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Četrt stoletja staro vozilo bo nadomestilo novo
V PGD Zgornje Pirniče bodo do konca maja prihodnje leto dobili novo vozilo, katerega
vrednost je skoraj dvesto osemdeset tisoč evrov. Namenjeno bo prevozu gasilcev na
intervencije, nadomestilo pa bo sedanje, ki je staro že petindvajset let.
MAJA BERTONCELJ
V prostorih Gasilskega doma PGD Zgornje
Pirniče so 9. novembra podpisali pogodbo o dobavi gasilskega vozila GVC 16/25 za
potrebe tamkajšnjega društva. Investicijo bo večinsko sofinancirala občina, del
denarja bo prispevalo tudi društvo.
"To je ena najpomembnejših investicij tako za naše društvo kot za Občino
Medvode in Gasilsko zvezo Medvode.
Vozila so vsa za isto zvezo, za isto občino, ne glede na to, da smo mi njegovi
uporabniki. Zamenjalo bo za naše 25 let
staro vozilo znamke Deutz, ki je svoje že
odslužilo. Novo vozilo bo naše osnovno
vozilo GVC 16/25 na podvozju MAN-a,
pričakujemo pa ga maja," je bil podpisa
pogodbe vesel Janez Kajzar, predsednik
PGD Zgornje Pirniče, ki ima blizu 190
članov, pokriva pa požarni okoliš vasi
Zornje Pirniče in Verje, ob požarih pa
nudijo pomoč po celotni občini. "Naše
društvo je za osnovne potrebe opremljeno, sedaj dobimo osnovno vozilo, ki bo
lahko na intervencijo prepeljalo sedem
članov posadke in voznika, tako da lahko posredujemo v zelo hitrem času," je
še dodal Kajzar.
Večino denarja za novo vozilo bo šlo iz
občinskega proračuna. "S to investicijo
bo zaključen prvi krog menjave gasilskih vozil. Gre za veliko investicijo, vredno skoraj 280 tisoč evrov, ki jo bo predvidoma v višini devetdesetih odstotkov
sofinancirala Občina Medvode v dveh
proračunih, delno v letošnjem, večinsko pa v letu 2017. Na drugi strani pričakujemo, da bomo z novim gasilskim
vozilom, ki bo nadomestilo starega in
dotrajanega, lahko zagotovili tudi viš-

Pogodbo o dobavi gasilskega vozila GVC 16/25 za potrebe PGD Zgornje Pirniče so podpisali
(z leve) Marijan Pušnik, predstavnik podjetja GV Pušnik, župan Nejc Smole in predsednik
PGD Zgornje Pirniče Janez Kajzar.
jo kvaliteto izvajanja gasilske službe v
naši občini. Nedavni dogodki pričajo o
tem, da je prav gasilska služba tista, na
katero se v kritičnih situacijah najbolj
zanesemo in ki tudi najhitreje odreagira. Zato gre razumeti tudi relativno visoka vlaganja občine v gasilstvo: v opremo, redno dejavnost in tudi gasilska
vozila. V zadnjih dveh letih se je postavka za sofinanciranje redne dejavnosti
s področja gasilstva povišala za skoraj
trideset odstotkov, v letih 2017 in 2018
ostaja na enakem nivoju, kot je bila,
ne smemo pa pozabiti, da ko gledamo
programske enote proračuna, se dodaja
ravno v tem in v prihodnjem letu denar
za nakup vozila za PGD Zgornje Pirniče, tako da se nominalno postavka še

»Nedavni dogodki pričajo o tem, da je prav gasilska služba
tista, na katero se v kritičnih situacijah najbolj zanesemo
in ki tudi najhitreje odreagira. Zato gre razumeti tudi relativno
visoka vlaganja občine v gasilstvo: v opremo, redno dejavnost
in tudi gasilska vozila. V zadnjih dveh letih se je
postavka za sofinanciranje redne dejavnosti s področja gasilstva
povišala za skoraj trideset odstotkov, v letih 2017 in 2018 ostaja
na enakem nivoju.«

močno dviguje. Upam si trditi, da smo
krepko na zgornji polovici lestvice financiranj in vlaganj v gasilsko opremo,
redno dejavnost in infrastrukturo," je
pojasnil župan Medvod Nejc Smole. Dobavitelja so izbrali z javnim naročilom,
objavljenim v začetku septembra. To je
podjetje Gasilska vozila Pušnik.
V PGD Zgornje Pirniče si želijo tudi novega gasilskega doma. "PGD Zgornje
Pirniče je eno izmed tistih društev, kjer
bo treba razmišljati o novem gasilskem
domu. Projekt za gradnjo imajo pripravljen. Zadnji dogovor je, da v letu 2017
skušamo še narediti dodaten korak k
racionalizaciji projekta, nato pa se dogovoriti, kako fazno pristopiti k izvedbi.
Gre za velik projekt, velik vložek, predvsem iz pogleda na finančno situacijo
občine, zato bo treba za vsak evro natanko pregledati, kam ga bomo vložili,"
je župan nekaj besed namenil tudi tej
tematiki. Glede nakupa gasilskih vozil
pa je dejal, da če bo veljal enak vrstni
red kot doslej, je kot naslednje društvo
za nakup novega vozila na vrsti PGD
Preska - Medvode, ob tem pa opozoril,
da "smo odvisni od finančne situacije,
kakršna že bo".
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Drage občanke,
dragi občani,
kar prehitro vstopamo v zadnji mesec letošnjega leta. V občinski upravi zaključujemo še zadnje odprte projekte in počasi
slikamo končno podobo. Čeprav še ni čisto končana pa lahko
zagotovo rečem, da sem ponosen na opravljeno.
Ob pogledu na investicije, ki smo jih uspeli izvesti v tem letu,
lahko rečemo, da smo bili zelo uspešni. Morebiti celo preveč,
saj bi se na tako intenzivna dela lahko hitro navadili, prihodnji dve leti pa sta že precej razdelani. Posebej sem ponosen na
ekipo, ki se je vse leto trudila, da je uspela doseči domala vse
zastavljene cilje. Vedno smo lahko še boljši, a prav je tudi, da
znamo pohvaliti, kadar je pohvala na mestu. Hvala vsem sodelavcem v javnih zavodih, krajevnih in vaških skupnosti in društvih, ki s svojim delom skrbite, da je življenje vseh nas boljše in
bolj barvito. In hvala tudi vam, občani. Predvsem vsem tistim,
ki znate premagati skušnjavo današnjega časa in stopite izza
anonimnosti spleta in udobnosti domačega ali gostinskega
naslonjala ter pristopite k tisoč in enemu projektu.
Vesel sem, da bomo v novo leto vstopili z jasno vizijo, kaj si
želimo. Ne le v 2017, pač pa tudi v letu 2018. Predloga proračunov sta že v drugi obravnavi – pred nami pa dinamika investicij, kot je v naših krajih še ni bilo. Upravičeno pričakujemo,
da bomo prejeli odločitev Evropske komisije o sofinanciranju
izgradnje kanalizacijskega omrežja v najbolj poseljenem delu
občine.
Potem pa bo treba resnično zavihati rokave in ob strani pustiti
morebitne različne poglede ter se združiti v skupnem prizadevanju, da projekt izvedemo v zahtevanih časovnih in finančnih
okvirih. Prav finančni okviri pa so tisti, ki nam predstavljajo največji izziv. Poleg rekordnih sredstev, ki jih pričakujem s
strani EU – govorimo o višini okrog deset milijonov evrov, bo
za celostno izvedbo zastavljenih del treba zagotoviti kar sedem
milijonov evrov lastnih sredstev. To pa od nas zahteva izjemno

razumevanje, disciplino in odgovornost pri izvajanju proračuna. Sploh zato, ker smo si poleg tega resnično obsežnega projekta zastavili tudi cilj, da izpeljemo še več kot dvajset drugih
investicijskih projektov, vse v prihodnjih dveh letih. A preden
začnemo odštevati dneve novemu letu, si vzemimo nekaj časa
tudi zase in za svoje bližnje. Sicer bo čarobni mesec december
ponovno ušel, ne da bi ga doživeli v polnosti. Obrnimo se k tistim, ki nam vedno stojijo ob strani in se jim z majhno pozornostjo – ne nujno materialno – zahvalimo za vse, kar dobrega
storijo za nas. V naglici vsakdana si premalokrat vzamemo čas
zanje. Predvsem pa se premalokrat pogovarjamo o lepih rečeh.
In teh ni malo.
Vsem vernim želim tudi blagoslovljene božične praznike. Novo
leto naj nam vsem prinese obilo medsebojnega razumevanja,
strpnosti, širokih pogledov in odprtih src.
Vse dobro vam želim
župan Nejc Smole s sodelavci občinske uprave

Veseli december v Medvodah
MAJA BERTONCELJ
V Medvodah bo tudi letošnji december
praznično obarvan. Osrednje dogajanje
bo na Mestnem trgu pred knjižnico. Začelo se bo v petek, 9. decembra, ob 17.30 s
prižigom prazničnih luči. Teden kasneje, 16. decembra, bo ob isti uri prireditev

Medvode za mlade. V soboto, 17. decembra, bo od 18. ure dalje potekalo tekmovanje v kuhanju vina in čaja, ki je bilo
lani izredno dobro obiskano. Za dodatno
dobro vzdušje bo skrbela skupina Špica.
V petek, 23. decembra, bo otroke ob 17.30
obiskal Dedek Mraz, ogledali pa si boste
lahko tudi igrico. Potekale bodo tudi pra-

znične ustvarjalne delavnice z ustvarjanjem pisem za Božička in Dedka Mraza,
in sicer 12., 14., 16. 19. in 21. decembra,
vsakič ob 17. uri v Knjižnici Medvode. V
Športni dvorani Medvode pa se pripravljajo na silvestrovanje. Na zadnji dan
letošnjega leta se bo začelo ob 20. uri. Za
zabavo bo skrbel ansambel Svetlin.

SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega glasa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweis ova cesta 4, s sodelavci: Peter Košenina,
Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci Rozman. Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica priloge Maja Bertoncelj (maja.bertoncelj@g-glas.si). Oglasno trženje: Mateja
Žvižaj, telefon: 04/201-42-48, 041/962 143, telefaks: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si. Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab; tisk: Salomon, d. o. o.; SOTOČJE številka 11 je priloga 96. številke
Gorenjskega glasa, 2. decembra 2016. V nakladi 6000 izvodov jo dobijo vsa gospodinjstva v občini Medvode brezplačno. Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode.
Na naslovnici: Maruša Jerše iz Dragočajne / Foto: Tina Dokl

4 | OBČINSKE NOVICE

Občina bo imela svoj režijski obrat
Občinski svetniki so dali zeleno luč za vzpostavitev režijskega obrata, ki bo zaživel
prihodnje leto, naloge pa bo prevzemal postopoma. Upravljal bo tudi s pokopališči.
MAJA BERTONCELJ

Z REŽIJSKIM OBRATOM NAČRTUJEJO
PRIHRANEK VSAJ 15 TISOČ EVROV

Svetniki so se 16. novembra zbrali na 19.
seji v tem mandatu. Osrednja točka je
bila osnutek odloka o proračunu za prihodnji dve leti, sprejeli pa so tudi nekaj
drugih točk. Kot predstavnico ustanovitelja v svetu OŠ Medvode so razrešili
Marjeto Jamnik, ki je odstopila zaradi
osebnih razlogov, za novo predstavnico
pa imenovali Katjo Podgoršek. Dokončno
so sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
plansko celoto 13 Smlednik. Kot je pojasnila Nataša Špilak iz Oddelka za okolje,
prostor in razvoj na Občini Medvode, je
Turistično društvo Smlednik na občino
podalo pobudo za spremembo določil
prostorskega akta, ki se nanaša na posebna merila in pogoje glede gradnje na
zemljiščih, kjer je okrepčevalnica Stari
grad ob smleškem gradu. Osnutek odloka je septembra sprejel občinski svet,
bil je javno razgrnjen, organizirana je
bila javna obravnava, ki se je ni udeležil
nihče. Prav tako ni bila podana nobena
pripomba. Sprejetje odloka pomeni, da
so na obstoječih legalno zgrajenih objektih dovoljene adaptacije, rekonstrukcije,
nadzidave, dozidave, spremembe naklona in oblike strehe, investicijsko vzdrževalna dela in rušitve.

Občinski svetniki so sprejeli odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka
o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave. Gre za pomembno
spremembo, ki predstavlja osnova za
vzpostavitev režijskega obrata. Uvodno
obrazložitev je podala Sonja Rifel iz Oddelka za splošne, premoženjskopravne
in družbene zadeve: "Občinski svet je na
seji konec junija sprejel osnutek odloka.
Pripomb na vsebino ni bilo, posamezni
člani občinskega sveta pa ste med razpravo poudarili, da pogrešate navedbo
konkretnih finančnih posledic, ki jih
bo zagon režijskega obrata pomenil za
občinski proračun. To pripombo smo
upoštevali in pri obrazložitvi predloga
skušali čim bolj natančno predvideti stroške zagona v letu 2017. Režijski
obrat bo naloge prevzemal postopoma.
V začetni fazi to pomeni, da bo skrbel
za urejanje in čiščenje javnih površin
in zelenic, vzdrževanje in urejanje avtobusnih postajališč, manj zahtevna dela
na javnih občinskih cestah, vodenje in
urejanje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, sčasoma pa tudi druge
naloge. Sprememba, ki je nastala od
osnutka do predloga, je, da smo dodali
novo alinejo, in sicer urejanje in upra-

vljanje pokopališč, ker je bil v vmesnem
obdobju sprejet zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki upravljanje in
urejanje pokopališč prenaša na občino
in določa prehodno obdobje enega leta,
v katerem mora občina tudi formalno sprejeti ustrezne akte in z odlokom
predpisati pokopališki red. Zdelo se
nam je smiselno, da se to vključi že v ta
naš odlok."
Svetniki večjih pripomb tudi tokrat niso
imeli. Predsednica statutarnopravne
komisije Zvonka Hočevar je povedala,
da predlog podpirajo: "Iz predložene finančne konstrukcije izhaja, da je ustanovitev režijskega obrata upravičena,
poleg tega se pričakuje boljša urejenost
občine, tretja pozitivna zadeva pa je zaposlovanje."
Primerjava med sredstvi, ki so bila v
letu 2015 plačana zunanjim izvajalcem
in bi jih lahko takoj prevzel režijski
obrat, in predvidenimi stroški zagona
režijskega obrata v letu 2017 pokaže,
da bi prihranili dobrih 15.500 evrov. V
režijskem obratu v letu 2017 predvidevajo postopno zaposlitev treh do štirih
javnih uslužbencev. Na delovno mesto
vodje režijskega obrata bo razporejen že
zaposleni javni uslužbenec v občinski
upravi. Na novo bosta zaposlena dva komunalna delavca, predvideno pa je tudi
delovno mesto strokovnega sodelavca.
Na občini verjamejo, da bodo tudi v letu
2017 uspešni na razpisih Zavoda RS za
zaposlovanje in tako kot letos dobili
javne delavce. Po njihovem mnenju je
prednost režijskega obrata poleg privarčevanih sredstev tudi boljša odzivnost
in večji nadzor nad izvedbo opravljenih
del. Stanislav Ulanec je v zvezi z javnimi
delavci, ki jih je letos prvič imela občina, dejal, da se mu ne zdi dobra rešitev,
da jih bodo ponovno vabili k sodelovanju: "Dobiti moramo kvalitetne delavce,
ki bodo to delo opravljali s srcem."

USPEH REŽIJSKEGA OBRATA
BO ODVISEN OD DELAVCEV

Režijski obrat bo skrbel za enostavnejša dela pri urejanju okolice. / Foto: arhiv Občine Medvode

Župan Nejc Smole je pojasnil, da je režijski obrat zastavljen zelo odprto: "Pregledali smo kar nekaj primerov praks po
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občinah. Občine se v veliki meri odločajo za javna podjetja, ki so ločena enota.
Režijske obrate imajo občine, ki so precej manjše od naše. Ocenili smo, da je
za nas to primerna rešitev, ker imamo
vse zahtevnejše oskrbe podeljene: vodooskrbo, odpadke, javni potniški promet
... Pri režijskem obratu smo se srečali z
dvema sistemoma praks: prvi je takšen,
ki bi ga tudi mi želeli imeti, in sicer da
je to odzivna služba, ki sama kaj naredi. Videli smo pa tudi primere režijskih
obratov, kjer so zaposleni služili bolj kot
telefonisti in klicali zunanje izvajalce.
Tega si mi ne želimo. Sama klasifikacija delovnih mest je zelo konzervativna.
Razen vodje so vsi drugi strokovno-tehnični delavci. Zelo bi bili veseli, če bi
dobili dobre delavce, še posebej z lokalnega okolja, ki bi delali z odnosom. Izkušnja javnih del nas je letos opozorila
na pluse in minuse. Javna dela so v režijskem obratu načrtovana kot dodatna
podpora predvsem skozi sezono, da bi
na primer prevzeli najdražje postavke
zimske službe, ročno kidanje in ročno
soljenje. Uspeh režijskega obrata bo odvisen od tega, ali bomo uspeli dobiti delavce, ki vidijo delo in se znajo obrniti."
Pobudnik in zagovornik, da Občina
Medvode potrebuje komunalno službo
v kakršnikoli obliki, je že dlje časa Ladislav Vidmar, ki je dejal: "V medvoški
občini, ki je tako raznolika, ima ekipa,
ki bo postavljena, ogromno dela z minimalnim vložkom v strojno opremo. Če
samo pogledamo, koliko zelenic je treba
pokositi, koliko je odvodnjavanj, koliko
vej nam raste na ceste ... To so sama
enostavna dela. S tem bi lahko privarčevali in hkrati uredili občino."
Med tistimi, ki jih so jih pri obravnavi
osnutka zanimale finančne posledice,
ki jih prinaša odlok, je bil Dragan Djukić. Številke je dobil pri predlogu, kljub
vsemu pa meni: "Manjkala je bistvena vsebina tega odloka in pričakoval
sem, da se bo obravnaval še enkrat v
osnutku. Na začetku so predvideni trije
ali štirje delavci, kaj pa to pomeni za
naprej? Upam si trditi, da odpiramo
pandorino skrinjico. Po izračunih je
predvidenih 128 tisoč evrov. Bojim se,
da bo to premalo in da bo številka z leti
rasla."
Svetniki so v nadaljevanju sprejeli še
osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini, ki se
bistveno ne razlikuje od veljavnega, ter
predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1974 Zgornje Pirniče.

Obetata se rekordna proračuna
Soglasno sta sprejeta osnutka odloka o proračunu
za prihodnji dve leti.
MAJA BERTONCELJ
Občinski svetniki so na zadnji seji soglasno sprejeli osnutka odloka o proračunu
občine za leto 2017 in leto 2018, ki sta v
znamenju projekta izgradnje kanalizacije. Proračuna so že pred sejo usklajevali tudi skupaj z županom, tako da je
bila razprava tokrat zelo konstruktivna.
Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej, vodja Oddelka za proračun, finance
in gospodarstvo na Občini Medvode, ki je
med drugih povedala: "Proračuna sta oba
tako na prihodkovni kot na odhodkovni
strani glede na pretekla leta rekordna.
Glavni razlog je projekt tako imenovane
kohezije, za katerega v naslednjih dveh
letih potrebujemo 12,6 milijona evrov, istočasno je treba na teh območjih obnoviti tudi meteorno in vodovodno omrežje,
kar pomeni nadaljnjih 4 milijone 400
tisoč evrov. Odločbo s strani Bruslja pričakujemo ob koncu leta." Sofinanciranje
iz drugih virov poleg projekta kohezije
pričakujejo še za energetsko sanacijo
stavb, izvajanje skupne kmetijske politike, projekt celostne prometne strategije, za športno igrišče OŠ Pirniče in
kolesarsko pot Straža. In projekti, ki se
financirajo tudi iz drugih virov, so prioritetno uvrščeni v proračuna in v načrt
razvojnih programov. "V proračunu 2017
načrtujemo zadolževanje v višini milijon
evrov, za zaprtje proračuna 2017 pa so
planirana tudi sredstva v višini 1,6 milijona evrov prenesenih sredstev. V letu
2018 prenesenih sredstev ne načrtujemo,
za zaprtje proračuna pa načrtujemo 1,5
milijona evrov zadolžitve. Obe zadolžitvi
sta za projekt kanalizacije," je še pojasnila Malejeva.
Svetniki so se strinjali, da je projekt
kohezije nujen in da bodo za to morali
počakati nekateri drugi projekti. Prav
tako niso imeli pripomb na zadolževa-

Svetniki bodo predloga
odloka o proračunih za leti
2017 in 2018 obravnavali in po
predvidevanjih tudi dokončno
sprejeli na 20. seji, ki bo v
sredo, 7. decembra.

nje, ki je namensko, kar je pojasnil župan Nejc Smole: "Pametni menedžerji
se znajo zadolžiti za investicije, ki jim
prinesejo nazaj vrednost zadolževanja.
Kredit za investiranje v kanalizacijo je v celoti upravičen, ker bo nekje v
desetih letih poplačan s komunalnim
prispevkom in najemnino. Ko občina
jemlje kredit za redno funkcioniranje,
potem je v velikih težavah, če ga jemlje za velike infrastrukturne objekte,
si pri naklonjenosti države ne znam
predstavljati, kako bi občina drugače
te projekte sploh izvedla." Največ besed je bilo namenjenih prav projektu
kohezije, zaradi katere se tudi obetata
rekordna proračuna. "Imamo 12 milijonov načrtovanih evropskih sredstev,
če seštejemo skupaj še vsa zasebna, je v
dveh letih skoraj 13 milijonov nepovratnih sredstev. To ni eno ali dve leti dela.
Tukaj se je delo občinske uprave začelo
že precej nazaj, predvsem na projektu
kohezije," je poudaril župan.
Kakšne so rekordne številke v osnutku?
Za prihodnje leto načrtujejo 18.454.073
evrov prihodkov in 20.470.673 evrov odhodkov, za leto 2018 pa 18.941.566 evrov
prihodkov in 19.746.466 evrov odhodkov.
Svetniki so se dotaknili tudi drugih
problemov. Največji je potrebno vlaganje v šole, predvsem v OŠ Preska, o
čemer smo že večkrat pisali, in tudi
v OŠ Smlednik, kjer se soočajo s prostorsko stisko. "OŠ Preska bo zagotovo
naslednja največja investicija občine.
Če govorimo o celostni rekonstrukciji
ali o novi gradnji, govorimo o projektu vrednosti med sedem in deset milijonov evrov. Če ne bo sofinanciranja
države, občina tega ne bo zmogla," je
župan pogled usmeril naprej.
Svetniki so na proračuna imeli nekaj
konkretnih pripomb in predlogov, kot
so na primer, da je treba zagotoviti več
denarja za nakup knjižničnega gradiva
in prej, kot je predvideno v proračunu,
zagotoviti tudi vsaj nekaj denarja za
gradnjo gasilskega doma v Zgornjih
Pirničah in energetsko sanacijo Kulturnega doma Medvode. Ali bodo upoštevani in v kakšni meri bo znano ob sprejemanju predloga obeh proračunov.
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Projekt prometne strategije bo končan marca
Udeleženci zadnjih dveh javnih razprav v sklopu izdelave Celostne prometne
strategije Občine Medvode so govorili o konkretnih ukrepih, medtem pa je dogajanje
risal slikar Peter Gaber. Kako ga je videl, je na ogled na razstavi.

Novembra sta potekali zadnji javni razpravi v sklopu izdelave
Celostne prometne strategije Občine Medvode, s katerima se
je zaključila druga faza njene priprave. Občani so se seznanili
z osnutkom vizije, predstavljeni pa so bili tudi ključni rezultati dosedanjih aktivnosti. Ti so bili osnova za oblikovanje vizije
razvoja trajnostne mobilnosti v Medvodah, kjer je poudarek
predvsem na vzpostavljanju dobrih pogojev za varno uporabo
peš in kolesarskih površin ter javnega potniškega prometa.
"Danes smo govorili o ukrepih, bili smo zelo konkretni, medtem ko so bile prejšnje javne razprave bolj strateške. Občani so
se imeli tudi na drugačne načine možnost vključevati v proces
izdelave strategije: prek ankete, strani Facebook ... Odziv ocenjujemo kot zelo dober," je po zadnji javni razpravi povedala
Petra Vertelj Nared iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda in
dodala nekaj glavnih poudarkov iz vsakega obravnavanega
področja. "Govorimo o različnih področjih, različnih vrstah
mobilnosti: hoji, kolesarjenju, javnem potniškem prometu,
mirujočem prometu in motornem prometu. Za vseh ključnih
pet stebrov mobilnosti smo preverjali, kateri cilji so najpomembnejši, da jih zavzamemo pri celostni prometni strategiji. Izbrani cilji, rezultati anket kažejo, da ljudje pričakujejo
varnejše peš in kolesarske poti, boljši javni prevoz, umirjanje
prometa v središču naselij, skratka da ljudje želijo v smeri trajnostne mobilnosti. Želijo si boljših pogojev po meri človeka za
kolesarjenje, pešačenje in javni potniški promet in manj motornega prometa, čeprav je bil tudi tranzitni promet dostikrat
poudarjen. Če gremo po različnih vrstah mobilnosti, je pri hoji
zagotovo največkrat omenjena varnost pešačenja. Na področju
kolesarjenja primanjkuje novih kolesarskih poti, tako daljinskih, ki povezujejo različne občine, in v samem središču Medvod. Občani si želijo boljše ureditve javnega potniškega prometa, kar se tiče mirujočega prometa pa si želijo njegov umik z
glavnih javnih površin, hkrati si želijo nekatera območja za
parkiranje, da lahko pristopijo hitro na vlak ali avtobus. Kar se

tiče motornega prometa je največji problem tranzitni promet.
To je največji izziv."
Občani so svoje povedali. Sledi tretja faza, namenjena konkretizaciji ukrepov, ki so jih navedli, izdelovalci strategije pa
jih bodo analizirali in oblikovali tako imenovani akcijski načrt, v katerem bo opredeljeno, kateri so tisti ukrepi, ki bodo
najbolj učinkovito doprinesli k trajnostni mobilnosti. Temu
sledi obravnava na občinskem svetu in zaključek projekta
marca 2017. Ukrepi bodo tudi finančno ovrednoteni. Z odzivom občanov na javnih razpravah je zadovoljen tudi Aleš Karba, občinski inšpektor in koordinator projekta s strani Občine
Medvode: "Na javnih razpravah so sodelovali številni občani,
občinski svetniki in drugi. Razprava je šla v pravo smer. Dobili smo veliko mnenj in mislim, da bomo dobili dobro strategijo. Kot inšpektor imam kar iste ali podobne misli kot občani.
Stvari, ki se predlagajo, se morajo izboljšati in ne vidim ovir,
da se to ne bi zgodilo. Najpomembnejši ukrep k trajnostni
mobilnosti so po mojem mnenju več kolesarskih poti, pločnikov in zaprtje centra Medvod za motorni promet."
Zanimivost zadnjih dveh javnih razprav je bila prisotnost akademskega slikarja Petra Gabra, ki je na celostno prometno strategijo pogledal skozi likovno umetnost. "Rišem dogajanje na to
tematiko, hkrati pa sem tudi občan. Način, kako se lotevajo priprave strategije, mi je zanimiv. Dobro bi bilo, da bi se ljudje skupaj odločali o vseh stvareh in da bi jih prišlo še desetkrat več, kot
jih je prišlo danes. Dobro pa je, da imajo tisti, ki so tukaj, veliko
idej. S prometom se pri risanju doslej nisem dosti ukvarjal, tako
da mi je izziv. Predvsem sem skušal gledati skozi oči nekoga,
ki je v promet vpleten in ima težave, na primer skozi oči starostnikov," je dejal Peter Gaber, ki je bil na razpravo posebej povabljen. Svoje slike, ki so nastale v dveh urah, je po koncu razprave
predstavil na mini razstavi, v sredo, 30. novembra, pa je bilo v
prostorih Občine Medvode odprtje razstave njegovih del o viziji razvoja trajnostne mobilnosti v Medvodah. Nadaljevala se bo
kot potujoča razstava na različnih lokacijah v občini, ob prižigu
luči, 9. decembra, pa bo na ogled tudi pred Knjižnico Medvode.

Zadnji javni razpravi sta bili namenjeni tudi konkretizaciji ukrepov.

Slikar Peter Gaber je medtem risal dogajanje.

MAJA BERTONCELJ
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Začenja se rekonstrukcija ceste v Zbiljah
Dela na odseku, dolgem okrog sedemsto trideset metrov, na eni najbolj obremenjenih
cest v občini bodo zaključena najkasneje do maja prihodnje leto.
MAJA BERTONCELJ
Začela se bo dolgo pričakovana rekonstrukcija ceste v Zbiljah. Gre za državno
cesto, odsek od gasilskega doma v Zbiljah
do prvega ovinka pred mostom čez Savo,
dolg približno 730 metrov.
"Veseli nas, da smo kot pobudnik projekta dosegli dogovor z upravljavcem državne ceste – Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo (DRSI) za skupen nastop v veliki investiciji, ki bo izboljšala
pogoje za vse udeležence v prometu na
tem odseku. Hkrati z gradnjo manjkajočega pločnika bomo zgradili tudi hidrantno omrežje, javno razsvetljavo, dve
avtobusni postajališči, plinovod, obnovili
bomo vodovod, na koncu pa tudi celotno
cestišče," sporočajo z Občine Medvode. V sklopu ureditve bodo naredili tudi
hodnik za pešce v širini 1,70 metra, obstoječi avtobusni postajališči na vozišču
bodo ukinili in ju nadomestili z nišami
ter prehodom za pešce. Nova dimenzija ceste bo šest metrov z razširitvijo na
krivinah. Investicija je bila na začetku načrtovana v treh zaporednih letih, zato so

Obnovili bodo odsek ceste, ki je zelo dotrajan in nevaren za udeležence v prometu.
na občini toliko bolj veseli, da so naleteli
na veliko razumevanje DRSI in bo lahko
zaključena že v naslednjem letu. Gre za
izjemno zahteven projekt, v katerega so
vključeni kar trije soinvestitorji. Občina
Medvode bo investirala v gradnjo pločnika,
javne razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obnove vodovoda in hidrantnega

Rekonstrukcija ceste tudi na Golem Brdu
MAJA BERTONCELJ
Občina Medvode je v začetku septembra pristopila k izvedbi prve faze projekta Izgradnja
meteorne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Golo Brdo–Slavkov dom v dolžini 220 metrov. Po izgradnji 324,5 metra dolge meteorne kanalizacije od potoka Maveljščica do odcepa za Slavkov dom v letu 2013 je bilo poleg tega treba zgraditi še meteorni kanal v nadaljevanju od odcepa za Slavkov dom do odcepa za cerkev na Golem Brdu. Šlo je za 520 metrov
meteorne kanalizacije in rekonstrukcijo makadamske ceste v asfaltno. Kot so pojasnili
na Občini Medvode, je bil cilj projekta urediti cesto v varno in normalno prevozno cesto z
urejenim odvodnjavanjem. Krajani so se tega zelo razveselili, saj je bila cesta še posebej
po vsakem deževju v zelo slabem stanju. Letos so bila namenjena sredstva za izgradnjo
meteornega kanala in asfaltiranje slabe polovice odseka, gradnja na drugi polovici ceste
pa je predvidena v prihodnjem letu. Prvi del investicije je bil končan oktobra.

omrežja. DRSI bo financiral rekonstrukcijo
cestišča, investiciji pa se je pridružilo tudi
Javno podjetje Energetika Ljubljana, ki bo
gradilo plinovod od krožišča pri trgovini v
Zbiljah do križišča "Pr' Jošk" v Valburgi. Celotna vrednost investicije znaša slabih 620
tisoč evrov, od tega občina prispeva okrog
370 tisoč evrov.
Dela se bodo začela na začetku decembra.
Zaradi zapletov pri izboru izvajalca se je
gradnja zamaknila v najbolj neugodno
zimsko obdobje. Večina del gradnje komunalnih vodov se bo lahko nemoteno
izvajala v času brez snežnih padavin.
Ker je rekonstrukcija ceste predvidena
s postopkom reciklaže cestišča, jo bodo
lahko izvedli šele ob dvigu temperatur,
predvidoma spomladi. Celotna investicija bo zaključena najkasneje do 1. maja
prihodnje leto. V začetnem času, ko bo na
vrsti gradnja komunalnih vodov, bo vzpostavljenih več polovičnih zapor ceste, ki
bodo vodene s semaforji. V zaključni fazi
rekonstrukcije cestišča bo cesta za krajši
čas popolnoma zaprta, obvoz bo voden.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega pravnega nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij – PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritličju,
od 8. do 13. ure. Za svetovanje se je treba predhodno naročiti po telefonu številka 01/521-18-88 ali
na elektronski naslov pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2016: 16. december.
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V igri celo Kitajski športni center
Medvode po korakih proti urejenemu mestu
MAJA BERTONCELJ, FOTO: UROŠ GOLOB
Center Medvod po korakih, investicijo
za investicijo, dobiva drugačno zunanjo
podobo. Na levem bregu Sore je bil največji korak k temu rekonstrukcija Medvoške ceste, veliki koraki pa so že bili in
še bodo tudi na desnem bregu Sore.
V lanskem letu je na območju nekdanjega Colorja zrasel trgovski center, kar
je bila zasebna investicija. Občina Medvode je v letošnjem tednu mobilnosti za
Sparom odprla prvo parkirišče "parkiraj
in odpelji se", pred kratkim pa pristopila k obnovi Železniške postaje Medvode,
kamor se bo preselil Turistično-informacijski center. Medvode bodo tam dobile tudi prve javne sanitarije. Le streljal
proč pa je območje, ki je namenjeno
športni dejavnosti. Tam je ena največjih
sramot v občini, propadajoča nikoli dokončana športna dvorana, ki je v zasebni lasti. Pred kratkim je prišla v javnost
informacija, da obstaja možnost, da bi
kitajski investitor v Sloveniji zgradil Kitajski športni center, ki naj bi služil kot
logistična, nastanitvena, trenažna in
rehabilitacijska baza za kitajske športnike, za njihovo pripravo na zimske
olimpijske igre, ki jih bo Kitajska gostila leta 2022. Kot možna lokacija zanj se
omenjajo Medvode, prav območje tega

propadajočega objekta. To nam je potrdil
tudi nekdanji alpski smučar Andrej Miklavc, ki je pri tem zelo aktiven: "Kitajska
vlada je sprejela načrt, ne samo da bodo
cilj olimpijske igre, temveč bodo v naslednjih šestih letih zimski šport približali
tristo milijonom Kitajcem. Želijo ne le
narediti igre organizacijsko na visokem
nivoju, ampak tudi biti v tekmovalnem
smislu kompetentni. Mi smo predlagali določene projekte, ki jih ponujamo v
sodelovanju s slovenskimi institucijami
ali posamezniki na Kitajskem. Projekt
smo zastavili vsebinsko, ga arhitekturno zasnovali in začeli komunicirati tako
v Sloveniji kot na Kitajskem, kjer smo
našli zainteresiranega investitorja. Za
projekt smo v Sloveniji poiskali primerno lokacijo v občini, ki je zainteresirana
in tam našli lastnika, ki ima primerno
veliko parcelo in je pripravljen postati
del našega konzorcija. Predlagali smo
Medvode, predvsem zato, ker je tam
vse, kar menimo, da sodi v kompleksen
ponujeni predlog, nismo pa mi tisti, ki
bomo odločali, ali bodo Medvode ali ne.
O tem se bo ne nazadnje odločal sam
investitor. Možnosti so tudi drugje. Iskali smo predvsem lokacijo, ki je v dobri logistični povezavi tako z letališčem
kot avtocesto in ima dostop do slovenske zimskošportne infrastrukture. Vse

to Medvode imajo in ne nazadnje so le
streljaj od glavnega mesta." Projekt so
predstavili tudi slovenski vladi in pred
kratkim je premier Miro Cerar Slovenijo kot destinacijo za morebitni Kitajski športni center ponudil kitajskemu
premierju. "Naredili smo vse, na potezi
je sedaj Kitajska, njihova vlada in deležniki, ki se ukvarjajo s športom," pa je o
možnostih, da bo do realizacije prišlo,
povedal Miklavc. Šlo bi za tujo naložbo,
njena vrednost je ocenjena na petdeset
milijonov evrov, prinesla pa bi tudi nova
delovna mesta. Občina Medvode je o tem
obveščena, s pripravljavci projekta so se
tudi sestali, kaj več pa k temu ne morejo
dodati, saj gre za zasebno zemljišče.
Ima pa občina že dlje časa namene z območjem ob Sori v bližini podvoza. Tam
je predviden športni park. Idejna zasnova je narejena in je bila pred kratkim
tudi že javno predstavljena. Vključeval
naj bi atletsko stezo, nogometno igrišče,
teniška igrišča, balinišče, pa tudi druga
spremljajočo infrastrukturo. Gradnja
je predvidena v več fazah, v prvi naj bi
zgradili štiri teniška igrišča. V predlogu
proračuna za leto 2017 je za športni park
predvidenih sto tisoč evrov za izvedbo
javnega natečaja. Naslednja sredstva so
predvidena v proračunu za leto 2018, in
sicer tristo tisoč evrov prav za gradnjo
teniških igrišč na zemljiščih, ki so že v
lasti občine.
Sprememba pa se obeta tudi na drugi
strani železniške postaje, kjer so neugledni vrtički. Želijo si vzpostavitve urejenega urbanega vrtnarjenja.

Pogled na območje na desnem bregu Sore, ki počasi dobiva bolj urejeno zunanjo podobo. V ospredju je območje, kjer bodo zgradili
novi športni park.
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Drevje ob cesti je treba odstraniti
Informacije o obrezu gozdne vegetacije v varovalnih
pasovih občinskih cest

Primer obreza vegetacije pred in po obrezu
MAJA BERTONCELJ
FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE
Stanje prometne varnosti na lokalnih cestah v občini Medvode je zaradi
mnogih dejavnikov zadnjih nekaj let v
nezavidljivem položaju, ugotavljajo na
Občini Medvode. Velik problem predstavlja zarast oziroma obcestna drevnina v
obcestnem pasu, ki se več let ni redno
vzdrževal. Zato se je Občina Medvode v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) odločila urediti zatečeno
stanje.
"Še pred zimo bo vzdrževalec skušal
urediti najbolj kritične odseke cest, preostale lastnike in solastnike gozdov pa
pozivamo, da najkasneje do 28. februarja prihodnje leto na svojih gozdnih
parcelah ob cesti odstranite zarast oziroma kritično drevje in grmičevje, sicer
bo to na vaše stroške opravil vzdrževalec cest. Zakon o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 33/06) in Odlok o občinskih
cestah v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 127/03) namreč določata, da je raba
prostora v varovalnem pasu občinske
ceste omejena (varovalni pas se meri od

zunanjega roba cestnega sveta in je na
vsako stran občinske ceste širok pri lokalni cesti pet metrov, pri javni poti štiri
metre). Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del,
izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ob cesti, ki bi utegnila
poškodovati cesto ter ovirati ali ogrožati
promet na cesti," so sporočili iz Občine
Medvode.
Očistiti je potrebno vse grmičevje vzdolž
cest (brežino) v širini minimalno dvometrskega pasu od zunanjega roba cestnega sveta, odstraniti ali obžagati veje
dreves, ki segajo nad cesto pod višino
4,70 metra, priporočen je posek dreves,
ki so močno nagnjena proti cesti, tudi
če so od cestnega roba oddaljena več
metrov. Obveščajo še, da če bo potreben
posek drevja v gozdnem robu, mora so/
lastnik predhodno pridobiti dovoljenje
ZGS (odločbo za posek izbranih dreves),
in opozarjajo, da za meje parcel odgovarjajo lastniki gozdov. V primeru vprašanj se lahko so/lastniki gozdov obrnejo
na revirno gozdarko ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov inspektor@
medvode.si.

KRATKE NOVICE
MAJA BERTONCELJ
Začasni center za ločeno zbiranje
odpadkov Medvode bo od 22. decembra do 6. januarja zaprt.
g Svet zavoda Zdravstvenega doma
Medvode je objavil nov razpis za prosto
delovno mesto direktorja Zdravstvenega doma Medvode. Pisne ponudbe
sprejemajo do 17. decembra. Kot smo
pisali v novembrskem Sotočju, je dosedanji direktor Rajko Vajd podal odstopno izjavo in je od novembra zaposlen v ZD Ljubljana center. Svet zavoda
je že pred njegovim odhodom objavil
prvi razpis za prosto delovno mesto
direktorja. Obravnavali so dve vlogi
kandidatov, izbrali pa niso nobenega.
Ker je svet zavoda imel mandat do 4.
novembra, je za nemoteno poslovanje
zavoda za v. d. direktorja ZD Medvode
imenoval Nado Prešeren. Predlog je
potrdil tudi občinski svet.
g Znani so rezultati javnega poziva za
dodelitev nagrad študentom za letošnje leto. Zapisnik sestanka komisije
je v celoti objavljen na spletni strani
Občine Medvode. Prispelo je kar 133
vlog, od tega je bilo devet neustreznih. Kljub temu so lahko glede na veljavni pravilnik sredstva lahko dodelili
le dvema, in sicer obema, ki sta vložila
vlogi za dokončan magisterij znanosti.
Vsakemu se dodeli nekaj več kot 1337
evrov bruto. V pravilniku je določen vrstni red dodeljevanja nagrad, ki mu je
komisija sledila do porabe proračunskih sredstev. V pravilniku je določena
tudi vrednost nagrade za posamezno
vrsto študija. Za dokončan magisterij
znanosti sta prišli dve vlogi in obema
so ugodili, naslednji po vrsti je magisterij stroke. Prejeli so 25 vlog, za
vsakega je predvidenih nekaj več kot
992 evrov bruto. To je pomenilo, da je
skupni znesek presegel proračunska
sredstva, zagotovljena na tej postavki, zato je morala komisija vse vloge
zavrniti.
g Občina Medvode je že drugo leto zapored prejela priznanje na natečaju
Planetu Zemlja prijazna občina. Društvo Planet Zemlja je v sodelovanju z
Ministrstvom za okolje in prostor tudi
letos razpisalo vseslovenski natečaj za
ta naziv. Svečana podelitev je bila 24.
novembra, ob osrednji prireditvi sejma
Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču. Priznanje je v imenu Občine
Medvode prevzela občinska inšpektorica Martina Schlaus.
g
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Zajtrk za podporo
slovenski hrani
Medvoški župan je letos zajtrkoval
z otroki iz vrtca v Smledniku.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OBČINE
Vsak tretji petek v novembru je dan slovenske hrane. Kot pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
glavni namen razglasitve takšnega dne podpora slovenskim
pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega,
zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s
postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.
V okviru dneva slovenske hrane poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, v katerega so vključeni slovenski vrtci in
osnovne šole. Namen je, da že otroci spoznajo pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega oko-

Predstavniki slovenskih občin
v Medvodah
MAJA BERTONCELJ
V sredo, 30. novembra, je v Športni dvorani Medvode potekala
13. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila posvečena novi prostorski in gradbeni zakonodaji, obravnavi tematike
pametnih skupnosti in stališčem občin do lekarniške dejavnosti.
Kot pojasnjujejo na Skupnosti občin Slovenije, je obravnava predvsem gradbene in prostorske zakonodaje še posebej pomembna,
saj so bili 22. novembra letos v vladno proceduro vloženi predlogi
Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Kot dodajajo, predlogi zakonov
predhodno niso bili usklajeni s stališči občin, kljub temu da gre
za materijo in vsebine, ki se nanašajo na nova področja oziroma
postopke, ki bodo ob uveljavitvi predpisov za občine prinesli nove
organizacijske in finančne posledice. Seje se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) uporabnike pitne vode
iz naslednjih VVS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v
veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato potrebno do
nadaljnega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati: VVS Golo Brdo - Polana, VVS Mamovec - Tehovec, VVS Žlebe
- Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše in VVS Sora – le hiše, ki
niso priključene na javni vodovodni sistem. Poročila o spremljanju
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS ter poročila o
preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na spletni strani Občine Medvode (http://www.medvode.si/obvestila.htm).
Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo
s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

lja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane
ter gibanja. Tudi letos se je tradicionalnega slovenskega zajtrka udeležil medvoški župan in se tokrat pridružil otrokom
v vrtcu v Smledniku. Spremljali so ga predstavniki občinske
uprave, predstavnika Občinskega čebelarskega društva Medvode in vodstvo Vrtca Medvode.
Za tradicionalni zajtrk so imeli kruh, maslo, med, mleko ter sadje. Otroci imajo tovrstni zajtrk radi, kar nekaj pa vedo tudi o čebelah in medu. Ne nazadnje to področje spoznavajo tudi v vrtcu.

Ali ste vedeli ...
 da se v občini Medvode vsako leto rodi med 140 in 200
novorojencev, za katere občina ob rojstvu prispeva enkratno
denarno pomoč? Trenutni znesek te pomoči znaša 213,49
evra, izpolnjeno vlogo za dodelitev pomoči pa lahko starši v
roku šestih mesecev po rojstvu otroka oddate po pošti oziroma v sprejemni pisarni Občine Medvode.
 da Vrtec Medvode deluje na kar 8 lokacijah, kjer v 38 oddelkih trenutno skrbijo za 686 malčkov? Za otroke skrbi sto
pedagoških delavcev, skupaj pa je v vrtcu 126 zaposlenih.
Za financiranje predšolske vzgoje Občina Medvode v letu
2016 namenja 2,12 milijona evrov proračunskih sredstev,
kar predstavlja 13,43 odstotka celotnega proračuna Občine
Medvode (ta letos znaša 15,79 milijona evrov). Poleg financiranja poslovanja vrtca je Občina v letošnjem letu skupaj
z Vrtcem Medvode namenila približno 480 tisoč evrov za
obnovo centralne kuhinje Vrtca Medvode in še dodatnih 30
tisoč evrov za vzdrževanje preostalih objektov.
 da imamo v občini Medvode kar štiri osnovne šole in dve
podružnični osnovni šoli? Skupaj je v šolah 1463 učencev v 73
oddelkih, zanje pa skrbi 210 zaposlenih. Največja je Osnovna šola Preska, ki jo skupaj s podružničnima šolama (Topol
in Sora) obiskuje 569 učencev. V OŠ Medvode je 361 učencev,
v OŠ Simona Jenka Smlednik 272 in v OŠ Pirniče 261. Redni
osnovnošolski program financira Republika Slovenija, Občina Medvode pa skrbi za gradnjo in vzdrževanje objektov ter
nadstandardni program. V letu 2016 za pokrivanje stroškov
poslovanja osnovnih šol iz proračuna občina namenja 240
tisoč evrov, za investicijsko vzdrževanje 65 tisoč evrov, 40 tisoč evrov pa je namenjenih za pokrivanje stroškov nadstandardnega programa v šolah (jutranje varstvo, varstvo vozačev,
popoldansko varstvo in angleški jezik na razredni stopnji).
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VESELI DECEMBER V MEDVODAH
Mestni trg pred Knjižnico Medvode

PETEK, 9. 12. 2016 ob 17.30

PRIŽIG PRAZNICNIH LUCI
PETEK, 16. 12. 2016 ob 17.30
MEDVODE ZA MLADE
SOBOTA, 17. 12. 2016 ob 18.00
3. TEKMOVANJE V KUHANJU
VINA IN CAJA s SKUPINO ŠPICA

PETEK, 23. 12. 2016 ob 17.30
IGRICA ZA OTROKE in
OBISK DEDKA MRAZA
SOBOTA, 31. 12. 2016 ob 20. uri

SILVESTROVANJE
SILVESTROVANJE
v ŠPORTNI DVORANI MEDVODE

z Ansamblom SVETLIN
Rezervacije: TIC Medvode, 01 361 43 46

PRAZNICNE USTVARJALNE DELAVNICE 12., 14., 16., 19. in 21. december
vsak dan ob 17. uri v Knjižnici Medvode

www.medvode.si

Ustvarjanje pisem za Božicka in Dedka Mraza
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V dobrem letu postregel trideset tisoč strankam
Na parkirišču ob Barletovi cesti je ponovno odprt "drive in caffe", ki je bil prvi v
Sloveniji. Projekta se je po dolgih letih v gostinstvu lotil Matjaž Prek iz Preske.
MAJA BERTONCELJ
Drive in caffe v Medvodah je septembra
po enem letu zaprtja na novi lokaciji ponovno odprl svoje okno. Ob prvem odprtju, 14. avgusta 2014, je bil to prvi in edini
tovrstni način postrežbe kave, drugih
napitkov in hitrih prigrizkov v Sloveniji. Pobudnik projekta je bil Matjaž Prek
iz Preske, ki je prej štirinajst let delal v
gostinstvu.
Kot je dejal, je t. i. drive in ena izmed
stvari, ki nam olajšajo življenje. "O tej
ideji sem razmišljal zadnjih šest let,
preden je prišlo do realizacije. Tako dolgo je zorela tudi zato, ker ko si v službi,
zmanjka časa za urejanje vsega potrebnega. Nato sem se le odločil poskusiti. V
službi sem dal odpoved in začel. Po sedmih mesecih priprav, zbranih vseh potrebnih soglasjih, smo odprli prvi "dive
in" v Sloveniji, ki je bil neposredno ob
glavni cesti pri nekdanjem makadamskem parkirišču odprt eno leto in en

Matjaž Prek je prvi v Sloveniji odprl "drive in caffe". Na sliki skupaj z življenjsko sopotnico
Andrejo.
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mesec," je pojasnil. Z obiskom je bil zadovoljen: "Pokazalo se
je, da je bila to glede na investicijo in tveganje ena najboljših
odločitev. V dobrem letu smo postregli trideset tisoč strank."

KUHANJE KAVE JE UMETNOST
Kiosk je bil nato eno leto zaprt, odprl pa se je istočasno z urejenim parkiriščem, prvim "parkiraj in odpelji se" parkiriščem
v Medvodah. "Moj vložek v investicijo je bil v finančnem smislu okrog štirideset tisoč evrov, velik pa je bil tudi psihični
vložek. Do zaprtja je prišlo zaradi rekonstrukcije vozišča in
ureditve parkirišča. Zbrati je bilo treba moči in zaupati, da
bo tokrat vse šlo, kot je treba. Izteklo se je dobro," je pojasnil
Prek in dodal, da so ga ljudje v času, ko je bil kiosk zaprt, veliko spraševali, kdaj bodo lahko znova zjutraj prišli po kavo,

zato je bil optimističen, da bo prodaja dobra še naprej. Največ
prometa je v jutranjih urah, med peto in osmo zjutraj. Takrat
kavo streže prav Matjaž, ki je pridobil tudi certifikat o tradicionalnem italijanskem slogu priprave kave na Illy caffé
university v Trstu v Italiji. Kot poudarja, pripraviti dobro kavo
ni enostavno: "Vsak, ki pozna zgodovino kave, ve, da je kuhanje kave velika umetnost. Najprej je treba spoznati kavo, vsa
zrna, in potem dobiti občutek za pripravo."
Z obiskom je zelo zadovoljen, v "drive inu" v Medvodah, ki se po
novem imenuje Cafe ParkPlac drive-in, pa se lahko ustavite tudi
ob sobotah. "Na novi lokaciji imamo sedaj odprto dobra dva meseca. Naše takratne redne stranke so se vrnile, do novega leta
pričakujem, da bo obisk takšen, kot je bil pred zaprtjem. Nekaj
je bilo negotovosti, ker nismo več neposredno ob glavni cesti, a
se je izkazalo, da so bile skrbi odveč," je še dejal Prek.

MOŠKI IN ŽENSKI FRIZERSKI SALON

BOČK O
VESEL 
BOŽIČ IN 
SREČNO
NOVO LETO!

2017

mo
ro č a
o
ip se!

TAPOS D.O.O., BARLETOVA CESTA 4 B, MEDVODE

Pr

BOČKO CIRIL s.p., C. KOMANDANTA STANETA 6, MEDVODE

C. kom. Staneta 6, 1215 Medvode
tel.: 01 36 11 452

Vesele praznike in srečno novo leto 2017!
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Novosti na policah Knjižnice Medvode
GOMBAČ, ŽIGA: NK SVOBODA
Anej in Sabi, fanta enakih let in enakih
želja. In do nedavnega podobnega življenja. Nogomet je bil središče njunega
življenja. Ko slovenski najstnik spozna
sirskega najstnika, ki mu na grškem
otoku reši življenje, Anej pravi: "Tudi v
svoji glavi sem pošlihtal veliko zadev.
Recimo to, da imam neverjetno srečo, da
sem se rodil, kjer sem se rodil. V kraju,
ki omogoča življenje, ki si ga želijo živeti
tisoči. Tisoči, kot je Sabi. Zato nimam kaj
jamrati in se smiliti samemu sebi." Fanta premagata vse ovire in pokažeta, da je
sožitje različnih kultur in svetov možno.

MAZZINI, MIHA:
ZEMLJEVID TUJIH ŽIVLJENJ
Kartografu Robertu umre žena in sam
se odpravi na skupaj načrtovano potovanje po Turčiji. Tam kupi ukraden iPad,
za katerega ugotovi, da je last Slovenke
Dore. Robert se obsedeno poda v iskanje

lastnice in se zaplete v mrežo tujih življenj, ki neizogibno vplivajo tudi na njegovo. Ko v odročnem letovišču najde Dorino mamo Hano in tam spozna vaškega
poslovneža Egona in »Petra«, s katerim
je Dora ustvarjala pustne slike na iPadu,
se začne napeta zgodba. Dora zaradi želje po pozornosti na Facebooku objavi, da
odhaja v kalifat borcem rojevati otroke.
Jezna naj bi bila na svojo mamo, ki ji ni
razkrila imena pravega očeta. Ko Robert
odkrije resnico, je zanj že prepozno.

BATTY, PETER:
TITOVA VELIKA PREVARA
Angleški novinar P. Batty poskuša v tej
knjigi čim natančneje navesti razloge, ki
so prispevali k dejstvu, da so Britanci po
letu 1943 prenehali podpirati Dražena Mihajlovića in so vso podporo namenili Titu.
Tito je s svojimi partizani napadal okupatorjeve vojaške enote ne glede na žrtve
med civilnim prebivalstvom, Mihajlović

pa ni hotel izpostavljati srbskega prebivalstva okupatorjevim represalijam in se
je s svojim četniškim gibanjem osredotočil v glavnem le na rušenje gospodarskih
in železniških objektov. Britancem so bili
partizani zaradi intenzivnejšega napadanja okupatorskih enot bliže kot četniki,
center britanske obveščevalne službe v
Kairu pa je zaradi komunističnega prepričanja nekaterih svojih najpomembnejših članov močno vplival na prikrajanje poročil o dejanski četniški dejavnosti
v medvojni Jugoslaviji. Čeprav je Tito Britancem zagotavljal, da v Jugoslaviji ne
bo komunistične revolucije, je dejansko
naredil vse, da je do popolne spremembe
režima po vojni v Jugoslaviji tudi prišlo.
Britanci so proti koncu vojne to tudi spoznali, toda za Mihajlovića je bilo že prepozno. Takoj po koncu druge svetovne vojne
so Američani Mihajloviću podelili visoko
vojaško odlikovanje, ker je njegovemu gibanju uspelo rešiti več sto ameriških vojaških pilotov.

Osvajajmo vrhove in dosegajmo cilje
skupaj tudi v prihajajočem letu.

Srečno

Sora 21, SI-1215 Medvode

www.brinox.eu
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Kotiček za trajnostni razvoj

MOJCA FURLAN
Praznično decembrsko obdobje s svojo
bogato pisano preobleko lučk in okraskov je vsako leto še posebej svečano.
V davni preteklosti je bil čas okoli zimskega solsticija, ko sonce umre in se
ponovno rodi, zelo skrivnosten čas. Ljudje so morali pridobiti duhove rasti na
svojo stran. Naši predniki so prižigali
kresove, ki naj bi umirajočemu staremu Svarogu pomagali ohraniti moč. Žal
so božični kresovi danes pozabljeni. Vsa
svetloba tako v zgodovini kot tudi danes
naj bi nadomestila pomanjkanje sonca,
njegove svetlobe in toplote.

Novoletni čas danes zaznamuje tudi
svetlobno onesnaževanje in preglasno
pokanje pirotehničnih sredstev. Svetlobno onesnaževanje narašča tudi v
Sloveniji. V svoji občini imamo mnogo
možnosti, da zmanjšamo posledice na
ljudi in za okolje. Že ob preprosti nočni vožnji skozi naselja ugotovimo, kje
so ceste ponoči brez potrebe premočno
osvetljene. Namestitev senčil na cestnih svetilkah je pravilna, ko osvetljuje
samo tla, ne pa okolice. Zmanjševanje
nočne svetlobe ima pozitivne učinke na
ljudi in živali. Premočna svetloba pronica skozi žaluzije in moti nočni spanec.
Človekov imunski sistem se najbolje
obnavlja ponoči pri mirnem spanju. Ponoči svetloba moti živali, ki so del mreže življenja in biotske raznovrstnosti.
Žuželke izgubijo svojo orientacijo in žal
nemalokrat poginejo zaradi utrujenosti
ali toplote. S tem je prekinjena naravna prehranjevalna veriga, kar vpliva na
druge živali. Zaradi pomanjkanja nočnega mrčesa je na robu izumrtja tudi
naša znana žival čuk. Privlačni ognje-

VRHUNSKI LETNIK 2016
ŠE NA ZALOGI

meti navdušujejo ljudi. A ne vseh. Močni svetlobni in zvočni učinki vznemirjajo ljudi, majhne otroke, starejše. Hrup
močno prestraši živali. Strah, grozo in
stres najlažje opazimo pri hišnih ljubljencih. Na silvestrovo mnogi lastniki
ne upajo zapustiti živali zaradi intenzivnega pokanja. Kaj pa divje in rejne
živali? Verjetno ni živali, ki bi se dobro
počutila ob glasnem metanju petard in
raket. Z nakupom porabimo precej denarja, ki bi ga morda lahko porabili za
dobro knjigo, gledališče ali kako drugo
razvajanje "za dušo". Denar lahko komu
podarimo v dober namen ali kot pomoč
v stiski.
Prijetno bi bilo slediti nekaterim skupinam in društvom, ki obujajo stare
ljudske običaje. Prebiranje bogate zakladnice ljudskega izročila pisateljice Dušice Kunaver nas popelje v vznemirljivo
potovanje v davno preteklost preprostega človeka. Stare šege in navade nam
razkrivajo, kako je človek živel kot del
narave. Spoznajmo ponovno dvanajst
volčjih noči, štefanovo, šentjanževo,
tepežni dan, čar zimzelenega rastlinja,
skrivnostna stara bitja. Morda se v nas
na novo prebudi sožitje z okoljem, z živimi bitji in s samim seboj.

www.peugeot.si

Ne zamudite odlične priložnosti
in nas obiščite v salonu!

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187
g/km. Število delcev: od 0,01 do 21,08. 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.

PEUGEOT 308 & 308 SW

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00
RODEX.indd 1

29/11/16 14:40
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Zlati maturant, ki ga zanima multimedija
Luka Ilinčič je na maturi zbral vse možne točke. Sedaj študira na Inštitutu in
akademiji za multimedijo. To je področje, ki ga že od osnovne šole najbolj zanima.
MAJA BERTONCELJ
Luka Ilinčič s Spodnje Senice je letošnji
zlati maturant, a tega ne obeša na veliki
zvon. Kar nekaj besed je bilo potrebnih,
da je pristal na pogovor.
Če začneva pri tem, po čemer vas
poznam: kot tehnika v Jedru in kot
snemalca TV Medvode. Sta to hobija?
"Vse se je začelo iz hobija, iz veselja do
dela, in sicer na prehodu iz osnovne v
srednjo šolo. Imel sem to srečo, da sem
prišel zraven v klubu Jedro najprej kot
pomočnik, nato kot tehnik, vzporedno
pa sem vzpostavil tudi kontakt s TV
Medvode, kjer sem začel delati kot snemalec. Oboje delam z velikim veseljem,
prinese pa mi tudi nekaj zaslužka."
Pojdiva k razlogu za pogovor: ste
zlati maturant. O tem ne govorite ravno na glas?
"Ne, nisem tak tip človeka, da bi se hvalil s takimi stvarmi, poleg tega se mi to
ne zdi nič posebnega. Po eni strani sem
vesel, da sem sebi in drugim dokazal,
da lahko nekaj dosežem, po drugi strani pa menim, da to ni dosežek, ki mi
bo v življenju na dolgi rok predstavljal

V prostem času je tudi tehnik v klubu Jedro.

Luka Ilinčič na podelitvi priznanj zlatim maturantom s predsednikom države in ministrico
za šolstvo / Foto: osebni arhiv
večjo dodano vrednost in mi pomagal.
Bistveno je praktično znanje in na tega
se osredotočam. Seveda pa drži, da sem
imel vse točke na maturi. Delal sem poklicno maturo z dodatnim petim predmetom."
Učenje se začne v družini ...
"Prvi, od katerih sem se učil, so bili moji
starši ter brat in sestra. Moram reči, da
imam srečo, čeprav nekateri temu ne
pravijo tako, da imam toliko starejšega
brata in sestro, da sem pravzaprav vseskozi živel med samimi odraslimi, se od
njih učil. Vselej sem se skušal predvsem
na tehničnem področju kaj novega, zanimivega naučiti."
Ste že v osnovni šoli kazali takšen
talent?
"Obiskoval sem OŠ Medvode. Glede področij multimedije se je takrat vse začelo na šolskih prireditvah z učiteljem
Rokom Jamnikom, ki me je navdušil
najprej za avdio produkcijo, potem smo
v sodelovanju z nižjimi razredi ustanovili tudi šolski radio, ki je kar dobro
zaživel. Učenci so bili zadovoljni, mi
pa tudi, ker smo lahko delali tisto, kar
nam je všeč."

Ste bili vsa leta odlični?
"Vseh devet let v osnovni šoli in vsa štiri
leta v srednji šoli sem imel povprečje za
odličen uspeh. V osnovni šoli sem bil na
žalost zato večkrat tarča in so se mi posmehovali, da sem "piflar". Navadil sem
se na to."
Kako je prišlo do izbire srednje šole?
"To je bila prva velika težka odločitev v
življenju. Vedno so me zanimale tehniške vede, nisem pa čisto vedel, kam
bi se usmeril. Potem sem se na koncu
odločil za Vegovo, torej Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana, morda tudi zaradi zelo
urejenega sistema. Zdela se mi je dobra
šola. Če sedaj pogledam nazaj, sem se v
redu odločil. V teh štirih letih sem pridobil kar nekaj znanja, imel priložnost
sodelovanja tudi z drugimi šolami in
ljudmi, ki delujejo na tem področju, in
si s tem razširiti obzorja, tudi v video in
avdio produkcijskem smislu."
Kako to, da niste izbrali srednje medijske šole?
"Čeprav sem po srcu in duši multimedijec, še vedno skušam gledati na to, da
imam vedno varno izbiro, ozadje, tudi
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3. 12. prižig luči in koncert Bassless,
koncerti Jinx, Vlado Kreslin,
Panda, Avtomobili,
jazz, stand up, pevski zbori,

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Tuba božički, otroški program, praznična vasica,
kulinarika, hišica Dedka mraza, Božičkove sani

Dobrodošli v Kranju, kulturnem srcu Slovenije,
kjer se veselje po obrazi zlije, kjer mine jeza notránj’ga prepira,
kjer petje ‘z polnega srcá izvira, zbudé se v srcu sladke harmonije.
France Prešeren

www.visitkranj.com

10. 12. od 10. do 18. ure IN 11. 12. od 10. do 17. ure
V praznično okrašenih Rovih pod starim Kranjem se
predstavlja Pomurje. Vabijo vas na pokušino prleških
in prekmurskih kulinaričnih dobrot.

P

Ker pa je prednovoletni čas tudi čas nakupov daril, vam pomurski
rokodelci ponujajo široko paleto izdelkov domače in umetnostne
obrti. Privoščite si prednovoletno razvajanje “v Pomurju” in nakupite
novoletna darilca v kranjskem podzemlju.

Pr

Vhod v rove je na
Jelenovem klancu in
pod Kokrškim mostom.
Prodaja vstopnic je
v Kranjski hiši; cena:
odrasli 5 EUR, upokojenci
in študentje 4 EUR,
otroci in mladi do 18. leta
brezplačno.
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VSTOPNICA VKLJUČUJE
KUHANO VINO
NA GLAVNEM TRGU.
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj

če mi vse spodleti, da imam narejeno smer, kjer se lažje
zaposlim. Zato sem se takrat odločil za elektrotehniko in
tudi v multimediji mi ta znanja dostikrat pridejo prav."
Koliko truda je bilo treba vložiti za vse točke na maturi?
"Preveč. Temu sem namenil veliko časa. Verjamem, da se
je marsikdo učil še več in potem naredil z nižjo oceno, a
zdi se mi, da sem se z maturo preveč obremenjeval. Če je
bilo vredno, bo pokazal čas. Prišel sem na želeno fakulteto, tako da recimo, da je bilo vredno."
Kateri so bili vaši bolj in kateri manj močni predmeti?
"Največ sem moral delati na najbolj teoretičnih predmetih. Nisem ljubitelj učenja na pamet, zato so mi bolj
ležala področja, kjer sem lahko bolj uporabil neko uporabno znanje, kot sta na primer matematika in sploh
elektrotehnika."
Vaših močnih področij izven šole pa ni težko uganiti
...
"Težko sam zase rečem, kaj so močna področja. Najbolj
uživam v različnih področjih multimedije, v tem, kar delam v Jedru in na TV Medvode, tako da upam, da se bom
v tej smeri razvijal še naprej."
Glede na izbiro fakultete je to pričakovati. Se je bilo
težko odločiti?
"Odločitev za fakulteto je bila zelo podobna odločitvi za
srednjo šolo. Imel sem dva podobna tekmeca, na koncu
sem se odločil zadnji dan, tik preden je bilo treba oddati
prijavnico. Nisem se znal opredeliti, ali bi šel raje študirati to, kar mi je všeč, kar rad počnem, ali tisto boj uporabno in kjer bom lažje dobil službo. Na koncu sem se odločil za to, kar mi je všeč in za enkrat tega ne obžalujem.
Študiram na Inštitutu in akademiji za multimedije, ki je
pretehtala nad Fakulteto za elektrotehniko."
Multimedija je široko področje. Kaj od tega vas najbolj zanima?
"To je moje večno vprašanje, kaj bi rad delal, ko bom "velik". Nanj žal še nisem našel odgovora, zato se trudim
poskusiti se v čim več različnih oblikah in delih multimedije, da bi se čim več naučil in izvedel. Upam, da bom
na koncu našel nekaj, kjer se bom ustalil in rekel, da je to
tisto, kar bi rad delal."
Kakšni so prvi vtisi s fakultete?
"Fakulteta je drugačen svet kot srednja šola. Drugačna so
pričakovanja, načini ocenjevanja, dokazovanje znanja.
Na začetku ni bil šok, bolj presenečenje. Potreboval sem
kakšen teden, da sem razumel, kaj se od mene zahteva,
sedaj pa se čedalje bolje vključujem v študijske tirnice."
Kako preživljate prosti čas?
"Ga je bolj malo. Pogledam kakšno televizijsko serijo, skušam pa tudi v prostem času biti čim bolj uporaben in čim
več narediti. Vedno rad rečem, da sem dva projekta v zaostanku, tako da mi dela nikoli ne zmanjka."
Za konec: kakšen je vaš nasvet vsem, ki še sedijo v
osnovnošolskih in srednješolskih klopeh?
"Dajte vse od sebe. Po eni strani je to verjetno najlepše obdobje, v katerem skušajte po eni strani uživati, po drugi strani pa ne zanemariti šole in učenja. Na koncu vas to lahko
tepe. Če ne boste imeli dovolj točk za vpis na želeno šolo
ali fakulteto, poti nazaj ni več. Potrudite se toliko, kolikor
mislite, da se morate, da boste dosegli tisto, kar hočete."
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Državni prvak
v logiki
Martin Belušič iz Osnovne
šole Preska je na državnem
tekmovanju v logiki osvojil
vse možne točke. Na šoli že
dolgo niso imeli državnega
prvaka v znanju. Martin
pa ni uspešen le v šoli,
temveč tudi v glasbi. Igra
klavir. Poleg tega hodi tudi
k tabornikom. "Čudim se,
kako se nekateri lahko
dolgočasijo," pravi.
MAJA BERTONCELJ
Letošnje državno tekmovanje v logiki je
potekalo na Osnovni šoli Medvode, na
njem pa se je zelo izkazal Martin Belušič, učenec 7. razreda OŠ Preska. Bil je

Martin Belušič in mentor Uroš Medar med reševanjem nalog iz logike
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»Lani sem bil prvič na državnem tekmovanju
in dobil srebrno priznanje v matematičnem
kenguruju. Letošnjega zlatega priznanja sem
zelo vesel. Naloge so bile zahtevne, a že ko sem
oddal, sem vedel, da sem dobro pisal, nikoli pa
ne veš, ali si zagotovo rešil pravilno.«
eden od štirih iz svoje generacije, ki so osvojili vse možne
točke in tako postal državni prvak v logiki. Zlato priznanje
mu veliko pomeni, nanj pa so ponosni tudi na šoli. Njegov
mentor je Uroš Medar, učitelj matematike, pri pripravi pa je
sodelovala tudi Mateja Osredkar, učiteljica slovenščine.
"To je eno najtežjih tekmovanj. Je kombinacija logike in lingvistike. Takšno priznanje pomeni veliko pohvalo za šolo,
sploh pa za Martina. Za tekmovanje v logiki smo imeli petnajst ur priprav, Martin pa je veliko nalog rešil tudi doma.
Sprejel je vse moje komentarje in spoznal, da zmore sam. Zagotovo je za tem tudi podpora staršev. Ogromno znanja je pokazal že na šolskem tekmovanju. Glede na to, da je letos imel
sploh prvič priložnost udeležiti se državnega tekmovanja v
logiki, je to res uspeh. Bil je povsem sproščen, nič ga ni bilo
strah, kar je tudi njegova odlika," je vesel mentor Uroš Medar.
Na preški šoli že dolgo niso imeli državnega prvaka iz znanja,
so pa uspešni na športnem področju.
Za Martina to ni prvo državno priznanje iz znanja. "Lani sem
bil prvič na državnem tekmovanju in dobil srebrno priznanje v
matematičnem kenguruju. Letošnjega zlatega priznanja sem
zelo vesel, tudi zato, ker imam spodbudo v razredu, med sošolci. Me hvalijo in občudujejo. Naloge so bile zahtevne, a že
ko sem oddal, sem vedel, da sem dobro pisal, nikoli pa ne veš,
ali si zagotovo rešil pravilno," je dejal Martin Belušič, ki prihaja iz Sore, kjer je prva leta obiskoval tamkajšnjo podružnično
osnovno šolo. "Naloge so bile zares zahtevne. Niso bile postopkovne, temveč je iz znanja, ki ga je dobil, moral sam najti postopek. Učencem sem pri matematiki pokazal, kakšne naloge
so reševali," je dodal Medar.
Martin pravi, da mu med šolskimi predmeti najbolj ležita matematika in glasba, najmanj pa zgodovina. Obiskuje tudi Glasbeno šolo Franc Šturma in igra klavir. "Vsak dan vadim po uro
in pol, potem pa igram še kaj "zase". Hodim k tabornikom. Rad
sestavljam rubikovo kocko. Pri kocki tri krat tri imam rekord
minuto in pol, pri dva krat dva pa petnajst sekund. Sedaj bom

ŠETINA MARKO s.p., Medvoška c. 3, MEDVODE

POPRAVILO ČEVLJEV
IZDELAVA KLJUČEV
VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA

negativ

NAJ VAS TUDI V LETU 2017 POPELJEMO V SVET!

www.premiumtravel.si I 01 320 7447 I info@premiumtravel.si
črno-bela različica

Obstajata dve rešitvi: Tina, Urška, Ronja, Špela, Sara, Pika in
Tina, Pika, Sara, Špela, Ronja, Urška

Seminar s ciljem povečanja
prenočitvenih zmogljivosti
Ena izmed prihodnjih usmeritev turističnega razvoja v občini Medvode je povečanje prenočitvenih zmogljivosti, so prepričani v Javnem zavodu Sotočje Medvode. Zato bodo v kratkem organizirali
izobraževalni seminar o uporabi omrežij, ki oglašujeta in oddajata
prenočitvene kapacitete. Kljub temu da se številke o prenočitvah
iz leta v leto izboljšujejo, so v zavodu prepričani, da se velik potencial skriva pri zasebnikih. S seminarjem želijo Medvoščanom
dati prave informacije, upajo pa, da jih bo čim več prepoznalo v
turizmu priložnost za osnovno ali dopolnilno dejavnost.

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

izdelovanje ščetk, čopičev in omel
izdelovanje in obnavljanje ščetk za potrebe industrije
 izdelovanje ščetk za potrebe kmetijstva


PREMIUM TRAVEL, MEDVOŠKA C. 3 , 1215 MEDVODE

barvna različica

pozitiv

Na sliki vidiš obraze šestih prijateljic. Ugotovi, kako je kateri ime,
če veš naslednje: Tina in Urška imata enako obliko nosu, Pika in
Ronja imata različni frizuri, Ronja in Sara imata različno obliko
obraza in sta različne volje, Špela in Tina imata različno obliko
obraza, a imata enaki frizuri, Sara in Urška imata različni frizuri in različni obliki obrazov, Urška in Ronja imata različni obliki
nosu, Pika in Špela sta različne volje. Imena zapiši na črte.

ŠČETARSTVO

ŠETINA MARKO, s. p., tel.: 01/3611 207
SREČNO 2017!

PRIMER NALOGE: ŠEST PRIJATELJIC

REBOLJ ANDREJ, s. p.

PREMIUM - MERCATOR
definicije
barv
CENTER MED
VODE in črkopisov
logotip

dobremu možu naročil še Rubikovo kocko štiri krat štiri. Vsak
dan mi zmanjka časa, da bi delal še kaj drugega. Čudim se, kako
se nekateri lahko dolgočasijo. Zame je dan prekratek," je dejal.
Prva stvar, ki jo naredi, ko pride iz šole, pa je domača naloga.
V šoli pri pouku aktivno posluša, tako da se mu pri predmetih,
kot je matematika, ni treba učiti. In kakšen je recept za osvojitev
naslova državnega prvaka v logiki? "Veliko vaj in dobre predispozicije," meni Medar, z njim pa se strinja tudi Martin, ki je že
prej dokazal, da mu naravoslovje izredno leži. Že na razredni
stopnji je bil na šolskih tekmovanjih najboljši v razredu.
Ko bo velik, pravi, bi bil rad pianist, učitelj klavirja ali pa
znanstvenik. Zanima ga tudi vesolje.



Ob izteku starega in začetku novega leta vsem poslovnim partnerjem in zvestim
strankam želimo vesele božične praznike ter srečno in uspešno novo leto 2017.
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Slavnostni koncert vrhunec praznovanja
S slavnostno akademijo so obeležili štiri desetletja Lovskega pevskega zbora
Medvode, v katerem prepeva dvaindvajset pevcev. So eden od osemnajstih aktivnih
lovskih pevskih zborov v Sloveniji.
MAJA BERTONCELJ
Lovski pevski zbor Medvode, ki deluje
v okviru KUD Simona Jenka, letos praznuje jubilej, štirideset let delovanja.
Ob tem so v Kulturnem domu Medvode
pripravili slavnostni koncert in do zadnjega sedeža napolnili dvorano. Izdali
so tudi novo zgoščenko z devetnajstimi
pesmimi in zbornik, v katerem je v besedi in sliki podrobneje predstavljena
zgodovina zbora.

TRINAJST LOVCEV NA PEVSKO POT
Kot je so lahko gostje slišali v programu
prireditve, ki ga je povezoval Matej Ulčar,
se je pisalo leto 1976, ko se je trinajst lovcev, članov Lovske družine Medvode, podalo na pot pevskega ustvarjanja in nastal je Moški pevski zbor Lovske družine
Medvode. Kmalu je prerasel sprva začrtane okvire in razširil svoj pevski repertoar. Leta 1983 se je zbor preimenoval v
Lovski pevski zbor Medvode. Poslanstvo
pravih lovcev danes izpolnjuje le še en
član, veselje do petja pa ostaja nespremenjeno in neprekinjeno že štirideset
let. V zboru, katerega zborovodja je prof.
Viktor Zadnik, poje 22 pevcev. Na slavno-

stnem koncertu so se v prvem delu predstavili z lovskimi pesmimi, v drugem pa
so zapeli slovenske ljudske in narodne
pesmi, med katerimi je bila tudi pesem
z naslovom Slovenec sem, po kateri nosi
ime njihova nova zgoščenka. Program so
popestrili še gostje Domžalski rogisti in
citrarka Tanja Zalokar.
Obletnica je bila tudi priložnost za podelitev nagrad. Dvanajst je bilo prejemnikov Gallusovih jubilejnih značk in
medalj, ki jih prejmejo posamezniki
za aktivno udejstvovanje na področju
ljubiteljske glasbene dejavnosti, podeljuje pa jih Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti. Častna priznanja za trideset ali več let udejstvovanja so prejeli
Karel Boštjančič, Branko Celar, Zdravko
Debeljak in Marko Sušnik. Predsednik
Lovske zveze Slovenije Lado Bradač je
Lovskemu pevskemu zboru Medvode
podelil najvišje priznanje, plaketo za lovsko kulturo prve stopnje. Članom, dosedanjim predsednikom, zborovodjem
in podpornikom pa so se zahvalili tudi
pevci. Lovski pevski zbor Medvode je v
svoji zgodovini imel osem predsednikov
in sedem zborovodij. Zborovodja z najdaljšim, kar 23 letnim stažem je Janez
Čadež. V štiri desetletja dolgi zgodovi-

Predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač je Lovskemu pevskemu zboru Medvode
podelil najvišje priznanje, plaketo za lovsko kulturo prve stopnje. Sprejel jo je predsednik
Janez Šubic.

ni so izdali tri kasete in dve zgoščenki,
imeli neskončno vaj, koncertov in priložnostnih nastopov.

LETOS ŠTIRJE KONCERTI V ZAMEJSTVU
Slavnostni govornik na prireditvi je bil
Janez Šubic, predsednik Lovskega pevskega zbora Medvode, ki je v uvodu malce
pogledal v zgodovino in med drugim dejal: "V prvem viharnem desetletju je zbor
imel veliko vaj in nastopov, članstvo in
menjave zborovodij so bili pogosti, zbor
pa je dozoreval. Pod vodstvom prof. Franca Gornika je leta 1983 izdal prvo kaseto
z naslovom Slovenske lovske pesmi. Po
letu 1991, ko zbor prevzame zborovodja Janez Čadež, se je zbor kadrovsko okrepil in
začelo se je obdobje novih projektov, ki so
obsegali tudi odmevna gostovanja v tujini. V letu 2010 je zbor prejel tudi najvišje
odlikovanje Občine Medvode – pletenico
za izjemne dosežke, prejeli pa smo tudi
odlikovanje Lovske Zveze Slovenije. V tem
obdobju so izdali tudi dve kaseti: Medvoška leta 1995 in prva zgoščenka ter kaseta z naslovom Domovini leta 2002. Leta
2013 je nekoliko spremenjeni zbor prevzel
profesor Viktor Zadnik." V nadaljevanju je
predstavil tudi aktivnosti zbora v jubilejnem letu: "Zbor se je posvetil intenzivnim
vajam in snemanju nove, tokrat že druge
zgoščenke z naslovom Slovenec sem. Pripravili smo tudi zbornik z opisom svoje
štiridesetletne pevske dejavnosti in priredili fotografsko razstavo na Lovski zvezi
Slovenije. Zbor to jesen sodeluje na štirih
koncertih v enotnem slovenskem kulturnem prostoru v zamejstvu. Od teh sta že
realizirana koncerta v Monoštru na Madžarskem in Železni Kapli na avstrijskem
Koroškem, v decembru pa zbor čakata še
koncerta pri prijateljskih lovskih zborih v
Doberdobu v Italiji in Klani na Hrvaškem.
Vrhunec letošnjega jubilejnega leta pa
predstavlja prav nocojšnja prireditev, kjer
javno predstavljamo zbornik o zgodovini
našega štiridesetletnega delovanja in večino pesmi iz naše nove zgoščenke z naslovom Slovenec sem."
Pevcem je na odru družbo delal tudi divji
petelin, ki je njihov simbol.
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Z močnim glasom
Štiričlanska moška skupina Foné megale
pozornost posveča predvsem slovenski
umetni in ljudski glasbi.
PETER KOŠENINA
Moška vokalna skupina Foné megale je novinka v medvoškem
glasbenem prostoru. Delujejo pod okriljem KUD-a Fran Saleški
Finžgar Senica. Obstajajo dobro leto, za njimi pa je dobro obiskani prvi letni koncert.
Štiričlansko zasedbo sestavljajo Dominik Jurca, ki je tudi njen
vodja, Uroš Medar, Miha Osredkar in Klemen Jerinc. Vsi imajo izkušnje z zborovskim petjem. Klemen Jerinc je vodja več
zborov v Ljubljani in okolici, med njimi vodi tudi sorški Moški
pevski zbor. Miha Osredkar je član Komornega zbora Megaron
in nekdanji član Komornega zbora Škofijske klasične gimnazije iz Šentvida, Uroš Medar pa je član župnijskega mešanega
pevskega zbora v Sori. "Za ustanovitev skupine smo se odločili
lani, potem ko smo se s sorškimi cerkvenimi pevci pripravljali
na novo mašo Borisa Rozmana," pravi Jurca, ki je solo petje
študiral na Koroškem deželnem konzervatoriju v Celovcu. "Pobudnika sta bila Uroš in Miha, na avdiciji pa smo nato sprejeli
še Klemena. Prednost pred številnostjo članstva smo dali kakovosti, zato je tudi nastala štiričlanska zasedba," pravi Jurca.
Zasedba se trenutno pripravlja na božični čas, zato tudi vadijo

Foné megale v stari grščini pomeni z močnim glasom, ime pa je
skupini predlagal sorški župnik Jože Čuk. V tamkajšnji župnijski
cerkvi so imeli tudi prvi letni koncert.
predvsem božične pesmi. "Slovenci imamo čudovite božične
pesmi in božični čas kar vabi k prepevanju. Glede na to, da smo
skupaj šele dobro leto, je veliko več tistega, česar še nismo peli
kot tega, kar smo," izzive, pred katerimi stoji skupina, opiše
njen vodja. Želja glede programa imajo veliko, od črnskih duhovnih, do pravoslavnih, renesančnih in drugih pesmi. "K vsaki pesmi pristopimo z željo, da bi nas nagovorila, da bi v njej
odkrili sporočilo in ga prenesli poslušalcem," je povedal Jurca.
Oktobra so imeli v sorški župnijski cerkvi prvi letni koncert,
ki je bil zelo dobro obiskan. "Prijetno smo bili presenečeni, saj
smo nova skupina in takšnega obiska nismo pričakovali," je
vesel Jurca.
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HIŠA
OKUSOV in
CATERING
Naši kuharski mojstri z
ljubeznijo pripravljajo pestro
paleto okusnih veganskih
jedi iz pretežno ekološko
pridelanih sestavin, ki jih v veliki
meri naročamo pri lokalnih
dobaviteljih.

JANTAS D.O.O., GORENSJKA CESTA 13, MEDVODE

Izvrstno kulinarično doživetje
smo nadgradili s ponudbo
izključno ekološko pridelanih,
vrhunskih slovenskih vin.

Gorenjska cesta 13 | Medvode
T: (01) 361 82 55
www.veganfresh.si
ODPRTO VSAK DAN
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Novi lutkovni oder Aljažek
Lutkovna sekcija KUD JaReM je uresničila dolgoletno željo po lastnem
lutkovnem odru.
SAMO LESJAK, FOTO: ARHIV KUD JAREM
V sredini novembra je na Aljaževi domačiji v Zavrhu pod
Šmarno goro potekal slavnostni dogodek z odprtjem lutkovnega odra Aljažek. Na odprtju je bil prisoten tudi medvoški
župan Nejc Smole, ki je skupaj s predsednikom KUD-a JaReM Romanom Verasom prerezal svečani trak. Oba sta v
svojih pozdravnih besedah odru zaželela dolgo življenje in
lepe predstave za otroke iz vrtcev in osnovnih šol kot tudi za
starejše obiskovalce. Pred polno dvorano so člani lutkovne
sekcije uprizorili lutkovno igrico za najmlajše Linček petelinček.
V igrici sodelujejo mlade članice lutkovne sekcije Taja, Kjara in Zoja, ki so se pod okriljem mentorja Romana Verasa
odlično pripravile na izvedbo lutkovne igrice. Svoje vloge so
vadile od začetka šolskega leta in to je bil za mlade lutkarice kar velik zalogaj, saj so morale poleg besedila še voditi
ročno lutko in se gibati v zakulisju novega lutkovnega odra,
ki ga je po svoji zamisli naredil kar mentor sam, seveda ob
pomoči drugih članov. Oder predstavlja veliko pridobitev za
obiskovalce, saj bodo lahko lutkarji uprizarjali tudi zahtevnejše igre.

Medvoški župan Nejc Smole in Roman Veras, predsednik
KUD-a JaReM, sta svečano odprla novi lutkovni oder.
Za naslednje leto je že veliko predlogov za nove igrice, predstava Linček peteliček pa v soboto, 17. decembra, gostuje v Športni
dvorani Medvode – igrici vsi želijo dolgo dobo, da bo razveseljevala mlade obiskovalce.

www.lekarnaljubljana.si | www.lekarna24ur.com | Velja od 1. 12. do 31. 12. 2016.
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LONČEK ZDRAVJA IN
POSODICA ZDRAVJA
S POKROVČKOM

Unikatna keramika - ekskluzivno ročno delo
in ročna poslikava. Idealno za novoletno
obdarovanje vaših najbližjih. Obstojno v
pomivalnem stroju in varno v mikrovalovni pečici.
Pakirano v darilni embalaži.
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Primeren za ogrevanje postelje, različnih delov
telesa, za pomiritev, pri bolečinah v trebuhu, ob
simptomih gripe in prehlada.
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Rože so večne
Medvoški Mladinski center Jedro je bil
novembra v rožah – na ogled je bila
namreč fotografsko-likovna razstava
Floribus in aeternum.
SAMO LESJAK

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O., GORENJSKA C 46, MEDVODE

Razstava fotografskih in likovnih del je posvečena vsem, ki dobro mislijo in se medsebojno povezujejo, kakor nas vse povezuje
tudi cvetje v vsej svoji lepoti in večnosti, so bile besede, ki so
odzvanjale ob odprtju 'rožnate' razstave oktobra na Aljaževini v
Zavrhu pod Šmarno goro, veljajo pa tudi za prijetno in sproščeno
vzdušje na odprtju razstave v MC Jedro, kamor so na ogled prenesli večino razstavljenih del z Aljaževine. Razstava je ob šopku
cvetja povezala avtorje iz foto sekcije KUD Fofité, likovne sekcije
KUD Pirniče, Društva likovnikov Cerklje na Gorenjskem, filmske
foto sekcije in likovne sekcije KUD JaReM, KD Sejalec umetnosti
in likovniki iz KUD Zbilje.
Na ogled so bila tihožitja, cvetoče grmičevje, travniške cvetlice,
ki jih je krasilo sonce izza našega očaka Triglava, ki je obsijalo
reki Savo in Soro, ter prostrana cvetlična polja v medvoški kotlini, na filmskem platnu pa so ustvarjalci poklonili svoje rože
glasbi Johanna Straussa mlajšega Na lepi modri Donavi. Prav

Boris Primožič, Janez Meglič, Gregor Meglič in Roman Veras na
odprtju razstave v MC Jedro / Foto: Primož Pičulin
prelep filmski kolaž fotografij avtorja Gregorja Megliča ob Straussovi klasiki je bil tudi uvod v odprtje razstave v Jedru, kjer je
vse zbrane pozdravil predsednik KUD-a JaReM Roman Veras.
"Rože so nas res povezale in prepričan sem, da je lahko takšna
povezovalna razstava vzor tudi ostalim društvom v naši občini.
Naš cilj pa je tudi, da obiskovalci doživite vsaj delček tistega, kar
smo doživljali likovniki in fotografi pri ustvarjanju svojih izdelkov. Naša gledanja so različna, toda prav to nas bogati," je dejal
Roman Veras in vsem zaželel vse dobro.
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Tema Cvetje v jeseni
PETER KOŠENINA

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

Predsednik KUD-a Oton Župančič Sora Franc Plešec je gonilna sila
ekstempora v Sori. V ozadju prvonagrajena slika.
slike brez žiga ne bi sprejeli, tako pa so zagotovili, da so bili
izdelki res novi in naslikani posebej za ekstempore.
Poleg imenovanja treh najboljših del strokovna žirija vsako
leto podeli tudi pohvale, organizator pa zagotovi tudi nekaj
odkupnih nagrad, ki nagrajenim slikarjem pridejo zelo prav.

Zadovoljiti zahteve odjemalcev ali celo prese
či njihova pričakovanja je vodilo Osemenje
valnega centra Preska. V poslovanje vnašamo
izboljšave, s tem pa smo se pridružili klubu
modernih podjetij z modernim načinom po
slovanja, kjer osredotočenost na odjemalca in
skrb za zaposlene igra glavno vlogo.
Če bodo zadovoljni rejci, ki pri reprodukci
ji svojih čred uporabljajo seme bikov, proiz
vedeno na Osemenjevalnem centru Preska,
bomo zadovoljni tudi mi.
V upanju, da bomo uspešno sodelovali 
tudi v prihodnje, vsem svojim odjemalcem in
vsem bralcem želimo veliko uspehov 
v prihajajočem letu.

KGZS - ZAVOD LJUBLJANA, GOSPODINJSKA ULICA 6, LJUBLJANA

KUD Oton Župančič Sora je v oktobru pripravil že 22. slikarski
ekstempore. Slikarji so slikali na temo Cvetje v jeseni, a ne
nujno v povezavi s filmom po knjižni predlogi Ivana Tavčarja.
Eno od oddanih del je bila slika Janeza in Mete iz filma, ostala
pa so bila naslikana na tematiko jeseni ali cvetja. Strokovna
žirija je izmed 35 oddanih del izbrala tri najboljša. Sestavljala sta jo likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn in predsednik KUD-a Oton Župančič Sora Franc Plešec. Prvo nagrado je
za akril na platnu z naslovom Cvetoča v jeseni prejela Nina
Meglič iz Crngroba, Maruša Štibelj iz Kranja drugo nagrado
za kolaž Jesenske radosti, Janez Ovsec iz Logatca pa tretjo za
akvarel z naslovom Jesen ob Sori. Na sorški ekstempore se
prijavljajo tako akademski kot ljubiteljski slikarji, ki prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Letos se jih je nanj prijavilo 31,
svoja dela pa jih je na koncu oddalo 29. Vse slike so morale
biti naslikane v dobrem tednu dni, kolikor je letošnji ekstempore trajal, organizatorji pa so to preverili tako, da so platno vsakega slikarja prvi dan ekstempora ožigosali. Končane

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

box
pametna izbira.

Mbox, Medvoška cesta 3, 1215 Medvode,
tel: 070 840 614

BC LOKA MEDVODE

SERVIS RAČUNALNIKOV IN
OPREME V MEDVODAH
ENKRATNO PLAČILO

že od

20€

Z BONOM 150€ V PAKETU ŠE VEČ

-25%

popust na dodatno
opremo za telefone ob
sklenitvi naročnine

AM PRO D.O.O., VALBURGA 82, SMLEDNIK

LG K8

Obiščite ali pokličite našo
poslovalnico 070 840 614

KULTURA | 25

S pomočjo knjig bodo
polnili sklede
Dobrodelna akcija Knjižnice Medvode v
sodelovanju s Centrom za socialno delo
MAJA BERTONCELJ
V Knjižnici Medvode so od bralcev prejeli ogromno lepo ohranjenih knjižnih darov. "Darove smo pregledali, in ker vseh ne
moremo vključiti v zbirko, smo se odločili, da 's pisano besedo
skupaj z vami napolnimo skledo'. V decembru bomo tako podarjene knjige ponudili vsem obiskovalcem knjižnice, ki bodo
lahko sami ocenili, kakšno in koliko hrane bodo za knjigo lahko prispevali. Vso zbrano hrano bomo posredovali Centru za
socialno delo Ljubljana Šiška, enoti Medvode, ki jo bo razdelila pomoči potrebnim družinam v Medvodah. Naj prihajajoči
prazniki vsem pokažejo vsaj za trenutek prijazen obraz," sporočajo iz Knjižnice Medvode in vabijo, da jih obiščete.

Desetič prepevali Bitenčeve pesmi
MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV OŠ PIRNIČE
Na odru Osnovne šole Pirniče so sredi novembra prepevali Bitenčeve pesmi. Če so se lani z njimi predstavili osnovnošolci od prvega do tretjega razreda iz otroških pevskih zborov, so bili letos znova na vrsti otroci iz medvoških vrtcev. Prepevalnica strička Janeza
je že tradicionalni dogodek, ki nosi ime po glasbenem ustvarjalcu
in velikem prijatelju otrok Janezu Bitencu. Letošnja je bila že deseta po vrsti, vsako leto pa privabi tudi veliko obiskovalcev.

MEDIVITALOVA NOVOLETNA DARILA
OD 6,96 EUR DO 9,45 EUR
NAJ VAS NOVO LETO NEŽNO RAZVAJA
SOLIME DEO PASTA S PROPOLISOM 30 ml
Naravni deodorant. Na osnovi kokosovega olja
in propolisa. Ne zaustavlja naravnega potenja
kože. Daje dolgotrajno svežino. Brez alkohola in
konzervansov.
+
PROPOLSOL BONBONI GRATIS
SOLIME NARAVNA ZOBNA PASTA 75 ml
Popolnoma naravna. Ustrezna za uporabo pri
homeopatskem zdravljenju. Še posebej priporočamo pri posegih v ustni votlini, pri paradontalni bolezni in aftah.
+
PROPOLSOL BONBONI GRATIS

ZA KREPITEV
ZDRAVJA ČREVESJA

SOLIME KREMA ZA ROKE 75 ml
Iz riževega škroba, olja makadamije, karitejevega masla, eteričnih olj in izvlečkov citrusov
+
Z
PROPOLSOL BONBONIPSILIUM
GRATIS

BERTRAMOM

MEDIVITAL ARGANOVO OLJE 30 ml
Najbolj naravno za vašo250
kožog
+
PROPOLSOL BONBONI GRATIS

Sestava:
99 % psilium (indijski trpotec), 1
kontrolirane organske pridelave

Uporaba:
1/2 do 1 čajne žličke luščin kraj
vodi in zaužije z 250 ml tekočine

PSILIUM Z

Na voljo v Medivitalu v Zdravstvenem
domu Medvode
LIMONO

Sestava:
Psilium seme, eterično olje limo

Uporaba:

Vabljeni na analizo očesne šarenice
1 čajno žličko izdelka namočite
200 g
lahko čez noč. Dobro premešajt
KJE: v Medivitalovi trgovini v Zdravstvenem domu v Medvodahs semeni, pred zajtrkom in zveče
abcdef...
največ dvakrat dnevno.
KDAJ: OB ČETRTKIH
KDO SE BO Z VAMI POGOVORIL: Andrej Istenič, dr. v. med.
Sestava:
GASTROVITAL
Korenina angelike, encijan kore
CENA: brezplačno strokovno svetovanje
kurkuma, cimet, galgant, ingve
Telefon za naročanje: 051 601 997
pegasti badelj, voda, vol. alc 22
100 ml
200 ml

Koledar dogodkov v trgovini Medivital v decembru 2016

Uporaba:
10 do 15 kapljic dvakrat dnevno
Lahko jih pijemo razredčene z vo
Priporočamo jemanje tri mesece

08. 12. 2016

Iridološka analiza – VPOGLED V TELO SKOZI OČESNO ŠARENICO

10. 12. 2016

15% GOTOVINSKI POPUST NA VSE IZDELKE SOLIME

13. 12. 2016

Analiza telesa in vitaminsko mineralni test

15. 12. 2016

Iridološka analiza – VPOGLED V TELO SKOZI OČESNO ŠARENICO

16. 12. 2016

MINI NEGA OBRAZA Z NARAVNO KOZMETIKO GAMARDE

BONBONI SLADKI
KOREN IN JANEŽ

Sestava:
Čisti sok sladkega korena, arom

40g

Miklavžev sejem v Barki

20. 12. 2016	NEINVAZIVNI ODČITEK KRVNE SLIKE:
HOLESTEROL, KRVNI SLADKOR
50% POPUSTIzdelki
S KUPONOM,
KI GAvPREJMETE
V TRGOVINI
so na voljo
specializirani
trgovini Medivital v Zdravstve

MAJA BERTONCELJ

22. 12. 2016

V Društvu Barka iz Zbilj se pripravljajo na Miklavžev sejem, ki
bo v nedeljo, 4. decembra, od 10. do 19. ure v prostorih njihovih
delavnic na Jeprci. Pripravili so otroške, moške in ženske predpasnike, obeske za ključe, lesene gajbice, sveče, smrečice iz različnih vrst lesa, svečnike iz vinske trte, zelišča, čaje, žgane Marijine
podobe in še kaj. Potekal bo tudi srečelov.

v Medvodah, spletni trgovini www.medivital.si, v lekarnah, Sano
Iridološka analiza
– VPOGLED V TELO SKOZI OČESNO ŠARENICO
specializiranih trgovinah.

medi

VITAL

Medivital, d.o.o., Žlebe 13f, 1215 Medvode, T: 041 354 098, www.medivital.si

Medivital d.o.o., Žlebe 13f, 1215 Medvode, Tel: 041 354 098, ww
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Medvoški kulturniki na krovu vesoljske postaje

Medvoški kulturniki pred KSEVT-om, po katerem jih je vodil Dragan Živadinov.
SAMO LESJAK, FOTO: ARHIV KUD JAREM
Od zadnje strokovne ekskurzije kulturnih delavcev v občini
Medvode, ki je vodila na Kras, so minila tri leta, tokrat pa
so se podali na Štajersko. V Kulturnem središču evropskih
vesoljskih tehnologij (KSEVT) sta jih pričakala vitanjski župan Mirko Polutnik in Dragan Živadinov, 'oče' KSEVT-a, ki si
je vzel dragoceni čas za osebno vodenje. KSEVT je zasnovan
po načrtih prve geostacionarne vesoljske postaje – bivalnega kolesa, ki ga je davnega leta 1928 opisal Herman Potočnik
Noordung, slovenski raketni inženir, pionir kozmonavtike
in vesoljskih tehnologij. Na razstavi Objektivi so si ogleda-

li okno z vesoljske ladje Vostok-2, skozi katero je kozmonavt
German Titov leta 1961 prvič v zgodovini posnel površje Zemlje
na filmski trak. Razstavljena je tudi filmska kamera Kiev 16S,
uporabljali sta jo posadki Voshod 1 in 2.
Pot so kulturniki nadaljevali skozi Slovenske Konjice, kjer so
jim predstavili delovanje in financiranje javnih zavodov Knjižnica, Kulturni center in TIC pod enim vodstvom. Pot jih je vodila v naš največji muzej na prostem v Rogatec. Ob koncu so
obiskali še Dvorec Strmol, ki ga je Jakob Strmolski iz Cerkelj na
Gorenjskem prejel od celjskih grofov. Prvič je bil omenjen leta
1436 kot obrambni stolp, ki se je kasneje razvil v graščino. Dan
se je prevesil v večer, ki so ga zaključili v prijetnem druženju.

MODRA FRANKINJA
CVELBAR

0,75 l / 4,99

PENINA
MUŠKATNA
ORMOŽ

EUR

0,75 l

DISKONT

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

PENINA SREBRNA
RADGONSKA
POLSUHA

0,75 l

5,97 EUR

6,84 EUR

T: 04/ 20 10 590

Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure

PENINA
JERUZALEM
ORMOŽ

Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

sec, 0,75 l

3,78 EUR
ČOKOLADA
GORENJKA
S CELIMI
LEŠNIKI,
NOVOLETNA,

450 g /

5,58 EUR

RENSKI RIZLING
ORMOŽ

0,75 l, BUTELJKA

3,78 EUR

TRAMINEC RADGONA

0,75 l, BUTELJKA

5,90 EUR

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

Vse cene so maloprodajne in vključujejo DDV.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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Skupina Domel zaradi širitve proizvodnih programov in vzpostavitve novega proizvodnega obrata na
Trati pri Škofji Loki, išče nove sodelavce. Vse zainteresirane, ki iščete zaposlitev ali si želite zgolj novih
priložnosti, vabimo, da se nam pridružite.
Iščemo sodelavce s fakultetno izobrazbo s področij strojništva, elektrotehnike, mehatronike in
informatike, za delo na razvoju izdelkov, tehnologij, orodij, avtomatizaciji in digitalizaciji procesov,
vodenju projektov, inženiringu kakovosti, nabavni podpori projektov in delo z dobavitelji.
Dodatne informacije in aktualne razpise najdete na naši spletni strani:
www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu:
prosnje@domel.com
ali po pošti:
Domel, d.o.o.
Kadrovski oddelek
Otoki 21
4228 Železniki

Sobota, 14. januar 2017 ob 20.00 uri
Športna dvorana Medvode

SMEHljen!
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POSNETEK, D.O.O., ČEBELARSKA ULICA 7, LJUBLJANA
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Prodaja
vstopnic:
EVENTIM in
TIC Medvode

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manca Špik in »KVATROPIRCI«
Ženski »EXTRA KVINTET«
Rok Ferengja
Gianni Rijavec in Godalni kvartet
Werner
Mladi Dolenjci
Klapa SKALA
ŠVEJK – Kondi Pižorn
KRJAVELJ – Jernej Lampret
Moped show
Otroški pevski zbor Medvode
Perpetum Trobile
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Premiera Špeganje
Gledališče Fofité sezono nadaljuje
s premiero tragikomedije Špeganje.

Igralka Maša Kavčič je prejela nagrado tako na Čufarjevih kot
na Novačanovih dnevih.

Po premieri romantične komedije Ob letu osorej, ki si jo
boste v Medvodah lahko znova pogledali v nedeljo, 11. decembra, in tudi na silvestrovo, po uspešnem sodelovanju
s predstavo Bog masakra na Novačanovih in Čufarjevih
dnevih, Fofitéjevo gledališče nadaljuje sezono s premiero
ljudske tragikomedije Špeganje ali Peepshow pod Alpami.
Gre za tekst švicarskega dramatika Markusa Köbelija, ki
ga bodo Fofitéjevci odigrali pod režijsko taktirko Braneta
Kraljeviča.
"Špeganje je predstava o družini na odročni kmetiji, kjer
na obzorju razen velikih skal ni ničesar, predvsem nobene
perspektive. Le hči Ana sanja zunaj v snegu. In vsi si grejo
pomalem na živce. Po drugi strani živijo v idilični pokrajini, izven mestnega hrupa in hitenja. Na svežem zraku
in z domačo zdravo prehrano, v kraju, o katerem sanjajo
mestni ljudje, ki se z avtobusi vozijo pod gore. Zakaj ne bi
tega pogleda na svoje življenje preprosto zaračunali? Holzerjevi iz svojega brezperspektivnega življenja naredijo resničnostni šov za turiste in se jim prodajo na ogled. Pri
tem se znajdejo pred vprašanjem, ki doleti vsakega udeleženca resničnostnega šova pa tudi vsakega gledališkega
igralca: kako se obnašati, kaj početi, da boš zanimiv in da
bodo kovanci padali v avtomat, ki dviguje zaveso. Igra ima
zato obilo komičnih situacij, ki pa razkrivajo tudi temnejše plati sodobnega potrošništva," pojasnjuje Janez Vencelj,
predsednik KUD Fofité. Premiera Špeganja bo v četrtek, 8.
decembra, ponovitve pa 9., 14. in 23. decembra v Kulturnem domu Medvode.
Fofitéjevo gledališče se je s predstavo Bog masakra izkazalo na Novačanovih in Čufarjevih dnevih. Na 29. Čufarjevih
dnevih je nagrado za najboljšo žensko vlogo prejela Maša
Kavčič za vlogo Anette Reille, nagrado za igralko večera pa
je dobila tudi na Novačanovih dnevih.

FRANC JARC S.P., VAŠE 10 A, MEDVODE

MAJA BERTONCELJ, FOTO: IRENA MARSICH

Želimo vam vesele Božične praznike
ter srečno in uspešno leto 2017.
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Prvič razprodana kino predstava
Medvoščani se znova navajajo, da lahko kino obiščejo v domačem mestu.
MAJA BERTONCELJ
FOTO: ARHIV JZ SOTOČJE
Medvode so jeseni znova dobile kino.
Gre za projekt Javnega zavoda (JZ) Sotočje Medvode, ki je v Kulturni dom Medvode pripeljal Moj kino. Sodeč po obisku
se je novost prijela.
Najbolj obiskan je bil film Pr' Hostar, ki
se je predvajal v novembrskem terminu.
"Za nami je že tretji kino dan in prvič se je
zgodilo, da je bila predstava razprodana.
To pomeni, da je film Pr' Hostar privabil
sto osemdeset obiskovalcev. Opazen dvig
obiska je bil tudi na drugih predstavah.
Videti je, da se Medvoščani počasi spet
navajajo na kino, saj si je aktualne kino
uspešnice mogoče ogledali v domačem
kraju," je zadovoljen Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje Medvode. Naslednji
dan za kino bo v kulturnem domu znova

Uspešnico Pr' Hostar ste si lahko ogledali v medvoškem "kinu". Dvorana je bila polna.
21. decembra, ko si boste lahko ogledali
animirani sinhronizirani film Vaiana,
animirani sinhronizirani film Zapoj, ko-

Vabljeni v prenovljeni

medijo Božična žurka v pisarni in znanstvenofantastični film Rogue One: Zgodba vojne zvezd.
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Vesel božič in srečno 2017
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2GR D.O.O., DONOVA CESTA 2, MEDVODE

Tea Plazar Burja s.p., Donova c. 2, Medvode
Tea
TeaPlazar
PlazarBurja
Burjas.p.,
s.p.,Donova
Donovac.c.2,
2,Medvode
Medvode
AKCIJA: manikura+ gel2 = 15,90 E / diamantni piling =18,00 E
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Ustvarjalne delavnice
z živalsko tematiko

MAJA BERTONCELJ

SANOLABOR, D.D., LESKOŠKOVA CESTA 4, LJUBLJANA

V prihajajočem letu 2017 postojmo in si dovolimo vzeti čas prisluhniti neslišnemu.
Ljubezen ljubi življenje, zato si je vredno dati priložnost učiti se ljubiti na vsakem koraku:
med bližnjimi, na delovnem mestu, pri vsakdanjih opravkih …
Naj nam vsem skupaj uspe zakorakati v prijaznejši jutri. Radostne praznične dni, vse dobro
in prijetnih trenutkov v družbi knjig in literarnih junakov vam želimo medvoški knjižničarji.

KNJIŽNICA MEDVODE, CESTA KOMANDANTA STANETA 10, MEDVODE

Prostovoljke Društva za varovanje okolja in pomoč živalim
Reks in Mila so se v zadnjih mesecih uspešno povezale z ekipo Knjižnice Medvode. Skupaj so pripravili že tri ustvarjalno-izobraževalne delavnice z vsebinami, ki jih pokriva društvo.
Srečanja potekajo vsak prvi četrtek v mesecu z začetkom ob
17. uri v prostorih knjižnice. Vabljeni so otroci od šestega leta
starosti, veseli pa so tudi odraslih. Delavnice potekajo v skupinah, vodijo jih učiteljice, ki so članice društva. Obiščejo jih
zanimivi gostje. Pravljičarka Alenka Spacal je v novembru
brala avtorske živalske pravljice. Spoznali so psičko, ki so jo
otroci lahko tudi pobožali. Izdelali so izdelke iz gline, hišice za
ptice iz lesa in hišice za mačke iz stirodurja. Ravno včeraj so
izdelovali voščilnice iz naravnih materialov z noto varčne in
ponovne uporabe materialov in recikliranja, seveda z živalsko tematiko. Ob ustvarjanju se otroci z mentoricami pogovarjajo, kako pravilno skrbeti za hišne ljubljence, za domače
živali in na kakšne načine lahko pomagamo divjim živalim.
Otroci izvedo, kakšen je odgovoren skrbnik. Ekipa učiteljic si
želi oblikovati skupino mladih, ki bodo skozi obiske delavnic
razvijali radovednost, spoznavali zametke raziskovalnega
pristopa k učenju, osvojili mnogo uporabnih znanj in veščin
za življenje, predvsem pa izoblikovali svoj osebni odnos do
narave in vseh živih bitij. Naslednja delavnica bo 5. januarja.
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Navdušeni nad
parkeljni

Najbolj grozna noč v Goričanah
Na peti Noči parkeljnov je strašilo blizu štiristo
parkeljnov iz osemnajstih skupin.

MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Po ocenah organizatorjev se je
Noči parkeljnov udeležilo okrog
pet tisoč obiskovalcev.
Matijas Dežman, Stražišče:
"Drugo leto sem
tukaj. Zakon je.
To je prostovoljstvo, da se mladi kot parkeljni
in kot delavci še
znajo zbrati skupaj. Vse pohvale organizatorjem."
Zala Jenko,
Preska:
"Nič me ni strah
parkeljnov. Sem
že navajena, saj
pridem
vsako
leto. Je super pri
reditev. Najbolj
grozni so parkeljni iz Avstrije. Letos
so me parkeljni iz Podkorena namazali po obrazu, madeži so tudi po
jakni in le to me skrbi, če se jih bo
dalo odstraniti."
Manca Mašič,
Žlebe:
"Letos sem drugič na tej prireditvi in zelo mi
je všeč. Vzdušje
je odlično. Na
začetku me je
bilo malce strah, potem pa ne več
toliko. Stala sem čisto spredaj pri
ograji. Najboljši so mi bili domači,
goričanski parkeljni."
Neža Trtnik,
Reteče:
"Drugo leto sem
prišla na parkeljne v Goričane. Tukaj sem s
prijateljicami in
imamo se super.
Pri nekaterih skupinah me je bilo
malo strah, predvsem pri Avstrijcih, ki so najbolj grozni. Ko se približajo ograji, stopiš kakšen korak
nazaj, pa je v redu."

Vas je kaj strah?
MAJA BERTONCELJ
FOTO: PETER KOŠENINA
Noč parkeljnov v Goričanah velja za eno
večjih mednarodnih prireditev v Medvodah. To se je pokazalo tudi letos, ko
se je v sprevodu predstavilo 18 skupin z
blizu štiristo parkeljni, po ocenah organizatorjev pa jih je prišlo pogledat okrog
pet tisoč obiskovalcev, kar je največ v
zgodovini prireditve. Od ogleda jih ni
odvrnilo niti deževno vreme.
Parkeljni so se v mimohodu letos v Goričanah predstavili petič. Prišli so iz slovenskih krajev pa tudi iz sosednje Hrva-

Sorške hudobe in njihov letošnji moto klub

ške in Avstrije. Letos ni bilo Italijanov.
Gre za etnološko prireditev. Skupine
parkeljnov so se zvrstile ena za drugo
v obliki mimohoda ter tako predstavile
svoje maske, opremo svojega kraja ter
s tem svojo zgodovino in navade. Parkeljne spremlja ogenj, hrušč, ob tem pa
počenjajo vragolije in strašijo obiskovalce. Najbolj grozni so bili parkeljni iz
Avstrije, nekateri so strašili tudi na drugi, "varni" strani ograde. Mimohod je
letos potekal po 450 metrov dolgi trasi.
Odprle so ga Preške hudobe, za konec pa
so se predstavili domači parkeljni iz Goričan. Vmes so bili z medvoške občine
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še parkeljni iz skupine Moše - Dragočajna ter Sorške hudobe – letos na kolesih
in motorjih. Prireditev se je po sprevodu parkeljnov nadaljevala pod velikim
šotorom z zabavo z Veselimi svati. Organizatorji so zadovoljni. "Peta Noč
parkeljnov je uspela. Ko smo začeli z
organizacijo te prireditve, nismo mislili, da bo imela takšne razsežnosti, smo
pa vedeli, da takšni dogodki privabljajo
ljudi. Miklavževanje je v srcih ljudi. Vsako leto se trudimo, da bi bil spektakel
čim boljši. Želimo jo še nadgraditi. Letos
smo znova malce podaljšali traso, tako
da si je parkeljne povsem od blizu lahko ogledalo še več obiskovalcev. Namen
je tudi, da se tradicija Miklavževanja
ohranja. To je največja prireditev našega društva, ki nam omogoča delo skozi
celo leto. Je v naših srcih, zato je tudi organizacija, ki je velik zalogaj, lažja. Na
sami prireditvi dela sto trideset ljudi,«
je povedal Jakob Knific, predsednik TD
Goričane - Vaše.
Noč parkeljnov bo tudi prihodnje leto,
in sicer 18. novembra. Organizatorji
obljubljajo, da bo še boljša kot letošnja.

Tale deklica je bila zelo pogumna.

Parkeljni so skušali obiskovalcem nagnati strah v kosti.

Na Noč parkeljnov se dobro pripravijo tudi domače hudobe.

Donova cesta 4, MEDVODE

MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

GSM 051 306 250
http://hisnadela.amf.si
e pošta: b.ursic@amf.si
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Obiskali kraje svojih prednikov
Slovensko rodoslovno društvo je skupaj z ameriškim rodoslovnim društvom
organiziralo rodoslovno konferenco, ki so se je v naših krajih udeležili potomci
slovenskih izseljencev. V skupini 53 Američanov sta bili sestri Cheralyn in Joelene,
ki sta se po sledeh svojih prednikov odpravili tudi na Osolnik k Stanku Bukovcu.

Sestri Cheralyn Irene Olivo in L. Joelene Olivo Mack s Petrom Hawlino in Stankom Bukovcem
na Osolniku
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL
Sestri Cheralyn Irene Olivo in L. Joelene Olivo Mack, obe živita v okolici Los
Angelesa, sta Slovenijo prvič obiskali leta
1999. Tedaj sta bili na obisku turistično, ob
svojem drugem obisku septembra letos pa
sta se podali po sledeh svojih prednikov.
Medtem sta namreč izvedeli, da je bil njun
ded Peter Slovenec.
K nam sta pripotovali s še 51 drugimi Američani, potomci slovenskih izseljencev, na
četrto konferenco, ki jo je Slovensko rodo-

slovno društvo organiziralo skupaj z ameriškim. Obiskali so kraje, ki so jih pred več
kot stotimi leti zapustili njihovi predniki
z namenom raziskovanja in dokumentiranja rodovnika ter iskanja in srečanja s
sorodniki. In tako sta se sestri v spremstvu
predsednika Slovenskega rodoslovnega
društva Petra Hawline odpeljali k Stanku Bukovcu na Osolnik. Kajti prav tu, na
Osolniku, na domačiji naj bi se rodil Peter
Bukovec, njun ded. V krstnem listu, ki ga
je izdala ljubljanska nadškofija, med drugim piše, da je bil Peter rojen petega julija

1877, krščen dva dni kasneje, njegov oče je
bil Martin Bukovec, mama pa Anna Štrekelj. Peter se je poročil z Nemko, emigrirala sta v Ameriko na božič leta 1902 in se
nista nikoli vrnila. Kmalu za Petrom se je
v Ameriko preselil še njegov starejši brat, a
je umrl mlad, neporočen, še en brat je izginil neznano kam – prav tako v Ameriki.
Stanka Bukovca sta sestri kar takoj 'vzeli' za sorodnika, podobnosti med njim in
njunim stricem Peteom že po videzu: »Videti je prav tak kot stric Pete. Saj še hodi
kot stric Pete,« se kar nista mogli načuditi. Stanko pa je medtem premišljeval,
kaj mu je pripovedoval oče. Spomnil se
je že, da so njegovi predniki, Bukovčevi,
kupili domačijo in se preselili na Osolnik.
Po imenih pa se je bolj spomnil maminih
dveh bratrancev, Erbežnikovih, da sta se
po vojni preselila v Argentino, v Buenos
Aires. Ampak da bi kakšnega sorodnika
imel tudi v Severni Ameriki? Peter Hawlina mu je pomagal s podatkom, da sta
bila Stankov ded in Peter Bukovec (ded
Cheralyn in Joelene) bratranca in da se je
priimek Bukovec ohranil v rodbini tudi severneje čez lužo.
To je bila izjemna priložnost, da so se novi
znanci in, kot kaže, vendarle sorodniki po
nekem kolenu, spoznali. Sestri Cheralyn
in Joelene v Sloveniji nista bili zadnjič, kot
sta še zatrdili obe prijetno vznemirjeni, da
se sprehajata po krajih in se srečujeta z
ljudmi, katerih del sta tudi sami.

www.elektrokusar.si
www.elektrokusar.si

Srečno 2017!

kolektiv Goričane d.d.

GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d.
Ladja 10, SI-1215 Medvode
www.goricane.si

ElektricnaSTORITVE
popravila
ELEKTRO
041618
618 273
041
273

Elektricna popravila
041 618 273

ZVONE KUŠAR S.P., ELEKTRIČNE INSTALACIJE, KAJAKAŠKA CESTA 52, LJUBLJANA - ŠMARTNO

Vsem občankam in občanom
voščimo vesel božič in
srečno v letu 2017

DOMAČI KRAJI | 35

Andrej Kršinar najbolj skrben
lastnik gozda

Obnovili kapelice
na Kalvariji
MAJA BERTONCELJ
FOTO: JZ SOTOČJE MEDVODE
V oktobru in novembru je na kapelicah
na Kalvariji v Smledniku potekala obnova
podnožja in zamenjava skodel na strehi,
za kar so zaslužni člani Turističnega društva Smlednik, Prostovoljnega gasilskega
društva Smlednik in Javnega zavoda Sotočje Medvode, ki upravlja s Kalvarijo kot
spomenikom kulturne dediščine. Kalvarija

Andrej Kršinar mlajši, po domače Zanošk

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto
podeli priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov, iz vsake območne enote
enemu. Letos jih je podelil na slovesnosti v Slovenskem planinskem muzeju v
Mojstrani.
V ljubljanski območni enoti zavoda za
gozdove so letos za najbolj skrbnega lastnika gozda izbrali Andrej Kršinarja
mlajšega iz Topola pri Medvodah. Kršinarjeva kmetija, po domače se reče Pr'
Zanošk, obsega deset hektarjev kmetijskih zemljišč in petintrideset hektarjev
gozdov, v katerih skoraj vsaka zima zaradi reliefa in lege posesti pusti večje ali

manjše posledice. Moker sneg ni redkost,
prav tako je sestoje večkrat prizadel žledolom, najbolj v letih 1970, 1994 in 2014.
Vsakič so morali pospraviti čez tisoč kubičnih metrov polomljenega drevja, ob
tem pa so upognjenim drevesom letvenjakom dokaj uspešno pomagali tudi s
privezovanjem. Kot ugotavljajo gozdarji,
ima Andrej dober pregled nad dogajanjem v gozdu, tako da običajno sam odkrije sveža žarišča lubadarja in jih tudi
pravočasno sanira. Sečne ostanke smrek
vedno požge, tudi če gre za redno sečnjo.
Velik poudarek daje negi gozdov, pri tem
pa se ne ozira na možne subvencije, ki
jih ponuja država. Po vsaki sečnji in neurju poskrbi tudi za vlake.

s štirinajstimi kapelicami križevega pota in
tremi križi na vrhu je svojevrstna arhitekturna posebnost. Zgraditi jo je dal smledniški
graščak baron Franc Smledniški leta 1772,
obnovljena in osvetljena je bila leta 2001.

S tem oglasom vam do konca februarja nudimo 8%
popust na hrano in opremo za male živali.

SAŠA PRIMOŽIČ s.p., Jobstova cesta 29, Žiri

Vam in Vašim hišnim ljubljenčkom
želimo SREČNO 2017!

2017!

DRAGOČAJNA-MOŠE TURISTIČNA ZADRUGA Z.O.O., DRAGOČAJNA 14A, SMLEDNIK

CVETO ZAPLOTNIK
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Če si družaben, te imajo ljudje radi
Primož Čarman ima veliko prijateljev, s katerimi najraje obiskuje zabave in veselice.
PETER KOŠENINA
Primož Čarman je doma na Senici. Je
invalid, a zanj to ni ovira, ki je ne bi mogel preseči. Na pogovor v enega od medvoških gostinskih lokalov se je pripeljal
sam, po njem pa je imel še opravke zunaj meja občine.
Danes 43-letni Primož se je rodil z boleznijo krhkih kosti. Do 21. leta je doživel več kot sto zlomov, operiran pa je
bil vsaj 35-krat. Do zlomov rok in nog
je lahko prišlo že pri tako nedolžnem
početju, kot je bilo obračanje v postelji.
Posledica so bile številne mavčne obloge, ki so ovirale predvsem rast nog,
zato Primož že od svojega sedmega
leta uporablja invalidski voziček. Trinajst let, od leta 1980 do 1993, je živel
v Kamniku, kjer je v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine obiskoval
osnovno šolo, po njej pa se je tam tudi
izučil za električarja elektronika. Na

Primož Čarman je invalid, a zanj to ni ovira, ki je ne bi mogel preseči.
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–50 %
AKCIJA VELJA ZA LESENI DEL OB NAKUPU Z GOTOVINO DO 15.12.
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Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Najlepše dišiKuhinja
sveže
pečeni
kruh ali velika –
in majhna
pika.
Kuhinja,
v domači kuhinji.
Izberite
svojo.
naj
bo taka,
kot se šika.
Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Salon pohištva ŽABNICA
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Kuhinja in pika.

Alples studio,
studio Ljubljana
Alples
BTCBTC
Ljubljana, tel. 01 541 18 20
T: 01 541 18 20
www.prevc.si
www.prevc.si
E: alples.studio@prevc.si

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si
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ZAHVALJUJEMO
SE ZA OBISK
TER VAM ŽELIMO
VESEL BOŽIČ
IN SREČNO NOVO
LETO.

Svarunova noč v Jedru
SAMO LESJAK
Tradicionalna Svarunova noč je s častilci oltarja folk-metalske glasbe ponovno
napolnila medvoško dvorano MC Jedro in
napovedala vse prej kot milo zimo. Tokrat
so snežne viharje skupaj z volkovi klicali
domači melodični deathmetalci Morana,
ki letos obeležujejo desetletnico ustvarjanja, atmosferični metalci iz osrčja gora
Agan, okultni blackmetalci Srd, nosilci
prvinskega slovanskega duha Voloh in
udarni severni sosedje Heathen Foray.

GOSTILNA
BENCAK
IN TRAFIKA
3 DVA

MIZARSTVO MEZNARIČ D.O.O., ZG. PIRNIČE 37, MEDVODE

Prihaja huda zima ...: Heathen Foray
/ Foto: Max Petač

nejšega. "S tem lahko prevozim mnogo
daljše razdalje. Poleti v idealnih razmerah lahko z enim polnjenjem prevozim
šestdeset kilometrov. Doseže petnajst
kilometrov na uro," reče z iskrenim nasmehom in v isti sapi odzdravi dvema
šolarjema, ki ga navdušeno pozdravita.
Manjše servisne posege, kot je menjava
ščetk pogonskega elektromotorja, opravi kar sam. S skuterjem se lahko odpravi po vseh opravkih, tudi na banko in v
trgovino. "Na pošto dostop s skuterjem
ni mogoč, zato sem z zaposlenimi dogovorjen, da mi pošto prinesejo na zadnjo
stran stavbe, kamor se lahko pripeljem,"
pravi. Poleg te težave na svojih poteh po
občini opaža še pomanjkanje klančin
na pločnikih, zaradi česar na nekatere
ne more zapeljati, in pa neprilagojenost
toaletnih prostorov invalidom v gostinskih lokalih. Nekateri lokali so mu celo
povsem nedostopni.
Vse to ga ne ovira, da se ne bi zapeljal
do Ljubljane, Kranja ali Škofje Loke in
ob tem užival ter pridno nabiral kilometrov. Marsikdo jih v enem letu z
avtom ne prevozi toliko kot on, le malokdo pa vsak kilometer ceni tako kot
Primož.

BENCAK ALEKSANDER s.p., C. KOMANDANTA STANETA 1, MEDVODE

je vodja skupine Calypso in tudi oni me
vzamejo na svoje nastope, če le morejo.
Kapo dol vsem. Veselice po občini lahko
obiščem sam, kam dlje pa se odpeljemo
s prijatelji, ki jih imam veliko," opiše
svojo ljubezen do glasbe in zabavnega
dogajanja. "Moraš ostati med ljudmi in
se ne zapreti vase," je načelo, ki se ga v
življenju dosledno drži.
Pravi, da imajo zdravi ljudje kup težav,
a se sploh ne zavedajo, koliko zdravje
v resnici pomeni. "Mislim, da bi vsak,
če bi lahko izkusil invalidnost, svoje
zdravje in življenje drugače sprejemal.
Ljudje iz majhnih težav velikokrat delajo velike probleme. Če bi nanje gledali
z vidika zdravja, bi hitro videli, da njihove težave morda le niso tako velike,"
razloži. Razen kopalnice doma na Senici stanovanja nima prilagojenega svoji
invalidnosti. V vsakem nadstropju ima
ob stopnicah, po katerih se povzpne z
rokami, invalidski voziček in tako rešuje težavo gibanja.
Pred štirimi leti in pol je s pomočjo Krajevne skupnosti Senica in Občine Medvode v uporabo dobil električni skuter,
s katerim se mu je odprl povsem nov
svet. Zdaj ima že dve leti in pol sodob-

Kamnik nima najlepših spominov.
"Tam je bilo vse zelo tesno. Vladal je
strog red, življenje se je odvijalo po
urah. Ko si postajal starejši, si bil
utesnjen. Nisi imel svobode," se spominja. Po končani šoli se je zaposlil
v delavnici Zveze paraplegikov, kjer
je sestavljal ribiške plovce. Ker so se
zlomi kosti še vedno pojavljali in ker
je imel težave s hrbtenico, se je pred
dobrimi dvajsetimi leti invalidsko
upokojil. Zadnjo veliko operacijo je
prestal pred desetimi leti, z njo pa so
mu kirurgi pomagali odpraviti težavo stiskanja pljuč, ki je bila posledica
ukrivljene hrbtenice.
Vsem težavam navkljub je Primož
ostal vedre narave. "Če si družaben,
te imajo ljudje radi," pravi. Rad se
ukvarja z računalnikom in kaj popravi, najraje pa se zabava. Tisti, ki
obiskujete veselice in druge zabavne
dogodke v občini, ste ga tam že gotovo
srečali. Področje zabave odlično pozna
in pozorno spremlja. "Eden od mojih
dobrih prijateljev, France Peternel, ki
pripravlja zabavno oddajo Gostilna pr'
Francet, me večkrat vzame s seboj.
Drugi dober prijatelj, Domen Kuralt,
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Vesel božič in srečno
novo leto 2017!

Srečen konec:
kanjo izpustil nazaj v naravo

Križaj Robert s.p., Medvoška cesta 1, Medvode

Branko Stropnik je poškodovano kanjo po dveh tednih
zdravljenja lahko izpustil nazaj v naravo.

Kavarna 4 mačke, Center Medvode, T: 01 36 17 963

V prihajajočem letu 2017
V prihajajočem letu 2017

Vam želimo zdravja, sreče, veselja
Vam želimo zdravja, sreče, veselja

Osebnega zadovoljstva in
Osebnega zadovoljstva in

Izpolnitev
skritih želja
Izpolnitev skritih želja

JANA URŠIČ S.P., PLANINA 7, KRANJ

Branko Stropnik med izpustom kanje nazaj v naravo
Dragočajna

Dragočajna

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h

Med dvema trenutkoma se nenadoma
odpro vrata v nov čas,
a sreča vendarle ni v tem času,
temveč v nas….

MAJA BERTONCELJ,
FOTO: BORIS PRIMOŽIČ
Branko Stropnik se je odpravljal na Sv.
Jakoba, ko je v neposredni bližini svojega doma, blizu hidroelektrarne v Medvodah, opazil poškodovano kanjo. Po
številnih telefonskih klicih jo je s pomočjo gasilcev rešil reševalec veterinarske
postaje. Stropnik jo je po zdravljenju,
ker je dolgoletni član Planinskega društva Medvode in ima izkušnje z reševanjem, lahko izpustil nazaj v naravo v
okolju, v katerem jo je našel.
Pri reševanju ga je najbolj zmotilo in začudilo, koliko številk je moral zavrteti, da
je dobil pristojno službo, ki je rešila poškodovano divjo žival. "Na dveh dežurnih ve-

terinarskih službah se ni nihče oglasil, na
informacijah niso vedeli, kam naj se obrnem. Na koncu sem dobil pravo številko
prek številke 112. Med tem je kanja zdrsnila v "šavje" na strmini tik nad gladino jezera. Reševalec, ki je prišel, je moral zaradi
nevarnosti zdrsa na pomoč poklicati gasilce, ki so mu potem pomagali pri reševanju
ujete ptice," je pojasnil Branko Stropnik.
Po koncu zdravljenja v Muti, imela je
zlomljeno kost na levi taci, jo je lahko
po posebnem dovoljenju vodje veterinarske postaje sam izpustil nazaj v naravo. Za lokacijo izpusta je izbral polja
in travnike med Zbiljami in Podrečo,
nedaleč proč od cerkvice nad Savo. "Vesel sem, da se je zgodba srečno končala," je še povedal.

POHIŠTVO ISKRA D.O.O., BARLETOVA CESTA 3, MEDVODE

LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN VSE DOBRO V NOVEM
LETU 2017!

SETRING D.O.O., MEDVODE, ZBILJE 56/A, MEDVODE

Srečno 2017!
Želimo vam
čudovito novo leto,
polno veselja in
dragocenih trenutkov.

SETRING

elektrotehnična trgovina
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Dišalo je po krompirju
V Društvu upokojencev Medvode so pripravili tretji krompirjev dan. Na mizah je bilo
kar sedemnajst različnih jedi iz krompirja, kralj pa ostaja pražen krompir.

Krompirjev dan je bil dobro obiskan.

Krompirjev dan v Društvu upokojencev
Medvode postaja tradicija. "To je eden
bolj odmevnih dogodkov našega društva, s katerim bomo nadaljevali tudi v
prihodnje. Mize so bile polne, poskrbljeno pa je bilo tudi za dobro voljo," je pojasnila Marija Tome, predsednica Društva
upokojencev Medvode.
Glavne organizacijske niti pri krompirjevem dnevu so bile tudi letos v rokah Majde Tratar, ki je vodja ustvarjalnih delavnic. "Tudi tretji krompirjev dan je uspel.

Otroci imajo krompirjeve počitnice, mi
pa smo se odločili, da bomo prvo sredo
po njih imeli krompirjev dan. Namenjen
je druženju aktivnih članov, ki delujemo
na različnih področjih, vsi skupaj pa se
le redko srečamo, saj imamo aktivnosti
ob različnih dnevih. Enkrat na leto je
prav, da se dobimo skupaj in družimo,"
je povedala Tratarjeva in dodala, da so za
prvi krompirjev dan pripravile šest jedi iz
krompirja, lani jih je bilo že deset, letos
pa kar sedemnajst: "Kralj je bil tudi letos pražen krompir, ki smo ga pripravili
na dva načina: z ocvirki in s čebulo. Med

VINSKA KLET

DELOVNI ČAS: 9-12 in 14-17, sobota 9-12, nedelja 9-11

Srečno 2017!

O MARKET D.O.O., MEDVODE, ŠKOFJELOŠKA C. 18, MEDVODE

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ALOJZ IZLAKAR

Pripravili so sedemnajst različnih jedi iz krompirja.
drugim smo pripravile tudi krompirjevo
omako, šaro, krompirjev cmok s paradižnikovo omako in rozinami, sladice iz
krompirja, musake na številne načine ...
Možnosti za pripravo jedi iz krompirja je
ogromno. Smo "krompirjevci". Že od Marije Terezije jemo krompir, repo in zelje.
Jedi smo pripravile članice krožka ročnih del in slikanja. To pomeni, da je za
hrano poskrbelo petnajst članic društva,
prišlo pa je več kot sto ljudi. Naši prostori
so bili tokrat kar premajhni."
Krompirjev dan so popestrili še z glasbo,
petjem in plesom.

Srečno 2017!

Srečno

ANDREJA ZAVRL S.P., VALBURGA 30, SMLEDNIK

2017!

Golo Brdo 9, 1215 Medvode, tel.: 01 3 612 795
čet., pet., sob.: od 12h do 21h
SREČNO 2017
ned., prazniki.: od 10h do 20h
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Peš po Iranu
Ladislav Vidmar je na zanimivem predavanju predstavil svojo pot po Iranu,
ki jo je opravil peš. V 32 dneh je prehodil 1550 kilometrov. Cilj je Lhasa v Tibetu.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: ARHIV LADISLAVA VIDMARJA

meje mimo najvišje gore v Turčiji Ararat
do Igdirja. Letos je bil tako na vrsti Iran.
V 32 dneh je prehodil 1550 kilometrov,
na dan od 50 do 60 kilometrov, po 14 ur.
Največje mesto na poti je bilo Teheran,
kjer se je najbolje počutil kot pešec. Kljub
temu da gre za ogromno mesto, je brez
težav prespal v šotoru. Cilj letošnje etape je bilo romarsko središče Mashhad.
Njegov način potovanja je, da je samooskrben, praktično vse nosi s seboj v nahrbtniku, ki tehta okrog osemnajst kilogramov. Preden gre na pot, se o deželi
pozanima le o osnovnih stvareh, več ne
želi vedeti, zato da spozna deželo tako,
kot jo doživi. In nad Iranom je bil navdušen: "Iran bi opisal kot deželo prijaznih,
toplih in izredno gostoljubnih ljudi. Tako
veliko deželo je težko predstaviti z eno

ŠENTVID
PRUŠNIKOVA 77
Telefon: 01 51 22 454

MEDVODE
Pritličje blagovnega centra
Telefon: 01 36 12 913

Delovni čas:
9-13 in 15-17

Delovni čas: 9-19
Sobota: 9-13

URE, NAKIT, SERVIS

www.urarstvogrobelnik.si

GROBELNIK BOGDAN S.P. URARSTVO GROBELNIK, PRUŠNIKOVA 77, LJUBLJANA ŠENTVID

To je tisto pravo. So se mi nasmehnili
in rekli, naj kar grem. Ideja je dozorela
tri leta kasneje," je v enem izmed pogovorov pojasnil svojo odločitev. Najprej
se je podal na zahod. Prvo leto je šel od
doma do Albertvilla v Franciji, drugo leto
od Monte Carla prek provansalskih Alp
do Cresta, naslednje leto je prehodil celo
Španijo po diagonali in Portugalsko do
Atlantika. Prišel je praktično na evropski
konec sveta. Njegova evropska pot proti
zahodu je bila s tem zaključena. Nato se
je odločil, da gre v smeri svilne poti proti
vzhodu s ciljem Lhasa v Tibetu. Prvo leto
je prišel od doma prek Hrvaške, Bosne,
Črne gore, Albanije, Makedonije do Bitole, naslednje leto iz Skopja prek Bolgarije do Ankare v Turčiji, nato pa iz Ankare
preko celotne Turčije do skrajne vzhodne

MALI ELEKTRONIKA MARJAN MALI S.P., MOŠE 6, SMLEDNIK

Ladislav Vidmar iz Žlebov je v občini
Medvode poznan kot predsednik TD Žlebe - Marjeta, prostovoljec, lokalni politik, pevec ... Širši javnosti je manj znano, da je nekdanji alpinist, še manj pa,
da se vsako leto za mesec dni peš odpravi po svetu. Njegovo letošnje popotovanje je konec novembra predstavil v Sori
na zanimivem predavanju z naslovom
Peš po Iranu 2016.
Do letošnjega leta je Vidmar v šestih etapah prehodil že dobrih osem tisoč kilometrov. "Na začetku sem to vzel za šalo.
S prijatelji smo se pogovarjali o romarski
poti Camino in knjigi Shirley MacLaine,
pa sem jim rekel, da kakšni so to pohodniki, da se morajo peljati do Francije
in nato peš prek Pirenejev v Santiago de
Compostela. Treba je iti peš od doma.
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PREVOZI IZKOPI in
ZUNANJE UREDITVE
Emir MULALIĆ s.p.

o
Srečn 17!

20

Ladja 17a, 1215 MEDVODE

GSM: 031 618 117

e-pošta: emir.prevozi@gmail.com

SREČNO 2017
LAKIRANJE V KOMORI
Polin - Italija

DE BEER REFINISH
besedo, ljudje pa so naravnost enkratni." Njegova naslednja
etapa bo Afganistan, cilj pa je Lhasa v Tibetu, ki jo želi doseči v
prihodnjih letih. Do tam ima še od tri do štiri tisoč kilometrov,
odvisno od trase, ki jo bo izbral.
In zakaj na potovanje peš? "Ker me to izpolnjuje. Je zamenjava za alpinizem, s katerim sem se ukvarjal dvajset let in pri
katerem si na varnem šele, ko prideš domov. Tudi tukaj je podobno. Na poti si bolj izpostavljen tveganju, saj hodiš ob cesti
in moraš imeti oči na voznikovih očeh. Izbiram sicer lokalne
ceste, da grem čim bolj čez podeželje. To je tudi eden najcenejših načinov spoznavanja dežel, ni pa to najbolj pomembno.
Najpomembnejše je doživetje, sama pot. Kot je rekel pokojni
alpinistični prijatelj Nejc Zaplotnik: cilj je sicer važen, najlepša je pa pot," pa je Ladislav Vidmar pojasnil, ko sva prvič
govorila o njegovih tovrstnih potovanjih.

ZIDARSTVO MRAK, d. o. o.

ZIDARSTVO MRAK JOŽEF MRAK S.P.

Studenčice 42, 1215 Medvode
T: (01) 361 76 03, F: (01) 361 45 32
zidarstvo.mrak@evj-kabel.net

“Srečno in zdravo,, res je kliše
a vendar iskreno vse nam pove.
Zato vam želimo leto srečno in zdravo
pa da za vedno bi tako ostalo.
Srečno 2017!

www.zidarstvo-mrak.si

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

Vesel božič in srečno
novo leto!
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Igrali kvalifikacije
za evropsko prvenstvo

Medvoški košarkarji
še brez poraza
Člani medvoškega košarkarskega kluba
so bili v lanski sezoni zelo blizu napredovanju v drugo slovensko ligo, na koncu pa
so ostali v tretji. Igrajo v ligi center. Za njimi
je sedem krogov, na lestvici pa so vodilni
s popolnim izkupičkom. Premagali so Ajdovščino (74 : 52), Postojno (73 : 84), Tolmin
(76 : 66), Pivko perutninarstvo (105 : 75),
Novo Gorico mladi (57 : 67), Koper (76 : 62)
in Roso Vrhnika (61 : 68). Naslednjo tekmo
bodo v domači dvorani igrali v 9. krogu 11.
decembra, ko v goste prihaja ekipa Postojne, še prej pa jih 3. decembra čaka tekma
v Ajdovščini. V letošnjem letu 17. decembra
gostujejo še v Tolminu.

Medvoški badmintonisti pomemben del slovenske
izbrane vrste

Cesta na Svetje 30,
1215 Medvode, Slovenija
tel/faks: 01/36 133 90,
gsm: 041/73 44 64
info@mizarstvo-kajzer.si
www.mizarstvo-kajzer.si

Članica slovenske reprezentance na turnirju v Medvodah je bila tudi igralka medvoškega
kluba Ana Marija Šetina, ki je prejšnji mesec zabeležila pomemben uspeh: na
mednarodnem prvenstvu Izraela je prvič v svoji karieri med članicami premagala vse
svoje nasprotnice.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: PETER KOŠENINA

Vesel božič in
srečno novo leto!
GOSTILNA IN
PIZZERIJA

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

RAZVOZ HRANE
IN DOSTAVA MALIC
ZA PODJETJA
ODPRTO VSAK DAN

V LOKALU SPREJEMAMO TUDI
ZAKLJUČENE DRUŽBE DO 40 OSEB.
AKCIJA! V decembru ob naročilu pice
sok CAPRI SONNE GRATIS.

Srečno 2017!

GOSTILNA IN PIZZERIJA MAVČE D.O.O.

OD PONEDELJKA DO PETKA 9.00–22.00,
SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI 12.00–22.00

Slovenija je sredi novembra v Športni dvorani Medvode gostila kvalifikacijski turnir skupine 4 za nastop na
evropskem prvenstvu mešanih ekip,
ki bo februarja prihodnje leto v Lubinu
na Poljskem. Na prvenstvo se uvrsti le
zmagovalec skupine. V skupini 4 so bili
poleg Slovenije še nosilci skupine Škoti,
Švicarji in Latvijci. Slovensko reprezentanco, ki jo vodi Denys Peshekhonov, so
zastopali: Alen Roj, Matevž Bajuk, Andraž Krapež, Miha Ivanič, Miha Ivančič,
Rok Jerčinovič, Ana Marija Šetina, Kaja
Stanković, Tina Kodrič, Ema Cizelj, Nika
Arih in Petra Polanc, torej tudi kar nekaj
badmintonistov medvoškega kluba.
Slovenija je osvojila tretje mesto, potem ko so izgubili s Švico in Škotsko,
premagali pa Latvijo. Na evropsko prvenstvo potujejo Švicarji, naša mlada
reprezentanca pa bo novo priložnost
iskala čez dve leti na novem kvalifikacijskem turnirju.
Medvoški igralci so sicer redni člani slovenske izbrane vrste na velikih tekmovanjih. Tako je bilo tudi na začetku novembra, ko so nastopili na svetovnem

Miha Ivanič
mladinskem prvenstvu v Španiji. Slovenske barve je zastopalo osem igralcev,
kar polovica članov BK Medvode: Petra
Polanc, Miha Ivančič, Miha Ivanič in
Rok Jerčinovič, spremljala pa jih je selektorka Maja Kersnik. V ekipnem delu
prvenstva je Slovenija osvojila 23. mesto. Med posamezniki se je najvišje uvrstil Miha Ivanič, ki je prišel med dvaintrideset najboljših mladincev na svetu.
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Poudarek na mlajših
kategorijah
Nogometni klub Jezero Medvode
je sezono zaključil uspešno in zopet
pripravil presenečenje.
MIROSLAV CVJETIČANIN

Klub temelji na najmlajših. Akcija s tekme selekcije U13.
Medvodčana sta v modrih dresih.

Prva ženska ekipa v zgodovini kluba
tekmovanju. Treba je omeniti, da je to edina ženska ekipa v občini, ki se ukvarja z ekipnim športom". Je še povedal Vukovič.
Ustanovitev ženske nogometne ekipe pove, da klub išče dodatne
možnosti razvoja. Ženski nogomet v Sloveniji je v porastu, kajti
zanimanje med dekleti je vsako leto večje, in kot pravijo nekateri nogometni strokovnjaki, ni daleč dan, ko bodo tudi Slovenke
nekaj pomenile na svetovnih nogometnih igriščih. Na začetku
prihajajoče sezone bo klub že tradicionalno organiziral serijo
dvoranskih turnirjev za mlade nogometaše do 15. leta. Na turnirjih pričakujejo udeležbo okoli sto različnih ekip iz Slovenije
in tujine, kar turnir uvršča med največje in najbolj obiskane v
Sloveniji. Ob tej priložnosti vabijo vse športne navdušence, da
pridejo spodbujat mlade nadobudne nogometaše v Športno dvorano Medvode. Hkrati pa se vsi člani kluba najlepše zahvaljujejo
vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli, da se je končala še
ena dobra nogometna sezona.

LSM
ŠPORT

LSM
LSM
ŠPORT
LSM
ŠPORT
ŠPORT

Vesele božične praznike

in srečno v letu 2017!

MRAK

IZARSTVO

LUKA SMRKOLJ S.P.

JANEZ MRAK, S.P., STUDENČICE 30, MEDVODE

Prihodnost kluba je odvisna od najmlajših selekcij. Če so temelji
trdni, potem ni dvoma, da bodo zgradili nekaj, kar bo trajalo še
dolgo. Nogometni klub Jezero Medvode ima že skoraj sedemdesetletno tradicijo. Največji uspeh kluba sega v začetke devetdesetih, ko so pod imenom Loka Medvode igrali v prvi slovenski nogometni ligi. V svoji zgodovini je klub preživel mirna kot
tudi turbulentna leta, zato danes vedo, v katero smer morajo.
Klub s sedanjim imenom nastopa od leta 2001, ko so se združili
z nogometaši Jezera Zbilje. Združitev je pripomogla k hitrejšem
razvoju nogometa v občini. Zanimanje za nogomet je med mladimi iz leta v leto zelo strmo naraščalo. Lanska sezona je bila za
klub zopet prelomna, kajti začelo se je sodelovanje mladinskih
selekcij s prijateljskim klubom NK Škofja Loka. Skupaj nastopajo v vseh štirih selekcijah od starejših dečkov naprej. Letos jim
je zmanjkalo nekaj športne sreče, da bi se lahko uvrstili v višji
rang tekmovanja, tako s kadeti in mladinci kot s starejšimi dečki. V novi sezoni bo to zato osnovni cilj kluba.
"Članska ekipa je nesrečno izpadla iz tretje slovenske nogometne
lige center. Slabo izkušnjo ter tekmovanje v nižjem rangu bomo
izkoristili na ta način, da bodo odslej naprej v članski ekipi nastopali igralci, vzgojeni v našem klubu od mladih nog. Z vsemi
drugimi mlajšimi ekipami zelo uspešno nastopamo v ligaških
tekmovanjih MNZ Ljubljana in mnogih turnirjih po celotni Sloveniji, v načrtu pa je tudi letos udeležba na nekaj turnirjih v tujini.
Lahko se pohvalimo, da imamo v klubu prijavljene in zapolnjene
prav vse mladinske selekcije. V ekipah od U8 do U19 pridno vadi
več kot 150 nogometašev. V interesnih dejavnostih, nogometnih
krožkih, ki jih izvajamo na občinskih šolah in so namenjeni otrokom prvega razreda in vrtčevskim otrokom, pa okoli petdeset
otrok pridno nabira nogometne izkušnje. Torej imamo postavljeno celotno piramido mladinskega pogona, na kar smo vsi izredno ponosni". Nam je povedal predsednik kluba Danilo Vukovič.
Klub dela po svojih najboljših zmožnostih in na dolgi rok. "V letošnji sezoni smo dobili še eno veliko pridobitev, prvo žensko
ekipo v klubski zgodovini! Starejše deklice pridno trenirajo že
nekaj mesecev ter so začele z igranjem prijateljskih tekem. V
novem tekmovalnem letu bodo nastopale v uradnem državnem
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M: 040 320 602 priprava športnika.
Masaže, osebna trenerstva,ID
kondicijska
priprava športnika.
za ddv: SI78749611

Masaže, osebna trenerstva, kondicijska priprava športnika.
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Šestdeset dni za Katarino
Kolesarska akcija 60 vzponov na Katarino je ena najstarejših v občini.

Janez Poljanec in Mojca Lukan sta prejela pokala za prvo mesto v
letošnji akciji.

Ivanka in Valentin Kalan sta udeleženca akcije od njenih začetkov.
Skupaj sta se na Katarino podala že več kot 1600-krat.

PETER KOŠENINA

Deos d.d., Devinska ulica 1, Ljubljana

VSEM ŽELIMO
VESEL BOŽIČ,
OBILO
ZDRAVJA
IN SREČE
V NOVEM LETU!

Mizarstvo
Igor Jamnik d.o.o.
Spodnja Senica 1, 1215 Medvode

Srečno 2017!
Untitled-1 1

Untitled-1 1

16.11.2010 21:49:18

16.11.2010 21:49:18

Kolesarska akcija 60 vzponov na Katarino v organizaciji Kolesarskega kluba
Medvode je stara že 17 let. Letos je v njej
sodelovalo 112 kolesarjev, na koncu pa si
je veliki pokal za šestdeset ali več vzponov prislužilo 22 kolesarjev in sedem kolesark.
Največ vzponov v sezoni, ki traja od prvega marca do zadnjega oktobra, sta zbrala
Janez Poljanec s Senice in Mojca Lukan
iz Šiške v Ljubljani. V knjigi vpisov njun
podpis najdete 180- oziroma 137-krat.
Janez Poljanec je vsestranski športnik,
ki najraje teče, kolesari pa tako rekoč le
na Katarino. Najboljši je bil že lani, ko je
do gostilne Na Vihri 'pribrcal' 241-krat.
Med marcem in novembrom je 245 dni,
tako da je manjkal le štirikrat. "Letos
sem si najprej rekel, da ne bom šel na
zmago, ko pa sem sredi leta videl, da ni
tako močne konkurence, kot je bila lani,
sem potegnil," je pot do druge zaporedne
zmage med moškimi opisal Poljanec.
Mojca Lukan se je akcije udeležila petič,
sicer pa je ženska rekorderka, saj se je
predlani na Katarino podala kar dvestokrat. Je zelo aktivna kolesarka, ki se
redno udeležuje tekem, zato so ji klanci
v Polhograjcih predvsem dober trening
za kolesarske tekme. "Katarina je vedno
težka. Nikoli ni lažja, le hitrejši si," se
je spomnila besed Američana Grega Le-

Monda, ki je trikrat zmagal na dirki po
Franciji.
Med najbolj zveste kolesarje, ki se akcije
udeležujejo že od samega začetka, spadata zakonca Valentin in Ivanka Kalan
s Senice. Čeprav sta oba že dopolnila sedemdeset let, sta letos skupaj zbrala sto
vzponov. Valentina kolesarji dobro poznajo, po prevoženih kilometrih v sezoni pa se z njim lahko kosajo le najboljši.
Letos jih je prevozil 8500, kljub zimi pa
se že pripravlja na naslednjo kolesarsko
sezono. Kalanova sta zelo aktivna, pogosto ju lahko srečamo na Osolniku, septembra pa sta že 26. skupaj splezala tudi
na vrh Triglava. Kolesarji so zelo veseli
popravljenega odseka ceste na začetku
Ločnice, kjer je bil asfalt proti Katarini
najbolj uničen. "Na času se ne pozna veliko, pozna pa se na materialu. Gume bistveno manj pokajo in želimo, da bi se te
aktivnosti nadaljevale," pravi predsednik
Kolesarskega kluba Medvode Mirko Plazar. Velikega pokala letos ni prejelo toliko kolesarjev kot prejšnja leta. Akcije se
udeležujejo v večini starejši, organizatorji pa si želijo predvsem številnejše udeležbe mlajših, ki sicer veliko kolesarijo.
Za šestdeset vzponov morajo kolesarji
žrtvovati šestdeset dni v letu, česar mnogi ne zmorejo, zato v Kolesarskem klubu
Medvode razmišljajo o spremembi pravil, s katerimi bi vzpone na Katarino približali širši kolesarski srenji.
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Nekdaj profesionalec, letos kolesarski amater leta
Pogovor z Andrejem Žavbijem, amaterjem leta v cestnem kolesarstvu, ki je v letošnji
sezoni osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v cestni vožnji v Avstraliji in
oral ledino na svetovnem prvenstvu na velodromu.
MAJA BERTONCELJ

Andrej Žavbi z medaljo s svetovnega prvenstva in priznanjem za amaterja leta
spremenilo. Delam po dobrem programu in se pozna. Poleg tega imam večji
motiv. Prejšnjo sezono sem treniral bolj
po nasvetih prijateljev in po knjigi Mirana Kavaša ter seveda po izkušnjah, ki
jih imam."
Prejšnji mesec ste bili na prireditvi
Kolesarske zveze Slovenije Večer zvezd
razglašeni za amaterja leta. Ste to pričakovali?
"Ne. Imel sem sicer kar dobre rezultate,
čeprav so bili cilji še višji in vsi niso izpolnjeni, pričakoval pa tega nisem, niti
nisem vedel, da bom izbran. Ko so me

poklicali, sem bil res presenečen in zelo
vesel. To je veliko priznanje, saj je amaterski šport pri nas v svetovnem vrhu,
ogromno je dobrih kolesarjev, imamo
svetovne prvake. Biti razglašen za amaterja leta v Sloveniji je vsaj zame velika
čast."
Koliko treninga, priprav je bilo vloženih v ta naziv?
"S pripravami na letošnjo sezono sem
začel takoj po koncu lanske, torej oktobra. Od takrat sem naredil okrog 15 tisoč
kilometrov, poleg tega je zraven še okrog
tristo ur drugega treninga. Povprečno to

SREČNO
NOVO
LETO
ROMAN STARE S.P., SPODNJA SENICA 21 C, MEDVODE

Cestni kolesar Andrej Žavbi iz Zbilj je
profesionalno kariero zaključil pred tridesetimi leti. Pred dobrima dvema letoma je na kolo znova sedel "zares" in je v
svoji kategoriji master F od 55 do 59 let
med najboljšimi amaterji na svetu. Star
je 56 let. Kot pravi, podoživlja nekdanje
čase, ko je dirkal v dresu jugoslovanske
reprezentance. Leta 1984 je bil jugoslovanski prvak pred Primožem Čerinom
in Janezom Lampičem. Najboljši je bil
v sprintu. Cestno kolesarstvo je začel
trenirati leta 1973 in bil aktiven tekmovalec do leta 1986. Zadnjih pet let je bil
član profesionalne ekipe Rog. Letos je
dosegel velike uspehe v amaterskem
cestnem kolesarstvu in bil razglašen za
amaterja leta. Je član ekipe Tuš Team.
Ste si čas za pogovor vzeli pred službo, med njo ali po njej?
"Med službo. Prevažam za večja slovenska podjetja, poleg tega sem tudi taksist. Da uspem narediti kolesarski trening, moram veliko kombinirati, saj pri
službi, ki jo imam, nikoli ne vem, kaj bo
jutri. Treba se je prilagoditi. Najprej je
delo, potem pa šport in vse drugo."
Trenirate po načrtu?
"Imam plan treninga, ki ga mi zadnje
pol leta piše prijatelj. Težko bi ga pisal
sam, ker hitro izgubiš občutek, treniraš preveč ali premalo. Nekaj se sicer
spoznam na to, a od časov, ko sem bil
profesionalec, je že dolgo in veliko se je

So dnevi in trenutki
polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo
in si tiho zaželimo, da ne mine.

Vesele božične in novoletne praznike!
Mizarstvo Stare Roman s.p. I T: 041 695 272
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pomeni, da treniram okrog dve uri na dan. Potem je tukaj še
regeneracija, razne priprave ... Kolesarstvu se posvečam kar
veliko, toliko, kot takrat, ko smo bili še plačani za to."
Večkrat nekdanji športniki, ki se podajo v amaterske ali
rekreativne vode rečejo, da če bi takrat toliko trenirali, bi
bili uspehi boljši. Kaj pa na to rečete vi?
"To je relativno. Takrat smo imeli vsi glave tam, kjer smo jih
imeli. Tudi drugi bi sedaj trenirali drugače, tako da bi bila
razmerja verjetno kar ista."
V amaterstvu ste drugo sezono.
"To je moja druga resna sezona, sicer pa tretja. Prva je bila
bolj za test. Udeležil sem se maratona Franja in nekaj bližnjih
dirk za slovenski pokal. To sfero sem šele spoznaval in videl,
da je zanimiva stvar in da mi ustreza, tako da sem se je resno
lotil."
Kakšna je bila letošnja sezona?
"Začela se ni obetavno. Pripravljen sem bil zelo dobro, a že na
drugi dirki sem padel, zlomil ključnico – in takrat bi se sezona zame že lahko končala, če ne bi bil še isti dan operiran
in čez dva dni že začel trenirati. Mislim, da je bil to ključni
trenutek. Nadaljevalo se je dobro. Na določenih dirkah sem
pričakoval več. Na maratonu Franja sem bil drugi, pričakoval
sem zmago, a se ni izšlo. Na državnem prvenstvu v cestni
vožnji sem bil prvi, kar je bilo v redu. To sta bila glavna cilja doma. V tujini sem dobro dirkal. Sedemdnevno dirko v
Hartbergu pred Dunajem, ki se je udeleži večina kolesarjev, ki
potem pridejo na svetovno prvenstvo, sem končal na drugem
mestu, potem ko sem zmagal na petih dirkah, na koncu pa
skupno prvo mesto izgubil v kronometru. V letošnji sezoni je
bilo vse prilagojeno svetovnemu prvenstvu v Avstraliji, tako
da se vseh dirk niti nisem udeležil."

Za njim je najboljša sezona med amaterji, v kateri se je prvič
preizkusil tudi na svetovnem prvenstvu na velodromu (na sliki levo
v dresu slovenske reprezentance). / Foto: osebni arhiv

www.avto-stekla.si
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FRIZERSKI ATELJE CRE3V, TINA DREŠAR S.P., DONOVA C 2, MEDVODE

Zbiljska cesta 5, Medvode

Kako je bilo v Avstraliji?
"V Avstraliji sem bil prvič. Je zanimiva dežela, kolesarstvo je
zelo razvito. Ogromno ljudi je na kolesu, urejene imajo steze,
seveda pa se tudi tam ne da voziti kar povsod. Imajo dobre
kolesarje, prave borce. Začelo se je organizacijsko ne najbolje.
Prva dirka, na kateri sem nastopil, je bila posamični kronometer. Potekala je na otoku, logistika je bila slaba, tako da
smo tja prišli le nekaj ur prej in je bilo premalo časa za ogled
proge. Sicer nisem specialist za kronometer, a vseeno. Na polovici sem tako padel, da sem mislil, da je z mojimi nastopi v
Avstraliji s tem konec. Padel sem na glavo, si poškodoval vrat,
kazalo je bolj slabo, končalo pa se je bolje. Druga preizkušnja
je bila ekipna štafeta, kjer smo nastopili skupaj s člani ŠD
Bam.Bi. Bil sem član druge ekipe, ki je imela nalogo pomagati
prvi, ki je na koncu zmagala in taktično smo premagali vso
konkurenco, kar so priznali tudi Avstralci. Na tej dirki smo
delovali kot profesionalne ekipe, kjer se dela za enega, tokrat
za našo prvo ekipo. Na koncu sem nastopil še na cestni dirki,
od katere sem pričakoval največ. Pripravljal sem se za razdaljo 150 kilometrov, a so jo skrajšali na sto kilometrov. Proga
ni bila ne pretežka ne prelahka. Vse sem imel pod kontrolo
do deset kilometrov pred ciljem, ko sem malce 'zaspal' in so
se mi trije odpeljali. Sem že mislil, da je konec, da z medaljo,
zaradi katere sem prišel, ne bo nič. Na koncu se je izšlo tako,
da smo enega od trojice ujeli, druga dva sta bila premočna, in
potem sem dobil sprint skupine za bronasto medaljo. Vseeno
sem zadovoljen, lahko bi bilo še slabše."
Je bilo kaj časa za ogled Avstralije?
"V bistvu ne veliko, čeprav smo bili tam deset dni. To je tako,
kot če bi šel na službeno potovanje."
Ste tudi kot profesionalec dirkali v tako oddaljenih krajih?
"Včasih je bilo za nas največ dirk po nekdanji Jugoslaviji, bližnjih državah, letos pa sem bil res dvakrat daleč od doma:
najprej na pripravah v Braziliji, potem pa še na svetovnem
prvenstvu v Avstraliji."
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MODRA NEBESA D.O.O., TRG SVOBODE 14, TRBOVLJE

Koliko vam pri uspehih pomagajo
nekdanje izkušnje?
"Kar veliko. Takoj se pozna, da ima nekdo, ki je bil v mladosti kolesar, nekaj več
od tistega, ki je začel v poznih letih. Določene stvari ti ostanejo. Veliko stvari se
je spremenilo, izkušnje glede taktike pa
še vedno pridejo prav."
Letos ste se preizkusili tudi na svetovnem prvenstvu na velodromu.
"To je bilo v Manchestru, kjer sem nastopil kot edini Slovenec. Bilo je kar
adrenalinsko, zame zanimivo, bolj
atraktivno. Na velodromu se vse zgodi zelo hitro. Veliko je adrenalina, saj
so hitrosti velike, tudi do 60 km/h. Za
velodrom so za določene discipline izraziti specialisti. Nekdo, ki je vozil cestno kolesarstvo, jim težko konkurira.
Vozili smo šest disciplin: 500 m, 200
m, sprint, 2000 m, kriterij in na končni cilj. Pri nekaterih so takšni, ki na
cesti niti na Rašico ne bi prišli, tam
so pa hitri dva kroga, potem pa konec.
Nisem imel najboljše opreme, tako da
sem si pri konkurenci izposodil prvo
kolo, poleg tega so mi povedali, kakšne
naj imam prenose, ki jih tukaj nisem
imel možnosti izbrati in testirati. Veliko sem se naučil. Škoda, ker pri nas ni

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

veliko možnosti za trening. Velodrom je
v Novem mestu, morda sem bil trikrat
tam na treningu, v Kranju ni čisto pravi, poleg tega so zraven še nogometaši
in ni najbolj varno. Računal sem, da bi
morda lahko prišel do kakšne medalje,
na koncu pa se je izšlo za šesto in osmo
mesto. Dobil pa sem veliko izkušenj. Z
malce boljšo opremo in več treninga bi
se mi morda uspelo prebiti tudi med
dobitnike medalj, vsaj v disciplinah, kot
so kriterij, končni cilj in 2000 m. Če bo
možnost, bom še šel poskusit."
Kako gledate primerjalno na uspehe
iz profesionalnih let in sedaj iz amaterskih?
"Takrat smo bili bolj vzhodnoevropski
profesionalci. Zame je bil takrat največji
uspeh prvak Jugoslavije, tudi mladinski
balkanski prvak. Odkar sem amater,
mi največ pomenita letošnje priznanje
za amaterja leta in bronasta medalja s
svetovnega prvenstva. To dvoje mi pomeni več kot dosežki iz profesionalnih
let, morda tudi zato, ker so tisti že bolj
oddaljeni, ti pa povsem sveži."
So vam ti uspehi še dodaten motiv
za naprej?
"Konkretnih ciljev nimam, rad pa bi
napredoval in preizkusil, do kod gre.

Mislim, da nekaj možnosti za napredovanje še imam, saj sem nazaj komaj
tretjo sezono. Nekaj časa vseeno telo
potrebuje, da se privadi na vse spremembe. Mislim, da lahko dosežem še
kaj podobnega kot letos. Je pa vsako leto
večja konkurenca."
Ste kolo sedaj že pospravili oziroma
prestavili na trenažer?
"Že. V zimskih mesecih grem nekajkrat
na teden na trenažer, nekajkrat na teden tečem. Udeležujem se Kranjske
zimske tekaške lige, kjer je dobra družba, tekel sem na 21 km na Ljubljanskem
maratonu. Veliko treninga naredim
skupaj s hčerko Sašo, ki se je odločila
za cestno kolesarstvo. Imava podoben
program."
Bo danes še čas za trening?
"Bo. Ko končava, grem za eno uro na
tek z lučko na glavi, da bom še kaj videl. Včeraj sem bil službeno v Splitu in
tekel po Marjanu, sedaj grem na Stari
grad, zvečer pa znova službeno na letališče. Konkurenca ne počiva, tako da je
treba trenirati. Sem amater. Amatersko
cestno kolesarstvo pa je pri nas vsaj v
mlajših kategorijah blizu profesionalnemu. So tudi še drugi, ki bi lahko šli po
poti Primoža Rogliča."

KITAJSKA TRGOVINA
V MEDVODAH
SREČNO 2017
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Vadba za aktiven
začetek dneva
V Preski od septembra vsako jutro poteka
brezplačna vadba na prostem, ki se je
udeležuje več kot štirideset udeleženk.
V pol ure razgibajo celo telo.
MAJA BERTONCELJ
Med bloki pri obnovljenem otroškem igrišču v Preski poteka
vadba na prostem, ki je po Sloveniji zelo priljubljena, od septembra pa se jo lahko udeležite tudi v medvoški občini. Zanimanje je veliko in ob našem obisku je vadilo več kot štirideset
žensk različnih starosti. Želijo si, da bi se jim pridružil tudi
kakšen moški. Odprti so za vse.

PETDESET VAJ OD GLAVE DO PRSTOV
"Vsakodnevna jutranja vadba na prostem, tako imenovana
metoda 1000 gibov je v Sloveniji precej razširjena. Po zadnjih
podatkih na ta način vadi že več kot tri tisoč ljudi. Utemeljitelj vadbe je doktor Grishin, nevrolog in manualni terapevt,
ki je vaje sestavil in jih imenuje vaje za sklepe. Gre za to, da
s petdesetimi vajami v približno pol ure razgibamo vse telo
od prstov na rokah preko vratu, ramen, telesa do prstov na

Med vadbo razgibajo celo telo. Na sliki je v ospredju vaditeljica
Stanka Kozel.
nogah. Poseben poudarek je tudi na ravnotežju, ki nam v zrelejših letih pogosto dela težave. Vadbo 1000 gibov promovira
društvo Šola zdravja, ki skrbi tudi za usposabljanje vaditeljev,
razna izobraževanja, izlete in druženja kot nadgradnjo vadbe," je pojasnila vaditeljica Stanka Kozel in predstavila koncept vadbe: "Vadi se vsak dan, kar je splošno priporočilo za
zdravo življenje, vaje so na prostem, v vsakem vremenu, za
dodatno krepitev telesa, vaje lahko izvaja vsak, ne glede na
starost ali predhodno kondicijo, vadba je čim bliže doma, da
udeleženci prihajajo peš, vadba ni plačljiva, vodimo jo usposobljeni prostovoljci, vsakodnevno druženje v skupini je lahko tudi prijeten družabni dogodek."

Klemen Šmid s.p.
Medvoška cesta 3, 1215 Medvode
Tel: 01 361 29 35, M: 041 927 129

Klemen Šmid s.p.
Medvoška cesta 3, 1215 Medvode

Tel: 01 361 29 35, M: 041 927 129

est 2015

est 1996

BARBER 96 kot Medvoški Brivec predstavlja prenovljeni del salona za gospode. Strižemo, urejamo brade
in brke, brijemo, negujemo...za dobro počutje.

DELOVNI ČAS:

Z nakupom izdelkov podpirate gibanje "Movemer"

Ponedeljek - petek 07.00 - 20.00
Sobota
07.00 - 20.00
13.00
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Vadbena skupina v Preski je nastala
septembra letos in je bila že takoj zelo
številna, kar pomeni, da se je udeležuje med 35 in 45 udeleženk. "Postali
smo homogena druščina, ki prihaja na
igrišče z veseljem in ki vsak dan znova
ugotavlja koristi naše vadbe. Upamo,
da bodo tudi na drugih primernih lokacijah v Medvodah začeli s to vrsto telovadbe. Izkušnje naše skupine kažejo,
da je ljudem zlasti v zrelejših letih tak
način vadbe blizu in ga hitro usvojijo.
Prostovoljke iz preške skupine bomo z
veseljem pomagale pri organizaciji in
promociji novih skupin, če bo za to zanimanje," je še povedala Kozelova. Kot
pravi, so učinki vadbe že vidni in veliko
jih pove, da se jim že pozna na zdravju: "Upam, da je zato res zaslužna tudi
naša vadba. Zagotovo pa je, da ko pridemo domov, imamo več energije. Dan se
začne aktivno."

NAJSTAREJŠA IMA VEČ KOT
OSEMDESET LET
Udeleženke so zadovoljne. Najstarejša
med njimi je 82-letna Julija Rupnik.
"Vadbe se udeležujem od začetka. Pri-

Udeleženke vadbe na prostem v Preski
dem, da se razgibam, še lepše je, ker
je v družbi. Zadovoljna sem. Dan se
lepše začne. Prej sem večinoma hodila, telovadila pa nisem, pa je dobro, da
sem začela," je povedala. Nekaj mlajša
je Rozka Fram, ki pravi: "Telovadba je
zdrava, poleg tega sem v družbi. Družba in prijazen nasmeh. To je veliko.
Pri vadbi nimam nobenih težav. Vsak
dela po svojih sposobnostih. Tudi sicer se rada gibam. Doma imam vrt."
Medtem smo slišali, da je gospa Rozka v skupini znana tudi po tem, da je

talent za pregovore. "Sreča je kakor
sonce. Kadar najlepše sveti, zatone,"
je hitro povedala enega na temo vadbe na prostem. Da se je v Preski začela
vadba, je vesela tudi Marija Rožič, ki je
prav tako vaditeljica: "Tovrstno vadbo
je treba približati centru Medvod. Za to
bi bilo najprej treba najti primerno lokacijo, takšno, da nikogar ne motimo
in da smo vidne, da vadbo približamo
ljudem."
Vadbo so zaključile s himno in si zaželele lep dan, čez 24 ur pa se znova srečajo.

NOVO
V zavetju gozda na Zbiljski cesti 8 v Medvodah se
od oktobra dalje izvaja bioterapija za pare, ki želijo
imeti otroke, otroke vseh starosti ter za rekreativne
kakor tudi za profesionalne športnike.
http://www.elitlibero.si ali 041 838 100

PROBIOTIČNA LINIJA
ACIDOSALUS

ASALUS D.O.O., ČERNELČEVA CESTA 4, BREŽICE

NOVO 100% naravni in najhitreje delujoči probiotiki
v prehranskih dodatkih, kozmetiki in medicinskih
pripomočkih.
www.acidosalus.si
Trgovina na Zbiljski c. 8 v Medvodah
je odprta ob petkih od 10. do 13.ure in od 15. do 18. ure.
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www.gostisce-jezero.si
logar.gregor@gmail.com
Nudimo vam:
nedeljska kosila jedi po naročilu
ribje jedi prenočišča
Organiziramo:
ohceti razna praznovanja
Odprto: od 11. do 22. ure
nedelja in prazniki od 11. do 20. ure
ponedeljek zaprto

RUGELJ IN LOGAR, D.O.O., ZBILJE 30, MEDVODE

POSLOVNA KOSILA
ZAKLJUČENE DRUŽBE

Srečno novo leto!
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Pametna izbira novega avta
Pri izbiri novega avtomobila in načrtovanju s tem povezanih stroškov
nista pomembni le cena vozila in poraba goriva.
MIROSLAV CVJETIČANIN
Treba je upoštevati tudi druge stroške, ki
se jim ne bomo mogli izogniti, zato jih
je smiselno vnaprej predvideti. Nov svetovalec Porabimanj vam bo brezplačno
pomagal do prave odločitve in tudi poraba goriva bo nižja, če boste upoštevali
nasvete za varčno vožnjo, ki vam jih bo
svetovalec ovrednotil. Nov energetski
svetovalec Porabimanj je pametnejši
in prijaznejši. Brezplačno vam izračuna možne prihranke pri izbiri novega
avtomobila. Z neodvisnimi izračuni in
strokovnimi nasveti je nepogrešljiv, ko
se odločate o tovrstni investiciji.
Vaše potrebe po mobilnosti in stroški
naj bodo osnovno vodilo pri izbiri vozila. Pri večjem in močnejšem vozilu
bodo stroški registracije in zavarovanja višji. Prav tako bodo višji stroški
vzdrževanja kot je nakup in sezonska

menjava pnevmatik. Ne nazadnje pa
bo verjetno tudi poraba goriva višja.
Pri izbiri avtomobila pomislite tudi na
vpliv, ki ga boste pri vožnji imeli na
okolje. Mobilnost je namreč eden od
ključnih vzrokov toplogrednih plinov.
Avto ima 92 odstotkov gospodinjstev v
Sloveniji. Tretjina gospodinjstev ima
dva, osem odstotkov pa ima tri ali več
avtomobilov. Če kupujete drugi ali tretji avto v družini ali podjetju, razmislite o hibridnem ali električnem vozilu.
Po raziskavi devet odstotkov gospodinjstev že razmišlja o nakupu električnega avtomobila, en odstotek pa se bo
po vsej verjetnosti odločil za vgradnjo
plinskega sistema.
Nov modul Mobilnost omogoča brezplačni in neodvisni okvirni izračun
stroškov, ki jih boste imeli z izbranim
tipom avtomobila z osnovnimi značilnostmi, ter primerjavo z vašim obsto-

ječim avtomobilom in vašim načinom
vožnje. Stroške izbranega tipa vozila
lahko primerjate s stroški drugih tipov
avtomobilov. Svetovalca Porabimanj
najdete na portalu www.porabimanj.si.

VW
SEAT
AUDI
ŠKODA

AVTOMEHANIKA BORUT JAKŠE, s. p.
Vikrče 23c, 1211 Ljubljana - Šmartno,
tel.: 01 511 00 44, e-pošta: borut-jakse@siol.net

V PRIHAJAJOČEM LETU VAM ŽELIMO 
VARNO IN SREČNO POT!

AVTO LUŠINA d.o.o.

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si
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Primož Ločniškar, s. p.,
Zbilje 47, Medvode

Tel.: 031/336 822
Vzdrževanje in popravilo vozil
Premontaža in centriranje pnevmatik
Vesele praznike
srečno vožnjo
letu 2017!
Vesele
praznike in
in srečno
vožnjo vv letu
2011!

Družina Opel ima novega člana
ORSEY, d.o.o., Hafnerjevo nas. 29, Škofja Loka

a več kot 3
nizacija Formobilski inM. G.
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Modeloma Mokka X in Crossland X se je pridružil Grandland X. Je
Gorenjska
12, mestna te◆ prodaja
in odkup
večji
brat modela
Opel Crossland X. Oba
povsemc.nova
Medvode
rabljenih
vozil
renca oziroma križanca v prodajne salone prihajata leta 2017. GranTel./fax: 01/36-11-601
◆ vozila
dland
X se z garancijo
nezadržno terensko privlačnostjo,
povišanim
GSM: 041/330
578 voznim
položajem,
preprostim
vstopanjem
◆ prepisiodlično
vozil vidljivostjo v vse smeri,
www.avtomedvode.com
in◆izstopanjem
ter
obilico
prostora
za
prtljago
povsem
sozavarovanje vozil VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO poda
LETO!
dobnemu aktivnemu življenjskemu slogu. Oblikovanje domiselno
kombinira trpežnost in eleganco, zasnova notranjega oblikovanja
pa visoko raven udobja dopolnjuje z izjemno praktičnostjo. Razširil bo Oplovo ponudbo v kompaktnem razredu, kjer se bo pridružil
uspešni astri, evropskemu avtu leta 2016, in prenovljeni sedemsedežni zafiri, ki je pred kratkim zapeljala na ceste. “Ime modela
Grandland X odraža pustolovskega duha, ki je vedno pripravljen
za raziskovanje nečesa novega, v mestnem in podeželskem okolju.

NO
SREČ

2011

Odlična prodaja hibridnega
križanca nira
Novi Kiin model Niro se je že zelo zgodaj izkazal za Kiino prodajno uspešnico, saj so evropski trgovci od njegove predstavitve v
začetku poletja prejeli že več kot 23 tisoč naročil, nam sporočajo
iz podjetja Kmag, ki je zadolženo za uvoz in prodajo Kiinih vozil
za Slovenijo. Vzporedni hibridni pogon kombinira 1,6-litrski GDI-bencinski motor z litij-ionskim polimernim baterijskim sklopom
in elektromotorjem z močjo 32 kW. Moč na prednji kolesi prenaša
6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko. Nirove emisije ogljikovega dioksida znašajo le 88 g/km, poraba goriva pa zelo skromnih
3,8 l/100 km. Nirov 6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko v primerjavi s hibridno konkurenco z običajnim brezstopenjskim menjalnikom (CVT) vozniku omogoča takojšnji odziv.

PEUGEOT 208

ŽE ZA 9.990€*

www.peugeot.si

na.si

AVTO RADE in PARTNER d. n. o., TRNOVEC 12, MEDVODE

di v Fordovi
dnja Focusa
o izdelovali
la v tovarni

5 LET JAMSTVA / BONUS OB PEUGEOT FINANCIRANJU / KASKO ZA 1€
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 106 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji
omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18. 8. 2016 znaša 7,5 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi
indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1 %; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.669 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.

S OTO Č J E - 45

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT 208

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

KAVCIC.indd 1

24/08/16 11:36
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Srečno in varno vožnjo 2017 vam želi

Gorenjska c. 12,
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com

Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov
osebnih vozil

Zlati volan za megana

Korak naprej za Hyundai

Renaultov model Megane je prejel priznanje zlati volan 2016 v kategoriji majhnih in kompaktnih avtomobilov. Megane je prejel tudi priznanje za najboljši družinski avtomobil škotske žirije za avto leta, ki
je hkrati Renaultov model Kadjar proglasila za najboljšega križanca.
O priznanjih zlati volan odločajo bralke in bralci 21 evropskih avtomobilističnih izdaj skupaj z žirijo panožnih strokovnjakov, ki sodelujoče avtomobile preskušajo na posebni stezi. Četrti rod megana
je bil posebno pohvaljen zaradi dinamične oblike in edinstvene
ponudbe tehnologij, ki izhajajo iz višjega segmenta. Priznanja podeljujejo od leta 1976, Renault pa je s skupno 11 prejetimi priznanji
ena najuspešnejših sodelujočih znamk. Modela podjetja Renault,
ki sta priznanje zlati volan prejela v obdobju zadnjih nekaj let, sta
kompaktni enoprostornik Scenic (2009) in Clio četrtega rodu (2012).
Renault zdaj ponuja najmlajšo paleto modelov v Evropi in novi model Megane je eden temeljnih modelov ofenzive z novimi izdelki.

Oddelek za trajnostni razvoj mobilnosti pri Hyundaiju je naredil še
korak naprej: Reli od Bergena na Norveškem do Bolzana v Italiji. Potovanje je potekalo od severa na jug Evrope, čez pet držav v petih
dneh. Skozi potovanje so bili postavljeni novi rekordi, vsi avtomobili
pa so se napajali izključno iz vodikovih gorivnih celic. Hyundai ix35
na gorivne celice se je na potovanju odlično odrezal in pri tem postavil nov hitrostni rekord, 170 km/h na javnih evropskih cestah. Ko je
karavana vozil prispela v Nemčijo, kjer so prometni tokovi pogosto
hitrejši kot v drugih regijah, je bil ix35 na gorivne celice več kot sposoben dohajati visoke hitrosti prometa, tudi na daljših razdaljah. Pot
je bila dolga 2500 kilometrov, uporabljali pa so le obstoječo infrastrukturo polnilnih postaj. Njegov domet je okoli šeststo kilometrov,
podobno kot pri konvencionalnih pogonih, njegova prednost pa je,
da je brez emisij CO2, iz izpuha se izloča samo voda. Trenutno se
po evropskih cestah v 12 državah vozi tristo ix35 na gorivne celice.

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA
V INTELIGENTNI PONUDBI.

©

ROSSOVER
OBSTAJAJO CROSSOVERJI IN OBSTAJA

NISSAN

JUKE

NISSAN

QASHQAI

NISSAN

X-TRAIL

NISSAN QASHQAI
• 7 let jamstva*
• 5 let brezplačnega vzdrževanja**
*
7 LET JAMSTVA***
• Brezplačen komplet zimskih pnevmatik

5 LET BREZPLAČNEGA VZDRŽEVANJA**

Vzorčnigrad
Tel:
01 345
345 67
67 89
89 -- www.nissan-koncesionar.com
www.nissan-koncesionar.com
- Vzorčna
ulica
xx - 1234I tel.:
Vzorčnigrad
-- Tel:
01
Avtohiša Koncesionar
Malgaj I Tržaška
108, 1000
Ljubljana
01 2000 627
I www.nissan.avtohisamalgaj.si
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Nissan novembra
Slovenija, d.pri
o. o.,
Dunajska
22,Nissan
1001 Ljubljana.
jeza
simbolna.
Nissan
4 YOU
= Nissan
za vas.
Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna.

AVTO JAMNIK d.o.o.

prodaja in odkup
rabljenih vozil
vozila z garancijo
prepisi vozil
zavarovanje vozil

ORSEY, d.o.o., Hafnerjevo nas. 29, Škofja Loka

Srečno 2017!
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Poimenovali so
jo Melania
Lepotica iz Rakovnika krasi
Prešernov trg v Ljubljani.
PETER KOŠENINA
Smreko, ki je 35 let rasla na koncu vasi
Rakovnik, so konec novembra posekali
in prepeljali v prestolnico, kjer je glavni
element novoletne okrasitve Prešernovega trga. Delavci, ki so jo odpeljali, so
jo po ženi novoizvoljenega ameriškega
predsednika Donalda Trumpa preimenovali v Melanio.
Kot Sevničanka, po kateri nosi ime, je
tudi rakovniška Melania vrhunska manekenka. V višino meri več kot dvajset
metrov, težka je več kot štiri tone, njen
videz pa je brezhiben. Ker je rasla sama,
je njena krošnja brez napak, zato Ljubljančanom ni bilo treba dvakrat reči,
naj jo pridejo iskat. "Avgusta sva z ženo
poklicala podjetje Javna razsvetljava in
jim sporočila, da sva smreko pripravlje-

Smreka Melania je v Rakovniku rasla 35 let, visoka je več kot dvajset metrov in tehta več
kot štiri tone. / Foto: Peter Košenina
na podariti za novoletno okrasitev Prešernovega trga. Teden dni pozneje so si
jo prišli ogledat in takoj smo se dogovorili za novembrski odvoz," pravi Robert
Petač iz Rakovnika, na katerega dvorišču
je lepotica rasla. Smreka je postala prava
zvezdnica, saj so njeno podiranje prišle
posnet vse slovenske televizijske postaje.
"Ne vem, kdo jih je klical, lahko da Javna
razsvetljava. Ena od komericalnih televizijskih postaj je zamudila in me ob njihovem obisku ni bilo več doma, zato so
me obiskali kar v službi," je bil nad navalom medijev presenečen Petač. Smreka
je za prostor pred hišo postala prevelika.
Junija je bil Robert s hčerjo med zdravstveno kolonijo v Dolenjskih Toplicah

Srečno7!
201

priča neurju, ki je podiralo drevesa. "Ko
vidiš kaj takega, se malo zamisliš. Poleg
tega bova v prihodnje preuredila dvorišče in spremembe bodo zahtevale prostor," razloge za odstranitev drevesa pojasnjuje Petač. "Mislim, da je tako slovo
častno. Velikemu številu otrok, družin
in turistov bo polepšala novoletni obisk
Ljubljane," dodaja.
V slabih dveh tednih, ki sta minila od
poseka do slavnostnega prižiga novoletne okrasitve Ljubljane, so na Melanio
namestili nič manj kot deset kilometrov dolgo verigo majhnih luči in zdaj
pritegne veliko več pogledov, kot jih je
doma v Rakovniku. Če boste v Ljubljani,
jo le pojdite pogledat.

Seškova c. 9
1215 Medvode,
tel.: 01/361 1694

DELOVNI ČAS:
PON.–PET.: 9.–18. ure
SOBOTA: 9.–12. ure

www.zlatarstvo-trtnik.si

LUKA TRTNIK S.P., SMRJENE 159, ŠKOFLJICA

ODKUP ZLATA

Takole pa je videti okrašena v Ljubljani. / Foto: Andrej Tarfila
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Kavarna izbranih okusov
V sklopu trgovskega centra Spar v
Medvodah ima svoje prostore kavarna
Vanilija, kjer vsak dan diši po odlični
kavi, rogljičkih in dnevno svežih slaščicah ter sladoledu. Prisegajo na domače
sestavine. Prepoznavni so tudi po izjemno okusnih tortah, ki jih pri njih lahko naročite za razne priložnosti.
Kavarna Vanilija je letošnja novost v
Medvodah, ki goste privablja s prijetnim, okusno opremljenim ambientom
in izvrstno ponudbo. Med Medvoščani so že dobro poznani po vrhunski
klasični kavi Illy, v ponudbi pa imajo
tudi kave monoarabica, ki sestavljajo
mešanico Illy, vsaka s svojim posebnim
okusom in aromo (brazil, guatemala,
ethiopija, india, costa rica, columbia,
brezkofeinska, ječmenova). Lahko jo
naročite tudi s sojinim ali riževim mlekom. H kavi se poda tudi okusen masleni rogljiček.

VANILIJA D.O.O., C. KOMANDANTA STANETA 4 A, MEDVODE

Če si zaželite košček sladkega,
je pravi naslov Kavarna Vanilija
v centru Spar v Medvodah.

Postrežejo vam z več kot trideset
različnih okusov čajev (sadni,
zeliščni, zeleni, črni, beli, brez
teina), v zimskih dneh pa
se boste lahko pogreli tudi
z vročo čokolado različnih
okusov (božična, navadna,
bela, pomaranča s cimetom).
Njihovo ponudbo dopolnjujejo

slaščice izjemnih okusov, ki jih v Mesec slaščicah pripravljajo iz najboljših
sestavin in so dnevno sveže. Posladkate se lahko z različnimi vrstami tort. Pri
njih lahko naročite tudi torte za različna praznovanja. Njihove spretne roke
ne poznajo meja in izdelajo vam torto,
kakršno si zaželite.
Kavarna Vanilija je odprta
od ponedeljka do petka od 6. do
22. ure, ob sobotah, nedeljah in
praznikih pa od 8. do 22. ure.

V kavarni Vanilija se praznični čas ustavi. Posedite v družbi prijateljev ali pa v
miru spijte kavico in si privoščite svoj
košček sladkega. Hkrati lahko preberete dnevni časopis ali pobrskate po spletu, saj imajo
brezplačni internetni dostop. Prijetno okrašena je
tudi njihova terasa, ki
je odprta tudi v teh
malce bolj hladnih
mesecih.

Osebje Kavarne Vanilija se vam
zahvaljuje za obisk in vam želi
lepe praznike, v novem letu 2017
pa polno izbranih okusov.
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V nedeljo, 18. 12., ob 16. uri in 17.30: Hrestač v Gledališču France Prešeren v Kranju
V torek, 20. 12., ob 9. in 10. uri: baletni muzikal Ko igračke spregovorijo v Kulturnem domu Medvode

www.stevensbalet.com

Lepe božične praznike
in srečno novo leto!

Dušan Belšak, s. p.
GOLO BRDO 8, 1215 MEDVODE
Odprto: torek-petek 11.00-22.00,
sobota 10.00-22.00, nedelja 10.00-21.00,
ponedeljek zaprto

SREČNO NOVO LETO!

DUŠAN BELŠAK S.P.

ZAVOD BALETNA ŠOLA STEVENS

ZAVOD BALETNA ŠOLA STEVENS, SPODNJE PIRNIČE 18 B, MEDOVE

SLAVKOV DOM

GOSTILNA BELŠAK

Izžrebani nagrajenci nagradne
križanke, ki je bila objavljena v
Sotočju – november 2016 z geslom VESELI DECEMBER, prejmejo knjigo Hrana kot zdravilo: Remec Marjan iz Medvod, Marija
Žura iz Medvod in Dragica Bertalanič iz Medvod. Nagrajencem
iskreno čestitamo.

Želimo vam
lepe praznike,
v novem letu 2017
pa veliko
pozitivnih zgodb.
Uredništvo Sotočja

Kolektiv PICERIJE KOCKA
se vam v bližajočih se praznikih
zahvaljuje za obisk in zaupanje
ter vam želi vesel božič in

Vabimo vas na obisk v lep predpraznični
ambient v piceriji KOCKA ter se priporočamo
za obisk tudi v letu 2017.

KOCKA IN D.O.O., DELAVSAK CESTA 65, KRANJ

srečno novo leto.
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Pol stoletja od taborjenja v Srbiji
Nekdanji učenci preške šole so obeležili petdeset let od taborjenja na planini
Divčibare v Srbiji. Srečanja se je udeležil tudi njihov mentor.
MAJA BERTONCELJ
Po petdesetih letih so se pri Bencaku srečali udeleženci taborjenja
na planini Divčibare v Srbiji in prvič obeležili jubilej.
"Čast udeležbe na taborjenju je od slovenskih šol poleti leta 1966
doletela prav našo, preško šolo. Pod mentorstvom Antona Avsca
se nas je taborjenja oziroma počitnic udeležilo deset pionirjev
učencev petega, šestega in sedmega razreda. Pot nas je vodila
prek Beograda, Kraljeva, Čaćka in Titovih Užic na že omenjeno
planino, kjer smo tri tedne preživeli z vrstniki iz naše nekdanje
skupne države," je pojasnil Marko Sušnik in nadaljeval z obujanjem spominov. "Naučili smo se veliko iz polpretekle zgodovine
tedanje skupne države. Bili smo tudi v tovarni bele tehnike Sloboda Ćaćak kakor tudi v tovarni Tehnometal Kraljevo. Ogledali
smo si tudi monumentalni spomenik partizanskim bojem na
Kadinjaći. Omeniti moram, da smo se od Ćaćka do Titovih Užic
peljali s tako imenovanim ćirom – ozkotirno železnico, ki je v
nas obudila še posebno občudovanje. Med udeleženci tabora so
se stkale pristne prijateljske vezi, ki so še dolgo živele v nas v
obliki rednega dopisovanja."
Na srečanju so ponosno obujali spomine na dogodek izpred petdesetih let, udeleženka taborjenja Martina, ki je vseskozi vodila
dnevnik, je iz njega prebrala, kako sta bila videti prvi in zadnji
dan. Srečanja se je udeležil tudi takratni mentor Anton Avsec.

Udeleženci (dekleta s sedanjimi in dekliškimi priimki): mentor Anton
Avsec , Mihaela Knez Gorjanc, Jernej Merjasec, Ludvik Svoljšak,
Martina Hartman Knific, Andrej Kos, Alenka Sunja Bohinc, Irena
Jenko Žontar, Marko Sušnik. Opravičeno je bil odsoten Zoran Švara,
Milena Gabrovšek pa je pokojna.

Vesele praznike in
sreËno novo leto 2017
»isto je lepo.
w w w. k o m u n a l a - k r a n j . s i
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Kako dobro poznamo
svojo deželo?

Pa smo jo spet pricvirnali do konca
leta, in če bi vas pobaral, ali vam je
kaj žal za tem prestopnim letom, bi bil
odgovor nedvomno tak: kakor komu.
Eni bi ga čim prej pozabili, drugi bi ga
pri priči ponovili. Pa saj je bilo tako
vedno in tako bo tudi v prihodnje, ker
nikoli ni povsem dobro za vse, nikoli
za vse prepolno sladkosti ali grenkobe. In prav je tako, ker če ne bi živeli
z obojim, bi bilo prav pusto in enolično. In tudi v nepričakovanostih je čar
našega obstajanja, zato vam želim
zanimivo leto 2017. In kje sem napravil posnetek, ko je bilo snega dovolj
tudi za sankanje? Odgovore pošljite
do konca decembra na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj,
s pripisom "za Sotočje". En pravilen
odgovor bomo izžrebali in pošiljatelja
nagradili.

V novembrski številki sem vas spraševal, kje sem naredil zgornji posnetek. Pravilen odgovor je na Sv. Jakobu.
Žreb je določil, da nagrado prejme
Danica Polajžar iz Žlebov.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Limone

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL
"Limone naj bodo v vsaki kuhinji, vsak
dan, na jedilniku oziroma v uporabi.
Sama že več kot leto dni vsako jutro popijem 2 dl tople vode z limoninim sokom
polovice limone. Limona ima veliko C-vitamina, zato že navsezgodaj zjutraj
aktivira organizem in krepi naš imunski
sistem. Topla voda z limono na tešče pripomore k temu, da iz telesa odplaknemo
odpadne snovi. Ohranja pH-ravnovesje v
telesu in s tem preprečuje zakisanost telesa, ki vodi v številne bolezni. Limona
je bogata s kalijem, blagodejno deluje na
živce, torej deluje antistresno, in spodbudi delovanje možganov. Poskrbi za
zdravje oči, kar je še posebno pomembno, če delamo za računalnikom. Voda z
limono pomaga obnoviti zaloge ključnih
soli v telesu, kar je še zlasti pomembno,
če ste prejšnji dan telovadili, poskrbi tudi
za lepo kožo, preprečuje nastanek aken
in tudi gubic. Nadomestila bo našo ju-

tranjo kavo, saj nam po njej ne bo več
do kave," tokrat pravi Marješka Pehta, ki
dodaja še recept za zimske dni.

RECEPT
Potrebujemo:
1 l sadjevca,
25 listov žajblja,
2 dl prekuhane vode,
25 dag sladkorja ali 25 dag medu,
1 kg limon.
Priprava: V sadjevec namočimo svež ali
suh žajbelj in pustimo stati okrog deset
dni, da postane zelene barve. Če se mudi,
lahko damo večjo količino žajblja in je prej
"zrelo". Zavremo vodo in v njej raztopimo
sladkor. Ko se ohladi, dodamo precejen
sadjevec. Sok stisnemo iz 1 kg limon in ga
dodamo k sadjevcu. Vse dobro premešamo
in damo v steklenice. Pijača je osvežujočega okusa in je odlična v zimskih dneh, ko
nas preganjajo prehladi.

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

22 let informativnega programa

Kabelska televizija Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, Medvode

SLIKOVNA UGANKA

Vesela obrt, s.p. 0 Veseli dol
000
Vesela ulica 1,
3456789
ID za DDV: SI12
ABC
0000 Veseli dol
Vesela ulica 1,
9 11:11:11

01. 02. 2016

Naziv
Količina
DDV%
Znesek

Cena

Izdelek 1
1
22
1,00

1,00

Izdelek 2
1
22
1,00

1,00

Za plačilo:

2,00
Gotovina
Način plačila:
Z
nja% Osnova
Vrsta dav. Stop
nesek dav.
DDV
0,36
DDV Skupaj
0,36

22

1,64

1,64

računu so v EUR
Vsi zneski na
lni realizaciji
Obračun po plači na
agaj
Blagajnik: Si.bl
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Prireditve v decembru 2016

ˆ

javni zavod sotocje 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: 2. 12. 2016, ter objavo na spletni strani www.zstmedvode.si,
www.medvode.info je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu, na naslov: TIC Medvode, Cesta ob Sori 3 A, 1215 Medvode.
Turistično informacijski center Medvode, Cesta ob Sori 3 A, SI – 1215 Medvode; T: 36 14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info; W: www.medvode.info
Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Sobota, 3. 12. 2016

Pastoralni dom Preska, ob 15. uri

MIKLAVŽEVANJE (ZA OBDAROVANJE OTROK PREDHODNO NAJAVITE)
Župnija Preska, T: 051 303 164, E: zupnija.preska@rkc.si
Sobota, 3. 12. 2016

Kulturni dom Sora, ob 19. uri

VEČER Z ORGLICAMI
KUD OŽ Sora – sekcija ustne harmonike, T: 041 934 034
Sobota, 3. 12. 2016

klub Jedro, ob 20. uri

Sreda, 7. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPIS: GA. PERDAN: NEPAL PO POTRESU. LJUBEZEN IN SOČUTJE NA RECEPT.
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Četrtek, 8. 12. 2016

Tovarna Donit, od 15.30 do 17. ure

DAN ODPRTIH VRAT OB 70. LETNICI PODJETJA
Donit tesnit, d. o. o., Prijave na ogled: 582 33 00 (med 8. in 15. uro)
Četrtek, 8. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

VEGANI NE JEMO TRAVE – PREDSTAVITEV IN POKUŠANJE
VEGANSKE HRANE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

MED ZVEZDAMI, INTERAKTIVNA GLEDALIŠKA PREDSTAVA
KUD Pirniče, T: 041 550 668, E: sabinaspanjol@gmail.com

Sobota, 3. 12. 2016

ŠPEGANJE ALI PEEPSHOW POD ALPAMI, LJUDSKA
TRAGIKOMEDIJA PREMIERA
KUD Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Mihelčičev dom na Govejku, od 10. ure dalje

MIKLAVŽ NA GOVEJKU
PD Obrtnik in Biomedica, d. o. o., T: 070 772 890, E: biomedica.doo@gmail.com
Sobota, 3. 12. 2016

Kulturni dom Medvode, od 14. do 19.30

FENOMEN BRUNO GRÖNING, DOKUMENTARNI FILM
Krog prijateljev Bruna Gröninga, T: 040 133 053
Sobota, 3. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

MED ZVEZDAMI, INTERAKTIVNA GLEDALIŠKA PREDSTAVA
KUD Pirniče, T: 041 550 668, E: sabinaspanjol@gmail.com
Sobota, 3. 12. 2016

klub Jedro, ob 20. uri

Četrtek, 8. 12. 2016

Kulturni dom Medvode, ob 19.30

ČETRTEK, 8. 12. 2016 KLUB JEDRO, OB 20. URI
ODPRTJE RAZSTAVE GRAFIČNE SEKCIJE KUD ZBILJE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si
Petek, 9. 12. 2016

Kulturni dom Medvode, ob 19.30

ŠPEGANJE ALI PEEPSHOW POD ALPAMI, LJUDSKA TRAGIKOMEDIJA
KUD Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com
Sobota, 10. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

IZMENJEVALNICA UMETNIŠKIH IZDELKOV IN POKUŠANJE
VEGANSKE HRANE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

GLASBENI KONCERT SKUPINE DIXIELAND ORKESTER
LJUBLJANSKE KORENINE
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Nedelja, 4. 12. 2016
od 10. do 19. ure

Nedelja, 11. 12. 2016

V delavnicah skupnosti Barka, Zbilje 1K,

MIKLAVŽEV SEJEM
Skupnost Barka, T: 040 855 738
Nedelja, 4. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

FORUM GLEDALIŠČE – PREDSTAVITEV OSNOV PROCESNE DRAME
KUD Pirniče, T: 041 550 668, E: sabinaspanjol@gmail.com
Ponedeljek, 5. 12. 2016

v Sori, ob 17.17

MIKLAVŽEV VEČER
KUD OŽ Sora, T: 041 856 121
Ponedeljek, 5. 12. 2016

Športna dvorana Medvode, ob 18.30

TAIJIQUAN (TAI-CHI IN QIGONG (CHI-KUNG) KITAJSKI VEŠČINI GIBANJA
SZ Taijiquan hram CSN, T: 041 446 488, E: info@taiji.si
Torek, 6. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 17.00

LUTKOVNA PREDSTAVA O STARKI ZIMI IN NJENIH POMOČNIKIH
TER OBISK MIKLAVŽA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Torek, 6. 12. 2016 Odhod ob 9. uri

izpred DU Medvode

IZLET DU MEDVODE: KOSMULJ-BEZENICA-KLJUČ-DEBELI HRIB-BREZOVICA
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net
Sreda, 7. 12. 2016

Zbor izletnikov ob 8. uri pred BC Medvode

IZLETNIŠKI ODSEK: IZLET V NEZNANO
PD Medvode, T: 36 13 230, 041 582 208, W: www.planinskodrustvo-medvode.si

Pastoralni dom Preska, od 18. do 20. ure

PREDAVANJE: KAJ JE LJUBEZEN?
Zavod Za dialog, T: 031 833 576, E: info@zadialog.si

Nedelja, 11. 12. 2016

Župnijska cerkev Preska, ob 18. uri

MAŠA ZA ZAKONCE, KI SI ŽELIJO OTROKE
Župnija Preska, T: 051 303 164, E: zupnija.preska@rkc.si
Nedelja, 11. 12. 2016

klub Jedro, ob 19. uri

ZVOČNA KOPEL Z GONGI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si
Nedelja, 11. 12. 2016

Kulturni dom Medvode, ob 17. uri

OB LETU OSOREJ, ROMANTIČNA KOMEDIJA
KUD Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com
Ponedeljek, 12. 12., sreda 14. 12, petek, 16. 12.
ob 17. uri

Knjižnica Medvode,

ZIMSKA USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Ponedeljek, 12. 12. 2016

Športna dvorana Medvode, ob 18.30

TAIJIQUAN (TAI-CHI IN QIGONG (CHI-KUNG) KITAJSKI VEŠČINI GIBANJA
SZ Taijiquan hram CSN, T: 041 446 488, E: info@taiji.si
Torek, 13. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
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Sreda, 14. 12. 2016

Zbor izletnikov ob 9. uri pred BC Medvode

SENIORSKA SKUPINA: OSOLNIK MALO DRUGAČE, POLHOGRAJSKO HRIBOVJE
PD Medvode, Prijave: 031 750 558, W: www.planinskodrustvo-medvode.si
Sreda, 14. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 19.30

Sreda, 21. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

ZIMSKA USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Sreda, 21. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 19.30

BRATRANCA. DUŠAN KRMELJ IN GREGOR ROZMAN VABITA NA
OTVORITEV FOT. RAZSTAVE IN KRAJŠI LIT. VEČER.
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si

FILMSKI VEČER: VEČERJA JE NA MIZI. ČETRTI IZ CIKLA RUSKIH FILMOV,
KOMEDIJA (85 MIN., SLOV. PODN.)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si

Sreda, 14. 12. 2016 Kulturni dom Medvode, ob 19.30
ŠPEGANJE ALI PEEPSHOW POD ALPAMI, LJUDSKA TRAGIKOMEDIJA
KUD Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Četrtek, 22. 12. 2016

Četrtek, 15. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 18. uri

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK, PROMOTORKO BRANJA
IN STROKOVNJAKINJO S PODROČJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Četrtek, 15. 12. 2016

Kulturni dom Medvode, ob 19.30

NAJSTAREJŠA OBRT, KOMEDIJA ZA ABONMA SOTOČJE IN IZVEN
JZ Sotočje Medvode, T: 041 378 050, E: turizem@medvde.info
Petek, 16. 12. 2016

Aljaževa domačija, ob 18. uri

HIŠA V KMEČKI HIŠI, ODPRTJE RAZSTAVE
KUD JaReM, T: 051 232 235, E: kud.jarem@gmail.com
Petek, 16. 12. 2016 klub Jedro, ob 19. uri
URICE ZA ZDRAVJE: DELAVNICA O ZELIŠČIH
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si
Petek, 16. 12. 2016 Kulturni dom Sora, ob 19. uri
KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD OŽ SORA Z GOSTI
KUD OŽ Sora, T: 041 862 012
Petek, 16. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

ODLIKOVANJE ZA VSAKO CENO, KOMEDIJA
KUD Pirniče, T: 031 352 772
Sobota, 17. 12. 2016 Športna dvorana Medvode, ob 16. uri
DEDEK MRAZ ZA OTROKE MEDVOD, PROST VSTOP
ObO SD Medvode, T: 041 672 831
Sobota, 17. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

ŽOGICA MAROGICA, LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE
KUD Pirniče, T: 031 352 772
Nedelja, 18. 12. 2016

Župnijska cerkev Preska, ob 9.30

SPREJEM BETLEHEMSKE LUČI
Župnija Preska, T: 051 303 164, E: zupnija.preska@rkc.si
Nedelja, 18. 12. 2016 Športna dvorana Medvode, ob 19. uri
KONCERT GODBE MEDVODE
KD Godba Medvode, T: 041 984 429, E: info@godba-medvode.si
Ponedeljek, 19. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

ZIMSKA USTVARJALNA DELAVNICA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Ponedeljek, 19. 12. 2016 Športna dvorana Medvode, ob 18.30
TAIJIQUAN (TAI-CHI IN QIGONG (CHI-KUNG) KITAJSKI VEŠČINI GIBANJA
SZ Taijiquan hram CSN, T: 041 446 488, E: info@taiji.si
Torek, 20. 12. 2016 Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Torek, 20. 12. 2016 Knjižnica Medvode, ob 19.30
TATJANA KOMPAN: KAJ V RESNICI VODI TVOJE ŽIVLJENJE; O DUHOVNOSTI
IN TEHNIKAH ZA SAMOPOMOČ
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si

Odhod ob 9. uri izpred DU Medvode

IZLET DU MEDVODE: IZLET V NEZNANO
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net
Petek, 23. 12. 2016

Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 17.30

PREDSTAVA TOPLI NASMEH DEDKA MRAZA IN OBISK DOBREGA MOŽA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Petek, 23. 12. 2016

Kulturni dom Medvode, ob 19.30

ŠPEGANJE ALI PEEPSHOW POD ALPAMI, LJUDSKA TRAGIKOMEDIJA
KUD Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com
Sobota, 24. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 10. uri

USTVARJALNA DELAVNICA: MOMENTUM 5 + :UMETNOST
OKRAŠEVANJA SLADIC
KUD Pirniče, T: 041 550 668, E: sabinaspanjol@gmail.com
Sobota, 24. 12. 2016

Mihelčičev dom na Govejku, od 10. ure dalje

BOŽIČ NA GOVEJKU
PD Obrtnik in Biomedica, d. o. o., T: 070 772 890, E: biomedica.doo@gmail.com
Ponedeljek, 26. 12. 2016

Cerkev sv. Jakoba v Hrašah, ob 10. uri

ŽEGNANJE KONJ NA GOD SV. ŠTEFANA V HRAŠAH
TD Hraše, T: 041 390 366, E: td.hrase@smlednik.si
Ponedeljek, 26. 12. 2016

Aljaževa domačija, od 16. do 20. ure

DAN ODPRTIH VRAT ALJAŽEVE DOMAČIJE
KUD JaReM, T: 051 232 235, E: kud.jarem@gmail.com
Ponedeljek, 26. 12. 2016

Kulturni dom Sora, ob 18. uri

PEPELKA, PREDSTAVA MALO DRUGAČE ZA OTROKE IN MLADINO
– PREMIERA
KUD OŽ Sora, T: 041 855 788
Torek, 27. 12. 2016

Župnijska cerkev Zg. Pirniče, ob 18. uri

TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT V IZVEDBI
KONCERTNEGA ANSAMBLA USTNIH HARMONIK SORARMONICA
Župnija Pirniče in KD Sorarmonica, T: 041 760 736, E: sorarmonica@gmail.com
Torek, 27. 12. 2016

Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.crncec@knjiznica-medvode.si
Petek, 30. 12. 2016

Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

TRADICIONALNA GLEDALIŠKO-LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE Z
OBISKOMDEDKA MRAZA
KUD Pirniče, T: 031 352 772
Petek, 30. 12. 2016

Kulturni dom Sora, ob 18. uri

PEPELKA, PREDSTAVA MALO DRUGAČE ZA OTROKE IN MLADINO
KUD OŽ Sora, T: 041 855 788
Sobota, 31. 12. 2016

Mihelčičev dom na Govejku, od 16. ure dalje

SILVESTROVANJE NA GOVEJKU
PD Obrtnik in Biomedica, d. o. o., T: 070 772 890, E: biomedica.doo@gmail.com
Sobota, 31. 12. 2016

Kulturni dom Medvode, ob 19. uri

OB LETU OSOREJ, SILVESTRSKA PREDSTAVA
KUD Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

62 | NAGRADNA KRIŽANKA
OSNOVNA
ZAČIMBA
IN KONZERVIRNA
SNOV

Creating a perfect fit for 70 years already

ZNANJE,
PRIDOBLJENO
ZLASTI
Z DELOM

RAZLETENJE

EMIL
ZATOPEK

ZRNO V
RAVNOTEŽNEM
ORGANU

NADALJEVANJE
GESLA

OMEJEN,
NEUMEN
MOŠKI

PETER
VILFAN

PRIPADNICA
ANTIČNIH
ITALOV

NEZAVENA,
DRUŽBENA
PLAST ČLOV.
ŽIVLJENJA,
SUPEREGO

PRAVOSLAVNA
SVETA
PODOBA

SLOVENSKI
PISATELJ
(JANEZ;
“BOBRI”)

DOLGOČASJE,
NAVELIČANOST,
SPLEEN
ARGENTIN.
POLITIČARKA PERON
IVAN
ČARGO
PADEC

POLAROIDNA
KAMERA

GODALNI
INSTRUMENT

MLETJE
NIZEK
ČEVELJ
PRODUKT
ŽGANJA
APNENCA
LITIJ
BREZPRAVNI
PODLOŽNIKI

RAZLAGANJE,
POJASNJEVANJE
EDVARD
ZAJEC
ODPADEK
PRI
TESANJU

ANICA
ZIDAR

KILOAMPER
AMERIŠKI
REVOLVER
VEČJEGA
KALIBRA

TANČICA,
PAJČOLAN
(ZASTAR.)
SKOPLJEN
BIK

UBITJE
RASTLINA
Z VELIKIMI
BELIMI
CVETI

DEL NEKATERIH
ŠPORTNIH
IGER, NIZ

MIGUEL
INDURAIN
SLOVENSKA
IGRALKA
(NINA)

DOKAZ, KI
NASPROTUJE DOLOČENEMU
DOKAZU
PRIPADNIK
LJUDSTVA
NAGOV
KOŠARKAR
UDRIH

BURKEŽ Z
ZNAČILNO
NAMAZANIM
OBRAZOM

JADRALEC
ŽBOGAR
BEDNOST
IMETNICA
ABONMAJA
ŠVEDSKA
POP
SKUPINA

DELAVNICA
UMETNIKOV
ITALIJAN.
POKRAJINA MESTO V
V VIETTOSKANI
NAMU
PRAVNIK
(SLABŠAL.)

IZDRANA
DRUŽBA
UMETNIK
V CIRKUSU,
KABARETU

GOVORNIK
4. IN 13.
ČRKA
ABECEDE
IGRA S
KARTAMI

BLIŽNJI
SORODNIK
ŠTEVILO,
S KATERIM
SE DELI

OKRASNI
PREDMETI
ZA NOŠENJE NA
TELESU

ZABOJ ZA
MRLIČA
TV ZASLON
NAJDALJŠA
REKA V
SLOVENIJI

SOL
JODOVE
KISLINE

VRTNA
CVETLICA

PRIPADNIK EGIPTOV.
ANTIČNIH KRAJEVNO
OSKOV V
BOŽANSREDNJI
STVO
ITALIJI
MEMFISA

KAJETAN
KOVIČ

SKEPSA
RIBJE
JAJČECE
PREBIVALEC
ISTRE

GOSPA V
FRANCOSKEM
OKOLJU
GREGOR VIRANT

OSEBNI
ZAIMEK

KORAK,
STOPINJA
IVAN
NAPOTNIK

IZREDNA
HITROST

VELIKA POKONČNA
PEČ ZA TALJENJE RUDE

ZAZIBLJAJ

PISEC
PROZE,
PRIPOVEDNIK

SAMICA
KANARČKA
TINA
TURNER

JUŽNOAMERIŠKA
TOVORNA
ŽIVAL

VINKO
OŠLAK
VELIKA DIVJA ŽIVAL Z
MOČNIM
ZOBOVJEM
RENIJ

Kolektiv podjetja Donit Tesnit, d.o.o.
vam želi zdravo in uspešno leto 2017.
ISS BELGIUM

KUŽNA
BOLEZEN Z
MEHURČKI
NA KOŽI,
KOZE

GS SLOVENIA
ISS SLOVENIA
GS NORTH AMERICA
GS MIDLE EAST

GS INDIA

JOŽE
NOVAK
GS LATIN AMERICA

Donit Tesnit je za križanko
namenil tri praktične nagrade.
Rešitve križanke – geslo pošljite do torka, 10. januarja 2017, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj.
 eis ovi cesti 4.
Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiw

GS CHINA

DONIT TESNIT D.O.O., CESTA KOMANDANTA STANETA 38, MEDVODE

ANDREJ
ROZMAN

OSKAR
LOERKE

BRENCELJ
NEKDANJI
ITALIJAN.
SMUČAR
(ALBERTO)

JAVEN
POZIV,
KLIC

NAKLJUČNA IZBIRA

STROKOVNJAK ZA
VIROLOGIJO

ŽENSKA V
INDIJAN.
OKOLJU
KAR MORA
KDO VRNITI

SLOVENSKI
SKLADATELJ IN
ORGANIST
(STANKO)

ANTON
FOERSTER

RUDAR

AKCIJA V
DECEMBRU:

OB KONCIH TEDNA 40% POPUST
NA KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
DOMAČA OREHOVA POTICA
TATARSKI BIFTEK

Vesel božič in srečno novo leto 2017!

Foto: Franci Rozman

CENTER ZBILJE
(ZORMAN)

M SFINGA D.O.O., ZBILJE 20 C, MEDVODE

OGLAS | 63

KUPON ZA

10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V SOBOTO,

10. DECEMBRA 2016.

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

PRODAJALNA MEDVODE,
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300
GSM: 031-810-384, 051-649-640

UGODEN NAKUP

Ponudba velja od ponedeljka 12. do sobote 31. decembra (oz. do razprodaje zalog).

10,50€

LOJNE POGAČE
ZA PTICE 1,99€
500g

-25%

3,79€

KOCKE ZA PRIŽIGANJE
1,60€

-25%

-50%

0,80€

2,84€

AKCIJA

AKCIJA

7,88€
-50%

AKCIJA

NO

0,99€

VO

AKCIJA

BOŽIČNA
ZVEZDA
PISANA SAMO

1,75€

-40%

1,05€
AKCIJA

SONČNICE
PISANE
1kg

MLEČNI IZDELKI IZ
EKOLOŠKE KMETIJE IN
SIRARSTVA KONDA

PELETI
SCHWEIGHOFER
ENplus A1
Izjemna
ARANŽIRANJE
kakovost
IN ZAVIJANJE
DARIL

DOMAČI PRIDELKI V ZADRUGI

fi12mm

2,97€

DEGUSTACIJA:
sobota, 10. december
Kruh iz avstijske
Koroške in laneno
ter ričkovo olje
kmetije Janežič.

- MLEČNI IZDELKI
- MESNINE
- SADJE, ZELENJAVA
lno leto 2017.
- JAJCA, TESTENINE IN PIŠKOTI
hov po
e
p
s
- KRUH (Prodajalna Medvode ob četrtkih: kmetija Jožefovc)
in u
e
n
i
- MOKA, OTROBI, KAŠE
už
NOVO V MEDVODAH
u dr
g
- SOK, KIS, OLJE, VINO IN LIKERJI
o
r
k
v
ike
- MED, ČAJI, ZELIŠČA IN KREME
- BARVE, ČOPIČI
prazn
e
n
č
i
ž
o
b
e
l
APNO, CEMENT
p
to
Želimo vam
- BARVNI SPREJI, SILIKONI, MONTAŽNE PENE

KZ MEDVODE Z.O.O., MEDVODE, CESTA OB SORI 11, MEDVODE

LOPATA PVC
DOLENC
2,10x10

LEPILO ZA MIŠI
2,10x10

