vplivajo obračunski stroški, in ne 
skupni stroški. Zaradi pridobitve nepovratnih sredstev iz Kohezijskega 
sklada in državnega proračuna se višina komunalnega prispevka znižuje.

Skupni in obračunski stroški ob upoštevanju zgoraj opisanih sprememb 
in dopolnitev programa opremljanja so:

Komunalna oprema Obračunsko 
območje

Skupni  
stroški (EUR)

Obračunski 
stroški (EUR)

Javna kanalizacija – pred  
pridobitvijo sredstev

KA_1 17.999.116,16 17.877.156,32

Javna kanalizacija – po pri-
dobitvi sredstev in razširitvi 
kanalizacijskega omrežja

KA_1 31.453.363,00 21.845.275,16

Kako si lahko sam preprosto izračunam višino komunalnega prispevka?
Na spletni strani Občine Medvode smo objavili povezavo do obrazca, 
preko katerega si lahko vsak sam naredi informativni izračun komu-
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nalnega prispevka. Podatke o površinah posameznih objektov lahko 
najdete na spletni strani: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl  

Ker nimam dostopa do interneta, me zanima, ali se lahko oglasim na 
občini, da mi informativno izračunate predvideno višino komunalne-
ga prispevka?
Da, v času uradnih ur, lahko pa prošnjo za izračun posredujete tudi pre-
ko elektronske pošte na naslov obcina@medvode.si, pri čemer ne po-
zabite navesti naslova objekta. Pri odmeri komunalnega prispevka se 
podatki o velikosti in namembnosti objekta pridobijo iz uradnih evidenc. 
Upoštevajo se podatki iz Registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska 
uprava Republike Slovenije. Pred izdajo odločb o odmeri komunalnega 
prispevka bodo občani oziroma lastniki objektov prejeli naše obvestilo, v 
katerem bodo navedeni podatki, ki smo jih povzeli iz uradnih evidenc. V 
kolikor bodo podatki napačni, bodo imeli lastniki objektov v določenem 
roku možnost te podatke uskladiti na Geodetski upravi. 

Kdaj nastopi obveznost plačila komunalnega prispevka – pred, med 
ali po končani izgradnji  kanalizacije?
Komunalni prispevek se lahko odmeri takoj, ko je za to komunalno 
opremo sprejet program opremljanja in je vključena v načrt razvoj-
nih programov občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto. V 
konkretnem projektu bomo na Občini Medvode predvidoma v mese-
cu juniju začeli pošiljati obvestila, s katerimi bomo lastnike seznanili 
s podatki, nato pa bomo začeli z izdajo odločb. Te bomo postopoma 
izdajali nekaj mesecev (upoštevati je treba, da gre pri tem tudi za velik 
administrativni zalogaj, saj je treba izdati približno 1.100 odločb), zato 
se vam že sedaj zahvaljujemo za vašo potrpežljivost. 

Ali bo možno plačilo komunalnega prispevka na obroke?
Odlok o programu opremljanja omogoča fizičnim osebam obročno 
odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 24 zaporednih 
mesečnih obrokih. Če želite komunalni prispevek plačevati obročno, 
boste morali ob prejemu odločbe izpolniti Vlogo za obročno odpla-
čevanje komunalnega prispevka po uradni dolžnosti – najdete jo na 
spletni strani Občine Medvode.   

Občani, ki ne stanujemo na območju projekta, ki ga sofinancira EU, 
bomo torej ob gradnji kanalizacije plačevali višje komunalne prispevke?
Program opremljanja, ki ga je Občinski svet Občine Medvode sprejel na 
svoji 26. redni seji tega mandata, znižuje višino komunalnega prispevka 
za fekalno kanalizacijo in velja za celotno območje občine Medvode, kar 
pomeni, da boste vsi občani plačevali nižji komunalni prispevek za ka-
nalizacijo zaradi sofinanciranja tega projekta iz Kohezijskega sklada EU. 

HIŠNI PRIKLJUČEK: 
Kaj je hišni priključek, kdo ga financira?
Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenje-
ni odvajanju komunalne odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, 
kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta 
priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do 
vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na 
javno kanalizacijo. Strošek izgradnje hišnega priključka plača lastnik 
objekta in se izvede na podlagi pridobljenega soglasja upravljavca jav-
ne kanalizacije VO-KA na podlagi izdelanega projekta hišnega priključ-
ka. Projekte hišnih priključkov bo naročila Občina Medvode in se bodo 
izdelovali v sodelovanju z lastniki objektov. 

Kdo poskrbi za izgradnjo hišnega priključka, kdaj in kakšna je cena?
Strošek izgradnje hišnega priključka nosi vsak lastnik objekta sam, ki 
ga lahko izvede v lastni režiji ali z izvajalcem, ki ga pridobi sam. Pred 
pričetkom gradnje hišnega priključka je treba obvestiti upravljavca ka-
nalizacijskega omrežja JP Vodovod – Kanalizacija, Vodovodna cesta 90, 
Ljubljana (tel. št. 01 5808 339) zaradi nadzora oz. preveritve ustreznosti 
izvedbe, in sicer najmanj 3 dni pred izvajanjem del. Lastniki obstoje-
čih stanovanjskih objektov naj z izgradnjo hišnih priključkov počakajo, 

dokler ne bo izdelan projekt hišnega priključka in dokler ne pridobijo 
soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja. Rok za izdelavo hišnega 
priključka je 6 mesecev po izgradnji in začetku delovanja celotnega sis-
tema kanalizacije. 

Kdaj se bomo s hišnim priključkom lahko priključili na novo kanali-
zacijsko omrežje?
Na območju naselij Medvode, Vaše, Goričane, Rakovnik in Ladja bo pri-
ključitev na kanalizacijsko omrežje možna takoj, ko bo za posamezni vod 
pridobljeno uporabno dovoljenje. Na območju naselij Verje, Zgornje Pir-
niče, Spodnje Pirniče in del Vikrč pa bo priključitev možna po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja za posamezni vod in izgradnji povezovalnega 
kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, ki se bo izvajala sočasno z gradnjo 
kanalizacijskega omrežja v naši občini. 

Kakšen je postopek od projektiranja hišnega priključka do priklopa?
Občina Medvode bo naročila in plačala projektiranje hišnih priključkov. 
Projektant si bo na terenu ogledal vsak objekt, o čemer bo tudi obve-
stil lastnike. Predlagamo, da s projektantom sodelujete in mu sporočite 
svoje želje in predloge. Po izdelavi projektne dokumentacije projektant 
le-to posreduje Javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, d. o. o., v pre-
gled in potrditev. Ko je projekt potrjen in ko bo primarna in sekundarna 
kanalizacija v vaši bližini začela z obratovanjem, mora lastnik objekta v 
roku 6 mesecev poskrbeti za izgradnjo hišnega priključka. Vsaj tri dni 
pred začetkom gradnje hišnega priključka mora o tem obvestiti JP Vo-
dovod – Kanalizacija (tel. št. 01 5808 339) zaradi nadzora oziroma pre-
veritve ustreznosti izvedbe. Po izgradnji hišnega priključka s soglasjem 
Javnega podjetja VO-KA izvedete priklop na kanalizacijsko omrežje.

TERMINSKI PLAN: 
Ali bo kje objavljen terminski plan gradnje za posamezne odseke in ulice?
Na spletni strani Občine Medvode sproti objavljamo vsa obvestila o no-
vih zaporah in predvidenem trajanju. Lastniki objektov ob trasah zapor 
bodo predhodno obveščeni o načrtovani zapori cest. Investicije brez 
zapore cest ni mogoče izvesti, zato se vam že sedaj zahvaljujemo za 
potrpežljivost v času gradnje. 

Koliko časa bodo posamezne ceste zaprte?
Čas trajanja zapore cest je odvisen od dolžine odseka in zahtevnosti 
gradnje. O terminih in trajanju zapor bomo sproti obveščali. 

Ali se bodo ceste, tako zasebne kot tudi javne, sanirale v prvotno sta-
nje takoj po zaključku del na tisti cesti ali šele, ko bo v celem naselju 
gradnja končana?
Iz dosedanjih izkušenj vsak izvajalec poskuša odsek ceste, na katerem 
se je izvajala gradnja, čim prej asfaltirati, saj ima sicer z vzdrževanjem 
makadamskega gradbišča precejšnje stroške. 
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ZAPORE CEST: 
Ali bodo spremenjeni tudi vozni redi avtobusov zaradi zapor 
cest?
Avtobusi javnega potniškega prometa bodo v času gradnje vozili 
po običajnih trasah in voznih redih, saj popolnih zapor na teh tra-
sah ne bo, bodo le polovične.
 
Kako bodo zapore vplivale na šolske avtobuse?
Šolski avtobusi bodo večinoma vozili po obstoječih trasah in ur-
nikih. Potrebne bodo manjše prilagoditve glede na zapore cest v 
tistem trenutku. V kolikor bomo skupaj s šolami ugotovili, da bi bilo 
zaradi gradbišč na poti treba zagotoviti dodatne linije šolskih avto-
busov, bo občina v času gradnje le-te tudi zagotovila in financirala.  

Kako boste obveščali o zaporah cest?
Vsa obvestila o času zapor in trajanju zapor bomo sproti objavljali 
na naših spletnih in lokalnih medijih.

Kako bo urejeno glede parkiranja vozil v času, ko bo gradnja po-
tekala v naši ulici?
Pričakujemo in upamo, da se boste krajani v posamezni ulici lahko 
med seboj dogovorili glede začasnega parkiranja v bližini. Pri do-
govorih bo sodeloval tudi izvajalec. 

SOČASNA GRADNJA:
Katera komunalna infrastruktura se bo gradila hkrati z gradnjo 
kanalizacije?
Na nekaterih odsekih se bo sočasno obnovil vodovod, zgradila se 
bo meteorna kanalizacija. Energetika Ljubljana se bo gradnji pri-
družila z izgradnjo plinovoda, Telekom pa z gradnjo odprtega op-
tičnega telekomunikacijskega omrežja.

Obnovili bomo vodovod v naseljih Medvode - Preska, Vaše, Goričane, 
Rakovnik, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče v približni 
dolžini 12.500 metrov.

Zgradili bomo meteorno kanalizacijo v naseljih Medvode - Preska, 
Vaše, Goričane, Rakovnik, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in 
Vikrče v približni dolžini 10.500 metrov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana bo zgradilo plinovodno omrežje 
v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Verje, Vaše in Ra-
kovnik v približni dolžini 15.000 metrov.

Bo zgrajeno tudi optično omrežje?
Na večini tras bo zgrajeno tudi odprto optično telekomunikacijsko 
omrežje. Gradnje telekomunikacijskih omrežij ne izvajajo občine, zato 
bodo trase odvisne od operaterja omrežja. Gradnja se bo izvajala 
hkrati z gradnjo ostalih komunalnih vodov, o možnostih priklopov in 
hišnih priključkih pa vas bo obveščal investitor – podjetje Telekom. 

Zakaj ne bo hkrati na vseh cestah zgrajena tudi javna razsvetljava?
Gradnja javne razsvetljave predstavlja prevelik strošek, da bi lahko 
na vseh trasah zgradili novo napeljavo in postavili nove svetilke. Po 
dosedanjih izkušnjah javna razsvetljava rekonstrukcije cest podraži 
tudi do 20 %. Vseeno bomo na tistih trasah, kjer obstaja želja lokal-
ne skupnosti in se v prihodnje načrtuje izgradnja javne razsvetljave, 
v cesto vgradili prazne cevi, ki bodo kasneje omogočale vgradnjo 
električne napeljave. 

Ali je priklop na novo plinovodno omrežje obvezen oziroma kdaj 
najkasneje moramo sporočiti, ali se želimo priključiti na plinovo-
dno omrežje?
Nekatere občine s svojimi odloki predpišejo obvezen priklop objek-
tov na plinovodno omrežje ob gradnji plinovoda. Takšnega odloka 
v naši občini nismo sprejeli, zato se vsak lastnik objekta sam od-

loči o priklopu. Svojo namero za priklop in vse podrobnosti gle-
de hišnega priključka boste urejali z Javnim podjetje Energetika 
Ljubljana, d. o. o. V podjetju vam bodo tudi svetovali in predsta-
vili ocene prihrankov v primeru prehoda na ogrevanje na zemelj-
ski plin. Ker ogrevanje na zemeljski plin trenutno predstavlja eno 
od cenejših možnosti ogrevanja in ker podjetje nudi tudi subven-
cije ob prvem priklopu, se bo verjetno veliko občanov odločilo za 
priklop na omrežje. Tudi v tem primeru strošek hišnega priključka 
nosi lastnik objekta, za izvedbo pa poskrbi Energetika Ljubljana. 
Opozorili bi radi tudi na to, da je priklop v času gradnje kanaliza-
cije precej cenejši, saj uporabniku ni treba plačati stroškov prekopa 
cestišča in povrnitve cestišča v prvotno stanje, kar bodo morali pla-
čati vsi, ki se bodo na plinovodno omrežje želeli priključiti kasneje. 
Opozarjamo tudi na to, da Občina Medvode nekaj let po zaključku 
projekta ne bo dovolila prekopov cestišč. Več informacij o plinovo-
dnem omrežju najdete tudi na spletni strani Energetike Ljubljana:  
https://www.bivanjudajemoutrip.si/. 

Ali obnova vodovoda pomeni, da ne bomo več pili vode iz azbe-
stnih cevi?
Res je, obnova vodovoda pomeni, da bomo obstoječe dotrajane 
azbes tne cevi nadomestili z vodovodom iz sodobnih in varnih ma-
terialov. Nadomestili bomo 4.060 metrov azbestnih cevi v Gori-
čanah, Zgornjih Pirničah, Spodnjih Pirničah, Vikrčah in na Verju. V 
Preski in Vašah ni azbes tnega vodovoda. 

V našem naselju smo ob gradnji stanovanjskih objektov občani 
sami zgradili meteorno kanalizacijo, v katero smo napeljali me-
teorne vode s streh in dvorišč ter preostanek odpadnih vod iz tri-
prekatnih greznic. Kako bo s tem?
Meteorna kanalizacija, ki jo bomo na novo gradili sočasno s fekal-
no kanalizacijo, je namenjena odvajanju meteornih voda iz javnih 
površin in lovljenju zalednih voda. Za odvajanje meteornih voda z 
dvorišč in streh je odgovoren vsak lastnik objekta sam. Na objek-
tih bo treba ločiti iztoke fekalnih voda in meteornih voda, fekalne 
odpadne vode bomo usmerili v fekalno kanalizacijo, za odvajanje 
meteornih voda pa boste morali poskrbeti lastniki objektov (bodisi 
z uporabo obstoječe meteorne kanalizacije, ki ste jo zgradili sami, 
z novimi ponikovalnicami ali na druge ustrezne načine). 
Izvajalec gradnje kanalizacije bo po najboljših močeh skrbel za ohra-
njanje obstoječih komunalnih vodov, torej tudi v preteklosti zgrajene 
meteorne kanalizacije. 

Kako pa bo z obnovo cest?
Ceste, na katerih se bo gradila kanalizacija, bodo po končani gra-
dnji v celoti na novo asfaltirane. Ker se v ceste tekom projekta 
vgrajuje vsa sodobna infrastruktura in ker bodo ceste ob koncu na 
novo asfaltirane, pozivamo lastnike objektov, da še pred asfaltira-
njem cest poskrbijo tudi za ureditev morebitnih novih priklopov na 
vse želene komunalne priključke. 
Zaradi novega asfalta na cestah Občina Medvode, kot dober gospo-
dar, nekaj let ne bo dovolila novih prekopov teh cest, ampak bodo 
možni le dražji podboji ceste.  

OSTALO: 
Kaj storiti v primeru, da pri delih na terenu pride do nepredvide-
nih situacij oziroma nenačrtovanih zapletov?
Ne glede na velikost projekta in strokovno pripravo pred začetkom 
projekta je nemogoče vnaprej predvideti vse faktorje, ki vplivajo na 
potek in hitrost del. 
Verjamemo, da bomo z nekaj dobre volje vseh vpletenih sproti re-
ševali vse zaplete in da se bomo čez dve leti veselili nove infra-
strukture. Ves čas projekta nad izvajanjem projekta bdi projektna 
skupina na Občini Medvode, vključen je zunanji nadzor in delovna 
skupina na strani izvajalcev. Srečujemo se na tedenskih koordina-
cijah in še pogosteje na terenu, zato verjamemo v uspeh projekta.  N
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"V tej hiši je med leti 1996 in 2003 prebi-
val dr. Jože Pučnik (1932–2003), oče slo-
venske države, demokrat, disident, po-
litični zapornik in predsednik DEMOS." 
Tako je zapisano na spominski plošči, ki 
so jo konec maja slovesno odkrili v Ver-
ju ob Zbiljskem jezeru, kjer je dr. Pučnik 
preživel zadnja leta svojega življenja. 
Na slovesnosti so bili med drugim pri-
sotni Gorazd Pučnik, Andreja Valič Zver, 
Božo Predalič in Leon Merjasec, predse-
dnik OO SDS Medvode, ki je v svojem go-
voru med drugim poudaril: "Zbrali smo 
se z namenom, da po petnajstih letih po 
smrti dr. Jožeta Pučnika obeležimo nje-
govo zadnje domovanje v Sloveniji. Po-
nosen sem, da je v naši občini Medvode 
našel svoj mir. Dr. Jože Pučnik, kmečki 
sin, rojen v Črešnjevcu pri Slovenski Bi-
strici, je bil velik človek, velik Slovenec, 
pogumen in motor postavitve sloven-
ske države. Če tega poguma ne bi imel, 
se mi danes ne bi zbrali tukaj. Imel sem 
ga čast spoznati, se z njim pogovarjati, 
prav tu, na tem prelepem koncu. V OO 
SDS Medvode si vse od njegove smr-
ti prizadevamo, da bi v občini postaviti 
obeležje v njegovo čast, vendar do sedaj 
neuspešno. Upam, da nam bo uspelo. 
Verjamem pa, da bi bil dr. Pučnik vesel, 
da se je spomin nanj trajno zapisal tudi 
tukaj, v Verju."

Odkrili  
spominsko 
obeležje
Dr. Jože Pučnik je zadnja 
leta svojega življenja 
preživel v Verju.

Spominsko obeležje dr. Jožetu Pučniku so odkrili konec maja.

Kupon za 20% popust 

na polnjenje klimatskih naprav 

Na slovesnosti, s katero so obeležili med-
narodna dneva babic in medicinskih se-
ster, so bila podeljena najvišja priznanja 
Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije. Prejemnica letošnjega priznanja 
Angele Boškin za življenjsko delo je Veroni-
ka Pretnar Kunstek, ki prihaja iz medvoške 
občine.

Priznanje za  
življenjsko delo
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

KONCENTRIRANA
BOLJ UČINKOVITA2x

100% čisti sok
Aloe vere
z naravno pulpo

*Filtracija, ki omogoča, da se osnovna surovina koncentrira

tako, da odstranimo del vode, brez spreminjanja biološke

aktivnosti aloje.

nepasterizirana aloje vera z

dvojno koncentracijo, ki jo

omogoča proces reverzne osmoze*

brez dodane vode, brez glutena

VSEBUJE TUDI MANGOSTIN,
, , ,CAMU CAMU MAQUI NONI

, , .ACAI MACO GOJI

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializirani prodajalni LL Viva in v Spletni Lekarni Ljubljana www.lekarnaljubljana.si.
LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana

MAJA BERTONCELJ

Srečanje turističnih društev obvodnih 
krajev Slovenije je potekalo triindvaj-
setič, drugič v Zbiljah, kjer so jih gosti-
li člani TD Zbilje. "Najprej se je ta sku-
pnost imenovala Skupnost objezerskih 
krajev, pred dvema letoma so se želela 
priključiti tudi društva, ki imajo samo 
reke, potoke ... Ime smo tako razširili 
na turistična društva obvodnih kra-
jev. Skupnost rešuje težave, ki so nam 
vsem skupne," je uvodoma povedal Iz-
tok Pipan, predsednik TD Zbilje in tudi 
predsednik sveta obvodnih turističnih 
društev Slovenije. 

AKTIVNOSTI POTEKALE VES DAN

Zbralo se je več kot štiristo prostovoljcev 
in turističnih zanesenjakov iz vse Slove-
nije, in sicer iz kar dvajsetih turističnih 
društev. Aktivnosti so potekale ves dan, 
najbolj slovesno pa je bilo popoldan na 

Več kot štiristo prostovoljcev v Zbiljah
V Zbiljah je bilo letošnje srečanje turističnih društev obvodnih krajev Slovenije.

Goste je zabavala tudi turistka iz Ljubljane, ki je prišla v Zbilje. Z različnimi vlogami je zbrane 
nasmejal domačin Matic Herceg.



Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

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

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

ŠIROKA  

IZBIRA

PIVO HEINEKEN 
0,5 l, PLOČ., 5%, 4/1

3,99 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

6,91 EUR

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)

  najem točilnih aparatov 
 za pivo
  možnost dostave na lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

NIZKE 

CENE

VISOKA KAKOVOST

PENINA  
SREBRNA RADGONA  

POLSUHA, 0,75 l, 5+1 gratis 
33,54 EUR

PIVO HEINEKEN  
BREZALKOHOLNO,  

0,33 l, stek.  
0,96 EUR

MAŠA LIKOSAR

Slovenski dan v Dragočajni je tradicional-
na prireditev, ki jo bodo letos organizirali 
že 12. zaporedno leto. Potekala bo v nede-
ljo, 17. junija, od 11. ure dalje. Pri izvedbi 
dogodka sodelujejo vaščani Dragočajne 
in Moš, ki se trudijo, da jedi, tipične za ta 
okoliš, ne bi utonile v pozabo. Prireditev je 
priložnost za izmenjavo receptov jedi, ki so 
bile nekoč del jedilnika v tem okolišu. Pred-
stavljenih je več kot štirideset različnih vrst 
jedi in pijač, ki jih obiskovalci lahko tudi 
pokusijo. V spremljajočem programu sode-
lujejo ljudski godci, ljudske pevke, pevski 
zbori in folkloristi. Dogajanje popestrijo 
tudi starodobniki s traktorji in starodob-
no kmetijsko mehanizacijo, z vozovi ter s 
konjsko vprego. Odvije se prikaz kolesarje-
nja po starem, s kočijo in traktorji pa se je 
mogoče tudi zapeljati po vasi. Obiskovalci 
lahko preizkusijo svoje ročne spretnosti na 
delavnicah s prikazom ljudskih obrti, poi-
ščejo čebeljo matico v panju, izdelajo svoj 
nakit iz volne ali preizkusijo svoje plesne 
veščine s folklorno skupino. 

Pester Slovenski dan  
v Dragočajni

kulturnem programu ob 65-letnici TD 
Zbilje, ko se je zbranim pridružila mini-
strica za okolje in prostor Irena Majcen. 
Podelila je tudi priznanja zmagovalcem 
tretjega natečaja Moja reka.si. Med več 
kot štiridesetimi prijavitelji letošnjih či-
stilnih akcij je končni zmagovalec Ob-
čina Žalec, ambasador natečaja za leto 
2019 pa Gimnazija Krško. "Iz pozornosti 
do vseh tistih, ki so pripravljeni v svo-
jem prostem času nameniti svojo ener-
gijo, hotenje, želje za čistejše okolje, je 
prav, da smo zraven pri takšnih akcijah 
in srečanjih. Zlasti v turističnih krajih 
je treba velikokrat počistiti, kar se čez 
leto nabere. Skrbi za čisto okolje smo 
zavezani vsi," je povedala ministrica 
Majcnova.
TD Zbilje je udeležencem srečanja pred-
stavilo primere dobrih praks. "Letošnje 
srečanje je bilo drugačno v tem, da 
nam ministrstvo za okolje in prostor 
ni zagotovilo strokovnih sodelavcev, 
zato smo rekli, da se ne moremo po-
govarjati o skupnih problemih. Zbiljci 
smo današnjo priložnost izkoristili za 
prikaz dobrih praks drugim društvom. 
Predstavili smo, kako smo Zbiljsko je-
zero očistili pred dvajsetimi leti in kako 
smo rešili problem z algami – s sku-

pno akcijo Savskih elektrarn in Občine 
Medvode, s katero smo kupili plovilo za 
odstranjevanje vodnega rastlinja. Turi-
stični prostovoljci vsak v svojem kraju 
skrbimo, da slovenske vode, jezera, reke 
in potoki, postajajo čistejše in jih vsa-
ko leto obiskuje več turistov," je povedal 
Pipan in kot zanimivost dodal, da je 
predstavnike teh društev zelo zanimala 
dopolnilna dejavnost na kmetijah. Po-

leg dogajanja v Zbiljah so obiskovalcem 
namreč ponudili tudi izlete po okolici. 
Največ jih je izbralo ogled kmetij. 

AVSTRIJA ZA ZGLED

Na temo problematike društev, ki so-
bivajo z vodami, je Pipan za konec po-
vedal, da je največji problem v Sloveniji 
zagotovo neustrezna zakonodaja za po-
dročje urejanja voda in turistične mo-
žnosti njihovega izkoriščanja ter da bi 
nam bila lahko za zgled Avstrija, kjer, 
pravi Pipan, imajo predpise za ta podro-
čja bistveno bolj življenjske. 

Poleg dogajanja v Zbiljah so 
obiskovalcem ponudili tudi 
izlete po okolici. Največ jih je 
izbralo ogled kmetij. 
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Ljudje v Smlednik po sadike hodijo že 
zadnjih petnajst let, odkar poteka prire-
ditev Flancanje. Ob klepetu in spremlje-
valnem programu preživijo lepo popol-
dne. Letošnje je bilo prav posebno, saj 
je skupnost stopila skupaj in rezultat je 
urejen vaški vrt, ki so ga odprli prav v 
sklopu 15. Flancanja 12. maja.

ČE LJUDJE STOPIJO SKUPAJ,  
SE NAREDI TUDI NEMOGOČE

Vaški vrt je nastal na hribčku ob trgu sv. 
Urha, na zemljišču, ki ga je v ta namen 
odstopila Župnija Smlednik. Z ureditvijo 
vaškega vrta želijo znova oživiti tradici-
jo smleških flančnikov in na ta način 
obeležiti 900. obletnico prve omembe 
kraja. "Že lani smo rekli, da bo letos 
nastalo nekaj več, nekaj lepšega, ne-
kaj boljšega. Uspelo nam je. Vaški vrt 
je že sedaj lepo urejen, ko bo ozelenel, 
bo imel podobo, kakršno so si zamislili. 
Če ljudje stopijo skupaj, se lahko naredi 
tudi kakšna nemogoča stvar," je ob od-
prtju povedal Marjan Mali, predsednik 
Turističnega društva Smlednik. Matej 
Ulčar, predsednik KUD Smlednik, je do-

dal: "Veseli smo, da smo dobili še eno 
točko, ki bo, verjamem, mesto srečeva-
nja, tako kot je naš kulturni dom. Vaški 
vrt začenja svojo zgodbo in želim, da po-
stane to, kar nosi v svojem imenu, torej 
vaški, da ga bomo vzeli za svojega, da 
ga bo vsak od nas kdaj prišel pogledat, 
zalit kakšno sadiko, ga oplet in da bo ob 
tem srečal še kakšno sorodno dušo, da 

bosta kakšno rekla. Tako bo morda na 
tem vaškem vrtu zrasla še kakšna nova 
ideja za našo skupnost." 

POSADILI OKROG DVESTO RASTLIN

Flancanje in odprtje vaškega vrta je pote-
kalo v sodelovanju treh društev: že ome-
njenega TD Smlednik, KUD Smlednik in 
v prvi vrsti Društva za ustno zgodovino. 
Iz njihovih vrst prihaja tudi domačinka 
Urška Sešek, ki je bila koordinatorica pro-
jekta Vaški vrt. "Pred dvema letoma se je 
v Društvu za ustno zgodovino rodila ideja, 
da bi poleg vsakoletne organizacije Flan-
canja naredili še korak naprej pri obu-
janju naše kulturne dediščine, in sicer 
tako, da bi obudili v življenje tudi same 
t. i. flančnike, ki so bili nekdaj na bregu 
Save. Seveda to ni možno v originalni 
obliki, ker se je v petdesetih letih, odkar 
flančnikov ni več, svet zelo spremenil. Se-
daj ne potrebujemo več čim prej pridelati 
hrane, da bi jo imeli dovolj, manjka nam 
drugih stvari: zdravja, veselja, poveza-
nosti in vedno bolj tudi stika z naravo in 
znanja o naravi. Zato so danes pred nami 
novi flančniki. Ta vrt ima, kar se tiče lege, 
kar nekaj skupnega z nekdanjimi flanč-
niki. Predvsem pa se je že v fazi izdelave 
izkazal kot pravi skupnostni prostor. Vsa 

Stopili skupaj in uredili vaški vrt
"Takšni vrtovi so danes trend, dejstvo pa je, da je malo krajev v Sloveniji in tudi v 
tujini, ki imajo takšen vrt kot mi," poudarja Urška Sešek, koordinatorica projekta 
Vaški vrt v Smledniku.

Flancanje je prireditev, ki je v Smledniku letos potekala že petnajstič.

Urška Sešek ob vaškem vrtu
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Izmenjava sadik je bila znova dobra obiskana.

dela so potekala v dobrem vzdušju, čutiti 
je bilo interes za skupno dobro in mislim, 
da je to tisto, zaradi česar Smlednik živi 
že devetsto let in več. Hvaležna sem vsem 
sodelujočim. Prva faza izgradnje je zah-
tevala največ znanj, strojev, materialov 
in tudi kar težkega fizičnega dela, kar je 
bilo v prvi vrsti moško delo, šele potem 
smo prišle v ospredje ženske. Pokazalo se 
je, kako potrebujemo drug drugega in se 
dopolnjujemo. V vaški vrt je bilo vloženih 
ogromno prostovoljnih ur. Sadilo nas je 
več kot trideset. Najmlajša udeleženka je 
bila stara pet let, najstarejša pa 78. Sku-
pno smo posadili okrog dvesto rastlin, čez 
sto različnih vrst, največ zelišč in nekaj 
okrasnih rastlin, zelenjave in jagodičevja, 
od katerih je velika večina zdravilnih. Vse 
smo tudi označili, tako da je to tudi učni 
vrt. Takšni vrtovi so danes trend, dejstvo 
pa je, da je malo krajev v Sloveniji in tudi 
v tujini, ki imajo takšen vrt, kot mi. Ena 
od posebnosti je ta, da so rastline naše, 
prišle so s 26 vrtov iz vseh vasi krajevne 
skupnosti Smlednik. Tukaj skupaj rastejo 
in nas s tem tudi simbolično združujejo," 
je povedala Urška Sešek in dodala, da so 
veseli, da so se tudi zaradi Flancanja nji-
hovi vrtovi v zadnjih letih medsebojno 
bogatili: "Bogastvo kulturnih rastlin, ki 
ga imamo, smo sedaj tukaj zbrali za stal-
no in ga bomo s tem še lažje plemenitili 
in ohranjali za prihodnje rodove. Zame 
osebno je to največji dokaz moči skupno-
sti. Če vsak da samo tisto, kar ima viška, 
se nabere nekaj, česar nihče ne bi mogel 
ustvariti sam. Če smo pripravljeni deliti, 
je vedno dovolj za vse. Vrt bo seveda tre-
ba vzdrževati. V prihodnje se tukaj ne bo 
dogajalo le pletje in zalivanje, predvsem 
druženje in učenje."

SODELOVALI TUDI MLADI 

K izdelavi Vaškega vrta se je organizator-
jem zdelo pomembno pritegniti tudi mlaj-
še generacije in to jim je uspelo. Svoj del 
so dodali tudi vsi vzgojno -izobraževalni 
zavodi v kraju. Vaški vrt je blagoslovil žu-
pnik Župnije Smlednik Tomaž Nagode, v 
programu pa so nastopili Mešani pevski 
zbor Smleški žarek, ki je za to priložnost 
prvič zapel z otroškim pevskim zborom OŠ 
Simona Jenka Smlednik, in otroška fol-
klorna skupina KUD Oton Župančič Sora. 
Vaški vrt sta uradno odprla medvoški žu-
pan Nejc Smole in Urška Sešek.
Sledila je tradicionalna izmenjava sa-
dik različnih vrst, za katere je bilo tudi 
letos veliko zanimanja. Večina je kaj 
prinesla in nato nekaj novega odnesla. 

Kako je uspevalo, pa si bodo povedali ob 
novi priložnosti na flancanju prihodnje 
leto, če ne že ob obisku vaškega vrta.

MLADOPOROČENCA IZ PAPIRJA

Tudi letos so na Flancanju pripravili za-
nimiv spremljevalni program. V Kultur-
nem domu so si obiskovalci v času pri-
reditve lahko ogledali kar tri razstave: 
polstenih izdelkov, zelišč in čajev v orga-
nizaciji študijskega krožka Zvedave pun-
ce, kulturna dediščina Smlednika skozi 
oči mladih in cvetja in drugih izdelkov iz 
papirja, kjer so se lahko v tej veščini tudi 
preizkusili, za kar sta poskrbeli mentori-
ci Albinca Bizjak in Olga Mali. 
"Na ogled sva postavili različne izdelke iz 
papirja, od potonike, vrtnice, nageljnov, 
božične zvezde, forzicije, narcise, sonč-
nice pa regrat, storžke, mladoporočenca 
Barbiko in Kena, razpelo, Lurško Marijo, 

srce Jezusovo, košaro vrtnic, tulipane ... 
Vse je iz papirja, narejeno prav za to pri-
ložnost," je pojasnila Albinca Bizjak, na 
vprašanje, kje se je naučila teh spretno-
sti, pa odgovorila: "Sem kmečki otrok, že 
od nekdaj imam rada naravo, se učim 
različnih stvari. Veliko se da najti v knji-
gah ali ti kdo kaj pokaže in se učiš. Naj-
več znanja pa seveda pridobiš z lastnim 
delom. Režeš, popravljaš ... Veliko ur je 
dela. Škoda je, da bi bili izdelki shranjeni 
v domači omari, zato se mi zdi lepo, da 
jih lahko postavim na ogled na razstavi 
v domačem kraju, da ljudje vidijo, morda 
dobijo kakšno idejo." Bizjakova je bila za-
poslena v VIZ Smlednik in tudi tam iz pa-
pirja naredila veliko rož. "Zelo radi so jih 
imeli. Delala sem naravne šopke, pozimi, 
ko rož ni bilo, pa iz papirja. Sedaj jih veli-
ko naredim tudi za v cerkev pa za doma. 
Imam po dve, tri vaze cvetja iz papirja," je 
še dejala. 

Albinca Bizjak in Olga Mali na razstavi svojih izdelkov iz papirja
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V Švici v kanjonu reke Muota se je v nedeljo končalo sve-
tovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Za vedno si ga bo 
zapomnil Pirničan Blaž Cof, ki je vso konkurenco premagal v 
kategoriji kanuistov discipline sprint, ki mu tudi največ po-
meni. 
V Švici je branil bronasto medaljo z lanskega svetovnega pr-
venstva. 
"Na svetovno prvenstvo v Švico sem odšel s skromnimi pri-
čakovanji. Ne želim se postavljati v položaj branilca meda-
lje, ampak raje napadam. Proga je bila zame tehnično zelo 
zahtevna, nizek vodostaj in mrzla voda sta bili še oteževalni 
okoliščini. Nekaj dni pred tekmo sem se precej ukvarjal z li-
nijo proge, vendar sem vsak dan popravljal čoln. Tik pred 
tekmo sem se odločil za drugačen pristop in očitno se mi je 
vse poklopilo. Vedel sem, kaj moram narediti v finalu, poču-
til sem se motiviranega in pripravljenega. Ko imam pri sebi 
razčiščeno, je veliko lažje. Šel sem na vse ali nič in v prihodu 
v cilj sem ob pogledu na semafor vedel, da bo dovolj za me-
daljo, nisem pa pričakoval, da bo zlata. Še vedno ne morem 
verjeti, da se je to zgodilo, da sem postal svetovni prvak v 
sprintu. Naredil sem točno to, kar sem hotel. Biti najboljši na 
svetu je dober občutek. Rad bi se zahvalil vsem, ki mi stojijo 
ob strani," so besede novega svetovnega prvaka.
Osvojil je odličje, ki mu največ pomeni. "Ta medalja mi res 
pomeni največ. Biti svetovni prvak ni nekaj, kar se zgodi 
vsak dan, zato sem vesel, da je bil ves trud, slab in dober, 
poplačan z najvišjo lovoriko," je še dejal Cof. Njegov uspeh je 
še toliko več vreden ob dejstvu, da je, kot sam zase pravi, pro-
fesionalni delavec in amaterski vrhunski športnik. Uspešno 
usklajuje službo in šport. 
Z nastopi na svetovnem prvenstvu v Švici je sicer začel v kla-
sičnem spustu, kjer je naslov svetovnega prvaka prav tako 
šel v Slovenijo. Osvojil ga je Simon Oven. Cof je tekmo končal 
na osmem mestu, zadovoljen, saj je to njegova najboljša uvr-
stitev na svetovnem prvenstvu v klasičnem spustu. 

Cof do naslova svetovnega prvaka
Pirničan Blaž Cof je bil najboljši med kanuisti na svetovnem prvenstvu v spustu  
na divjih vodah. Osvojil je medaljo, ki mu doslej pomeni največ.

Blaž Cof je svetovni prvak. / Foto: osebni arhiv
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Novo pri nas !!

Slastne torte in sladice izpod rok

Gorazda Potočnika – GOX

Še vedno pa lepo vabljeni

Na osvežujoč sladoled in slastne postrvi v

Dragočajna

MAJA BERTONCELJ

Medvode so gostile močan badmintonski turnir FZ Forza Slovenia International. Gledal-
ci so lahko videli vrhunski badminton, tudi z azijskimi predstavniki. Kako močna je bila 
konkurenca, je dokaz tudi podatek, da se je v četrtfinale od Slovencev uvrstila le ženska 
dvojica Lia Šalehar in Iza Šalehar. Nastopili so tudi člani domačega BK Medvode, ki pa 
niso posegli po najvišjih mestih. Nastopilo je več kot dvesto tekmovalcev iz 35 držav. V 
mešanih dvojicah sta zmagala Angleža Gregory Mairs in Jenny Moore, med posameznica-
mi Kitajka Xuefei Ql, med posamezniki Anglež Toby Penty, v moških dvojicah Danca Jeppe 
Bay in Rasmus Kjaer, v ženskih dvojicah pa turški tekmovalki Bengisu Ercetin in Nazlican 
Inci. Slovenski aktualni državni prvakinji sestri Lia in Iza Šalehar sta se uvrstili v četrtfina-
le, kar je bila najboljša slovenska uvrstitev na turnirju.

Slovenki do četrtfinala
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Letošnji festival Medvode v gibanju se je v petek, 1. junija, za-
čel z Mini olimpijado na nogometnem igrišču v Medvodah. 
Olimpijski komite Slovenije, Javni zavod Sotočje in Športna 
zveza Medvode so za nastopajoče pripravili 22 gibalnih izzi-
vov. Preden so se podali po postajah, so bili del olimpijske-
ga protokola z olimpijsko himno, maskoto Foksijem in čisto 
pravo olimpijsko baklo iz Pjongčanga. V imenu udeležencev 
je zaprisegel Tobija: "Tudi če si želimo, ne moremo vsi zma-
gati. Lahko pa tekmujemo po svojih najboljših močeh. Naše 
geslo pri tem je 'fair play vodi naprej'." Slavnostna govorni-
ka sta bila župan Medvod Nejc Smole in podpredsednik OKS 
ZŠZ Janez Sodržnik. Mlade sta nagovorili in z napotki opre-
mili tudi olimpijki, predstavnici vrhunskega športa judoistka 
Raša Sraka in plavalka Anja Čarman. "Veseli smo, da je že na 
drugi Mini olimpijadi prisotnih kar 550 otrok prve triade iz 
OŠ Preska, Pirniče, Medvode, Simona Jenka Smlednik in POŠ 
Sora. Gre za vseslovenski projekt, ki spodbuja mlade k zdra-
vemu in aktivnemu načinu življenja. Zmagovalci so danes 
prav vsi. Mini olimpijado smo letos prvič vključili v program 
festivala Medvode v gibanju in želja je, da bi bil tudi v pri-

hodnje to uvod v festival," je pojasnila Ines Iskra iz Javnega 
zavoda Sotočje in nekaj besed namenila še 22 postajam, na 
katerih so se otroci izmenjevali: "Število vadbenih postaj je 
prilagojeno številu razredov. Pet gibalnih izzivov je pripravil 
olimpijski komite, preostale pa Javni zavod Sotočje in Špor-
tna zveza Medvode. Tudi v interesu športnih društev je, da se 
predstavijo. Imamo pester izbor športov." 
Mini olimpijci so spoznali športe z žogo, ples, ritmično gim-
nastiko, borilne veščine ... Eden izmed izzivov je bil judo, pri 
katerem je mlade osnovnih veščin učil olimpijec Sašo Jereb, 
Žirovec, ki živi v medvoški občini. O tem, kakšna je pot do 
olimpijskih iger, je povedal: "Najprej se morajo otroci odločiti, 
kaj bodo trenirali, nato pa spremljati cilj, vestno trenirati in se 
truditi." Pohvalil je dogodek, kot je Mini olimpijada: "Super je, 
da otroci lahko vidijo veliko različnih športov, s slavnostnim 
odprtjem se jim je približal kanček veličine tako velikega tek-
movanja, kot so olimpijske igre. Tudi sam sem podoživel del-
ček svoje športne kariere." 
Otroci so bili navdušeni. "Poznam večino športov. Treniram 
ples in jiu-jitsu. Današnji dan je odličen. Tudi jaz bi bila rada 
kdaj na pravih olimpijskih igrah," je povedala Kaja Gornik iz 
OŠ Simona Jenka Smlednik.

Petsto petdeset mini olimpijcev
Učenci prve triade medvoških osnovnih šol na Mini olimpijadi

Na Mini olimpijadi je sodelovalo petsto petdeset otrok.Na slovesnem odprtju je zaprisegel Tobija.

Judo je predstavil Sašo Jereb. Pripravljenih je bilo 22 vadbenih postaj.
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Končan je drugi festival Medvode v gibanju, ki je potekal od 
petka, 1. junija, do nedelje, 3. junija, in je bil namenjen giba-
nju vseh generacij, poleg tega je združeval tudi kulinariko in 
zabavo.
Festivalsko dogajanje se je začelo v petek dopoldne z Mini 
olimpijado, popoldne so v Nordijskem centru Bonovec odprli 
trim stezo Ekofit Bonovček, zvečer je sledilo še predavanje z 
naslovom Moje želje, moje življenje. Največ dogodkov je bilo v 
soboto, ko so potekala tekmovanja v tenisu, odbojki na mivki, 
na isti podlagi so se obiskovalci promocijsko lahko preizkusili 
v tenisu na mivki, odvijal se je turnir v balinanju in v prstome-
tu, ob iskali so lahko svet rolanja, si ogledali tekmovanje v teku 
na rolkah za Pokal Geoplin, igrali vrtni šah, košarko tri na tri, 
plesali, tekli na ciciteku, šolskem teku in teku s kužki ... 

Z NEJO IN MATICEM TEKAŠKI ZMAGI OSTALI DOMA

Vrhunec festivala Medvode v gibanju pa je bil sobotni Noč-
ni tek Medvode. Na pet in deset kilometrov je teklo okrog 
350 tekačic in tekačev. Krajšo razdaljo so najhitreje pretekli 

pri moških Matic Plaznik, Andrej Mikelj in Aljaž Lenič, pri 
ženskah Breda Škedelj, Hana Mazi Jamnik in Lara Janežič, 
daljšo s precej močnejšo konkurenco pa Gašper Bregar, Luka 
Kramarič in Franci Volkar pri moških ter Neja Kršinar, Tina 
Kozjek in Ana Vrečar pri ženskah. "Včeraj sem bil na teku po 

Nočni tek za vrhunec festivala
Na nočnem teku so bili v ospredju tudi domači tekači. Dogodki v okviru festivala 
Medvode v gibanju so bili dobro obiskani.

Na Nočnem teku na pet in deset kilometrov je nastopilo okrog 350 tekačic in tekačev.

Neja Kršinar s prijateljico Georginah, ki je bila edina temnopolta 
tekačica v Medvodah.

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

- TV od 15 €/mes., INTERNET od 13 €/mes., MOB. TEL. od 5 €/mes.
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
- INTERNET in IPTV signal tudi z Lubnika, kamniškega gradu, Ambroža, 
   Velike Planine, Zg. Javoršice, PD Moravče, Lukovice, Slivne,...

www.zvezdatv.si
www.gorosan.com

Prvič je potekal tek s kužki.



Po teku je sledila zabava s skupino Kingston. Dobro obiskana je bila 
tudi kulinarična tržnica.

KUPON - V juniju vam nudimo 20% popust  
na refleksno terapijo stopal.

GOLPO
refleksoterapija in masaže
Primož Novak, s. p.
Seškova cesta 18a, 1215 Medvode
Tel.: 040 503 842
FB: www.facebook.com/golporefleksoterapija/?ref=settings

	 Refleksna terapija stopal in dlani
	 Japonski cosmo lifting obraza po sistemu Lone Sorensen
	 Klasična masaža
	 Metamorfna tehnika
	 Acess bars
	 Bownova terapija

Nudimo vam terapije, ob katerih se boste sprostili, napolnili  
z energijo in poskrbeli za svoje zdravje.

Prisluhnite svojemu telesu, dokler vam šepeta.

Rašici, 11 kilometrov, tako da so bile noge malce utrujene. 
Prijavil sem se šele danes, tik pred zdajci. Zadovoljen sem s 
tekom, z uvrstitvijo, s samim vzdušjem na progi in v cilju, z 
organizacijo. Še bom prišel," je povedal najhitrejši na deset 
kilometrov Gašper Bregar, ki je na nočnem teku v Medvodah 
tekel prvič. Pirničan Matic Plaznik je bil najhitrejši na pol 
krajši razdalji. Dopoldan smo ga srečali na Ratitovcu, kamor 
si je prišel ogledat svetovno prvenstvo v gorskem teku za ve-
terane, zvečer je že tekel v Medvodah. "Tudi jaz sem včeraj 
tekel na Rašici, pa danes bil na Ratitovcu, tako da je bilo pet 
kilometrov tokrat kar dovolj. Cilj je bila zmaga. Konkurence 
nisem gledal. Vsakič, ko pridem na start, skušam zmagati, 
se potruditi po najboljših močeh. Danes mi je uspelo. Medvo-
ških pet kilometrov je fantastičnih, ob progi je veliko navija-
čev, ki spodbujajo tekače. Vzdušje je čudovito. Najbolj si bom 
zapomnil navijače na Senici, pa tudi v centru. Cilj letošnje 
sezone je uvrstitev na kakšno veliko tekmovanje v gorskih 
tekih in čim bolje odteči kakšno tekmo svetovnega pokala," 
je dejal Plaznik.

NAJGLASNEJŠI NA SENICI

V ženski konkurenci je doma ostala zmaga na deset kilo-
metrov. Znova je bila najhitrejša Neja Kršinar s Topola: "Ni-
koli ne pričakujem zmage. Na tekmo grem, da dam več od 
sebe kot na treningu. S konkurenco se nisem obremenjeva-
la. Vzdušje ob progi in na cilju je bilo super. Največ navija-
čev je bilo na Senici, najbolj v spominu pa mi bodo ostali 
štirje fantje na kopališču Sora v Goričanah," je nasmejana 

povedala Kršinarjeva. Zanimivo, da je na teku nastopila tudi 
temnopolta tekačica Georginah Njoki, ki s Kršinarjevo skupaj 
trenira in zna že zelo dobro slovensko. "Je dobra tekačica, se pa 
sedaj ravno vrača po poškodbi," je komentirala Kršinarjeva. Po 
razglasitvi rezultatov je sledil še koncert s skupino Kingston, 
ves dan pa so potekali Okusi Sotočja. Skozi kulinarično tržnico 
so predstavili pet kulinarično najbolj prepoznavnih prireditev 
v občini. 
Festival se je zaključil v nedeljo s teniškim rekreativnim 
turnirjem in kolesarskim vzponom na Sv. Katarino, ki je 
bil letos namenjen rekreaciji za vse starostne skupine in ni 
bil tekmovalnega značaja. Proti cilju so se udeleženci poda-
li tako s cestnimi kot z gorskimi kolesi po petih različnih 
trasah.

Svet rolanja

Najboljši na turnirju na odbojki na mivki, za katerega je bilo veliko 
zanimanja.
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Člani Atletskega kluba (AK) Medvode so 
v tekmovalnem ritmu, saj sta maj in 
junij v znamenju številnih tekem tako 
doma kot v tujini.
"Imamo skupine od mlajših pionirjev do 
mladincev, ki vadijo na stadionu v Tacnu. 
Letos imamo v klubu še precej več otrok 
kot pretekla leta, tako da treningi poteka-
jo v več skupinah. Tekmujejo na različnih 
nivojih tekmovanj, od šolskih prvenstev 
do državnih prvenstev in tekmovanj v tu-
jini. Zadovoljni smo z njihovim napred-
kom in rezultati, ki jih dosegajo," je pove-
dal Franci Bohinc, predsednik Atletskega 
kluba Medvode in trener. Dobre nastope v 
poletni sezoni je nakazala že zimska. 

KAJA NAJBOLJŠA NA ŠTIRISTO  
METROV Z OVIRAMI

Novo odlično uvrstitev je pretekli konec 
tedna dosegla Kaja Gros. Na prvenstvu 
Slovenije za mlajše mladince in mlajše 
mladinke je na štiristo metrov z ovirami 

zmagala in prehitela vso konkurenco. 
"Moja želja pred tem tekmovanjem so bile 
stopničke. Zmage sem zelo vesela. Atleti-
ko treniram od prvega razreda osnovne 
šole. Iz leta v leto napredujem in trenu-
tno sem najboljša na štiristo metrov z 
ovirami, kjer sem svoj lanski dosežek že 
krepko izboljšala. Na prvenstvu v Ljublja-
ni sem dosegla čas 1:05,74. Disciplina mi 
je všeč, je bolj zabavna, saj ni samo tek," 
je povedala Kaja Gros, dijakinja prvega 
letnika Gimnazije Bežigrad, ki je uspešna 
tudi na tekmovanjih iz znanja. V Sloveniji 
je v tej disciplini najhitrejša Agata Zupin. 
"Z njo sem že tekla na istem tekmovanju, 
a ne v isti skupini. Je moja vzornica pri 
nas," pravi mlada atletinja iz Rakovnika, 
ki bo nastopala tudi še v teku na šeststo in 
osemsto metrov. "Želim si biti iz teka v tek 
boljša in izboljševati osebne rekorde," še 
pravi. Največ ji pomeni, da je z zmago na 
štiristo metrov z ovirami pretekli mesec v 
Velenju postala najboljša v svoji kategoriji 
in se uvrstila v slovensko reprezentanco. 
Uspešni so tudi mlajši. "Pohvalimo se lah-
ko z naslovom državnih prvakov v eki-

pnem mnogoboju v kategoriji pionirjev 
U12. Na tekmovanju v Mariboru sta ga v 
konkurenci več kot tridesetih ekip osvoji-
la Gašper Pregelj Cigale in Žiga Dobnikar. 
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz štirih 
disciplin: teka na šestdeset in tristo me-
trov, skoka v daljino in meta vorteksa," je 
pojasnil Bohinc in še dodal, da omenje-
na atleta spadata med najboljše v državi 
v svoji kategoriji tudi med posamezniki, 
tako kot še nekateri drugi. 

KONEC TEDNA NA VUČKA

V AK Medvode pa niso usmerjeni le v re-
zultate. Otroke želijo usmeriti v šport in 
jih naučiti osnov. Za to skrbi pet trener-
jev: Franci Bohinc, Uroš Bohinc, Primož 
Novak, Evgen Trampuš, priključila pa se 
jim je tudi Lara Janežič, sestra odlične-
ga atleta Luke Janežiča. Oba sta bila tek-
movalca medvoškega atletskega kluba. 
"Pred nami je junija še nekaj tekmo-
vanj, ta konec tedna mednarodni atlet-
ski miting Vučko v Kranju. Do konca ju-
nija bodo še potekali treningi, potem bo 
nekaj premora, konec julija pa se bomo 
vrnili na atletsko stezo," je povedal Bo-
hinc. Želja vseh atletov je, da bi atletsko 
stezo čim prej dobili v Medvodah.

ŽOGICA NOGICA 

V AK Medvode pozornost posvečajo tudi 
najmlajšim, ki obiskujejo vadbo Žogi-
ca nogica. Namenjena je predšolskim 
otrokom, ki pridobijo osnovne moto-
rične sposobnosti, ki so osnova za vse 
športe. Konec maja so imeli v Partizanu 
Medvode enega od zaključnih nastopov, 
na katerem so otroci pred starši poka-
zali, kaj so se naučili. Nadaljevali bodo 
septembra, preimenovali pa so se v Špe-
line junake.

Medvoški  
atleti se  
uvrščajo med 
najboljše
Člani Atletskega kluba 
Medvode uspešno 
tekmujejo tudi v letošnji 
sezoni.

Del mladih atletov AK Medvode s trenerjem Francijem Bohincem

Žogice nogice, predšolski otroci
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Kegljaški klub Hidro Medvode je minuli 
mesec organiziral 24. Odprto prvenstvo 
Medvod v kegljanju in 15. Košmrljev 
memorial. V treh kategorijah je tekmo-
valo 146 kegljačev in kegljačic. 
Pri moških je prvo mesto osvojil Janže 
Lužan (KK Kamnik, 649 kegljev), drugi 
je bil njegov klubski soigralec Damjan 
Hafnar (625 kegljev), tretji pa Stjepan 
Butorac (KK Velebit, Hrvaška, 613 ke-
gljev). Najboljši domačin je bil Edo Ober-
star iz KK Hidro, ki je podrl 588 kegljev. 
Pri rekreativcih je zmagal član domače-
ga Hidra Marko Škof, ki je dosegel rezul-
tat 582 kegljev, drugi je bil Jure Juvančič 

iz Podreče (569 kegljev) in tretji Tržičan 
Vojko Janžekovič (566 kegljev). V ženski 
konkurenci je zmagala Kristina Meke 
(KK Taborska jama, 531 kegljev), drugo 
mesto je zasedla Justina Nučič iz Por-

toroža (529 kegljev) in tretje mesto tudi 
članica Taborske jame Ines Cividini s 
514 podrtimi keglji. Najboljša domačin-
ka je bila Vida Žerovnik KD Medvode, ki 
je podrla 489 kegljev.

Prvaki Medvod 
v kegljanju
V treh kategorijah skoraj 
sto petdeset tekmovalcev

Kristina Meke, zmagovalka med ženskami, Stjepan Butorac, tretji med moškimi, in Marko 
Škof, zmagovalec med rekreativci / Foto: arhiv organizatorjev

MAJA BERTONCELJ

V Poreču je od 22. do 27. maja potekalo 
mednarodno plesno tekmovanje Dan-
cestar world finals, na katerem so se 
izkazali tudi medvoški plesalci Plesne 
šole Urška Medvode, ki so tekmovali za 
Plesni kluba Impulz iz Kranja. Nasto-
pili so z otroško veliko formacijo Kids 

power, tekmovali v hudi konkurenci 
tekmovalcev z vsega sveta in si med 
otroškimi hip hop formacijami s točko 
v koreografiji Kristine Zarić priplesali 
prvo mesto. Pred plesalci je že novo ve-
liko tekmovanje, državno prvenstvo v 
modernih tekmovalnih plesih, ki bo od 
23. do 30. junija v Športni dvorani Med-
vode. 

V zmagovalni formaciji tudi  
medvoški plesalci

Otroška velika formacija je osvojila prvo mesto. / Foto: arhiv PK Impulz

Kolesarska dirka Po Sloveniji je največja 
kolesarska prireditev pri nas. Prva je bila 
organizirana leta 1993. Letošnja bo 25. 
Potekala bo od 13. do 17. junija. Kolesarje 
boste lahko spodbujali tudi v medvoški ob-
čini. Tam sicer ne bo starta ali cilja kakšne 
izmed etap, bo pa leteči cilj v četrti etapi od 
Ljubljane do Kamnika v soboto, 16. junija. 
Kolesarji se bodo iz Ljubljane najprej poda-
li proti Medvodam, kamor naj bi po časov-
nici prišli okrog 11.17. Skozi Vaše in Goriča-
ne bodo znova zavili v Medvode in nato še 
enkrat v Goričane, Soro in proti Škofji Loki. 

Slovenska pentlja  
skozi medvoško občino
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  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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kawww.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode 

Nissan je s sistemom za avtonomno 
vožnjo opremil predvsem drugo gene-
racijo električnih vozil leaf, sedaj pa je 
na voljo tudi pri nekaterih različicah 
qashqaija. Propilot je sistem, ki vozniku 
pomaga pri krmiljenju, pospeševanju in 
zaviranju vozila. S posebnimi senzor-
ji in kamero na vetrobranskem steklu 
zaznava talne označbe in ohranja polo-
žaj vozila na voznem pasu ter vzdržuje 
varno razdaljo do spredaj vozečega av-
tomobila. Brez voznikovega upravljanja 
pa seveda še vedno ne gre.  Podobno kot 

pri navadnem tempomatu lahko voz-
nik pilota kadarkoli ugasne s pritiskom 
na zavoro, prav tako se sistem ugasne, 
če so vklopljeni brisalci . 
Sistem deluje v optimalnih pogojih (tal-
ne označbe, majhne hitrosti v zgošče-
nem prometu, daljše vožnje na avto-
cesti). Propilot  zahteva jasne in dobro 
vidne oznake na cesti, zato nastane pro-
blem na cestah, kjer oznak ni, ali pa v 
slabih vremenskih pogojih, ko bi resnič-
no pričakovali več pomoči. Za te primere 
strokovnjaki še ne poznajo odgovora.

Avtonomnost vozil merijo s šestimi stop
njami, od nič do pet. Največ vozil je da-
nes na stopnji dve, kar pomeni, da vozilo 
lahko vozi in upravlja, stopnja tri ima že 
več možnosti, vendar še vedno zahteva 
intervencijo voznika. Nissanov Propilot 
se približuje stopnji tri in nakazuje, kako 
bo avtonomnost delovala v bližnji priho-
dnosti pri večini avtomobilov.
Pri qashqaiju je propilot na voljo le pri 
modelu z 1,6litrskim motorjem in pa-
ketoma N connecta in tekna. Doplačilo 
znaša okoli 1000 EUR.

Propilot – Nissanov korak k avtonomnosti vožnje

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN 
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 
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: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. 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 Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail 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. **Za vsa naročila do 30. 6. 2018 so kupci vozila Nissan Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, 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 junija. ***3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan 
Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

7 LET JAMSTVA*  /   BREZ OBRESTI, POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO**  /   3 LETA VZDRŽEVANJA***

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN 
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 
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: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. 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 Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail 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. **Za vsa naročila do 30. 6. 2018 so kupci vozila Nissan Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, 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 junija. ***3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan 
Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

7 LET JAMSTVA*  /   BREZ OBRESTI, POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO**  /   3 LETA VZDRŽEVANJA***

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



Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v re-
viji Sotočje maja 2018, z geslom MEDVOŠKI KULTURNI 
FESTIVAL, ki prejmejo knjigo Melanda, so: Darja Majnik 
iz Medvod, Dušan Bohinc iz Medvod in Ivanka Dimc iz 
Medvod. Nagrajencem iskreno čestitamo.  
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

V teh letih so se zvrstile kar štiri generacije. Začelo se je leta 1968 
z jimnyjem, ki je bil prva uresničitev Suzukijeve želje po štiri-
kolesnem pogonu. Dvajset let kasneje so predstavili bolj všečno 
vitaro. Ta je postala najlažji terenski avto tistega časa. Začetna 
vitara je v letih do 1998 doživela veliko izboljšav, med drugim 
tudi "Drive select", možnost enostavnega preklaplanja med štiri- 
in dvokolesnim pogonom. Grand vitara je leta 1998 naznanila 
drugo generacijo teh vozil in je bila odziv na zahteve trga po ve-
čji prostornosti, varnosti in ekološkosti. Vitaro tretje generacije 
predstavlja grand vitara druge generacije, ki je vstopila na trg 
leta 2005. Gre za nadaljevanje edinstvene identitete vitare in iz-
postavljanje boljšega zavedanja o Suzukijevi SUV-odličnosti. Vi-
tara je v tem času povsem sledila okusom evropskih oblikovnih 
smernic. Grand vitara druge generacije je utelešala tri ključne 
lastnosti: izboljšano kakovost vožnje, čvrsto vozno zmogljivost 
na terenu in stabilne ter uglajene vozne lastnosti na cesti.
Zadnja, četrta verzija je ugledala luč sveta leta 2014. Vmes ne-
kaj časa Suzuki ni izdeloval vozil s tem imenom. Vitatra je 
zadnji odgovor  po večjih zahtevah aktivne in pasivne varno-
sti okoljski ozaveščenosti in varčnosti. V novi vitari je na vo-
ljo ogromno funkcionalne opreme in naprednih varnostnih 
sistemov, pri čemer je vitara ohranila pristno SUV-zasnovo in 
terenske zmogljivosti.

Suzuki Vitara praznuje  
tridesetletnico

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

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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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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Pred šolarji je najlepši in najbolj težko 
pričakovan del šolskega leta, ko se bo 
večina njih znebila torb in jih zabrisala v 
najbolj skrit prostor, najbolje pod poste-
ljo. Pred starejšimi pa kakor za koga: pe-
ščico čakajo jahte na privezih doma ali 
na tujem, slaba polovica jih bo 'rajžala' 

na hrvaško morje, ostali pa bodo doma 
preštevali cekine, premišljajoč, ali bi 
skočili na pivo ali ne ali pa bi se zadovo-
ljili po gorenjsko varčno, kot sosedovi, 
kjer je oča dejal: "Danes smo bili pridni, 
pa vas zato povabim gledat, kako otroci 
ližejo sladoled in ta stari pijejo pivo." In 
onim, ki bodo ostali doma, ostane deba-
ta o vremenu, ki je vedno bolj nepredvi-
dljivo, pa borovnice in gobe ter obiranje 
klopov, kmetom pa še reševanje letine 
po neurjih ali suši. In kje mi je uspelo 
narediti ta posnetek rečne poletne idile? 
Odgovore pošljite do konca junija na na-
slov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 
Kranj, s pripisom "za Sotočje". En pravi-
len odgovor bomo izžrebali in pošiljate-
lja nagradili. 

V majski številki sem vas spraševal po 
zgornjem posnetku. Nastal je nad vasjo 
Smlednik. Nagrado prejme Danica Križa-
nić iz Medvod. Poslali vam jo bomo po 
pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

Tokratna tema je črna kumina, in kot 
ugotavlja Marješka Pehta, olje črne ku-
mine lahko kupimo že v vsaki bolje za-
loženi trgovini, prav tako ni težko dobiti 
niti semena. Če imate na vrtu še prostor, 
ga lahko obogatite s črno kumino. Upo-
rabljate jo lahko za različne tegobe.

NASVETI ZA UŽIVANJE

"O črni kumini najdemo kar veliko napi-
sanega. Za vir sem tokrat uporabila por-
tal Bodi eko, kjer pišejo, da črno kumino 
lahko uživamo kot začimbo, torej občasno 
kot dodatek k jedem (solatam), ali pa ga 
jemljemo kot terapijo in ga tako uživamo 
vsak dan. Načeloma velja, da terapija traja 
od tri do največ štiri tedne z maksimalno 
tremi čajnimi žličkami na dan. Za zni-
žanje visokega krvnega tlaka priporočajo 
uživanje ene čajne žličke olja trikrat dnev-
no s toplo pijačo. V primeru težav z želod-
cem priporočajo skodelico toplega mleka, 
v katero dodate eno jušno žlico olja. To pij-
te trikrat na dan pet dni zapored. Ta tera-
pija traja manj časa, zato lahko zaužijemo 
nekoliko več olja kot pri klasični 4-teden-
ski terapiji. Gingvitis (vnetje dlesni) lahko 
lajšate s pripravkom, ki ga naredite tako, 
da eni žlički olja dodate deset kapljic kisa 
in dvakrat na dan nanesete na dlesni. Pri 
težavah z mehurjem in ledvicami si pri-
pravite zmes olja črne kumine in medu v 
razmerju 1 : 1 in tej mešanici dodajte topel 
čaj. Pripravek uživajte vsaj trikrat dnevno. 
Za lajšanje astme in kašlja si lahko pripra-

vite inhalacijo tako, da v vročo vodo dodate 
eno večjo žlico olja in pokriti čez glavo in-
halirate paro. Inhalacijo ponovite dvakrat 
dnevno. Priporočajo tudi vtiranje manjše 
količine olja črne kumine v prsni predel," 
pravi Marješka Pehta.

OPOZORILA

"Zaradi intenzivnega delovanja lahko 
prevelike količine zaužitega olja črne 
kumine povzročijo slabost in drisko. Pri-
poročajo, da po treh do štirih tednih uži-
vanje prekinete vsaj za 14 dni ter nato po 
želji terapijo ponovite. Uživanje zmletih 
semen (največ do 2 grama naenkrat) prav 
tako ni priporočljivo dlje kot štiri tedne. 
Nosečnicam zaradi previdnosti uživanje 
črne kumine odsvetujejo."

NASVET ZA NEGO LAS IN LASIŠČA

"Olje črne kumine ima dokazano blagodej-
ne učinke za nego las in lasišča. V kombi-
naciji z ostalimi olji črna kumina pomaga 
proti raznim tegobam, kot so srbeče lasi-
šče, suhi in razcepljeni lasje ter podobno. 
Optimalno je, če zmešate tretjino olja črne 
kumine, tretjino olja jojobe in tretjino olja 
šipkovih plodov. To mešanico v primeru 
težav z lasiščem nekaj minut vtirajte ter 
nato sperite. V primeru nege lasnih konic 
mešanico uporabite kot balzam za konice. 
Uporabljajte manjše količine olja ter nato 
po želji sperite z vodo ali pustite na laseh." 
(Vir: Bodi eko)

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Črna kumina
Na vrtu ne deluje nič kaj 
črna ...

Črna kumina na domačem vrtu
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MAJA BERTONCELJ

Na mednarodni dan varovanja okolja, ki ga obeležujemo 5. 
junija, je bila v Ljubljani predstavitev Kakisa. Gre za prve zu-
nanje ekološke sanitarije, ki so plod slovenske ideje in slo-
venskega razvoja. Razvila sta ga univerzitetna diplomirana 
gradbena inženirja David Kodarin in Miha Krečič, ki sta ob tem 
na kratko predstavila princip kompostnih stranišč Kakis, pri 
katerih se ne dodajajo kemikalije ali voda, celotna organska 
snov pa ni odpadek, ampak se lahko predela v gnojilo ali v bi-
omaso za gretje. Kot pravita, stranišča Kakis ne potrebujejo in-
frastrukture in so naravi stoodstotno prijazna. Prav tako takšno 
stranišče nima neprijetnih vonjav. Med prvimi lokacijami, kjer 
so postavili takšne sanitarije, so prav Medvode, natančneje na 
lokaciji kopališče Sora v Goričanah. Za poletno sezono ga je najel 
Javni zavod Sotočje Medvode in je že v uporabi.
Zagonsko podjetje Kakis je v lanskem letu trajnostne sanitarije 
Kakis uspešno lansiralo tudi na Nizozemskem. Kot pojasnjuje-
jo v podjetju, je njihova misija ponuditi najbolj trajnostne sa-
nitarije na trgu: "Želimo povečati uporabo ekoloških stranišč 
in odpraviti kemične sanitarije do leta 2022. Do takrat želimo 
ustvariti vsaj deset novih zelenih delovnih mest, na katerih 
bodo zaposleni stremeli k skupnemu cilju krožnega gospodar-
stva brez odpadkov in brez onesnaževanja."

Najbolj trajnostne sanitarije
Zagonsko podjetje Kakis je svoje trajnostne sanitarije Kakis postavilo tudi v 
Goričanah.

David Kodarin demonstrira čiščenje po veliki potrebi: "Posujemo z 
žagovino ali drugim naravnim materialom, v tem primeru z zemljo."

www.visitkranj.com

28. 6.
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                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava
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Petek, 8. 6. 2018  Zbiljsko jezero, ob 19. uri 
DALMATINSKI VEČER OB ZBILJSKEM JEZERU
VS Foné Megalé in VS Sorške Kresnice, T: 031 692 767  

Petek, 8. 6. 2018  Sora pred gasilnim domom, ob 19. uri 
GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM MODRIJANI IN PIKO NOGAVIČKO
PGD Sora, T: 041 856 121 E: pgd.sora@gmail.com  

Petek, 8. 6. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri
ČAROVNICE IZ EASTWICKA – PREMIERA
KUD Fofité, T: 041 654 031 

Petek, 8. 6. 2018  Zbilje, ob 21. uri 

PESEM NA VODI
TD Zbilje  

Sobota, 9. 6. 2018  Kulturni dom Smlednik, ob 20. uri
ZAČARANA ANČKA, PREDSTAVA ZA OTROKE IN MLADINO
KUD Smlednik, T: 031 241 913, E: kud@smlednik.si 

Nedelja, 10. 6. 2018 

PRIREDITEV: POLHOGRAJSKA GRMADA, 898 M
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Nedelja, 10. 6. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri

YALLA HABIBI, ORIENTALSKI PLESNI SHOW (VSTOPNINA 6 EUR)
KPD Smaragdno mesto, T: 041 267 117 E: smaragdno.mesto@gmail.com

Nedelja, 10. 6. 2018  Kulturni dom Smlednik, ob 19. uri
ZAČARANA ANČKA, PREDSTAVA ZA OTROKE IN MLADINO
KUD Smlednik, T: 031 241 913, E: kud@smlednik.si 

Nedelja, 10. 6. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri
ČAROVNICE IZ EASTWICKA
KUD Fofité, T: 041 654 031 

Ponedeljek, 11. 6. 2018  Knjižnica Medvode
POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI – ZAČETEK POLETNE BRALNE AKCIJE ZA 
OTROKE IN MLADINO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 13. 6. 2018 
SENIORSKI ODSEK: SREDNJI VRH, 1796 M (5–6 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 13. 6. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

JANA LAVTIŽAR: ČIŠČENJE NEREDA ZNOTRAJ IN ZUNAJ NAS 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 14. 6. 2018  Aljaževa domačija, ob 18. uri 
RAZSTAVA OTROŠKIH RISB 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Četrtek, 14. 6. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

ČAROVNICE IZ EASTWICKA
KUD Fofité, T: 041 654 031 

Sobota, 16. 6. 2018 
PRIREDITEV: DAN PLANINSKIH DOŽIVETIJ 
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sobota, 16. 6. 2018  Graščina Lazarini, od 18. ure dalje
GASILSKA VESELICA
PGD Smlednik, E: pgd.smlednik@gmail.com 

Sobota, 16. 6. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri
ČAROVNICE IZ EASTWICKA
KUD Fofité, T: 041 654 031 

Nedelja, 17. 6. 2018 
IZLETNIŠKI ODSEK: VISOKI (KURJI) VRH, 1828 M (6–7 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si  

Nedelja, 17. 6. 2018  Camp Smlednik, ob 11. uri
SLOVENSKI DAN V DRAGOČAJNI
TD Dragočajna – Moše, E: td.dragocajna-mose@gmail.com

Ponedeljek, 18. 6. 2018  Knjižnica Medvode
ZAČETEK POLETNIH AKCIJ ZA SPODBUJANJE BRALNE KULTURE, PAKET 
PRESENEČENJA IN PAKET ZA LAŽJE PREŽIVET 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 19. 6. 2018  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar, ob 7. uri 
IZLET DU MEDVODE: OSOJSKO JEZERO  (PREDSTAVA Z UJEDAMI  
NA GRADU LANDSKRON)–RADOVLJICA
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Sreda, 20. 6. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 
BRIGITA ŠUŠTERŠIČ: PREDAVANJE DRUŠTVA ZMOREM DOMAČE  
– DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE SAMOOSKRBE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 22. 6. 2018  Zbiljska dobrava – piknik prostor Sidro, ob 10. uri
SREČANJE UPOKOJENCEV OBČINE MEDVODE
DU Smlednik, T: 041 331 410 

Sobota, 23. 6. 2018  Slavkov dom, ob 10. uri 
PRIREDITEV: 70-LETNICA PD MEDVODE
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sobota, 23. 6. 2018  Bonovec, ob 19. uri
SLAVNOSTNI POHOD IN MAŠA ZA DOMOVINO V BONOVCU OD  
»TRIGLAVA« NA SENIČICI PO POTI ALEJA SLOVENIJA DO KAPELICE 
 »MARIJE POMAGAJ« V BONOVCU
Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 23. 6. 2018  Hraše, pri bajerju, ob 20. uri
KRESOVANJE
TD Hraše, T: 041 390 366, E: td.hrase@smlednik.si 

Nedelja, 24. 6. 2018  Aljaževa domačija, ob 20.30
SEN KRESNE NOČI POD ALJAŽEVO TRTO 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Ponedeljek, 25. 6. 2017  Zbor pohodnikov pred OŠ Preska, ob 8. uri
POHOD PO POTEH ROPARSKIH VITEZOV
TD Žlebe - Marjeta, T: 031 808 064

Torek, 26. 6. 2018  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar 
IZLET DU MEDVODE: KOKRA–ČEMŠENIK–BABA–SEDLO–PL. DOM  
ISKRA– POTOČE (3–4 URE HOJE)
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

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: 13. 7., 14. 9., 12. 10., 9. 11. in 7. 12. 2018,  ter objavo na spletni strani  
www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si in www.medvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. T: 36 14 346 G: 041 378 050, E: turizem@medvode.info  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, 
Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Prireditve v juniju in juliju 2018             
javni zavod sotocje medvode

ˆ



Petek, 29. 6. 2018  Trg sv. Urha Smlednik, ob 21. uri
POLETNI VEČERI NA TRGU: AKUSTIČNI KONCERT VLADA KRESLINA 
KUD Smlednik, T: 031 241 913, E: kud@smlednik.si 

Sobota, 30. 6. 2018  Pred cerkvijo sv. Jakoba v Hrašah, od 8.30 dalje
1. NAGRADNI EX TEMPORE HRAŠE – SLOPASTA ZNAMENJA IN  
KAPELICE (OB 900-LETNICI OMEMBE SMLEDNIKA), OB 20.30 ODPRTJE 
LIKOVNE RAZSTAVE 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota 30. 6. 2018  Log pod Rakovnikom, ob 9. uri
OBČINSKO PRVENSTVO V STRELJANJU NA UMETNE GOLOBE
LD Medvode 

Sobota, 30. 6.–nedelja, 8. 7. 2018  Atelje Zbilje, ob 10. uri
USTVARJANJE V NARAVI ZA OTROKE 2018
Obvezne prijave: andreja.erzen@gmail.com ali T: 040 295 168 
KUD Zbilje, T: 040 295 168 

Sobota, 30. 6. 2018  Trg sv. Urha Smlednik, ob 21. uri
POLETNI VEČERI NA TRGU: LITERARNI VEČER POD KOSTANJEM 
KUD Smlednik, T: 031 241 913, E: kud@smlednik.si 

Nedelja, 1. 7. 2018  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure
2. NAGRADNI EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2018 – ODDAJA LIKOVNIH DEL
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 1. 7. 2018  Trg sv. Urha Smlednik, ob 19. uri
POLETNI VEČERI NA TRGU: OTROŠKI VEČER S PREDSTAVO  
LUNOŽER (BIMBO TEATER)
KUD Smlednik, T: 031 241 913, E: kud@smlednik.si

Ponedeljek, 2. 7. 2018–petek, 6. 7. 2018  Klub Jedro, od 7. do 16. ure

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Ponedeljek, 2. 7. 2018  Aljaževa domačija, ob 20. uri

2. NAGRADNI EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2018 – ODPRTJE RAZSTAVE
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Torek, 3. 7. 2018  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Sreda, 4. 7. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

SLIKARSKA RAZSTAVA VALENTINA SIMONČIČ OBRAZI SVETA  
(DO 26. 7. 2018, BREZ ODPRTJA) 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 5. 7. 2018  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure

ENOSTAVNI ZNANSTVENI POSKUSI ZA OTROKE – POSKUSI  
POTEKAJO POD VODSTVOM UNIV. DIPL. BIOTEH. BLAŽA FILIPIČA  
(IZOBRAŽEVANJE PREM)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Petek, 6. 7. 2018  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

ENOSTAVNI ZNANSTVENI POSKUSI ZA OTROKE – POSKUSI  
POTEKAJO POD VODSTVOM UNIV. DIPL. BIOTEH. BLAŽA FILIPIČA  
(IZOBRAŽEVANJE PREM)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82), siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru 
financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% 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 10.05.2018 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. Ponudba velja do 31. 8. 2018. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SERIJSKA KLIMATSKA NAPRAVA 

TEMPOMAT       

ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

IN KASKO ZAVAROVANJEM ZA 1 €.

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

PRIREDITVE | 45 

Planinsko društvo Medvode je bilo ustanovljeno leta 1948 in letos 
praznuje sedemdesetletnico. Počastili jo bodo v sklopu prireditve 
ob občinskem prazniku Občine Medvode. Potekala bo 23. junija 
z začetkom ob 10. uri na Slavkovem domu. Medvoški planinci so 
zelo aktivni in v okviru društva delujejo različni odseki.

Obletnica planinskega društva



46 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 3-krat darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 27. junija 2018 na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4,  
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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ZAPOSLIMO PROGRAMERJA
PLC krmilnikov in SCADA sistemov v klimatizaciji (m/ž)

• z vozniškim izpitom B-kategorije,
• aktivnim znanjem slovenskega in angleškega jezika,
• najmanj VI./II stopnjo izobrazbe tehnične smeri
• delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu so prednost

Nudimo
•  zaposlitev za določen čas s preizkusno dobo treh mesecev  

oz. nedoločen čas
• urejeno delovno okolje
• strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
• stimulativno plačilo

Kandidate, ki vas delovno mesto zanima in ustrezate razpisnim 
pogojem, vabimo, da nam svojo predstavitev pošljete po e-pošti 
na naslov info@t3-tech.si.

ZAPOSLIMO TERENSKEGA SERVISERJA
za prezračevalno, ogrevalno in hladilno tehniko (m/ž)

• z vozniškim izpitom B-kategorije,
•  aktivnim znanjem slovenskega in pasivnim znanjem 

angleškega jezika,
• najmanj IV. ali V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri

Nudimo
•  zaposlitev za določen čas s preizkusno dobo treh mesecev  

oz. nedoločen čas
• urejeno delovno okolje
• strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
• stimulativno plačilo

Kandidate, ki vas delovno mesto zanima in ustrezate razpisnim 
pogojem, vabimo, da nam svojo predstavitev pošljete po e-pošti 
na naslov info@t3-tech.si.

Podjetje T3 TECH je bilo ustanovljeno v letu 2014 in deluje na področju avtomatike in servisiranja opreme za klimatizacijo, ogrevanje in 
hlajenje v stavbah. Investitorjem nudimo podporo na področju KGH v vseh fazah; od izbora, do vzdrževanja, energetske optimizacije, 
dodelave in zamenjave opreme ter sistemov. Z izkušnjami in znanjem pomagamo k zmanjšanju porabe primarne energije, zmanjšanju 
toplogrednih plinov in večji zanesljivosti sistemov.  Kot pooblaščeni in usposobljeni serviser vzdržujemo in servisiramo celotni spekter 
opreme za klimatizacijo (prezračevalne naprave, hladilne naprave, toplotne črpalke,  konvektorje, požarne lopute) po celotni Sloveniji. 

T3 TECH, d. o. o., Tržaška cesta 329, 1000 Ljubljana



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
11. JUNIJA 2018.

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

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

trg-zeleznina@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure
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PRODAJALNA ZADRUGA Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure

NATUREN ZA 
PARADIŽNIKE

1 liter
SAMO
4,57€

FERRAMOL 
VABA ZA 
POLŽE

SAMO
9,08€

1kg

SAMO
5,00€
500g

ASEF GNOJILO
2 litra

SAMO
5,93€

SLADKOR

SAMO
4,90€
10x1kg

SAMO
10,75€

25kg

RAZPRŠILEC 
PVC DEA

2 litra
6,86€
AKCIJA

9,80€

-30%

STEKLENICE 
JUMBO
+ZAMAŠEK 
1 liter (6 kos)

SAMO
2,45€

FORTH 
SPREJ PROTI 
KLOPOM 
150ml

SAMO
6,32€

SEKIRA 
GRADBENA
600g

SAMO
5,70€

ČOPIČI
5kos

SAMO
2,79€

FASADNO LEPILO 
NIVEFAS
25kg

SAMO
7,79€

ŠKARJE ZA ŽIVO 
MEJO 550V
56cm

SAMO
54,90€

KROŽNA 
ŽAGA Z 

LASERJEM 
B&D, 1250W

SAMO
87,90€

NOVO! PESTRA PONUDBA
GRADBENEGA MATERIALA
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