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SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA 

SO TOČ JE (ISSN 1580 - 0547) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o ob či ni Med vo de. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, so de lavec Peter  
Košenina. Od go vor na ured ni ca: Ma ri a Volč jak, ured ni ca pri lo ge Maja Bertoncelj (maja.bertoncelj@g-glas.si). Oglas no tr že nje: Robert Aleksić, te le fon: 040/508 891.  
E-pošta: robert.aleksic@g-glas.si. De lo v ni čas: po ne de ljek, to rek, če tr tek od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, so bo te, ne de lje in praz-
ni ki za pr to. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab; tisk: Nonparel, d. o. o.; SO TOČ JE šte vil ka 5 je pri lo ga 37. šte vil ke Go renj ske-
ga gla sa, 10. maja 2019. V na kla di 6100 iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva v ob či ni Med vo de brez plač no. Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta Sta ne ta 12, Med vode.  
Na naslovnici: Mladinke PGD Zbilje / Foto: Tina Dokl
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Pisali smo že, da občinski svetniki na seji konec marca niso 
dali soglasja k novi, višji ceni storitve pomoč družini na domu 
v občini Medvode. Storitev izvaja koncesionar podjetje Comett 
oskrba, ki je povišanje cen tudi predlagal.
Predlagana cena na delovnik bi znašala 21,21 evra na efektivno 
uro, kar je 5,5 odstotka več od veljavne, od tega bi subvencija 
občine znašala 15,53 evra, kar pomeni, da bi bila cena za upo-
rabnika na delovnik 5,68 evra na efektivno uro. Višje so cene 
storitve, opravljene na nedeljo: polna cena za efektivno uro 
28,17 evra (povišanje za dva odstotka), s subvencijo občine za 
uporabnika 7,77 evra. Cena storitve, opravljene na državni pra-
znik, pa: 30,02 evra na efektivno uro (povišanje za 1,3 odstotka), 
ob upoštevanju subvencije občine 8,33 evra za uporabnika. Gre 
za povišanje med 1,3 in 5,5 odstotka.
Veljavne cene so bile na občinskem svetu sprejete konec leta 
2017. Comett oskrba je koncesionar v občiini Medvode od 1. ja-
nuarja 2012, kot je bilo slišati tudi na sami seji, so uporabniki 
z njimi zadovoljni. Cene storitve so oblikovali v skladu s pra-
vilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev. Ob pripravi predloga cene so upoštevali stoodstotno 
subvencijo občine za pripravo, vodenje in koordiniranje ne-
posrednega izvajanja storitve in subvencijo občine v višini 70 
odstotkov stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabni-
kov, kar je bilo določeno s sklepom občinskega sveta, sprejetim 
aprila leta 2017. Iz obrazložitve je razvidno, da je sprememba 
cene storitve predvsem posledica višjih stroškov dela, ki se po-
sledično zvišujejo zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja plače 
v javnem sektorju. "V strukturi stroškov stroški delo predsta-
vlja okrog 85 odstotkov," je poudaril Matjaž Čampa iz družbe 
Comett oskrba. 
Pri tej točki je bilo največ razprave in nejasnosti. Svetnica Nada 
Prešeren (LNS) je med drugim poudarila tudi primerjavo med 
cenami domske oskrbe in pomoči družini na domu: "Povsod 
poslušamo, kako so domovi starejših občanov grozno dragi, ko 
stanejo na primer tisoč do 1300 evrov. Dnevna socialna oskrba 
v domu starejših občanov v Medvodah stane 35 evrov. Vklju-
čeno je bivanje, hrana, elektrika, čiščenje ... Zraven pride še 
15 evrov dnevno, ki jih plača Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije in je znesek namenjen zdravstvenemu delu. Če 
pogledamo, kolikšne so cene oskrbe na domu, človek ugotovi, 
da je cena v domu starejših za cel dan takšna kot pri oskrbi 
na domu za 40 minut. Če bomo plačevali oskrbe na domu po 
takšnih cenah in po takšni metodologiji, se bojim, da bomo 

od tega dobili zelo malo. Moti me predvsem to, da je v domu 
starejših občanov, ki velja za drago institucijo, za 15 evrov mo-
goče dobiti kompletno medicinsko oskrbo za cel dan in za 35 
evrov, kar je pri vas dobra ura, dobi človek vse. Ne dvomim o 
zakonitosti vašega izračuna, ali je to pravično in pošteno, je pa 
druga zgodba." V Comett oskrbi so pojasnili, da cene nižje ne 
morejo biti, da lastnih rezerv za kritje povišanja plač nimajo, 
da poslujejo z izgubo.
Iz družbe Comett oskrba, kjer so po seji omenjali tudi mo-
žnost prekinitve koncesije, saj s takšno ceno ne pridejo skozi, 
so na občino svetnikom naknadno še enkrat prišli podrobno 
predstavit tudi razloge za podražitev in metodologijo izraču-
na cene. Točka bo na dnevnem redu prihodnje seje, zato več o 
problematiki takrat. V proračunu Občine Medvode je sicer za 
izvajanje Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstve-
ne storitve "Pomoč družini na domu" v letu 2019 v proračunski 
postavki Pomoč na domu zagotovljenih 171.000 evrov.

O povišanju bodo odločali še enkrat
Predlagane cene storitve pomoč družini na domu, ki so od veljavnih višje  
za od 1,3 do 5,5 odstotka, bodo še enkrat na mizah občinskih svetnikov.

O povišanju cen storitve pomoči družini na domu bodo svetniki 
odločali še enkrat, sicer pa je bilo povedano, da so na splošno 
občani s storitvijo zadovoljni.
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V Sori je odprto novo gradišče. Občina Medvode je začela in-
vesticijo izgradnje sanitarne in meteorne kanalizacije, vo-
dovoda ter rekonstrukcije ceste z gradnjo pločnika. Gre za 
območje od Hiše kulinarike Jezeršek v smeri proti dolini 
Ločnice.
"Investicija zajema gradnjo sanitarne kanalizacije, meteor-
ne kanalizacije, vodovoda, rekonstrukcije ceste in gradnjo 
novega pločnika. Gradnji se bo pridružilo tudi podjetje Tele-
kom z gradnjo odprtega optičnega omrežja. Obstoječi javni 
vodovodi, ki potekajo skozi naselje Sora, delno potekajo po 
javnih površinah, delno po zasebnih zemljiških parcelah. So 
v slabem stanju, azbest cementne cevi pa je treba tudi za-
radi zdravstvenih razlogov zamenjati. Vsi obnovljeni cevovo-
di bodo izvedeni iz nodularne litine in bodo potekali v javni 
površini. V sklopu izgradnje kanalizacije in vodovoda bomo 
rekonstruirali in zgradil pločnik v širini 1,5 metra (od Hiše 
kulinarike Jezeršek do Prima Filtri). Vse površine za pešce se 

bodo smiselno in varno navezale na obstoječe stanje," poja-
snjujejo na Občini Medvode.
Rok za dokončanje del je oktobra letos. Na podlagi javnega 
naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja 
Komunalne gradnje. Občina Medvode bo financirala gra-
dnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda, rekonstruk-
cijo ceste ter izgradnjo pločnika. Vrednost pogodbenih del je 
278.527,11 evra z DDV. Gradnjo sanitarne kanalizacije pa bo v 
celoti financiral Javni holding Ljubljana (JP VO-KA). Vrednost 
pogodbenih del je 284.434,09 evra z DDV. Vrednost celotne in-
vesticije tako znaša 562.961,20 evra z DDV. 
V času gradnje bo vzpostavljena polovična zapora (od Hiše 
kulinarike Jezeršek do Prima Filtrov), na ostalih krakih pa 
bo v času del popolna zapora. O morebitnih kratkotrajnih po-
polnih zaporah lokalne ceste bodo obveščali na spletni strani 
Občine Medvode.

Gradnja infrastrukture  
v Sori 
Začela se je investicija izgradnje sanitarne 
in meteorne kanalizacije, vodovoda ter 
rekonstrukcije ceste z gradnjo pločnika  
v naselju Sora.

Poleg gradnje sanitarne in meteorne kanalizacije ter vodovoda  
bo rekonstruirana tudi cesta in zgrajen bo pločnik.

MAJA BERTONCELJ

Občinski svet je na seji konec marca 
sprejel Letni program športa v občini 
Medvode za leto 2019. Pripravili so ga v 
Javnem zavodu Sotočje, soglasje nanj pa 
je dala tudi Športna zveza Medvode.
Letni program športa je predstavila Ines 
Iskra, vodja športnih programov v Jav-
nem zavodu Sotočje, ki je v tem mandatu 
tudi občinska svetnica. Občina Medvode 
z letnim programom športa omogoča in 
soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v 
javnem interesu in se sofinancira iz jav-
nih sredstev. Določi obseg in vrsto podro-
čij športa, ki se v letu 2019 sofinancirajo 
iz občinskega proračuna, ter višino sred-
stev, ki se za to namenijo. Skupaj je za-
gotovljenih 119.500 evrov, od tega 101 tisoč 
za programe športa in 18.500 za programe 
športa za dosežek, kar pomeni 3500 evrov 

več kot lani. Med programi športa je naj-
več, 65.650 evrov (65 odstotkov), name-
njenih športni vzgoji otrok in mladine, 
od tega največ, 36.107 evrov, športni vzgoji 
otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport, sledijo športna vzgoja mladi-
ne, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, interesna športna vzgoja šoloobve-
znih otrok in kategorizacije Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez. Druga največja postavka so razvojne 
in strokovne naloge v športu (15.150 evrov 
ali 15 odstotkov), v kar sodi izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov v športu, športne prireditve 
in delovanje društev, zvez športnih dru-
štev in zavodov, povezanih s športom. 
Deset odstotkov iz celotnega mošnjička 
(10.100 evrov) pa gre za kakovostni šport 
in športno rekreacijo. Občinska uprava je 
na podlagi sprejetega Letnega programa 

športa objavila Javni razpis za sofinanci-
ranje programov za letošnje leto.
"V občini Medvode je registriranih več 
kot 65 športnih društev, ki izvajajo več 
kot trideset različnih športnih panog. V 
letu 2018 je sredstva za izvajanje letnega 
programa športa iz občinskega proraču-
na prejelo 24 izvajalcev za 155 športnih 
programov. Izvajalci Letnega programa 
športa za leto 2018 združujejo okrog 3443 
članov, od katerih se jih je 3179 udeležilo 
športnih programov, ki so sofinancirani s 
strani občine," pojasnjuje Ines Iskra. 
Sredstva, ki so iz občinskega proračuna 
namenjena za Letni program športa, še 
zdaleč ne pomenijo celotnega zneska, ki 
ga občina namenja športu. Vključena niso 
vlaganja v športno infrastrukturo, promo-
cijske športne prireditve, nagrade vrhun-
skim športnikom in delovanje športnega 
področja Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Sto dvajset tisoč evrov za programe športa
Največ sredstev iz občinskega proračuna je v letnem programu športa namenjenih 
športni vzgoji otrok in mladine.
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 Za nami je april, mesec, ko ni bilo 
seje občinskega sveta. Katere so bile 
glavne aktivnosti občinske uprave?
"V prvi vrsti odprta gradbišča, največje 
na projektu kohezije. Precej dela je bilo 
povezanega s pridobivanjem gradbenih 
dovoljenj pa z izbiro novega koncesio-
narja za zimsko službo in redno vzdr-
ževanje cest ter s projektiranjem in iz-
vedbo kolesarskih poti, od katerih je na 
Bonovcu že v izvedbi."

 Omenili ste koncesionarja za zim-
sko službo in redno vzdrževanje cest. 
Kdo je bil izbran?
"Imamo novega koncesionarja. Na 
podlagi javnega razpisa je bilo izbrano 
podjetje HNG hidrotehnika, nizke in 
komunalne gradnje iz Mengša, skupaj 
s podizvajalci, med katerimi je največji 
Avtoprevozništvo Katarina Trampuš iz 
medvoške občine. Glede na to, da je bil 
HNG podizvajalec dosedanjega koncesi-
onarja Gorenjske gradbene družbe in da 
je njihov največji podizvajalec nekdanji 
koncesionar občine, predvidevam, da 
kakšnih presenečenj pri opravljanju 
koncesije ne bi smelo biti."

 Je pogodba ugodnejša, kot je bila 
dosedanja?

"Bistveno se ne razlikuje od dosedanje 
koncesijske pogodbe in jo glede na tre-
nutno stanje na tem področju ocenjujem 
kot razmeroma ugodno. Njena vrednost 
je dober milijon evrov za dve leti, kolikor 
je čas trajanja koncesije. To je znesek za 
razpisan obseg del. Če se nato izkaže, da 
je bilo opravljenih in potrebnih del manj, 
je poraba seveda manjša in obratno."

 Nadaljuje se gradnja mestnega sre-
dišča s tržnico. Kdaj bo uradno odprtje?
"Slavnostno odprtje tržnice bo ob občin-
skem prazniku, v delni funkciji pa bo že 
prej. Potekala bodo še dela na montaži 
nadstreška, fontani in lokalu."

 Pretekli mesec je bil objavljen jav-
ni razpis za sofinanciranje nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav. Je kaj zanimanja in pred-
vsem, kdaj se obeta razširitev še na 
druga območja, na katerih ni predvi-
dena gradnja javnega kanalizacijske-
ga omrežja?
"Zanimanja ni veliko. Sofinanciranje je 
trenutno mogoče za naselja Belo, Bre-
zovica pri Medvodah, Osolnik, Setnica, 
Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvo-
dah in Trnovec. Male čistilne naprave 
tam občani vgrajujejo večinoma pri no-
vogradnjah, adaptacijah, kot je to do-
ločeno tudi z zakonodajo. Bodo pa jim 

morali glede na veljavno zakonodajo do 
leta 2024 vgraditi vsi. Na drugi del vpra-
šanja pa je odgovor, da čakamo uredbo 
države, ki to sprejema že tri leta. Dali 
smo jim pripombe na naše aglomera-
cije in upam, da jih bo čim prej spre-
jela. Zavezujemo se, da bomo takoj po 
njenem sprejetju razširjali upravičence 
tudi na območja, za katera vemo, da se 
kanalizacija ne bo izgrajevala."

 Kaj pa tisti, ki bodo čistilno nagrado 
vgradili do te spremembe? Bodo lahko 
za sofinanciranje zaprosili za nazaj?
"Tisti, ki sedaj vgrajujejo čistilne napra-
ve, naj račune shranjujejo. Občina je z 
dosedanjim odlokom priznala povračilo 
tudi za določeno obdobje za nazaj."

 Konec lanskega leta je bil končan 
stečajni postopek v primeru Zbiljski 
gaj. Vaš pogled na to problematiko?
"Cestna infrastruktura v Zbiljskem gaju 
še vedno ni prenesena na občino, saj se 
še brišejo plombe, ki so na tem zemlji-
šču. Ko bo to zaključeno, pričakujemo, 
da bodo zemljišča s kupoprodajno po-
godbo prenesena na Občino Medvode. 
Gre za zavožen projekt, ki ga rešujemo 
dvajset let kasneje. Zavožen je bil v tem, 
da je bil nedorečen že na samem začet-
ku. Zbiljski gaj je pravzaprav alma ma-
ter vseh nepremičninskih afer v naši 
državi."

 Svetnik Dragan Djukić je že večkrat 
postavil vprašanje vknjižbe nepremič-
nine, kjer je Lekarna Ljubljana. Meni, 
da gre za pravico Občine Medvode po 
načrtu o delitvi premoženja iz nekda-
nje občine Ljubljana Šiška. Vaše mne-
nje je drugačno.
"Moje mnenje sledi mnenju pravnikov 
iz občinske uprave in drugje, ki so po-
vedali razloge, zakaj to ni mogoče. Kot 
sem povedal že na seji: če se o tem dvo-
mi, lahko gremo v zunanje mnenje. V 
interesu nas vseh je, da se ta stvar raz-
reši."

 Pomladanski meseci so tisti, ko 
imajo delavci v Režijskem obratu ve-
liko dela. Že večkrat je bilo omenjeno 
pomanjkanje kadra. Ste našli kakšne 
rešitve?

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Prihaja čas, ko se v Medvodah največ dogaja
Iz pogovora z županom: Nov koncesionar za zimsko službo in redno vzdrževanje cest 
– Vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav – Kolesarska in pohodniška sezona – 
Kazalniki zdravja v občini – Festivalske Medvode

Župan Medvod Nejc Smole /Foto: Tina Dokl
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"Problematiko rešujemo delno s štu-
denti, novost pa je, da smo se povezali 
z Upravo RS o izvrševanju kazenskih 
sankcij, kar pomeni, da bodo lahko tisti, 
ki so za kazen dobili opravljanje druž-
beno koristnega dela, to kazen odslužili 
tudi z delom v našem režijskem obratu. 
Na pogovoru smo že imeli prvega. Če 
bodo izkušnje dobre, bomo s tem nada-
ljevali." 

 Prišlo je do pripojitve družbe Snaga 
k družbi JP Vovodovod – Kanalizaci-
ja (VO-KA). Nova družba se skrajšano 
imenuje JP VOKA Snaga. Kaj to pomeni? 
"Občani tega ne bodo občutili. Gre za or-
ganizacijsko združitev dveh podjetij in 
pričakujem pozitivne sinergijske učin-
ke v tem, da bo kapitalska ustreznost 
združenega javnega podjetja boljša."

 Začela se je kolesarska sezona. Kako 
ocenjujete samo stanje kolesarske 
varnosti v občini?
"Zagotovo ni dobro, ker se v preteklosti v 
kolesarske povezave ni vlagalo praktično 
nič. Stanje se spreminja tudi v Sloveniji, 
saj so kolesarske povezave postale zgod-
ba sedanjosti in prihodnosti – tudi na 
našem območju. S projekti kolesarskih 
povezav, ki so v nastajanju, skušamo var-
nost kolesarjev povečati. Pri novih projek-
tih cestne infrastrukture vedno označu-
jemo tudi kolesarske poti. Lahko bi rekel, 
da se kolesarska varnost korak za kora-
kom izboljšuje. K sreči zima na cestiščih 
ni naredila toliko škode kot lani, tako da 
je, vsaj kar se tega tiče, bolje."

 V razmahu je tudi pohodništvo. Pol-
hograjci so zelo priljubljeni. Težava so 
parkirišča, še posebej v dolini Ločnice 
na izhodišču za Osolnik, kjer nekega 
pravega parkirišča sploh ni. Ob lepih 
koncih tednov je na obeh straneh ce-
stišča zaparkiranih polno avtomobi-
lov. Rešitve?
"V sami dolini Ločnice je težko, da bi 
našli kakšno dobro rešitev. Soglasoda-
jalci gradnje parkirišč ne dovolijo, ker 
je praktično povsod petmetrski pas ob 
vodotoku in so posegi tako nemogoči. 

Bomo pa letos pristopili k ureditvi parki-
rišča na Topolu, ki bo služilo kot vstopna 
točka za Polhograjce. Skupaj s krajev-
no skupnostjo in turističnim društvom 
bomo pregledali možnosti in njihove že-
lje. Gre za obstoječe makadamsko parki-
rišče v neposredni bližini šole, ki bo ne-
koliko tudi večje, predvsem pa urejeno."

 Znani so kazalci zdravja v občini. 
Kaj lahko občina za občane sploh na-
redi na tem področju?
"Omenjeni kazalci so zanimivi. Je ne-
kaj takšnih, na katere občina zagotovo 
lahko vpliva, nekaj pa tudi, na kate-
re ne more. Vesel sem, da smo po teh 
kazalcih v Medvodah nadpovprečno 
zdravi. Vedno znova pa poudarjam, da 
bi si želel večjo odzivnost občanov na 
presejalna programa Svita kot Dore. Več 
kot tretjina občanov se na ta programa, 
ki sta nekaj najboljšega, kar v našem 
zdravstvenem sistemu še funkcionira, 
ne odzove. Podatek, ki ga je treba pou-
dariti, je, da imamo na območju občine 
precej večjo obolevnost za klopnim me-
ningoencefalitisom, saj je v gozdovih v 
naši okolici veliko okuženih klopov. Tu-

kaj lahko občine konkretno pomagamo 
občanom. Lani smo tako plačali tretji 
odmerek cepiva več kot petsto občanom 
in za to iz občinskega proračuna porabi-
li več kot sedemnajst tisoč evrov."

 Prihaja čas, ko bodo Medvode v zna-
menju festivalov: najprej kulturnega in 
nato še športnega, vmes bo še Festival 
kranjske klobase. Kako pomembne so 
festivalske Medvode za samo občino?
"Zelo. Zame prihaja najlepši čas leta, ko 
se v Medvodah največ dogaja. Tako bo 
vse do občinskega praznika v juliju. To 
je čas, ko Medvode zelo oživijo, ko lahko 
vsak zase najde kaj zanimivega, kakšen 
dogodek, ki se ga z veseljem udeleži."

 Kdaj je predvidena naslednja seja 
občinskega sveta in katere bodo osre-
dnje točke?
"Naslednja seja je predvidena konec 
maja in bo zelo obsežna, saj bo na dnev-
nem redu veliko točk. Med drugim bodo 
svetniki obravnavali zaključni račun 
občine, predlagane višje cene vrtca, po-
ročilo o varnosti v občini, znova bo tudi 
točka povišanja cen pomoči družini na 
domu ..."

Problem parkiranja v dolini Ločnice (fotografija je bila posneta med prvomajskimi prazniki na 
izhodišču za Osolnik) bo težko rešljiv, bo pa občina letos pristopila k ureditvi parkirišča na 
Topolu. / Foto: Maja Bertoncelj  
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 Osebna predstavitev ...
"Rojena sem leta 1975 v Ljubljani, se-
daj pa z družino živim v Medvodah že 
zadnjih štirinajst let. Po izobrazbi sem 
profesorica športne vzgoje, poklicno 
delujem kot samostojna podjetnica na 
različnih področjih športa in posla tako 
v Medvodah kot tudi v Ljubljani." 

 V občinskem svetu ste novinka. Zakaj 
odločitev za vstop v lokalno politiko?
"Res je, sem novinka in odločitev za 
vstop v lokalno politiko mi je predsta-
vljala izziv, da še bolje spoznam lokal-
no kulturo. Prav tako sem željna novih 
izkušenj in priložnosti, ki jih lokalna 
politika ponuja, da tako tudi pridobim 
nova znanja še iz drugih področij. Vse-
kakor pa si želim soustvarjati lokalno 
okolje, ki se v zadnjih letih pozitivno 
spreminja, in upam, da bom kot sve-
tnica lahko pripomogla k nadaljnjemu 
razvoju."

 Koliko ste sicer vključeni v dogaja-
nje na lokalni ravni?
"Že nekaj let aktivno sodelujem z Jav-
nim zavodom Sotočje na področju špor-
ta otrok in mladine, kjer organiziram 
šolska športna tekmovanja na občinski 
ravni in opravljam druge aktivnosti, ve-
zane na program športa otrok in mladi-
ne. Pri svojem delu in planiranju aktiv-
nosti ter izvedbi sodelujem z osnovnimi 
šolami, njihovimi podružnicami in ne-
katerimi športnimi klubi."

 Ste spremljali lokalno politiko, kako 
komentirate dogajanje, odločitve?
"Lokalno politiko in dogajanja sem do 
sedaj spremljala bolj preko časopisa in 
opažanj. Menim, da so se Medvode v 
zadnjih štirih letih spremenile na bolj-
še, infrastrukturno razvile in privabile 
mnoge dogodke. Krajani so zelo aktivni 
in je dobro, da se jim prisluhne."

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnica?
"O pričakovanjih ne morem govoriti, se-
veda pa bi rada, da s svojim znanjem in 
izkušnjami prispevam k napredku ter 
da vsi vključeni s skupnimi močmi in 
dobrimi odločitvami naredimo, kar je 
najbolje za našo občino." 

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika in katera bodo vaša 

temeljna vodila pri opravljanju sve-
tniške funkcije?
"Vsak posameznik je svoj individuum in 
ima svoje vrline, s katerimi se odraža in 
kaže družbi. Za svetnika je pomembno, 
da so mu javni interesi pred lastnimi, 
da se pri odločitvah odloča pošteno, v 
odnosu do drugih obnaša spoštljivo in 
deluje v korist skupnim ciljem. Moje 
vodilo pri opravljanju funkcije je, da se 
na vsako zadevo pripravim, pregledam 
možnosti in da najdem tisto, ki po mo-
jem mnenju prinaša najboljšo korist."

 Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi na 
teh področjih radi spremenili? 
"Področij je veliko in jih še spoznavam. 
Predvsem se spoznam na področje športa, 
ki je del družbenih dejavnosti, in menim, 
da je dobro urejeno, vendar ima potencial 
še za nadaljnji razvoj. Vidim, da so kra-
jani zelo športno aktivni in bi izgraditev 
športnega parka z ustrezno infrastruktu-
ro dodatno motivirala ljudi k aktivnemu, 
zdravemu načinu preživljanja prostega 
časa, prav tako pa privabil širšo okolico 
in turistično obogatil dogajanje v Medvo-
dah. V vsakem primeru je treba kateroko-
li področje bolje spoznati in šele nato is-
kati druge možnosti ter ustrezne rešitve."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in na kakšen način bi ga rešili?
"Zelo težko rečem, saj sem priseljenja in 
sem z bivanjem v Medvodah zadovolj-
na. Življenje tu v primerjavi z Ljubljano 
je dosti bolj mirno in sproščujoče. Veli-
ko je možnosti za sprostitev in različno 
rekreacijo v naravi, prav tako je dosti 
zanimivih različnih kulturnih in špor-
tnih dogodkov, ki jih Medvode ponujajo. 
Morda je še največji problem promet, 
predvsem v času prometnih konic, ko se 
peljem v ali vračam iz Ljubljane. Če bi le 
imela dovolj časa in ne toliko obvezno-
sti na različnih koncih in vožnje otrok 
na popoldanske dejavnosti, bi zagotovo 
uporabila javni prevoz."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas? 
"Moja družina, s katero najraje preživim 
prosti čas tako doma kot tudi aktivno v 
naravi. Pozimi radi smučamo, poleti pa 
preživljamo čas ob morju ali pa v hri-
bih. Dostikrat nas pot zanese v Grčijo, 
sicer pa trenutno spoznavamo čare av-
todomarstva, ki nas je čisto prevzelo."

Nove izkušnje in priložnosti
Špela Kolarič je novinka v občinskem svetu, izvoljena na Listi Nejca Smoleta.

Špela Kolarič

Špela Kolarič z družino zadnjih 
štirinajst let živi v Medvodah. 
Pravi, da je življenje tu v 
primerjavi z Ljubljano dosti bolj 
mirno in sproščujoče z veliko 
možnostmi za sprostitev v 
naravi. Kot največji problem je 
navedla promet skozi Medvode.
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 Osebna predstavitev ...
"Rojen sem leta 1948 v občini Trebnje, 
kot peti otrok v družini z osmimi otro-
ki. Končal sem študij stomatologije. Ka-
sneje smo se z družino preselili v sta-
novanjsko hišo v Preski, poleg tega sem 
se takrat zaposlil v enoti Zdravstvenega 
doma Medvode. Imam tri odrasle otro-
ke in ženo zdravnico, ki je zaposlena v 
UKC Ljubljana kot specialistka anestezi-
ologije. Po upokojitvi nadaljujem svoje 
delo kot upokojeni zobozdravnik v svoji 
samoplačniški zobni ambulanti v Pre-
ski."

 V občinskem svetu ste novinec. Za-
kaj odločitev za vstop v lokalno poli-
tiko?
"Povsod, kjer sem delal in živel, sem se 
vključil v družbeno dogajanje z name-
ro, da tudi jaz lahko prispevam nekaj 
dobrega in konstruktivnega v okolje in 
med ljudi, s katerimi sobivam. Področij, 
na katerih sem bil ali sem še aktiven, je 
veliko. Med drugim sem bil pobudnik 
odcepitve Zdravstvenega doma Medvode 
od ZD Ljubljana in član delovne skupine, 
ki je to odcepitev tudi izpeljala skupaj z 
ločitveno bilanco. Kot dolgoletni član 
stranke SDS sem na lokalnih volitvah že 
nekaj let aktivno pomagal nabirati gla-
sove volivcev."

 Koliko ste vključeni v dogajanje na 
lokalni ravni?
"Že kot zobozdravnik imam zaradi svoje-
ga dela še vedno veliko stikov s številnimi 
občani. V prejšnjem mandatu sem delo-
val kot predstavnik občine v Svetu zavoda 
Zdravstveni dom Medvode in v Odboru za 
statutarno pravna vprašanja občine. Sedaj 
sem kot občinski svetnik član Odbora za 
družbene dejavnosti in član Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, hkrati pa se udeležujem tudi sestan-
kov KS Preska, kjer lahko dobim najboljši 
vpogled v življenje krajevne skupnosti."

 Ste že doslej spremljali lokalno poli-
tiko, kako komentirate odločitve?
"Kot občan sem zainteresiran, da lokalna 
politika deluje dobro in konstruktivno, da 
pozitivno povezuje ljudi in brez prevelikih 
nesoglasij uresničuje dogovorjene pro-
jekte v korist vseh občanov. Poslanstvo 
lokalne politike nikakor ni podrejanje ne-

kim parcialnim interesom posamezni-
kov ali neke interesne skupine, saj mora 
biti vsaka politika v stalni funkciji služe-
nja v dobro vseh občanov in to je tisti sku-
pni imenovalec, ki povezuje vse politične 
stranke in druge liste v občini."

 Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik?
"Kot svetnik bom vedno podpiral ti-
ste pobude, predloge in projekte, ki mi 
jih posredujejo občani ali pa politična 
stranka in ki dejansko pomenijo neko 
boljšo možnost, ne glede na to, kdo je 
predlagatelj takšne pobude ali projekta. 
Verjamem v moč pozitivnega povezova-
nja."

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika in katera bodo vaša 
temeljna vodila pri opravljanju sve-
tniške funkcije?
"Lastnosti, ki odlikujejo dobrega svetni-
ka, morajo biti usmerjene predvsem v 
odprtost za aktivno sodelovanje povsod 
tam, kjer se uresničuje skupen javni in-
teres, in v stalno konkurenco podajanja 
idej in pobud, ki predstavljajo za vse do-
datno možnost in napredek."

 Katera področja najbolje poznate in 
kako se vam zdijo urejena?
"Kot zobozdravnik bi opozoril na neustre-
zno urejeno zobozdravstveno varstvo ob-
čanov v okviru Zdravstvenega doma Med-
vode, ki so se ga vsa dosedanja vodstva 
doma po mojem mnenju lotevala popol-
noma napačno in za to zgrešeno krivila 
predvsem zaposlene zobozdravnike. Sle-
dila je velika fluktuacija zobozdravnikov 
v bolj urejena delovna okolja."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in na kakšen način bi ga rešili?
"Za občino je vsekakor spodbudno, da 
hkrati tečejo številni projekti in samo 
želimo si lahko, da bodo uspešno reali-
zirani. Med problemi bi omenil potreb-
no gradnjo nove osnovne šole Preska, 
celovito ureditev mestnega jedra skupaj 
z razbremenitvijo prometa skozi center 
in reševanje prostorske stiske v zdra-
vstvenem domu."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Krajša potovanja, sprehodi s psom, v 
zadnjem času pa me vse bolj zaposlu-
jeta majhen vinograd in sadovnjak na 
Dolenjskem, kjer poleg dela v naravi rad 
vzamem v roko kakšno dobro knjigo."

Najstarejši občinski svetnik v tem mandatu
Stanislav Marn je bil v občinski svet izvoljen na listi Slovenske demokratske stranke.

Stanislav Marn

Stanislav Marn je znani 
medvoški zobozdravnik, ki 
je bil med drugim pobudnik 
odcepitve Zdravstvenega doma 
Medvode od Zdravstvenega 
doma Ljubljana in član delovne 
skupine, ki je to odcepitev tudi 
izpeljala skupaj z ločitveno 
bilanco. Tudi po upokojitvi 
nadaljuje delo zobozdravnika, v 
prostem času pa ima rad krajša 
potovanja, sprehode, delo v 
vinogradu in sadovnjaku ter 
branje knjig.
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O gramozni jami na Jeprci je največ go-
vora v povezavi z načrtovano gradnjo 
zbirnega centra za odpadke. Kako je z la-
stništvom, kakšno je stanje in kakšni so 
načrti, smo vprašali na Občino Medvode.
"Največji lastniki na območju gramozne 
jame na Jeprci so trije, in sicer: Občina 
Medvode – ob lokalni cesti Jeprca–Gori-
čane (del, ki je večinoma zasut, pribli-
žno tretjina), Spekter Kranj (približno 
tretjina) in Župnija Sora (približno tre-
tjina)," so pojasnili in dodali: "V Občin-
skem prostorskem načrtu in državnem 
prostorskem načrtu so za to območje 
predvidene tri različne namembnosti: 
površine cest ob državni cesti (Državni 
prostorski načrt za navezovalno cesto 
Jeprca–Stanežiče–Brod in Odlok o loka-
cijskem načrtu rekonstrukcije križišča 

Medvode–Na klancu), območja okoljske 
infrastrukture – Zbirni center za odpad-
ke in druga kmetijska zemljišča. Celotno 
območje leži v vodovarstvenem pasu."
Na temo stanja v sami gramozni jami 
odgovarjajo na del, vezan na njihovo la-
stništvo: "Na delu v lasti Občine Medvode 
trenutno ne poteka kakršnokoli zasipa-
nje ali odlaganje odpadkov. Nadzor nad 
območjem izvaja občinski inšpektor, 
ki v primeru opaženih odpadkov tudi 
ukrepa, bodisi z opozorili povzročiteljem, 
bodisi z odstopom zadeve v reševanje In-
špektoratu za okolje in prostor (v prime-
ru večjih ali nevarnih odpadkov)."
Kakšni so načrti za leto 2019? "V letu 2019 
bo dokončana projektna dokumentacija 
in pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo zbirnega centra na lokaciji v 
lasti Občine Medvode. Gradnja zbirnega 
centra je v proračunu planirana v letu 
2020. Na območju z namensko rabo K2 

so v OPN predvideni omilitveni ukrepi, 
ki so bili pogoj Ministrstva za kmetij-
stvo. Investitorji v novih obrtnih conah 
(Sora, Vaše) bodo morali zemljino, ki 
jo bodo odstranili ob gradnji objektov, 
prepeljati na območje jame, kjer bodo 
degradirano zemljišče spremenili v ze-
mljišče, primerno za kmetovanje," poja-
snjujejo na Občini Medvode.
Na območju gramozne jame je tudi bi-
valna enota. Na Občini Medvode na to 
temo še pojasnjujejo: "Mobilno hišico 
Sun Roller je kupila Občina Medvode v 
letu 2005, uporabljajo pa jo fizične ose-
be, in sicer družina, ki živi ob robu Jepr-
ške jame (večinoma na zemljišču v lasti 
podjetja Spekter Kranj) in je pred tem 
imela hišo – kontejner v sami Jeprški 
jami. Hišica je bila kupljena iz prora-
čunske postavke Javna snaga, divja od-
lagališča in javna dela, in sicer zaradi 
pritiskov takratnega ministra za delo, 
družino in socialne zadeve, da Občina 
Medvode ob zasutju jame zagotovi dru-
žini novo bivališče. Mobilna hišica se je 
takrat izkazala kot najbolj ekonomična 
investicija. V letu 2016 smo družino po-
zvali k odkupu, vendar to ni bilo mo-
goče zaradi težke socialne situacije te 
družine." 

Gramozna jama na Jeprci: stanje in načrti
Občina Medvode je eden izmed treh največjih lastnikov območja gramozne jame  
na Jeprci – poleg podjetja Spekter Kranj in Župnije Sora. Gradnja zbirnega centra  
za odpadke je predvidena prihodnje leto.

Na delu gramozne jame, ki je v lasti občine (ob lokalni cesti Jeprca – Goričane), bo zbirni center za odpadke.

»Na delu v lasti Občine Medvode trenutno ne poteka kakršnokoli 
zasipanje ali odlaganje odpadkov. Nadzor nad območjem izvaja 
občinski inšpektor, ki v primeru opaženih odpadkov tudi ukrepa, 
bodisi z opozorili povzročiteljem bodisi z odstopom zadeve  
v reševanje Inšpektoratu za okolje in prostor (v primeru večjih  
ali nevarnih odpadkov).«
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Krajevna skupnost Vaše - Goričane je 
sestavljena iz vasi Vaše in Goričane, ki 
po statistiki iz leta 2017 skupaj štejeta 
1076 prebivalcev.
Predsednica Sveta KS v prejšnjem štiri-
letnem mandatu je bila Vera Lampič, ki 
je med največjimi izvedenimi projekti ali 
tistimi, ki so še v teku, v ospredje postavi-
la gradnjo kanalizacije, dela na nekaterih 
odsekih cest, aktivnosti na cestni signa-
lizaciji, dela na stavbi KS in njeni okolici, 
urejanje meteornih vod ... V letu 2017 so 
se razveselili uvedbe javnega prometa z 
linijo LPP, ki je krajevno skupnost poveza-
la z Rakovnikom, Soro, Presko in centrom 
Medvod, ter pridobitve na obrežju reke 
Sore, kjer je Javni zavod Sotočje uredil ve-
liko parkirišče z zelenico in dohod do sta-
rega kopališča ob tovarni. Velika pridobi-
tev v letu 2017 je bilo otroško igrišče, ki je 

bilo zgrajeno ob finančni pomoči občine 
in številnih prostovoljnih urah krajanov. 
To je projekt, na katerega so v preteklem 
mandatu najbolj ponosni.
Svet Krajevne skupnosti v novi sestavi 
si je že zadal program dela za naslednja 
leta. Več o tem je povedal novi predse-
dnik Boštjan Luštrik. Program dela za 
obdobje 2019–2020 so navedli v štirih 
točkah. Prva se navezuje na gradnjo se-
kundarnih kanalizacijskih vodov. "Ob-
čino smo opozorili, da se ob gradnji ka-
nalizacije predvidi tudi obnova ostalih 
vodov, kjer je to potrebno, in izgradnja 
plinifikacije. Kjer ni javne razsvetljave, 
se doda še ta," pravi Luštrik. Druga točka 
je vezana na ureditev cestne infrastruk-
ture, ki poleg preplastitve nekaterih cest 
vključuje tudi postavitev merilca hitrosti 
na občinski cesti v Vašah (med 15h in 10), 
preučiti možnosti in izbrati najboljšo za 
ureditev prehoda za pešce in kolesarje na 
lokalni cesti Medvode–Goričane pri od-
cepu za Vaše (pri železniškem nadvozu), 
podaljšanje novozgrajenega pločnika od 
avtobusne postaje pod gradom do stare 
Bregarjeve hiše, kjer bi bilo na hitrostni 
oviri treba predvideti še prehod za pe-
šce, in podaljšanje pločnika od Goričane 
1a do Vaše 16a. Tretja točka je vezana na 
muzej. "Člani KS pričakujejo ustrezne 
vsakoletne poteze s strani občine pri pri-
pravah na spremembo namembnosti 

dela stavbe KS (Pristave) za preureditev 
v muzej," je pojasnil Luštrik. Četrta točka 
je urejanje ostale problematike: sanira-
nje dela potoka Babja luknja in poglobi-
tev struge, ureditev prehodnosti gozdnih 
poti, ki zahteva zajetje potoka Zobnik, 
zajetje zalednih voda na nekaterih delih 
krajevne skupnosti in oddaja lokala Bar 
Skala v najem, saj poteče dosedanja po-
godba. Kot še pove Luštrik, večjih težav 
na območju KS trenutno nimajo, so pa 
aktualni predlogi in pobude krajanov v 
vezi z izvajanjem projekta kohezije. 
Krajevna skupnost dobro sodeluje tudi s 
Turističnim društvom Goričane - Vaše, ki 
ga podpira tudi finančno in prostorsko. 
Prvomajsko kresovanje in Noč parkeljnov 
sta prireditvi, ki privabita množico obi-
skovalcev. "Krajevna skupnost je izredno 
ponosna, da ima v svoji sredi tako aktiv-
no turistično društvo; ne le zaradi izvaja-
nja velikih prireditev, ampak tudi zaradi 
drugih aktivnostih v krajevni skupnosti, 
kot je bilo postavljanje otroških igral in 
urejanju okolice. Društvo skrbi za veliko 
prepoznavnost občine Medvode in kra-
ja tudi širom Slovenije in tujine. Na Noč 
parkeljnov pride več kot pet tisoč obisko-
valcev. Poleg tega je turistično društvo v 
veliki meri povezovalec krajanov in vseh 
podjetji, ki delujejo v naši krajevni sku-
pnosti in izven nje. Krajevna skupnost in 
turistično društvo sta pred leti prejela pri-
znanje Turistične zveze Medvode za pove-
zovalnost," je še dejal Luštrik.
Glavna znamenitost krajevne skupnosti 
je Grad Goričane, ki pa je za javnost zaprt. 
"Krajevna skupnost Grad Goričane jemlje 
kot zasebno lastnino, lepo pa bi bilo, če 
bi bila odstranjena zelena zastirka na 
ograji, ki kazi tako lepo prenovljen ba-
ročni dvorec in jedro vasi, 'grajska štala' 
pa tudi nujno potrebuje novo preobleko," 
je Luštrik dodal nekaj besed na to temo. 

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost, kjer pohod 
začnejo parkeljni
Krajevna skupnost Vaše - Goričane je znana tudi po 
prireditvah, ki privabljajo množico obiskovalcev.

Boštjan Luštrik, predsednik Sveta  
KS Vaše - Goričane

Novo otroško igrišče je investicija, na katero so v preteklem mandatu najbolj ponosni.

Sestava Sveta KS Vaše - 
Goričane v mandatu 2018–2022: 
Boštjan Luštrik (predsednik), 
Jože Jarc (podpredsednik), 
Vida Bališ, Stanko Novak, 
Saša Malenšek, Ana Plavčak, 
Vladimir Gumilar, tajnik je Franc 
Rožanc.
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Datum: 27. 2. 2019

Letno poročilo o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz 

vaških vodovodnih sistemov za leto 2018

V Občini Medvode je oskrba prebivalcev s pitno vodo urejena z 
javnimi vodovodnimi sistemi in z vaškimi vodovodnimi sistemi 
(VVS). Javne vodovodne sisteme upravlja podjetje Komunala 
Kranj, d. o. o., in pokrivajo predvsem ravninski del občine, del na
selja Žlebe, naselje Belo, območje Osolnika in območje Katarine. 
Poročilo o ustreznosti pitne vode v javnih vodovodnih sistemih 
za leto 2018 je bilo objavljeno v februarski številki Sotočja, v na
daljevanju pa objavljamo poročilo o vaških vodovodnih sistemih.
VVS upravljajo vaški vodovodni odbori oziroma njihovi gospo
darji in pokrivajo predvsem hriboviti del občine. Občina je za 
izvajanje notranjega nadzora in spremljanje stanja VVS tudi v 
letu 2018 sklenila letno pogodbo z Nacionalnim laboratorijem 
za zdravje, okolje in hrano, ki je preko celega leta izvajal odvzem 
vzorcev pitne vode, analiziranje teh vzorcev v laboratoriju, pri
pravo poročil o ugotovitvah analiz in glede na ugotovitve izvajal 
tudi potrebne dezinfekcije posameznih delov ali celotnih VVS. 
Za nekaj manjših VVS, za katere Občini Medvode ni treba po
skrbeti za izvajanje notranjega nadzora, in za vsa lastna zajetja 
skrbijo lastniki sami. Zanje nimamo podatkov o ustreznosti pi
tne vode, s katero se oskrbujejo njihovi lastniki in drugi uporab
niki. Na nekaterih VVS se je izvajal tudi državni nadzor oziroma 
monitoring pitne vode RS. Vsa poročila o ugotovitvah analiz so 
objavljena na spletni strani Občine Medvode (http://www.med
vode.si/objave/31).

VVS Golo Brdo - hrib
Na ta VVS je priključeno 107 objektov iz naselij Golo Brdo, Se
ničica in Žlebe. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V 
okviru notranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 
9 vzorcev vode. Od tega sta bila 2 vzorca neskladna. Pri obeh se 
je ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij.

VS Golo Brdo - Polana
Na ta VVS je priključeno 27 objektov iz naselja Golo Brdo. Voda se 
pripravlja s filtriranjem preko treh različnih filtrov (peščeni filter, fil
ter s filtrirnimi vložki, svečasti filter) in z natrijevim hipokloritom. 
V okviru notranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 
15 vzorcev vode. Od tega je bil 1 vzorec neskladen. Pri tem se je 
ugotovila neskladnost zaradi prisotnih bakterij escherichia coli in 
koliformnih bakterij. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja vode.

VVS Mamovec - Tehovec
Na ta VVS je priključeno 8 objektov iz naselja Tehovec. Voda se 
pripravlja s klorovim preparatom. V okviru notranjega nadzora je 
bilo odvzetih 8 vzorcev vode. Od teh ni bilo neskladnih vzorcev. 

VVS Trnovec - Govejek
Na ta VVS je priključeno 25 objektov iz naselja Trnovec. Voda 
se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega in 
državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 10 vzorcev vode. Od 
tega sta bila 2 vzorca neskladna. Pri obeh vzorcih se je ugotovila 
neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij.

VVS Žlebe - Jetrbenk
Na ta VVS je priključeno 64 objektov iz naselja Žlebe. Voda se ke
mijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega in držav
nega nadzora je bilo odvzetih skupaj 12 vzorcev vode. Od tega 
je bilo 6 vzorcev neskladnih. Od teh se je pri 6 vzorcih ugotovila 
neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij, pri 4 vzorcih 
zaradi prisotnih bakterij escherichia coli in pri 1 vzorcu zaradi 
prisotnih enterokokov. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja 
vode.

VVS Žlebe - Seničica
Na ta VVS je priključeno 77 objektov iz naselij Seničica in Žlebe. 
Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega 
in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 13 vzorcev vode. 
Od tega je bilo 8 vzorcev neskladnih. Od teh se je pri 8 vzorcih 
ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih bakterij, pri 
5 vzorcih zaradi prisotnih bakterij escherichia coli, pri 3 vzorcih 
zaradi prevelikega števila prisotnih kolonij pri 22 ºC in pri 1 vzor
cu zaradi prisotnih enterokokov. V veljavi je stalen ukrep preku
havanja vode.

VVS Preska
Na ta VVS je priključeno 31 objektov iz naselja Preska (na Preški 
cesti, na Bergantovi cesti, na Kurirski cesti in na Cesti v Žlebe). 
Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega 
nadzora je bilo odvzetih skupaj 7 vzorcev vode. Od teh ni bilo 
neskladnih vzorcev.

VVS Petrina
Na ta VVS je priključeno 15 objektov iz naselja Žlebe. Voda se 
kemijsko ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor na tem VVS 
izvajajo uporabniki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti 
pitne vode iz tega VVS.

VVS Vaše
Na ta VVS je priključeno 5 objektov iz naselja Vaše. Voda se ke
mijsko ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor na tem VVS 
izvajajo uporabniki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti 
pitne vode iz tega VVS. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja 
vode.

VVS Sora
Na ta VVS sta priključena 2 objekta iz naselja Sora. Voda se ke
mijsko ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor na tem VVS 
izvajajo uporabniki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti 
pitne vode iz tega VVS. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja 
vode.

Lastna zajetja
Lastna zajetja ima 81 objektov iz naselij Golo Brdo, Seničica, 
Setnica, Studenčice, Trnovec, Žlebe in Sora. Voda se kemijsko 
ali mehansko ne obdeluje. Notranji nadzor izvajajo uporabniki 
sami. Občina nima podatkov o ustreznosti pitne vode iz teh las
tnih zajetij.



Stalno obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti 
pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodo-
vodnih sistemov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in 
VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen 
ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do nadaljnjega 
vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati:

VVS Žlebe – Jetrbenk
VVS Žlebe – Seničica
VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
VS Golo Brdo – Polana

Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz po-
sameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih vzor-
cev pitne vode so stalno dostopna na spletnih straneh Občine 
Medvode (http://www.medvode.si/objave/31).

Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov 
za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so ob-
javljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje.

Eko društvo Trnovec, Vodovodni odbori VVS in
Občina Medvode
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Občina Medvode je začela z izvajanjem 
druge faze izgradnje športnega parka 
pri Osnovni šoli Medvode. 
"Začela se je gradnja drugega asfalti-
ranega grbinastega poligona oziroma 
pumptrack poligona v naši občini. Gre 
za asfaltno krožno stezo z ritmično po-
vezanimi grbinami in zavoji. Tovrstni 
športni objekt je primeren za vožnjo s 
kolesi, rolkami, rolerji, skiroji in osta-
limi športnimi rekviziti na kolesih, ki 
spodbuja razvoj ravnotežja in koordi-
nacije. Poligon bo velikosti šeststo kva-
dratnih metrov, kjer bo skupna dolžina 
proge približno devetdeset metrov," po-

jasnjujejo na Občini Medvode. Poligon je 
že preplasten.
Izvajalec del je podjetje Zavod Aliansa, 
ki je že zgradilo prvi tovrstni poligon v 
medvoški občini, ki je v Pirničah. Vre-
dnost del je 35 tisoč evrov (z vključe-
nim DDV). Odprtje poligona načrtujejo 
še ta mesec, do takrat pa prosijo, da 
se ne gibate na območju gradbišča in 
upoštevate opozorila izvajalca. "V drugi 
polovici maja je predvidena še izvedba 
gumijaste podlage na novozgrajenem 
košarkarskem igrišču. V načrtih je tudi 
postavitev ograjenega manjšega otro-
škega igrišča ter postavitev naprav za 
ulično vadbo, t. i. street workout (vad-
ba z lastno težo)," še pravijo na Občini 
Medvode.

Drugi grbinasti poligon v občini
Zgradili so ga v športnem parku pri Osnovni šoli 
Medvode.

Grbinasti poligon, ki je še posebej med mladimi zelo priljubljen, bo po Pirničah tudi  
v Medvodah.

MAJA BERTONCELJ

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Medvode je soglasno sprejel 
sklep za nakup koles osnovnim šolam. 
Projekt so začeli že v lanskem letu in ga 
zaključujejo letos. Vse štiri osnovne šole 
v občini Medvode so tako prejele po pet 
koles, ki jih bodo uporabljali za opravlja-
nje kolesarskega izpita učencev njihovih 
šol. Kolesa so opremljena po zahtevah in 
normah za opravljanje kolesarskega izpita 
in so nevtralne bele barve, tako da so pri-
merna tako za dekleta kot fante. V Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu so 
združeni predstavniki šol in vrtca, Občine 
Medvode in Policijske postaje Medvode. Z 
različnimi akcijami in pobudami skrbijo za 
načrtovanje akcij in ukrepov, ki izboljšujejo 
prometno varnost in spodbujajo trajnostno 
mobilnost. Z nakupom koles želijo spodbu-
jati tako otroke kot tudi njihove starše k čim 
večji uporabi koles na poti v šolo, službo in 
popoldanskim dejavnostim.

Osnovnim šolam  
so kupili kolesa

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je objavila javno zbiranje 
ponudb za prodajo treh nepremičnin, ki so 
v naselju Vaše, v morfološki enoti ME 654, 
ki je na podlagi Odloka o Občinskem pro-
storskem načrtu Občine Medvode name-
njena stanovanjskim površinam za eno- in 
dvostanovanjske objekte. Rok za oddajo 
ponudbe je 15. maj, več informacij pa je ob-
javljenih na spletni strani Občine Medvode.

Prodajajo tri  
nepremičnine v Vašah
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Okrožno sodišče v Ljubljani je oktobra 
lani izdalo sklep o končanju stečajnega 
postopka nad dolžnikom Mebles IMS – v 
stečaju. Stečajni postopek se je začel ju-
nija 2003. Na dan začetka stečajnega po-
stopka je bil Mebles lastnik nepremične-
ga premoženja, premičnega premoženja 
(zalog in opreme), nedokončane proizvo-
dnje, terjatev, delnic ter sredstev, ki so 
bila na poslovnem računu. Del podjetja 
Mebles, ki je predstavljal nedokončano 
investicijsko dejavnost Zbiljski gaj, je bil 
leta 2003 prodan novemu investitorju 
Gradis Inženiringu Ljubljana (sedaj Gra-
dis skupina G v stečaju Ljubljana), ki je 
vstopil v položaj stečajnega dolžnika kot 
rešitelj in novi investitor ter se zavezal 
dokončati naselje Zbiljski gaj. Pri tem 
občina pri prodaji projekta ni zahtevala 
izločitve ceste v naselju.

NASELJE ŠE DANES NI DOKONČANO

Iz unovčene stečajne mase so bili poplača-
ni ločitveni upniki v deležu 43,44 odstotka, 
prednostne terjatve v deležu sto odstotkov 
in terjatve navadnih upnikov v deležu 8,63 
odstotka. Samo naselje še danes ni dokon-
čano. O tem smo se pogovarjali s predstav-
nico civilne iniciative Zbiljski gaj Zdenko 
Bokal, ki pravi: "Prebivalci Zbiljskega gaja 
smo do leta 2007 sledili stečaju investitor-
ja Mebles IMS, nato smo se organizirali 
v civilno iniciativo in se angažirali, pred-
vsem za položitev zaključne plasti asfalta 
na Zbiljski cesti v naselju, v pričakovanju, 
da bo občina potem prevzela v last cestno 
infrastrukturo in jo urejala. Sicer pa, ker 
je Zemljiška knjiga zamujala z vpisi v letu 
2002 z lastništvi na posameznih parce-
lah v naselju, smo bili šokirani na prvem 

naroku stečaja Meblesa IMS v letu 2003, 
da obstaja plomba dedinj družine Knific 
s Svetja, prvotnega delnega lastnika ze-
mljišč v naselju, ki do takrat še ni bila vpi-
sana na naših parcelah. Za nas je bila to 
fantomska plomba. Nekateri smo se pri-
tožili na sodišče, vendar je sodišče družini 
Knific plombo priznalo in ugodilo, da se 
hipoteke vpišejo na vse tiste parcele, ki so 
čakale na vpis v Zemljiško knjigo." 
O današnjem stanju v Zbiljskem gaju 
Bokalova pravi: "Siceršnje stanje danes 
v naselju je takšno, da ljudi kaj dosti ne 
zanima več, ali je stečaj zaključen ali 
ne, želijo si zgolj, da bi naselje končno 
bilo urejeno." Na kratko je povzela naj-
večje težave, s katerimi se še vedno sre-
čujejo: "Največja težava je cestna infra-
struktura ter ureditev otroškega igrišča 
in vaškega trga. Želimo si, da bi bilo vse 
to preneseno na občino in da bi ta za-

čela dokončno urejati naselje. Srečevali 
smo se z velikimi težavami, največja pa 
je bilo pluženje. Ker končna plast asfal-
ta na Zbiljski cesti ni položena, so jaški 
dvignjeni in s tem otežujejo pluženje. 
K sreči nam je pri reševanju pluženja 
pomagala Krajevna skupnost Medvode 
Center ter Štefan Čebašek iz Verja." 

KRAJANI SO BILI VES ČAS AKTIVNI

V naselju Zbiljski gaj je osemdeset hiš, 
Center starejših Medvode in tako imeno-
vani mali dom (prvotno mišljen kot živil-
ska trgovina), ki je zaživel s predelavo v 
stanovanja in njihovo prodajo. "Od osem-
desetih hiš v naselju so samo tri hiše ne-
dokončane ter že omenjena otroško igri-
šče in vaški trg. Gradis je, ko je vstopil v 
naselje kot drugi investitor, želel naselje 
razširiti z izgradnjo dodatnih dvanajstih 
hiš, a do tega ni prišlo, saj je občina za 
to območje leta 2007 sprejela Odlok o ob-
činskem lokacijskem načrtu za območje 
urejanja Na Klancu, ki v enem izmed čle-
nov določa zaporedje gradnje investitorja 
(Gradis) v naselju. Če bi Gradis zaključil 
obstoječi del naselja, kar se ni zgodilo, bi 
lahko nadaljeval njegovo širitev," poja-
snjuje Bokalova in nadaljuje, da so se v 

Zbiljski gaj po koncu stečajnega postopka
"Ko smo kupovali hiše, smo imeli velika pričakovanja, odvilo pa se je, kot se je.  
Del komunalne infrastrukture še vedno ni zaključen. Želimo si, da bi bila čim  
prej prenesena v last Občine Medvode in urejena," po koncu stečajnega postopka  
nad dolžnikom Mebles IMS – v stečaju pravi predstavnica civilne iniciative Zbiljski  
gaj Zdenka Bokal.

Zaključna plast finega asfalta na Zbiljski cesti še ni položena, jaški so dvignjeni in velik 
problem je to še posebej pozimi pri pluženju. / Foto: Peter Košenina

Zdenka Bokal: »Naselje Zbiljski gaj je bilo v medijih velika zgodba, 
kot velika afera od leta 2003 dalje, vendar se za vse ni končalo 
tragično. Lahko pa bi se. Je pa postalo tudi šolski primer in podlaga 
za spremembo zakonodaje skozi obdobje. Žal je pri tem nekaj 
kupcev manjših stanovanj pri Centru starejših Medvode končalo 
brez življenjskih prihrankov.«
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Krajani Zbiljskega gaja si torej želijo, da 
bi bila komunalna infrastruktura, ki še 
ni zaključena, čim prej prenesena v last 
Občine Medvode. Kakšni so obeti, smo 
vprašali na Občino Medvode.
Barbara Knific iz Oddelka za splošne, 
premoženjskopravne in družbene za-
deve je pojasnila: "Občina Medvode je 
v stečajnem postopku Gradis skupine 
G prijavila izločitveno pravico na ce-

stnem zemljišču v naselju Zbiljski gaj, 
ki pa je bila zavrnjena, saj bi jo morala 
Občina uveljavljati že v postopku stečaja 
Meblesa. Občina in Mebles sta namreč 
sklenila pogodbo o opremljanju, na 
podlagi katere bi se vsa novozgrajena 
infrastruktura morala prenesti na obči-
no, saj se je Meblesu na ta račun znižal 
komunalni prispevek. Gradis skupina G 
nikoli ni prevzel obveznosti iz pogodbe 
o opremljanju. Med stečajnim postop-
kom Gradis skupine G je stečajni upra-

vitelj bil zainteresiran za prenos cest 
v last Občine Medvode, pa sklenjene 
prodajne pogodbe ni potrdilo sodišče, 
saj za tak prenos ni zakonske podlage. 
V stečajnem postopku je ceste prevzela 
hipotekarna upnica Družba za upra-
vljanje terjatev bank (DUTB). Po ureditvi 
vpisa lastništva DUTB v zemljiško knjigo 
(na nepremičnini je veliko plomb, poleg 
parcelacij tudi vpisi stvarnih pravic, 
saj so si stanovalci urejali služnost poti 
med stečajnim postopkom), bo DUTB 
razpisala namero o prodaji nepremič-
nine. Občina Medvode bo dala ponudbo 
za odkup cest in upamo, da bomo tudi 
uspešni z nakupom. Kot lastnik bo Ob-
čina lahko ceste kategorizirala (trenu-
tno ne gre za kategorizirane ceste) in na 
njih izvajala investicije (najbolj potreb-
na je izvedba finega sloja asfalta)."

Občina bo dala ponudbo  
za odkup cest
Na potezi je Družba za upravljanje terjatev bank.

civilni iniciativi trudili, da bi prišlo do premika v naselju: "Vse-
skozi smo sodelovali z občino in krajevno skupnostjo. Skupaj 
s krajevno skupnostjo smo jeseni 2012 sklicali Zbor krajanov 
Zbiljskega gaja o pobudi za komunalno ureditev Zbiljske ceste 
(za asfaltiranje zaključne plasti cestišča). Krajani so podpisali 
dogovor, da bodo založili sredstva za financiranje zaključne pla-
sti asfalta v naselju. Istočasno je sledila pobuda krajanov, da bi 
pred tem položili še optično omrežje podjetja Gratel. Aktivnosti 
v naselju so se ustavile, ker Gratel pri gradnji ni pridobil slu-
žnostne pravice lastnika Gradisa zaradi Gradisovega visokega 
zahtevka. S strani Gradisa je tako prišla zahteva za prenehanje 
vseh del, saj da gre za motenje posesti. Lahko smo nadaljevali 
le sanacijo kanalizacijskega omrežja v naselju. V 2013 je obči-
na financirala pregled kanalizacije in narejeno je bilo poročilo 
s TV-pregledom obstoječe odpadne in meteorne kanalizacije v 
naselju zaradi motenj pri odtoku, razpoke, deformacija cevi, po-
sedek, neobdelana priključna cev ... Potrebna je bila nujna sa-
nacija navedenega pred asfaltiranjem ceste. Leta 2014 je Gradis 
pogojeval, da bi dal soglasje za asfaltiranje Zbiljske ceste, če jim 
Občina Medvode izda dovoljenje za gradnjo novih hiš oziroma 
naj mu plača neki znesek za cesto v naselju, da preide v njeno 
last, kar pa je mejilo že na odkrito izsiljevanje. Pri vseh priza-
devanjih krajanov pa si kljub skupnemu interesu nismo bili 
povsem enotni, saj je bilo nekaj krajanov v naselju nasprotnega 
mnenja v smeri, da v primeru cestišča in urejanja le-tega ne gre 
za našo lastnino in da naj se v to ne vtikamo. Drugi del krajanov 
pa nismo dopustili, da toliko let vse samo propada. Vendarle 
živimo tu, v Medvodah, plačujemo davke ter tako pričakujemo 
in želimo, da bi bilo to dokončno urejeno."

STEČAJ KONČAN, NEKATERI PROBLEMI OSTAJAJO

Po stečaju investitorja ostaja problem nedokončane komunalne 
infrastrukture v naselju, na drugi strani pa še vedno ni konča-
na zadeva v zvezi s terjatvami, ki jih zahtevajo dedinje družine 
Knific s Svetja. "Menijo, da je njihov oče za omejeno zemljišče v 
naselju dobil premalo kupnine in naknadno pri prvotnem in-
vestitorju dosegel priznanje razlike z notarskim zapisnikom. V 
to past nerešenega vpisa v Zemljiško knjigo je padlo nekaj manj 
kot štirideset hiš naselja. Od priznanih terjatev v stečaju skupaj 

z obrestmi 609.671,26 evra so dedinje prejele iz stečaja do konca 
leta 2011 515.536,16 evra in postale navadne upnice v stečaju. Pred 
samim zaključkom tega stečaja so dedinje v letu 2015 predlagale 
poravnavo, koliko pričakujejo od posamezne hiše za izdajo iz-
brisne pobotnice. Nekatere hiše so jim predlog poravnave celo 
plačale. Največji paradoks ob vsem tem pa je sedaj, da se zgodba 
vleče, stečaj Meblesa je zaključen, dedinje še vedno terjajo in no-
čejo razkriti, v kolikšnem znesku so poplačane, sodišče pri tem 
ni vpisovalo znižanja poplačane njihove terjatve v spisu. Želimo 
si, da so stvari jasne in transparentne. Menimo, da če se nekaj 
od nas terja, bi nas sodišče moralo tekoče obveščati o vsakem 
procesnem dejanju, nas pa o postopkih v zvezi s plombo ni niko-
li obveščalo. Za vpogled v dokumentacijo samega projekta smo 
na sodišču morali uveljavljati pravni interes, torej namesto da 
bi nas obveščalo, nas je omejevalo," še pojasnjuje Bokalova.
Za konec je še poudarila, da je bilo naselje Zbiljski gaj v medijih 
velika zgodba, kot velika afera od leta 2003 dalje, vendar se za 
vse ni končalo tragično: "Lahko pa bi se. Je pa postalo tudi šol-
ski primer in podlaga za spremembo zakonodaje skozi obdo-
bje. Žal je pri tem nekaj kupcev manjših stanovanj pri Centru 
starejših Medvode končalo brez življenjskih prihrankov."

Zdenka Bokal je zgodbo predstavila skozi oči krajanke, ki živi  
v Zbiljskem gaju in je ves čas aktivna pri reševanju problematike. 
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Dragan Djukić
Zavzemal se bom za izenačitev pravic vseh državljank in 

državljanov članic EU.

Zavzemal se bom, da se človeka in okolje postavi na prvo 

mesto pred kapitalom, za ohranjanje zdravega okolja, čiste in 

neoporečne pitne vode, za razvoj ekološkega kmetijstva brez 

uporabe škodljivih in rakotvornih kemikalij.

Zavzemal se bom za večjo uporabo obnovljivih virov, za razvoj in 

financiranje zelenega podjetništva, ki Evropi in Sloveniji prinaša 

nova delovna mesta.

Zavzemal se bom za enakopravnost in solidarnost.

VERJAMEM, DA NAM JE LAHKO BOLJŠE

Pridite na volitve vsi 
in obkrožite št. 
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Pred prvomajskimi prazniki se je iztekel rok za vložitev kan-
didatur in do tedaj je svoje kandidature na Državni volilni 
komisiji (DVK) vložilo 14 strank in list s skupaj 103 kandidati. 
Sedem kandidatnih list so vložile politične stranke s podporo 
poslank in poslancev, šest so jih vložile politične stranke s 
podporo volivcev, eno pa so vložili volivci oziroma skupina 
volivcev. Na kandidatnih listah je 52 kandidatov in 51 kandi-
datk iz devetih parlamentarnih strank, štirih neparlamen-
tarnih strank in enega gibanja. Nastopa tudi 18 kandidatk in 
kandidatov z Gorenjskega, po osem moških in žensk, med 
njimi je tudi Dragan Djukić iz Medvod, ki pripada stranki Ze-
leni Slovenije. Večina strank je na kandidatne liste uvrstila 
po osem kandidatov, kolikor se jih tudi voli v Evropski par-
lament. Kandidirajo tudi dosedanji evropski poslanci, razen 
Iva Vajgla.
Kandidatne liste so potrjene, kandidati pa tudi že razvrščeni 
v vrstni red, kakršen bo na glasovnicah, in sicer: 1. Stran-
ka modernega centra (SMC), 2. Gibanje Zedinjena Sloveni-
ja (ZSi), 3. Zeleni Slovenije (Zeleni), 4. Dobra država (DD), 5. 
Slovenska nacionalna stranka (SNS), 6. Lista Povežimo se, 

7. Lista Marjana Šarca (LMŠ), 8. Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati (NSi), 9. Slovenska demokratska stranka (SDS) in 
Slovenska ljudska stranka (SLS), 10. Domovinska liga (DOM), 
11. Socialni demokrati (SD), 12. Levica, 13. Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in 14. Stranka Alenke 
Bratušek (SAB).
Splošno glasovanje bo torej v nedeljo, 26. maja. V petek, 24. 
maja, opolnoči pa se bo končala volilna kampanja in na-
stopil bo volilni molk. Kot na vseh volitvah tudi na evrop-
skih lahko volivci volijo tudi predčasno, in sicer 21., 22. in 23. 
maja na voliščih, ki jih bo na svojem spletnem mestu obja-
vila DVK. Že danes, 10. maja, bodo imena kandidatov javno 
objavljena na spletni strani DVK in v nenaslovljeni publi-
kaciji. In še nekaj datumov, pomembnih za tokratne voli-
tve: do 15. maja naj volivci, ki so v priporu, na prestajanju 
kazni, v bolnišnici, v socialno varstvenem zavodu in želijo 
glasovati po pošti, to sporočijo okrajni volilni komisiji. Do 
22. maja pa komisijo o tem obvestijo tisti, ki želijo glasovati 
izven kraja stalnega bivališča, na svojem domu (če zaradi 
bolezni ne bodo mogli na volišče), ali tisti, ki nimajo stalne-
ga bivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in 
želijo tu tudi glasovati.

Volili bomo evropske poslance
V nedeljo, 26. maja, bomo znova volili, tokrat poslance v Evropski parlament.  
Volimo jih osem, izbiramo med 103 kandidati.
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MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje sodeluje v projektih 
Erasmus+. Lani so bili uspešni na razpisu 
Evropske prostovoljne službe (European 
Voluntary Service – EVS), ki mladim po-
nuja možnost daljšega bivanja in dela v 
gostiteljski organizaciji v drugi državi, pri 
čemer je delo prostovoljca ali prostovoljke 
EVS v korist gostiteljske organizacije ali 
lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje 
praktičnih nalog zanje predstavlja preiz-
kušnje, ob katerih poteka učni proces. 

PROJEKT S PODROČJA MULTIMEDIJE

"Uspešni smo bili pri projektu "Point and 
Shoot" na področju multimedije. Dobro 
smo ga izpeljali in dobili tudi znak ka-
kovosti. S strani Nacionalne agencije, 
ki skrbi za projekte Erasmus+ v Slove-
niji, je bil naš projekt izbran za enega 
izmed najboljših v letošnjem letu in bo 
predstavljen tudi v zborniku kot primer 
dobre prakse. Na to smo zelo ponosni," 
je povedal Simon Kršinar iz Javnega za-
voda Sotočje. Sredi septembra lani sta v 
Medvode prišla dva prostovoljca: 22-le-
tni Roberto Ortega iz Španije in 20-letna 
Sarah Marrer iz Francije. Prostovoljstvo 
sta zaključila sredi marca. "Projekt je 
bil sestavljen iz treh sklopov. V prvem 
sklopu sta se od naših mentorjev, nek-
danjih članov mladinskega centra, kot 
sta Luka Ilinčič in Max Petač, torej od 
strokovnjakov, učila s področja mul-
timedije: fotografirati in snemati ... V 
drugi fazi sta sama vodila delavnice. V 
Osnovni šoli Preska sta imela tudi tri-
dnevni tabor, kjer sta mlade učila osnov 
snemanja. Tretji del je potekal v Jedru. 
Dva meseca so imeli mladi enkrat te-
densko na voljo sklop osmih različnih 

delavnic. Povezali smo se tudi s TV Med-
vode," je dejal Kršinar in dodal, da sta 
imela prostovoljca na koncu še mesec 
in pol časa za zaključni projekt, kjer 
sta pokazala znanje, ki sta ga pridobila 
med projektom: "Sara se je odločila za 
projekt, kako je biti ženska v Sloveniji, s 
kakšnimi ovirami se spopadajo ženske, 
kako so uspele na različnih področjih, 
Roberto pa se je lotil primerjave življe-
nja sedaj in v nekdanji Jugoslaviji."

KORIST TAKO ZA PROSTOVOLJCA  
KOT ZA MEDVODE

Pol leta v Sloveniji sta preživela zelo 
aktivno, se enkrat tedensko na tečaju 
učila tudi slovenščine, nekaj časa sta 
imela za potovanja ... Nastanjena sta 
bila v Žlebeh. S projektom sta pridobi-
la tako onadva kot Medvode. "Dobila sta 
pomembno izkušnjo v tujini, veliko pri-
dobila glede samostojnosti, naučila sta 
se nekaj slovenskega jezika, spoznala 
novo kulturo, pridobila znanja s podro-
čja multimedije, omogočili smo jima 
pridobitev tudi certifikatov, s katerimi 
potrdimo njuno znanje. Pridobili pa 
smo seveda tudi mi: spoznali smo dve 
novi kulturi, navade Španije, Francije ... 

Lokalna mladina je spoznala program 
Erasmus, imela priložnost sodelovati 
na delavnicah, Javni zavod Sotočje je 
pridobil dve kompetentni osebi, ki sta 
pokrili področje multimedije, dobili 
smo opremo in s tem možnost, da tudi 
v prihodnje nadaljujemo s tovrstnimi 
delavnicami," je poudaril Kršinar.

IZKUŠNJE PROSTOVOLJCEV:  
NAVDUŠENA NAD SLOVENIJO IN  
MEDVODAMI

Prostovoljca sta bila z izkušnjo, ki sta 
jo dobila v Sloveniji, zadovoljna. "To je 
moja prva izkušnja bivanja v tujini. Še 
nikoli nisem bil v takšnem projektu. 
Odločil sem se, ker bi rad obiskal različ-
ne države, se srečal z različnimi kultu-
rami, pa tudi zaradi projekta, ker imam 
rad fotografijo in video produkcijo. Ko 
sem iskal projekt, primeren zase, sem 
razmišljal, da bi šel v srednjo Evropo. 
Slovenijo sem izbral zaradi lepe narave, 
okolja. Nisem bil razočaran. Všeč mi je 
bilo tukaj. Je drugače kot pri nas, tudi 
zaradi vremena, a sem se hitro navadil. 
Všeč so mi bile tudi delavnice v Jedru. 
Na splošno se tam veliko dogaja tako za 
otroke kot tudi za starejše. Tudi delavni-

Prostovoljca iz Španije in Francije
V sklopu mednarodnega projekta sta bila pol leta v Medvodah dva prostovoljca. 

Simon Kršinar iz Javnega 
zavoda Sotočje: »Projekti 
prostovoljstva mladim nudijo 
priložnost za prostovoljsko 
delo. Vsi, ki vas zanima 
prostovoljstvo in mednarodna 
izkušnja, se lahko oglasite v 
klubu Jedro, kjer bomo skupaj 
poiskali projekt, ki vam najbolj 
ustreza.«

Sarah in Roberto sta bila pol leta v Medvodah.



POLNJENJE KLIME

ce so mi bile izziv. Upam, da bom še kdaj prišel v Medvode. 
Bi bilo zanimivo znova srečati ljudi, ki sem jih spoznal v teh 
pol leta. Sedaj bom nekaj časa doma, morda pa bom še kdaj 
kasneje šel na kakšen projekt v drugo državo," je povedal Ro-
berto, s katerim smo se pogovarjali nekaj pred zaključkom 
projekta in njegovega odhoda nazaj domov v Španijo. 
Tudi za Sarah je bila to prva tako dolga izkušnja prostovoljstva 
v tujini. Pred tem je že delala z otroki v mladinskem centru. 
Zakaj odločitev za Slovenijo? "Če sem iskrena, sem v prvi vrsti 
izbirala projekt in organizacijo. Ko sem videla, da grem lahko 
v Slovenijo, sem bila vesela, da bom lahko raziskovala deželo, 
ki je še ne poznam. Medvode so lepo mesto, življenje v Slo-
veniji je krasno. Vaša dežela me je presenetila. Narava je res 
izjemno lepa. Lahko sem si ogledala tudi sosednje države, saj 
so blizu," je dejala. Pohvalne besede ima tudi za Jedro: "Prije-
ten prostor, presenečena sem, kaj vse se dogaja in koliko dela 
je bilo narejenega. Vesela sem, da so tudi na teh delavnicah, 
ki so bile v sklopu tega projekta, otroci uživali in veliko napre-
dovali v fotografiranju." Sarah prihaja iz mesta Lille v bližini 
meje z Belgijo. Kot pravi, je to lepo mesto, vredno obiska. Sa-
rah rada potuje in že razmišlja o novi izmenjavi v Erasmus+. 
Prihodnje leto bo šla na študij v Granado v Španijo, kjer bo 
obiskovala tretji letnik psihologije. "Življenje v tujini me je na-
učilo veliko, bilo je zabavno in sedaj se kar ne morem ustaviti. 
Zagotovo bom še prišla tudi v Slovenijo, če že drugače ne, da 
bom videla, kako je tukaj poleti," je še povedala.  

SPODBUDITI MLADE MEDVOŠČANE ZA MEDNARODNE  
PROJEKTE

Simon Kršinar pravi, da to ni bil ne prvi ne zadnji takšen pro-
jekt s prostovoljci iz drugih držav. Trudili pa se bodo spodbu-
diti tudi mlade Medvoščane k odločitvi za vključitev v medna-
rodne projekte. "Naša želja je spodbuditi lokalno mladino med 
18. in 30. letom starosti, da se s pomočjo Javnega zavoda So-
točje Medvode vključijo v mednarodne projekte. To je res lepa 
priložnost. Projekt je financiran s strani Evropske unije, tako 
da mladi nimajo stroškov. Na mesec dobijo 120 evrov žepni-
ne in 180 evrov za prehrano, krita imajo prevoz in nastanitev. 
Kogar zanima, mu bomo pomagali na poti k tej mednarodni 
izkušnji. Poleg tega smo prijavili tudi že nov devetmesečni 
projekt. Bil je odobren in v Medvode bodo prišli septembra tri-
je prostovoljci iz Bosne, Finske in Francije. Želja je tudi postati 
koordinatorska organizacija," je še zaključil Kršinar.
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Simon Kršinar pravi, da bodo mednarodne projekte nadaljevali in 
za odhod na prostovoljstvo v tujino skušali navdušiti tudi mlade 
Medvoščane.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

V medvoškem Jedru so 25. aprila v založbi Malinc z zaključ-
no prireditvijo z naslovom Sestavimo Grizeldo sklenili sedmo 
leto bralnomotivacijskega projekta LEO, LEO. V njem so sode-
lovali otroci Vrtca Medvode, učenci Osnovne šole Medvode, 
kulturnega društva Hudi Grad, vodila pa ga je glavna uredni-
ca založbe Malinc in vodja bralnomotivacijskih projektov dr. 
Barbara Pregelj.
"V španski bralni znački za prve bralce LEO, LEO je letos so-
delovalo enaintrideset izobraževalnih in kulturnih ustanov, 
2219 otrok in 117 mentoric in mentorjev branja. V okviru pro-
jekta smo v Sloveniji oktobra 2018 gostili baskovska avtorja 
Juana Kruza Igerabideja in Beñata Sarasolo ter aprila letos 
urugvajsko ustvarjalko Susano Aliano Casales. Bralnomoti-
vacijski projekt LEO, LEO letos in še naslednje leto poteka v 
okviru evropskega projekta Glavne strani evropske literature, 
ki ga je založba Malinc pridobila v okviru razpisov za prevo-
dne projekte Ustvarjalna Evropa, podpirajo pa ga tudi Mini-
strstvo za kulturo RS, Javna agencija za knjigo RS, Katalonski 
kulturni inštitut Ramon Llul, Baskovski inštitut Etxepare in 
Slovaški inštitut za literaturo," pojasnjuje Pregljeva.
Konec meseca (27. maja) bo v Knjižnici Medvode še razstava 
izdelkov ob zaključku španske bralne značke (brez odprtja), 
ki bo na ogled do 14. junija.

LEO, LEO, sedmič
Zaključek španske bralne značke,  
v katerem je letos sodelovalo več  
kot 2200 otrok

Utrinek z zaključne prireditve španske bralne značke, ki jo je vodila 
dr. Barbara Pregelj (levo)
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Pregled nekaj novosti meseca aprila je pripravila Mira Vidic. 

JELA KREČIČ: NI DRUGE

Če boste prvenec novinarke in publicistke Jele Krečič kot raz-
vedrilno branje vzeli s sabo na dopust, vam ne bo žal. Kljub 
temu da proti koncu zgodbe roman postane kot (predolg) 
scenarij za ameriško romantično komedijo, pa se ciničnim 
in zabavnim (z več zornih kotov nekorektnim) izjavam glav-
nega junaka lahko vmes prav pošteno nasmejimo. Matjaž je 
poklicni fotograf, ki ga po dolgih letih zveze zapusti punca 
Sara. Nekaj časa je popolnoma na tleh in kljub množici prija-
teljev živi v meglici pozabe, stanje pa spremeni ugotovitev, da 
bo izgubo s pomočjo drugih deklet prebolel hitreje. Z njim se 
tako podamo na osvajalski pohod na Metelkovo, na Žale, na 
silvestrovanje, na slepe zmenke, celo v Jajcu dekleta v njegovi 
družbi ne ostanejo hladna. Nekega dne pa spet sreča Saro in 
ugotovi, da ima življenje v svojih rokah. Odpravi se na Hvar, 
kjer bo fotografiral poroko, a usodi očitno ne uspe ubežati.

MAKIS CITAS: BOG MI JE PRIČA

Hrisovalandis je grški moški srednjih let, ki so ga, kot izvemo 
skozi pomešane fragmente pripovedi, od malih nog izdali in 
izrabili skoraj vsi, s katerimi se je srečeval. Pred izgubo služ-
be, ki mu je dajala vsaj delen občutek samostojnosti, varnosti 
in pomembnosti, je svoje prihranke oziroma tistega nekaj, 
kar mu niso pobrale ljubice in družina, zapravil v bordelih. 

Pred izkoriščevalskima sestrama skriva tudi svojo brezpo-
selnost in vsakodnevno odhaja od doma. Je pretežek, bori se 
s hudo sladkorno boleznijo, njegovo duševno zdravje pa se 
hitro poslabšuje. Za svojo situacijo krivi vedno več priseljen-
cev, ki Grkom jemljejo službe, priseljenke, ki zapeljujejo nič 
hudega sluteče moške in nemoralno družbo, ki ničesar ne 
ukrene. Roman, ki je skozi (anti)junakovo zgodbo hkrati pri-
kaz samozavestne Grčije pred olimpijskimi igrami 2004 (in še 
pred ekonomsko krizo), nas hkrati nasmeje, večkrat osupne, 
spravlja v nelagodje in brez dvoma ostane v spominu. 

KATJA PERAT: NAREDITE AMERIKO SPET OBVLADLJIVO

Ena najbolj branih slovenskih avtoric in doktorska študentka 
primerjalne književnosti in kreativnega pisanja na Univerzi 
Washington v St. Louisu se je v »obljubljeno deželo« preselila 
ravno v času zadnjih predsedniških volitev. Kot »ekonomska 
emigrantka« z (kot pravi sama) amatersko antropologijo opa-
zuje valovanje ameriške družbe. Skozi živ in prodoren jezik nas 
popelje čez lužo in v kratkih esejih razmišlja o usodi prese-
ljenih umetnikov, vlogi Vzhodnoevropejke in železni zavesi, ki 
jo je izumila Amerika, socialni (ne)varnosti, visoki obdavčitvi, 
(neobstoječem) liberalnem multikulturalizmu, vlogi žensk v 
literaturi, Ameriki kot deželi tretjega sveta brez posluha za po-
sameznika, žalosti propadajočih mest … Razmišlja o Ameriki, 
kot jo lahko vidi nekdo, ki si želi, da bi jo, kljub vsem napakam, 
vendarle vzljubil.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Mesec maj ni samo simbol razcveta in 
pomladi. V tem času obeležujemo več zelo 
pomembnih mednarodnih dni, ki pou-
darjajo zaščito narave za življenje naših 
otrok in vnukov. To so mednarodni dan 
čebel, 10. maja, ki je razglašen na pobudo 
slovenskih čebelarjev. Istega dne je raz-
glašen tudi mednarodni dan ptic selivk. 
Dvajseti maj je evropski dan Nature 2000, 
s katero so bila nekatera območja zaščite-
na pred urbanizacijo, 22. maja pa beleži-
mo dan biotske raznovrstnosti – več kot 

dovolj spodbud za pogovore in konkretna 
dejanja. Slovenci smo ponosni na svojo 
prelepo deželo in naravo, ki nam je dana. 
Žal pa se je stanje rastlinskih in živalskih 
vrst v zadnjih petdesetih letih tudi pri nas 
drastično zmanjšalo. Glavni vzrok je izgu-
ba habitatov. V Sloveniji se najslabše godi 
travnikom in mokriščem.
Netrajnostno gospodarjenje, vse bolj in-
tenzivno kmetijstvo, vnosi gnojil in fito-
farmacevtskih sredstev v prst in podtalni-
co, promet, odpadki v okolju, prekomerno 
ribarjenje in podnebne spremembe imajo 
katastrofalne posledice za življenje na pla-
netu. Vse to vemo. Pa vseeno bi najraje iz-
brisali vse, kar nas zmoti in moti v našem 
ustaljenem življenju. V zadnjem obdobju 
smo spremljali medijsko podprte dogod-
ke o odstrelu medvedov in volkov, pa o 
tragičnem mučenju hlevskih živali, ki so 
mnenja ljudi zelo razdelili. Zveri so bile od 
nekdaj v naših gozdovih, četudi so nekoč 
že izumrle. Človek vasi in mesta vse bolj 
širi v območje domovanja gozdnih prebi-
valcev, zato je za srečanja več možnosti. 
Medved je samotar. Pred človekom ima 

prirojen strah. Srečanju se bo izognil, če 
bo le mogel. Če nima možnosti za beg, 
poskuša vsiljivca prestrašiti, kar imenu-
jemo »navidezni napad«. Človeka ne bo 
napadel, če ga ne bo dojel kot napadalca. 
Med hojo po gozdu bodimo glasni, da nas 
medved sliši. Lahko udarjamo s palico 
po deblu dreves. Pes naj bo na povodcu, 
da ne bo zasledoval medveda in ga pri-
vabil k lastniku. V bližini naselij, cest in 
izletniških točk ne puščajmo organskih 
odpadkov (hrane). Če medveda opazimo, 
ne tečemo, ampak se mirno umaknemo 
stan od njega. Ne delamo naglih in hi-
trih gibov in ne kričimo. 
Nekateri menimo, da bi človek moral po-
iskati sožitje in spoštljivo sobivanje z ži-
valmi zaradi etičnih razlogov kot tudi iz 
čisto eksistencialnih vzgibov. Človek in 
vsa bitja na zemlji smo med sabo poveza-
ni. Izumrtje ene vrste podre naravno rav-
novesje, pa če si zaradi koristi in dobička, 
ki jo imamo od izkoriščanja živali, narav-
nih virov in okolja, še tako zatiskamo oči. 
Nekoč morda več ne bo poti nazaj. Le upa-
mo lahko, da ta meja (še) ni preveč blizu.

Kotiček za trajnostni razvoj
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ZELENA VRATA ZA UČENJE IN KULTURO VSEH GENERACIJ!
Podelite svojo žlico znanja!

Sreda, 15. maja 2019
8:30 – 20:30

Ploščad pred Občino Medvode

občina Medvode

MAJA BERTONCELJ

V času od 10. do 19. maja poteka osrednji 
Teden vseživljenjskega učenja, v okviru 
katerega se bodo dogodki zvrstili še vse 
do 30. junija. To je najvidnejša promo-
cijska kampanja na področju izobraže-
vanja in učenja v Sloveniji. Zanimivo bo 
tudi v Medvodah, kjer bodo dogodki po-
tekali pod koordinacijo Kulturnega dru-
štva "Sejalec umetnosti". Osrednji bo v 
sredo, 15. maja, Parada učenja – 8. Tržni-
ca znanj v Medvodah, ki bo hkrati odpr-
la vrata tudi Medvoškemu kulturnemu 
festivalu in Tednu ljubiteljske kulture. 
Širili bodo znanja in veščine ter poskrbe-
li za medsektorski, medkulturni in med-
generacijski dialog. Vstop bo prost.
"Tudi letos se obeta pestro dogajanje, 
namenjeno vsem generacijam," pou-
darja Agata Trojar, predsednica KD "Se-
jalec umetnosti", in hkrati občane vabi, 
da v čim večjem številu pridejo po svojo 
žlico znanja. "Petnajstega maja bo na 
ploščadi pred Občino Medvode zares 
živahno. Začnemo že ob 8.30 z igrami 

na prostem "Potujoča ustvarjalnica" 
v organizaciji Javnega zavoda Sotočje 
Medvode. Od 12.30 do 15.30 bo predava-
nje in delavnica z naslovom Medoseb-
na komunikacija v izvedbi družbe Klin, 
poslovno svetovanje, za katero je še ne-
kaj prostih mest, prijavite pa se lahko 
preko e-pošte agata.trojar@gmail.com. 
Ob 15.30 se bo začelo dogajanje na osre-
dnjem odru, za katerega bodo poskrbeli 
OŠ Medvode, Dušica Kunaver, DU Med-
vode Sončni žarek, KUD Fran Saleški 
Finžgar – Fone Megale, KD Jakoba Alja-
ža, KUD Oton Župančič Sora, KD Simon 
Jenko – Lovski pevski zbor Medvode, KD 
Godba Medvode, Klemen Markelj – Šola 
bobnov in drugi," je pojasnila Trojarjeva. 
Uradno odprtje Parade učenja, 8. Tržnice 
znanj bo ob 16. uri z gosti nacionalnega 
koordinatorja TVU Andragoškega centra 
Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Od 15. do 19. ure bodo na 
stojnicah potekale zanimive ustvarjalne 
delavnice, predstavitvene dejavnosti, po-
skušine, razstave ... "Sodelovalo bo več kot 
štirideset organizacij in posameznikov, 

na vsaki stojnici bo omogočeno aktivno 
vključevanje obiskovalcev. Na primer na 
stojnici Knjižnice Medvode se boste lahko 
med 16. in 18. uro udeležili družabnih iger 
naših dedkov in babic ali pa ustvarjali z 
Društvom Barka, morda pa vas zanimajo 
še naravoslovni projekti, založbena dejav-
nost, podjetništvo … S področja socialne-
ga dela bo delil informacije CSD Medvode. 
In še in še ...," še doda Trojarjeva.
Ob 18.15 bo razglasitev rezultatov in po-
delitev nagrad literarnega in likovnega 
natečaja "Vrtiljak TVU", za katerega po-
daljšujejo prijave do nedelje, 12. maja, 
do 19. ure. Fotografije svojih del pošlji-
te preko e-pošte TheArtSower@gmail.
com. Natečaj je namenjen vsem gene-
racijam. Tema je široka: Vrtiljak TVU 
– "razglednica, verz, pismo ..." (izobra-
ževanje, umetnost, dediščina, turizem, 
obrt, razvedrilo). Razglasitvi bo sledil 
koncert glasbene skupine Tantadruj (od 
18.30 do 19.30), za konec pa bo ob 19.30 v 
Knjižnici Medvode 15. domoznanski ve-
čer, ki bo posvečen delovanju gledališke 
sekcije KUD Pirniče.

Parada učenja, osma Tržnica znanj 
Osrednji celodnevni dogodek v Tednu vseživljenjskega učenja bo v centru Medvod  
v sredo, 15. maja. Širili bodo različna znanja in veščine.
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PETER KOŠENINA

Tudi letos je potekal dogodek Branja 
drevesom, katere gonilni sili sta Gregor 
Rozman in Jakob Šubic. Literate so dre-
vesa znova zvabila v gozd 20. aprila. V 
času dneva zemlje (22. april) in dneva 
knjige (23. april) v zahvalo za papir in 
knjige berejo drevesom svoje izvirno le-
poslovje. Dogodka se udeležijo tudi dru-
gi ljubitelji narave in književnosti.
Zbrali so se pri POŠ Topol in pod vod-
stvom gozdarja Jakoba Šubica najprej 
vstopili mimo jelovega gozdiča, potem 
na manj obiskanem hribu Goljek opa-
zovali angelske bukve, jim seveda tudi 
brali, nato pa se za hip pri naslednjem 
branju pomudili na magični gozdni jasi. 
V nadaljevanju so lahko brali tudi z raz-
gledne skale, imenovane Kačja glava, 
kjer so svoje besede pošiljali sončnim 
južnim gozdovom. Na razpotju v Belški 
grapi so srca pomudili pri rdečem boru 
in začutili njegovo zemeljsko energi-
jo, namenjeno prav temu pesniškemu 
delu telesa. Na koncu so se odpravili še 
v kraljestvo njegovega starejšega črne-
ga brata Pinus Nigre, kjer so gozd tudi 
zapustili in se mimo sadovnjaka po 

slemenu sprehodili v vas Belo ter brali 
pri hruškah in v kulturnem spomeniku 
lokalnega pomena, Domačiji Pr' Lenart. 
"Osnovna ideja je nastala pred štirimi 
leti, in sicer da ker so nam drevesa dala 
papir za knjige, jim mi vračamo zahva-
lo s tem, da se obrnemo nanje in jim be-
remo tisto, kar smo sami napisali. Vsak 
prispeva svoje ugotovitve zadnjega leta. 
Moja je, da je v gozd dobro iti globoko 
poslušat, se umirit. S seboj imam poe-

zijo, prozo zadnjih let. Zadnja je nasta-
la prav včeraj," je povedal Jakob Šubic, 
Gregor Rozman pa je dodal: "Pred nekaj 
meseci sem začel odkrivati haiku in jih 
sestavil okrog triindvajset. Kombiniral 
sem jih z video posnetki. Nekaj sem jih 
izbral za danes, saj se tičejo gozda in 
mojega odnosa do gozda."
Če ste zamudili letošnja Branja dreve-
som, bodo znova prihodnje leto. Gozd 
pa vabi vsak dan.

Brali drevesom v zahvalo
V čast dneva zemlje in dneva knjige so se pesniki, pisatelji in drugi ljubitelji narave  
in književnosti podali v gozd, kjer so v zahvalo za papir in knjige brali drevesom  
svoje izvirno leposlovje.

Branja drevesom v letošnji izvedbi

MAJA BERTONCELJ

"Letošnji Medvoški kulturni festival bo zelo 
zanimiv z veliko več zanimivih vsebin, še 
bolj pester kot lansko leto. Pripravili smo 
nekaj novosti, pričakujemo še več obisko-
valcev. Začnemo že s predfestivalskim do-
gajanjem 10. maja. Vsi lepo vabljeni," pred 
začetkom festivala pravi Sabina Spanjol iz 
Javnega zavoda Sotočje, ki je organizator 
festivala KULtura med vodami.
Medvoški kulturni festival bo letos tako 
že tretjič postregel s pestrim kulturnim 
dogajanjem. Večdnevno dogajanje bo v 
dopoldanskem času ponudilo zanimive 

interaktivne vsebine za otroke, ob po-
poldnevih in zvečer pa si bomo lahko 
ogledali gledališke in filmske predsta-
vitve, prisluhnili literarno-glasbenemu 
večeru ter si ogledali razstave in svečani 
zaključek festivala. Osrednje dogajanje 
bo umeščeno v novi del urbanega centra 
Medvod. Festival se pridružuje nacional-
nima projektoma Teden ljubiteljske kul-
ture in Teden vseživljenjskega učenja in 
letni tematiki Dnevov evropske kulturne 
dediščine. Tema tokratnega festivala je 
Dediščina, umetnost, razvedrilo, festi-
val pa poleg zanimivih kulturno-ume-
tniških dogodkov za odrasle in mladino 

ponuja izvedbo brezplačnih Dnevov de-
javnosti za šole in vrtec ter vključitev v 
raziskovanje dvoletne tematike, ki bo re-
zultirala prvo brošuro za arhiv kulturne 
dediščine Medvod. 
Svečani zaključek festivala bo 18. maja, 
na njem bosta nastopila Andreja Sonc 
in Sergej Škofljanec, ki nas bosta preko 
glasbe ponesla v rdečo nit raziskovalne 
tematike Voda. Prav tako bodo na za-
ključnem dogodku izžrebani nagrajen-
ci, ki bodo med festivalom sodelovali z 
odgovori na nagradna vprašanja o kul-
turni dediščini, podeljene pa bodo tudi 
zahvale sodelujočim.

KULtura med vodami
Prihaja medvoški kulturni festival. Osrednji del bo med 15. in 18. majem.



MAŠA LIKOSAR

Tradicionalno sodelovanje Kulturno-umetniškega društva 
JaReM in OŠ Jakoba Aljaža Kranj je tokrat porodilo razstavo 
slik starih kmečkih skrinj, ki so jo odprli 6. maja, na ogled pa 
bo do začetka julija. 
"Po ogledu starih skrinj v kranjskem Gorenjskem muzeju 
smo se odločili, da bo to naša osrednja tema. Slike je nari-
salo 260 učencev, izmed teh smo jih izbrali 54, ki so razsta-
vljene v Aljaževi domačiji," je pojasnila Darja Pintar, učitelji-
ca gostujoče šole. Predsednik KUD JaReM Roman Veras je v 
ospredje postavil motiviko narisanih skrinj. "Nekateri motivi 
spominjajo na tradicionalne, nekateri so modernejši, nedvo-
mno pa prevladujejo cvetlični in krščanski," je dejal Veras in 
še zaupal, da so letošnje srečanje nadgradili s peko palačink: 
"Ustvarjali so medvoške palačinke in ob koncu smo izbrali 
tisto najbolj izvirno namazano."

Otroci OŠ Jakoba Aljaža so pripravili tudi kulturni program. 
Uprizorili so kratko igro, katere besedilo je napisala Darja 
Pintar. "V igri se prepletajo razmišljanja o kuturni dediščini, 
starem pohištvu in oblačilih, njihovi rabi in pomenu. Otroci 
so pojasnili, kaj je bala – to ni ne kup sena ali trgovina v Kra-
nju, temveč dota neveste oziroma popotnica v zakon, ko je 
odšla živet na moževo domačijo," je povedala Pintarjeva. Po-
seben gost odprtja razstave je bil tokrat etnolog Janez Bogataj, 
ki je dejal, da je skrinja eden najstarejših kosov pohištva. "Ko 
se je bivansko okolje slovenskega človeka začelo polniti s kosi 
pohištva, to je bilo proti koncu srednjeveškega obdobja in so 
se ekonomske razmere izboljšale, so si ljudje privoščili skri-
njo, mizo, klop in kakšen stol," je dejal Bogataj in še dodal: 
“Vezi kulturne dediščine so izredno pomembne zaradi drža-
vljanske vzgoje, ker nam pomagajo oblikovati pojem identi-
tete in ker ravno z elementi in vsebinami kulturne dediščine 
poudarjamo, v čem smo različni od drugih."

Naslikali so stare  
kmečke skrinje
V Aljaževi domačiji so odprli razstavo, ki 
prikazuje kmečke skrinje – našo kulturno 
dediščino. Slike so narisali otroci prve 
triade Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. Odprtje likovne razstave kmečkih skrinj so popestrili avtorji slik – 

otroci OŠ Jakoba Aljaža Kranj z uprizoritvijo kratke igre.

Veljavnost od 25. 4. do 10. 6. 2019.www.lekarnaljubljana.si

izbrano iz kataloga ugodnosti

10 let  
Kartice 

zvestobe

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

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno 
ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od  25. 4. do 10. 6. 2019 oz. do prodaje zalog.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Kako si pomagati pri bolečih in utrujenih nogah. V torek, 21. 5. 2019, ob 18.00, Viteška dvorana, Križanke. 
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.

redna cena: 9,99€

cena s Kartico zvestobe

7,99 € POPUST: 
20%2

redna cena: 7,19€

cena s Kartico zvestobe

5,75 € POPUST: 
20%2

redna cena: 8,90€

cena s Kartico zvestobe

7,12 € POPUST: 
20%1

redna cena: 12,05€

cena s Kartico zvestobe

9,28 € POPUST: 
23%2

redna cena: 8,56€

cena s Kartico zvestobe

6,85 € POPUST: 
20%2

redna cena: 1,89€

cena s Kartico zvestobe

1,51 € POPUST: 
20%1

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

B-KOMPLEKS  
60 žvečljivih tablet
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

PROCULIN TEARS ADVANCE  
10 ml
Medicinski pripomoček.

LA ROCHE-POSAY  
LIPIKAR LAIT  
200 ml

STOP PRŠILO PROTI  
KOMARJEM IN KLOPOM 
100 ml
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo  
vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

PAPERMINTS  
COOL CAPS  
18 pastil
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MAJA BERTONCELJ

V medvoški občini je praznovanje pr-
vega maja tradicionalno zelo pestro. 
Na predvečer praznika dela so ponekod 
zagoreli kresovi, največja organizira-
na prireditev pa je bila v Goričanah. V 
bližini tamkajšnjega gradu so postavili 
visok mlaj, zvečer pa je zagorel še kres. 
Poleg Noči parkeljnov je to največja pri-
reditev Turističnega društva Goričane - 
Vaše. Letos so obiskovalce zabavali Mla-
di Gamsi in Ansambel Žana Kajzarja. 

GODBENIKI Z BUDNICO PO OBČINI

Komaj dobro se je kresovanje zaključilo, 
so na prvega maja ob šesti uri zjutraj pri 
Godbenem domu s tradicionalno prvo-
majsko budnico začeli člani Godbe Med-
vode. "Zbujali" so na skoraj 15 lokacijah 
po celotni medvoški občini. Po skoraj 
osmih urah so svojo pot zaključili na 
Topolu, kjer so še popestrili dogajanje 
Turističnega društva Katarina, ki je v 
sodelovanju z Gostilno Dobnikar pri-
pravilo prav tako tradicionalno prire-
ditev Prvomajski nagelj na Katarini. "Za 
nami je zabavno, lepo, tudi nekoliko na-
porno dopoldne. Imeli smo veliko srečo 
z vremenom. Zjutraj je bila še megla in 
potem smo tako pihali, da smo jo raz-
kadili, in pokazalo se je sonce. Obujamo 
tradicijo. Letos je devetdeset let, odkar 
je bilo ustanovljeno društvo Godba Med-
vode. Podatka, ali je bila prvomajska 

budnica prav vsako leto, nimamo, je pa 
najbolj tradicionalna prireditev, kar se 
tiče godbeništva v Sloveniji. Je ena lep-
ših tradicij in z veseljem se je vsako leto 
udeležimo. Zelo veseli smo, da imamo 
tudi veliko mladih, ki pridejo kljub po-
čitnicam. Vsi uživamo v tem, predvsem 
pa upam, da tudi naše občinstvo. Ima-
mo določeno turo, vsako leto pa kaj do-
damo. Že drugo leto smo bili na Starem 
gradu v Smledniku, letos smo se usta-
vili tudi pri Legastju na poti na Topol. 

Ljudje nas zelo lepo sprejmejo, so nam 
hvaležni za to in mislim, da je takšno 
tradicijo treba obdržati. Namen prvo-
majske budnice je ljudi 'zbuditi', spo-
mniti, da morajo biti pravice za vse," je 
povedala Irena Sonc Šlenc, predsednica 
KD Godba Medvode. 

NAGELJ, GOLAŽ, GLASBA, STOJNICE ...

Na Topolu je bilo prvega maja veliko 
obiskovalcev in prostih parkirnih mest 
je bilo malo. Prvomajsko dogajanje je že 

Zvečer kres, zjutraj budnica
V medvoški občini je bilo praznično dogajanje zelo pestro. Največje kresovanje je bilo 
na predvečer praznika dela v Goričanah, številne je v prvo majsko jutro prebudila 
budnica Godbe Medvode, na Katarini so obiskovalce razveselili tudi z nageljni ...

Kresovanje v Goričanah / Foto: Peter Košenina

Godba Medvode je obkrožila občino in prvomajsko budnico 
zaključila na Topolu. / Foto: Maja Bertoncelj

Rdeč nagelj za praznik dela – obiskovalci so bili te pozornosti veseli. 
/ Foto: Maja Bertoncelj



Mojca Buh je s hčerko Ano delila nageljne. / Foto: Maja Bertoncelj

Martina Brecelj, predsednica TD Katarina, se je tudi sama preskusila 
v pletenju košare. Dogajanje so letos popestrili rokodelci iz 
Moravške doline. / Foto: Maja Bertoncelj

 

SolarPRO, energetske rešitve, 
razvoj in inženiring, d.o.o.

Sončne elektrarne na ključ –  
samooskrba se splača

Ekskluzivno samo za občane in občanke  
občine Medvode 250 € popusta pri nakupu sončne 

elektrarne na ključ. 

Promocijska ponudba velja samo do konca meseca maja.

Obiščite našo spletno stran www.solarpro.si in oddajte 
povpraševanje ali nas pokličite 040 672 280.

Za vse ostalo poskrbimo mi.

tradicija Gostilne Dobnikar. "Ne štejem, koliko golažev smo že 
postregli, vsekakor veliko. Pozna se, da je lepo vreme. Doga-
janje smo v sodelovanju s turističnim društvom še popestrili 
s stojnicami, rokodelci ... Mi pa imamo klasično kot vsako 
leto: nagelj, golaž in glasba," je dejal Anton Dobnikar. Pri njih 
prvi maj ni dela prost dan. "Za nas so prazniki delovni, si pa 
potem kakšen drug dan vzamemo prosto in je takrat kot pra-
znik," je dodal.
"Dolga je že tradicija, ko so v gostilni Dobnikar za prvi maj 
začeli obiskovalcem, ki so prišli k njim na prvomajski golaž, 
deliti nageljne. Stopili smo skupaj in sedaj vsak, ki pride na 
Topol, dobi nagelj. Dogajanje smo popestrili še s spremljajo-
čim programom. Letos se prvič predstavljajo tudi rokodelci 
iz Moravške doline. Tudi sama sem se preskusila v pletenju 
košare," je dejala Martina Brecelj, predsednica TD Katarina, 

na vprašanje, kaj ji pomeni praznik dela, pa je odgovorila: 
"Vedno več. Včasih so se delavci borili za pravice, danes si 
znova želimo pošteno delo pošteno plačilo. Želimo si, da bi 
tudi mladi in brezposelni dobili delo in bil zanj pošteno pla-
čani. Prav pa je, da če delamo, da delamo pošteno, smo od-
govorni in se znamo dela tudi veseliti, ne samo tožiti, koliko 
ga imamo."

O POMENU PRVEGA MAJA DANES

Za obiskovalce so pripravili petsto nageljnov. Delili sta jih 
Mojca in Ana Buh z Osredka pri Dobrovi iz sosednje občine 
Dobrova - Polhov Gradec. Oblečeni sta bili v narodno nošo. 
"Obiskovalci so nageljnov kot simbola delavskega praznika 
zelo veseli, sploh da ga dobijo iz rok dekleta, oblečenega v 
narodno nošo. Se mi zdi, da se je to na Topolu kar prijelo. 
Ljudje pridejo od vsepovsod in lepo je videti to veselje, dru-
ženje ..." je povedala Mojca Buh. Prvi maj ljudem še vedno 
veliko pomeni. "Pomeni tudi ohranjanje tradicije in njeno 
prenašanje na naše otroke. Je pomemben dan," pravi Sabina 
Spanjol iz Zbilj, Jelka Sušnik iz Goričan pa dodaja: "Ta dan 
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je pomembna simbolika. Prvega maja se veselimo. Je dan 
za druženje, sploh v takšni lepi naravi in na organiziranem 
dogodku. Imamo cilj, da pridemo na Topol. Praznika dela se 
danes morda premalo zavedamo. Leta nazaj je imel druga-
čen pomen. Delo je vrednota, še posebej se tega zave, kdor 
izgubi službo. Morali bi stopiti skupaj. Včasih so rekli, da 
tujega nočemo, svojega ne damo. Sedaj pa smo tam, da svoje 
podarimo, tuje pa drago plačamo. To je tisto, kar boli." 
Na Topolu je bilo veselo še pozno v popoldan. "Nisem si mislil, 
da bom danes tukaj doživel kaj takšnega, da bodo igrali celo 
godbeniki," je bilo tudi slišati med obiskovalci, med katerimi 
so prevladovali pohodniki in kolesarji.

Prvomajska budnica je najbolj tradicionalna 
prireditev, kar se tiče godbeništva v Sloveniji. 
Medvoški godbeniki so prvega maja »zbujali«  
na skoraj petnajstih lokacijah po celotni  
občini. Po skoraj osmih urah so svojo pot 
zaključili na Topolu.
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Mladinke iz PGD Zbilje so zagotovo uni-
kum v slovenskem prostoru. Znova po 
štirih letih, skupno pa že petič, so se uvr-
stile na olimpijado, tokrat v postavi Ade-
la Babić, Kaja Mali, Julia Bečan, Tinkara 
Svoljšak, Ava Hrustek Jerše, Nika Šter, 
Ana Rokavec, Staša Pelko, Pija Galof in 
Julija Korbič. Njihovi mentorji so Matic 
Herceg, Arianda Babić in Blaž Smole.

DO TEKME SKORAJ STO TRENINGOV

"Morda se sliši preprosto, a za tem 
uspehom je ogromno dela in odrekanja. 
Samo od 1. januarja do 13. aprila letos 
smo skupaj tako individualno kot eki-
pno opravili 94 treningov. Čez zimo smo 
trenirali v Športni dvorani Medvode, po-
leg tega je večina deklet športnic, tako 

Že petič na gasilsko olimpijado
Dveletni trud se je obrestoval: mladinke Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje bodo 
julija v Švici tekmovale na gasilski olimpijadi. V njihovi družbi boste lahko 31. maja 
na dobrodelnem večeru ob Zbiljskem jezeru.

Ekipa mladink PGD Zbilje se je skupaj z navijači veselila uvrstitve na gasilsko olimpijado 
v Švici.

  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 PureTech 83 STT; bele banquise barve; El. zložljiva ogledala in pomik vseh stekel 
- 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 12.990 EUR; mesečni 
obrok je 141 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 23.04.2019 znaša 8,04% 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 9.093 EUR; skupni znesek 
za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot 
Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: 
od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,00240 g/km. Število delcev: od 0, do 4,23. 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.

P E U G E OT

peugeot.si

KLIMATSKA NAPRAVA
TEMPOMAT
ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA OGLEDALA

SUV PEUGEOT 2008
IZREDNA CENA

12.990 €

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Komunala Kranj prejela certifikat 
"Voda iz pipe"

Komunala Kranj je med prvimi podjetji v Sloveniji,  
ki so podpisala Zavezo certifikata in prejela certifikat  

"Voda iz pipe". Naše poslanstvo je okoljsko ozaveščanje in 
odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje, zato  

s podpisom Zaveze z zgledom opozarjamo na prakso pitja 
pitne vode iz pipe kot naše najbolj dragocene dobrine in 

aktivno spodbujamo, promoviramo in prakticiramo  
spreminjanje navad, saj tako prispevamo k ohranjanju  

tistega, kar je najpomembnejše – našega zdravja in okolja. 

Pijmo vodo iz pipe.

da so že po tej strani dobro pripravlje-
ne," je povedal mentor Matic Herceg.
Pot na olimpijado, ki bo v Švici, jih je 
vodila prek dveh izbirnih tekmovanj, od 
katerih je bilo lansko v Radljah ob Dra-
vi, letošnje pa v Slovenski Bistrici. Oba-
krat so zmagale. "Za nami je zaostala 
celo najboljša moška ekipa mladincev, 
kar je še dodaten dokaz, da smo delali 
dobro in pravilno," je še dodal Herceg, ki 
je na ekipo zelo ponosen: "Za ta cilj smo 
delali dve leti. Veliko je bilo treningov, 
odpovedovanj, prilagajanj …" Na gasil-
skih tekmovanjih je treba pokazati tako 
gasilsko znanje kot športne sposobno-
sti, saj štejeta dosežka v gasilski štafeti 
in gasilski vaji. "Težko je reči, da je bila 
zmaga pričakovana, saj je treba znanje 
pokazati ob točno določenem trenutku 
in tako kot v športu je treba imeti tudi 
kanček sreče. Potihoma sem zmago pri-
čakoval, ker sem vedel, česa so dekleta 
sposobna, in tudi po časih, ki smo jih 
dosegli na treningih, sem vedel, da je v 
igri zmaga, če bo le šlo brez napak. Ve-
selje je bilo veliko, imeli smo tudi pod-
poro navijačev," je povedal Herceg, na 
vprašanje, kaj je ključ do uspeha, ki se 
v mladinski selekciji gasilk iz PGD Zbilje 
kar ponavlja, pa je odločno odgovoril: 

"Dobra pripravljenost, ekipni duh, torej 
medsebojna povezanost, saj so dekleta 
prijateljice tudi izven gasilstva, in kot že 
rečeno – kanček sreče."

ODLOČITEV OSEMNAJSTEGA JULIJA

Odločilni dan na olimpijadi bo zanje 18. 
julija. Do takrat jih čakajo intenzivni 
treningi. "V času prvomajskih prazni-
kov je bila približno polovica deklet na 
dopustu, ki ga vse do konca olimpijade 
ne bo več. Druge so že začele priprave. 
Imeli bomo dva do tri treninge na te-
den, poleg tega pa še vsakodnevne in-
dividualne treninge doma," pravi Her-
ceg, ki že ima izkušnje z nastopom na 
olimpijadi, saj je bil mentor mladink 
že v Opolah pred štirimi leti. "Naš cilj 
bo dosežen, če bomo nastop opravili 
brez napak. Nagrada za naše delo pa 
je že uvrstitev na olimpijado. Seveda 
bi bila lepa krona nov naslov gasilskih 

olimpijskih zmagovalk, a takšnega 
uspeha se ne da napovedovati," je še 
zaključil Herceg. Izkušnje z olimpija-
de ima tudi mentorica Arianda Babić, 
ki je bila v Opolah v vlogi tekmovalke: 
"Zame osebno je bilo lažje tekmovati 
kot biti mentorica. Glede na moje iz-
kušnje iz Opol bi dekletom svetovala, 
naj ne bodo preveč nervozna, vseskozi 
se morajo spodbujati, ohraniti dobro 
vzdušje in biti na koncu zadovoljna 
z rezultatom, saj je velik dosežek že 
sama uvrstitev na olimpijado. Ta jim 
bo zagotovo dala novega zagona. Ob-
čutki so neverjetni. Za njimi je izjemna 
kvalifikacijska tekma. Najbolj sem po-
nosna, da so bile brez kazenskih točk."

DOBRODELNI DOGODEK

Mladinke PGD Zbilje bodo s ponosom 
in veseljem zastopale barve Slovenije, 
Medvod in Zbilj. Ker pa je olimpijada 
za društvo velik finančni zalogaj, so 
se odločili za organizacijo dobrodelne-
ga dogodka ob Zbiljskem jezeru, ki bo 
31. maja. Zbrani prostovoljni prispev-
ki bodo v celoti namenjeni olimpijadi. 
Obeta se glasbeno-zabavni program 
z znanimi imeni iz sveta glasbe in 
stand-upa.
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Pot na olimpijado, ki bo v Švici, 
jih je vodila prek dveh izbirnih 
tekmovanj, od katerih je bilo 
lansko v Radljah ob Dravi, 
letošnje pa v Slovenski Bistrici. 
Obakrat so dekleta zmagala.
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 Začeli boste z zbiranjem predlogov 
za akcijo Moja dežela, lepa in gosto-
ljubna. Kaj je njen namen?
"Akcija Moja dežela, lepa in gostoljub-
na se počasi začenja. Od 15. maja do 10. 
junija bodo vsi občani občine Medvode 
lahko oddali svoje predloge na poseb-
nem obrazcu, ki je objavljen tudi v to-
kratnem Sotočju. Predloge bodo lahko 
oddali v TIC Medvode v času uradnih 
ur oziroma v sprejemni pisarni Občine 
Medvode, sprejemamo pa jih tudi na 
e-pošto tzmedvode1@gmail.com. Na-
men akcije je vsako leto znova pokazati 
objekte, ki v občini izstopajo in jih ob-
čani opazijo, mi pa jim dodamo malce 
pozornosti z izpostavitvijo na končni 
prireditvi, kjer podelimo priznanja naj-
boljšim v različnih kategorijah. Z vese-
ljem lahko rečem, da se jih je v vseh teh 
letih nabralo veliko."

 Katero leto bo letos potekala akcija, 
kaj je bil cilj, ko ste z njo začeli in v 
kakšni meri je že uresničen? 
"Letos bomo ocenjevanje in podelitev pri-
pravili že triindvajseto leto po vrsti. Cilj 
je bil že od začetka, da izboljšamo kako-
vost življenja v svoji okolici, prispevamo 
k večji urejenosti kraja, razvoju turizma 
in gostinstva ter spodbujamo ekološko 
zavest prebivalcev za urejenost bivalne 
okolice v občini Medvode. Mislim, da 
nam to skozi leta dobro uspeva. Medvo-
de so se spremenile – na bolje, kar pove-
do tudi tisti, ki se po nekaj letih vrnejo 
k nam. Priznavajo velik napredek pri 
urejanju okolice, urejanju obrežja Sore 
v centru Medvod, vedno lepši pogled na 
zasaditve, pokošene zelenice, čistočo ... V 
okolici Medvod za urejanje zasebnih hiš 
skrbijo lastniki sami, poleg tega pa so 
zelo aktivna tudi turistična društva. Še 
vedno pa opazimo tudi neurejene kraje 
in zasebne objekte, ki pa potrebujejo kaj 

več kot samo obisk ene od komisij, ki bi 
pripomogla, da se začne okolica urejati."

 Podeljevali ste tudi pelinov cvet. Bi 
omenili kakšen objekt, ki ga je prejel 
in je sedaj zgledno urejen?
"S pelinovim cvetom smo opozarjali 
predvsem na neurejene javne objekte 
in tistih najbolj očitnih, ki so res kazili 
našo okolico in še niso prejeli pelinovega 
cveta, očitno ni več veliko. Nekateri so še 
vedno neurejeni (nedokončana športna 
dvorana), spet drugi so zgledno urejeni 
(železniška postaja). Slednja je bila ena 
zadnjih, ki smo ji podelili pelinov cvet."

 Kakšno je delo komisije?
"Organizator, Turistična zveza Medvode, 
vsako leto imenuje posebno petčlansko 
komisijo, ki vse prispele prijave – pre-
dloge in vse tiste, ki jih določa pravil-
nik, pregleda in opravi ocenjevanje na 
terenu. Komisija lahko opravi tudi vlogo 
predlagatelja ocenjevanja v posamezni 
kategoriji, lahko pa kategorije razširi. 
Prav tako lahko kateri izmed katego-
rij ne podeli priznanja. Ocenjevanje je 
v številnih kategorijah, od hiš, infra-
strukturnih objektov do tematskih poti, 
javnih površin ... Komisija bo šla pred-
vidoma na teren okrog 15. junija, rezul-
tati pa bodo znani v juliju. Skupaj z JZ 
Sotočje se bomo trudili, da akcija osta-
ne vsakoletni projekt, ki bo še naprej 
usmerjen k cilju, ki smo si ga zadali."

 Kako pa so kraji v medvoški občini 
ocenjeni v akciji na državni ravni?
"V vseh sedemindvajsetih letih, kolikor 
poteka akcija Turistične zveze Slovenije, 
so Medvode dobile kar nekaj priznanj; 
največ Katarina kot izletniški kraj, zelo 
dobro je bil ocenjen tudi Smlednik, ki 
je bil na podlagi te ocene predlagan za 
ocenjevanje pri evropskem ocenjevanju 
Entente Florale, kjer je prejel srebrno pri-
znanje. Lani je Turistična zveza Medvode 
prijavila Medvode kot mesto na ocenje-
vanje v projektu "Moja dežela, lepa in 
gostoljubna" na slovenski ravni. Komi-
sija je opazila tudi spremembe v centru 
Medvod, ki je urejeno in ocvetličeno, ter 
grmovnice, ki so lično zasajene. Urejeno 
nabrežje Sore je ravno tako prepričalo 
komisijo, ki nam je dodelila tretje mesto 
v kategoriji srednje velikih mest."

Znova bodo ocenjevali objekte, javne površine ...
Začenja se letošnja akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna. Predstavila jo je Vanja 
Ločniškar, predsednica Turistične zveze Medvode, ki akcijo pelje že triindvajseto leto.

PRIJAVNICA ZA OCENJEVANJE  »MOJA DEŽELA, LEPA IN GOSTOLJUBNA 2019«
Podatki o predlagatelju:
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

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

Izjava predlagatelja: podpisani dajem Turistični zvezi Medvode soglasje, da obdeluje moje osebne podatke, navedene v prijavnici.  
Turistična zveza Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, D.Š.: 60592389 bo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) varoval zbirko osebnih podatkov in jo uporabljal zgolj za namen tekmovanja Moja dežela, lepa in 
gostoljubna 2019. V prijavnici se uporabljajo ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov predlagatelja. 
Zbirka se uporablja do konca leta 2019. Predlagatelj ima možnost preklica tega predloga.

Kraj in datum:                                                                                                      Podpis predlagatelja:

javni zavod sotocje medvode

ˆ



Pred petimi leti ste v Medvodah 
odprli potovalno agencijo Pre-
mium Travel. 
"Začetki naše agencije res sega
jo pet let nazaj, naše izkušnje z 
delom na tem področju pa so še 
precej daljše. Poleg poslovnih 
potovanj ter obširne ponudbe 
slovenskih ter nemških organi
zatorjev potovanj oblikujemo 
predvsem lastne proizvode glede 
na želje stranke, tudi s pomočjo 
kvalitetnih storitev lokalnih par
tnerjev. Dolgoletna praksa nam 
omogoča, da se spopademo z na
sičenim trgom ponudb ter za vas 
pripravimo najboljšo alternativo. 

Da je ponudba najboljša za dotič
no povpraševanje, nas skrbi pet 
zaposlenih. Poleg mene, ki sem 
specializirana za eksotična ter kro
žna potovanja, ekipo sestavljajo 
še Maja (Mediteran, Jadran, izleti), 
Megi (poslovna potovanja), Mojca 
(letalske vozovnice, projekti Era
smus) ter Ana (knjigovodstvo)."
Kaj je tisto, kar bi iz dosedanjih 
petih let postavili v ospredje?
"Morda zadnjo večjo spremembo. 
Lani februarja smo se preselili v 
nove prostore. Prej smo bili v tr
govskem centru Mercator, sedaj 
smo na Seškovi cesti 20 (poleg 
frizerskega salona Klavdija ter foto studia D&D). Ob selitvi posebne

ga odprtja nismo imeli, saj smo 
se odločili, da ga združimo s pra
znovanjem petletnice. Veseli smo, 
da so novi prostori večji, prijetni, 
primerni tudi za takšne dogodke."
Enaintridesetega maja se obeta 
pester dan tudi pri vas.
"Istega dne se začne tudi festival 
Medvode v gibanju in odločili smo 
se, da dan popestrimo še z doga
janjem pred svojo agencijo. Zelo 
bo zanimivo tako za tiste, ki bi radi 
dobili informacije o destinacijah, 
kot tudi za tiste, ki jih zanimajo 
uporabni nasveti iz sveta turizma. 
Potekala bo tudi nagradna igra. 
Več o dogajanju lahko spremljajo 
bralci tudi na Facebook profilu ter 
Instagramu (@PremiumTravel.si)."
Kakšne so letošnje smernice, 
katere so najbolj priljubljene 
destinacije?
"Kljub temu da so se cene dvigni
le, sta še vedno priljubljeni Hrva
ška in Grčija. Več je povpraševanj 
po Turčiji in Egiptu ter Tuniziji, ki 
so ugodnejše destinacije. Pri čez
oceanskih potovanjih sta vedno 
atraktivni Zahodna, Vzhodna 

Amerika ter tudi Azija in Karibi .... 
Za družinske počitnice je veliko 
povpraševanje po Dominikanski 
republiki in Tanzaniji, mladopo
ročenci se odločajo za Maldive 
in Mauritius, pri krajših medna
rodnih letih dominirata Dubaj in 
Abu Dabi."
Kaj je boljše: zgodnje rezerva-
cije aranžmajev ("first minute") 
ali tiste v zadnjem hipu ("last 
minute")?
"Vedno zagovarjam zgodnje re
zervacije do konca januarja. Ta
krat so ponudbe najbolj ugodne, 
stranka pa dobi izbran hotel v iz
branem terminu, in ne tistega, ki 
ostane … Znesek bo sicer kasneje 
v ponudbi v zadnjem hipu lahko 
nižji, a kot rečeno pri tem obstaja 
določeno tveganje glede prostih 
mest, kvalitete nastanitve … 
Odvisno je tudi od človeka. Tisti, 
ki raje vidi, da ima vnaprej vse 
znano, je bolje, da se odloči za 
zgodnje rezervacije, kdor pa se 
brez težav prilagaja tudi kar se 
datumov ter odhodnih letališč 
tiče, pa lahko čaka na ponudbe v 
zadnjem trenutku."

Pet let potovanj  
s Premium Travel
Potovalna agencija Premium Travel v 
Medvodah praznuje petletnico, ki jo bodo 
obeležili s pestrim programom. Pogovarjali 
smo se z direktorico Živo Trampuš.
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Predstavljamo: KUBA

POZDRAVNI NAGOVOR

UPORABNI NASVETI IZ SVETA TURIZMA

Predstavljamo: TANZANIJA

Odkrivamo: TURKISH AIRLINES

NAGRADNA IGRA za udeležence ter zaključek

Kdaj rezervirati počitnice LAST ali FIRST MINUTE?

PREMIUM TRAVEL - Živa Trampuš

Sprašujete nas: KDAJ KUPITI LETALSKO VOZOVNICO?

 TURISTIČNA ZAVAROVANJA, da ali ne? Kdaj in katero?    

Kjer 'Hakuna Matata' predstavlja način življenja

Novo letališče v Istanbulu & nove destinacije iz Ljubljane

Od Hemingwaya do Che Guevare - ko se ustavi čas

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI !
Ekipa Premium Travel

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Seveda pa smo pripravili tudi zabavnejši del! Razkrivamo vam,
da bomo poplesavali v ritmih Dua Rok&Brina in da bomo vsem
udeležencem ponudili specialne GoPremium koktajle!

P R A Z N U J M O
S K U P A J

 

kDAJ?

Petek, 31.05.2019

kJE? 

Premium Travel

Seškova cesta 20,

Medvode

PREMIUM SKUPINA D.O.O., PE Medvode  |  tel: 01 320 74 47  |  mail: info@premiumtravel.si  |  web: www.premiumtravel.si in www.go-premium.si
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MAJA BERTONCELJ

V Galeriji pod kozolcem v Žlebeh so 26. 
aprila odprli novo razstavo z naslo-
vom Gorstva sveta. S fotografijami se 
predstavlja Marko Prezelj, med drugim 
univerzitetni diplomirani inženir ke-
mijskega inženirstva, alpinist, alpini-
stični inštruktor, gorski reševalec GRS 
Kamnik, gorski vodnik in fotograf. Raz-
stava, ki jo je pripravilo TD Žlebe - Mar-
jeta, bo na ogled vse do sredine septem-
bra, nato pa se bo preselila v razstavni 
prostor na prostem v središče Medvod. 
Galerija pod kozolcem, ki je s prvo raz-
stavo zaživela pred tremi leti, se je lepo 
uveljavila in privablja obiskovalce. 
Vanja Ločniškar, predsednica TD Žle-
be - Marjeta, pravi: "Za nas je to lepa 
pridobitev. Veliko pohodnikov, obisko-
valcev si lahko vedno ogleda razstavo. 
Menjamo jo dvakrat letno. Odziv je, 
in to pozitiven. Tudi razstavni prostor 
je med avtorji priljubljen. Če je takšen 
vodja projekta, kot je Lado Vidmar, ni 
problema. Ima veliko idej." Vidmar je 
povedal tudi nekaj več o tokratni raz-
stavi, saj Marka Prezlja zaradi drugih 
obveznosti na odprtju ni bilo: "Čas hitro 
mine in razstave se hitro menjajo. Prvih 
14 fotografij je razstavil Matevž Lenarčič 
in predstavil pogled na našo zemeljsko 

oblo iz zraka. Po šestih razstavah je zno-
va na vrsti potopisna, tokrat iz perspek-
tive, kot jo vidi alpinist, nekdo, ki ga 
pozna ves svet, vsaj alpinistična srenja. 
Marko Prezelj je vrhunski alpinist, dobi-
tnik štirih največjih priznaj na svetu – 
zlatih cepinov, ki jih podeljuje svetovna 
alpinistična zveza. Ima pa tudi vrhun-
ske fotografije, ki prav "dražijo", vabijo v 
gore. Vsaka slika ima svojo zgodbo, svoj 
čar, je doživetje zase, ki ga je ovekovečil 
skozi objektiv. Marko Prezelj je človek z 

veliko začetnico in ta njegova razstava 
je velik klicaj v našem kozolcu. Če pri-
peljemo v našo galerijo dela takšnih 
avtorjev, smo lahko zelo veseli." Če Pre-
zlja na odprtju razstave ni bilo, pa smo 
slišali njegovo misel: "Trdo sporočilo, ki 
je tiho in je počasi prilezlo vame skozi 
leta, je podobno temu: bolelo bo, traja-
lo bo, terjalo bo predanost, zahtevalo 
bo ogromno volje, nujno bo odrekanje, 
dvom bo tvoja senca, moral boš sprejeti 
odločitve, prignal se boš do skrajnosti, 
pestile te bodo skušnjave, toda spoznal 
boš, da je vredno truda."
Trud v svoje dogodke vložijo tudi v TD 
Žlebe - Marjeta, tokrat ob pomoči obči-
ne in podjetja Hit Preles, ki je razstavo 
omogočilo. Jeseni bodo odprli že novo. 
"Tematika je že znana. To bodo Štirne 
in vodnjaki v sodelovanju z Javnim za-
vodom Sotočje. Bo pa najverjetneje ena 
sprememba: razstava bo najprej krajši 
čas na ogled v Medvodah, nato pa se bo 
preselila k nam in zaokrožila po občini. 
Upam, da bo letos odprt nov razstavni 
prostor v naravi, in sicer na Topolu, ki 
bi dopolnil razstave na prostem v Žle-
beh, Medvodah in Zbiljah," je še povedal 
Vidmar. 
Odprtju razstave je sledil še pomladan-
ski koncert v cerkvi sv. Marjete s klapo 
Gallus, katere član je tudi Žiga Kršinar 
s Topola.

Gorstva sveta v Žlebeh
Odprli so novo razstavo v Galeriji pod kozolcem. Do sredine septembra bodo na ogled 
fotografije Marka Prezlja. Odprtju razstave je sledil koncert klape Gallus.

Lado Vidmar in Vanja Ločniškar iz TD Žlebe - Marjeta, v ozadju nova razstava v Galeriji pod 
kozolcem / Foto: Maja Bertoncelj

Klapa Gallus na koncertu v cerkvi sv. Marjete / Foto: Marko Vidmar, TD Žlebe - Marjeta
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SPOZNAJTE NAŠO PRIJAZNO IN STROKOVNO PODKOVANO EKIPO
BOGATA ZALOGA AKCIJSKIH APARATOV
PESTRA IZBIRA DODATNE OPREME
SERVIS MOBITELOV

NOVO PRODAJNO MESTO TELEKOMA SLOVENIJE
MOBYSTYLE TPC SPAR MEDVODE
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PETER KOŠENINA

Turistično društvo Smlednik je tudi letos na dan upora proti 
okupatorju pripravilo pohod Po poteh spominov in prijatelj-
stva. Potekal je v pravem aprilskem vremenu, udeležilo pa se 
ga je več kot osemdeset pohodnikov.
Začetek je na parkirišču pod smledniškim Starim gradom, od 
tam pa pohodnike pot po gozdnih poteh vodi do Skaručne. 
Tam se pri spomeniku s prižigom sveče in krajšim kulturnim 
programom spomnijo padlih, po polurnem premoru pa se po 
drugi poti vrnejo na Stari grad. Vmes se ustavijo še pri Črto-
vem spomeniku in se tudi njega spomnijo podobno kot padlih 
na Skaručni. Pohod je dolg deset kilometrov in traja približno 
štiri ure. Na cilju udeležence čaka topel obrok, pohodu pa sle-
di druženje. Po poteh spominov in prijateljstva v Smledniku 
hodijo že skoraj dve desetletji. "Na ta dan sta pomembni dve 
stvari – prva je obeleženje praznika, druga pa druženje. Ljudi 
je treba spraviti v naravo. Letošnji obisk je bil zelo dober. Če 
bi bil ob devetih zjutraj dež, več kot štirideset pohodnikov ne 
bi bilo. Ker je bilo sonce, jih je prišlo več kot osemdeset. Ljudje 
zelo radi pridejo, letos se je pohoda udeležilo tudi zelo veliko 
tujcev," pravi Marjan Mali iz TD Smlednik. 
Začetek je resda bil sončen, a je nato pohodnike skoraj ves čas 
preganjal dež, tako da so dežniki in pelerine prišli zelo prav. Ob 
vrnitvi na Stari grad je sonce spet posijalo in druženje po pohodu 
je potekalo v lepem spomladanskem vremenu.

Pohod in druženje  
ob prazniku
V Turističnem društvu Smlednik pohod 
Po poteh spominov in prijateljstva 
pripravljajo že skoraj dve desetletji.

Pohodnike je med pohodom močil dež, ob vrnitvi na Stari grad pa je 
posijalo sonce.G
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Široka ponudba registracije 
vozil v Medvodah

Enes Durić

Dostopna lokacija podjetja Geslo plus, d. o. o., v centru 
Medvod v trgovsko-poslovnem centru Spar

Podjetje Geslo plus, d. o. o., ki je nosilec javnega pooblastila za 
dejavnosti vseh upravnih postopkov, povezanih z registracijo 
in zavarovanjem vozil, se v medvoški regiji vse bolj uveljavlja. 
Svoje poslovne prostore je podjetje odprlo v trgovsko-poslov-
nem centru Spar v samem središču Medvod, na naslovu Cesta 
komandanta Staneta 4a. Že po nekaj mesecih delovanja je pov-
praševanje po storitvah podjetja v Medvo-
dah doseglo zelo visoko raven, tako da je 
podjetje razširilo svoj odpiralni delovni 
čas tudi na sobote. 
Kot pravi direktor g. Enes Durić, je kako-
vostno svetovanje pri sklepanju vseh vrst 
zavarovanj odlika podjetja Geslo, d. o. o., ki 
že sedemnajsto leto uspešno ekskluzivno 
zastopa zavarovalnico Generali, d. d., kot 
njena največja zunanja ekskluzivna agen-
cija. “Veseli nas, da je naša ponudba zelo uspešno zaživela med 
lokalnim prebivalstvom. Našim strankam je sedaj na voljo široka 
paleta storitev na enem mestu: nove registracije vseh motornih 
in priklopnih vozil, podaljšanje obstoječih registracij, izdaja pro-
metnih dovoljenj, odjava, sprememba ali prenos lastništva vo-
zila, izdaja izvoznih tablic ter tablic za poskusno vožnjo, upravni 
postopki, vsa osnovna zavarovanja vozila, dodatna zavarovanja 
po izbiri (osebna, premoženjska, pokojninska, zdravstvena in 
obrtna zavarovanja) ter plačilo letne dajatve za uporabo vozila 
v cestnem prometu (cestne takse). Od 1. aprila pa nudimo tudi 
sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, saj je zavaro-
valnica Adriatic postala naš partner in član skupine Generali. 
Strankam se prilagodimo, na željo jih lahko obišče predstavnik 
družbe na domu v najkrajšem možnem času.”
Delovni čas: zaradi povečanega povpraševanja in obsega 
dela vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure –  
sedaj pa tudi ob sobotah od 9. do 12. ure.
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GOLPO
refleksoterapija in masaže
Seškova cesta 18a, 1215 Medvode
Tel.: 040 503 842
www.golpo.si, FB: GOLPO-Refleksoterapija

	 Refleksna terapija stopal 
	 Japonski cosmo lifting obraza (Sorensen ST)
	 Klasična masaža
	 Metamorfna tehnika
	 Access bars
	 Bownova terapija

Vaš trenutek za sprostitev, energijo,  
lepoto in zdravje.

Prisluhnite svojemu telesu, dokler vam šepeta.

	 	Tibetanska refleksoterapija 
vratu in glave (Sorensen ST)

	 Indijska masaža glave
	 Maderoterapija
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KUPON - V maju vam nudimo 20% popust  
na refleksno terapijo stopal.

MAJA BERTONCELJ

Šahovski klub Medvode letos znova organizira turnir v pospeše-
nem šahu, ki bo 8. junija z začetkom ob 9. uri v prostorih Gostilne 
Bencak v Medvodah. "Turnir bo odigran po mednarodnem formatu 
pospešenega šaha 13+2. Bo v posamični konkurenci in rangiran za 
slovenski rating. Vodil ga bo sodnik z uradno licenco Šahovske zve-
ze Slovenije. Zadnji turnir pred dvema letoma je osvojil IM (medna-
rodni mojster) Simon Jerič z Vrhnike. Tudi letos si obetamo številno 
in močno udeležbo, predvsem iz prijateljskih bližnjih klubov," je 
pojasnil Peter Krupenko iz Šahovskega kluba Medvode in povabil 
tudi vse medvoške ljubitelje šaha k udeležbi na turnirju ali k ogledu.

V Medvodah bo turnir  
v pospešenem šahu

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode bo 28. maja z začetkom ob 19.30 prireditev 
Ukrajinska kulinarika: Kulturni miks boršč. Na predavanju v sklopu 
Dnevov ukrajinske kulture, ki se pod imenom Kulturni miks boršč 
odvijajo v Sloveniji vsako leto maja, bodo obiskovalci izvedeli več 
o ukrajinski kulinariki. Predstavila jo bosta Inna Demchenko Fröhli-
ch, ki je v Sloveniji živeča Ukrajinka in sedaj Medvoščanka ter čla-
nica kulturnega društva Ljubljana Kyiv, in njen kolega Jurij Atama-
njuk, novinar iz Lvova v Ukrajini. Na koncu bo sledila degustacija.

Kulturni miks boršč
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NOVO – JAPONSKI NARAVNI LIFTING OBRAZA

NEGA OBRAZA, DIAMANTNI PILING, PEDIKURA,  
MANIKURA, DEPILACIJA, PARAFINSKE OBLOGE,  

MASAŽA TELESA, LIMFNA DRENAŽA,  
BODY WRAPPING, KAVITACIJA, CAPPING TERAPIJA 

(VEDUZE), REFLEKSNA MASAŽA STOPAL,  
DARILNI BONI ...

PETER KOŠENINA

Toplar pri gostišču Na Vihri na Topolu 
je v nedeljo, 14. aprila, gostil letošnjo 
Spomladansko tržnico. Na njej obisko-
valcem ponujajo svoje izdelke, dogodek 
sam pa je dobra priložnost tudi za dru-
ženje.
Organizatorja tržnice sta TD Katrina in 
Gostišče Na Vihri, prvič pa so jo organi-
zirali pred petimi leti. "Na Katarini smo 
želeli spodbuditi domačine, da bi obi-
skovalcem, ki pridejo sem predvsem ob 
nedeljah, poskušali prodati svoje izdel-
ke. Dogodek popestrimo z degustacijo 
na odprtem ognju pečenega krompirja 
in klobas, da postane bolj družaben," 
pravi Martina Brecelj iz TD Katarina. Le-

tos jim jo je zagodlo vreme, saj mrzla in 
deževna nedelja turistov ni zvabila iz to-
plih stanovanj, manjkali pa so tudi ne-
kateri sicer stalni prodajalci. "Lani smo 
imeli fantastično vreme, bilo je veliko 
ljudi in prodajalcev. Letos je isti konec 
tedna tudi sejem v Komendi, zato pre-
cej običajnih prodajalcev manjka. Veseli 
me, da so vsakič na tržnici prisotni tudi 
domačini," pravi Brecljeva, ki si želi, da 
bi si še kdo od domačinov uredil vse po-

trebno, da bi lahko prodajal na domači 
tržnici. Na Spomladanski tržnici obi-
skovalci lahko kupijo lesene in lončene 
izdelke, okraske in ročno izdelan nakit, 
začimbe in čaje, običajno tudi zelenjavo 
in mlečne izdelke ter v zadnjih letih zelo 
priljubljeno znamko piva. TD Katarina 
in Gostišče Na Vihri jeseni prirejata tudi 
jesensko tržnico, ki pa se je tudi zaradi 
stabilnejšega vremena udeleži več pro-
dajalcev in obiskovalcev.

Spomladanska 
Tržnica pod  
toplarjem
Organizatorji spodbujajo 
domačine k prodaji svojih 
izdelkov.

Spomladanska tržnica na Katarini popestri turistično ponudbo na tej priljubljeni  
izletniški točki.

MAJA BERTONCELJ

Devetnajstega maja bo minilo 439 let, odkar je habsburški 
nadvojvoda Karel II. odkupil lipiško posestvo, ustanovil kobi-
larno v Lipici in začel rejo lipicanske pasme konj. V spomin na 
ta dogodek že tradicionalno praznujemo Dan lipicanca. "V že-
lji, da čim širši množici obiskovalcev predstavimo lepoto lipi-
canca, letos dogodek pripravljamo v Zbiljah na Zbiljski dobra-
vi. Pripravili smo pester program. Na prireditvi bodo gotovo 
navdušili letošnji žrebički, ki živahno poskakujejo ob kobilah. 
Odrasli lipicanci pa nas bodo očarali z zahtevnimi nalogami 
tako pod sedlom kot v spektakularnih vožnjah vpreg," pravijo 
člani Združenja rejcev lipicanca Slovenije, ki dogodek, ki bo 18. 
maja z začetkom ob 14. uri, pripravljajo v sodelovanju s Turi-
stičnim društvom Hraše. 

Dan lipicanca

MAJA BERTONCELJ

Mesec maj je tudi v znamenju gasilskih veselic v KS Pirniče. V so-
boto, 18. maja, bo najprej pred gasilskim domom v Spodnjih Pir-
ničah s skupino Čuki, teden kasneje, 25. maja, pa še v Zgornjih 
Pirničah, ko vas bodo na gasilski parceli v neposredni bližini OŠ 
Pirniče zabavali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.

V Pirničah dve gasilski veselici
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Akcija letnih avtoplaščev:
175/65R14 SAVA PERFECTA 31,72 EUR
185/65R15 BRIDGESTONE TURANZA T005 50,02 EUR
195/65R15 MICHELIN CROSSCLIMATE+ 58,56 EUR
205/55R16 SAVA INTENSA HP 44,91 EUR
205/55R16 MICHELIN PRIMACY 4 67,10 EUR
225/50R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 108,58 EUR

polnjenje klimatskih naprav  
s plinom R1234YF.Novo:20 % popusta na polnjenje  

klimatske naprave do 31. 5. 2019.Kupon:

MAJA BERTONCELJ

Društvo za ustno zgodovino tudi letos 
v sodelovanju s TD Smlednik in KUD 
Smlednik pripravlja prireditev Flanca-
nje, ki bo na Trgu sv. Urha v soboto, 18. 
maja, z začetkom ob 16.30.
"Letos bomo flancali malo kasneje kot 
običajno. Posebno pozornost bomo po-
svetili ohranjanju čebel in rastlin, ki jim 
dajejo hrano, in se s tem pridružili akciji 
Čebelarske zveze Slovenije Vsak cvet šte-
je. Na Vaškem vrtu, ki poleti kar brni od 
velikega števila različnih 'obiskovalcev', 
bomo označili medovite rastline, ki bodo 

letos tudi med flancami zelo zaželene. 
Na temo čebelic bo tudi delavnica, ki jo 
bodo pripravile Zvedave punce, študijski 
krožek, ki bo sodeloval še z razstavo na 
temo pletilske obrti v Smledniku. Vse 
obiskovalce bomo povabili tudi, da si 
ogledajo Vaški vrt, ki se od lanskega od-
prtja lepo razvija in nudi dom več kot sto 

različnim rastlinam," je pojasnila An-
dreja Burja Čerin. Pred samo prireditvijo 
bodo prvič organizirali krajši kulturno-
zgodovinski ogled Smlednika z Valburgo, 
z usposobljeno vodičko, za vse, ki bi radi 
bolje spoznali znamenitosti in zgodovi-
no teh krajev. Zbor bo ob 14.30 na Trgu sv. 
Urha. Ogled je brezplačen.

Tudi letos bodo 
»flancali«
Sedaj že tradicionalna 
prireditev v Smledniku 
bo 18. maja, posebno 
pozornost pa bodo posvetili 
ohranjanju čebel in rastlin, 
ki jim dajejo hrano.

Vaški vrt je dobro zaživel in ogledali si ga boste lahko tudi na letošnjem Flancanju.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Člani Kmetijske zadruge Medvode so se zbrali na občnem 
zboru. Na dnevnem redu je bilo tudi poročilo predsednika za-
druge Janeza Šušteršiča in predsednika nadzornega odbora 
zadruge Janeza Koželja ter direktorja zadruge Milana Soboča-
na o poslovanju v letu 2018. Poleg tega je bil predstavljen plan 
poslovanja za letošnje leto.
"Za Kmetijsko zadrugo Medvode je bilo leto 2018 zelo zahtev-
no. Daleč največja investicijska vlaganja v novejši zgodovini 
zadruge so vplivala na poslovanje v letu 2018. Vendar brez vla-
ganj ni pričakovati razvoja in stabilnosti poslovanja. Težave, 
ki so bile tudi v veliki meri pričakovane ter vezane na investi-
cije, smo uspešno premagovali. Uspešni smo bili tudi v borbi 
s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS za zemljišča, ki 
nam jih je ta državna investicija poizkušala odvzeti. Kme-
tijska zadruga Medvode zadnja poslovna leta zaključevala z 
dobičkom. Tudi v letu 2018 ni bilo drugače. Skupne prihodke 
smo v letu 2018 realizirali v višini 13.153.957 evrov ter poslovno 

leto zaključili z dobičkom v višini 10.116 evrov," so med dru-
gim zapisali v poslovnem poročilu za minulo leto. Bistveno 
je povečala prihodke maloprodaja, večji prihodki so bili tudi 
pri odkupu mleka in tranzitu, malenkost manjši pri odkupu 
živine in manjši prihodki so bili tudi od storitev.
Kmetijska zadruga Medvode ima 251 članov in upajo na novo 
uspešno leto 2019. Zadali so si kar nekaj ciljev, med katerimi 
je tudi poslovanje z dobičkom. "Tudi v letu 2019 planiramo 
poslovanje z dobičkom. Seveda pričakujemo, da bo poslova-
nje zadruge tako dobro, da bo znesek ristorna oziroma su-
perrabata vsaj tako visok, kot je bil v letu 2018. Ob ugodnem 
vremenu v spomladanskih mesecih ter oživitvi Železnine so 
zastavljeni cilji lahko preseženi," še pravijo v Kmetijski zadru-
gi Medvode.

Zadruga tudi lani  
poslovala pozitivno
Daleč največja investicijska vlaganja 
Kmetijske zadruge Medvode v novejši 
zgodovini so vplivala tudi na poslovanje.

Prodajalna Medvode je največja in glede na izbiro artiklov, način 
dela in urejenost najboljša prodajalna Kmetijske zadruge Medvode. 
Poleg nje je tudi Železnina.

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

AJVAR 
NEPEKOČ 
DIEM 
660 g 
1,63 EUR

DETERGENT ZA ROČNO  
POMIVANJE POSODE 
PIATTI LIMONE S PUMPICO, 
1 l / 2,29 EUR 

KOCKE 
VŽIGALNE 
LUXURY 
bele 48/1 
0,49 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg 6,90 EUR BRISAČE PAPIRNATE 

2/1 800 listov 8,99 EUR

-20%

OSVEŽILEC  
DEO FRESH  

sivka in kamilica 
750 ml, 

3,73 EUR  

MILO LUXOR 
1 l / 2,39 EUR

KUMARICE  
VLOŽENE  

DIEM 
680 g  

1,08 EUR

PAPRIKA  
PEČENA DIEM 

680 g  
1,60 EUR
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DNEVI UGODNIH NAKUPOV
LESNIH PELETOV od 13. - 18. maja 2019

 

180 €
+ DDV/t

www. lesnipele.si
051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1

že od

Po tesh ZPS imajo pele Energije narave
najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
na slovenskem trgu!€
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MAJA BERTONCELJ

Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ) je pripravil posodobljene podat-
ke o zdravju prebivalcev v slovenskih 
občinah. Objavljeni so na spletni strani 
Zdravje v občini (obcine.nijz.si) v za-
vihku 2019, kjer si jih lahko podrobne-
je ogledate tudi za medvoško občino. 
Z omogočanjem boljše dostopnosti in 
dosegljivosti zdravstvenih podatkov na 
nivoju lokalne skupnosti želi NIJZ spod-
bujati krepitev zdravja in preprečevanje 
bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in de-
lajo.
Podatki so za občino Medvode ugodni. 
V večini primerov so kazalci boljši od 
slovenskega povprečja. Če omenimo le 
nekaj dejstev: bolniška odsotnost delov-
no aktivnih prebivalcev je trajala pov-
prečno 13,4 koledarskega dne na leto, 
v Sloveniji pa 15,3 dneva; delež oseb, ki 

prejemajo zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka, je bil nižji od slovenske-
ga povprečja, za sladkorno bolezen prav 
tako.
Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi 
srčne kapi je bila 1,4 na tisoč prebival-
cev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 

2,1. Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav za-
radi zlomov kolka 5,5 na tisoč, v Slove-
niji pa 6,4. Delež uporabnikov pomo-
či na domu je bil blizu slovenskemu 
povprečju. Stopnja umrljivosti zaradi 
samomora je bila 11 na 100.000 prebi-
valcev, v Sloveniji pa 20. Telesni fitnes 
otrok je bil blizu slovenskemu povpre-
čju. Stopnja bolnišničnih obravnav za-

radi poškodb v transportnih nezgodah 
je bila 1,6 na tisoč prebivalcev, v Slo-
veniji pa 1,5. Delež prometnih nezgod 
z alkoholiziranimi povzročitelji je bil 
blizu slovenskemu povprečju. Odziv-
nost v Program Svit - presejanju za 
raka debelega črevesa in danke je bila 

66,8-odstotna, v Sloveniji pa 62,7-od-
stotna. Presejanost v Programu Zora 
- presejanju za raka materničnega 
vratu je bila 70-odstotna, v Sloveniji 
pa 71,8-odstotna.
Omeniti velja tudi opazno višjo obo-
levnost za klopnim meningoencefali-
tisom tako v primerjavi s slovenskim 
povprečjem kot s povprečjem upravne 
enote in regije.

Zdravje v občini Medvode
Prikaz Zdravje v občini 2019 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja  
v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem.

Posebej velja omeniti tudi opazno višjo obolevnost za klopnim 
meningoencefalitisom tako v primerjavi s slovenskim povprečjem 
kot s povprečjem upravne enote in regije.

Človeški odnos | Individualni pristop | Strokovno 
svetovanje | Naročilo iz domačega naslonjača | 

Dostava na vaš dom

Blaginja, Klavdija Janežič s.p.

www.blaginja.si

PRIDOBITE MEDICINSKE PRIPOMOČKE
IZ DOMAČEGA NASLONJAČA 

Z ENIM SAMIM TELEFONSKIM KLICEM!

NASLEDNJI DAN 
DOSTAVA NA 

VAŠ DOM!

030 633 332

Lahko nas obiščete tudi na
Vodnikovi ulici 105 v Ljubljani.
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: ARHIV JZ SOTOČJE

Javni zavod Sotočje in Športna zveza 
Medvode pripravljata tretji festivalski 
projekt Medvode v Gibanju, ki bo od 31. 
maja do 2. junija. Letos so ga še nadgradili.  
"Prva in druga izvedba projekta sta re-
snično povezali celoten kraj. Sodelova-
lo je več kot tristo prostovoljcev, 1200 

športnikov in več kot tri tisoč obisko-
valcev. Festivalski projekt Medvode v 
gibanju jasno in v najvišji meri ure-
sničuje javni interes na področju špor-
ta, saj s programom veliko število ljudi 
spodbudimo k športni dejavnosti oziro-
ma k aktivnemu preživljanju prostega 
časa. Gre za program z vsebinami, ki 
imajo velike pozitivne vplive na ka-
zalnike zdravja ljudi," pravi Ines Iskra 
iz Javnega zavoda Sotočje Medvode. 
Letošnji uvod v festival bo v petek, 31. 
maja, z Miniolimpijado, ki bo v sode-
lovanju z Olimpijskim komitejem Slo-
venije – ZŠZ potekala na nogometnem 
igrišču v Medvodah. Vlogo "miniolim-
pijcev" bo ob številnih zanimivih gibal-
nih izzivih, olimpijski bakli in himni 
odigralo 729 učenk in učencev medvo-
ških osnovnih šol in vrtcev. Sobotno in 
nedeljsko središče dogajanja bo tudi le-
tos v centru Medvod (Medvoška cesta), 
kjer bo zapora cest v dolžini 600 metrov, 
izvajale pa se bodo aktivnosti, kot so 
rolanje, rolkanje, plesni "battle", skike, 
teniški turnir, ulični tek za otroke, tek s 
pasjimi ljubljenčki, kolesarski vzpon na 
Katarino ... V sodelovanju z Zdravstve-
nim domom Medvode in Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje bodo pred-
stavljeni temeljni postopki oživljanja in 

predavanje skozi model debelega čreve-
sa, za kulinarične užitke bo poskrbela 
kulinarična tržnica "Okusi Sotočja", za 
živahno večerno vzdušje pa Vili Resnik 
s skupino. Osrednja prireditev bo tudi 
letos 3. Nočni tek Medvode, ki je po lan-
ski uspešni izvedbi tudi letos vključen v 
slovenski pokal Nočni tek Slovenija.
V sklopu festivalskega dogodka bo po-
tekal tudi dobrodelni glasbeno-tekaški 
maraton. Izvedel se bo 24-urni tekaški 
dobrodelni tek, kjer bo glavni tekač Bo-
gomir Dolenc tekel 24 ur na krožni pro-
gi v središču festivalskega dogajanja. K 
dobrodelnemu teku vabijo tekače, po-
hodnike in vse, ki bi se radi vključili v 
gibanje za male viteze. Predprijave niso 
potrebne, pristopite z donacijo prispevka 
(prostovoljna startnina) na samem do-
godku, kjer bo postavljen predstavitveni 
prostor – šotor. Vsak udeleženec, ki bo 
doniral prispevek (prostovoljno startni-
no), bo dobil vrečko z darili podpornikov 
projekta. Vsa zbrana sredstva se name-
nijo ustanovi Mali vitez. Vzporedno s te-
kaškim maratonom bo v petek potekal 
tudi glasbeni maraton z nastopom glas-
benikov, ki bodo spodbujali udeležence. 
Start teka bo v petek, 31. maja, ob 19. uri, 
zaključek pa v soboto, 1. junija, ob 19. uri, 
torej pred začetkom Nočnega teka.

Medvode  
v gibanju,  
Dolenc bo tekel 
cel dan
Letošnji Festival Medvode  
v gibanju bo popestril  
24-urni glasbeno-tekaški 
dobrodelni maraton.

Bogomir Dolenc se pripravlja na 24-urni glasbeno-tekaški maraton v Medvodah, ko bo 24 ur 
tekel za Male viteze. Vabi, da se mu kadarkoli v tem času pridružite. 

Vabimo Vas, da preživite

Prijetne pomladne dneve,

ob dobri kavi ali sladoledu,

vsak dan v Dragočajni.

Ob sobotah in nedeljah

pa nismo pozabili na vaše kosilo.
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V Športni dvorani Medvode bo med 15. in 18. majem mednarodno člansko prvenstvo 
Slovenije v badmintonu. Badmintonska zveza Slovenije je na podlagi preteklih let BK 
Medvode še  devetič zaupala organizacijo največjega badmintonskega tekmovanja, ki 
bo v Sloveniji potekalo že 23. leto. Začelo se bo 15. maja s kvalifikacijami, zaključilo pa 
18. maja s finali. 

Tekmovanje v badmintonu



Nagrajenci nagradne križanke, objavlje-
ne v Sotočju dne 12. 4. 2019 z geslom 
DESET LET KNJIŽNICE MEDVODE, ki prej-
mejo knjigo MELANDA, so: Katja Mrav
lje iz Medvod, Jože Slejko iz Smednika 
in Katarina Žigmund iz Medvod. Nagra-
jencem iskreno čestitamo. 

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

V slovenski elitni košarkarski ligi je pred 
ekipami še polfinale in nato veliki finale, 
zaključeno pa je že tekmovanje v drugi ligi, 
v kateri je igral tudi medvoški predstavnik, 
ekipa Brinox Medvode. V sezono so vstopili 
z jasnim ciljem: obstanek v ligi, končali pa 
so jo na visokem četrtem mestu. Izpadli so 
v polfinalu, kjer so bili od njih dvakrat bolj-
ši košarkarji Terme Olimia Podčetrtek, na 
koncu tudi zmagovalci lige.
"Sezona je zaključena. Če bi nam pred za-
četkom kdo ponudil tako visoko mesto, bi 
ga takoj sprejeli. Naš cilj je bila uvrstitev 
na mesta, ki pomenijo obstanek v ligi, da 
se izognemu tistemu neprijetnemu boju 
za zadnja mesta, ki še zagotavljajo igranje 
v drugi kakovostni ligi slovenske košarke. 
Končno četrto mesto je uspeh, kot ga že 
dolgo ni bilo," je povedal Dean Bunčič, 
kapetan ekipe in direktor Košarkarskega 
kluba Medvode. Kot pravi, je druga liga 
realnost medvoške košarke: "Igranja v 
prvi ligi finančno ne bi zmogli. Zamenja-
ti bi morali praktično celotno ekipo." Ve-
čji del ekipe je iz okoliških krajev, večina 
pa jih igra v Medvodah že kar precej let. 
Izmed igralcev iz medvoške občine sta v 
ekipi poleg Bunčiča še Nik Lukšič in mladi 
Žiga Berlič, ki je še kadet in se je izkazal 
tudi že pri članih. Nanj računajo tudi v 
prihodnje. Trener ekipe je Andrej Božič iz 
Ljubljane, ki je v klub znova prišel v lanski 

sezoni, v delu, ko so se borili za obstanek. 
Letošnje cilje so tako ne le izpolnili, tem-
več še nadgradili. "Naša velika prednost 
je dobra uigranost. Pozna se, da smo že 
toliko let skupaj. Z izjemo nekaj okrepitev 
gre za ekipo, ki se je takrat iz tretje v dru-
go ligo uvrstila brez poraza," pravi Bunčič. 
Po polfinalnih tekmah imajo sedaj nekaj 
počitka, potem pa bodo začeli snovati na-
črte za naprej. Pri tem so omejeni, tako fi-
nančno, posledično tudi kadrovsko. "Smo 
urejen klub, ni pa denarja za kaj več. Ob-
staja seveda bojazen, da bodo igralci, ki so 
se v tej sezoni izkazali, odšli v kakšen drug 
klub. Pri nas igrajo praktično brezplačno. 
Skrb je torej sestava članske ekipe, okrepiti 

pa bi morali tudi trenerski kader. Imamo 
več kot 120 članov, od tega je licenciranih 
igralcev okrog sto. Košarka je tudi pri nas 
med mladimi priljubljena. Imamo celo-
tno piramido od ekipe U11, U13, U15, U17 do 
U19 in potem članov. Prav tako so bili zelo 
uspešni. Ekipe U11, U13 in U17 so celotno se-
zono igrale v prvi ligi, U15 pa v drugem delu 
sezone, potem ko so se vanjo po uspešnih 
nastopih uvrstile iz druge lige. Želimo si, 
da bi imeli v klubu trenerja, ki bi bil sofi-
nanciran s strani občine, pa ne le v košar-
ki. Če bi se to uredilo, bi dolgoročno rešili 
šport v Medvodah," je še zaključil Bunčič in 
se v imenu kluba zahvalil staršem in pod-
pornikom za zaupanje in pomoč.

Medvoški  
košarkarji so 
cilje presegli
Ekipa Brinox Medvode je 
v sezono vstopila s ciljem 
obstanka v drugi ligi, na 
koncu pa so igrali celo  
v polfinalu, kar je največji 
uspeh zadnjega obdobja.

Za medvoškimi košarkarji je uspešna sezona v drugi slovenski ligi.

HAIBIKE XDURO AllMtn 3.0
BOSCH 500Wh 4.399 €

Vse cene so v € z vključenim 22% DDV-jem. Slike so simbolične. Ponudba velja do odprodaje 
zalog. A2U d.o.o., Poslovna cona A53, 4208 Šenčur, info@a2u.si, 04 29 27 200, www.a2u.si

        NAKUP
NA KREDIT 

POPUST 15%

na gotovinski
nakup kolesa

24 ali 36 mesečnih 
obrokov

A2U Šenčur 04 29 27 200
Ljubljana Vič  01 29 26 330

HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 
YAMAHA 500Wh  2.799 € 

WINORA Tria 8                                              
BOSCH 400Wh  2.299 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 5.0                 
YAMAHA 500Wh  2.699 €

HAIBIKE SDURO HARDNINE 3.0                 
YAMAHA 500Wh  2.399 €
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   NAROČI PIZZO IN 
  ZADENI SEDMICO!!!
     Ob vsaki naročeni pizzi v Pici  Sedmici 
         dobiš tudi že vplačan loto listek.

            Sprejemamo rezervacije                  
                za zaključene družbe (rojstni            
                     dnevi, obletnice itd.)

PIZZA SEDMICA  
OB ZBILJSKEM  
JEZERU  
NA ZBILJSKI DOBRAVI  
VAS PRIČAKUJE!!!

DOSTAVA NA DOM 
    051 888 372
 VLJUDNO VABLJENI NA

          ODLIČNE PIZZE IN
                   OSTALE JEDI!!

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

TEDENSKA TELESNA AKTIVNOST

Telesna aktivnost ima brez dvoma pozi-
tiven vpliv na naše zdravje. Marsikdo bi 
to lahko ovrgel z vidika poškodb – brez 
dvoma se je lažje poškodovati na kole-
su, med tekom po skalah in koreninah 
ali pa padcu pri hoji po klancu navzdol 
kot pa pri ležanju na kavču. Vendar je 
vedno prisoten "ampak". Telesna aktiv-
nost ima toliko drugih koristi, da so ti 
dvomi zanemarljivi. Kronične nenale-
zljive bolezni, med katere spadajo bo-

lezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, 
rak, bolezni kosti in mišic ter bolezni 
dihal, ki v večini nastanejo zaradi ne-
aktivnega življenjskega sloga, predsta-
vljajo kar osemdeset odstotkov vseh 
vzrokov smrti. 

KOLIKO ČASA JE DOBRO BITI TELESNO 
AKTIVEN SKOZI TEDEN?

Študije pravijo, da je za ohranjanje 
zdravja potrebne vsaj 150 minut zmerne 
aktivnosti na teden, za izboljšanje zdrav-
ja pa tristo minut. Če to razdelimo na 
pet aktivnih dni ter dva prosta dneva, to 
znese ravno pol ure oziroma uro na dan. 
Je to veliko? Dan ima 24 ur, torej ena ura 
predstavlja približno štiri odstotke, pol 
ure pa le dva odstotka dneva. Precej ur 
preživimo v službah in prometu, dosti ga 
je tudi priporočljivo izkoristiti za spanje, 
ampak vsekakor ena ura petkrat na te-
den ni tako zelo veliko časa, ki bi ga člo-
vek namenil svojemu zdravju.

KAJ ŠTEJE ZA TELESNO AKTIVNOST?

Delo na vrtu, košnja trave in druge go-
spodinjske dejavnosti žal ne veljajo, saj 

niso zadosti intenzivne. V znanosti se 
za merjenje intenzivnosti vadbe upora-
blja t. i. metabolični ekvivalent (MET), s 
katerim se meri intenzivnost vadbe in 
predstavlja porabo 3,5 mililitra kisika 
na kilogram telesne mase na minuto v 
mirovanju. Priporočila za intenzivnost 
aktivnosti se gibajo med štiri (počasna 
hoja) in deset (rahel tek) MET.
Moje priporočilo ni vezano na številke, 
je pa vsekakor v smeri telesne aktivno-
sti petkrat tedensko od 45 do 60 minut 
z nekaj vmesnimi vložki na višji inten-
zivnosti. Po domače: človek se mora 
med vadbo malo preznojiti, globlje na-
dihati in s tem dobro pognati kri po te-
lesu. To so subjektivni znaki, da je bila 
intenzivnost vadbe dovolj velika. Če ima 
posameznik željo za vadbo moči, naj jo 
vključi enkrat tedensko. Vsekakor je 
koristna, saj nam olajša vsakdanje ži-
vljenje. Z nekaj iznajdljivosti jo lahko 
opravimo kar doma, tudi le z nekaj pri-
pomočki in lastno težo. Na prvem me-
stu pa še vedno priporočam aerobno ak-
tivnost, ki preprečuje sodobne kronične 
bolezni. Veselo v naravo!

V gibanju s Timotejem (3)

NAJBOLJŠI 10 KM ŽUR

Cenejše prijave v MAJU

15. junij 2019, Škofja Loka
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Lepo je 
biti motor 
dobre ekipe. 

Že šesto  
leto zapored  
z donacijo 
podpiramo
motoriste 
reševalce.

Domen Vodopivec
Reševalec motorist,  

Reševalna postaja UKC Ljubljana

tiskan_oglas_motoristi_185x64.indd   1 19/04/2019   09:59

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Zadnja sreda v maju je svetovni dan 
multiple skleroze. To je kronična avto-
imuna bolezen centralnega živčnega 
sistema – možganov in hrbtenjače, ki 
se pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri 
moških, prizadene pa največkrat mlade 
med 20. in 40. letom starosti in je naj-
pogostejša nevrološka bolezen v tem 
obdobju starosti. Lahko vodi v trajno in-
validnost. Simptomi so nepredvidljivi, 

bolezen pa vsakega posameznika priza-
dene na drugačen način. 
V Sloveniji živi okoli tri tisoč oseb s to 
boleznijo, nekaj jih je tudi v medvoški 
občini. Kljub bolezni se osebe z multi-
plo sklerozo ne vdajo, še več, v okviru 
svojih zmožnosti se ukvarjajo z rekrea-
cijo. Prav gibanje ima za te bolnike velik 
pomen pri zmanjšanju utrudljivosti, iz-
boljšanju fizične in psihične kondicije, 
zmanjšanju bolečin in pa spastičnosti.
Gorenjska podružnica Združenja za 
multiplo sklerozo Slovenije je dejavna 
na več področjih in nudi tudi možnost 
rekreacije. Ena izmed njih je balinanje. 
V poletnih mesecih balinajo v Čirčah, 
za treninge pozimi pa so se dogovorili 
z medvoškimi balinarji, ki so jih prija-
zno sprejeli, za kar so jim zelo hvaležni. 
Pripravljajo se na tekmovanja (pravila 
imajo prilagojena) in so tudi uspešni. 
Lani oktobra so nastopili na državnem 
tekmovanju. Moška ekipa je bila prva, 
ženska pa tretja. Kot pravijo, je res lep 
občutek, ko vidijo, da še vedno zmorejo 
– kljub bolezni. Treninge imajo enkrat 
tedensko. Trenutno je iz medvoške obči-

ne le ena članica ženske ekipe, in sicer 
Tatjana Perkič, ki je dejala, da če bi se 
jim rad še kdo pridružil, ga z veseljem 
sprejmejo. "Balinanje nam ni pomemb-
no samo kot rekreacija, je tudi druže-
nje, sprostitev in za nekaj časa pozaba 
na običajne vsakodnevne težave, ki jih 
prinaša ta bolezen," doda Perkičeva.
Bolniki z multiplo sklerozo pravijo, da 
ima njihova bolezen sto in en obraz 
in se odraža zelo različno. Zdravijo jo 
z zdravili, ki skušajo preprečiti ali vsaj 
omiliti njene zagone in s tem upočasni-
ti njeno napredovanje: "Bolezen te pope-
lje na novo pot. Ko izveš za diagnozo, je 
seveda šok, potem se enostavno sprija-
zniš, da bo v nadaljevanju življenja stal-
na spremljevalka."
Kot so še pojasnili balinarji iz gorenjske 
podružnice, v svoji bližini lahko kdaj 
naletimo na osebe, ki nimajo pravega 
ravnotežja: "Običajno pomislimo, da 
je to zaradi alkohola, pa temu ni tako. 
Tudi to je pogosta značilnost bolnikov 
z multiplo sklerozo. Pomislimo večkrat 
na to, ne samo na svetovni dan multi-
ple skleroze."

Balinarji  
z multiplo  
sklerozo
Na balinišču v Medvodah 
trenirajo tudi osebe z 
multiplo sklerozo.

Tatjana Perkič iz Preske je začela balinati 
pred dvema letoma.

Balinarji Gorenjske podružnice Združenja za multiplo sklerozo Slovenije s člani BŠK 
Medvode, pri katerih trenirajo v zimskih mesecih, za kar so jim zelo hvaležni
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PETER KOŠENINA

Medvode so v soboto, 13. aprila, gostile razvedrilno radijsko 
oddajo Prizma optimizma. Radio Slovenija jo je na prvem 
programu v živo prenašal iz dvorane medvoškega kulturnega 
doma. Na odru sta se Big Bandu RTV Slovenija pridružila mla-
da džezovska in pop pevka Iva Stanič ter priznani kantavtor 
Tomaž Domicelj. Za smeh sta poskrbela gagajevca Sašo Hri-
bar in Tilen Artač.
Prizma optimizma je razvedrilna radijska oddaja, ki že štiri 
desetletja potuje po večjih in manjših slovenskih krajih ter 
poslušalcem v živo prinaša kakovostne glasbene in govorne 
vsebine. Big Band RTV Slovenija in Iva Stanič sta v oddaji iz-
vedla pesem Druga reka, za katero sta besedilo in glasbo na-
pisala Medvoščana Gregor Rozman in Marko Mozetič - Mozo. 
Medvoščanom jo je Staničeva prvič zapela maja lani, takrat 
ob spremljavi medvoške godbe. Tomaž Domicelj je skoraj pol-
no dvorano z nekaj zimzelenimi hiti popeljal desetletja nazaj 
v čase svojega uporništva.
Oddajo je vodil Milan Krapež, na odru pa so vsaj nekaj minut 
preživeli tudi znani glasovi Zvezdane Mlakar, Borisa Cavazze, 
Angelce Likovič, Lada Ambrožiča ter Slavka Bobovnika, ki sta 
jih oživila Hribar in Artač.

Iz Medvod v živo
Razvedrilna radijska oddaja Prizma 
optimizma je bila aprila v Medvodah.

Iva Stanič je zapela pesem Druga reka, ki sta jo napisala in uglasbila 
Medvoščana Gregor Rozman in Marko Mozetič - Mozo.

Tilen Artač in Sašo Hribar v elementu
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Salon Prevc ŽABNICA, 
Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

10% 
jubilejni popust na vse pohištvo 

do 20.5.

Opremljamo 
s srcem. 

Že 25 let.

Popust velja ob plačilu z gotovino.

MAJA BERTONCELJ

Polona Bartol, dekliško Bergant, je večji del svojega življenja 
preživela v Žlebeh, sedaj pa z družino živi v Kranju. Ujeta v se-
danji tempo življenja, v katerem neprestano nekam hitimo, 
se ji je zgodil "preobrat": romarska pot Camino, ena najslav-
nejših romarskih poti na svetu, ki privablja številne Slovence.
"Camina nisem načrtovala niti si ga nisem močno želela, 
ker sem bila vedno mnenja, da so ljudje, ki prehodijo osem-
sto kilometrov in več, 'norci', ki pa si zaslužijo moje iskreno 
spoštovanje. Camino me je poklical nekega večera, ko sem 
popolnoma izmučena sedela pred računalnikom sredi vsa-
kodnevne rutine. Bil je spontana odločitev. Moj cilj Camina je 
bil doživeti mir in tišino ter fizično doseči konec sveta – Fini-
sterre," je pojasnila odločitev.
Na pot se je podala sredi marca in jo zaključila po enem mese-
cu pešačenja in okrog 870 kilometrih. To pomeni, da je izbrala 
daljšo različico poti. Zanimivo: s kolesom sta jo pred tem že 
prekolesarila njena starša – del celo po isti trasi. "Čeprav sem 
svojo pot začela zgodaj spomladi (21. marca) in jo zaključila 
na rtu Finesterre 21. aprila, sem imela izredno srečo z vreme-
nom. Prvih štirinajst dni nas je grelo vroče sonce, potem se je 
malce ohladilo. Doživela sem nekaj plohic, po poti na Cruz de 
Ferro (1530 m. n. v.), ki je tudi najvišji vrh poti, pa pravi snežni 
metež. En dan sem hodila tudi v močnem deževju. Prehodila 
sem 779 kilometrov do Santiaga in še okrog devetdeset kilo-

metrov do Finisterre. Hodila sem skozi ogromno čudovitih 
pokrajin. Vsaka je v meni pustila svoj pečat. Najljubša mi je 
bila pot iz Leona do Sarrie," pravi Bartolova in dodaja, da od 
poti ni pričakovala nič, razen da bi dobila nekaj miru in tiši-
ne: "Dobila pa sem ... neprecenljive zaklade: mir v sebi, odprto 
srce, najlepše spomine in dragocena prijateljstva."

Prehodila osemsto sedemdeset kilometrov
Polona Bartol je uspešno zaključila daljšo različico romarske poti Camino. 

Polona Bartol na poti Camino
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Najprej zgodaj spomladi pritlični, po-
dolgovati in močno nazobčani listi, 
nato rumeni cvetovi in zatem še lepe 
okrogle lučke. Le kdo ne pozna regrata? 
Travniki so ta čas polni rumenih cve-
tov. Navadni regrat je zdravilna zelna-
ta trajnica, ki jo nabira tudi Marješka 
Pehta.
"Regrat je zelo uporaben. Iz njega naj-
pogosteje delam regratov med in re-
gratov sirup. Sirup počaka na zimo. 
Lahko ga damo tudi v čaj, še posebej 
kadar smo prehlajeni. Pri regratu jaz 
uporabljam tudi stebla. Naberem jih, 
jih operem in jih vsak dan prežvečim 
po deset. Takrat imam najbolj uravnan 
sladkor. Zdravilne so tudi korenine re-
grata. Nabiramo jih jeseni, ko imajo v 
sebi največ zdravilnih učinkovin. Oči-
stimo jih in narežemo na kolobarčke, 
damo sušiti, in ko so popolnoma suhe, 
jih zmeljemo v prah," pojasnjuje Mar-
ješka Pehta.
Tokrat je zapisala recepta za regratov 
sirup in regratov med, ki ju uporablja 
tudi sama.

REGRATOV SIRUP

Potrebujemo: 80 regratovih cvetov, 3 l 
vode, 2 kg sladkorja, 6 limon.
Regratove cvetove najprej skrbno oči-
stimo in z njih odstranimo ves mrčes. 
Nato jih operemo pod tekočo vodo in 
dobro odcedimo. 
Limone narežemo na kolobarje in 
damo v vodo ter zavremo. Dodamo re-

gratove cvetove in zavremo, kuhamo 
na rahlem ognju okrog 10 minut. Pusti-
mo vsaj osem ur, da se povretek ohla-
di, precedimo skozi gosto sito ali gazo. 
Precejeno tekočino zlijemo nazaj v lo-
nec, dodamo sladkor in pet velikih žlic 
citronke ter ponovno zavremo. Med 
kuhanjem ves čas mešamo, da se slad-
kor povsem raztopi. Nalijemo v suhe 
steklenice in pustimo, da se počasi 
ohladi. Sirup pijemo razredčen z vodo, 
lahko toplo ali mrzlo, za okus pa me-
šanici lahko vedno dodamo še polovico 
stisnjene limone ali pa okrasimo pija-
čo z rezino limone."

REGRATOV MED

Potrebujemo: 50 regratovih cvetov, 2 l 
vode, 3 kg sladkorja.
Po istem postopku kot regratov sirup 
pripravimo tudi med, le da dodamo več 
sladkorja, ne dodamo pa limon in ci-
tronke. Ko tekočina in sladkor zavreta 
in se sladkor stopi, kuhamo še pribli-
žno petnajst minut. Natočimo še v vro-
če kozarce in shranimo za zimo."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Regrat
Navadni regrat je močno razširjena zdravilna zelnata 
trajnica iz rodu regrata, ki raste ob travnikih in poteh. 
Marješka Pehta ga pridno nabira. Za kaj ga uporabi?

Regrat še cveti na travnikih.

SLIKOVNA UGANKA

Prijazna gorska vasica Topol pri Med-
vodah s 728 metri nadmorske višine je 
v mikavni zavetni legi na prisojni polici 
pod Rogom med dolino Gradaščice in 
Sorškim poljem za Šmarno goro najbolj 
priljubljena postojanka ljubljanskih izle-
tnikov. Malo iz vasi stoji slikovita cerkvi-
ca sv. Katarine z originalno poslikanim 
svetiščem in z lepo, moderno, realistič-

no sliko sv. Katarine arhitekta Vurnika. 
Vse leto živahen obisk, posebno ob ne-
deljah. Lepa pomladanska flora. To je 
delček zapisa Rudolfa Badjure iz knjižice 
100 izletov po Gorenjskem, Dolenjskem, 
Notranjskem iz leta 1930. V tistih časih 
so bile Medvode priljubljen izletniški, 
kopališki kraj (Sora), kot tudi Katarin-
sko pogorje. Kje sem se ustavil, da sem 
napravil ta posnetek? Odgovore pošljite 
do konca maja na naslov Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s pripisom 
"za Sotočje". En pravilen odgovor bomo 
izžrebali in pošiljatelja nagradili.

V aprilski številki sem vas spraševal po 
zgornji fotografiji. Na sliki je Tehovec s 
cerkvico sv. Florjana. Nagrado prejme 
Gabrijela Sušnik iz Goričan.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?



NA KOLESIH | 43 

Policija v Sloveniji letno išče od 900 do 
1300 motornih vozil, ki so predmet ta-
tvin, vlomov, ropov … Najbolj obreme-
njena je ljubljanska policijska uprava, 
ki letno obravnava približno 60 odstot-
kov vse avtomobilske problematike. Po 
podatkih se še vedno največ kradejo 
avtomobilske znamke koncerna Volks-
wagen (VW, Audi, Seat, Škoda), sledita 
Renault in BMW. Policija opozarja, da to 
pomeni tudi, da je serijski sistem varo-
vanja vozila bolj izpostavljen in storil-
ci lažje najdejo način nepooblaščenega 
zagona vozila. Ugotavljajo, da je veliko 
ukradenih vozil namenjenih za prepro-
dajo rezervnih delov. Tatovi se ne ozi-
rajo na starost vozil, ampak predvsem 
na znamko in tip, za katera potrebujejo 
rezervne dele. 
Kartice in ključi za prostoročni dostop 
nedvomno spadajo med najboljše avto-
mobilske rešitve; s kartico v žepu se pri-
bližamo avtu, se dotaknemo kljuke in s 
tem odklenemo avto, sedemo za volan, 

s pritiskom na gumb zaženemo motor 
in se odpeljemo. A takšno udobje ima 
tudi svojo slabo plat; avtomobile s sis-

temi za prostoročni dostop je tako lah-
ko ukrasti, da tovrstni sistemi trenutno 
predstavljajo največjo varnostno luknjo 

Avtomobile kradejo, mar ne?
Kljub sodobni tehniki noben avto ni povsem varen pred tatvino.

NFC – avtomobilski ključ na mobilnem telefonu
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pri preprečevanju tatvin avtomobilov. Policisti voznike opo-
zarjajo, naj bodo previdni tudi pri zaklepanju vozil, saj znajo 
tatovi s posebno napravo preprečiti daljinsko zaklepanje. Ko 
se voznik oddalji, pa nato v miru prebrskajo avto in odnesejo 
vse vrednejše predmete.
Vnos brez ključa je postal Ahilova peta avtomobilske varnosti, 
pri čemer tatovi s pomočjo optičnih bralnikov prenašajo vho-
dni signal ključnega ključa v hiši do avtomobila na dovozu, 
ne da bi dejansko imeli ključe. 
Najnovejši testni rezultati nemškega avtomobilskega kluba 
ADAC so pokazali, da je 230 od 237 preizkušenih avtomobi-
lov izpostavljenih tej vrsti napadov. Izjema so bili Jaguar in 
Land Rover, zahvaljujoč proizvajalčevi uporabi ultravisokih 
radijskih signalov med oddajnikom in vozilom. Zavarovalne 
škode zaradi avtomobilskih kraj naraščajo, zato zavaroval-
nice in avtomobilski klubi pozivajo proizvajalce opreme, da 
zagotovijo, da dražji sistemi za zaklepanje niso enostavnejši 
za razbijanje kode, kot običajni sistemi za zaklepanje na da-
ljinsko upravljanje.
Voznikom svetujejo, da:
1. preverijo, ali je mogoče ključ čez noč izklopiti;
2. ključe hranijo stran od prednjih vrat (oken in vrat hiše, ide-
alno tako daleč v domu, da tatovi ne bi mogli prebrati signala 
s ključavnice); 
3. držijo ključe v kovinski (Faradayevi) torbici, ki blokira si-
gnal; to lahko enostavno preverite tako, da stopite zraven av-
tomobila s ključem, ki je zaščiten z vrečko – če se avto ne od-
pre, ščit deluje; pomaga tudi preprosta aluminijasta folija, v 
katero nekajkrat zavijemo ključ, a je to nerodno in zamudno.
Bosch je za prihodnost predstavil drugačen sistem vstopa 

brez ključa, imenovan Perfectly Keyless, ki temelji na virtu-
alnem ključu, shranjenem v pametnem telefonu. Mikročipi 
v telefonu komunicirajo prek bluetootha s senzorji v avtomo-
bilu samo nekaj centimetrov stran, da ustvarijo sistem, ki 
je tako varen kot prstni odtis, a še vedno tako priročen kot 
vstop brez ključa. Sistem blokira signale iz drugih pametnih 
telefonov in elektronskih naprav.
Sistem je podoben digitalnemu ključu, ki ga je razvil Hyun-
dai. Digitalni ključ uporablja tehnologijo Near Field Commu-
nication (NFC) za zaznavanje pametnega telefona, ki ga omo-
goča aplikacija, odklepanje vrat in zagon motorja. Prvotno se 
lahko digitalni ključ prenese na štiri različne pametne telefo-
ne – spomni pa se tudi nastavitev sedeža in ogledal vsakega 
voznika.
Pa še nasvet, če ostanete brez ključa ali pa ste ga zaklenili v 
avtu. Obstaja več rešitev. Slišati je preprosto, da avto lahko 
odklenemo na daljavo s pomočjo mobilnega telefona (!?), in 
sicer tako, da ob vzpostavljeni mobilni povezavi oseba z re-
zervnim ključem od doma preko mikrofona v mobilnem te-
lefonu pritiska gumb za odklepanje avta, vaš mobilni telefon 
pa mora biti v bližini avtomobilske ključavnice. Morda je to 
komu z določenim mobilnim telefonom res uspelo, nam to 
ni in menimo, da gre bolj za šalo, zato svetujemo, da ne raz-
mišljate in v sili enostavno razbijete stransko steklo, zlasti če 
se vam mudi in če je v avtu oseba ali žival. Pri tem je treba 
seveda poskrbeti za svojo varnost in varnost tistega v vozilu. 
Vsekakor pa je najbolje, da pokličete policijo ali AMZS, kjer so 
za ta postopek posebej izurjeni in imajo za takšne primere 
posebno orodje. Nekateri se obrnejo tudi na gasilce, vendar ti 
niso dolžni posredovati, če ni ogroženo življenje.

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1500 € ter popust staro za novo v višini 1000 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust 1000 €.
**Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1.leto. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem 
letu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
Poraba pri mešanem ciklu 4,8–7,3 l/100 km. Emisije CO2 129–159 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02–0,0465 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP.  Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto**

 Že za  
16.990 €*

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi
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Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si
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Od svojega nastanka dalje Citroën do-
loča standarde udobja v avtomobilski 
industriji, poleg tega pa je v stotih letih 
obstoja vpeljal nove tehnologije in funk-
cije, s katerimi je potniški prostor vseh 
njegovih modelov čim bolj udoben in 
hkrati eleganten.
Od nekdaj je veljal za pionirja med ino-
vacijami za udobje, na primer s hi-
dropnevmatskim vzmetenjem, sedeži, 
ergonomsko zasnovanimi stikali v po-
tniškem prostoru, aerodinamično obliko 
karoserije, revolucionarno arhitekturno 
zgradbo oziroma tudi z novimi materiali 
v potniškem prostoru. Številne inovaci-
je so pomembno vplivale na Citroënov 
moderni pristop do udobja. Udobje voz-
nika je zagotovilo za varno in brezskrbno 
vožnjo, prav tako pomembno pa je tudi 
udobje potnikov.  
Ob praznovanju 100-letnice je Citroën 
predstavil posebno serijo vozil Citroën 
Origins, ki je na voljo za pet modelov vozil: 

Sto let udobja
Citroën praznuje stoletnico.

Legendarni spaček in citroën C1 – sto let gibčnosti

peugeot.si

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24

ZAPELJITE  
V SMERI 
BREZSKRBNIH 
POTI!

Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite  
za brezskrbno vožnjo, izkoristite ugodno vzdrževanje  
vozil in ob tem prihranite tudi DO 35 % NA IZBRANE 
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE. 

-35 %
DO

POPUST NA IZBRANE 
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE

Sl
ika

 je
 si

m
bo

lič
na

.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

C3, SUV C3 Aircross, C4 Cactus, C4 Space-
Tourer in Grand C4 SpaceTourer. Različice 
v počastitev stotih let ustvarjalnosti so na 
voljo od marca 2019 dalje in bodo še do 
konca leta 2019. Vsak model je na voljo v 
treh barvah karoserije: v črni, beli in sivi. 
Modeli posebne serije se od redne prodaj-
ne linije razlikujejo po grafičnih elemen-
tih Origins v bronasti barvi, po originalni 
barvi. Vse krasi napis Origins since 1919. 
Notranji ambient odlikuje oblazinjenje v 
sivi barvi z zlatimi šivi in oznako Origins 
ter posebne sprednje in zadnje preproge.
Posebna serija Origins obeležuje pra-
znovanje stoletnice tako, da sledi glav-
nim prelomnicam v zgodovini, od leta 
1919 do danes. Vsak model posebne se-
rije je povezan s starodobnim modelom 
Citroën, s katerim si deli skupno značil-
nost: gibčnost, personalizacijo, udobje, 
avanturizem ali družinska potovanja.  
Najmanjšega in praktičnega C1 povezu-
jejo s starodobnim spačkom, v katerem 
si lahko prevažal košaro jajc čez polje, ne 
da bi se razbilo eno samo jajce. Mestnega 
malčka C3, ki izstopa s svojo edinstveno 
morfologijo, povezujejo z modelom tracti-
on avant, kjer je bilo že možno kolesa pri-
lagoditi v rumeno, rdečo ali zeleno barvo. 

Citroën cactus povezujejo s citroënom GS, 
ki je bil pojem udobja, citroëna C3 SUV 
u autochenille s pionirskim vozilom na 
gosenice iz leta 1922. Autochenille je bilo 

prvo vozilo, ki kaže pustolovski duh mo-
dernih SUV-ov in je bilo prvo motorno 
vozilo, ki je na 3500 kilometrov dolgi poti 
prečilo Saharo. 

Autochenille, prvo terensko vozilo na gosenice, in SUV C3 aircross – sto let avantur 
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  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Z a č u t i  v z n e m i r l j i v o s t ,  k i  j o  p o g a n j a 
m o č  e l e k t r i k e .

N i s s a n  L E A F
P R E P R O S T O  I Z J E M E N

PREIZKUSITE GA V VAŠEM NAJBLIŽJEM SALONU NISSAN! 
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

Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.
Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si

Kar je za vernike Meka, je za ljubite-
lje Volkswagna majhna vasica Ribnica 
(Riefnitz) ob južni obali Vrbskega jeze-
ra, ki bo tudi letos med 29. majem in 
1. junijem gostila že 38. jubilejno sre-
čanje lastnikov in ljubiteljev golfov GTI 
in volkswagna. Golfu GTI so v spomin 
postavili celo betonski spomenik. Bistvo 
srečanja je druženje, zabava in seveda 
razstava predelanih vozil. Štiridnevno 
srečanje pritegne već kot 120.000 obi-
skovalcev, 6000 avtomobilov, okoli 120 
razstavljenih unikatnih, posebej opre-
mljenih avtomobilov. Obiskovalci imajo 
kaj videti in doživeti in težko je verjeti, 

kaj vse ljudje vozijo in koliko denarja so 
pripravljeni vložiti v svoje avtomobile. 
Olepšave, številni bolj in manj okusni 
aerodinamični dodatki, velika bleščeča 
platišča, odbiti barvni odtenki ter glasni 
izpušni in audio sistemi so standardna 
inštalacija vsakega golfa, ki se bo v teh 
dneh vozil po cestah okrog Vrbskega je-
zera. Tudi pri Volkswagnu se zavedajo, 
da gre za izjemno pomemben dogodek, 
zato zadnja leta vsako leto angažirajo 
skupino, ki vsakič pripravi kakšno "od-
štekano" varinato golfa, nabito z opremo 
in močjo. Od leta 1976, ko so predstavili 
prvega golfa GTI, ki je tedaj razpolagal 

z močjo 110 'konjev', so izdelali že več 
kot 2,2 milijona golfov GTI, s čimer je 
ta postal eden od najuspešnejših špor-
tnih avtomobilov na svetu. Domači-
ni ob Vrbskem jezeru nad dogajanjem 
niso več tako navdušeni, kot so bili na 
začetku. Predelani motorji in glušniki 
grmijo in parajo nebo Vrbskega jezera. 
Nepregledne množice obiskovalcev in 
avtomobilov povzročajo zastoje in sme-
ti. Seveda pa predstava ni zastonj, eno-
dnevni obisk vas bo stal sedem evrov, 
štiridnevni 15 evrov, če pa želite vstopiti 
s svojim vozilom, pa je cena 30 evrov za 
en dan in 50 evrov za vse štiri dni.

Vrbsko jezero bo spet v znamenju Volkswagna
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Maj
Petek, 10. 5. 2019  Kavarna Sotočje, ob 20. uri
JAZZ KONCERT Z RACHEL GOULD
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 11. 5. 2019  Dom krajanov Pirniče, ob 8. uri
GLEDALIŠKA KARAVANA – POLZELA
KUD Pirniče

Sobota, 11. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 
PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO;  
RAZISKOVANJE MEDVOD
Knjižnica Medvode 

Sobota, 11. 5. 2019  OŠ Preska, ob 10. uri
DAN ODPRTIH VRAT OŠ PRESKA: MI SMO SONCE
OŠ Preska

Nedelja, 12. 5. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri
MEMORIAL MIHAELA GABRA
KUD F. S. F. Senica

Ponedeljek, 13. 5. 2019  Aljaževa domačija, ob 18. uri
ODPRTJE RAZSTAVE: STOLP UPANJA IN VEŽA
JZ Sotočje Medvode

Torek, 14. 5. 2019  Medvode – center, ob 9. uri
POTUJOČA USTVARJALNICA (IGRALNICA NA PROSTEM)
JZ Sotočje Medvode

Torek, 14. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO  
(ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode

Sreda, 15. 5. 2019
SENIORSKA SKUPINA: TA LIPA POT (REZIJA–SOLBICA–KROŽNA POT)
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si

Sreda, 15. 5. 2019  Medvode – center
KULTURA MED VODAMI – MEDVOŠKI KULTURNI FESTIVAL
JZ Sotočje Medvode

Sreda, 15. 5. 2019  Športna dvorana Medvode, ob 9. uri
MEDNARODNO ČLANSKO PRVENSTVO V BADMINTONU
BK Medvode

Sreda, 15. 5. 2019  Medvode – center, ob 16. uri
PARADA UČENJA – 8. TRŽNICA ZNANJ V MEDVODAH  
(TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA)
KD »Sejalec umetnosti«

Sreda, 15. 5. 2019  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure
DRUŽABNE IGRE NAŠIH DEDKOV IN BABIC (V OKVIRU TVU IN MKF –  
PRED KNJIŽNICO)
Knjižnica Medvode 

Sreda, 15. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

15. DOMOZNANSKI VEČER: KUD PIRNIČE – OTH: OD TEKSTA  
DO PLAKATA, TO JE TO, DA PREDSTAVA GRATA (V OKVIRU TVU IN MKF)
Knjižnica Medvode 

Četrtek, 16. 5. 2019  Knjižnica Medvode, od 9. do 14. ure
DAN ODPRTIH VRAT V KNJIŽNICI: KATERA DRAGOCENOST JE NAJVEČJA?  
(V OKVIRU TVU IN MKF)
Knjižnica Medvode 

Četrtek, 16. 5. 2019  Medvode – center, ob 16. uri
ČAJANKA
JZ Sotočje Medvode

Četrtek, 16. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 18. uri
ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA KNJIŽNA SREČANJA, BEREMO  
NA SOTOČJU IN MEDVOŠKO KNJIŽNO TRANSVERZALO
Knjižnica Medvode

Četrtek, 16. 5. 2019  Občina Medvode, ob 19. uri
ODPRTJE RAZSTAV FOTO TRIO IN VODNJAKI
JZ Sotočje Medvode

Četrtek, 16. 5. 2019  Medvode – center, ob 20. uri
DOKUMENTARNI FILM O F. S. FINŽGARJU
JZ Sotočje Medvode

Petek, 17. 5. 2019  Občina Medvode, ob 17. uri
DELAVNICA OSEBNOSTNE RASTI Z UMETNOSTJO
JZ Sotočje Medvode

Petek, 17. 5. 2019  Dom krajanov Sora, ob 18.30
KONCERT GLASBENE ŠOLE FRANCA ŠTURMA
GŠ Franca Šturma

Petek, 17. 5. 2019  Medvode – center, ob 20. uri
LITERARNO-GLASBENI VEČER VODA IN SRCE
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 18. 5. 2019
IZLETNIŠKI ODSEK: LEPI VRŠIČ (1911 M)
PD Medvode, prijave na tel. 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Sobota, 18. 5. 2019  Medvode, ob 11. uri
KOLESARSKA KULTURA
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 18. 5. 2019  Domačija Pr' Lenart, ob 13. uri
OKROGLA MIZA: NOVOMEDIJSKI PRISTOPI V PROMOVIRANJU  
KULTURNO-UMETNIŠKIH VSEBIN IN OBLIKOVANJU PUBLIKE
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 18. 5. 2019  Zbiljska dobrava, ob 14. uri
DAN LIPICANCA 2019
TD Hraše

Sobota, 18. 5. 2019  Medvode – center, ob 15. uri
SKUPNOSTNO USTVARJANJE: VALOVI
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 18. 5. 2019  Medvode, ob 15.30
GREM Z VLAKOM
JZ Sotočje Medvode, (obvezne prijave)

Sobota, 18. 5. 2019    Trg sv. Urha v Smledniku, ob 16.30
FLANCANJE 2019: VSAK CVET ŠTEJE!
Društvo Slovenski center za ustno zgodovino

Sobota, 18. 5. 2019  Klub Jedro, ob 17. uri
PREDSTAVITEV ŠOLE BOBNOV KLEMNA MARKLJA
JZ Sotočje Medvode

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: 14. 6., 12. 7., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.,  ter objavo na spletni strani  
www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.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: info@visitmedvode.si  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Prireditve v maju in juniju 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ
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Sobota, 18. 5. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 18. uri
NODRAMAMAMA – ZAKLJUČNI NASTOP GLEDALIŠKE OSNOVNE ŠOLE
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 18. 5. 2019  Medvode – center, ob 19. uri
SVEČANI ZAKLJUČEK MEDVOŠKEGA KULTURNEGA FESTIVALA KUL TURA 
MED VODAMI
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 18. 5. 2019  pred gasilskim domom Sp. Pirniče, ob 19. uri
GASILSKA VESELICA S SKUPINO ČUKI V SPODNJIH PIRNIČAH
PGD Spodnje Pirniče-Vikrče-Zavrh

Sobota, 18. 5. 2019  Medvode – center, ob 20. uri
ODPRTJE RAZSTAVE MOJ VODNJAK
JZ Sotočje Medvode

Torek, 21. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode

Torek, 21. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30
FILMSKI VEČER: A ZARJE SO TUKAJ TIHE
Knjižnica Medvode

Sreda, 22. 5. 2019  Zdravstveni dom Medvode, ob 17. uri
SKUPINA ZA POMOČ PRI OPUŠČANJU KAJENJA
ZD Medvode

Sreda, 22. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30
MITJA KLAVORA IN BRANE PRAZNIK: POGOVOR MED AVTORJEMA
Knjižnica Medvode

Četrtek, 23. 5. 2019  dvorana KUD Smlednik, ob 20. uri
SPOMLADANSKI KONCERT MEPZ SMLEŠKI ZAREK
KUD Smlednik

Petek, 24. 5. 2019  klub Jedro, ob 19. uri
POTOPISNO PREDAVANJE – KO TE AVANTURA NE SPUSTI DOMOV –  
442 DNI V JUŽNI AMERIKI
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 25. 5. 2019  pri gostilni Legastja 
12 UR GOVEJKA 
Obvezne prijave do 23. 5. na 070 852 613 ali govejek@gmail.com, štartnina 10 €

Sobota, 25. 5. 2019  Medvode – center, ob 9. uri
XXIV. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE  
POMOČI CZ IN RK
URSZR in RKS OZ Ljubljana

Sobota, 25. 5. 2019  Klub Jedro, ob 10. uri
LAN PARTY (BYOPC) – IGRANJE RAČUNALNIŠKIH IGRIC
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 25. 5. 2019  Zbiljska dobrava, ob 11. uri
FESTIVAL KRANJSKE KLOBASE
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 25. 5. 2019  parcela nasproti OŠ Zg. Pirniče, ob 19. uri
GASILSKA VESELICA: DEJAN VUNJAK IN BRENDIJEVE BARABE
PGD Zgornje Pirniče

Ponedeljek, 27. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 9. uri
LEO LEO: RAZSTAVA OB ZAKLJUČKU ŠPANSKE BRALNE ZNAČKE ZALOŽBE 
MALINC (BREZ ODPRTJA)
Knjižnica Medvode

Torek, 28. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
KAMIŠIBAJ: POVEJMO ZGODBO S PODOBAMI
Knjižnica Medvode

Torek, 28. 5. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30
UKRAJINSKA KULINARIKA: KULTURNI MIKS BORŠČ
Knjižnica Medvode

Petek, 31. 5.–nedelja, 2. 6. 2019  Medvode – center, ob 10. uri
FESTIVAL MEDVODE V GIBANJU
JZ Sotočje Medvode

Petek, 31. 5. 2019  Pastoralni dom sv. Jožefa, Preska, ob 20. uri
PREDAVANJE IZ CIKLA DOPOLNIMO SPOZNANJA
Župnija Preska

Petek, 31. 5. 2019  parkirišče pred KD Smlednik, ob 21. uri
KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA
KUD Smlednik

Petek, 31. 5. 2019  Premium Travel, potovalna agencija, od 15.30 
do 19. ure
PET LET POTOVANJ S PREMIUM TRAVEL, PREDSTAVITEV DESTINACIJ, 
UPORABNI NASVETI IZ SVETA TURIZMA TER BREZPLAČNI KOKTAJL
Premium Skupina, d.o.o., T: 01 320 74 48, info@premiumtravel.si

JUNIJ
Sobota, 1. 6. 2019   Zbiljska dobrava, ob 9. uri
MEDVODE V GIBANJU: TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI
JZ Sotočje Medvode

Sobota, 1. 6. 2019  Aljaževa domačija, ob 9. uri
3. NAGRADNI EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2019, »ABSTRAKCIJA«  
– ŽIGOSANJE LIKOVNIH PODLAG
KUD JaReM

Sobota, 1. 6. 2019  Klub Jedro, ob 10. uri
SVET ROLANJA
JZ Sotočje Medvode

Nedelja, 2. 6. 2019
IZLETNIŠKI ODSEK: MONTE PISIMONI  (1880 M)
PD Medvode, prijave na tel. 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Nedelja, 2. 6. 2019  Aljaževa domačija, ob 9. uri
3. NAGRADNI EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2019, »ABSTRAKCIJA« –  
ŽIGOSANJE LIKOVNIH PODLAG
KUD JaReM

Nedelja, 2. 6. 2019  parkirišče pred KD Smlednik, ob 21. uri
KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA
KUD Smlednik

Petek, 7. 6. 2019  Klub Jedro, ob 20. uri
KARAOKE
JZ Sotočje Medvode

Petek, 7. 6. 2019  parkirišče pred KD Smlednik, ob 21. uri
KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA
KUD Smlednik

Sobota, 8. 6. 2019  Grad Sevnica, ob 8.30
XIX. MEDNARODNI LIKOVNI SHOD GRAD 2019 SEVNICA
KUD JaReM

Nedelja, 9. 6. 2019  Župnija Preska, ob 9.30
SREČANJE STAREJŠIH V ŽUPNIJI PRESKA
Župnija Preska

Nedelja, 9. 6. 2019  parkirišče pred KD Smlednik, ob 21. uri
KOMEDIJA NA PROSTEM: VAJA ZBORA
KUD Smlednik

Torek, 11. 6. 2019  Crngrob, ob 17. uri
SVETA MAŠA V CRNGROBU
Župnija Preska

Sreda, 12. 6. 2019
SENIORSKA SKUPINA: MIRNA GORA (1047 M)
PD Medvode, prijave na tel.: 031 750 558, E: pdmedvode@pzs.si
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Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

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 torka, 28. maja 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.
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Vabljeni  tudi  ob sobotah in nedeljah.

Več  informacij  na telefonu (01)  36 14 500 in spletni  strani  www.flora.s i

C v e t l iča r n a

Erotična trgovina

KAPSULE ZA MOŠKE POWERACT 
Z VITAMINI IN MINERALI, ZA IZBOLJŠANJE VITALNOSTI IN
SPODBUJANJE SPOLNE SLE.

EREKCIJE POSTANEJO BOLJŠE IN MOČNEJŠE

TAKOJŠEN IN DOLGOTRAJEN UČINEK

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

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

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI

DARILA ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNO, PERILO, PRIPOMOČKI, STIMULANSI, LUBRIKANTI, MASAŽNA OLJA TER ŠE IN ŠE... 

    
100%

NARAVNO
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KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 13. MAjA 2019.

*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

ASEF 
ZEMLJA 
ZA 
CVETOČE 
ROŽE
70 litrov

10,32€
AKcIjA

12,90€

-20%

ECOPET ADULT
HRANA ZA PSE

15kg

BELINKA OIL 
DECKING
premazi na osnovi 
rastlinskih olj z 
dodanimi voski. 
Za zaščito zunanjih 
pohodnih površin 
in vrtnega pohištva.

BARVA 
ZIDNA 

SPEKTRA 
CLASIC
15litrov

21,34€
AKcIjA

28,45€

-25%

BIOKILL 
BREZ 
PRŠILKE
500 ml

SAMO
3,59€

RUMENE 
LEPLJIVE 
PLOŠČE

SAMO
3,49€

MREŽA ZA FIŽOL 
ali KUMARE

30m

30%
POPUst
na blagajni

ROBOtsKA 
KOSILNICA 
GARDENA 

SILENO CITY 250

SAMO
715€

Z RAČUNOM 
VRNE 

HUSQVARNAEcO BONUS
100€

NOVO

PLOŠČA 
PRANA SIVA

40x40cm

SAMO
21,99€

KOsA
MOTORNA 

RAMDA
TJ27E

26,3ccm

tRAK 
ZAŠČITNI

ŠIRINE
50mm, 5m

SAMO
1,99€

MOTOR 
KAWASAKI

SAMO
269,90€

ŽAGA 
KROŽNA C7GS 

HITACHI 
1050W

SAMO
105,99€

SAMO
1,25€
za kos

ZALIVALKA
10litrov

SAMO
2,99€
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