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MATEJA RANT

Župani petih občin na porečju Sore, to 
so poleg Medvod še Gorenja vas - Po-
ljane, Žiri, Železniki in Škofja Loka, so 
konec avgusta sodelovali pri slovesnem 
podpisu pogodbe za izdelavo hidravlič-
no-hidrološke študije za to območje. 
Študija predstavlja podlago za ukrepe, 
s katerimi bi v teh občinah v prihodnje 
zagotovili večjo poplavno varnost. V 
okviru skupnega projekta želijo ugoto-
viti, kakšna je poplavna ogroženost na 
porečju Sore in kaj bi bilo treba skupaj 
z državo storiti za zaščito pred naravni-
mi ujmami. Študija obenem predstavlja 
strokovni dokument, ki bo omogočil 
črpanje namenskih državnih in evrop-
skih sredstev za urejanje vodotokov na 
celotnem porečju Sore.
Izdelavo študije so zaupali podjetju IZ-
VO-R, projektiranje in inženiring iz 
Ljubljane. Kot je pojasnila direktorica 
omenjenega podjetja Helena Garzarolli, 
bodo najprej določili aktualne vodne ko-
ličine na porečju Sore, da bodo ugotovili 
poplavno ogroženost, v drugi fazi pa se 

bodo posvetili snovanju celovitih ukre-
pov za zmanjšanje poplavne ogroženo-
sti. Od celovite študije za porečje Sore 
veliko pričakujejo tudi v Medvodah. Po 
besedah podžupanje Darinke Verovšek 
bodo z ukrepi iz omenjene študije med 
drugim pridobili rešitve tudi za ureditev 

središča Medvod in naravnega kopali-
šča v Goričanah. Upa, da bodo končno 
lahko uresničili tudi projekt športnega 
parka, ki je v občini dolgoletna želja, za-
radi poplavne ogroženosti območja, na 
katerem je predviden, pa je vsa leta do-
slej visel v zraku.

Študiji bodo sledili ukrepi
Župani petih občin s porečja Sore so znova stopili skupaj, tokrat pri zagotavljanju 
večje poplavne varnosti na tem območju.

Pogodbo za izdelavo hidravlično-hidrološke študije je v imenu vseh petih županov občin z 
območja porečja Sore z izbranim izvajalcem podpisal škofjeloški župan Miha Ješe.

MAJA BERTONCELJ

Občinska inšpektorica Občine Medvode 
je poleti v sklopu rednega dela izvedla 
poostren nadzor nad nezakonitim odla-
ganjem komunalnih odpadkov na eko-
loških otokih v Občini Medvode. S tem 
nadzorom so se pridružili akciji, ki je 
potekala sočasno po vsej Sloveniji.
Pregledane so bile štiri različne lokacije 
ekoloških otokov, in sicer na parkirišču 
na Katarini, na Seškovi cesti ob trafo 
postaji ter v Rakovniku ob in v nase-
lju. Kakšne so splošne ugotovitve? "Na 
vseh pregledanih ekoloških otokih so 
bili odpadki v posodah za stekleno kot 
tudi papirno/kartonsko embalažo pra-
vilno prepuščeni. Na ekološkem otoku, 
kjer je postavljena posoda za zbiranje 
plastične embalaže, je bila evidentirana 
manjša količina odpadkov, ki v omenje-
no posodo ne spada. Količina odpadkov 

v vseh posodah za papirno/kartonsko 
embalažo presega kapaciteto posod. Ka-
paciteta posod za stekleno embalažo je 
zadovoljiva. Komunalni odpadki, ki so 
bili odloženi ob posode, na ekološki otok 
ne spadajo. To so mešani komunalni 
odpadki, gradbeni odpadki, biološki od-
padki, kosovni odpadki, avtomobilski 
plašči … Na eni pregledani lokaciji so 
bili med nepravilno odloženimi odpad-
ki najdeni dokazi izvirnih povzročiteljev 
nedovoljenega odlaganja odpadkov. Zo-
per storilce bodo uvedeni ustrezni po-
stopki zaradi kršitve določb občinskega 
odloka," so sporočili z Občine Medvode. 
Zbranih je bilo za okrog dva kubična 
metra različnih komunalnih odpadkov.
Občinska inšpekcijska služba bo tovr-
stni nadzor tako nad ekološkimi otoki 
kot tudi na prevzemnih mestih večsta-
novanjskih objektov nadaljevala tudi v 
prihodnje.

Nadzirali ločevanje odpadkov
MAJA BERTONCELJ, FOTO: UROŠ MEDAR

Petnajstega avgusta je presenetil pogled 
na krožišče Na klancu, ki je bil v penah. 
Na Občini so pojasnili, da je šlo za vanda-
lizem: "Zaposleni v Režijskem obratu so 
peno očistili, izpraznili in očistili fontano 
ter jo ponovno zagnali. Ogled je opravil tudi 
občinski inšpektor. Storilec za zdaj ni znan. 
Vzorec vode je bil poslan v analizo. Razen 
dodatnega dela, ki so ga imeli naši zaposle-
ni s čiščenjem, druge škode nismo zaznali."

Krožišče v penah
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

V občini Medvode se nadaljuje gradnja kanalizacije, ki jo Ob-
čina Medvode pelje v partnerstvu z Občino Vodice in Mestno 
občino Ljubljana v sklopu trenutno največjega kohezijskega 
projekta v državi – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na ob-
močju vodonosnika Ljubljanskega polja.
Hkrati z gradnjo kanalizacije, ki je sofinancirana s strani 
Evropske unije, bodo na območju občine Medvode obnovili ali 
zgradili tudi nekatere druge komunalne vode in ceste. V okvi-
ru prvega dela projekta Čisto zate bo dograjena kanalizacija v 
aglomeracijah Medvode in Spodnje Pirniče, in sicer na obmo-
čju Vikrč, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju ter v naseljih 
Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, 
Rakovnik in Vaše. Skupna dolžina na novo zgrajenega fekal-
nega kanalizacijskega omrežja bo 22 km. Obnovili bodo tudi 
12,5 kilometra vodovoda, zgradili 10,5 kilometra nove mete-
orne kanalizacije in razširili plinovodno omrežje v dolžini 15 
kilometrov. Zgradilo se bo tudi optično omrežje. Po izvedenih 
delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih 
vodov, na novo urejene in asfaltirane, rekonstrukcije in no-
vega pločnika pa bo deležna tudi cesta Vikrče–Tacen.
Nov korak naprej je bil storjen konec julija, ko je Občina Med-
vode s podjetjem IMP (izbrano je bilo na javnem naročilu, ob-
javljenem marca letos) podpisala pogodbo za sočasno gradnjo 
komunalne infrastrukture, za gradnjo meteorne kanalizacije, 
obnovo vodovoda in obnovo ceste Vikrče–Tacen. Projekt, vreden 
več kot osem milijonov evrov, se je že začel izvajati. Investicijo 
sočasne gradnje bo Občina Medvode financirala z lastnimi sred-
stvi v višini 6.786.858 evrov, Javno podjetje Energetika Ljubljana 
pa bo za širitev plinovodnega omrežja prispevalo 1.252.874 evrov.

KOTIČEK ČISTO ZATE:

Informacije o poteku gradnje kanalizacije ČISTO ZATE:
Zgornje Pirniče – kanal Sf (Zg. Pirniče 91e–Zg. Pirniče 91k) – 
začetek del predvidoma septembra
Zgornje Pirniče – kanal Sg (Zg. Pirniče 91r–Zg. Pirniče 91m) – 
začetek del predvidoma septembra 
Zgornje Pirniče – kanal S15 in S15-1 (Zg. Pirniče 22b–Zg. Pirni-
če 26a in Zg. Pirniče 24b–Zg. Pirniče 45c) – v gradnji, predvido-
ma do konca oktobra, kasneje še ostala infrastruktura

Vikrče–kanal S3 in S3-1 (Vikrče 13–Vikrče 22) – v gradnji, predvi-
doma do konca leta, kasneje še optično in plinovodno omrežje 
Preska (Bizantova cesta) – kanal O-15 – v gradnji, predvidoma 
do konca septembra  
Zgornje Pirniče – kanal Sh (Zgornje Pirniče 93–Zgornje Pirni-
če 124) – v gradnji, fekalna kanalizacija predvidoma do začet-
ka novembra, kasneje še ostala infrastruktura 
Zgornje Pirniče – kanal S14-1 in S14 (Zgornje Pirniče 17–Zgor-
nje Pirniče 2d) – v gradnji, fekalna kanalizacija predvidoma 
do konca novembra, kasneje še ostala infrastruktura 
Vikrče – kanal O1-1 (Vikrče 23–Vikrče 39) – v gradnji, predvido-
ma do konca septembra   
Preska (Bizantova cesta) – kanal O13 in O11 – dela v zaključni 
fazi, deloma že asfaltirano
Vikrče – kanal S4 (Vikrče 35a–Vikrče 34e) – v gradnji, predvi-
doma do konca septembra 
Ladja – kanalizacija zgrajena, dodatno še gradnja optičnega 
in plinovodnega omrežja, asfaltiranje novembra
Rakovnik – v gradnji, predvidoma do začetka oktobra
Čarmanova ulica (Medvode) – kanalizacija zgrajena, do kon-
ca leta bo potekala še gradnja črpališča 
Kanal Spodnje Pirniče–Zgornje Pirniče "Pod Stražo" – večina 
del zaključena, oktobra asfaltiranje

Odpirajo se še nove trase
Poleg gradnje fekalne kanalizacije v občini Medvode poteka tudi že sočasna gradnja 
druge nove komunalne infrastrukture, za katero je bila pogodba v vrednosti več kot 
osem milijonov evrov podpisana konec julija.

V sklopu gradnje kanalizacije je po občini odprtih veliko gradbišč. 
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

 Začelo se je novo šolsko leto. Tudi 
letos ste na prvi šolski dan obiskali 
prvošolce.
"Srečanje s prvošolci je vedno prijetno. 
Letos imamo v občini Medvode 202 pr-
vošolca, kar je rekordna številka v za-
dnjih letih. To je prijetna novica v smi-
slu, da je naravni prirast pozitiven, da je 
občina zanimiva za priseljevanje, malo 
bolj grenek priokus pa ima občinska 
skrb, kako tem otrokom in učiteljem 
omogočiti čim boljše prostore za šola-
nje."

 Že večkrat je bilo povedano, da se je 
prostorska stiska iz vrtca preselila v 
šolo. Kako kaže z njenim reševanjem?
"Dve osnovni šoli imata prostorske te-
žave. Finančno manjši zalogaj bo OŠ 
Simona Jenka Smlednik, kjer bo treba 
vzpostaviti pogoje za dvooddelčno de-
vetletko. Neprimerno večji zalogaj pa 
bo gradnja nove Osnovne šole Preska. S 
sprejetim Občinskim prostorskim načr-
tom nam je uspelo zagotoviti novo lo-
kacijo pred Osemenjevalnim centrom 
Preska. Zaključuje se priprava projektne 
naloge, ki je osnova za izvedbo arhitek-
turnega natečaja. Težko je napovedati, 
kdaj bi se gradnja lahko začela. Vse je 
odvisno od tega, kdaj bo država objavila 
razpis za sofinanciranje. Naša naloga 
je, da imamo do takrat pripravljeno vso 
dokumentacijo. Gradila se bo trioddelč-
na osnovna šola, medtem ko vrtca ne 
bo na tej lokaciji, saj ni dovolj prostora."

 Kakšne načrte imate za območje se-
danje lokacije osnovne šole v Preski? 
"Bomo videli. O tem je še prezgodaj govo-
riti, sploh ker bo odločitev o tem sprejel 
občinski svet v naslednjem mandatu."

 Na šolah je bilo med poletjem kar 
nekaj večjih investicij.
"Največji investiciji sta energetski sana-
ciji OŠ Simona Jenka Smlednik in POŠ 
Topol. Na Topolu se je pokazala potreba 
po izvedbi še dodatnih del, kot je zame-
njava ograje okrog šole, ureditev novega 
šolskega igrišča ... Šole so kot vsako leto 
izvedle tudi manjša vzdrževalna dela."

 Nova večja investicija je obnova 
igrišča pri OŠ Medvode. Kako kaže?
"Izvajalec je izbran in njegova ponudba 
ni presegla predvidene, kar je v trenu-
tnih razmerah v gradbeništvu redkost. 
Vrednost del je okrog 220 tisoč evrov. 
Štirideset tisoč evrov bomo zaradi uspe-
šne kandidature na razpisu dobili od 
države. To je projekt, ki bo zelo izbolj-
šal kakovost bivanja tako otrok v šoli 
kot vseh, ki živijo v tem delu Medvod. 
Projekt bo izveden v eni fazi, vključno 
z atletsko stezo s tartanom, košarkar-
skim in malim nogometnim igriščem. 
Verjetno bomo zgradili tudi grbinasti 
poligon, kot je v Pirničah."

 Če se ustaviva še pri Osnovni šoli 
Jela Janežiča v sosednji škofjeloški 
občini. Odločitev je bila, da greste v so-
ustanoviteljstvo. Kdaj bodo sledili na-
slednji koraki?
"Na septembrski seji občinskega sveta 
bo na dnevnem redu osnutek odloka o 
soustanoviteljstvu."

 Kakšno pa je stanje v Vrtcu Medvo-
de? So sprejeti vsi otroci?
"V vrtec so sprejeti vsi otroci, ki so imeli 
vstop s 1. septembrom. Po informacijah 
se bodo v vrtcu med letom trudili od-
preti še polovični oddelek, tako da bodo 
lahko sprejeti tudi otroci, ki imajo vstop 

kasneje. Enota Ostržek Vrtca Medvode je 
bila med poletjem tudi energetsko sani-
rana in to je bil prvi objekt v sklopu teh 
treh sanacij v okviru javno-zasebnega 
partnerstva, ki je bil zaključen."

 Poletje je bilo v znamenju podpiso-
vanja pogodb. Konec julija ste jo pod-
pisali za sočasno gradnjo komunalne 
infrastrukture. 
"S podjetjem IMP, d. d., smo podpisali 
pogodbo za gradnjo meteorne kanaliza-
cije, obnovo vodovoda in obnovo ceste 
Vikrče–Tacen. Projekt je vreden več kot 
8 milijonov evrov in se bo izvajal hkrati 
z gradnjo fekalne kanalizacije. Sočasna 
gradnja se je že začela na dveh gradbi-
ščih."

 Kako napreduje največji infrastruk-
turni projekt v zgodovini občine?
"Odprtih imamo dvanajst gradbišč, 
skoraj polovico več, kot smo mislili, da 
jih bomo maksimalno imeli. To je po 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Poletje podpisovanja pogodb
Iz pogovora z županom: Otroci v vrtec in šolo – Poleti podpisali pomembne pogodbe – 
Projekti v teku – Začela se bo gradnja galerije Sora ter športnega parka pri OŠ Medvode

Župan Nejc Smole (desno) in predsednik uprave IMP-ja Franc Žmavc sta julija podpisala 
pogodbo o izvedbi sočasne gradnje komunalne infrastrukture.

"Poleg tržnice in ceste od 
Zbilj do Jeprce bo tretje večje 
gradbišče v Sori, kjer bomo še 
ta mesec začeli gradnjo prizidka 
– galerije h kulturnemu domu. 
V zaključni fazi pa so dela v 
Aljaževi hiši."
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zaslugi dveh dejavnikov: izvajalec in 
podizvajalci fekalne kanalizacije de-
lajo dobro, druga stvar pa je razume-
vanje s strani ljudi. Če bo projekt zato 
končan prej, kot je bilo predvideno, je 
težko reči. Sočasna gradnja je zahtev-
na, poleg tega bo veliko odvisno tudi 
od zime. Za nas bi bilo najbolj ugodno, 
tudi z vidika zimske službe, če bi bila 
mila."

 Se prebivalci, ki živijo na območju 
gradnje, veliko obračajo na občino?
"Imajo veliko vprašanj, ki pa so zelo 
razumna. Morda kakšna stvar še ni 
bila vsem dovolj jasno pojasnjena. Od-
pravljajo se dnevni dogodki na gradbi-
ščih, kar pa je pri tako velikem projektu 
normalno. Na občinski upravi zagoto-
vo polovico časa namenimo temu pro-
jektu, saj je nanj vezana tudi priprava 
dokumentacije, kot je na primer oddaja 
zahtevkov za evropska sredstva ... Vza-
me nam veliko časa in s tega naslova 
tudi opravičilo občanom, če smo drugje 
morda manj odzivni."

 Konec avgusta je v Škofji Loki sledil 
podpis pogodbe za izdelavo študije za 
porečje Sore. Kako pomembna je, kaj 
prinaša Medvodam?
"Gre za hidravlično-hidrološko študijo, 
h kateri smo pristopile občine, saj dr-
žava tukaj ni odigrala svoje vloge. Za 
Medvode je to pomembna študija. Vsak 
še najmanjši zadrževalnik na katerem 
koli pritoku poskrbi, da je nekaj kubič-
nih metrov vode v Sori manj takrat, ko 
je to najbolj problematično. Na podro-
čju poplavne varnosti nam je skupaj z 
državo uspelo izpeljati projekt ureditve 
Sotočja. Ostaja pa nam še projekt uredi-
tve goričanskega jezu, manjši del na ra-
kovniškem potoku in sam izliv Ločnice 
v Soro. To so po mojem mnenju glavni 
trije ukrepi na reki Sori, ki jih bo še tre-
ba izvesti."

 Prav tako konec avgusta je na Je-
senicah minister za infrastrukturo 
s predstavniki 24 občin in Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske podpisal 
dogovor o sodelovanju pri projektu 
označevanja kolesarskega omrežja.
"V okviru tega projekta se bo trasa opre-
mila z usmerjevalnimi tablami za ko-
lesarje, pripravljeni bodo zemljevidi, 
spletna stran in mobilna aplikacija. 
Medvode so 'dvoživka'. Povezovati se 
moramo z osrednjo Slovenijo in z Go-
renjsko. Prisotni smo tudi pri Loških 
kolesarskih poteh."

 Še bolj pomemben pa bo projekt 
gradnje kolesarske poti po Medvodah.

"To je velik projekt v okviru Ljubljanske 
urbane regije. Vreden je 1,4 milijona 
evrov in je osrednji projekt te kohezije, 
ki se bo izvajala v naslednjem man-
datu. Da je v dogovor regij po novem 
umeščen tudi projekt Kolesarska pot 
Medvode (Preska)–Medvode (središče)–
Pirniče–Vikrče je za nas uspeh, ker nam 
je uspelo dokazati, da je povezava Pre-
ske, Medvod po spodnji pirniški terasi 
s kolesarsko stezo, ne samo s tablami, 
nujno potrebna. Ne smemo pozabiti, da 
dobimo s tem tudi brv čez Savo med ob-
čino in knjižnico, kar pa ne bo pridobi-
tev samo za kolesarje. Druga velika in-
frastrukturna pridobitev bo obnovljen 
podhod pod železnico v Preski."

 Poleti so podrli sramoto Medvod, 
nekdanji Sokolski dom.
"Upam, da bodo objekt podrli še do tal 
in da bo investitor čim prej predstavil 
projekt za novogradnjo."

 Jesen bo prav tako investicijsko 
obarvana. Obeta se gradnja na cesti od 
krožišča v Zbiljah do Jeprce.
"Izbran je že izvajalec, kar pomeni, da 
bomo z oktobrom lahko začeli z deli."

 Kaj to pomeni za Obrtno cono Jepr-
ca?
"To je ključno. Hkrati bomo namreč 
rekonstruirali cesto, zgradili pločnik, 
do vhoda v obrtno cono bomo pote-
gnili plin, kanalizacijo, nov vodovod, 
na enem delu se bo zgradila meteor-
na kanalizacija, na celotnem območju 
optično omrežje. S tem bo Obrtna cona 
Jeprca in seveda tudi del naselja Zbilje 
(Žeje) komunalno opremljena. To pa 
pomeni veliko bolj kredibilne pogovo-
re s potencialnimi investitorji v obrtno 
cono. Dokler smo jim ponujali le neo-
premljena zemljišča, resnega zanima-
nja ni."

 Bo Obrtna cona Jeprca tudi dejansko 
zaživela?
"Imamo investitorja, ki se zanima za 
celotno območje. Njegov pogoj je seve-
da komunalno opremljeno zemljišče. 
Treba bo spremeniti obstoječi Občinski 
lokacijski načrt, ker z 22 manjšimi par-
celami v današnjem času ni več zani-
miv. Prihodnji občinski svet bo moral 
odločati o tem, ali takšno usmeritev 
podpira."

 Izbran je izvajalec za urejanje cen-
tra Medvod, za tržnico.
"S tretjim javnim razpisom nam je le 
uspelo dobiti izvajalca za ureditev tržni-
ce, parka in večnamenske ploščadi. V 
roku smo dobili štiri ponudbe v vredno-
sti od nekaj manj kot 829 tisoč evrov do 

dobrih 1,2 milijona evrov. Javno naroči-
lo smo oddali najcenejšemu ponudni-
ku, to je Gorenjski gradbeni družbi, d. 
d. Njihova ponudba je v višini 828.948,29 
evra. Izvajalca torej imamo, računam, 
da bomo v začetku oktobra lahko začeli 
z gradnjo. Kam bomo v vmesnem času 
prestavili tržnico, se še dogovarjamo. V 
igri sta dve lokaciji: parkirišče pri Mer-
catorju in območje okrog občine."

 Se obeta še kakšen večji projekt?
"Poleg tržnice in ceste od Zbilj do Jepr-
ce bo tretje večje gradbišče v Sori, kjer 
bomo še ta mesec začeli z gradnjo pri-
zidka – galerije h kulturnemu domu. V 
zaključni fazi pa so dela v Aljaževi hiši. 
Sedaj bomo imeli spominsko-kulturni 
spomenik, ki bo ustrezal tudi kriterijem 
spomeniškega varstva. Pritličje se bo 
navezovalo na delovanje Jakoba Aljaža, 
zgornji del pa ostaja v funkciji, kot je 
bil, torej galerije, kulturnega, multime-
dijskega prostora. Objekt upravlja Javni 
zavod Sotočje Medvode."

 V ponedeljek, 17. septembra, se boste 
srečali z gospodarstveniki. Kaj bo leto-
šnja osrednja tema?
"Sprejeti Občinski prostorski načrt in 
posledice ter nove pridobljene gospo-
darske cone in vizija občine v njih."

 Jesen bo tudi v znamenju lokalnih 
volitev. Ste že sprejeli odločitev: vno-
vična kandidatura za župana da ali 
ne?
"Odločitev bom moral sprejeti zelo hitro, 
saj kot nestrankarski kandidat lahko 
kandidiram samo z overjenimi podpisi 
občanov. Volilni roki pa že tečejo. Vo-
livcem v vsakem primeru želim modro 
izbiro."

"Dve osnovni šoli imata 
prostorske težave. Finančno 
manjši zalogaj bo OŠ Simona 
Jenka Smlednik, kjer bo 
treba vzpostaviti pogoje za 
dvooddelčno devetletko. 
Neprimerno večji zalogaj pa 
bo gradnja nove Osnovne šole 
Preska. S sprejetim Občinskim 
prostorskim načrtom nam je 
uspelo zagotoviti novo lokacijo 
pred Osemenjevalnim centrom 
Preska. Zaključuje se priprava 
projektne naloge, ki je osnova 
za izvedbo arhitekturnega 
natečaja."
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BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega 
nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 
PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju, od 8. do 13. ure.  
Za svetovanje se je treba predhodno naročiti na telefonsko številko 01/521 18 88 ali na elektronski naslov  
pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2018: 28. 9., 26. 10., 30. 11. in 21. 12.

MAJA BERTONCELJ

Medvoški občinski svetniki so imeli za-
dnjo sejo konec junija. V julijski številki 
smo podrobneje pisali o sprejetem Ob-
činskem prostorskem načrtu. So pa sve-
tniki na isti seji sprejeli tudi rebalans 
proračuna za leto 2018.
Proračun za leto 2018 je bil sprejet 7. 
decembra 2016, v njem pa ni bilo plani-
ranega presežka, ki so ga sedaj dodali 
z rebalansom. "V proračunsko leto 2018 
skupaj s krajevnimi skupnostmi prena-
šamo sredstva v višini 3.403.829 evrov. 
V presežku je 1.780.862 evrov namen-
skih prihodkov ter 67.271 evrov še ne-
koriščenih sredstev unovčene bančne 
garancije za dobro izvedbo del za Vrtec 
Smlednik. Čistega proračunskega pre-
sežka je 1.335.817 evrov. Povečala so se 
sredstva iz naslova dohodnine za slabih 
282 tisoč evrov. Druge prihodke smo pla-

nirali na podlagi lanske realizacije, kar 
pomeni precej optimistično, saj je bila 
lanska realizacija nekaterih prihodkov 
nepričakovano visoka. Iz tega naslo-
va smo prihodkovno stran povečali še 
za dobrih 600 tisoč evrov v primerjavi 
z veljavnim proračunom. V sprejetem 
proračunu je bilo za namen "kohezije" 
predvideno tudi zadolževanje v višini 
1.500.000 evrov, kar smo v rebalansu 
ohranili. Tako imamo na prihodkovni 
strani rebalansa proračuna za dobrih 
štiri milijone evrov dodatnih sredstev. 
Večino teh smo namenili investicijam," 
so zapisali v obrazložitvi. Nekaj je tudi 
drugih sprememb. Na področju druž-
benih dejavnosti tako na primer zaradi 
višjih cen v vrtcih za ta namen dodajajo 
sredstva v višini 220 tisoč evrov.
V proračun z rebalansom uvrščajo nove 
postavke glede na sprejeti proračun, in 
sicer: Vodovod krožišče Zbilje–Žeje–po-

slovna cona, Vodovod v Sori, Vodovod 
na državni cesti čez Soro, Cesta in ploč-
nik krožišče Zbilje–Žeje–poslovna cona, 
Pločnik v Sori ob LC Sora–Topol, Cesta od 
Žlebe 8 do Žlebe 13, Pločnik od krožišča 
Na klancu do Stana, Pločnik v Vašah, 
Ureditev prehoda za pešce v Hrašah, 
Ureditev ceste preko dvorišča Dolinar 
v Studenčicah. Vsi navedeni projekti so 
enoletni. Nove postavke v proračunu, 
za katere so predvidena tudi evropska 
sredstva, so: Kolesarska povezava Bo-
novec, Kolesarska pot Preska –Medvo-
de–Pirniče–Vikrče ter Loške kolesarske 
poti. Na področju družbenih dejavnosti 
so odprli novi postavki: Knjižnica – ob-
nova sanitarij in Osnovne šole – izgra-
dnja brezžičnih omrežij in nabava IKT-
-opreme. 
Rebalans proračuna so predlagali tudi 
zaradi uravnoteženja med prejemki in 
izdatki. 

Z rebalansom proračuna do novih postavk
Na prihodkovni strani rebalansa proračuna za letošnje leto je za dobrih štiri milijone 
evrov dodatnih sredstev.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je letos spomladi uspešno nadgradila obstoječo 
merilno postajo za merjenje kakovosti zraka z merilnikom del-
cev PM10, ki je postavljena pri Zdravstvenem domu Medvode.
Podjetje Artes iz Velenja, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, 
je zagnalo merilnik trdnih delcev za hkratno merjenje kon-
centracije PM1, PM2.5 in PM10. Za nakup merilnika v vredno-
sti 27.419,50 evra je Občina Medvode prejela tudi donacijo jav-
nega podjetja Energetika Ljubljana v vrednosti 13 tisoč evrov. 
"Elektroinštitut Milan Vidmar iz Ljubljane, ki v letu 2018 iz-
vaja dejavnost v okviru obravnavanja kakovosti zunanjega 

zraka, je vzpostavil zajem in obdelavo podatkov. Izmerjene 
vrednosti so prikazane na spletni strani inštituta kot tudi ob-
činski spletni strani pod rubriko Lokalno, kjer jih občani in 
druga zainteresirana javnost lahko podrobneje spremljate," 
pojasnjujejo na Občini Medvode.
Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev 
PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljenih 35 pre-
seganj mejne vrednosti. V Sloveniji je predvsem izpostavljen 
problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki 
so večinoma posledica industrijskih procesov, lokalnih izpu-
stov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tople sa-
nitarne vode v gospodinjstvu ter emisij iz prometa.

Nadgrajena merilna postaja
Obstoječa okoljska merilna postaja za merjenje kakovosti zraka pri Zdravstvenem 
domu Medvode je nadgrajena z merilnikom delcev PM10. 
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Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz va-
ških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih 
vodovodnih sistemov (VS) uporabnike pitne 
vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da 
je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi 
stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in je 
zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo 
v prehrambne namene obvezno prekuhava-
ti: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - Seniči-
ca, 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 Ob-
čine Medvode www.medvode.si. Navodila, 
priporočila in mnenja glede vzdrževanja 
sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih 
vodovodnih sistemov so objavljena na sple-
tnih straneh Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje. Občina Medvode

Obvestilo

Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode je 
13. avgusta razpisal prosto delovno mesto 
direktorja zavoda. Izbrani kandidat bo po 
soglasju Občinskega sveta Občine Medvo-
de imenovan za dobo petih let. Nastop dela 
bo predvidoma 1. decembra. Javni zavod 
Sotočje vodi v. d. direktorja Aleš Kalan.

Izbirajo direktorja

Lokalne volitve bodo potekale 18. novem-
bra. Na njih bodo občani volili župana, 
člane občinskega sveta in člane svetov kra-
jevnih in vaških skupnosti. Sredi avgusta je 
Občina Medvode odprla spletno stran, na 
kateri najdete povezave in obrazce za po-
samezne volitve. Občinska volilna komisi-
ja Občine Medvode na stran sproti dodaja 
nove informacije.

Lokalne volitve sredi 
novembra

Občina Medvode je zgradila pločnik v na-
selju Goričane v dolžini okrog 140 metrov 
ob avtobusnem postajališču. "S tem smo 
zagotovili večjo prometno varnost pešcev v 
cestnem prometu, predvsem otrok, ki upo-
rabljajo to šolsko pot," pravijo. Vrednost 
del je nekaj več kot 33 tisoč evrov.

Pločnik v Goričanah

MAJA BERTONCELJ

Srečujemo se na igrišču/Igrajmo se je 
eden od dvanajstih projektov, ki so se 
v okviru prvega Javnega poziva za izbor 
operacij za uresničitev ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas 
v letu 2017 potegovali za sofinanciranje 
oziroma podporo Evropske unije.

POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL

Projekt, s katerim Evropa investira v 
podeželje, je sestavni del prenove vaške-
ga jedra v Trnovcu, ki ob že zgrajenem 
športnem igrišču in prostorih Krajevne 
skupnosti Trnovec predvideva postavi-
tev otroških igral za najmlajše. 
"Pomanjkanje možnosti za aktivno pre-
življanje prostega časa otrok in staršev v 
domačem okolju je pripeljalo do odločitve 
krajanov po načrtovanju vaškega jedra, 

kjer bo prostor za srečevanje in druženje, 
prireditve, predavanja, otroške delavni-
ce, lokalno tržnico in piknike. Ureditev 
vaškega jedra s postavitvijo otroških igral 
bo prispevala k izboljšanju socialnih, 
ekonomskih in bivalnih razmer, hkrati 
pa se bo povečal prostor za razvoj družab-
nega življenja. Otroci in mladostniki so 
še posebej občutljivi na standard bival-
nega okolja, v katerem živijo. Zagotavlja-
nje širših možnosti preživljanja prostega 
časa pomeni standard enakih možnosti, 
kar ohranja poseljenost oddaljenih vasi 
oziroma ohranja podeželje," poudarjajo 
v Krajevni skupnosti Trnovec. Projekt je 
namenjen predšolskim in šolskim otro-
kom ter njihovim staršem.

VELIKO PROSTOVOLJNIH UR

Urejanje ob finančni podpori Občine 
Medvode in Direkcije za vode Republike 
Slovenije poteka po načrtih. "V tem času 
potekajo zaključna dela urejanja okolice 
in teče rok za dobavo igral. V tem mese-
cu naj bi se začelo tudi urejanje brežine 
vodotoka Ločnica," še pojasnjujejo v KS 
Trnovec. Krajani veliko dela na obmo-
čju njihove krajevne skupnosti naredijo 
tudi sami s prostovoljnimi urami.

Vaško jedro Trnovec dobiva  
lepšo podobo
Zaključuje se urejanje okolice, dela tudi na brežini 
vodotoka Ločnice.

V Trnovcu prenavljajo vaško jedro. / Foto: arhiv KS Trnovec

Pomanjkanje možnosti za 
aktivno preživljanje prostega 
časa otrok in staršev v 
domačem okolju je pripeljalo 
do odločitve krajanov po 
načrtovanju vaškega jedra.
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MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode se tudi letos pridružuje 
Evropskemu tednu mobilnosti, ki širom 
Evrope obiskovalce središč mest, kra-
jev in vasi spominja, kako prijetnejši bi 
lahko bil promet brez izpušnih plinov. 
Podnaslov letošnjega tedna je Združuj 
in učinkovito potuj.

ŽELIJO, DA JE EVROPSKI TEDEN  
MOBILNOSTI DOBRO SPREJET

"V ta namen bomo organizirali številne 
prireditve, ki bodo občane spomnile na 
skupnostno odgovornost do čistejšega 
okolja in svojega zdravja. Načrtovana je 
tudi zapora Medvoške ceste od začetka 
mostu čez Soro do tržnice (prvega izvoza 
za Mercator), in sicer od ponedeljka, 17. 

septembra, do petka, 21. septembra," spo-
ročajo z Občine Medvode. Zaključna pri-
reditev bo 21. septembra, na Dan brez av-
tomobila, ko se bodo uslužbenci občinske 
uprave ponovno odpravili na terensko 
delo kar s kolesi. Osrednji del se bo začel 
ob 17. uri na zaprtem delu Medvoške ce-
ste. Ker želijo, da je projekt Evropski teden 
mobilnosti 2018 dobro sprejet med ljudmi 
in za ljudi, bodo v program zaključne 
prireditve vključeni številni prostovolj-
ci. Slavnostni govornik bo župan Občine 
Medvode Nejc Smole. Na koncu bosta 
župan in občinski inšpektor Aleš Karba 
nagradila najbolj prizadevne učence za 
sodelovanje v Pešbusu, in sicer na predlo-
ge osnovnih šol. V primeru dežja bo za-
ključna slovesnost v Knjižnici Medvode. 
Podroben program in dogajanje za celo-
tni teden lahko spremljate tudi na Face-
book strani CPS Medvode.

BREZ AVTA IMA VEČ ČASA ZASE

Na občini občanke in občane prijazno 
vabijo, da se vsaj v prihodnjem tednu v 
središče občine podajo peš, s kolesom 
ali delijo prevoz. Za enega najbolj trajno-

stno mobilnih občanov velja Jakob Šubic 
s Topola, ki je pripravil naslednje bese-
dilo kot spodbudo k spremembi načina 
življenja. Kot pravi, ima brez avta čas 
zase: "Avtomobila ne vozim več. Imam 
več časa zase. Delo opravljam od doma, 
dva- do trikrat na teden grem na teren, 
s kolesom, včasih z vlakom, avtobusom. 
Ne delam veliko. Ker nimam avtomobi-
la, je moj bruto dohodek na mesec lahko 
manjši za približno šeststo evrov. Torej, 
delam manj in pri tem zelo uživam. 
Navdušujem vrtce in šole po Sloveniji za 
učenje v gozdu. Srečujem čudovite ljudi, 
ki si žele izstopiti iz sodobnega vrtiljaka.
Okoli mene in v meni je veliko, veliko 
lepote. Ptičje petje prebuja pradavni in-
stinkt v vsaki celici mojega telesa. Zre-
nje v oblake razteza meje mojega tele-
sa v neskončnost. Preproga gozdov me 
sprejme vase, zlijem se z njo. Imam čas, 
čas, da zastanem, da vidim, čutim. Čas, 
da sem ob svojih otrocih, zdaj, ko potre-
bujejo trdno oporo. Oporo pri razume-
vanju sveta. Kot je rekel John Lennon: 
'Lahko rečeš, da sem sanjač. A nisem 
sam. Morda se mi nekega dne pridru-
žiš. In Svet bo kot eno.'."

Medvode v Evropskem tednu mobilnosti
Od 17. do 21. septembra bodo potekali številni dogodki, tudi letos bo za motorni 
promet zaprt del centra Medvod.

Jakob Šubic: "Avtomobila 
ne vozim več. Imam več časa 
zase. Delo opravljam od doma, 
dva- do trikrat na teden grem 
na teren, s kolesom, včasih z 
vlakom, avtobusom."
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MAJA BERTONCELJ

Medvoški športniki dosegajo velike uspehe 
tudi na mednarodnih tekmovanjih. Ob naj-
večjih bodo po novem prejeli tudi denar-
no nagrado. Svet javnega zavoda Sotočje 
Medvode je namreč konec avgusta sprejel 
nov pravilnik o denarnih nagradah športni-
kom v občini Medvode za vrhunske športne 
dosežke. Pravilnik se bo uporabljal od 1. 
januarja 2019. Do denarne nagrade bodo 
upravičeni športniki, ki imajo na dan osvo-
jitve vrhunskega športnega dosežka stalno 
bivališče v občini Medvode ter izpolnjujejo 
pogoje iz pravilnika. Višina denarne nagra-
de je določena glede na vrsto tekmovanja 
in uvrstitev. Najvišja je za zmago na olimpij-
skih igrah, in sicer 2500 evrov, za olimpij-
sko srebro 1500 evrov in za olimpijski bron 
1100 evrov. Za ostale dosežke so zneski 
nižji od tisoč evrov. Naslov svetovnega pr-
vaka bo na primer športniku prinesel 700 
evrov, zmaga na tekmi svetovnega poka-
la 400 evrov, zmaga v skupnem seštevku 
svetovnega pokala pa sedemsto evrov. 
Višina denarne nagrade in tekmovanja, ki 
se upoštevajo, so zapisana v prilogi pravil-
nika. Kandidate za denarne nagrade lahko 
predlagajo društva, zveze društev, druge 
športne organizacije, podjetja, zavodi ali 
posamezniki. Dosežek kandidata morajo 
strokovni službi Javnega zavoda Sotočje oz. 
po e-pošti: sport@zavodsotocje.si sporoči-
ti najkasneje v roku deset dni od uradne 
objave rezultata. Postopek izvrševanja pra-
vilnika je v pristojnosti strokovnega sveta 
Javnega zavoda Sotočje.

Za olimpijsko zlato  
dva tisoč petsto evrov

MAJA BERTONCELJ

Občina je v Knjižnici Medvode sredi avgu-
sta začela s prenovo dotrajanih sanitarij. 
"Zamenjali bomo keramiko, tlake, vrata, 
vodovodno napeljavo in odtočno kanaliza-
cijo ter uredili prezračevanje. Vrednost del 
je okrog 21.740 evrov. Sredstva so zagoto-
vljena na proračunski postavki Knjižnica 
– obnova sanitarij. Dela bodo predvidoma 
končana do konca septembra," sporočajo 
z Občine Medvode. Obiskovalce knjižnice 
prosijo za razumevanje, saj uporaba sani-
tarij v času obnove ni možna, prav tako je v 
knjižnici občasno bolj hrupno.

Obnova sanitarij v 
Knjižnici Medvode

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Konec julija je predsednik Razvojnega 
sveta Osrednjeslovenske razvojne regije 
Metod Ropret z ministrom za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo Zdravkom Po-
čivalškom podpisal dopolnitev dogovo-
ra za razvoj Osrednjeslovenske razvojne 
regije, v kateri je tudi projekt izgradnje 
kolesarske poti v Medvodah.
V prednostni naložbi spodbujanja 
multimodalne urbane mobilnosti 
je na novo vključena kolesarska pot 
Medvode (Preska)– Medvode (sredi-
šče)–Pirniče–Vikrče. Nosilec projekta 
je Občina Medvode, njegova skupna 
ocenjena vrednost pa znaša 1.391.400 
evrov. Predvidena vrednost sofinan-
ciranja iz sredstev evropske unije in 
nacionalnih sredstev je 1.140.491 evrov. 
Občina Medvode bo morala sama za-
gotoviti 250.908,20 evra. V projekt je 
vključena izgradnja kolesarske poti 
od Vikrč do Verja, novo brv čez reko 
Savo iz Verja v Medvode in preureditev 
podhoda pod železniško progo na Bar-
letovi cesti. Občino Medvode v Razvoj-
nem svetu zastopa župan Nejc Smole. 
Podpisan dogovor predstavlja osnovo 
za pripravo projektne dokumentacije 

za projekt, ki ga morajo ministrstvu v 
potrditev predložiti do leta 2020. Če bo 
odobren, pa sredstva porabiti do konca 
finančne perspektive 2023.
Na področju kolesarskih poti je bil konec 
avgusta storjen še en korak. Minister za 
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na 
Jesenicah s predstavniki 24 občin in Ra-
zvojno agencijo Zgornje Gorenjske pod-
pisal dogovor o sodelovanju pri projektu 
"Označevanje kolesarskega omrežja na 
območju občin Bled, Bohinj, Cerklje na 
Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gor-
je, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šen-
čur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, 
Žirovnica, Cerkno, Kamnik, Komenda, 
Logatec, Medvode in Vodice". V Imenu 
Občine Medvode je dogovor podpisala 
podžupanja Darinka Verovšek.
V okviru tega projekta se bo trasa, ki 
bo potekala po državnih in občinskih 
cestah ter bo povezala vse omenjene 
občine, opremila z usmerjevalnimi ta-
blami za kolesarje. Poglaviten namen 
tega projekta je informacija za kolesar-
je, katera kolesarska pot je v prvi vrsti 
najbolj varna. Izbranih je bilo kar štiri-
sto kilometrov kolesarskih poti, ki bodo 
označene z več kot šeststo usmerjeval-
nimi tablami.

Na novo vključena kolesarska 
pot od Medvod do Vikrč  
Občina sodeluje tudi pri projektu označevanja 
kolesarskega omrežja na območju Gorenjske.

Nova brv čez reko Savo za knjižnico in občinsko stavbo bi povezala Medvode in Verje. 
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"Živimo v neposredni bližini Zbiljskega 
jezera, zato si želimo, da bi okrog pote-
kala pešpot, pa ne samo zaradi obča-
nov, tudi z vidika turističnega razvoja 
občine. V to smo vložili že veliko pro-
stovoljnih ur dela, zdi pa se, kot da se 
nič ne premakne. Na tem projektu se je 
v preteklosti veliko naredilo, nato pa je 
obstal," je pogovor začela Zdenka Bokal, 
ki živi v Zbiljskem gaju in je gonilna sila 
civilne iniciative za krožno pešpot okoli 
Zbiljskega jezera.

BOKALOVA: "CIVILNA INICIATIVA JE V 
PROJEKT VLOŽILA VELIKO ENERGIJE"

Civilna iniciativa se je oblikovala juni-
ja leta 2009, torej pred dobrimi deveti-
mi leti. "Občinsko upravo smo peljali v 
Celje na Šmartinsko jezero, ki je vzorč-
ni primer črpanja denarja iz evropskih 
sredstev za takšno pešpot okrog jezera. 
Na medvoški občini takrat o evropskih 
sredstvih še niso razmišljali. Projekt so 
nam predstavili predstavniki Zavoda 
Celeia. Medvoška občinska uprava je 
prisluhnila projektu. Naše aktivnosti 
so se v sodelovanju z njimi nadaljeva-
le. Občina je objavila javno naročilo za 
Idejni projekt poti. Izbrani ponudnik je 
pripravil rešitve, ki vključujejo tudi pon-
tonsko pot od 'Gustla', prestavitev čol-

narne, pontonski bazen, ki ga Medvode 
nimajo, viseči most na najbolj ozkem 
delu jezera proti elektrarni, razgledni 
stolp ... Celoten projekt je bil ocenjen 
na 1,3 milijona evrov. To bi bila izved-
ba, s katero ne bi posegali v več parcel 
v zasebni lasti. Narejeno je bilo tudi že 
geološko poročilo kamnin v brežini za 
pontonsko pot, ki ga je financirala ob-
čina. To je bilo leta 2013. Ugotovitve so 
bile ugodne. Pred koncem zadnjega 
mandata, natančneje 3. oktobra 2014, 
je bila podpisana pogodba za izdelavo 
projektne dokumentacije za ureditev 
pešpoti ob Zbiljskem jezeru – 1. faza. Ta 
bi vključevala pontonsko pot od 'Gustla' 
do čolnarne, najnižja ponudba je bila v 
vrednosti 54.140 evrov. Kolikor vem, po-
trebujemo samo še soglasje za eno par-
celo (služnost ali nakup), da bi občina 
lahko podala vlogo za gradbeno dovolje-
nje. Tukaj je projekt po mojem vedenju 
obstal vse do danes. Civilna iniciativa je 
vanj vložila ogromno energije," je poja-
snila Bokalova.
Kot pravi, še vedno sledi projektu, da 
ne bi zamrl in da z načrtovanjem peš 
poti okrog Zbiljskega jezera ne bi začeli 
od začetka: "To bi bilo velika škoda, saj 
je bilo v projekt vloženega že kar nekaj 
denarja iz občinskega proračuna. Pro-
jekt je treba nadaljevati. Krajani nismo 
pasivni. Pričakujemo, da se pogodba iz-
vede do konca, da občina vloži vlogo za 

gradbeno dovoljenje in da se kandidira 
za evropska sredstva, ki jih je vsako leto 
manj za ta namen."

OBČINA: "SREDSTVA ZA IZVEDBO  
PROJEKTA SO REZERVIRANA"

Za odgovore in pojasnila v zvezi s projek-
tom pešpoti okoli Zbiljskega jezera smo 
se obrnili na Občino Medvode. "Projekt 
poti okoli Zbiljskega jezera bo razdeljen 
na več faz, prva faza pa je bila krajanom 
Zbilj že predstavljena in obsega ureditev 
dela pešpoti od Zbiljske ceste do sedanje 
čolnarne, s premostitvijo višinske razli-
ke med Zbiljsko cesto in nivojem jezera 
ter ureditev poti nad jezerom ob obali do 
sedanje čolnarne. V času od predstavitve 
krajanom smo izdelali projektno doku-
mentacijo IDZ, PGD in PZI, pridobljena so 
bila vsa soglasja. Za izvedbo projekta je 
bila potrebna tudi sprememba namemb-
nosti dela zemljišč iz gozdnih zemljišč v 
zemljišča, namenjena rekreaciji, kar se 
je zgodilo v novem Občinskem prostor-
skem načrtu, ki je stopil v veljavo letos 
julija. Projekt je torej pripeljan do faze, ko 
lahko začnemo s pridobivanjem gradbe-
nega dovoljenja. Sredstva za izvedbo pro-
jekta so rezervirana v Načrtu razvojnih 
programov v prihodnjih letih, 219 tisoč 
evrov že v prihodnjem letu in še 100 tisoč 
evrov v letu 2020, še vedno pa upamo, da 
bi del sredstev lahko pridobili s prijavo 
na katerega od razpisov," so sporočili.

Pešpot okoli Zbiljskega jezera, najprej prva faza
V Civilni iniciativi za krožno pešpot okoli Zbiljskega jezera sprašujejo, zakaj ne pride 
do realizacije projekta. Na Občini Medvode pojasnjujejo, da je projekt pripeljan do 
faze, ko lahko začnejo s pridobivanjem gradbenega dovoljenja.

Ob Zbiljskem jezeru je urejen le del poti, okrog se (še) ne da sprehoditi.

Projekt "Zbilje – turistično, 
športno in rekreativno 
središče" obsega več faz. 
Prva faza, ki je projektno tudi 
obdelana, obsega ureditev 
dela pešpoti od Zbiljske 
ceste do sedanje čolnarne, s 
premostitvijo višinske razlike 
med Zbiljsko cesto in nivojem 
jezera ter ureditev poti nad 
jezerom ob obali do sedanje 
čolnarne. Ocenjena vrednost 
prve faze je 229 tisoč evrov.
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ZAPOSLIMO TERENSKEGA SERVISERJA 
za prezračevalno, ogrevalno  

in hladilno tehniko

• 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.

ZDRUŽUJEMO ZNANJE
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Golfsko igrišče v Smledniku je spomladi dobilo nove lastni-
ke. Spomnimo, da je bilo konec novembra lani na prvi javni 
dražbi za 5,78 milijona evrov prodano Sberbank banki. Slednja 
ga je nato prodala lastnikom hotela Cubo v Ljubljani, družbi 
Cubo golf, turizem in gostinstvo, ki je v lasti treh Rusov. 
Od takrat je doživelo že kar nekaj sprememb, novo podobo je 
dobila tudi recepcija in trgovina. Več je povedal prvi mož po 
novem Diners Cubo golf igrišča Ljubljana v Smledniku Sandi 
Kovačević: "Od 5. januarja smo bili najprej najemniki golf-
skega igrišča v Smledniku, aprila je sledil nakup za okrog 5,7 
milijona evrov. Od takrat smo v igrišče in infrastrukturo in-
vestirali že dobrega pol milijona evrov. Naša glavna priorite-
ta je odlično vzdrževano igrišče. Skupina kot taka od igrišča, 
kar se zaslužka tiče, ne želi nič. Veliko se bo vlagalo v na-
stanitve." Ob sedanjem naselju Brezovec nadaljujejo gradnjo 
petzvezdičnih vil. Z vzpostavitvijo projekta Cubo vas (Cubo 
village) postavljajo nove standarde kakovosti nastanitvenih 
zmogljivosti in spremljevalne ponudbe v Sloveniji. Vas, ki bo 

delovala na način hotelskega kompleksa, v prvi fazi zajema 
štiri luksuzne vile, kasneje je predvidenih še pet, vse skupaj 
devet. Vsaka bo imela svoj bazen, velnes, gostitelja, ki bo go-
stom vsak trenutek na voljo. Vile prvih gostov letos še ne bodo 
sprejele. "Zapleti pri prestavitvi električne napeljave so nas 
nekoliko ustavili," je pojasnil Kovačević. Odprtje kompleksa 
načrtujejo konec prihodnjega leta.
Družba Cubo golf svojo dejavnost z nakupom golfskega igri-
šča v Smledniku v Sloveniji še širi. V njihovi lasti je že ome-
njeni Hotel Cubo v Ljubljani in tudi nekdanji hotel Kanin v 
Bovcu, ki ga obnavljajo. 

Golfsko igrišče: ruski  
lastniki, nova vizija
V golfsko igrišče so novi lastniki od 
nakupa vložili okrog pol milijona evrov. 

Lastnik po novem Diners Cubo golf igrišča v Smledniku je družba 
Cubo golf, ki je v lasti treh Rusov.

MAJA BERTONCELJ

Konec avgusta je potekala skupščina družbe Goričane, to-
varne papirja Medvode, na kateri je bilo zastopanega 98,67 
odstotka kapitala, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi 
uprave.
Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 5.167.108 evrov. Predlog 
uprave družbe je bil, da ta ostane nerazporejen, medtem ko 
se je nasprotni predlog malega delničarja Tomaža Hrovata 
glasil, da se bilančni dobiček nameni za dividende (v višini 
948.662 evrov) in za prenos v naslednje leto (4.218.446 evrov). 
Predlagal je dividendo v višini 2,12 evra na delnico. Svoj na-
sprotni predlog je podal v sodelovanju z Društvom malih 
delničarjev Slovenije. Na drugi strani je Vseslovensko zdru-
ženje malih delničarjev pred skupščino na upravo naslovilo 
predlog, s katerim je predlagalo delitev dividend v višini se-
dem evrov bruto na delnico oziroma skupno 3.132.374 evrov. 
Na skupščini je bil sprejet predlog uprave. Družba Goričane 
še naprej posluje stabilno. Zaposluje 219 ljudi. Konec lanske-
ga leta je začela obratovati nova biološka čistilna naprava. 
Projekt je bil vreden 1,5 milijona evrov. Kot so pojasnili, le-
tos načrtujejo tudi več manjših investicij na področju izbolj-
šanja proizvodnje. 

Dobiček nerazporejen
Na skupščini družbe Goričane so odločali 
tudi o bilančnem dobičku. 
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Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, 
Telefon: 506 23 00, E-pošta: info@scsl.si, Splet: http://www.scsl.si/

  

IZOBRAŽEVANJE  ODRASLIH
Vpis v šolsko leto 2018/19

 SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
	  oblikovalec kovin – orodjar
	  avtoserviser
	  avtokaroserist
	  inštalater strojnih inštalacij
	  strojni mehanik
	  mizar

 Pogoji za vpis: 
 - končana osnovna šola ali nižja poklicna šola
 - za prekvalifikacijo: končana 3-letna srednja poklicna šola

 Trajanje izobraževanja:
 - dve šolski leti

 
 POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
	  strojni tehnik
  avtoservisni tehnik
	  lesarski tehnik

 Pogoji za vpis: 
 -  končana 3-letna srednja poklicna šola ustrezne smeri 

 Trajanje izobraževanja:
 - dve šolski leti

  Potek izobraževanja: predavanja in izpiti v popoldanskem 
času in delno individualno izobraževanje (glede na število 
udeležencev). 

 - možnost obročnega plačevanja šolnine
 -  možno sofinanciranje šolnin Javnega štipendijskega,  

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada  
Republike Slovenije 

INFORMACIJE:  
04/ 506 23 72  IN NA WWW.SCSL.SI

SUZANA P. KOVAČIČ

Po podatkih mednarodne raziskave Anketa o izobraževa-
nju odraslih (Adult Education Survey) iz leta 2016 je bilo 
v Sloveniji vključenih v formalno ali neformalno izobra-
ževanje 46,1 odstotka odraslih, kar uvršča Slovenijo nad 
evropsko povprečje. "Vendar pa rezultati raziskave kažejo, 
da večina udeležencev v vseživljenjsko učenje prihaja le iz 
določenih ciljnih skupin – to so predvsem višje izobraženi, 
zaposleni predvsem v večjih podjetjih ter iz mlajših sta-
rostnih razredov. Najmanj zainteresirani za izobraževanje 
pa so prav tisti, ki bi izobraževanje v največji meri potrebo-
vali. Mnogi med njimi so nizko usposobljeni in jim zaradi 
nepripravljenosti, da se vključijo v izobraževanje ali uspo-
sabljanje, ali zaradi neustreznih pogojev ne uspe izboljšati 
svojega statusa na trgu delovne sile. Nenehno ohranjanje 
in pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti pa je zelo 
pomembno, saj omogoča lažje obvladovanje tveganj, ki jih 
prinaša življenje v sodobni družbi," je povedala Erika Brenk 
iz Andragoškega centra Slovenije (ACS). 
Delež odraslih, ki se je vključil v izobraževanje (raziskava 
iz leta 2016), upada s starostjo. V skupini 18 do 24 let se je 
izobraževalo 81 odstotkov oseb, v skupini od 25 do 49 let je 
ta odstotek segel malo čez petdeset odstotkov, med 50. in 
64. letom se jih je izobraževalo 33 odstotkov, med 65–69-le-
tniki pa le še 16 odstotkov. 
Večji del izobraževanja odraslih predstavlja neformalno iz-
obraževanje, kjer se odrasli vključujejo v izobraževanja in 
usposabljanja za potrebe dela na delovnem mestu, izpopol-
njevanje poklicnih znanj, za osebni razvoj ter za prosti čas, 
in kot je še pojasnila Brenkova: "Največje zanimanje prevla-
duje za področje humanistike, predvsem učenja tujih jezi-
kov, velik interes je tudi za področja poslovnih in upravnih 
ved, področje računalništva in tehnike, pa osebnostni ra-
zvoj, zlasti komunikacijske spretnosti in znanja ter zdravja. 
Ključnega pomena so zlasti tista znanja in spretnosti, po-
trebna za uspešno konkuriranje na trgu dela, za osebni ra-
zvoj in aktivno vključevanje v družbeno okolje."
Ponudniki izobraževanj odraslih so ljudske univerze, sre-
dnje šole, ki izobražujejo odrasle, zasebne ustanove, višje in 
visoke strokovne šole ter fakultete, zavodi, društva, univerze 
za tretje življenjsko obdobje, knjižnice in druge ustanove, ki 
izvajajo raznovrstne programe formalnega in neformalnega 
izobraževanja za odrasle. ACS vsako leto objavi na brezplačni, 
neprofitni spletni strani Kam po znanje aktualno ponudbo 
izobraževanja za odrasle v Sloveniji, kjer izvajalci brezplačno 
in prostovoljno objavljajo svojo izobraževalno ponudbo.

Za učenje nikoli  
ni prepozno
Nenehno pridobivanje znanja, 
kompetenc in spretnosti je zelo 
pomembno, saj omogoča lažje 
obvladovanje tveganj, ki jih prinaša 
življenje v sodobni družbi.
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 Srednješolski programi:
Predšolska vzgoja, Ekonomski tehnik,
Trgovec, Bolničar – negovalec,
Gastronomija 

 Brezplačni računalniški in  
 jezikovni programi 
za zaposlene, starejše od 45 let  
ter z največ srednjo izobrazbo.

 Vpis v magistrski študijski program:
Inkluzivna pedagogika

LJ
U

D
SK

A
 U

N
IV

ER
ZA

 Š
KO

D
JA

 L
O

KA
,  

PO
D

LU
BN

IK
 1

 A
, Š

KO
FJ

A
 L

O
KA

MAJA BERTONCELJ

Letošnji prvi šolski dan je bil 3. septembra. Posebej slovesen je 
bil za prvošolce, ki so začeli svojo šolsko pot. Tudi letos jih je 
ob začetku šolskega leta obiskal in pozdravil medvoški župan 
Nejc Smole.
V letošnjem šolskem letu je na štiri osnovne šole v obči-
ni Medvode vključno z dvema podružnicama vpisanih 1556 
učencev. Največ, 592, jih obiskuje OŠ Preska in njeni podru-
žnici v Sori in na Topolu. Po številu učencev sledijo OŠ Medvo-
de (384), OŠ Simona Jenka Smlednik (293) in OŠ Pirniče z 287 
učencev. Koliko je prvošolcev? V desetih razredih sta skupaj 
202 učenca. Na OŠ Preska imajo v dveh razredih 43 prvošolol-
cev, na podružnici v Sori jih je v enem razredu 24, na Topolu v 
enem razredu enajst, na OŠ Medvode so v dva razreda sprejeli 
52 prvošolcev, na OŠ Simona Jenka Smlednik imajo prav tako 
dva prva razreda, skupaj 38 prvošolcev, v dveh razredih OŠ 
Pirniče pa jih je 34. Sprejem so že pred prvim šolskim dnem 
imeli na OŠ Medvode, kot je to že običajno. 

Največje spremembe so šolske stavbe med poletnimi počitni-
cami doživele na POŠ Topol in OŠ Simona Jenka Smlednik, saj 
je potekala energetska sanacija obeh objektov. 
Ob začetku novega šolskega leta velja posebno opozorilo še 
vsem udeležencem v prometu. S skupnimi močmi predstav-
niki policije, občinski inšpektor, prostovoljci iz društev upo-
kojencev in prostovoljnih gasilskih društev tudi letos skrbijo, 
da je bil prvi šolski dan in da bo celo šolsko leto prometno 
varno. Hkrati voznike s preventivnimi akcijami opozarjajo, 
da so otroci znova na cesti. V Evropskem tednu mobilnosti 
bodo tudi v medvoški občini prvič "vozili" učence v šolo s Peš-
busom. Začnejo 17. septembra.

Letos več kot dvesto  
prvošolcev
V osnovne šole v občini Medvode je 
vpisanih 1556 učencev. Prvič sta v šolske 
klopi sedla 202 prvošolca.

V desetih razredih sta letos 202 prvošolca. Fotografija je z OŠ 
Medvode, kjer imajo v dveh razredih 52 prvošolcev, največ na razred 
med vsemi šolami v občini.
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Osnovna šola Medvode je z začetkom 
letošnjega šolskega leta, na pobudo uči-
teljice Suzane Oroz, prvič vključena v 
dvoletni projekt v sklopu Erasmus+ mo-
bilnost, ki se imenuje Connect ("Povezo-
vanje"). Država koordinatorica projekta 
je šola na Poljskem, iz mesta Gliwice, 
partnerice pa so poleg medvoške in 
poljske šole še šole iz Italije, Turčije in 
Bolgarije.

"Prednostni nalogi projekta glede na ci-
lje sta združiti predstavnike različnih 
kulturnih ozadij ter spoznati izročilo, 
navade in način življenja vseh sodelu-
jočih v projektu. Želimo vedeti, kaj nas 
združuje in v čem smo si različni. Gre 
za projekt, ki bo združeval učence in 
učitelje, ljudi iz različnih družbeno-kul-
turnih okolij. Vse aktivnosti so zasnova-
ne v duhu enakosti in enakopravnosti, 
družbene inkluzije (vključevanje učen-
cev tujcev, učencev, ki prihajajo iz fi-
nančno šibkejših družin, ki imajo manj 
ali nič možnosti potovanj) in pozitivnih 
vrednot," je povedala Andreja Čeru, ko-
ordinatorica projekta na OŠ Medvode.
Dejavnosti se bodo odvijale tako na lo-
kalnem kot na mednarodnem nivoju. 
Vsaka država bo v dveh letih gostila en 
obisk sodelujočih držav na vnaprej do-
ločeno temo projekta. Prvi obisk bo že 
novembra v Italiji na temo "Zgodovina 

in glasba", Poljska bo aprila prihodnje 
leto gostila srečanje na temo "Legende 
in hobiji", na OŠ Medvode bodo učenci 
in učitelji prišli oktobra v prihodnjem 
šolskem letu, tema bo "Geografija in 
igre", marca 2019 bo gostiteljica Bolga-
rija na temo "Znane osebnosti in običa-
ji", zaključek pa bo maja 2020 v Turčiji s 
srečanjem učiteljev, sodelujočih v pro-
jektu.
"Naloga OŠ Medvode je, da vodi temo z 
naslovom Geografija in igre, organizira 
srečanje v oktobru 2020, ustvari e-Twin-
ning račun projekta, izdela čim več iz-
delkov na določene teme, jih predstavi 
na srečanjih, v e-obliki na spletu, da so-

deluje z lokalnimi občili ..." je pojasnila 
Čerujeva in dodala: "V projektu bodo iz 
OŠ Medvode sodelovali učenci cele šole, 
ki jih bo projekt zanimal, pod vodstvom 
učiteljev-mentorjev. Ključno bo delo 
otrok, mi pa jih bomo pri tem usmerjali."
Povezovanje s šolami iz drugih držav je 
pomembno, poudarja ravnateljica OŠ 
Medvode Damjana Šubic: "Projekt je zelo 
pomemben tako za učence kot za učite-
lje z vidika medsebojnega povezovanja, 
izmenjave izkušenj, osebnostne rasti, 
spoznavanja domače in tuje kulture. S 
takšnimi projekti vsi skupaj pridobimo 
in rastemo. Je dobra referenca za šolo. 
Veselimo se že prve mobilnosti."

Erasmus+ prvič na Osnovni šoli Medvode
Osnovna šola Medvode je v letošnjem šolskem letu prvič vključena v Erasmus+ 
mobilnost. Dvoletni projekt bo združeval učitelje in učence iz petih različnih držav.

Učenci OŠ Medvode imajo prvič priložnost sodelovati v projektu Erasmus+. Na sliki z vodjo 
projekta Andrejo Čeru. Prva mobilnost bo že novembra. Srečanje bo gostila Italija.

Tema Osnovne šole Medvode je 
Geografija in igre.

MAJA BERTONCELJ

V Mednu je med 13. in 17. avgustom že šestič potekal Teden 
angleščine. Nastal je na pobudo treh Medank in gasilk (magi-
stric poučevanja na razredni stopnji z angleščino Ane Skalar 
in Sabine Krajnik ter Katarine Čepič, prof. pedagogike in an-
gleščine) v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom 
Mednos.
"Naša skupna vizija je na sproščen in zanimiv način pribli-
žati angleščino osnovnošolcem in srednješolcem ter pokaza-

ti vse prednosti, ki jih nudi vaška skupnost. Pouk je potekal 
v treh skupinah in je poleg učenja besedišča vključeval tudi 
slovnico, zanimive delavnice in obisk tujcev. Otroško besedi-
šče so dopolnili gostje iz Francije, Italije in Velike Britanije," so 
povedale organizatorke. Kar nekaj otrok je bilo tudi iz medvo-
ške občine. Poleg angleščine so potekale še druge aktivnosti.
"V prihodnosti se gasilke želimo povezati z vsemi, ki bi hoteli 
podoben neprofiten lokalen projekt varstva in izobraževanja 
organizirati v svojem kraju in bi jim ponudile vse svoje že 
pridobljene izkušnje," so še dejale. 

Šesti Teden angleščine
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"Če misliš, da je branje knjig dolgočasno, jih bereš narobe," je 
zapisal neznani avtor. Vabim vas – berite z mano. 
Mira Vidic

KONC LORENZUTTI, NATAŠA: AVTOBUS OB TREH

Knjiga ni novost, vendar pa je bila letos deležna ponatisa in je 
zelo aktualna, saj jo bomo letos s sedmošolci prebirali v sklo-
pu projekta Rastem s knjigo, sedmi in šesti razred pa bodo z 
njo tekmovali pri Cankarjevi bralni znački. Tine je najstnik iz 
Primorske, ki se med poletnimi počitnicami brez prave družbe 
prebija skozi delo na kmetiji. Na obisk pride mamina prijate-
ljica z najstniškim sinom Urošem, ki se ga Tine prav nič ne 
veseli. Pa vendar stketa pristno prijateljstvo, ki Tinetu pomaga 
premagati očetovo hudo bolezen, nesrečno najstniško ljubezen, 
prvo šolsko predstavo …
 

PERAT, KATJA: MAZOHISTKA

Protagonistko romana Nadeždo Moser je na božično noč za-
puščeno v gozdu našel Leopold von Sacher-Masoch, (resnično 
živeči) slavni mazohist. Posvojil jo je in povsod predstavljal 
kot volčjega otroka. Odrasla je v domu, polnem nevroz in 
strahu pred zapuščanjem, in izhod našla v Maksimilijanu, 
prvem moškem, ki ji je ponudil svojo ljubezen. Le-ta jo je od-
peljal na secesijski Dunaj, ki se ji je zdel grd, tuj in pokvarjen. 
Spet je bila ujeta, brez prijateljic in brez iskrenega sogovor-

nika. Ob stresnih situacijah je za več mesecev ostajala brez 
glasu in se zatekala na terapije k Freudu. Ko Maksimilijan 
ubije njenega ljubimca Jakoba, spet obmolkne in preseli se 
v Trst, kjer se druži tudi z Rilkejem. Skozi oči Nade potujemo 
skozi secesijsko dobo Dunaja, ki pa kljub razcvetu ženskam ni 
zagotavljal nikakršne samouresničitve.

SEJRANOVIĆ, BEKIM: TVOJ SIN HUCKLEBERRY FINN

Roman Tvoj sin Huckleberry Finn teče kot Sava. Počasi, z za-
voji in vedno globlje. Pripovedovalec med letom kot tolmač 
živi na Norveškem, poleti pa se vrne v rodno Bosno in se z 
barko prevaža po Savi. Med enim od takih plovb navzgor in 
navzdol nas vzame s sabo na Savskega hrošča. Tisto poletje 
se iz Avstralije vrne njegov neozdravljivo bolan oče oziroma 
Stari, ki ga nekega dne ni nazaj z ribolova. Sin se s tem, da je 
postal sirota, ne more soočiti in še nekaj dni omamljen pluje 
naprej. Spominja se vseh svojih zabavnih in manj zabavnih 
prigod s plovbe proti Črnemu morju in s sedanje s prijateljem 
in tihotapcem Črncem, ljubezni, ki so propadle zaradi nje-
govega načina življenja, in odraslega življenja, pred katerim 
stalno beži. V zavest mu ves čas prihaja odnos z očetom, ki je 
kmalu po njegovem rojstvu izginil in si ustvaril novo družino. 

PREBERITE TUDI: SAJ GREM SAMO MIMO: razglednice Aleša 
Debeljaka, RUGELJ, S.: Triglavske poti, KREČIČ, J.: Knjiga dru-
gih, KOKALJ, V.: Tri desne, dve levi

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Poletje se poslavlja, jesen nas čaka s 
svojo bogato ponudbo dobrot in prije-
tno toplih dni. Pravi čas za zavedanje in 
spoštovanje obstoječega. 
Prvega avgusta je svet v globalnem smi-
slu vstopil v ekološki dolg. Za letošnje 
leto smo porabili vse naravne dobrine, 
ki jih narava uspe v enem letu obnoviti. 
Naprej se do konca leta zadolžujemo pri 
prihodnjih generacijah. Onemogočamo 
kakovost bivanja svojih otrok in vnukov. 

Zanje bodo dobrine na planetu skro-
mnejše. Zemlja, kjer pridelujemo hrano, 
voda, ki jo pijemo, zrak, ki ga dihamo, 
so osnovni viri za življenje. Po poročanju 
svetovne organizacije Global Footprint 
Network in WWF Adria potrebujemo za 
trenutne potrebe človeštva po naravnih 
virih 1,7 planeta. Če bi vsi Zemljani imeli 
take potrebe kot Slovenci, bi potrebovali 
kar 2,75 planeta, saj je Slovenija v eko-
loški dolg vstopila že 11. maja. Slovenija 
sodi v povprečje EU. Vse države v regiji ži-
vijo mnogo nad naravnimi zmožnostmi 
planeta. Leta 1997 smo kot globalna druž-
ba v dolg vstopili proti koncu septembra. 
Obstoj v ekološkem dolgu je možen zelo 
kratek čas. Gaja Brecelj iz Umanotere, 
Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, 
je pred leti gostovala s svojim predava-
njem tudi v naši občini. Spodbuja, naj ne 
izbiramo med delovnimi mesti in ohra-
njanjem okolja, temveč se odločimo za 
razvoj, ki ga bo vodilo ohranjanje okolja. 
Pred kratkim sem prvič »v živo« dožive-
la, kako v enem dnevu izginejo mogoč-

na drevesa. Drugače je brati v časopisu 
o množičnem izsekavanju tropskih pra-
gozdov zaradi lesa in površin za njive, 
za nasade palmovega olja. Drevesa so 
pljuča planeta, stabilizatorji podnebja, 
zadržujejo vlago, varujejo prst pred ero-
zijo. Drugače je gledati posnetke ali do-
kumentarne filme. Videti na lastne oči, 
da izginejo travniki, nasadi sadnega 
drevja, trav in cvetja, habitati za žužel-
ke, za živali v zemlji, dvoživke, ježe, pti-
ce in druge živali, je pretresljivo. Zakaj 
se raje odločamo za parkirišča, ceste, 
infrastrukturo kot za naravo in dreve-
sa, kjer bi našli senco, hlad, zavetje pred 
vetrovi in izpušnimi dimi, kjer bi bili del 
prepleta mreže življenja vseh živih bitij? 
Države bodo morale sprejeti nujne ukre-
pe za zaščito vodnih virov, gozdov, oce-
anov, rastlinskega in živalskega sveta. 
Ljudje bomo morali spremeniti potro-
šniški način življenja. S tem ciljem de-
lujmo tudi v naši občini, pa četudi – in 
sploh zato – kot zgled ostalim občinam. 
Če dobri zgledi še vlečejo?!

Kotiček za trajnostni razvoj
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Ob Zbiljskem jezeru je bil od 10. do 12. avgusta zanimiv festival 
Wild West Fest v pravem ameriškem duhu. Sočasno sta prvič 
skupaj potekala dva največja ameriško obarvana dogodka v 
Sloveniji, in sicer kantri festival in mednarodno BBQ tekmo-
vanje (peka na žaru). Kantri glasba, ples, ameriški oldtajmer-
ji, jahanje mehanskega bika, mednarodno tekmovanje v peki 
na žaru ... Vse to je privabilo tudi veliko obiskovalcev. 
"Lani je kantri dogodek potekal v Ljubljani, BBQ tekmovanje 
pa v Zbiljah. Moja ideja je bila, da bi prireditvi združili in da 
bi potekala v večjem obsegu. Lahko rečem, da sem navdušen. 
To je tisto, kar smo želeli. Gre za družinski dogodek. Namen 
je predstaviti ameriško kulturo na drugačen način, takšno, 
kakršne ljudje ne poznajo. Festival je kot ključnega za promo-
cijo Amerike v Sloveniji prepoznala tudi ameriška ambasada, 
podporo imamo v lokalni skupnosti, kar je zelo pomembno. 
Naša želja je, da festival ostane v Zbiljah tudi v prihodnje. Je 
dobra promocija za kraj," je bil zadovoljen organizator Aleš 
Omejc iz Slovenskega društva za peko in dimljenje na žaru, 
sicer domačin iz Studenčic. Nad peko na žarih "smokerjih" 
sem navdušen, in ko sem bil v Ameriki trikrat v zadnjih štirih 
letih, se mi je odprl drug svet. BBQ prej nisem poznal, tekmo-
vanje sem želel pripeljati v Slovenijo. Lani je bilo tu, v Zbiljah, 
prvič, a v manjšem obsegu."
Veliko pozornosti je bilo namenjene prav BBQ tekmovanju, 
na katerem je svoje znanje v peki na žarih "smokerjih", to-
rej na tradicionalen ameriški način s procesom dimljenja, 
predstavljalo enaindvajset ekip iz cele Evrope, od tega so bile 
štiri slovenske. Goveje prsi, svinjska pleča, svinjska rebra, 
piščanca in letos še sladico je ocenjevala narodno mešana 
žirija. Zmaga je odšla v Italijo z ekipo Friuli violent grillers, 
najboljša slovenska ekipa pa je bila znova Špena BBQ (Iztok 
Drobnič, Nataša Šal in Domen Jenko). V kategoriji piščanec in 
sladica so osvojili celo četrto mesto. "BBQ v Sloveniji potrebuje 

medijsko podporo, saj je premalo poznan. V primerjavi z našo 
peko na žaru je zelo težak, traja dolgo, tudi deset ur in več, te 
pa zasvoji, tako za jesti kot za pripravljati. To so drugi okusi, 
ni nujno, da so vsem všeč," je pojasnil Drobnič in dodal, da so 
tuje ekipe spredaj predvsem zaradi izkušenj. "Letos smo bolje 
pripravljeni kot lani. Je pa to tekma. Veliko dejavnikov vpliva 
na končni rezultat," je povedal. Ekipa Špena BBQ se bo okto-
bra udeležila 30. svetovnega prvenstva v BBQ, ki bo potekal v 
Združenih državah Amerike.
Obiskovalci festivala so bili navdušeni tudi nad kantri kul-
turo ameriškega divjega zahoda in se učili novih plesnih ko-
rakov ...

Zbilje v ameriškem duhu
Ob Zbiljskem jezeru sta prvič istočasno 
potekala dva največja ameriško obarvana 
dogodka v Sloveniji. 

Kantri ples je obiskovalce navdušil.

BBQ je tudi druženje.

MAJA BERTONCELJ

Konec poletja je čas, ko razmišljamo o 
prihajajoči ogrevalni sezoni. Vse več lju-
di za način ogrevanja izbere toplotno 
črpalko. Delimo jih glede na vir, iz ka-
terega črpajo toploto, kar pomeni na tip 
zrak-voda, voda-voda ali zemlja-voda. 
Za vse, ki v kratkem načrtujete vgradnjo 
toplotne črpalke, bo potekal brezplačen 
izobraževalni seminar z naslovom Iz-

bira toplotne črpalke v petih korakih. 
Udeleženci izvedo, katere toplotne čr-
palke so najprimernejše za nove objek-
te z dobro toplotno izolacijo in talnim 
ogrevanjem, pa tudi kakšne za starejše 
objekte z radiatorskim ogrevanjem. Na 
seminar je obvezna predprijava, in sicer 
do petka, 21. septembra, na številko 041 
692 410. Predaval bo Robert Žibrik. Če bo 
dovolj zanimanja, bo seminar potekal 
tudi v medvoški občini.

Seminar o izbiri toplotne črpalke
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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
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MAJA BERTONCELJ, MAŠA LIKOSAR

"Kulinarične dogodke, ki ta mesec po-
tekajo v naši občini, smo povezali v ce-
lotno, skupno ponudbo in jih tako tudi 
reklamiramo," je idejo za Kulinarični 
september v Medvodah pojasnil Jure 
Galilič z Javnega zavoda Sotočje Med-
vode.

V SMLEDNIKU GRAJSKI LONEC

Prva v nizu prireditev je bila 8. septem-
bra na smledniškem Starem gradu. To 
je bil tradicionalni Grajski lonec.
Že peti Grajski lonec so letos prvič raz-
širili v Grajske dneve, ki so potekali na 
Starem gradu. Kot pojasni predsednik 
TD Smlednik Marjan Mali, so tokrat 
trije dnevi predvsem zaradi rezbarjev 
– ekipe Mira Rismonda, ki je izdelova-
la lesena igrala za otroke in jih bodo 
postavili ob grad. “Grajski dnevi so le-
tos tudi del praznovanja 900. obletnice 
omembe vasi, poleg tega praznujemo 
58. rojstni dan ustanovitve našega turi-
stičnega društva," pove Marjan Mali.
V četrtek so Stari grad obiskali otro-
ci Osnovne šole Smlednik. Sestavlja-
li so sestavljanke velikanke, imeli so 
tudi učno uro o zgodovini Smlednika. 
V petek so odprli fotografsko razstavo 
domačih fotografov, ki predstavljajo 
Smlednik skozi čas, nekoč in danes. 
Osrednji dogodek je potekal v soboto 
dopoldne. Domača turistična društva: 
TD Smlednik, TD Hraše, TD Dragočaj-
na - Moše in TD Žlebe - Marjeta so se 
pomerila v kuhi enolončnice, imeno-
vane grajski lonec, ki je značilna prav 
za njihovo vas. Recepturo grajskega 
lonca je pred leti ustvaril kuhar Janez 
Kosec. "Količina in sestavine so za vse 
ekipe enake. Enolončnica vsebuje gove-
je meso, divjačino ali jagnje ter malen-
kost svinjine. Osnova so čebula, česen, 

korenje in ajdova kaša kot zgoščevalno 
sredstvo, krompirja ne uporabljamo, na 
koncu dodamo še divjačinske začim-
be: šatraj, rožmarin, brinove jagode ter 
vino ali kis," razloži Janez, ki je bil tudi 
eden izmed tričlanske strokovne ko-
misije. Letos prvič jedi niso ocenjevali 
le obiskovalci, temveč tudi strokovnja-
ki, ki so ocenjevali pravilen postopek 
kuhanja, okus in količino. Zmaga in 
glavna nagrada, lesena skulptura, ki 
jo je izdelal Bogdan Jerič, je šla v roke 
TD Hraše, ki je prejela največ točk tako 
stokovne komisije kot tudi obiskoval-
cev, ostala društva so prejela simbolič-
na priznanja. Poleg kuhanja grajskega 
lonca so v soboto najmlajši obiskovalci 
iskali skriti zaklad, člani TD Smlednik 
so pekli praženec, na stojnicah pa so se 
predstavili domači obrtniki. 

JESENSKA TRŽNICA IN OKUSI BELE 
KRAJINE

Naslednji dan, 10. septembra, je pod to-
plarjem na Topolu potekala Jesenska 

tržnica, novost pa so bili Okusi Bele kra-
jine ob Zbiljskem jezeru.
"Bela krajina ima veliko pokazati v vseh 
letnih časih. Naši časi šele prihajajo. 
Danes predstavljamo tudi našo kulina-
riko. Značilnost so sestavine lokalnega 
izvora in stare recepture. Na jedilniku 
imamo odojka, šaro, sir na žaru, žitno 
klobaso s krompirjevo solato, testenine 
z aktivnim črnim ogljem s pestom be-
lokranjskega česna ali s paradižnikovo 
omako z domačo salamo," je povedala 
Andreja Drakulič Veselič iz Gostišča Ve-
selič iz Podzemlja ter dodala, da so se 
razveselili povabila ob Zbiljsko jezero. 
Belo krajino so predstavili z devetimi 
stojnicami, od kulinarike do vina, piva, 
izdelkov domače obrti pa tudi dogodkov 
in nastanitev. Predstavila se je celotna 
turistična destinacija. 
Kulinarični september v Medvodah se 
bo nadaljeval z Azijskim kulinaričnim 
dnem (15. septembra) in vrhuncem – 
Festivalom kranjske klobase (22. sep-
tembra). Oba dogodka bosta ob Zbilj-
skem jezeru.

Kulinarični  
september
Medvode so septembra tudi 
v znamenju kulinaričnega 
dogajanja s petimi 
različnimi dogodki. 
Največji bo Festival 
kranjske klobase.

Najboljši grajski lonec so po mnenju obiskovalcev in strokovne komisije skuhali člani TD 
Hraše. / Foto: Primož Pičulin

Ob Zbiljskem jezeru se je predstavila Bela krajina. / Foto: Maja Bertoncelj
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Ob praznovanju devetstote obletnice 
prve omembe vasi Hraše in Smlednik 
v oglejski listini, ki so jo zgodovinarji z 
gotovostjo postavili v leto 1118 in je ohra-
njena še danes, so člani Turističnega 
društva Hraše priredili slovestnost in 
družabno srečanje. Po sv. maši pri cer-
kvi sv. Jakoba, ki jo je daroval župnik 
Frančišek Novak iz Mirne Peči na Do-
lenjskem, so posebni gostje – predse-
dnik TD Hraše Damijan Koželj, pred-
stavnik KUD Smlednik Franc Bonča, 
predsednik TD Smlednik Marjan Mali, 
predsednik TD Dragočajna - Moše Jure 
Žitnik, predsednik smledniškega dru-
štva upokojencev Ivan Špenko, pred-
sednica Krajevne skupnosti Smlednik 
Nežka Janhar – zasadili lipo, ob katero 
so v zemljo položili steklenico s sporo-
čilom, ki so ga napisali Hrašani. Slav-
nostni govornik je bil zgodovinar Stane 
Okoliš, ki je temeljito preučeval zgodo-
vino Medvod in listino, v kateri sta pr-
vič omenjeni vasi Hraše in Smlednik. 
Po uradnem delu je na kmetiji Janhar 
sledilo zabavno druženje z domačim 
ansamblom Tak-tik, priredili so tudi 
vaške igre, tekmovali so v skakanju v 
vreči, vlečenju vrvi in hitrostnem smu-
čanju za štiri. 
V popoldanskem času je vaščane z 
obiskom počastil tudi župan Občine 
Medvode Nejc Smole, ki so mu ti kraji 
še posebej ljubi, saj so njegovi doma-
či. “Devetstota obletnica omembe vasi 
Hraše in Smlednik potrjuje, da ti kraji 
imajo zgodovino. V naši občini imamo 
velikokrat težavo, ker občani menijo, da 
nimamo korenin, Medvode so namreč 
ustanovili šele po 2. svetovni vojni. Sem 
pa hkrati prepričan, da ni občine, kjer 
bi ljudje tako močno držali skupaj.” 

Devetsto let  
za Hraše  
in Smlednik
Letošnja Jakobova nedelja 
v Hrašah je bila še posebej 
slavnostna. 

Ob devetstoti obletnici prve omembe vasi Hraše in Smlednik so se na kmetiji Janhar v vaških 
igrah pomerili člani domačih in sosednjih društev.

www.gorenjskiglas.si
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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

NIZKE 

CENE

ARAŠIDI 
ROYALS
SLANI
1 kg
3,53 EUR

VINO JANŽEVEC 
V KARTONU, 1 l, 5+1 GRATIS

13,91 EUR
SLADKOR  

DOLCE VITA  
1KG

0,54 EUR

ZAČ. ČEBULA 
PRAŽENA 

1KG / 2,99 EURTUNA RIO MARE / 4 x 80 g / 4,65 EUR

PRALNI PRAŠEK  
WASH  

10 KG / 9,95 EUR

VISOKA KAKOVOST

PETER KOŠENINA

Turistično društvo Goričane - Vaše je drugi septembrski ko-
nec tedna popestrilo s Kinom na prostem in šesto izvedbo 
prireditve Ko vaško jedro oživi. Prireditvi, ki so ju prejšnja leta 
prirejali ob različnih datumih, so letos prvič izpeljali v istem 
koncu tedna.
Na dogodku Ko vaško jedro oživi vsako leto obiskovalcem pri-
kažejo stare običaje, ki so jih starejši že pozabili, mladi pa 
zanje morda niso niti slišali. Letos so mladi člani turistične-
ga društva prikazali "ohcet" po starem. Vsi obiskovalci so bili 
svatje, ki so se lahko zavrteli ob zvokih ansambla Tak Tik. 
Najmlajši so dali prosto pot svoji domišljiji na ustvarjalnih 
delavnicah ali sedli na konja ali ponija. "Turistično društvo 
Goričane - Vaše ima okrog sto članov. Pri organizaciji in iz-
peljavi dogodkov smo najbolj aktivni mladi. Starejši nas pod-
pirajo in vskočijo, če je to potrebno. Njihovo pomoč najbolj 
potrebujemo predvsem pri tem dogodku, ko nam pomagajo 
z nasveti za pravilno uprizoritev," pravi Jakob Knific iz turi-
stičnega društva, katerega največja dogodka sta vsakoletno 
srečanje parkeljnov in prvomajsko kresovanje.
Kino na prostem je letos gledalcem postregel s štirimi celo-
večernimi filmi in štirimi risankami. Za otroke so bili v dvo-
rani doma krajevne skupnosti, za odrasle pa pod zvezdami 

na ploščadi pred domom. Od četrtka do nedelje so si lahko 
ogledali filme Vohun, ki me je nategnil, Mamma mia 2, Mi-
sija nemogoče: Izpad in Izgubljena med valovi. Po besedah 
organizatorjev je bil obisk bistveno boljši kot lani. Ljudjem je 
tak tip prireditve všeč, v Medvodah pa se dogaja nekaj, za kar 
je bila pred leti potrebna pot v Ljubljano.

"Ohcet" po starem in Kino na prostem
Mladi člani turističnega društva so pokazali, kako je bila včasih videti "ohcet". 

Namen prireditve Ko vaško jedro oživi je prikaz starih običajev.
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V medvoškem Društvu Reks in Mila, 
društvu za varovanje okolja in pomoč 
živalim v stiski, poudarjajo misli Ma-
hatme Gandija, da se razvoj družbe 
odraža v odnosu do živali. Ob tem do-
dajajo, da ta odnos pogosto ni ustrezen, 
kot opažajo vsak dan, ko številne pro-
stovoljne ure, samo med poletjem so jih 
naredili več kot petsto, namenijo hra-
njenju mačk in psov po občini ter oza-
veščanju javnosti skozi izobraževanja v 
obliki delavnic, kako pravilno vzgajati, 
hraniti in skrbeti za živali.
"Letošnje leto smo do septembra štirje 
aktivni člani vsak dan nahranili okoli 
sto mačk in devet starih psov. Konec 
poletja se je število vsak dan hranjenih 
mačk povečalo na sto trideset. Hranimo 
jih praktično na območju celotne obči-
ne," pojasnjujejo v Društvu za varovanje 
okolja in pomoč živalim v stiski Reks in 
Mila, ki je postalo prepoznavno zaradi 
uspešne akcije sterilizacij in kastracij, 
ki jo z Občino Medvode in Veterinarsko 
ambulanto Tristokosmatih organizirajo 
že tretje leto in še vedno poteka. 
"Doživimo ogromno lepih zgodb, prija-
znih, srčnih ljudi, pripravljenih sodelo-
vati po svojih močeh, pomagati, sprejeti 
v svoj dom tudi zavržene živali in jih po-
svojiti. Žal pa smo priča tudi žalostnim 
in stresnim situacijam, ko mesece in 

mesece opazuješ psa na verigi, po cele 
dneve samega, a lastniku se ne da nič 
dopovedati. Srečujemo 'pozabljene' la-
stniške živali s poškodbami, polne bolh, 
klopov, celo z očitnimi boleznimi, pa se 
jih nihče ne usmili. Slabe razmere nas 
prizadenejo," še povedo in dodajajo: "Že-
limo spremeniti staro miselnost, pes 
je za na verigo, da pazi na hišo, mač-
ke naj lovijo miši in pijejo mleko. To je 
zgrešeno. Hišne živali so udomačene in 
brez skrbi človeka ne morejo preživeti, 
vsaj ne dolgo. Potrebujejo družbo, ne 
osamljenosti. Omogočiti jim moramo 
njihovo naravno gibanje. Treba jih je re-
dno sprehajati. Živali je treba z ampula-
mi zaščititi pred bolhami in klopi. V pri-
meru bolezni odpeljati na veterinarsko 
oskrbo. Tudi živalim brez doma je treba 
pomagati. S hranjenjem jih lahko toliko 
pridobimo, da jih vsaj steriliziramo in 
odrešimo bolh."
Rešitev vidijo v omejevanju legel: "S tem 
zmanjšujemo število zavrženih živali, 
ki so lačne in zbolijo. Nujna je sterili-
zacija, saj žival že pri šestih mesecih 
lahko dobi novo leglo in zgodba se na-
daljuje v nedogled. Mladiče ima lahko le 
tisti lastnik, ki je sposoben zanje pravil-
no poskrbeti. Drugi so dolžni preprečiti 
legla. Za mačke ni dovolj domov, zato je 
rešitev le v zmanjšanju populacije." Ker 
se dnevno srečujejo z zapuščenimi ži-
valmi, predvsem mačkami, si želijo, da 

bi v občini dobili kakšen manjši prostor, 
ki bi postal dom teh živali in kjer bi jih 
lahko hranili brez negodovanj ljudi. Na 
terenu, pravijo, se srečujejo tudi z nega-
tivnimi izkušnjami, čeprav vse delajo 
prostovoljno in za oskrbo živali vložijo 
celo lastni denar. Žene jih delo v dobro-
bit živali in na splošno skrb za okolje, za 
trajnostni razvoj.
V društvu so veseli vsakega novega pro-
stovoljca in seveda tudi donacij, ki jih 
porabijo za hrano.

Razvoj družbe se odraža tudi v odnosu do živali
V Društvu Reks in Mila so med poletjem opravili več kot petsto prostovoljnih ur dela. 
Število mačk in psov, ki jih hranijo dnevno, se povečuje. 

Žival ima pozitiven vpliv na človeka v vsakem 
življenjskem obdobju. / Foto: arhiv društva

5. oktober OB 19:30, KULTURNI DOM medvode
KOMEDIJA, KI RAZKRIVA ¨PRAVO¨ RESNICO O ŽENSKAH

Živjo Barbara :) 

Takole, se javljam ponovno. Sedaj se bo začelo :)
Se opravičujem, ker je tako na hitro, a obe datoteki bi potreboval še danes. Ravno so me klicali in ponudili res ugodno ceno (očitno imajo še nekaj prostora prostega).
Potrebujem dve datoteki 122x80 mm za tisk
Na obeh standarden napis (Barbi Šov, 50 odtenkov ženske, Komedija, ki razkriva pravo resnico o ženskah).
- Na prvi potem še: Kulturni dom Železniki, 20.10.2018 ob 19:00, Vstopnice v prodaji na , Petrol, OMW, Pošta Slovenijewww.eventim.si
- Na drugi še: Kulturni dom Medvode, 5.10.2018 ob 19:30, Vstopnice v prodaji na , Petrol, OMW, Pošta Slovenijewww.eventim.si
Če prostora ne bo dovolj za napisati vse, me prosim pokličite.
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MAJA BERTONCELJ

V avli doma krajanov v Pirničah je bilo vče-
raj, 13. septembra, odprtje razstave z naslo-
vom Opraševalci cvetov. Odprta bo še do 
28. septembra, nato pa jo bodo preselili v 
Knjižnico Medvode, kjer bo odprtje 2. okto-
bra ob 19.30. Tam bo na ogled do 13. okto-
bra. Lani so člani likovne sekcije KUD Pirni-
če razstavljali z naslovom Okus po rožicah, 
letošnja tema pa so čebele, čebelarjenje in 
na to je bil vezan celoten program ob od-
prtju razstave. Obiskovalci so dobili veliko 
informacij o tej tematiki. Na razstavi je dva-
indvajset slik štirinajstih razstavljavcev.

Opraševalci cvetov
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Akcija otroških in mladinskih sob

A
kc

ija
 v

el
ja

 z
a 

go
to

vi
no

 d
o 

30
. 9

. 2
01

8.

www.prevc.si

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
M: 051 314 862
E: alples.studio@prevc.si

–20 %

–25 % –25 %

Otroška soba Funky Mladinska soba Medeja

Mladinska soba Center Otroška soba Planet

–30 %

PETER KOŠENINA

Zgornja Senica je od nedelje, 19. avgu-
sta, bogatejša za nov križ. V resnici gre 
za obnovljeni stari križ, ki naj bi pred 
desetletji stal na drugi strani vasi, ob 
gradnji nove železniške proge pa so ga 
podrli. 
Kristus je pet desetletij prebil na pod-
strehi pri Škrbčevih. Slikar Tone Gaber 
ga je letos obnovil, Lojze Jenko pa je izde-
lal nov križ in podstavek ter oboje posta-
vil pod domačo – po domače Krevsovo 
– lipo. Križ je blagoslovil sorški župnik 
Jože Čuk, člani seniškega KUD-a Fran 
Saleški Finžgar s pevsko skupino Fone 
Megale pa so pripravili krajši kulturni 
program. Za obnovljeni križ je bogatejša 
tudi Ladja. Križ, ki je pred gradnjo nove-
ga krožišča na Senici stal na križišču in 
se je pri premikanju poškodoval, je zdaj 
popravljen, stoji pa ob cesti proti Jeprci 
v bližini cerkve na Ladji.

Stari, novi križ na Senici
Slikar Tone Gaber je letos obnovil Kristusa, starega nekaj desetletij, Lojze Jenko pa je 
izdelal nov križ in podstavek.

Gre za obnovljeni križ, ki so ga podrli ob gradnji železniške proge.
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Akcije zbiranja zamaškov so pri nas do-
bro poznane. Letos so jih zbirali tudi za 
deklico Brino iz Vaš, o kateri smo v So-
točju že pisali. Ima cerebralno paralizo, 
kar je posledica njenega prezgodnjega 
rojstva. Rodila se je deset tednov prezgo-
daj. Na poti do čim bolj samostojnega 
življenja potrebuje redne terapije.
Zamaške je zbiral Ignac Habjanič, ki ga 
kličejo kar gospod Zamašek. "Šestega 
julija je bilo s tovorne železniške posta-
je na Ptuju s pomočjo in sodelovanjem 
Slovenske vojske na reciklažo v Žerjav 
odpeljanih 3480 kg zamaškov in ves iz-
kupiček je namenjen za deklico Brino za 
pomoč pri blaženju njenih zdravstvenih 
težav in za plačilo raznih terapij, ki jih 
ni nikoli preveč. Pri nakladanju zama-
škov so poleg vojakov sodelovali tudi 
otroci iz enega izmed ptujskih vrtcev. S 
pomočjo številnih enako mislečih ljudi 
celotnega Spodnjega Podravja sem za 

podobne primere doslej daroval več kot 
štirideset tisoč kilogramov teh gospo-
dinjskih odpadkov," je pojasnil. Brinina 
starša sta bila vesela, da je bila v akciji 
izbrana prav Brina, ki je letos postala 

prvošolka. Obiskuje POŠ Topol. Počasi, a 
vztrajno napreduje tudi pri hoji. Starša 
se veselita vsakega najmanjšega na-
predka in sta hvaležna vsem, ki so do-
slej že prispevali za Brino.

Zamaški za Brino
Zbranih je bilo 3480 kilogramov zamaškov, ki so bili odpeljani v reciklažo. 

Brina (povsem desno) je bila zraven, ko so zamaške odpeljali v reciklažo.
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo
in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine
in odmerka se ne sme prekoračiti.

ZA VSODRUŽINO

IZDELKI S
PROPOLISOM
IN MATIČNI
MLEČEK
IZDELKI PROPOLISOM KIS ,
IMAJO OZNAKO SO,
IZDELANI SKLADUV Z
VELJAVNIMI PREDPISI ZA
EKOLOŠKO KMETIJSTVO.

POLNI ENERGIJE
V !NOV DAN

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializirani prodajalni LL Viva
in v Spletni Lekarni Ljubljana www.lekarnaljubljana.si.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

"Obeta se bogata, pestra, v primerjavi 
z lani nadgrajena sezona na področju 
kulture," pravi Sabina Spanjol, koor-
dinatorka in organizatorka kulturne-
ga programa v Javnem zavodu Sotočje 
Medvode. Predstavila je novosti in že 
ustaljeni program, ki bo potekal v novi 
kulturni sezoni.

MED NOVOSTMI GLASBENI VEČERI

V Kulturnem domu Medvode bo v so-
boto, 22. septembra, od 10. do 12. ure 
potekal Dan odprtih vrat. "Namenjen je 
vsem občanom, ki se želijo podrobneje 
seznaniti o programih, ki bodo poteka-
li. Za novo sezono smo pripravili zani-
miv program, tudi novosti. Organizira-
li bomo gledališko šolo za mlade, šolo 
likovnega ustvarjanja za osnovnošolce 
in delavnice ustvarjalnega pisanja pro-
ze in poezije, ki bodo namenjene vsem. 
Novost so tudi večeri Glasba za pokuši-
no vsak prvi petek v mesecu, na kate-
rih se bodo predstavili različni medvo-
ški ustvarjalci in drugi že uveljavljeni 
glasbeniki, začeli pa se bodo oktobra. 
Namen je, da javnosti predstavimo do-
mače talente, da spodbujamo razvoj 
kulture v Medvodah, ustvarjamo kre-
ativno vzdušje v kulturnem domu, da 
se kalijo nove ideje in nova dolgoročna 
sodelovanja. Vsi programi sledijo temu. 
Kot prva bosta 5. oktobra nastopila Mo-
nika in Blaž Avsenik," je povedala Spa-
njolova in dodala, da jim je k sodelo-
vanju pri vodenju delavnic in dogodkov 
uspelo privabiti izkušene in akadem-
sko izobražene kulturne ustvarjalce, 
ki živijo ali delujejo v Medvodah. Med 
njimi so: Marko Mozetič - Mozo, Janez 
Vencelj, Petra Vučko, Gregor Rozman in 
Kaja Teržan.

ABONMA SOTOČJE

Programi v medvoškem kulturnem 
domu se bodo začeli 28. septembra, 
drugi dogodki, pri katerih prav tako so-
deluje Javni zavod Sotočje Medvode, pa 

že potekajo. Eden takšnih so Jesenske 
serenade, katerih glavni organizator 
je Glasbena mladina Ljubljanska, na 
sporedu pa so že dvainštirideseto leto. 
V Javnem zavodu Sotočje so zelo pono-
sni na Abonma Sotočje, ki ga sestavlja 
šest kvalitetnih predstav v izvedbi pro-
fesionalnih in polprofesionalnih gle-
dališč. Prva bo Muzikal Briljantina 28. 
oktobra.

 

NAZAJ V PRIHODNOST

Sabina Spanjol je izpostavila še dogodek 
Nazaj v prihodnost, ki bo 28. septem-
bra v okviru Tedna kulturne dediščine 
potekal v Kulturnem domu Medvo-
de: "Besedila iz literarnih del pesnikov 
in pisateljev, ki so živeli in/ali delali 
v Medvodah, bomo prenesli v ples in 
gledališče. Ta prenos besedil bodo lah-
ko izvedli tudi obiskovalci. Dogodek bo 
posvečen tudi 100. obletnici zaključka 
službovanja Frana Saleškega Finžgarja 
v Sori. Še naprej bodo potekali kulturni 
klepeti, natečaj Foto trio ..."
Kljub številnim dogodkom pa Kulturni 
dom Medvode ni polno zaseden. Mo-

žnost je tudi najema, tako kot drugih 
objektov, ki jih upravlja Javni zavod So-
točje Medvode.

Novosti v kulturnem programu
Kulturni dom Medvode bo 22. septembra odprl svoja vrata. Dobili boste lahko vse 
informacije o novem in osveženem kulturnem programu.

Jesenske serenade v Medvodah gostujejo že enaintrideseto leto, tudi letos v štirih glasbenih 
večerih. Prvi je bil 5. septembra z naslovom Pravljični vrt. V cerkvi sv. Janeza Krstnika v 
Zbiljah je na harfo igrala Ursula Aščić (na sliki). V sredo, 12. septembra, je bil v cerkvi sv. 
Petra in Pavla na Ladji Večer komornih plesov, v sredo, 19. septembra, bo v Župnijski cerkvi 
Marijinega vnebovzetja v Zg. Pirničah Renesančnih V – Lamentiamo, v sredo, 26. septembra, 
pa na Vaškem trgu v Smledniku Dixieland pri vas doma. Začetek je vsakič ob 20. uri.

MAJA BERTONCELJ

Stane Grandljič iz Društva Barka uživa v fo-
tografiranju. V Knjižnici Medvode se je tokrat 
predstavljal s fotografijami na temo kozolcev. 
Takšen je bil tudi naslov razstave, ki je bila na 
ogled od 20. avgusta do 7. septembra.

Stanetovi Kozolci
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Hiša na hribu je skupnostni umetniški 
projekt, ki je letos potekal četrto leto. 
Zasnovan je na kreiranju novih publik 
sodobnih umetniških praks, ki jih in-
teraktivno umešča (instalira) v okolje 
kulturne in naravne dediščine na pre-
hodu med urbanim in ruralnim.
Potekal je od 24. avgusta do 9. septem-
bra, in sicer na treh lokacijah: na sv. 
Marjeti v Žlebeh, kjer je bil osrednji raz-
stavni prostor in informacijska točka, 
na Katarini in na domačiji Pr' Lenart v 
vasi Belo. Letos so sodelovali naslednji 
avtorji: Aleksij Kobal (slikar), Emina 
Djukić (fotografinja) & Jaka Kramber-
ger (intermedijski umetnik), Franc Ce-
gnar (režiser), Jaka Železnikar (pesnik), 
Katjuša Kovačič (performerka), Manca 
Uršič (performerka), Mateja Kavčič (sli-
karka), Mojca Sfiligoj (strokovna sode-

lavka na področju kulturne dediščine), 
Primož Oberžan (glasbenik), Simon 
Chang (fotograf), Za srce mo (glasbena 
skupina) in Zvonka T Simčič (vizualna 
umetnica). 
"Zelo sem presenečen nad pozitivnim 
odzivom domačinov pa tudi drugih, ki 
so si ogledali razstavo. Po njej z Zvonko 
Simčič vsakega, ki to želi, tudi peljeva, 
saj sva videla, kako pomembno je to za 

samo razumevanje razstave," je povedal 
Franc Cegnar, ki sporoča, da si razstavo, 
kljub temu da je z vsakodnevnim odpr-
tjem potekala do 9. septembra, še vedno 
lahko ogledate po predhodnem dogovo-
ru (na številki 031 241 773).
Umetniški projekt vsa leta vodi Zavod 
CCC. Letošnji projekt sta sofinancirala 
Občina Medvode in Zavod RS za zapo-
slovanje.

Hiša na hribu četrtič
V naročju Polhograjskih dolomitov je tudi letos razstava sodobnih umetniških del 
številnih ustvarjalcev z naslovom Hiša na hribu.

Utrinek z odprtja razstave

MAJA BERTONCELJ

Koncertni ansambel ustnih harmo-
nik Sorarmonica, ki ima redne vaje še 
vedno kar na domu vodje ansambla v 
Sori, tudi letos sodeluje na različnih pri-
reditvah v različnih okoljih, tako lokal-
no kot v širšem slovenskem in izvenslo-
venskem prostoru. 
Poleg rednih koncertnih nastopov, la-
stnih ali v sodelovanju z drugimi ude-
leženci, ne pozablja tudi na starejše, na 
ljudi s posebnimi potrebami, na mladi-
no … Včasih pripravi tudi kakšno delav-
nico, kakršne so bili skupinsko deležni 
tudi sodelujoči na letošnjem festivalu 
Noči polnega meseca v dalmatinskem 
Zadru, kjer je zlasti aktivno sodeloval 
Podmladek Sorških orgličarjev. V kri-
tičnem trenutku je njihovim starejšim 
kolegom priskočil na pomoč kar vodja 
Sorarmonice za tekmovanje na Accordi-
on Games v Dolenjskih Toplicah.

Kar se tiče dejavnosti posameznih članov 
ansambla, je letošnjo posebnost predsta-
vljalo snemanje skladbe vodje ansambla 
Vladimirja Hrovata, Concerto S/za véliki 
solo in balkonski solo ustnih harmonik, 
štirideset godal in tolkala. Avtor in člani-
ca ansambla Simona Perme sta s Simfo-
niki RTV Slovenija pod taktirko dirigenta 
Simona Krečiča maja meseca posnela ta 
koncert, katerega osnovna tematika je 
povzeta iz Prvega violinskega koncerta 
Karola Szymanowskega. Svetovna kon-
certna praizvedba skladbe bo v Celju 23. 
oktobra letos, na prvem abonmajskem 
koncertu Celjskega godalnega orkestra 
pod vodstvom Nenada Firšta. 
Med letošnjimi koncerti ansambla So-
rarmonica gre izdvojiti tistega v cerkvi 
sv. Martina na Bledu v okviru poletnega 
koncertnega cikla Festivala Bled. An-
sambel bo s svojim celovečernim kon-
certom jeseni odprl še abonmajski cikel 
v Ipavčevi dvorani v Šentjurju pri Celju. 

Opozorili pa bi radi na letošnji, že peti 
tradicionalni ansamblov božično-novo-
letni koncert v Župnijski cerkvi Mariji-
nega vnebovzetja v Zgornjih Pirničah, ki 
bo, tako kot vedno, 27. decembra. "Ta bo 
vsekakor drugačen kot vsi dosedanji," 
poudarjajo v ansamblu.

Pestro leto za Sorarmonico
Nastopajo tako doma kot v tujini, letošnja posebnost je snemanje skladbe.

Fotografija z delavnice v Zadru, kjer sta 
Vladimir Hrovat in Simona Perme vodila 
delavnico na festivalu Noči polnega meseca. 
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Dekle s tokratne naslovnice Sotočja je Manca Torkar iz Spo-
dnjih Pirnič. Velik del svojega življenja je posvetila baletu, do-
kazuje se tudi že kot koreografinja, zadnje leto pa je v tujini 
svoje znanje nadgrajevala še z drugimi plesnimi zvrstmi.

 Če začneva pri priznanju za najboljšo koreografijo na 
tekmovanju v Špitalu ob Dravi v Avstriji. Kako pomembno 
je za vas?
"Naziv mi pomeni veliko in mi da vedeti, da znam sestaviti 
zanimive in priznanja vredne koreografije. To mi daje tudi 
zagon za nadaljnje ustvarjanje. Naziv ni bil samo moja za-
sluga. Soplesalke in pomočniki, Nena Vrhovec Stevens in An-
drew John Stevens so v ples vložili veliko truda in ur trenin-
gov. Brez njih koreografija ne bi blestela, kot je." 

 Za kakšno točko gre, po naslovu sodeč za "sladko"?
"Naslov sem pravzaprav prevzela kar od naslova pesmi, ple-
sale so sicer na različico glasbe Sugar od Maroon 5. Okus 
sladkobe je bil prisoten pri sami koreografiji, še posebej na-
gajivost in razigranost, ki jo običajno dobimo, ko zaužijemo 
nekaj sladkega." 

 Kaj je značilnost vaših koreografij?
"Za svoje koreografije vedno poskusim balet posodobiti in ga 
nekako preurediti v bolj moderen stil, z dodatki iz drugih sti-
lov in zvrsti plesov. Osnova je torej balet, na tem gradim. V 
koreografije poskušam vpeljati še igrivost in uživanje v sa-
mem plesu, ne glede na zvrst."

 Od kdaj se posvečate tudi koreografiji? 
"Kot verjetno vsaka mlajša plesalka sem doma v svoji sobi 
veliko plesala – brez premisleka in s tem v svoji glavi že se-
stavljala manjše koreografije. Vedno sem si predstavljala, 
kako bom nekoč sestavila svojo točko z vsemi svojimi prijate-
ljicami iz baleta in jo potem odplesala na enem od naših na-
stopov. To se je uresničilo pred nekaj leti, ko sem pri Baletni 
šoli Stevens začela tudi poučevati mlajše plesalke in dobila 
priložnost, da jim za pomladno predstavo sestavim točko. Od 
takrat je bila to stalnica. Še večja priložnost pa se mi je ponu-
dila pred dvema letoma, ko sta mi Nena in Andrew ponudila 
priložnost koreografije 'fusion točk' za letno tekmovanje DWC 
(Dance world cup). Fusion balet je pravzaprav mešanica raz-
ličnih stilov plesa z baletno osnovo. Tisto leto sem se prvič 
preizkusila v koreografiji tekmovalnih točk. Naslednje leto 
smo s plesalkami sestavile točko Sugar, s katero smo tekmo-
vale na DWC 2017 v Nemčiji in se izkazale. Po pogovoru z An-
dyjem in Neno smo prišli do odločitve, da to točko pošljemo 
tudi na letošnje tekmovanje v Špital."

 V prvi vrsti vas poznamo kot balerino. Še plešete balet?
"K baletu se po enoletnem premoru vračam z veseljem in še 
večjim navdušenjem ter z željo po napredovanju. Balet je bil 
vedno moj prvi stil plesa in tudi vedno bo. Ko sem v baletnem 
studiu sredi pouka, so moje misli in telo kot v nekakšni me-
ditaciji." 

 Vaše dosedanje plesno in siceršnje šolanje?
"Do sedaj sem opravila vse izpite za balet na osnovni glas-
beni šoli, opravila vse nivoje sistema Legate foundation, po 
katerem sedaj delujem kot baletna šola, ter lansko šolsko leto 
opravila tudi z odlično ceno izpit za mlajšo učiteljico baleta 
prav tako po sistemu Legat foundation. Sicer pa znova obi-
skujem Ekonomsko fakulteto v Ljubljani (English Track)."

Balerina, ki navdušuje tudi kot koreografinja
Manca Torkar, ples je njeno življenje. Na letošnjem evropskem prvenstvu je za točko 
Sugar dobila priznanje za najboljšo koreografijo tekmovanja. Svoje plesno znanje je 
deset mesecev izpopolnjevala na Danskem in v Združenih državah Amerike.

Manca Torkar je velik del svojega življenja posvetila baletu. 
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Za folkloristi iz Sore je pestro poletje. 
Pred koncem počitnic so se udeležili 
dveh mednarodnih festivalov. 
Najprej so bili na mednarodnem folklor-
nem festivalu S pesmijo in igro čez Her-
ceg Novi, ki je v Črni gori potekal od 25. do 
31. avgusta. Predstavilo se je kar devet fol-
klornih skupin iz različnih držav Evrope 
(Češka, Rusija, Ukrajina, Slovaška, Bolga-
rija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Hrva-
ška in Slovenija). Med njimi je bila tudi 
Mladinska folklorna skupina KUD Oton 
Župančič Sora z vodjo Urško Rožanc.
Mladinska skupina se je že naslednji dan 
po prihodu iz Črne gore skupaj s Starejšo 
otroško folklorno skupino, katere vodja 
je Alenka Perme, udeležila še Istra Folk 
Festa, ki je potekal v Bujah v Istri na Hr-
vaškem. "Gre za mednarodni folklorni 
festival, ki združuje folklorne skupine in 
ansamble tako iz Hrvaške kot tudi števil-
ne druge skupine iz Evrope in sveta. Obe 
skupini našega društva sta se tam pred-
stavili s slovenskim folklornim progra-
mom. Poleg nas so bile gostujoče države 

še Slovaška, Bolgarija, Španija, Poljska 
in domača hrvaška skupina," je poveda-
la Urška Perme in nadaljevala: "V veliko 
veselje mi je, da imamo možnost pred-
stavljati naše ljudsko izročilo in kulturno 
dediščino, ne samo na domačih odrih, 
temveč tudi na drugih odrih izven meja. 
Obenem pa tudi, da imamo priložnost 

spoznavanja drugih kulturnih navad 
različnih narodnosti, prepletanja in skle-
panja novih prijateljstev ter vzpostavitev 
tudi kakšne vezi za trajno sodelovanje 
med skupinami. Menim, da je tako zdru-
ževanje in srečanje mladih nujno, tako 
za občino Medvode kot tudi Slovenijo, da 
nas ljudje poznajo tudi izven meja."

Sorški folkloristi na mednarodnih festivalih

Sorški folkloristi na Istra Folk Festu
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 Letos ste zaključili izobraževanje v tujini. Kakšna izku-
šnja je bila to?
"Lani maja sem bila sprejeta na letni plesni program, ki ima 
svoj sedež v Copenhagnu na Danskem in v mestu Los Angeles 
v Združenih državah Amerike. Konec avgusta sem odpotovala 
na sever in tam preživela sedem mesecev, polnih plesa in 
treningov. Zadnje tri mesece svoje desetmesečne plesne poti 
sem bila v Los Angelesu, kjer je center komercialnega plesne-
ga sveta. Izkušnja je bila neverjetna. Na Danskem sem se na-
učila veliko novih stilov in tehnik, ki so mi v Ameriki poma-
gale, da sem svoje znanje še bolj izpopolnila in se ob tem še 
veliko naučila od znanih plesnih koreografov in plesalcev. To 
leto sem imela priložnost poskusiti veliko različnih stilov in 
s tem videti, kateri mi bolj ležijo. Seznanila sem se z džezom, 
hip hopom, modernim/sodobnim plesom, karakternim ter z 
bolj komercialnimi plesi, kot sta ples v visokih petah ter bolj 
ženstveni hip hop (klicali smo ga girly ali džez funk). Seveda 
smo imeli tudi nekaj baleta. Na žalost bom te zvrsti trenutno 
postavila malo na stran."

 Vaši načrti?
"So zelo preprosti: šola in balet. V Baletni šoli Stevens bom ob 
koncih tednov starejše soplesalke poučevala moderni ples, ki 
je novost šole. Hkrati pa sem se začela pripravljati na glavno 
vlogo v baletu Hrestač, ki ga bomo v decembru uprizorili v 
Športni dvorani v Medvodah. Še prej, novembra, potujem v 
Grčijo, kjer bom sodelovala s solo točko v spektaklu SnowQue-
en (Event Theatre Serpentes)."
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Letošnje evropsko prvenstvo v plava-
nju, ki ga je gostil Glasgow, je bilo znova 
uspešno za Petra Johna Stevensa, pla-
valca iz Spodnjih Pirnič. Kljub zapletom 
na poti na prvenstvo je v disciplini 50 
metrov prsno osvojil bronasto medaljo.

DO MEDALJE Z OSEBNIM REKORDOM

Njegova medalja, druga z evropskih pr-
venstev, je nekaj posebnega tudi zato, 
ker je stota za slovensko plavanje. V Gla-
sgowu je bil na stopničkah kot edini iz 
slovenske reprezentance. "Pot do meda-
lje je bila res nora. Iz Združenih držav 
Amerike sem prišel pozno, šele dan pred 
startom, saj je letalo zamujalo. Na poti 
sem bil kar tri dni. Časovna razlika se 
mi je poznala. Bilo je stresno, a v takšnih 
razmerah sem očitno še boljši. Vedel 
sem, da sem dobro pripravljen, saj sem 
v Ameriki dosegal dobre čase. Psihično 
sem se pripravil, da dam vse od sebe za 
Slovenijo. V polfinalu sem potem že slu-
til, da se lahko borim za medaljo. V fina-
lu je bilo zelo napeto, glede na to, da smo 
bili od tretjega mesta zelo skupaj. Prvo in 
drugo mesto je bilo bolj kot ne že odda-
no. Hotel sem se spustiti pod 27 sekund, 
kar mi sicer ni uspelo (plaval je osebni 
rekord 27,06), a medalja je le medalja. 
Je stota za Slovenijo, kar mi pomeni res 

veliko. Ponosen sem nanjo. Na žalost na 
evropskem prvenstvu zaradi obveznosti 
na fakulteti nisem mogel plavati na sto 
prsno," je še isti dan po vrnitvi domov 
v Slovenijo pojasnil plavalec PK Triglav 
Kranj. V finalu je bil znova najboljši prvi 
favorit in svetovni rekorder, Britanec 
Adam Peaty. "Se mu približujemo. Bomo 
videli, kdo od plavalcev, ki smo po časih 
precej skupaj, bo kot prvi naredil pre-
skok, ga dohitel ali celo prehitel. Zase 
vem, da imam še rezerve, da sem spo-
soben plavati še bolje," je dejal Stevens.

ZAKLJUČUJE ŠTUDIJ V AMERIKI

Letošnji tekmovalni spored zanj še zda-
leč ni končan. Čaka ga še en vrhunec: 
svetovno prvenstvo, ki bo decembra na 
Kitajskem. Letos je imel kar nekaj težav, 
tudi z zdravjem – s hrbtom in ramo. 
Kljub temu je uspešno tekmoval za uni-
verzo Tennessee, za katero pa ne bo več 
plaval, saj študij čez lužo zaključuje. 
Štipendijo ima še do decembra. Stood-
stotno se bo lahko osredotočil samo na 
plavanje. "Glavni cilj so olimpijske igre 
v Tokiu. Najprej, da odplavam normo, 
do katere mi je za olimpijske igre v Riu 
zmanjkalo čisto malo, in nato, da se bo-
rim za medaljo. To me žene naprej. Rad 
bi Sloveniji znova priplaval olimpijsko 
plavalno medaljo," je povedal 23-letnik. 
Kot pravi, bi v nadaljevanju rad kombi-

Lastnik stote slovenske plavalne medalje
Plavalec Peter John Stevens je na evropskem prvenstvu v Glasgowu osvojil bronasto 
medaljo na petdeset metrov prsno. To je stota medalja za slovensko plavanje.

Na sprejemu na Občini Medvode je takole 
zarezal v torto.

niral trening s svojim trenerjem v Slo-
veniji Luko Berdajsom, ki prav tako živi 
v medvoški občini, in ameriškim Mat-
tom Kredichem v Tennesseeju. "Ugoto-
vil sem, da mi ta kombinacija ustreza. 
Želim trenirati s slovensko ekipo, sploh 
na pripravah; želim biti tudi v Ameriki. 
Veliko bom potoval, še posebej sedaj v 
jesenskem delu po tekmah svetovnega 
pokala," je nekaj besed namenil načr-
tom.

SPREJEM NA OBČINI

Nanj so zelo ponosni tudi v medvoški 
občini. V času, ko je bil doma, so mu 
v sejni sobi občinske stavbe pripravili 
sprejem. V imenu Občine Medvode mu 
je čestitala podžupanja Darinka Vero-
všek, s strani Športne zveze Medvode 
podpredsednik Domen Knez, ki je bil 
kratek čas tudi Petrov trener tenisa, 
iz Javnega zavoda Sotočje Medvode pa 
Ines Iskra. Kot je običajno ob takšnih 
uspehih, je Petra Johna Stevensa čakala 
tudi torta.

ŠKD LATINO BIT

Hip hop

Show plesi 

Show dame

Break dance

Plesna rekreacija

  Prva ura brezplačna

Funkcionalna vadba

TNZ Aerobody

Latino Step Up

Zumba

Pilates

Fit Senior
Joga Pilates

Nirvana Fitness
Novo:
FitMama - vadba mamic z dojenčki 
HIIT - visoko intenzivna vadba

  www.latinobit.si   •   051 241 444   •   info@latinobit.si
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Tacen je gostil tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih 
vodah. Slovenska reprezentanca je imela visoka pričakova-
nja, nihče pa ni pričakoval, da jih bo uresničil mladi Žan Ja-
kše iz Vikrč.
Do zmage v konkurenci kajakašev je prišel po najboljšem 
času v kvalifikacijah. Polfinale in finale, ki bi morala biti 
na zadnji tekmovalni dan, sta bila zaradi visokega vodosta-
ja Save odpovedana. Obveljale so kvalifikacije. Jakše je tako 
prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala, po tem, ko je bil 
doslej enkrat v finalu, lani na zaključku sezone. "Novico, da 
je nedeljsko tekmovanje odpovedano in da so obveljale kvali-
fikacije, sem izvedel doma. Trener mi je poslal sporočilo, da 
je tekma odpovedana. Pripravljal sem se že na polfinale. Bilo 
je presenečenje. Seveda sem bil vesel, čeprav bi bilo veselje še 
večje, če bi bila to zmaga v finalu. A zmaga je zmaga," je dejal 
Jakše in opisal svoj kvalifikacijski nastop: "Nisem si mislil, 
da sem sposoben tako odpeljati. V spodnjem delu proge sem 
naredil razliko v primerjavi z drugimi; zgornji del proge je bil 
soliden, ne pa kakšen presežek. Ko sem prišel v cilj, se mi ni 
zdelo, da bi bila vožnja kaj posebnega, da bi lahko zanjo rekel, 
da je bila najboljša v življenju, je pa bila čista, zanesljiva." 
Cilj Jakšeta na domačem prizorišču v Tacnu, kjer veliko tre-
nira, je bila uvrstitev v finale. To je bila njegova prva večja 

tekma v tej sezoni. "Začetek sezone je bil zame slabši, saj se 
na izbirnih tekmah nisem uvrstil v reprezentanco. Sedaj sem 
za Tacen dobil priložnost in po tej zmagi lahko rečem, da je 
sezona uspešna," je še povedal kajakaš, ki je lani na svetov-
nem prvenstvu osvojil bronasto medaljo kot član slovenske 
slalomske kajakaške ekipe, v kateri sta bila še Peter Kauzer 
in Martin Srabotnik.

Prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala
Kajakaš na divjih vodah Žan Jakše je bil najboljši na domači tekmi v Tacnu.

Žan Jakše je do svoje prve zmage na tekmi svetovnega pokala prišel 
povsem blizu doma, v Tacnu. / Foto: Nina Jelenc

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
SOT-2028 /18 Čisto je lepo.

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si

Prodajate, kupujete, najemate ali oddajate nepremičnino?
Ne veste kako bi se lotili posla?

ZAUPAJTE NAM!

Jon Simič
Nepremičninski svetovalec z licenco

M +386 (0)41 665 570
T +386 (0)1 320 78 77
E jon.simic@re-max.si

www.re-max.si
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MAJA BERTONCELJ

 Rokomet ni ravno pogosta izbira otrok v Medvodah. Kako 
to, da ste ga začeli trenirati?
"Rokomet me navdušuje že skoraj enajst let in ni ga drugega 
športa, ki bi ga raje izbrala. Ko sem bila v 4. razredu OŠ Pir-
niče, smo s prijateljicami najprej hotele na nogomet. Nato je 
na šolo prišla Jasna Medvešek, ki je rokomet včasih igrala za 
Škofjo Loko. Vodila je krožek iger z žogo, poudarek pa je bil na 
rokometu. Hitro sem se navdušila. Udeleževale smo se tudi 
šolskih tekmovanj. Nekaj nas je izstopalo in zato so nam sve-
tovali, naj gremo trenirat v klub. Do konca osnovne šole sem 
igrala za Olimpijo, nato sem prestopila v Naklo, sledil pa je 
klic iz Celja. Članica ŽRK Celje Celjske mesnine sem še danes. 
Igramo v prvi slovenski ligi. Od prijateljic iz osnovne šole, s 
katerimi smo začele z rokometom, vztrajam le še jaz."

 Celje ni ravno blizu. To pomeni, da ste se preselili tja ali 
se dnevno vozite?
"Na treninge se vsak dan vozim od doma. Poleti, ko je pripra-
vljalno obdobje, se vozim sama, ko se bo začelo novo študijsko 
leto, se zmenimo s tistimi iz ekipe, ki študirajo v Ljubljani, 
tako da se vozimo skupaj. Vozniškega izpita še nimam dolgo, 
kilometrov pa sem naredila že veliko. Nikoli mi ni odveč. V 
rokomet se trudim vložiti čim več in morda se mi bo kdaj vse 
tudi povrnilo. Ko še nisem imela izpita, so me v Celje vsak 
dan vozili starši." 

 Kaj vas v tem športu tako navdušuje?
"Dinamična igra, kreativnost, iznajdljivost, skratka na igri-
šču ni nikoli dolgčas."

 Rokomet je lahko tudi "grob" šport. Ste imeli že kakšne 
poškodbe?
"Ko sem v Celju igrala drugo sezono, sem si poškodovala kri-
žne kolenske vezi. Sledila je enoletna rehabilitacija. Od te 
poškodbe naprej kaj resnejšega ni bilo in upam, da bo tako 
ostalo, da bom lahko pokazala, kaj zmorem."

 Na sredozemskih igrah v Tarragoni ste junija letos debi-
tirali za člansko reprezentanco.
"Vpoklica sem bila zelo vesela, hkrati tudi nekoliko presene-
čena. To je bila zelo lepa izkušnja. Spoznala sem druga dekle-
ta, s katerimi smo se med seboj dobro razumele. Je pa bilo 
to tekmovanje, ne izlet, tako da je bila moja pot večinoma 
med hotelom in dvorano in kaj dosti drugega nisem videla. 
Na igrišču mislim, da sem izkoristila, kar mi je bilo ponuje-
nega. Na odločilni tekmi za tretje mesto je bilo čutiti tremo, 
pritisk velike tekme, ki sem ga skušala kar se da odmisliti in 
se dokazati. Upam na nov vpoklic v reprezentanco. Jeseni bo 
v Franciji evropsko prvenstvo. Upam, da grem zraven."

 Začenja se nova klubska sezona. Vaša vloga v ekipi in 
vaši največji klubski uspehi?
"Lani smo bile tretje v državnem prvenstvu in prav tako tretje 
v pokalnem tekmovanju. Letos prav tako računamo na dve 
medalji. Ekipa je zelo mlada. Od sebe pričakujem, da se bom 
maksimalno potrudila in odigrala čim bolje. Sem ena izmed 

nosilk igre, igram na položaju zunanje igralke. S pripravami 
na novo sezono smo začele 6. avgusta, prvo tekmo v držav-
nem prvenstvu pa bomo imele 15. septembra proti Krki."

 Igrali boste tudi v Evropi.
"Uvrstile smo se v tekmovanje Challenge Cup. Čaka nas šved-
ska ekipa. Obe tekmi bomo po dogovoru odigrali v gosteh. 
Bosta v decembru. To bo zame nova mednarodna izkušnja."

 Kakšni so vaši osebni cilji za naprej?
"Glavni cilj je tujina. Najboljši klub je zame Győr na Madžar-
skem. Če bi prestopila tja, bi se mi uresničile sanje. Vleče me 
tudi v Skandinavijo, Francijo, Nemčijo ... Povpraševanje po 
slovenskih igralkah je vedno večje. Mislim, da mi ne bi bil 
problem živeti v tujini. Imam menedžerja iz Francije. Ko bo 
prišla dobra ponudba, bom šla. Do takrat pa me čaka še veli-
ko učenja in napredovanja. Najprej moram dozoreti kot igral-
ka, saj v tujini pričakujejo igranje na visoki ravni."

 Imate ob šoli in športu še kaj prostega časa?
"Kaj veliko res ne. Rokomet in šola sta trenutno moje življe-
nje. Sem dijakinja Biotehniškega centra Naklo, smeri živil-
sko-prehranski tehnik. Področje prehrane me zanima in v tej 
smeri bi nadaljevala tudi študij. Kar se tiče skrbi za prehrano 
športnika, sem sam svoj mojster. Tudi kuham rada. Mišice se 
delajo v kuhinji (smeh). Pravilen trening je treba kombinirati 
tudi s pravilno prehrano."

Na treninge se vozi v Celje, cilj je klub v tujini
Pogovor z 19-letno Eleonoro Kodele iz Verja, članico slovenske rokometne 
reprezentance, ki je osvojila bronasto medaljo na letošnjih sredozemskih igrah.

Eleonora Kodele (v ospredju) po osvojitvi bronaste medalje na 
sredozemskih igrah / Foto: osebni arhiv
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Plesni klub Mirandance vas vabi k vpisu v plesne tečaje  
za mladino in odrasle v Lescah, na Koroški Beli, v Kranju, 

Medvodah, Ljubljani ...

Začetek tečaja bo v ponedeljek, 17. 9. 2018, ob 19. uri v 
Osnovni šoli Pirniče, Zgornje Pirniče 37, Medvode.

Vabimo vas tudi na plesni vikend, ki bo od petka,  
12. 10., do nedelje, 14. 10. 2018, v Portorožu.

Prijave in informacije na 031/ 73 25 80 ali  
www.mirandance.com ali pa na samem dogodku.

R

MAJA BERTONCELJ

V Teniškem klubu Spin Medvode so do-
bre volje. Razlog so boljši pogoji za tre-
ning, ki jim jih je prinesla nova balon-
ska dvorana z leseno konstrukcijo, ki so 
jo postavili za Partizanom Medvode.
Zemljišče je bilo za ta namen kupljeno 
od podjetja AlCu, ki je lastnik tudi pro-
padajoče nikoli dokončane sosednje 
športne dvorane. Pri tem projektu jim je 
pomagal investitor iz medvoške občine, 
ustanovili so Zavod za šport Topspin. 
"Dobili smo novo športno leseno halo z 
dvojno membrano. V njej sta dve igrišči. 
Na območju ob Partizanu Medvode ima-
mo sedaj dve dvorani, skupaj tri pokrita 
igrišča. Podlaga je na vse enaka, tako da 
bomo lahko organizirali tudi večje tur-
nirje. Dimenzije so prave celo za organi-
zacijo Davisovega pokala. Malo je tašnih 
dvoran v Sloveniji, v bližnji okolici je 
ni," je povedal Domen Knez, predsednik 
TK Spin Medvode, in dodal, da je glavni 
namen, da imajo njihovi igralci dobre 

pogoje za trening in da so igrišča na vo-
ljo in primerna tudi za rekreacijo, ki je 
doslej ni bilo: "Skupine bodo na trenin-
gih sedaj manjše, kvaliteta treningov bo 
boljša, ne nazadnje smo postali zani-
mivi tudi za druge, za najboljše igralce. 
V 'starem' balonu je nekaj treningov že 
opravil Aljaž Bedene. Če so v preteklosti 
naši igralci zaradi boljših pogojev pre-
stopali v druge klube, bo kaj lahko sedaj 
slika obratna. Imamo to, kar je bila naša 
želja že več kot desetletje."
Čaka jih še urejanje okolice, upajo pa 
tudi na gradnjo novih zunanjih igrišč v 

načrtovanem športnem parku. "Zuna-
nja igrišča na sedanji lokaciji pri Bojtu 
niso primerna za organizacijo tekmo-
vanj," je še povedal Knez.
V klubu so ponosni na uspehe svojih 
tekmovalcev. "Dečki do 14 let so med 
najboljšimi v državi. Izstopata Job Japelj 
in Vanja Joksović, ki sta državna pod-
prvaka v dvojicah, Job je med najboljšo 
osmerico med posamezniki. Kar nekaj 
pokalov so na odprtih prvenstvih osvoji-
li tudi tekmovalci v mlajših kategorijah. 
Največ tekmovalcev imamo do 12 in 14 
let," je zadovoljen Knez.

Nova dvorana za tenis
"Dobili smo pogoje, kakršne smo si želeli že dolga leta. Želja so le še nova zunanja 
igrišča," pravi Domen Knez, predsednik Teniškega kluba Spin Medvode.

Domen Knez v novi pokriti dvorani

"Na območju ob Partizanu 
Medvode imamo sedaj dve 
dvorani, skupaj tri pokrita 
igrišča. Podlaga je na vseh 
enaka, tako da bomo lahko 
organizirali tudi večje turnirje. 
Dimenzije so prave celo za 
organizacijo Davisovega 
pokala."

Po poletnih počitnicah je Športna dvorana Medvode znova odprla 
svoja vrata za vse ljubitelje športa, rekreacije in druženja. "Tudi v 
sezoni 2018/19 bomo polno zasedeni. Dvorana bo zunanjim upo-
rabnikom na voljo vsak dan do 23. ure zvečer, naši prostori: mala, 
velika in plesna dvorana ter večnamenski prostor in fitnes pa bodo 
rezervirani za badminton, košarko, ples, tenis, pilates, jogo, karate, 
taekwondo, judo, tai chi, nogomet, odbojko, namizni tenis in raz-
lične funkcionalne vadbe. Konci tednov bodo namenjeni predvsem 
raznovrstnim športnim tekmovanjem, od katerih bo v novi sezoni 
precej državnih in mednarodnih, vmes se bo našla tudi kakšna dru-
žabna prireditev, kot sta muzikal in koncert," pravijo v Javnem zavo-
du Sotočje Medvode, ki upravlja športno dvorano.

Začetek sezone v športni dvorani



34 | ŠPORT IN REKREACIJA

Stan
Servis koles

S
TA

N
 S

E
R

VI
S

 K
O

LE
S

  d
.o

.o
.

MAJA BERTONCELJ

Bogomir Dolenc je 25. avgusta v doma-
čem Velenju začel s športno-dobrodelnim 
projektom 42/42. V 42 dneh si je zadal 
preteči 42 maratonov v različnih krajih po 
celi Sloveniji. Predzadnji maraton bo tekel 
v medvoški občini, in sicer 4. oktobra. Start 
bo ob 12. uri pred stavbo Občine Medvode, 
cilj pa bo predvidoma ob 16. uri na travnati 
zelenici ob OŠ Simona Jenka Smlednik, kjer 
bo takrat potekal tudi šolski občinski kros. 
Dolenc si želi, da bi se mu med tekom pri-
družilo čim več ljudi. Z njim lahko odtečete 
poljubno število kilometrov in s tem prispe-
vate za dober namen. Zbrani denar bo šel 
v dobrodelni sklad, ustanovi Mali vitezi, ki 
pomaga posameznikom, ki so kot otroci 
preboleli težko bolezen, katere posledice 
čutijo še danes.

Dolenc bo maraton  
tekel tudi v Medvodah

Klemen Svoljšak se je 4. decembra 1968 rodil mami Julijani in očetu Janezu. Vse 
življenje je bil in ostal Medvoščan. V Medvodah je hodil v osnovno šolo, spoznal 
prve prijatelje, pred štiridesetimi leti tudi spoznal tek na smučeh, morda največjo 
strast njegovega življenja.
Kljub temu da je zaradi teka na smučeh izostajal od pouka, je bil med najboljšimi 
učenci do konca srednje elektro šole, ki jo je obiskoval v Kranju. V smučarskem 
teku je dosegal lepe rezultate. Še posebej je bil ponosen na prvenstvene štafetne 
medalje ter na veliko zmago na prestižnem Trnovskem maratonu. 
Kot večina mladih in zdravih fantov je moral k vojakom; najprej v Bosno in nato 
v Makedonijo. Po vrnitvi se je lotil zahtevnega študija elektrotehnike – energeti-
ke, ki pa ga je opustil po udeležbi v vojni za Slovenijo. Odločil se je, da bo svoje 
življenje posvetil športu. Postal je trener teka na smučeh v TSK Olimpija, nekdaj 
močnem klubu, ki pa je tedaj pešal in bil praktično brez podmladka. S prijateljem 
Markom se nista ustrašila izziva in sta praktično iz nič na smuči privabila mno-
žico otrok. Njegovi tekmovalci so osvajali mladinske državne naslove, nekateri 
pa so bili kasneje tudi državni prvaki in udeleženci olimpijskih iger ter svetovnih 
prvenstev tako v teku na smučeh kot tudi gorskem teku. 
Česa vsega ni storil za svoje varovance. Vozil jih je na treninge tudi po večkrat 
na dan, iskal sneg po različnih znanih ali tudi popolnoma neznanih delih Slo-
venije in njene bližnje okolice. Zanje je cele noči pripravljal smuči, hodil v tujino 
po zdravila, celo kuhal jim je na pripravah. Veselil se je njihovih uspehov, delil 
njihovo žalost in jih tolažil ob neuspehih. Vpeljal jih je v svojo naslednjo ljubezen, 
slovenske gore, kamor je rad hodil.
Ko je v klubu prišlo do menjave generacij, je tudi pri delu v športu obrnil nov list. 
Medvode so dobile priložnost, da gostijo mladinsko svetovno prvenstvo v teku na 
smučeh. Imeli nismo ničesar, pa vendar mu je s peščico somišljenikov uspelo 
navdušiti tako Medvoščane kot tudi športne prijatelje od Logatca do Bleda. Zde-
lo se je nemogoče, a vendarle se je zgodilo. V Medvodah smo zgradili vrhunske 
tekaške proge in sistem za zasneževanje. Z mnogo dobre volje in še več naporov 
smo v zimi 2006 zagotovili pogoje za izvedbo tekmovanj, na katerih je nastopilo 
kar enajst kasnejših olimpijskih ali svetovnih prvakov v tem športu. Seveda ni šlo 
vse gladko. Stres in obilica dela sta naredila svoje in telo je Klemena tedaj prvič 
opozorilo. Moral je v bolnišnico, vendar pa tam ni zdržal in se kljub zagotovilu, 
da bomo zmogli, že prvi dan tekmovanj pojavil na prizorišču. Verjetno bi moral 
tedaj bolj prisluhniti tem opozorilom.
V teh krajih je tako, da radi prirejamo velika tekmovanja in se znamo pri tem 
izkazati, vendar nam potem malo zmanjka in zgrajeno utone v pozabo. To se v 
Medvodah ni zgodilo. Trajalo je sicer nekaj let, vendar pa imamo zdaj na prizori-
šču MSP moderen športni center, ki pozimi privablja množice tekačev tudi v času, 
ko drugje ni snega. Ekipa, ki smo jo zbrali za MSP, še zdaj organizira vsa največja 
tekaška tekmovanja v Sloveniji. To je tudi in predvsem Klemenova zasluga. Bil je 
tisti tihi človek iz ozadja, ki je neutrudno klical, obiskoval, prigovarjal, miril in 
sploh naredil vse za to, da bi se stvari premaknile naprej.
V Medvodah je pomagal vzpostaviti novo tekaško smučarsko društvo. Deloval je 
v Športni zvezi Medvode, kjer je bil odličen sekretar, soavtor strategije razvoja 
športa v Medvodah, eden ključnih ljudi festivala Medvode v gibanju, nepogrešljivi 
član Nordijskega športnega društva Medvode ... Tudi nedavni drugi nočni tek v 
Medvodah je bil njegova ideja.
Rad je izpolnil, kar je rekel, nikoli ni odrekel pomoči, tudi če je bil zasut z delom 
ali ko se je slabo počutil. Sedemnajstega avgusta 2018 se je njegovo utrujeno srce 
mnogo prezgodaj ustavilo. Za njim bo ostala velika praznina.

Uroš Ponikvar in prijatelji iz Nordijskega društva Medvode  
ter Javnega zavoda Sotočje Medvode

V spomin

Klemen Svoljšak 
(1968–2018)

MAJA BERTONCELJ

Najboljši slovenski tekmovalci v poljskem 
lokostrelstvu so med 3. in 9. septembrom 
za odličja tekmovali na svetovnem prven-
stvu v Cotini D'ampezzo v Italiji. Izkazala se 
je tudi Toja Ellison (dekliško Černe), loko-
strelka iz Vikrč, ki sicer večino časa preživi v 
Združenih državah Amerike. S sestavljenim 
lokom je končala na drugem mestu, potem 
ko je bila prva po kvalifikacijah, kot je za-
pisala, z enim najvišjim ali celo najvišjim 
ženskim rezultatom v zgodovini. Z žensko 
ekipo je nato v svojo zbirko dodala še eki-
pno bronasto medaljo. S svojimi nastopi je 
bila zelo zadovoljna in vesela, da je bil njen 
trud, ki ga vlaga v trening, poplačan.

Srebro in bron za Tojo
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VPIS V NOVO VADBENO SEZONO BO POTEKAL
25. 9. in 27. 9. 2018 od 16. do 19. ure

ŠPORTNA DVORANA MEDVODE

!! NOVO !! VADBA ZA MLADE (OKVIRNI TERMINI SREDA 17.-18., 8.-19. ALI TOREK 17.-18. ure) 

TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE:
Vadba otrok od 4 - 6 let (ponedeljek in četrtek 16.00 - 17.00)
Vadba otrok 3-4 leta (sreda 16.00 - 17.00)
Vadba otrok 2,5 - 3 leta (torek 16.00 - 17.00)
Rolanje (spomladi in poleti)
Atletika v Partizanu v Medvodah (torek 18.00 - 19.00 in sreda 13.30-14.30)
Športna dvorana Medvode
Atletika v OŠ Simona Jenka Smlednik (torek 15.00-15.45)

VADBA ZA STAREJŠE (sreda 17.00 - 18.00, četrtek 9.00 - 10.00)

FITNES VADBA ZA VSE ŽENSKE IN MAMICE
(ponedeljek 8.45- 9.45, ponedeljek 17.00 - 18-00, 18.00 -19.00, 
torek 19.30-20.30, sreda 8.45-9.45; 18.15-19.15, 19.15 - 20.15, 
četrtek 19.30 - 20.30)
V Športni dvorani Medvode

KROŽNA VADBA-VISOKO INTENZIVNA
(sreda 20.30-21.30)

FITNES VADBA ZA VSE MOŠKE
Športna dvorana Medvode  (četrtek 18.00 - 19.00)

FUNKCIONALNA VADBA 
(torek 20.30-21.30 in četrtek 20.30-21.30 (PŠU)

INDIVIDUALNA VADBA
(po dogovoru)

Več informacij 

 www.sdefi.si /041 282 960,  

efi.storga@gmail.com

TELOVADNI ROJSTNI DAN  

ZA OTROKE  

Prvih 50 rezervacij prejme  

dodatni 5% popust. 

Eufemija Štorga
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V Športnem društvu Efi so Medvoški tek prvič organizirali 
leta 2011 in od takrat so Medvode eno izmed mest, ki imajo 
svoj tek. Vedno poteka zadnjo soboto v septembru, letos bo 
29. septembra, tekači pa se lahko preizkusite na 5-, 10- in 
20-kilometrski razdalji. Tudi letos bo z Vzajemkovim tekom 
poskrbljeno za otroke.
Start teka na pet, deset in dvajset kilometrov bo pri Športni 
dvorani Medvode ob 16. uri. Tekači bodo od tam nadaljevali 
pot do cerkve na Ladji, kjer bodo zavili levo, tekli vzporedno 
z železniško progo do prvega vzpona, naprej mimo glasbene 
šole in na koncu zavili desno po Donovi cesti mimo lekarne. 
Na križišču proga zavije levo mimo Mercator centra, Štirih 
mačk, občine, mimo Donita, tekači pa se bodo na startno-
-ciljni prostor vrnili znova po Donovi cesti do vrha, kjer bodo 
zavili levo in tekli do vrtca in nato v cilj. Start Vzajemkovega 
teka za otroke bo ob 15.30.
Zaradi prireditve bo na trasi teka zapora ceste od 16. ure do 
najkasneje 21. ure oziroma do izpraznitve tekmovalnega 
prizorišča (okrog 19. ure).

Bliža se Medvoški tek

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

V nedeljo, 9. septembra, so se tekači po-
merili na tekmi za naslove državnih pr-
vakov na tekaških rolkah. Organizator 
je bilo NŠD Medvode, potekala pa je na 
zahtevni trasi iz Preske do vasi Tehovec. 
To je bilo tudi prvo letošnje domače tek-
movanje na rolkah. Državna prvakinja 
med članicami na 4,5 kilometra dolgi 
progi s 305 metri višinske razlike je po-
stala Eva Urevc (ŠD Gorje), članica žen-
ske tekaške B-ekipe, ki je za 43 sekund 
prehitela Alenko Čebašek (TSK Bled) in 
za minuto in 15 sekund Anjo Mandeljc 
(TSK Triglav Kranj). Fantje so morali pre-
magati 6,5 kilometra dolgo progo in 418 
metrov nadmorske višine, zmagal pa je 
član TSK Logatec, biatlonec Rok Tršan, 
ki je nov naslov državnega prvaka osvo-
jil prav v domači občini, saj prihaja iz 
Valburge. Benjamina Črva (ND Rateče - 
Planica) na drugem mestu je prehitel za 
minuto in 14 sekund, tretji je bil Domen 
Potočnik (ŠD Gorje). Tršan se pripravlja 
za novo zimsko biatlonsko sezono sve-
tovnega pokala. Lansko je zaradi težav s 
hrbtom moral izpustiti, letos pa mu gre 

za zdaj vse po načrtih. Kljub temu da je 
bilo prvenstvo v domači občini, pa bia-
tlonec iz Valburge vzpona proti Tehovcu 
prej ni poznal. 

Uspešni so bili tudi člani domačega NŠD 
Medvode. Med mlajšimi mladinci je 
zmagal Anže Gros. Med mlajšimi dečki 
je bil drugi Jaka Marinko.

Tršan v domači občini do nove zvezdice
Tekači so se za naslove državnih prvakov na tekaških rolkah merili na progi iz Preske 
proti Tehovcu. Med člani naslov za biatlonca Roka Tršana iz Valburge.

Rok Tršan je bil najboljši v članski konkurenci.
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Vodje projekta Tamara Gale Besinsky, 
ki zastopa spletno trgovino Moj svet, in 
sestri Ana Jelovčan ter Petra Kalan, ki 
soustvarjata sestrski blog PetrAna, pra-
vijo, da je bila klopca za dojenje nujno 
potrebna, saj v bližini ni mesta, kjer bi 
matere lahko poskrbele za svoje dojenč-
ke. Idejo je dala Petra, ki je podoben koti-
ček opazila v Živalskem vrtu v Ljubljani. 
"Tovrstnih mest za dojenje je v Sloveniji 
le pet, zato smo izredno ponosni, da ga 
imamo tudi v Občini Medvode." Klopco 
je po ugodni ceni izdelala spletna trgo-
vina Moj svet, pri urejanju in financi-
ranju novega prostora za mame pa so 
pomagali Krajevna in Lokalna skupnost 
Zbilje ter Občina Medvode. V previjalni 
mizi bodo ves čas na voljo tudi Tosami-
ni čistilni robčki.
Ob uradnem odprtju klopce je vse zbrane 
mame obiskala pediatrinja Anja Radšel, 
ki je ob tej priložnosti poudarila, da je 
dojenje posebna vez med mamo in otro-
kom, da je čisto vsako dojenje posebno 
in edinstveno ter je težko med sabo pri-
merjati mame, otroke in njihove nava-

de. Svojo izkušnjo so zaupale tudi Petra, 
Tamara in Ana, vse tri so mame, a pra-
vijo, da so dojenje dojemale zelo drugače 
in vsaka po svoje. Za Petro in Tamaro 
je bilo dojenje zelo lepa izkušnja, dojili 
sta v javnosti in se tega nista sramova-

li. Ana pa je mama treh otrok, vse tri je 
dojila do enega leta, a se je med hranje-
njem vedno zatekala v intimo. "Če bi te-
daj obstajala tovrstna klopca, bi verjetno 
lažje dojila v javnosti, ker bi se umaknila 
v zavetje, kjer bi se počutila bolj varno."

Nov kotiček za mame in dojenčke
Na igrišču ob Zbiljskem jezeru so svetovni teden dojenja, ki je potekal od prvega do 
sedmega avgusta, obeležili s postavitvijo nove klopce za dojenje s previjalno mizo.

Vodje projekta in matere Petra Kalan, Ana Jelovčan in Tamara Gale Besinsky so dojenje 
dojemale vsaka drugače.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ALENKA ŽAVBI KUNAVER

Andrej Žavbi iz Zbilj (Tuš Team) je bil nekdaj med najboljšimi 
cestnimi kolesarji v Jugoslaviji, zadnja leta pa uspešno na-
stopa med amaterji. Svoje nekdanje tekmovalno kolo je po 32 
letih znova postavil na cesto, s prijatelji so ga usposobili in z 
njim je naredil tudi kakšen trening.
Spomladi je namreč zasledil razpis za tekmovanje s starejši-
mi "vintage" kolesi v okviru svetovnega masters prvenstva v 
St. Johannu. Udeležil se ga je in zmagal, tako absolutno kot v 
svoji starostni kategoriji. Nepremagljiv je bil v ciljnem sprin-
tu. Na starem kolesu so se mu vrnili spomini iz prejšnjega 
stoletja, že tisočletja. Njemu v čast je tako zaigrala Zdravljica. 
Letošnje poletje je Žavbi v svoji starostni kategoriji postal tudi 
skupni zmagovalec 8-dnevne mednarodne dirke v Hartbergu 
– s "sodobnim" kolesom.

Prvak z več kot trideset let starim kolesom
Andrej Žavbi se je po dvaintridesetih letih znova usedel na cestno kolo, s katerim je 
včasih dirkal. Postal je svetovni prvak v tekmovanju s starejšimi kolesi.

Andrej Žavbi je dobil ciljni sprint.
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Četrtek, 16. avgusta, je bil pravi dan za pobiranje krompirja in 
Štefan Čebašek z Ekološke kmetije Pr' Črnet iz Verja je povabil 
na Festival pobiranja krompirja. 
"Ročno pobiranje krompirja je tradicionalno in ekološko nu-
jen način. Površina 0,2 hektarja predstavlja kar zalogaj, še po-
sebno letos, ko je bila letina kar bogata. Takšne akcije smo or-
ganizirali že večkrat, a ni bilo velikega odziva, zato smo se je 
letos lotili bolj zares. Z odzivom sem zadovoljen. Pobrali smo 
od dve do tri tone krompirja. Sicer pa smo tudi pri krompirju 
na kmetiji sledili smernicam ekološkega načina kmetovanja, 
kar pomeni, da smo kupili preverjeno ekološko seme, sledili 
setvenemu koledarju Marije Thun, upoštevali kolobar, lani je 
bil na tem delu njive fižol, krompir pobrali na pravi dan, da 
je energetsko močan, se dobro skladišči in je bogat z okusom. 
Posadili smo dve sorti krompirja, ki sta primerni za ekološko 
pridelavo, sta odporni proti boleznim in ne potrebujeta škro-
pljenja: rdeči krompir red fantasy in domačo belo sorto ko-
kra. Združili smo sodobnost in tradicijo," je pojasnil gospodar 
kmetije Štefan Čebašek.
Vabilu na pobiranje kro mpirja se je odzvalo okrog 15 ljudi, ve-
činoma sovaščanov in strank – celo iz Kranja. "Ni mi problem 

pobirati krompir, tega sem tudi vajen, tako da ni bilo nobene-
ga pomisleka, da se ne bi odzval na Štefanovo povabilo. Če je 
dobra družba in veliko pridnih rok, se hitro pobere," je pove-
dal Gorazd Čebulc iz Verja. Nada iz Medvod je krompir pobira-
la prvič: "Štefana poznam s tržnice in zato sem prišla. Ni mi 
težko. Krompir ima stalno mesto v kuhinji. Je vedno pri hiši. 
Kupujem pa rdečega." Tudi Andrej Beribak iz Verja je pozdravil 
takšne akcije: "Po daljšem času znova pobiram krompir. Lepo 
smo si razdelili delo in hitro nam gre." 
Po dveh urah dela je sledila še kmečka malica (domač kruh, 
domača salama, krhlova voda, črna brezkofeinska kava) ter se-
veda druženje. Vsak pobiralec pa je nato za domov dobil še vrečo 
kvalitetnega, ekološkega krompirja. Čebašek je velik zagovornik 
tudi uporabe lokalno pridelane hrane v javnih zavodih v občini.

Povabilo na ročno  
pobiranje krompirja
Na Ekološki kmetiji Pr' Črnet je potekal 
Festival pobiranja krompirja.

Festival pobiranja krompirja

ALENKA BRUN

Jezerškovi so več zgodb povezali v eno. Predstavili so kulina-
rične Srčne zgodbe odgovornosti – Jezeršek 360°: zgodbo, ki 
pripoveduje o spoštovanju preteklosti in sedanjosti, tudi pri-
hodnosti; o energiji in srčnosti družine, ki uspešno gradi svo-

je podjetje. Poskušali so najti neke produkte in skleniti krog; 
neke odgovorne zgodbe, ideje in jih zapolniti z vsebino, jih 
spraviti v celoto. »Jezeršek 360° je nastajal kar nekaj časa. Da 
pa lahko zgodbe ustvarjamo in nadgrajujemo, moramo reči 
najprej hvala okolju, iz katerega črpamo,« je razložil Luka Je-
zeršek. 
Tako so tokrat Jezerškovi v eno zgodbo združili več produktov: 
govedino s kmetije Toplak s Slovenskih goric, kjer so kar tri 
leta razmišljali, kako in na kakšen način slovensko govedino 
pripeljati do krožnika; suhomesnate izdelke Francija Jezer-
ška, ki znanje prenaša tudi na mlajše generacije; potice nje-
gove soproge in mame Sonje Jezeršek; njihov »šmorn« oziro-
ma Vida Srpaka, kralja šmorna, ki je redni gost ljubljanske 
Odprte kuhinje; najdemo pa tudi dobrodelno zgodbo, ki je na-
stala skupaj z Vinakoprom: namreč že vrsto let se Jezerškovi 
udeležujejo dobrodelne licitacije njihovih barikov, kjer gre iz-
kupiček za pediatrični oddelek Splošne bolnišnice v Izoli, vino 
pa lahko potem okušajo njihovi gostje. 
Predvsem pa so se odločili, da zgodbo Jezeršek 360° predstavi-
jo širši javnosti kot neke vrste spodbudo, saj vedo, da poslovne 
ideje s tega področja so, a je velik problem njihova realizacija. 
Želijo, da bi si ljudje upali in mogoče celo skupaj soustvarijo 
kakšno novo zgodbo.

Kulinarične srčne zgodbe 

Jezerškovi na vsake toliko časa predstavijo kaj novega in tokrat so se 
odločili, da več zgodb povežejo v eno.
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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
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22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Čas je za nabiranje plodov šipka in glo-
ga. Uporabimo jih lahko tudi za kuhanje 
marmelade. Marješka Pehta jo pripra-
vlja po spodnjem receptu. Predstavila 
ga je za šipkovo marmelado, šipku pa 
lahko dodamo tudi glog.

RECEPT ZA MARMELADO IZ ŠIPKA:

"Potrebujemo 5 kg očiščenega šipka, 2 
kg sladkorja in vodo. Šipek stresem v 
lonec, dodamo toliko vode, da prekrije 
šipek, in kuhamo, da se plodovi zmeh-
čajo, kar pomeni do 45 minut. Lonec od-
stavimo z ognja in sestavine zmešamo 
s paličnim mešalnikom. Vzamemo dve 
posodi in dve cedili. Najprej spasiramo 
skozi večje sito in nato ponovimo vse 
skupaj skozi drobno sito, tako dobimo 
lepo tekočo osnovo, ki je pravzaprav 
že marmelada. Zlijemo nazaj v čist lo-
nec, dodamo sladkor, počasi kuhamo 
in sproti mešamo, da se nam marme-
lada ne prime. Preskus, če je marmela-
da kuhana: žličko daste na krožnik in 
ohladite; če se marmelada počasi pre-
makne, je dovolj kuhana (to velja za vse 
marmelade). Naložite jo v čiste kozarce, 
glejte, da ni vmes zraka, dobro zaprite 
in ovijte v brisačo, da se počasi ohladi," 
pravi Marješka Pehta.
V nadaljevanju šipku nameni še nekaj 
besed: "Za lajšanje zdravstvenih težav 
uporabljamo šipkove plodove, ki jih 
običajno nabiramo septembra in ok-
tobra in jih nato posušimo. Najprej jih 
razrežemo, izčistimo semena in z njih 
dobro speremo belkaste laske. Posuše-
ni plodovi imajo prijeten aromatičen 
vonj po sadju in kiselkast, malce trpek 

okus. Zelo bogati so z vitaminom C in 
tudi z vitaminom B2, pektini, jabolčno 
in citronsko kislino ter čreslovinami. 
Zaradi vitamina C šipek priporočajo za 
krepitev odpornosti, proti prehladu, gri-
pi. Kuhamo čaj, in sicer tako, da damo 
suhe plodove v hladno vodo in kuhati. 
Počasi naj vre vsaj deset minut. Sku-
hajte si ga vsako jutro doma, v službi, 
vitamin C pomaga pri koncentraciji, 
daje energijo. Šipek je vse od oktobra 
do novembra vsem dostopen v naravi, 
ki nam ga ponuja v izobilju. Zakaj ne bi 
izkoristili tega, kar nam ponuja narava, 
in pripravili nekaj zdravega zase in svo-
je bližnje."

GLOG

"Glog je grm, ki cveti v maju in juniju. 
V zdravilne namene takrat nabiramo 
liste in cvetove. Kasneje, v septembru 
in oktobru, pa nabiramo tudi plodove 
v obliki rdečkastih jagod," pojasni in 
nadaljuje o nabiranju in sušenju gloga: 
"Jagode najprej sušimo v senčnem, to-
plem in zračnem prostoru, nato pa jih 
do konca posušimo v električnem su-
šilniku, lahko tudi v električni pečici. 
Hranimo v papirnatih vrečkah." Kot je 
še dodala, ima tudi glog vrsto blagodej-
nih učinkov. 

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Šipek in glog

Plodovi šipka in gloga

Pa smo jo pricvirnali skozi obdobje naj-
hujše vročine in deževno dobo v prav 
prijeten september, ko šolarjem skozi 
okna uhajajo pogledi ven in jih vlečejo 
v prostost, ki jim tja do krajših krompir-
jevih počitnic kali buljenje v knjige in 

nabiranje učenosti. A je že tako na tem 
našem čudovitem svetu, da preveč do-
brega ni v redu, kot tudi preveč slabega 
škoduje, in da le kombinacija obojega 
prinese srečo. In tako je tudi s tem, kar 
nam prav zdaj ponujajo gozdovi. Slišati 
je, da prav zdaj obilno poganjajo jurčki, 
a če bi jih bilo obilo vsakič, ko bi nas 
noga zanesla v senčnato vlago gozdov, 
bi bili tisti kaj malo vredni. Proti katere-
mu delu občine sem uperil fotoaparat? 
Odgovore pošljite do konca septembra 
na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". En 
pravilen odgovor bomo izžrebali in poši-
ljatelja nagradili. 

V julijski številki sem vas spraševal, 
kateri dom se skriva v zelenem ozadju. 
Zadaj se skriva Slavkov dom na Golem 
Brdu. Žreb je določil, da nagrado prejme 
Vanja Marcen z Golega Brda. Poslali vam 
jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

2

SLIKOVNA UGANKA
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V rubriki »Navedite znamko terenske-
ga avtomobila, ki po vaših osebnih iz-
kušnjah ali izkušnjah vaših bližnjih 
ponuja najvišjo raven kakovosti na slo-
venskem trgu« je večina slovenskih vo-
znikov napisala »HYUNDAI«.
Najnovejša specializirana raziska-
va QUality meDAL Slovenia Auto-Moto 
2018/2019 (QUDAL) prikazuje, kako vozni-
ki in avtomobilski navdušenci doživljajo 
različne izdelke in storitve na sloven-
skem trgu, kar zadeva kakovost. 
V neodvisni tržni raziskavi 2018/2019 so 
slovenski vozniki tako ocenili Hyundai 
kot najboljšo blagovno znamko v ka-
tegoriji terenskih avtomobilov, ki nudi 
najvišjo kakovost na slovenskem trgu. 
Mercedes je bil izglasovan za najboljše-
ga v kategoriji luksuznih avtomobilov in 
kabrioletov, medtem ko je Tesla vodilni v 
kategoriji t. i. zelenih avtomobilov. 
V raziskavi je z internetnim glasova-
njem sodelovalo 1200 voznikov, avtomo-
bilskih navdušencev, bivših in bodočih 

kupcev avtomobilov (uporabniki, starejši 
od 15 let). Anketo je aprila letos izvedla 
mednarodna organizacija ICERTIAS (In-
ternational Certification Association). 
Pomembno je poudariti, da raziskava 
ni naročena, tudi podjetja sama se niso 
mogla prijaviti za sodelovanje v raziska-
vi. Anketiranci so se srečali z vprašanji 
odprtega tipa, kjer so lahko prosto in s 
svojimi besedami navedli ponudnike 
izdelkov in storitev. Med druge zmago-
valce so se uvrstili še Avtotehna Vis (cen-
ter rabljenih vozil), Triglav (družba za 
osnovno avtomobilsko zavarovanje), Eu-
roton (trgovina z avtomobilskimi deli), 
AMZS pa je zmagala v treh različnih 
kategorijah (ponudnik pomoči na cesti, 
veriga neodvisnih servisnih storitev in 
servis dizelskih motorjev).
To pa še ni vse, po priznani ameriški raz-
iskavi J. D. Power, ki izvaja raziskave o 
zadovoljstvu kupcev avtomobilov, je bil 
Hyundai razglašen za najzanesljivejšo 
avtomobilsko znamko. Na drugo mesto 

se je uvrstil Suzuki in na tretje Kia. Kot 
(slabo) zanimivost še omenimo, da se je 
presenetljivo slabo odrezal BMW, ki je po 
tem točkovanju najslabši, pod Fiatom in 
nemškim tekmecem Audijem.
Priznanje za najbolj zanesljiv avtomobil 
pripada Tucsonu. Lastnike tri leta sta-
rih vozil so povprašali o zadovoljstvu. 
Ocenjevali so vrsto in število težav, ki so 
jih imeli v zadnjih 12 mesecih s svojimi 
vozili. Izkazalo se je, da je imel Tucson 
najmanj težav, in tako osvojil prvo me-
sto med majhnimi SUV-ji.

Najvišja raven kakovosti za Hyundai
To so potrdili vozniki v neodvisni raziskavi QUDAL 2018/19.
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REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES.
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
*Cena 15.000 € velja za Nissan Juke 1.6 Visia. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke 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. ***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. Akcija velja do 30. 9. 2018. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.
Kombinirana poraba goriva: 7,0 l/100 km. Emisije CO2: 161 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Emisije NOx: 0,0000 – 0,0524 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0011 – 0,0022 g/km. Št. delcev (x1011): 0,021 – 37,16. 
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.

NOVI NISSAN JUKE.  
BREZ KOMPROMISOV PRI TEHNOLOGIJI. 
ŽE OD 15.000 €*  
7 LET JAMSTVA**  /  3 LETA VZDRŽEVANJA***

INTELIGENTNI AROUND 
VIEW MONITOR 

SISTEM OZVOČENJA 
BOSE® PERSONAL®

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

  Bose®Personal® 
SOUND SYSTEM

 

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES.
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
*Cena 15.000 € velja za Nissan Juke 1.6 Visia. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke 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. ***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. Akcija velja do 30. 9. 2018. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.
Kombinirana poraba goriva: 7,0 l/100 km. Emisije CO2: 161 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Emisije NOx: 0,0000 – 0,0524 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0011 – 0,0022 g/km. Št. delcev (x1011): 0,021 – 37,16. 
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.

NOVI NISSAN JUKE.  
BREZ KOMPROMISOV PRI TEHNOLOGIJI. 
ŽE OD 15.000 €*  
7 LET JAMSTVA**  /  3 LETA VZDRŽEVANJA***

INTELIGENTNI AROUND 
VIEW MONITOR 

SISTEM OZVOČENJA 
BOSE® PERSONAL®

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

  Bose®Personal® 
SOUND SYSTEM

 

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

Junija letos so v Stuttgartu že dvajse-
tič podelili nagrade za najboljši motor 
leta – "International Engine of the Year 
Awards. Že četrto leto zapored je na-
grado v kategoriji od 1 do 1,4 litra prejel 
trivaljni bencinski motor Pure Tech 110 
S&S in 130 S&S. Motor razvija skupina 
PSA, kamor sodijo Peugeot, Citroën in 
Opel. S tem motorjem so opremljeni av-
tomobili: Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 
5008, Citroën C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, 
C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, 
Opel Crossland X, Grandland X.

Za družino trivaljnih bencinskih motor-
jev je skupina PSA predložila 210 paten-
tov. Najnovejša generacija motorja Pu-
reTech je še bolj zmogljiva, bolj varčna z 
vidika porabe goriva in bolj učinkovita. 

Omogoča namreč:

  v povprečju štiri odstotke nižjo pora-
bo goriva kot prejšnja generacija,

  izboljšano odzivnost po zaslugi opti-
mizacije turbokompresorja (dvajset 
odstotkov hitrejše zvišanje navora od 
1500 vrt/min dalje),

  75-odstotno znižanje emisij trdnih 
delcev po zaslugi filtra trdnih delcev 
bencinskega goriva (GPF), 

		bolj kompaktno zgradbo motorja, da 
se prilega novi konstrukcijski osnovi 
za mestna vozila, petvratne limuzine 
s srednjim nivojem opreme in kom-
paktnim SUV-jem.

Trenutno proizvodnja trivaljnega motor-
ja PureTech poteka v francoskih tovar-
nah in v eni kitajski tovarni. Potem ko so 

tovarne v Franciji v letu 2018 že podvojile 
svojo proizvodnjo, bodo motor PureTech 
leta 2019 začeli proizvajati tudi na Polj-
skem in leta 2020 še na Madžarskem.
Za zaključek zapišimo, da je absolutni 
zmagovalec oz. »motor motorjev« že 
tretjič Ferrarijev 3,8-litrski V8 twin-tur-
bo. Motor zmore kar 670 KM (493KW), 
do sto kilometrov na uro pa pospeši v 
pičlih treh sekundah. S tem motorjem 
je opremljena družina Ferrari 488.

Mednarodni motor leta 2018

Bencinski motor PureTech 110 in 130 skupine PSA je četrto leto zapored prejel nagrado.
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208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA 9.990 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2, 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 07.08.2018 znaša 8% 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. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode 
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Srbski in hrvaški mediji ter družabna omrežja so pol-
na slik jeznega Beograjčana, ki je svoj mercedes C coupe 
opremil z napisi, s katerimi kritizira kakovost proizva-
jalca, ker mu ni hotel uveljaviti garancije. Mercedesu je 
želel narediti najslabšo možno reklamo z napisi "Merce-
des je smet", ker se mu je pri 30.000 kilometrih pokvarila 
sklopka, na pokrov motorja pa je še dodal, da se mu je pri 
13.000 kilometrih pokvaril "štarter" (zaganjalnik), za kar 
mu trgovec prav tako ni priznal garancije. 
Podrobnosti niso znane, razumeti pa je, da Mercedes oz. 
trgovec lastniku z beograjskimi tablicami ni hotel odobriti 
garancije. Proizvajalci avtomobilov pogosto zavrnejo ga-
rancijo, če menijo, da je voznik sam kriv za napake zaradi 
nepravilne uporabe. Zaradi negativnega oglaševanja bi bilo 
verjetno bolje, da bi prodajalec lastniku garancijo priznal. 

Ko Mercedes ne prizna garancije
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Novi ceed prinaša inovativno tehnologi-
jo, bolj športno obliko, večjo prostornost 
kabine in povečan prostor za shranje-
vanje in dostopnost uporabnikov. Pr-
tljažnik meri 395 litrov (prej 380 litrov), 
več je prostora v predelu ramen za zadaj 
sedeče, prav tako je več prostora za gla-
ve na prednjih sedežih. 
Ravne linije nadomeščajo predhodnikove 
okrogle robove. Novi model serijsko pri-
naša LED-dnevne luči v obliki kock ledu. 
Tudi zadnje dnevne luči so v LED-tehniki. 
Kabina je oblikovana bolj po okusih ti-
stih, ki prisegajo na športnost. Armatura 
je razdeljena na dva dela – zgornjega z 
velikim osempalčnim zaslonom na dotik 
in zabavno-informacijskim sistemom in 
spodnjega, kjer so stikala za nastavitev 
avdio sistema, ogrevanja in prezračeva-
nja. Notranjost je dodatno obložena, kar 
zmanjšuje zunanji hrup in vibracije.
Novi ceed je narejen izključno za evrop-
ske ceste. Neodvisno vzmetenje omogo-
ča bolj neposreden občutek na volanu, 

vozno dinamiko pa so izboljšali z novi-
mi vzmetmi, blažilniki in neposrednej-
šim servovolanom na zobati letvi.
Novi ceed bo kot prvi Kiin model v Evro-
pi ponujal sistem za ohranjanje vozila 
na voznem pasu (LFA – 2. stopnje av-

tonomne vožnje). Sistem zaznava ce-
stne talne označbe in ohranja vozilo na 
obstoječem voznem pasu, obenem pa 
nadzira pospeševanje, zaviranje in po-
ložaj volanskega obroča glede na kolono 
spredaj vozečih vozil.

KIA Ceed nove generacije
Čez dva dni na naše ceste prihaja nov model KIA Ceed.

 

www.cresnik.si   01/2355-665 

Spodnja Senica 20, 1215 Medvode 
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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: 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 septembru in oktobru 2018             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Vsak ponedeljek v mesecu  MC Jedro, ob 17.30
VADBA YOGE

Katyoga - Amritam., Točne informacije in prijave: 041 767 565,  
E: info@amritam.si

Od septembra do decembra  DEOS Center starejših Medvode
PRIJATELJ SRCA - PROSTOVOLJSTVO

Zavod AS., T: 01/36 25 400, E: blaz.razvornik@deos.si

Petek, 14. 9. 2018  Kulturni dom Pirniče, od 16. – 18. ure
VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2018/2019

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Petek, 14. 9. 2018  Klub Jedro, ob 19. uri
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE LIDIJE LAPAJNAR IN POTOPISNO  
PREDAVANJE ROMANA LAVTARJA: UGANDA

JZ Sotočje Medvode, T: 041511687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 15. 9. 2018  Preska, ob 7. uri 
STIČNA MLADIH (UDELEŽBA NA FESTIVALU)

Župnija Preska

Sobota, 15. 9. 2018  Zbor pred Kulturnim domom Pirniče, ob 9. uri 
PO PIRNIŠKI UČNI POTI

TD Pirniče, T: 041 775 795, E: an.bostjancic@hotmail.com

Sobota, 15. 9. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 20. uri
RAZOČARANA GOSPODINJA PRI SEKSOLOGU KOMEDIJA 

Zimske urice, Predprodaja vstopnic v TIC Medvode, T: 36 14 346 ali  
041 378 050

Ponedeljek, 17. 9. 2018  Kulturni dom Pirniče, od 16. – 18. ure
VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2018/2019

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Ponedeljek – petek, 17. - 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste
INFO STOJNICA (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

Občina Medvode – Režijski obrat, T: 041 417 970 

Ponedeljek – petek, 17. - 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste in  
različne lokacije po občini
POTUJOČA USTVARJALNICA (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

JZ Sotočje in Občina Medvode – Režijski obrat, T: 041 550 668

Ponedeljek – petek, 17. - 21. 9. 2018  Podvoz Medvoška
GRAFITARNICA MED VODAMI (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

JZ Sotočje, T: 041  511 687

Ponedeljek – petek, 17. - 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste
VRZITE NA KOŠ (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

JZ Sotočje in Občina Medvode – Režijski obrat, T: 041 417 970

Ponedeljek – petek, 17. - 21. 9. 2018  TIC Medvode, Zbiljsko jezero

BREZPLAČNI PAKET IZPOSOJE KOLESA IN ČOLNA  
(V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

JZ Sotočje in TD Zbilje, T: 041 298 485

Ponedeljek – petek, 17. - 21. 9. 2018  Knjižnica Medvode, od 10.00 do 
18.00 

ČITALNICA IN RISALNICA NA ASFALTU (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI)

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

Torek – petek, 18. - 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste

TELOVADBA NA CESTI (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

Telovadni skupini Šole zdravja iz Preske in Svetja, T: 031 670 062

Torek, 18. 9. 2018  Zbor na avtobusni postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: PREKMURJE: MURSKA SOBOTA – FILOVCI –  
BOGOJINA - IŽAKOVCI

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

Torek, 18. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

2. RUSKI FILM  - ČAS PRVAKOV (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA  
MOBILNOSTI)

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

Sreda, 19. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, od 16. – 18. ure 

DRUŽABNE IGRE ZA CELO DRUŽINO (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI)

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

Sreda, 19. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

SLAVICA BIDERMAN – PREDAVANJE O DEMENCI IN PREDSTAVITEV KNJIGE 
RAVNOVESJE NA VISOKIH PETKAH (OB SVETOVNEM DNEVU  
ALZHEIMERJEVE BOLEZNI)

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

Sreda, 19. 9. 2018  Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja v Zgornjih 
Pirničah, ob 20. uri

Jesenske serenade: RENESANČNIH V. - LAMENTIAMO

JZ Sotočje, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Četrtek, 20. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 8.-16. ure  

KNJIGOFER – DOSTAVA KNJIG NA DOM (V SODELOVANJU Z OBČINO  
MEDVODE - V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

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

Četrtek, 20. 9. 2018  Knjižnica Medvode, od 8. – 16. ure

CESTIŠČE POSTANE IGRIŠČE (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA  
MOBILNOSTI)

Knjižnica Medvode in Občina Medvode - Režijski obrat, T: 36 13 053,  
E: info@knjiznica-medvode.si
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Četrtek, 20. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, od 16. – 18. ure
NE USTRAŠI SE, PRISTOPI K MENI (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI)

Občina Medvode, T: 041 620 355

Četrtek, 20. 9. 2018  Parkirišče pri tržnici in avtobusne postaje po  
občini, ob 16. uri, 17.15 in 18.30
CABRIOBUS TOUR (v okviru Evropskega tedna mobilnosti)

Občina Medvode in JZ Sotočje, T: 041 298 485

Četrtek, 20. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, od 16. – 19. ure
PRIKAZ ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI)

Avtohiša Lušina in Občina Medvode, T: 041  417 970

Četrtek, 20. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri  
GLEDALIŠKA PREDSTAVA MEDO JAKA V PROMETU (GLEDALIŠČE  
MAKARENKO - V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

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

Četrtek, 20. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, ob 17. uri
KOLESARSKI VZPON NA KATARINO IN DRUŽINSKO KOLESARJENJE  
(v okviru Evropskega tedna mobilnosti)

KK Medvode, T: 040 263 015

Četrtek - Petek, 20. - 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, od 10. – 14. 
ure
CESTIŠČE POSTANE IGRIŠČE (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

Enote vrtca, OŠ in podružnične šole, ter Občina Medvode, T: 041 620 355 

Četrtek - Petek, 20. - 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, od 10. – 18. 
ure
BREZPLAČNE PALAČINKE ZA LAČNE PEŠCE IN KOLESARJE (V OKVIRU 
EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

DU Medvode, Du Pirniče, Vrtec Medvode, JZ Sotočje, Občina Medvode – 
Režijski obrat, T: 041 417 970

Četrtek - Petek, 20. - 21. 9. 2018  Prostor pod lipo pri stojnici s palačin-
kami, od 10. – 18. ure
LETA NISO POMEMBNA (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

Občina Medvode in JZ Sotočje, T: 041 600 717

Četrtek - Petek, 20. - 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, od 16. – 17. 
ure
PONOVNI KOLESARSKI IZPIT (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA  
MOBILNOSTI)

Enote vrtca, OŠ in podružnične šole, ter Občina Medvode, T: 041 620 355

Petek, 21. 9. 2018  TIC in železniška postaja 
Z VLAKOM CENEJE (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

Slovenske železnice in JZ Sotočje, T: 041 550 668

Petek, 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste

ULIČNI ŠAH (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

JZ Sotočje in Občina Medvode, T: 041 417 970

Petek, 21. 9. 2018  Start in cilj pred občinsko stavbo, ob 10. uri

DAN BREZ AVTOMOBILA – S KOLESI NA TEREN (V OKVIRU EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI)

Občina Medvode, T: 041 417 970

Petek, 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, ob 17. uri
ZAKLJUČNA PRIREDITEV (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

JZ Sotočje in Občina Medvode, T: 041 417 970

Petek, 21. 9. 2018  Zaprti del Medvoške ceste, ob 18. uri
MEDVOŠKI TRIMČEK (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)

ŠD Efi, T: 041 282 960

Petek, 21. 9. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 19.30 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS

Gledališče Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Petek, 21. 9. 2018  Klub Jedro, ob 20. uri
DESETA OBLETNICA KLUBA JEDRO Z AKUSTIČNIM KONCERTOM DUA 
ARTCOUSTIC

JZ Sotočje Medvode, T: 041511687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 22. 9. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 19.30 
Gledališka predstava: KOS

Gledališče Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Sobota, 22. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI S TEATROM 
CIZAMO

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

Nedelja, 23. 9. 2018 
IZLETNIŠKI ODSEK: JALOVEC 2645 M (7-8 UR HOJE)

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

Torek, 25. 9. 2018  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar 
Izlet DU Medvode: GOLTE NAD MOZIRJEM (2-3 URE HOJE)

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

Torek, 25. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  
VRTNICE KOT DEL SLOVENSKE KULTURNE DEDIŠČINE – PREDAVA MATJAŽ 
MASTNAK IZ ARBORETUMA VOLČJI POTOK (TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE)

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

Sreda, 26. 9. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  
PREDAVANJE O OBLAČILNI KULTURNI DEDIŠČINI - PREDAVA BOJAN  
KNIFIC IZ TRŽIŠKEGA MUZEJA  (TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE)

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

Sreda, 26. 9. 2018  Vaški trg Smlednik (v primeru dežja KD Smlednik), 
ob 20. uri
Jesenske serenade: DIXIELAND PRI VAS DOMA

JZ Sotočje, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Petek, 28. 9. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri
PRIREDITEV NAZAJ V PRIHODNOST

JZ Sotočje, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Petek, 28. 9. 2018  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri 
DOGODEK V DVORANI VALENTINA OBLAKA

Župnija Preska

Petek, 28. 9. 2018  Klub Jedro, ob 21. uri
METAL MED VODAMI: COWBOYS FROM HELL, ERUPTION, SKYEYE

JZ Sotočje Medvode, T: 041511687, E: rok@zavodsotocje.si
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Sobota, 29. 9. 2018  Medvode, ob 15.30

7. MEDVOŠKI TEK

ŠD Efi, T: 041 282 960, E: efi.storga@gmail.com

Nedelja, 30. 9. 2018  Pod ˝Črnetovim toplarjem˝ na Verju, ob 15. uri 

DRUŽABNO SREČANJE Z AJDO POD ČRNETOVIM TOPLARJEM (REZERVNI 
DATUM 7.10.2018)

TD Pirniče, T: 041 534 099 

Torek, 2. 10. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri  

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

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

Torek, 2. 10. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE KUD PIRNIČE Z NASLOVOM 
OPRAŠEVALCI CVETOV

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

Sreda, 3. 10. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

POTOPISNI VEČER: MALEZIJA (BRANE TERNOVŠEK)

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

Sreda, 3. 10. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

KULTURNI KLEPET: JE KULTURA LAHKO KUL?

JZ Sotočje, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Četrtek, 4. 10. 2018  Knjižnica Medvode, ob 9.30  
MEDVODKOVE IGRALNE URICE (ZA PREDŠOLSKE OTROKE, KI NE  
OBISKUJEJO VRTCA)

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

Četrtek, 4. 10. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

LUTKOVNA PREDSTAVA STRAH (ZA OTROKE OD 3. LETA DALJE IN PRVE 
TRIADE)

KUD Pirniče

Četrtek, 4. 10. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 18.30

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE: PREDSTAVLJAMO KAR SMO SE NAUČILE

KUD Pirniče – likovna sekcija, T: 040 438 000

Petek, 5. 10. 2018  Klub Jedro, ob 19. uri

POTOPISNO PREDAVANJE: IZ LJUBLJANE SKOZI TURČIJO, GRUZIJO IN 
ARMENIJO V IRAN

JZ Sotočje Medvode, T: 041511687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 7. 10. 2018 

IZLETNIŠKI ODSEK: KUCER 1462 M (7-8 UR HOJE)

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

Nedelja, 7. 10. 2018  Topol, Igrišče pred podružnično Osnovno šolo, ob 
11. uri 

KOSTANJEVA NEDELJA

TD Katarina, T: 031 365 186, E: martina.brecelj@gmail.com

Torek, 9. 10. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri  

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

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

Študijska sekcija KUD Zbilje vabi odrasle ljubiteljske slikarje in 
slikarke, da se jim pridružite v novi sezoni. "Smo majhna, a krea-
tivna in duhovita skupina, ki se dobiva vsako sredo ob 17. uri pod 
gostiščem Jezero v Zbiljah, kjer slikamo ali gremo na ogled kakšne 
razstave," je povedal mentor skupine mag. um., akad. slik. Peter 
Gaber. Kontaktirate ga lahko na pgaber@gmail.com in 031 515 021.

V KUD Zbilje vabijo ljubiteljske  
slikarje

Torek, 9. 10. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  
10. DOMOZNANSKI VEČER Z DR. ANJO RADŠEL – HIŠKE IZ BLATA, AFRIKA, 
PRABABICE IN MI

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

Sreda, 10. 10. 2018 
SENIORSKI ODSEK: PRISTOVŠKI STORŽIČ 1795 M (4-5 UR HOJE)

PD Medvode, Prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 10. 10. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30  
PREDAVANJE DRUŠTVA OZARA – DUŠEVNA MOTNJA SKOZI ČAS IN  
POGOVOR Z GO. IRENO, KI IMA DIAGNOZO SHIZOFRENIJE  
(OB SVETOVNEM DNEVU DUŠEVNEGA ZDRAVJA) 

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

Sobota, 13. 10. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri
GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE GUSAR BERTO (STUDIO ANIMA, ZA 
OTROŠKI ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN)

KUD Pirniče, 051 352 772 (Mateja)

Muzikal Briljantina v Medvodah!
Nov slovenski muzikal Briljantina prihaja 28. oktobra v 
Športno dvorano v Medvode! 
Jim Jacobs in Warren Casey sta leta 1970 ustvarila muzikal 
Briljantina (Grease). Svetovno slavo je požel leta 1978 z is-
toimenskih filmom, kjer sta se v glavnih vlogah proslavila 
Olivia Newton-John in John Travolta.
Dogajanje je postavljeno na šolo Rydell High, kjer se neo-
tesan in predrzen fant Danny Zuko zaljubi v lepo vzgojeno 
dekle Sandy. Skupaj z vrstniki odkrivata pasti ljubezenskega 
življenja. Pozitivne vrednote, mladostna energija in ples-
no-pevski spektakel Briljantine so osvojili srca slovenskih 
ljubiteljev muzikalov.
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek / Maša Medved kot 
Sandy in Luka Markus Štajer / Matjaž Kumelj kot Danny. 
Igralska zasedba se lahko ob številnih izbrancih iz avdici-
je pohvali tudi z velikimi imeni slovenskega filma in gle-
dališča: Janez Hočevar Rifle, Gojmir Lešnjak Gojc, Uroš 
Smolej, Domen Valič in Alenka Tetičkovič.
Vstopnice so že v prodaji!
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46 | NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade: 3-krat knjiga MELANDA

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 28. septembra 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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Erotična trgovina

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT
                    Z VITAMINI

 

PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO

                   SPOLNO MOČJO!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

PROIZVEDENO V EU!

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

NOVO!

 Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
 Erekcije postanejo boljše in močnejše. 
 Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
 Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

39,90€

Erotična trgovina
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                    Z VITAMINI
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INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

NOVO!

 Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
 Erekcije postanejo boljše in močnejše. 
 Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
 Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

39,90€
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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V pONEDELJEK, 
17. SEptEMBRA 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

PESTRA PONUDBA
GRADBENEGA MATERIALA

KOZARCI ZA VLAGANJE  
720ml, 10kom

FASADNI 
VOGALNIK 
Z MREŽO 
2,5m

SAMO
1,19€

2,45€
AKcIJA

3,50€

-30%

KAD PVC  
75 litrov

13,45€
AKcIJA

17,93€ -25%

BIOGRENA  
10kg

10,06€
AKcIJA

12,58€

-20%

ZEMLJA ZA 
GROBOVE  
20 litrov

2,73€
AKcIJA

3,90€ -30%

TULIPANI 
PLANTA  
različni

1,97€
AKcIJA

2,63€

-25%SAMO
0,95€

ROKAVICE
različne 
velikosti

DOMAČI 
ANJINI 
ŠTRUKLJI 
1kg

SAMO
12,00€

URA DIGITALNA 
E9280

SAMO
29,99€

REFLEKTOR S 
SENZORJEM 120W

SAMO
11,90€

KOSA MOTORNA 
KAWASAKI TJ 27E 
26,3ccm

SAMO
269,90€

JUPOL JUNIOR 2,5l 
različne nianse barve

pOpUSt
-20%
se obračuna
na blagajni

pOpUSt
-20%
se obračuna
na blagajni

JUPOL TREND 2,5l
različne nianse barve
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