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 En mesec je bil razgrnjen dopolnjen 
osnutek občinskega prostorskega na
črta. Koliko je bilo podanih pripomb 
in ali jih je vložila tudi Občina Med
vode?
"Na dopolnjeni osnutek je bilo do 7. 
marca do 14. ure podanih 170 pripomb. 
Tudi občina jih je podala, predvsem za-
radi nekaterih pomislekov, ki so bili iz-
raženi na seji občinskega sveta in tudi v 
javni razpravi, ki so bili zelo utemeljeni. 
Do njih se bomo strokovno opredelili in 
jih skušali v največji meri upoštevati. 
Gre predvsem za infrastrukturne objek-
te, trase cest, bolj jasno definirana ob-
močja za družbene objekte in nekaj pri-
pomb je delno vezanih tudi na določene 
gospodarske pobude."

 Do pripomb se bodo sedaj najprej op
r edelile strokovne službe. Bodo oprede
litve tudi negativne?
"Do določenih pripomb se bomo zagoto-
vo morali opredeliti negativno, in sicer 
v primerih, kjer gre za posege, za katere 
že vemo, da se soglasodajalci z njimi ne 
bodo strinjali. Nekateri so podali tudi 
predloge za čisto nove spremembe na-
menske rabe, kar ni več predmet tega 
občinskega prostorskega načrta. Novi 
predlogi v tej fazi sprejemanja doku-
menta niso bili več možni."

 Občina je bila pri svojih prizadeva
njih kar uspešna. Kaj bo ta dokument 
prinesel občini?
"Občini prinaša izjemne možnosti za 
nadaljnji razvoj. Veliko prizadevanj smo 
vložili v zagotavljanje novih območij za 
možnost obrtne dejavnosti, vnesli smo 
kar nekaj infrastrukturnih objektov, v 
prostorsko izvedbenih projektih bolj na-
tančno določili pogoje gradnje za potre-

be individualne stanovanjske gradnje, 
o čemer zelo malo govorimo. Ni nepo-
membno, da se delež pozidanosti parcel 
povečuje iz 30 na 40 odstotkov, s čimer 
bomo olajšali težave, ki jih imajo mnogi 
investitorji. Dobili smo določene nove 
površine za širjenje družbenih oziroma 
centralnih dejavnosti. Kar se tiče obči-
ne, smo bili zelo uspešni." 

 Občina je močan pogajalec, na drugi 
strani pa so občani. Svetniki so opo
zorili, da se je tudi za njihove pobude 
treba zavzeti. Kdo se bo zavzel zanje?
"Občani so kar nekaj pobud že dobili 
odobrenih. Zakaj so določene soglaso-
dajalci zavrnili, govorimo o manjših 
širitvah, tudi meni ni povsem logično. 
Kar zadeva želje občanov, pa ne želijo 
vsi sprememb samo za svoje potomce, 
dejstvo je, da je vmes tudi veliko špe-
kulantov, ki bi radi zaslužili s prekva-
lifikacijo travnikov v zazidljive parcele. 
Zanje se občina ne bo zavzemala. Obča-
ni so podali pripombe in jih bomo pre-
gledali. Občina se je prvič opredelila do 
pobud občanov in jih s tem podprla že 
pred več kot sedmimi leti. Tiste, ki jih 
je takrat podprla, so bile poslane v pre-
sojo soglasodajalcem. Res pa je, da se 
občina strateško ni zavzemala za večje 
poselitve, ker bi to za seboj potegnilo 
tudi druge posledice, predvsem v smislu 
komunalne in družbene infrastrukture. 
Veliko besedo je pri pripravi dopolnjene-
ga občinskega prostorskega načrta imel 
Ljubljanski urbanistični zavod. To so 
ljudje, ki so izdelali že veliko podobnih 

načrtov. So strokovnjaki in jim je tudi 
treba verjeti in zaupati pri načrtovanju 
urejanja prostora." 
  Velika omejitev so kmetijska ze
mljišča. Njihov fond, pravite, mora 
ostati približno enak. 
"To je stališče ministrstva za kmetijstvo, 
ki ga imenujejo izravnalni ukrep in mu 
je zelo težko zadostiti. Skušajte si pred-
stavljati pogajalsko izhodišče občine. 
Več kot sedemsto pobud za spremembo 
iz nezazidljivega v zazidljivo območje in 
štiri pobude v obratni smeri. Zahteven 
položaj, kajne?"

 Na javni razpravi ste pojasnili, da 
ima Občina Medvode velik odstotek 
nepozidanih stavbnih zemljišč.
"V primerjavi z osrednjo Slovenijo je ta 
odstotek velik in je tudi posledica tega, 
ker fizične osebe ne plačujejo nadome-
stila za nepozidano stavbno zemljišče."

 Omejitev so tudi poplavna območja, 
ki so določena na podlagi izdelanih 
poplavnih kart.
"Za njimi stojimo. Tam, kjer so poplavne 
karte pokazale stalno poplavljanje, se 
ne sme na novo graditi. Kjer je poplavni 
razred nižji, se lahko gradi z omilitve-
nimi ukrepi, ki jih morajo investitorji 
izvesti pred začetkom gradnje. Kjer že-
limo graditi objekte širšega družbenega 
pomena, pa ne sme biti poplavne ogro-
ženosti."

 Na javni razpravi ste občanom pred
stavili vse večje spremembe po občini, 
ki se nakazujejo z občinskim prostor
skim načrtom. Katere so?

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Izjemne  
možnosti  
za nadaljnji  
razvoj
Z županom podrobneje 
o dopolnjenem osnutku 
občinskega prostorskega 
načrta Občine Medvode

Župan Nejc Smole je občanom in drugim zainteresiranim na javni razpravi predstavil glavne 
spremembe, ki jih bo, če bodo vse tudi dokončno potrjene, prinesel občinski prostorski načrt.
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"V Hrašah se območje Agroemone spre-
meni v območje centralnih dejavno-
sti, pobudniki so želeli stanovanjsko 
gradnjo, ki pa ni dobila zelene luči. Za 
karkoli se bo tam gradilo, bo predho-
dno potrebno sprejeti občinski podrobni 
prostorski načrt in dobiti tudi soglasje 
lokalne skupnosti. Gre za občutljivo ob-
močje v bližini zaščitenega območja rib-
nika, kjer se občina ne strinja s stano-
vanjsko pozidavo, saj niti oskrba z vodo 
za obstoječe hiše ni zadovoljiva, kaj 
šele ostala infrastruktura. V Hrašah je 
bila podana pobuda za spremembo na-
membnosti zemljišča v območje za dom 
starejših občanov, ki je pogojno spreje-
ta, in bomo videli, kako bo na koncu. 
V Valburgi je načrtovana širitev špor-
tnega parka pri VIZ Frana Milčinskega. 
V Mošah je predvidena manjša obrtna 
cona za potrebe podjetja Mali. Na Sta-
rem gradu je manjša širitev za ureditev 
parkirišča, vključena je širitev pokopa-
lišča. Sprejeta je bila pobuda za razvoj 
turizma pri golfskem igrišču, in sicer 
za hotel in apartmajske hiše, kjer pa bo 
investitor moral slediti številnim ome-
jitvam. V Zavrhu se načrtuje nova ume-
stitev parkirišča, v Pirničah gasilski 
poligon, širitev območja pokopališča, 
umestitev ceste ob Bošnjici in dve večji 
stanovanjski gradnji, ena v Vikrčah in 
druga v Zg. Pirničah (pod Mercatorjevo 
trgovino). Na Seničici, v Žlebeh in na 
Golem Brdu razen ene pobude za turi-
stično dejavnost ni nič posebej novega. 
Največ sprememb je v Preski in Medvo-
dah. Nova je lokacija za osnovno šolo, 
manjša širitev industrijske cone v Pre-
ski od podjetja Pohištvo Iskra proti že-
leznici, nove zelene površine za urbano 
vrtnarjenje, razširitev obrtne dejavnosti 
med Heliosom in Jarcem v Vašah, pod 
vprašajem je nekoliko večja stanovanj-
ska pobuda prav tako v Vašah nad cesto, 
štirje hektarji zemljišč se namenjajo za 
izgradnjo športnega parka v Medvodah, 
in sicer vse od Kulturnega doma Med-
vode do železniškega mostu. V Goriča-
nah je večja širitev za potrebe urejanja 
območja ob Sori, za kopališče ob jezu, 
kjer se je že uredila klančina. Na Senici 

ni večjih sprememb, na Svetju so zelene 
površine nasproti športne dvorane, kjer 
so vrtički, za potrebe parkirišča. Na Je-
prci je predviden zbirni center, obrtna 
cona ostaja skorajda brez sprememb, 
je pa vključena legalizacija cone podje-
tnika Proja. V Zbiljah razen parkirišča 
ni večjih sprememb, prav tako tudi ne 
v Rakovniku. V Sori je vključena manj-
ša širitev pokopališča, širitev igrišča za 
šolo in širitev industrijske cone pri pod-
jetju Brinox. Po dolini Ločnici so zaradi 
poplavne nevarnosti izpadla parkirišča. 
Na Katarini je vključena pobuda s po-
dročja turizma pri eni izmed gostiln, 
uredili bomo lahko parkirišče pri šoli."

 Omenili ste novo lokacijo za Osnov-
no šolo Preska. Kje je in ali to pomeni, 
da boste gradili novo šolo na novi lo-
kaciji?
"Lokacija je rezervirana na Bonovcu, na 
ovinku Bizantove (tam, kjer so bili ko-
nji). Nanjo so bile že podane pripombe 
in jih jemljemo na znanje, se pa bomo 
pri strokovnih soglasodajalcih zavze-
mali, da obvelja naša pobuda. To ne po-
meni, da je odločeno, da bo šola na novi 
lokaciji. Pomeni le, da imamo možnost 
govoriti o drugi lokaciji. Takoj po spre-
jemu občinskega prostorskega načrta, 
ko bo jasno, ali je ta lokacija dokončno 
vključena ali ne, se bo treba odločiti o 
prihodnosti preške šole."

 Občina že vrsto let toži, da ni dovolj 
obrtnih con, po drugi strani pa je bilo 
na javni razpravi slišati nezadovolj-
stvo nad predvideno cono od Heliosa 
do Jarca. 
"Vse cone, ki so umeščene v prostor, 
niso nekaj novega, niso pobude od vče-
raj. O vsem se že zelo dolgo govori. Mini 
industrijska cona v Mošah za potrebe 
podjetja Mali je bila predmet dolgih let 
javnih razprav in upamo, da bo speljana 
tudi z veliko podporo lokalne skupnosti. 
Naslednja nekoliko večja cona je Jepr-
ca, kjer se lahko strinjam s pomisleki, 
da se dovoli legalizacija Proja, vendar 
naj poudarim, da je bila to vloga, ki jo 
je odobrilo ministrstvo. Širitev v Sori pri 
Brinoxu je za nas strateška pobuda in 
ima tudi podporo lokalnega prebival-

stva. Tako uspešna podjetja je zagoto-
vo treba podpreti, da ostanejo v občini. 
Načrtovana je tudi širitev obrtne cone v 
Preski, in sicer na dveh lokacijah. Ena 
je od Pohištva Iskra proti železnici, kjer 
je občinsko zemljišče velikosti šest tisoč 
kvadratnih metrov. To imamo še letos v 
načrtu prodati in bi s tem rešili prihod-
kovno stran proračuna. Za to spremem-
bo tudi nismo zaznali velikih pripomb. 
Ob podjetju Lescom pa je bila podana 
pobuda za širitev, vendar sam lastnik 
ni zadovoljen s to prekvalifikacijo. Če bo 
proti, jo bomo izvzeli. Pobuda, o kateri 
se največ govori, je obrtna cona od Heli-
osa do Jarca v Vašah. Za to cono, katere 
del zemljišča je v zasebni lasti, velik del 
pa v občinski in državni, ki se bo prene-
sla na občino, zaznavamo velik interes 
in ocenjujemo, da gre za območje, ki 
je že sedaj umeščeno med eno in dru-
go obrtno dejavnost. Trudimo se, da bi 
stanovanjski del skušali čim bolj ločiti, 
in prav zato smo tudi na tem območju 
predvideli občinski podrobni prostorski 
načrt, s katerim se bodo predvideli vsi 
omejitveni ukrepi, ki bodo kar najbolj 
zaščitili in ločili stanovanjske površine 
od obrtnih."

 Koliko je torej na novo predvidenih 
površin za industrijsko dejavnost? 
"Približna ocena bi bila, da se na novo 
pridobi 3,5 hektarja v obrtni coni Vaše, v 
Preski dodaten dober hektar, za podjetje 
Brinox 1,2 hektarja in za podjetje Mali 
0,7 hektarja. Upam, da bo vse omenjeno 
tudi dokončno potrjeno v predlogu."

 Tudi tiste, ki so bili pri osnutku za-
dovoljni in za svoj predlog po spre-
membi dobili pozitivno mnenje, opo-
zarjate, da ni nujno, da bodo tudi na 
koncu veseli.
"Treba je počakati na predlog, ker bo 
šele to merodajni pravni akt, ki prine-
se tudi želene posledice. To je bila javna 
razgrnitev dopolnjenega osnutka, čas, v 
katerem so se lahko vsi zainteresirani 
seznanili z vsem."

 Kdaj pa predvidevate dokončen 
sprejem?
"Načrtujemo ga pred letošnjimi poletni-
mi počitnicami."
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Februarska seja občinskega sveta Obči-
ne Medvode je bila maratonska, saj je, 
ne upoštevajoč odmore, trajala skoraj 
sedem ur. Na dnevnem redu je bilo šti-
rinajst točk, osrednja pa je bila sezna-
nitev z dopolnjenim osnutkom občin-
skega prostorskega načrta in okoljskim 
poročilom. Po skoraj desetletju se ta iz-
redno pomemben in obsežni dokument 
približuje sprejemu. Gre za temeljni 
prostorski akt, ki je podlaga za vse po-
sege v prostor na celotnem območju ob-
čine, razen na območjih, ki se urejajo z 
državnimi prostorskimi akti.

DO PRIPOMB BODO ZAVZELI STALIŠČA

Razprava o osnutku občinskega prostor-
skega načrta ni bila dolga, saj so se ob-
činski svetniki z njim podrobno seznani-
li in nanj podali pripombe že na skupni 
seji odborov in komisij. Svetnikom sta 
na seji osnutek na kratko predstavili Na-
taša Špilak z Občine Medvode, ki je bila s 
strani svetnikov deležna še posebnih po-
hval za delo, ki ga je vložila v ta projekt, 
in Karla Jankovič z Ljubljanskega urba-
nističnega zavoda, ki za občino pripra-
vlja prostorske dokumente. "Dopolnjeni 
osnutek občinskega prostorskega načrta 
je bil izdelan na podlagi Zakona o pro-
storskem načrtovanju, kar pomeni, da 
je bil izdelan na podlagi prikaza stanja 
prostora, usmeritev iz strateških doku-
mentov, razvojnih potreb občine in po-
treb občanov in drugih oseb," je pojasnila 
Nataša Špilak in med drugim dodala, da 
je v dopolnjenem osnutku upoštevano 
tudi okoljsko poročilo z dodatkom pre-
soje sprejemljivosti plana na varovana 
območja, ki je bilo izdelano na podlagi 
odločbe Ministrstva za okolje in prostor, 
ki je bila izdana pred dobrimi desetimi 
leti: "Iz nje izhaja, da naš načrt lahko po-
membno vpliva na okolje in da je treba 
zanj izdelati celovito poročilo vplivov na 
okolje. Za potrebe občinskega prostor-
skega načrta so bile izdelane številne 
strokovne študije, tudi analiza poplavne 
nevarnosti, ki je izdelana za obstoječe in 
predvideno stanje, ki vključuje že pre-

dloge omilitvenih ukrepov, ki zmanjšu-
jejo poplavno nevarnost na posameznih 
območjih občine. Izdelane so bile karte 
poplavne nevarnosti in karte razredov 
poplavne nevarnosti, ki so bile tudi po-
trjene." Karla Jankovič je predstavila, kaj 
sledi fazi dopolnjenega osnutka: "V času 
javne razgrnitve, ki traja en mesec (za-
ključila se je 8. marca, op. p.), dobimo 
pripombe in predloge občanov ter javno-
sti. Sledi njihova preučitev, zavzamemo 
stališča in v skladu s tem dopolnimo 
gradivo, ki je bilo razgrnjeno, ga preo-
blikujemo v predlog in pošljemo vsem 
nosilcem urejanja prostora v pridobitev 
drugih mnenj. Dokument je v največji 
meri s posameznimi nosilci urejanja 
prostora že usklajen, čaka pa nas še ena 
dodatna preveritev s strani državnih no-
silcev urejanja prostora. Ko ugotovijo, 
da je prostorski akt skladen z njihovimi 
predpisi, z okoljskim poročilom, vsak po-
sebej da nanj pozitivno mnenje in potem 
ga občinski svet sprejme." Kot je pojasni-
la, je dokument sestavljen iz dveh delov: 
"Najprej je strateški del, v katerem so na-
vedeni vizija in cilji prostorskega razvo-
ja, postavljena so merila za vsakokratne 
naslednje spremembe, drugi pa je izved-
beni del, ki ima prostorsko ureditvene 

pogoje za posege v prostor, to je, kaj in kje 
lahko gradimo, kako uporabljamo, kme-
tijska, gozdna vodna zemljišča. Strateški 
cilji so skladen in vzdržen prostorski ra-
zvoj, kar pomeni, da širimo stavbna ze-
mljišča tam, kjer je to utemeljeno in nuj-
no potrebno za prostorski razvoj občine, 
hkrati pa upoštevamo, da želimo ohra-
njati kakovostno okolje, da želimo tudi 
zanamcem ohranjati možnost za razvoj, 
da se izogibamo območjem, ki so ogrože-
na, kjer bi lahko prihajalo do naravnih 
in drugih nesreč npr. zaradi poplavne 
ogroženosti, da varujemo naravne vire, 
najboljša kmetijstva zemljišča, tudi gozd 
in spoštujemo naravo. Eden izmed ciljev 
je tudi, da želimo Medvode kot mesto 
razvijati v varno in urejeno mesto s kva-
litetnim javnim prostorom."

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA  
NE PRENESE VEČJIH NOVIH POSELITEV

Med 725 pobudami je bila uspešna pribli-
žno tretjina pobud. Občina je zadovoljna, 
saj je z nekaterimi strateškimi pobuda-
mi uspela. Svetniki so izrazili željo, naj, 
tako kot se je zavzela za svoje strateške 
pobude, sedaj zagovarja tudi pobude po-
sameznikov po spremembi namemb-

Svetniki o strateških dokumentih
Občinski svet je na 21. seji med drugim potrdil projekt Celostne prometne strategije  
in se seznanil z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta.

Svetniki so se seznanili z dopolnjenim osnutkom Občinskega prostorskega načrta, ki je bil 
en mesec javno razgrnjen. V tem času je potekala javna obravnava, ki se jo je udeležilo več 
kot osemdeset zainteresiranih. Za pojasnila in pripombe je bila na voljo tudi Nataša Špilak 
(na sliki) z Občine Medvode.
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g Medvoški občinski svetniki so imeli 
na dnevnem redu 21. seje tudi predlog 
Sklepa o soglasju k imenovanju direkto-
rice Zdravstvenega doma Medvode. Svet 
zavoda ZD Medvode je za to funkcijo na 
drugem razpisu izbral mag. Olivero Ma-
sten Cuznar, dr. med., spec. Soglasje k 
njenemu imenovanju je dala tudi Komi-
sija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Na seji je župan Nejc Smo-
le pojasnil, da je izbrana kandidatka od-
stopila od prijave za razpisano delovno 
mesto. Občinski svet je zato podaljšal že 
dano soglasje Nadi Prešeren, dr. med., 
spec., kot v. d. direktorja ZD Medvode, 
in sicer od 1. novembra do imenovanja 
novega direktorja, vendar največ za 12 
mesecev.
g Seznanili so se z mnenjem k imenova-
nju ravnatelja OŠ Medvode. Predlog sve-
ta javnega zavoda OŠ Medvode je obrav-
navala Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Občine Medvode. 
Na predstavitveni razgovor je povabila 
pet kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje 
razpisa, in trem podala pozitivno mne-
nje, tudi Damjani Šubic iz Zg. Pirnič, ki 
je bila med tem s strani sveta zavoda že 
potrjena za novo ravnateljico. 
g  Svetniki so skupaj z županovim 
amandmajem sprejeli predlog Pravilni-
ka o sofinanciranju prireditev v občini 
Medvode. Pravilnik določa dodeljevanje 
sredstev iz občinskega proračuna orga-
nizatorjem prireditev s sedežem v občini 
Medvode za izvajanje prireditev na ob-
močju občine Medvode. 
g Občinski svet je sprejel Sklep o ugoto-
vitvi javne koristi za omejitev lastninske 
pravice na nepremičninah. Potrebujejo 
se za izgradnjo infrastrukture za odva-
janje in čiščenje odpadne vode na ob-
močju vodonosnika ljubljanskega polja. 
Gre za 14 parcel v Zgornjih Pirničah, pet v 
Spodnjih Pirničah, po dve pa v Preski in 
v Medvodah. Občina Medvode je prido-
bila soglasje večine lastnikov zemljišč, 
po katerih bo potekala izgradnja. Lastni-
ki nepremičnin so sklenili pogodbo o 
obremenitvi lastninske pravice s služno-
stno pravico, pogodbe so bile notarsko 
overjene in služnostne pravice vpisane 
v zemljiško knjigo. Za zaokrožitev pro-
jekta izgradnje infrastrukture je treba 
pridobiti služnost še na 23 parcelah, kar 
pa občini kljub večkratnim poskusom ni 
uspelo. Gre za postopke, ki trajajo, v naj-
slabšem primeru celo tri leta.

NA KRATKO S SEJE OBČINSKEGA SVETA
nosti zemljišč, če so seveda argumen-
tirane in smiselne. "Slišali smo, da je 
pobud veliko, da je bilo tudi veliko zavr-
njenih, in vprašal bi, kdo se je zavzel za 
njih. Razumem, da se je župan zavzel 
za skupne stvari, in za to vsa pohvala, 
sedaj pa je pobuda na strani občanov," 
je povedal Stanko Okoliš (N.Si). Župan 
Nejc Smole je odgovoril, da so privatne 
pobude stvar posameznikov in da žu-
panu ne pritiče, da lobira zanje, da je 
njegova naloga, da skrbi za razvoj obči-
ne v tistih segmentih, kjer se to le da. In 
stališče občine je jasno: ne podpira raz-
pršene gradnje z izjemo v Polhograjcih 
in tudi ne prevelikih novih gradenj, saj, 
kot pravijo, tega ne dovoljuje obstoječa 
komunalna infrastruktura. So se pa 
zavzeli za območja za razvoj obrtno-in-
dustrijske dejavnosti. "Vesel sem, da so 
občinska uprava in pripravljavci dojeli, 
da je naseljenost občine s 16 tisoč prebi-
valcev na zgornji meji, ker menim, da 
infrastruktura ne prenese večjih novih 
naselij," je temu pritrdil tudi Matejko 
Trampuš (NLNKOM). 
Svetniki so se z dopolnjenim osnutkom 
občinskega prostorskega načrta le se-
znanili, kot je to po zakonodaji, spreje-
mali pa ga bodo, ko bo v fazi predloga.

SPREJETA CELOSTNA PROMETNA 
STRATEGIJA

Drugi strateški dokument, ki so ga 
svetniki obravnavali in sprejeli, pa je 
Celostna prometna strategija Občine 
Medvode z akcijskim načrtom do leta 
2022. Pomeni osnovo za pridobivanje 
evropskih nepovratnih sredstev, ki 
bodo v okviru nadaljnjih razpisov na-
menjena ukrepom na področju trajno-
stne mobilnosti.
"To je temeljni dokument za ureditev 
prometa v občini Medvode, ki pripo-
more k razvoju turizma, gospodarstva 
in splošnemu razvoju in povezovanju 
z ostalimi občinami, ki mejijo na našo 
občino. Promet se ne konča na mejah 
naše občine. Prijavljali se bomo tudi 
na razne razpise s sosednjimi občina-
mi. Smo eni med prvimi v Sloveniji, 
ki bomo sprejeli celostno prometno 
strategijo, kar pomeni, da je to naš do-
kument, naše dobro delo," je v uvodni 
obrazložitvi med drugim pojasnil ob-
činski inšpektor Aleš Karba, ki je nad 
projektom bdel s strani občine. Izde-
lovalca sta bila LUZ in RRA LUR. "To je 
strateški dokument. Sprejema se za 
daljše obdobje, trenutno za pet let, po 

tem se bo revidiral, če bodo potrebne 
novelacije. Celostna prometna strate-
gija vključuje potrjen akcijski načrt, 
ki je osnova za pridobivanje evropskih 
nepovratnih sredstev. Izhodišče je, da 
načrtujemo prostor za ljudi, in ne za 
avtomobile, kot je bila praksa doslej. 
Pri pripravi smo veliko delali tudi na 
vključevanje javnosti, upoštevali smer-
nice ministrstva za infrastrukturo. 
Projekt se je začel lani junija in se po 
slabih devetih mesecih po treh fazah 
zaključuje s sprejemom na občinskem 
svetu. Sledi izvajanje ukrepov in nad-
zor nad njihovim izvajanjem. V tem 
času smo imeli štiri javne razprave, 
tri delavnice, dva dogodka na prostem, 
anketo, intervjuje in številne sestanke. 
Prepoznani so bili ključni izzivi. Največ 
pozornosti je treba namenjati varnemu 
pešačenju, boljšim pogojem za kolesar-
jenje, umirjanju motornega prometa 
in tranzita skozi center, urejanju par-
kirišč tudi za turistične namene, izbolj-
šanju javnega prevoza in povezave do 
turističnih točk. Okrog 370 prebivalcev 
je podobne cilje izrazilo tudi v anketi. 
Izpostavljamo šest stebrov, ki lepo zao-
krožujejo videnje, želje in potrebe ljudi 
za trajnostno politiko in mobilnost: iz-
boljšanje varnosti za pešce in kolesarje, 
izboljšanje kolesarskih povezav, dobro 
delujoč javni potniški promet, omeje-
vanje in nadzor parkiranja, umirjanje 
in omejevanje prometa v središču in 
povezave za tranzitni promet izven sre-
dišč ter ustvarjanje primernih pogojev 
za razvoj turizma in gospodarstva," je 
povedala dr. Petra Vertelj Nared iz Lju-
bljanskega urbanističnega zavoda.

O JAVNEM POTNIŠKEM PROMETU

Med cilji, ki so bili prepoznani v času 
priprave strategije, je izboljšanje javne-
ga potniškega prometa. Prav o tem je 
bilo na občinskem svetu največ besed. 
"Pripombe imamo na trenutne linije 
javnega potniškega prometa, ki niso 
zapeljane najbolj smiselno. Dalo bi se 
jih optimizirati," je v imenu Odbora za 
urejanje prostora in ekologijo poudaril 
predsednik Sašo Šulc (NLNKOM). Župan 
Nejc Smole je odgovoril, da računajo, da 
bo do spremembe linij, vezanih na po-
vezavo Sore in Preske, prišlo v marcu: 
"Samo za obstoječe linije iz proračuna 
namenimo 170 tisoč evrov letno, če pri-
štejemo še urbane otrok, ki se vozijo na 
teh linijah, smo blizu dvesto tisoč evrov, 
z uvedbo še ene nove linije smo na če-
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trt milijona evrov. V javnem potniškem 
prometu imamo izgubo. Treba ga je tudi 
uporabljati, ne samo, da ga bi imeli." 
Na drugi strani je Dragan Djukič (ZKO) 
menil: "Dolžni smo pripeljati vse ljudi, 
ki imajo željo priti do centra Medvod in 
imajo možnost pot nadaljevati naprej. 
To je naša dolžnost in ni važno, koliko 
bo to stalo." Župan je podal predlog, da 
se oblikuje posebna delovna skupina za 
pogajanje s podjetjem LPP. Alenka Žavbi 
Kunaver (SMC) je pohvalila strateški del 
dokumenta, v izvedbenem delu pa bi si 
želela, da bi bilo več projektov izvedenih 
v tem mandatu. Zanimalo jo je, kako je 
s parkiriščem P+R v Medvodah. Župan 
je odgovoril, da je bil v občinskem pro-
storskem načrtu načrtovan pri Mednu, 
a je bila lokacija zavrnjena zaradi po-
plavnega in kmetijskega območja. Kot 
je dejal, občina večjega takšnega parki-
rišča ne načrtuje, niti ni prostora zanj, 
poleg tega meni, da je to težava Mestne 
občine Ljubljana. Poleg tega je pojasnil, 
da Javni holding Ljubljana v strategiji 
2023 načrtuje izgradnjo parkirišča P+R v 
Stanežičah. Aktivnosti v sklopu priprave 
strategije so se udeleževali tudi neka-
teri svetniki, med njimi Darinka Vero-
všek (GLAM): "Če govorimo o trajnostni 
mobilnosti, je to nekaj, kar zadovolji 
čim širši krog ljudi in hkrati skrbi, da 
se zmanjša promet, onesnaževanje. Iz-
raženo je bilo, da si želimo center, ki je 
zaprt za promet, prostor, ki je namenjen 
druženju, in upam, da se bo to upošte-
valo. Globoko sem prepričana, da je pri-
hodnost naših mladih, da se navadijo 
odgovorno obnašati v prometu, ne da 

jih pripeljemo do vrat. Akcijski načrt je 
dober in tudi že do konca tega mandata 
se bo izvedlo veliko projektov, kar z ma-
limi ukrepi in z malimi sredstvi lahko 
naredimo." Ladislav Vidmar (GLAM) je 
poudaril, da je pri temi trajnostne mo-
bilnosti problem v nas: "Pred leti smo 
veliko več hodili peš in se vozili s kole-
som, smo bili že na tem nivoju razvoja 
trajnostne mobilnosti. Sedaj smo zašli v 
avtomobilski kolaps in imamo težave."
Občina Medvode je za Šoštanjem dru-
ga občina, ki je sprejela Celostno pro-
metno strategijo (upoštevajoč občine, 
ki so dobile denar od ministrstva), kar 
so svetniki pohvalili, kot tudi to, da so 
bila zanjo pridobljena tudi nepovra-
tna evropska sredstva, preko razpisa 
Ministrstva za infrastrukturo skoraj 
šestdeset tisoč evrov. "Za samo izdelavo 
strategije smo dobili 85 odstotkov nepo-
vratnih sredstev, ki se črpajo po fazah. S 
strategijo se nam odpirajo možnosti za 
kandidiranje na prihodnjih razpisih, ki 
bodo. To bodo precej mehki projekti, ne-
kaj tudi za urejanje infrastrukture. Pri-
javljali se bomo na projekte, vezane na 
trajnostno mobilnost. Eden izmed teh 
je uvedba Prostoferja, ko prostovoljci vo-
zijo starejše po opravkih. Celostna pro-
metna strategija je krovni dokument, 
ki je zelo dobro pripravljen. Strinjam se, 
da bo pomembno, da jo z akcijskim pla-
nom ponotranjimo, da jo ponotranjijo 
zaposleni na občini, po drugi strani pa 
bo to morala ponotranjiti tudi vsa obča 
javnost. Veliko je še za narediti, je pa to 
tek na dolge proge," je za konec dejal žu-
pan.

V sklopu priprave Celostne prometne strategije so potekale tudi delavnice.

MAJA BERTONCELJ

g Skupaj s pripombami je bil tesno (z 11 
glasovi za, devetimi proti) prejet osnu-
tek Odloka o pokopališkem redu v občini 
Medvode. Z odlokom se bo po sprejetju 
predloga določalo izvajanje pogrebne in 
pokopališke dejavnosti v občini. Odlok 
so občine dolžne sprejeti, saj jim to z za-
konom nalaga država. Svetniki so imeli 
na osnutek številne konkretne pripom-
be in bili mnenja, da je treba pri pripravi 
odloka upoštevati navade v medvoškem 
okolju. Stanko Okoliš (N.Si) je predlagal, 
da se osnutek prekvalificira v delovno 
gradivo in se z upoštevanimi pripomba-
mi pripravi na novo. Njegov predlog ni 
dobil zadostne podpore.
g Svetniki so se seznanili z Letnim poro-
čilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncep-
ta Občine Medvode in njihovih učinkih. 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina 
Pogačnik iz podjetja Envirodual. "Za leto 
2016 bi izpostavila izdelavo prometne 
strategije, zamenjavo in prilagoditev 
svetilk občinske javne razsvetljave ter 
nadaljevanje postopka za energetsko 
sanacijo štirih javnih objektov. Z letnimi 
poročili je bilo ugotovljeno, da so tri iz-
vedene energetske sanacije, in sicer OŠ 
Medvode, OŠ Pirniče in Knjižnica Med-
vode, presegle načrtovane prihranke. Za 
letos bi izpostavila dokončanje postop-
ka za izbor koncesionarja za energetsko 
sanacijo javnih zavodov POŠ Sora, POŠ 
Topol, Vrtec Medvode - Enota Ostržek 
in OŠ Simona Jenka Smlednik. Pred-
videna vrednost investicije je milijon 
evrov. Nadaljuje se projekt zamenjava 
in prilagoditev svetilk občinske javne 
razsvetljave, prometna strategija je bila 
že sprejeta." Razprava je bila vezana 
predvsem na izbor energenta pri načrto-
vanih sanacijah javnih zavodov. Štefan 
Čebašek (SLS) je znova izpostavil, da bi 
bilo treba dati prednost obnovljivim vi-
rom energije, konkretno lesni biomasi: 
"Zanimivo bi bilo videti, kakšni bi bili 
prihranki, če bi imeli lesno biomaso. 
Potrebujemo javni zavod v občini, kjer 
bi lahko potem to primerjali." Da se ob-
novljivi viri premalo propagirajo, je bilo 
tudi mnenje Odbora za urejanje prostora 
in ekologijo. Pogačnikova je k temu do-
dala: "Imamo devetnajst objektov, vsi 
so na zemeljski plin, štirje niso, in za te 
iščemo možnost prehoda na obnovljive 
vire energije. Razpis je tako zastavljen in 
temu sledimo v največji možni meri."
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Letos je načrtovan začetek projekta Športni park Pirniče. Zanj 
je Občina Medvode v občinskem proračunu za leto 2017 name-
nila 75 tisoč evrov. Urejanje parka je predvideno v dveh fazah. 
"V letu 2017 bi se izvedla prva faza projekta. Obnoviti je treba 
igrišče za mali nogomet s postavitvijo novih golov ter zaščitne 
mreže. Igrišče bo večnamensko, saj bo površina 1100 m2 nudila 
šoli izvajanje tudi tečajev rolanja in kolesarjenja. V prvi fazi se 
bo obnovilo tudi košarkarsko igrišče s postavitvijo novih košev, 
pri čemer bo podlaga asfaltna. Če bomo uspešni pri iskanju dru-
gih virov za financiranje projekta, bi se igrišče lahko dodatno 
preplastilo z umetno podlago. Občina je lansko leto ob izgradnji 
športnega parka pred Osnovno šolo Simona Jenka v Smledniku 
postavila prva orodja, kjer vadiš z lastno težo telesa (ang. street 
workout). Zaradi odličnega odziva krajanov se bodo orodja po-
stavila tudi na igrišču pri Osnovni šoli Pirniče. Zamenjala se bo 
tudi urbana oprema z namestitvijo novih klopi, pitnika ter koši 
za odpadke," pojasnjujejo na Občini Medvode. Projekta se torej 

Športni park v Pirničah
Prva faza obnove dotrajanega igrišča ob 
osnovni šoli je načrtovana za letos. Obseg 
del je odvisen tudi od zunanjih sredstev.

Igrišče ob Osnovni šoli Pirniče že veliko let čaka na lepšo podobo.

 da je Občina Medvode v letu 2009 ustanovila samostojno 
Knjižnico Medvode? Rezultati uporabe knjižnice in njenih sto-
ritev se pokažejo šele čez čas kot izboljšana bralna kultura in 
informacijska pismenost, večje splošno znanje in razgleda-
nost, duhovna širina, boljše poznavanje literature in tudi dru-
gih umetnosti. Za redno poslovanje Knjižnice Medvode občina 
v svojem proračunu letno namenja 360.000 evrov, s čimer se 
krijejo stroški poslovanja zavoda, obratovanja objekta, mate-
rialni stroški in zaposlitev 11 zaposlenih. 
 da Knjižnica Medvode za nakup novih knjig in drugih gra-
div letno namenja kar 70.000 evrov, s čimer se zbirka poveča 
za približno 3300 enot gradiva, hkrati pa omogoča dostop do 
468 e-licenc in periodičnega gradiva? Največji delež (50.000 
evrov) zagotavlja Občina Medvode, delno pa nakup sofinanci-
ra tudi ministrstvo za kulturo in knjižnica iz lastnih sredstev. 
 da je na levem delu stavbe Knjižnice Medvode knjižni nabi-
ralnik, kamor lahko vrnete knjige kadarkoli tudi izven delovne-
ga časa knjižnice, 24 ur dnevno? 
 da v naši občini deluje tudi Potujoča knjižnica, ki deluje 
pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana (MKL)? Bibliobus se 
na postajališčih Center starejših Medvode, Smlednik, Trno-
vec, Sora in Zbilje ustavlja ob četrtkih po letnem urniku, ki 
ga najdete na spletni strani MKL ali na telefonski številki 01 
308 51 24. Knjižnica omogoča izposojo knjižničnega gradiva 
v nekoliko bolj odročnih predelih občine, kjer je dostopnost 
do Knjižnice Medvode marsikateremu občanu prevelika ovira. 
Uporabniki Potujoče knjižnice so oproščeni članarine, saj ta 
ne omogoča enake ponudbe in storitev kot katera izmed staci-
onarnih knjižnic MKL. Projektu Občina Medvode letno name-
nja 7900 evrov. 

Ali ste vedeli ...

Na območju celotne občine Medvode bo 12. in 13. maja vaja 
enot in sil Civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) Občine Medvode, 
ki so jo poimenovali Potres 2017. "V vaji bosta Občina Medvode 
in štab CZ Občine Medvode preverila delovanje vseh razpo-
ložljivih sil, ki sestavljajo reševalne enote v občini Medvode: 
javno gasilsko službo, enote CZ, pogodbena podjetja za pomoč 
ob tehničnem reševanju, enoto za reševanje na vodi in druge 
regijske sile, ki bodo pomagale pri izvedbi reševanj. Cilj vaje 
je preveriti odzivnost ter delovanje sil ob verižnih nesrečah, 
ki jih lahko povzroči potres: npr. požar, uhajanje nevarnih 
snovi, plazovi, prekinitev cestnih povezav, izpad električne 
energije, nudenje prve pomoči večjemu številu poškodova-
nih. Prav tako bodo vrtci in osnovne šole na območju občine 
Medvode sodelovali v vaji z namenom izvedbe vaje evakuaci-
je ob potresu oziroma nesreči ter preverili postopke delovanja 
lastnih kapacitet ob morebitnem potresu," sporočajo z Občine 
Medvode. Lokacije posameznih posredovanj bodo v prvi vr-
sti javni objekti (kulturni dom, šole, vrtci ...), nekaj pa jih bo 
tudi na drugih lokacijah. Občani si boste lahko ogledali po-
stopke reševalnih enot in sil, če pa imate interes, vas vabijo 
tudi k aktivnemu sodelovanju v smislu vključitve v gasilska 
društva ali morda druge enote CZ (kontakt: cz@medvode.si). 
Več o sami vaji boste lahko prebrali v aprilski številki Sotočja.

Sredi maja bo velika vaja  
Potres 2017

lotevajo na podoben način kot lani v Smledniku, kar pomeni, da 
je obseg del odvisen tudi od sofinanciranja, donacij ter prosto-
voljnega dela, še posebej, ker se s Športnim parkom Pirniče niso 
mogli prijaviti na razpis Fundacije za šport. Zato tudi na šoli po-
zivajo občane in podjetja, da s svojim prispevkom pomagajo pri 
izpeljavi načrtovanih športnih objektov, ki bodo polepšali okoli-
co šole in izboljšali kvaliteto športnih dejavnosti mladih pa tudi 
kvaliteto bivanja vseh občanov. V prihodnjem letu je načrtovana 
druga faza, ki obsega ureditev igrišča za odbojko oziroma tenis, 
postavitev otroškega igrišča in gradnjo steze za skok v daljino. 
Celoten park načrtujejo tudi ograditi.
K projektu sta pozitivno pristopili tako Krajevna skupnost Pir-
niče kot tudi Osnovna šola Pirniče.  
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Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi 218. c 
člena in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji
šča (Uradni list RS, št. 80/16), objavlja

JAVNO NAZNANILO 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi 
sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 

Medvode za leto 2017
I.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča v občini Medvode za leto 2017.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zem
ljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot tudi podatki o zavezancih, bodo raz
grnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Občine Medvode v občinski stavbi, na 
naslovu Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi v pritličju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo 
podatke in na te podatke podajo pripombe od 6. 3. 2017 do 24. 3. 2017, in sicer vsak 
ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in  vsako sredo od 12. do 17. ure. Pripombe je 
mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov Občine Medvode.

II.
Zavezanci so Občini Medvode dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva spo
ročiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so: sprememba 
zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemlji
šča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivali
šča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke, in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s kate
rim razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca. 

III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Medvode s pisno in podpisano vlogo. Vlogi 
je treba priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
–  s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta 

Staneta 12, 1215 Medvode ali
– osebno, z vložitvijo v sprejemni pisarni občinske stavbe Občine Medvode.

Kontaktne osebe:                                    
–   LUZ, d. d., Verovškova ulica 64, Ljubljana (tel.: 01 3602 439 – ga. Danijela Šujica ali 

po epošti: danijela.sujica@luz.si)
–  Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo, Cesta komandanta 

Staneta 12 (tel.: 01 3619 518 – ga. Sanja Malej ali po epošti: sanja.malej@medvode.si)

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo v sprejemni pisarni v 
pritličju občinske stavbe in na internetnih straneh občine.

Številka: 42216/2017
Datum: 22. 2. 2017  
                                                                                                               Občina Medvode
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g  V Uradnem listu Republike Slovenije 
so bila 24. februarja objavljena besedila 
treh javnih razpisov s področja družbenih 
dejavnosti, in sicer: Javni razpis za sofi
nanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 
Medvode v letu 2017, Javni razpis za sofi
nanciranje programov društev in zvez dru
štev s področja spodbujanja razvoja turiz
ma v Občini Medvode v letu 2017 in Javni 
razpis o sofinanciranju kulturne dedišči
ne v Občini Medvode v letu 2017. Zadnji 
dan za prijavo je ponedeljek, 27. marec.
g  Do srede, 15. marca, še poteka vpis v Vr
tec Medvode za šolsko leto 2017/2018. 
Vpisujejo v program predšolske vzgoje 
Dnevni program (6 do 9 ur). Obrazec 
vpisnega lista s prilogami lahko oddate 
po pošti ali na upravi vrtca, in sicer vsak 
dan od 8. do 14. ure, ob sredah do 16. 
ure. Obrazec za vpis lahko dobite na 
upravi vrtca ali na njihovi spletni strani.
g  Župan Medvod Nejc Smole se je 8. mar
ca srečal z medvoškimi gospodarstveni
ki. Šlo je za sedaj že tradicionalno letno 
srečanje, ki je potekalo v Klubu Jedro. 

Kratke novice

KRATKE NOVICE

OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdra v   stvene ustreznosti pitne vode iz va
ških 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 treba do nadaljnega vodo za uporabo 
v prehrambne namene obvezno prekuha
vati: VVS Golo Brdo  Polana, VVS Mamo
vec  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 vzor
cev pitne vode so stalno dostopna na sple
tni strani Občine Medvode (http://www. 
medvode.si/obvestila.htm). Navodila, pripo
ročila in mnenja glede vzdrževanja sistemov 
za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih 
sistemov so objavljena na spletnih straneh 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Občina Medvode svojim občanom nudi Pomoč na domu. 
Storitev, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom,  
izvaja COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu, Tbilisijska cesta 57b,  
Ljubljana. Ostareli, bolni oziroma njihovi svojci ob delovnikih od  
8. do 12. ure lahko za informacije o storitvi pokličete kontaktno telefonsko  
številko 01/244 31 05 ali pišete na elektronski naslov: zavod.campa@comett.si.



17. VECER SPORTA

29. marec ob 19. uri
SPOrtna dvorana medvode

Izbor športnika in športnice leta
Dunking Devils akademija

The Artifex crew
Navijaška skupina Zmajčice

ŠKD Latino Bit
Atraktivna judo točka

Ples ob drogu - Iris Batista 

VSTOP PROST!

sreda, 22. marec, Kulturni dom Medvode

Vrabček Richard Snežna kraljica 3 Lepotica in zver 50 odtenkov teme
ob 15.00 ob 16.45 ob 18.30 ob 21.00

SINHRONIZIRANO SINHRONIZIRANO

MEDVODE v GIBANJU
1. - 4. junij 2017

1. nocni tek na 5 in 10 km
kolesarski kriterij

tekmovanja v kosarki, odbojki in tenisu
kuhna na odprtem

koncert skupine king foo in se in se

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
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Otrok in igra je učenje za življenje. Tako pravijo v zavodu Sre-
dišče za naravno učenje Samorog, ki od januarja deluje v Sori, 
med številnimi dejavnostmi pa sta tudi gozdno varstvo in šo-
lanje v naravi. Obiskuje ga skupina malčkov v gozdnem var-
stvu in skupinica štirih prvošolcev, ki raziskujejo svet znanja 
in veščin po Samorogovo, kar pomeni malo drugače. Gre za 
šestletnike, ki so vpisani v prvi razred osnovne šole, imajo pa 
status šolanja na domu.
Ob našem obisku so bili kje drugje kot v naravi, v gozdu. Spo-
znali smo jih na nastajajočem doživljajskem igrišču, na plo-
ščadi, ki je bila včasih v Sori stičišče druženja v naravi, kjer še 
vedno stoji stolp skakalnice. Njihov dan poteka drugače kot 
dan njihovih vrstnikov, ki obiskujejo javni vrtec ali osnovno 
šolo. Tako predšolski kot šoloobvezni otroci del dopoldneva 
preživijo skupaj, del pa ločeno, saj se starejši spoznavajo že 
z bolj kompleksnimi tematikami in morajo usvojiti tudi po-
trebno znanje, predpisano za prvi razred. "Otroci večino časa 
preživijo na prostem, v prostorih nastajajočega doživljajskega 
igrišča, v gozdu in na travnikih. Tam skozi igro spoznavajo 

elemente in zakonitosti svojega okolja ter se učijo delovanja 
v skupnosti. Ves čas imajo na voljo notranji prostor, ki slu-
ži umiku pred neprijetnimi vremenskimi vplivi in je opre-
mljen z materiali, namenjenimi ustvarjanju, in nekoliko bolj 
usmerjenemu učenju, mednje so vključeni tudi materiali 
montessori. Ob otrocih so ves čas prisotni igralni pedagogi, ki 
delujejo po načelih inkluzivne pedagogike, dvakrat tedensko 
je prisoten tudi pedagog montessori," je nekaj o urniku prvo-
šolcev pojasnila Anja Radšel iz Sore, ena od ustanoviteljev Sa-
moroga. Z otroki se vsakodnevno naokrog potepa Anja Kimo-
vec. Na prvi pogled bi pomislili, da otroci delajo, kar želijo, a ni 
tako. "Imamo pravila, ki pa niso vnaprej določena. Avtoriteto 
si vzpostavljajo odrasli in starejši otroci s svojim znanjem, z 
veščinami. Vsa pravila se sklepajo skupnostno in jih otroci 
zelo ponotranjijo ter se jih držijo," pojasni Anja Kimovec.
Pomemben del Središča za naravno učenje je nastajajoče 
doživljajsko igrišče. V Sloveniji ga imajo doslej le v Maribo-
ru in Kranju, prva takšna igrišča pa so bila na Danskem. V 
Sori si želijo, da bi vrata otrokom odprl letošnjo jesen. Z deli 
bi radi začeli čim prej. "Veseli smo, da imamo podporo krajev-
ne skupnosti in tudi občine. Naša želja je, da igrišče postane 
povezovalna točka med ljudmi, želimo si medgeneracijskega 
sodelovanja. Starejši, ki so dopoldne sami in imajo ogromno 
znanja, bi lahko imeli delavnice za otroke in jim prenašali 
znanje. Temeljiti je treba na starih znanjih, ki se pozabljajo. 
Sicer pa je doživljajsko igrišče otroški svet, ki ga varuje va-
ruh igre, staršem pa je vstop vanj praviloma prepovedan. V 
njem je na voljo veliko tematskih kotičkov, ki so namenjeni 
otrokom različnih starosti. Igrišča so v popoldanskem času na 
voljo vsem otrokom, ne glede na to, ali obiskujejo naš zavod 
ali ne. Takšno igrišče bi pomenilo veliko pridobitev za kraj, za 
občino," meni Anja Radšel. 
Želijo si, da bi glas o njih segel širše in da bi Samorogova na-
ravna šola postala dostopna vsem otrokom in priznana kot 
ustrezna alternativa klasičnemu izobraževanju otrok.

V Sori nastaja doživljajsko igrišče
Projekt peljejo v zavodu Središče za naravno učenje Samorog, ki ga obiskujejo 
predšolski otroci in tudi štirje prvošolčki. Namenjen bo vsem otrokom.

Del otrok, ki so vključeni v gozdno varstvo in šolanje v naravi, na sliki 
z Anjo Kimovec.

Otroci veliko časa preživijo na nastajajočem doživljajskem igrišču. 
Na sliki desno Anja Radšel in Anja Kimovec.

Aktivnosti potekajo tudi v notranjem prostoru.
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MOJCA FURLAN

Ogled razstave v Muzeju za arhitekturo 
in oblikovanje v Ljubljanskih Fužinah z 
naslovom Končna postaja: morje? obi-
skovalca gane in prisili v razmislek o 
osebnem odnosu do perečega problema 
nerazsodnega ravnanja s plastiko. Na 
razstavi se soočimo z lastnim potro-
šniškim ravnanjem, ki pušča posledice 
na vseh koncih sveta. Razstavo so pred 
štirimi leti postavili v Zürichu v Švici. 
Odtlej se je ustavila že v več kot 17 dr-
žavah po svetu. Ogledamo si jo lahko 
do 23. aprila. Več podatkov je na spletni 

strani: http://www.mao.si/Razstava/
Koncna-postaja-morje.aspx.
Okoli 80 odstotkov plastičnih smeti pri-
de v morje po rekah. To dejstvo je za naš 
kraj z dvema večjima rekama še posebej 
aktualno. Podatki so šokantni za nas, še 
bolj nevarni so za prihodnje rodove. Pla-
stika povzroča škodo velikih razsežno-
sti, tudi zdravstveno. Mikroplastiko jedo 
ribe, ribe pa jemo ljudje. Z večjo odgovor-
nostjo do naših vnukov velja razmisliti, 
kako spremeniti odnos do plastike. Od 
2000 do 2010 smo na svetu proizvedli 
več plastike kot v vsem prejšnjem stole-
tju. Polovico vse proizvedene plastike žal 
uporabimo le enkrat, potem jo zavržemo. 
V naravi se ne razgradi, temveč tudi več 
stoletij lahko razpada na vedno manjše 
delce, na mikroplastiko. Še nekaj podat-
kov iz našega vsakdana: jabolčni ogrizek 
in kartonska embalaža za razgradnjo 
potrebujeta dva meseca, kozarček iz sti-
ropora 50 let, plastenka in plenice za en-
kratno uporabo 450 let, ribiška vrvica pa 
kar 600 let. Na Inštitutu za vode so z raz-
iskavami ugotovili, da je tudi Jadransko 

morje zelo onesnaženo. Kako spreme-
nimo svoje ravnanje? Pri zmanjšanju 
vnosa plastike in mikroplastike v okolje 
moramo sodelovati prav vsi s pravilnim 
in odgovornim ravnanjem. Dosledno 
uporabljajmo zabojnik za embalažo, ki 
ga dobro zapremo. Ne odmetavajmo 
ovojnih plastik na tla in v bližino rek. 
Bodimo pozorni pri izbiri oblačil, saj so 
v slovenskem morju najpogostejša pla-
stična vlakna, ki pridejo tja s pranjem 
oblačil. Prenehati moramo uporabljati 
kozmetične izdelke, ki vsebujejo mikro-
plastiko. Dodana je kremam za piling, 
na deklaraciji označena kot polietilen. 
Plastično vrečko za enkratno uporabo v 
povprečju uporabljamo okoli 20 minut. 
Zamenjajmo jo s pletenim cekarjem ali 
mrežasto vrečko. Morda pa bomo dobi-
li spodbudo tudi ob branju knjige Dom 
brez odpadkov (Bea Johnson), ki jo je 
lani izdala Tehniška založba Sloveni-
je. Sledimo njeni pobudi za ohranitev 
okolja: zavrni, zmanjšaj, znova upora-
bi: kar je mogoče – kompostiraj, kar ni 
mogoče – recikliraj.

Kotiček za trajnostni razvoj

"Že sama misel, da te na koncu napor-
nega dneva čaka dobra knjiga, ti polep-
ša dan," je zapisala Kathleen Norriss. 
Nekaj so jih za vas izbrale knjižničarke 
Mira, Tilka in Meta.

BEERTEN, ELS: VSI SI ŽELIMO NEBES    

Flamska mladinska pisateljica Els Be-
erten, tudi učiteljica angleščine in kre-
ativnega pisanja, je za čas dogajanja 
zgodbe izbrala drugo svetovno vojno in 
leta po njej, čeprav vojne ni sama doži-
vela. Roman presega meje med mladi-
mi in odraslimi bralci; spodbuja razmi-
šljanje, pogovor in izmenjavo občutenj 
o prebranem. Osrednja tema je namreč 
dilema mladih, kako se odločiti pravil-
no, in to v času, ko izbira ni lahka; poleg 
tega jih odrasli odrivajo na stran, da bi 
jih zaščitili, ker so najstniki v resnici še 
(pre)mladi. Najprej in predvsem je treba 
preživeti, poiskati varnost, toda hkrati 
biti tudi iskren do sebe in do drugih, ne 
nazadnje tudi zato, ker »vsi si želimo 
nebes«. In nebesa niso nekaj, kar je le 

v naših glavah! Gre torej za krut in ne-
izprosen čas, ki je 60 let in več za nami 
(pa vendarle ni brez zveze s sodobnimi 
vojnami!), v katerem pa življenje ven-
darle teče dalje, ne le v slabem, tudi v 
dobrem ... Poleg nesreč in smrti se do-
gajajo tudi prijateljstva in ljubezni, in 
to tako silovito in čudovito, kot da je to 
res »čas čudežev«. Celotno dogajanje je 
prežeto z glasbo, ki jo igrajo junaki v 
zgodbi, z glasbo, ki opogumlja, maloda-
ne omogoča, zagotovo pa osmišlja pre-
živetje, podobno kot branje v Kradljivki 
knjig.         

ALLENDE, ISABEL: JAPONSKI LJUBIMEC

Irina je mlada priseljenka, ki pri vsa-
kem delu ne vztraja prav dolgo. Ko dobi 
službo kot administrativna pomočnica 
v domu za ostarele, se njeno življenje 
spremeni. Postane osebna pomočni-
ca Alme Belasco, bogate dedinje, ki se 
je od družine umaknila v dom. Almo 
so starši kot deklico pred nevarnostmi 
druge svetovne vojne iz Poljske poslali 

k bogatim sorodnikom v San Francis-
co. Tam spozna Ičimeija Fukudo, sina 
japonskega vrtnarja. Med otrokoma se 
razvije prijateljstvo in zavezništvo. Po 
japonskem napadu na Pearl Harbor, ko 
Ičimeijevo družino skupaj z drugimi ja-
ponskimi Američani izženejo v interna-
cijsko taborišče, sta se prisiljena ločiti. 
Vsa leta, ki sledijo, sta prisiljena zata-
jevati svoja čustva. A vendar Alma še v 
novi dom dobiva skrivnostna pisma in 
rože. In svojo skrivnost je pripravljena 
zaupati Irini in vnuku Sethu.

PREBERITE TUDI:

Groen, Hendrik: SKRIVNI DNEVNIK  
HENDRIKA GROENA, STAREGA 83 LET IN ¼
Juul, Jesper: AGRESIVNOST:  
NOV IN NEVAREN TABU
Dirnberger-Puchner, Silvia:  
ALI POSTAJAMO NAŠI STARŠI?
Moorjani, Anita: KAJ, ČE SO TO NEBESA? 
Grisham, John: SIVA GORA
García, Héctor: IKIGAJ: JAPONSKA  
UMETNOST ŽIVLJENJA

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Prireditev je bila v Domu krajanov v Pir-
ničah, priznanja pa je prejelo trinajst 
učencev: Benjamin Nahtigal, Nika Go-
vekar, Zala Koželj (OŠ Simona Jenka 
Smlednik), Taja Malnar, Tia Jagrič, Eri-
ka Luštrik (OŠ Preska), četverčki Lovro, 
Jakob, Klemen, Mirjam Kavčič (OŠ Med-
vode) ter Maruša Bergant, Maša Kalan 
in Matic Bitenc Babnik (OŠ Pirniče).

Z ROKO V ROKI TEHNIČNO ZNANJE  
IN ČUSTVENA INTELIGENCA

Prireditev je bila obogatena s kulturnim 
programom, ki je bil preplet glasbe in 
plesa, izvajali pa so ga učenci osnov-
nih šol in Glasbene šole Franca Štur-
ma Medvode. Učenci so poleg priznanja 
prejeli tudi knjigo in petdeset evrov de-
narne nagrade. "Zbrali smo se, da obele-
žimo tisto, kar je dobrega v vašem vsa-
kodnevnem prizadevanju za boljši svet. 
Velikokrat poslušamo, kako je znanje 
pomembno in je tisto, kar nas bo pelja-
lo naprej. Posebno bi vas želel opozoriti 
predvsem na dve stvari. Inteligenca ni 
vedno samo matematika in racional-
nost, obstaja tudi čustvena inteligenca, 
ki je enako pomembna kot racionalna, 
sem pa spadajo zavedanje o sočloveku, 
sosedu, vsakem sonarodnjaku in o drža-
vi, ki ji rečemo domovina. Druga stvar, 
ki bo jo rad poudaril, pa je stavek "Misli 

globalno, deluj lokalno." Ozrite se v šir-
ni svet, spoštujte domovino, predvsem 
pa bodite pozorni do vrstnikov, staršev 
vzgojiteljev in predvsem do sebe. Veliko 
slišimo o bojazni bega možganov. S tem 
izgubljamo tisto, kar imamo in smo si 
pridobili sami s svojim znanjem, tru-
dom, prizadevanji, in potem to znanje 
uporablja nekdo drug. Verjamem, da 
se je v tej državi vredno šolati po svojih 
zmožnostih in željah in vredno strmeti 
k višjim ciljem. Vi ste danes naš up. V 
svojem obdobju odraščanja boste spo-
znali, da se s trudom marsikaj doseže. 
Današnje nagrade so krona vašega do-
sedanjega prizadevanja, velika zahvala 
za vaš trud in spodbuda za naprej. Vi ste 
tisti, ki boste steber družbe, in od vas se 
bo pričakovalo, da boste to družbo pelja-
li naprej in s svojim znanjem in vede-
njem pomagali naši deželi. Poslušamo, 
da so država, Evropa in svet v krizi. Ni-
smo v krizi gospodarstva, ampak smo 
morda predvsem v krizi vrednot. Golo 
znanje in goli boj za obstanek ne poma-
ga pri iskanju boljše poti, če ni zraven 
tudi vrednot in zavedanja, da bomo s 
tem znanjem tudi pomagali in omogo-
čili nekomu boljše življenje. Tehnično 
znanje in čustvena inteligenca sta ve-
dno z roko v roki pogoja za izboljšanje 
sveta," je nagrajence nagovoril Andrej 
Istenič, predsednik Rotary cluba Med-
vode. Poleg Isteniča sta bila govornika 
še Jože Zadravec, distriktni guverner 

Rotary Slovenija, in Nejc Smole, župan 
Medvod.

ROTARY CLUB MEDVODE EDEN VEČJIH
Rotary International district 1912 Sloveni-
ja ima več kot tisoč članov in Rotary club 
Medvode je s triintridesetimi člani eden 
večjih. Z julijem lani je enoletni mandat 
predsednika prevzel Andrej Istenič iz Žle-
bov, ki smo ga vprašali, kdo sploh lahko 
postane njihov član. "V Rotary club vsto-
pamo po priporočilu, enako velja za Inte-
ract in Rotaract, ki sta malce bolj ohlapni 
in ju nima nujno vsak klub, tudi naš ne. 
Za rotarijce je pomembno, da živimo po 
načelih rotarijstva, ki jih predstavljajo 
klasična štiri vprašanja: ali je res, kar se 
govori, ali je pošteno do vseh, bo spodbu-
jalo prijateljstvo in dobro voljo ter ali bo 
v dobrobit vseh udeležencev. Naš osnov-
ni namen je pomagati ljudem v okolici, 
v kateri živimo. Največkrat je ta pomoč v 
obliki dobrodelnosti. V mojem enoletnem 
mandatu sem si za cilj zadal pomagati 
Društvu Barka, ki deluje lokalno v Med-
vodah z našimi ljudmi, kljub temu da je 
Barka globalna organizacija, POŠ Topol 
smo darovali interaktivno tablo, tradici-
onalni projekt je podelitev priznanj naj-
boljšim učencem, tudi letos bomo poslali 
učence na Jadranje za jutri, sodelovali 
pri nekaj manjših projektih, ZD Medvode 
bomo pomagali pri nakupu diagnostične-
ga aparata ..." je še povedal Istenič. 

Rotarijci nagradili najboljše učence
Rotary club Medvode je enajstič podelil priznanja najboljšim učencem osnovnih  
šol v medvoški občini. "Vi ste naši upi," je poudaril predsednik kluba Andrej Istenič.

Nagrajeni učenci s predsednikom Rotary cluba Medvode Andrejem Isteničem (zadaj desno), Jožetom Zadravcem, distriktnim guvernerjem 
Rotary Slovenija, in Nejcem Smoletom, županom Medvod
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Na svetovni dan zdravja, 7. aprila, bo 
v Klubu Jedro potekala predstavitev 
krvodajalstva. Začela se bo ob 18. uri. 
Število aktivnih krvodajalcev iz Med-
vod je 1724, pri Rdečem križu Slovenije, 
Območno združenje Ljubljana, si želijo, 
da bi s to predstavitvijo pridobili tudi 
nove, mlade krvodajalce, ki še niso da-
rovali krvi.

"Na predstavitvi krvodajalstva v Med-
vodah bomo udeležencem predstavili, 
kako se ustrezno pripravimo na od-
vzem krvi, kako sam odvzem poteka 
in kako ravnamo po odvzemu. Omenili 
bomo tudi razloge, zakaj smo včasih 
lahko odklonjeni za darovanje krvi, ter 
vse prisotne tudi spodbudili k temu, da 
se skupaj z nami udeležijo redne krvo-
dajalske akcije v mesecu aprilu. Pred-
stavitev bo prav gotovo "začinil" tudi 

Predstavili bodo krvodajalstvo

Ana Javeršek iz Sore je animatorka v Klubu 
25. / Foto: osebni arhiv

kdo izmed naših dolgoletnih krvoda-
jalcev s kakšno izmed svojih prigod," 
je pojasnila Ana Javeršek iz Sore, pro-
stovoljka Rdečega križa, animatorka 
v Klubu 25, ki bo sodelovala na pred-
stavitvi. Kri je prvič in doslej edinkrat 
darovala lani poleti, na zadnji šolski 
dan. "Za krvodajalstvo sem se odločila, 
lahko rečem, kar malce iz radovedno-
sti. Ko sem hodila v gimnazijo v Ško-
fji Loki, sem večkrat videla, da so tam 
organizirali krvodajalske akcije na te-
renu, in vedno me je zanimalo, kako 
samo darovanje krvi poteka," je poja-
snila odločitev. V letošnjem šolskem 
letu se je kot animatorka pridružila 
Klubu 25. "Animacija sama po sebi ni 
težka, je pa zanimiva, ob kakšni pri-
godi naših prostovoljcev iz Kluba 100 
kapljic, torej dolgoletnih krvodajalcev, 
ki nam pomagajo pri animaciji, pa tudi 
zabavna. Poudarila bi, da v Sloveniji 
vsakih pet minut nekdo potrebuje kri 
in nikoli ne vemo, kdaj se bomo sami 
znašli na tem mestu. Prav vsak krvo-
dajalec je pomemben, saj kljub dana-
šnji moderni tehnologiji krvi še vedno 
ne znamo umetno proizvajati. Z daro-
vanjem krvi lahko nekomu rešimo ži-
vljenje," še pravi. 
Območno združenje Ljubljana RK Slove-
nija obvešča, da kri v marcu lahko da-
rujete 10. marca, 17. marca in 24. marca 
od 7. do 15. ure.

Več ugodne ponudbe na naši spletni strani  

wwww.avtoservis-lustrek.si

+ popravila klimatskih naprav

+ popravila menjalnikov

  + akcijska cena za zamenjavo zobatih jermenov  

                                                                    
                   z vodno črpalko

MICHELIN PRIMACY 3 91V……72,00 €
PIRELLI CINCURATO P7 91V……59,20 €
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5 91V FR……69,90 €
SAVA INTENSA HP 91V……48,00 €
GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V  65,30 €

več na naši spletni strani wwww.avtoservis-lustrek.si
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Na osrednji občinski prireditvi ob sloven-
skem kulturnem prazniku, ki je bila v 
Kulturnem domu Medvode, je Občinska 
kulturna zveza Medvode, katere predse-
dnik je Franc Plešec, sedmič podelila pri-
znanja kulturnikom. O prejemnikih je od-
ločala posebna komisija za priznanja pri 
Občinski kulturni zvezi Medvode, katere 
predsednik je Janez Kosec. Prejeli so devet 
predlogov, izbrali pa enega prejemnika za 
priznanje donatorjem, tri prejemnike pri-
znanj za posebne dosežke v preteklem letu 
in dva prejemnika priznanja pletenica za 
življenjsko delo na kulturno-umetniškem 
področju. Prejela sta jo Franci Križaj in Me-
tod Plešec, oba za 60-letno izjemno delo na 
različnih področjih kulturnega delovanja. 

FRANCI KRIŽAJ IZ SENICE

"Franci Križaj je velik ljubitelj kulture. Po-
znamo ga kot igralca, fotografa, glasbe-
nika, prostovoljca, organizatorja kultur-
nih dogodkov, vodjo pevske skupine pa 
tudi podpredsednika Društva upokojen-
cev Medvode, člana skupščine Občinske 
kulturne zveze, predsednika gradbenega 
odbora za dozidavo prizidka k vrtcu na 
Zgornji Senici, člana sveta šole in svetni-
ka. Svoj igralski krst je doživel že davnega 
leta 1956 v ljudski igri Veriga avtorja Frana 

Saleškega Finžgarja. Takrat so na Senici 
prvič uprizorili igro na prostem. Franci je v 
prvi uprizoritvi odigral vlogo otroka Cene-
ta, v kasnejših uprizoritvah pa se je nadvse 
uspešno preizkusil tudi v vlogi starejšega 
otroka Jančeta, mladeniča Janeza ter so-
seda Mejača, ki ga igra še danes. V svojem 
več kot šestdesetletnem kulturnem delo-
vanju je igral v več različnih predstavah. 
Sodeloval je tudi pri prvi prireditvi Vesela 
harmonika in se je kasneje lotil kot vodja 
organizacije. Njegov pomemben prispevek 
pa je tudi delovanje v foto-videosekciji in 
upravnem odboru KUD-a Fran Saleški Fin-
žgar Senica, kjer vedno zagovarja pomen 
tradicije, kulturne dediščine in kulturnih 
vrednot. Francija Križaja poznajo tako 
otroci kot odrasli, saj sta njegov trud in 
požrtvovalnost opazna na veliko podro-
čjih kulturnega delovanja. Otroke je dolga 
leta razveseljeval v oblačilu Dedka Mraza, 
odrasle pa še vedno navdušuje s srčnim 
pristopom. Zato verjamemo, da brez njega 
kulturno dogajanje v KUD-u Fran Saleški 
Finžgar ne bi bilo tako, kot je sedaj," so za-
pisali v obrazložitvi priznanja.

METOD PLEŠEC IZ SORE

"Delovanje Metoda Plešca sega v daljno 
leto 1957, ko so trije fantje takratnega an-
sambla Mladi trio odločili, da pristopijo k 
moškemu zboru. S tem so obogatili vrste v 
tenorjih in basih in s svojim dodatnim pro-

stovoljnim delom pomembno prispevali k 
oblikovanju boljših pogojev za nove rodove 
in nove skupine. Kar 27 let se je udeleževal 
nastopov na komemoracijah v Gramozni 
jami, 25 let je bil reden gost srečanja pev-
skih zborov v Šentvidu pri Stični, vseskozi 
pa je prepeval tudi na sorškem koru v cer-
kvi sv. Štefana, podružničnih blagoslovih 
in pogrebnih slovesnostih. Metod Plešec 
se je preizkusil tudi kot igralec, v igri Lu-
cija, ter spevoigrah Visoka pesem in Ta pe-
sem je preč. Njegove pridne in ustvarjalne 
roke pa so več kot desetletje iz harmonike 
izvabljale čudovite zvoke za spremljavo 
folklorne skupine, vsa dolga leta nudile 
pomoč pri postavitvah različnih scen za 
ljudske igre, pomagale pri različnih gasil-
skih akcijah in tekmovanjih in celo poma-
gale pri gradnji 35- in 25-metrske skakal-
nice ter nove šole v Sori. Metod Plešec ima 
rad in spoštuje ljudsko izročilo, ki ga z ve-
likim veseljem prenaša tudi na otroke. H 
kulturnemu in športnemu udejstvovanju 
spodbuja tako mlade kot odrasle in vedno 
priskoči na pomoč ob različnih situacijah 
na vseh področjih kulturnega delovanja. S 
svojo ljubeznijo do prepevanja in ohranja-
nja ljudskega godčevstva pa pomembno 
prispeva k promociji kulturne dediščine," 
pa so zapisali o Metodu Plešcu.

OSTALI PREJEMNIKI PRIZNANJ

Za izjemno delo promocije slovenskega 
jezika in kulture z lutkovno-gledališko 
predstavo Zvezdica Zaspanka so pletenico 
za posebne dosežke na kulturno-umetni-
škem področju v letu 2016 podelili Mini 
lutkovnemu odru KUD Pirniče, enako pri-
znanje je za izjemno delo ob postavitvi igre 
na prostem Iščeva bogatega zeta prejela 
odrasla gledališka sekcija KUD Fran Sa-
leški Finžgar Senica. Za izjemno delo na 
področju kulture v preteklem letu in velik 
prispevek k promociji Jakoba Aljaža in nje-
gove domačije je priznanje za posebne do-
sežke na kulturno-umetniškem področju 
prejel tudi Roman Veras. Priznanje za pod-
poro kulturno-umetniškim dejavnostim 
pa je prejelo podjetje Papirnica in knjigar-
na Čitanka za 15-letno doniranje risarske-
ga in slikarskega materiala in praktičnih 
nagrad.

Pletenici za življenjsko delo na področju kulture
Najvišje priznanje na področju kulturnega delovanja v občini sta prejela Franci Križaj 
in Metod Plešec. Skupaj so podelili šest priznanj.  

Prejemniki priznanj (od leve): KUD Pirniče, KUD Fran Saleški Finžgar Senica, Metod Plešec, 
Franci Križaj, Roman Veras, Papirnica in knjigarna Čitanka
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V Kulturnem domu v Sori so 10. februarja 
pripravili prireditev, ki so jo poimenovali 
Dan kulture v Sori. Potekala je ob kulturnem 
prazniku. Režiser prireditve je bil Boštjan 
Luštrik, na odru pa so se po dolgih letih 
zbrale vse sekcije, ki delujejo pod okriljem 
KUD Oton Župančič Sora: dramska, tri fol-
klorne, moški pevski zbor, Sorške kresnice, 
Sorški orgličarji, zaradi bolezni je na odru 
manjkal le Oktet Lipa. 

Dan kulture v Sori

MAJA BERTONCELJ

Lani jeseni so v Kulturnem domu Med-
vode odprli Kavarno Sotočje, ki počasi 
dobiva tudi vsebino. Ob torkih zvečer v 
njej poteka neformalni trening pogo-
vorne angleščine, četrtki pa so, z izje-
mo takrat, ko je abonma, rezervirani za 
kulturne klepete. Organizira jih Javni 
zavod Sotočje Medvode, ki ima v svojem 
delovanju tudi področje kulture.
Koordinatorka in organizatorka kultur-
nega programa pri zavodu je Sabina Spa-
njol, ki pojasnjuje: "Kulturni klepeti so 
novost v Medvodah in upam, da bodo za-
živeli. Kultura so ljudje in želimo si, da bi 
prišli na klepete in da skupaj soustvarja-
mo kulturo v občini. Vsak četrtek imamo 
novo temo. Nabirali bomo ideje za kultur-
ne programe, se pogovarjali o povezavah. 
Vabimo vse občane, ki jih kultura zani-
ma, da pridejo in povedo, katere progra-
me bi še lahko realizirali, da izrazijo svoje 
mnenje. Gre za kaljenje novih idej, za is-
kanje izvajalcev ... Program mora priti iz 
ljudi, ne da se diktira. Ker je vsakič druga 
tema, pričakujem tudi, da se bo krog ljudi 
na klepetu spreminjal."
Ob našem obisku so bile teme klepeta ak-
tivni in spregledani kulturniki v Medvo-
dah, znani in neznani akademiki, tekoči 
programi, novi projekti in izhodišča za 
strategijo na področju kulture v Medvo-

dah. Prišli so tisti, ki so tudi sicer aktivni 
na področju kulture. Ugotavljali so, da se 
medvoški kulturniki med seboj premalo 
povezujejo. "Na takšne klepete bi morali 
priti predstavniki vseh kulturnih društev 
v občini. Ko smo ustanovili društvo, je bila 
naša želja, da se povezujemo z drugimi. Z 
nekaterimi to uspešno poteka, z drugimi 
ne. Kulturniki bi se morali odpirati, to bi 
bilo treba spodbujati, a se nekatera dru-
štva vse preveč zapirajo," je mnenja Janez 
Meglič iz KUD JaReM. Branko Kraljevič, 
ki je v svetu zavoda predstavnik kulture, 
je dodal, da vidi konflikt dveh principov: 

organizacije in vsebine: "Najprej je treba 
artikulirati vsebino, nato pa se organi-
zacijsko povezati. Zavod mora zagotoviti 
pogoje, da kultura vsako leto da nov pre-
sežek. Ravno to iščemo. Koliko bo teh pre-
sežkov, pa je vprašanje." 
Beseda je tekla tudi o vlogi Javnega zavo-
da Sotočje, kulturnih nagradah pleteni-
cah pa o povezovanju s Knjižnico Medvo-
de (prisotna je bila tudi direktorica Jana 
Krašovec) ter šolami in vrtci, pa tudi o 
tem, da bi na kulturni klepet povabili ob-
činske svetnike in jih seznanili s kultur-
no problematiko. 

Ob četrtkih klepetajo kulturniki
Ob četrtkih v Kavarni Sotočje potekajo kulturni klepeti. "So nekaj novega v Medvodah 
in upam, da bodo zaživeli. Vabljeni vsi, ki vam je kultura blizu," pravi Sabina Spanjol 
iz Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Kulturni klepet v Kavarni Sotočje

Sekcije KUD Oton Župančič Sora po dolgih letih skupaj na odru



16 | KULTURA

DELOVNIČAS:
PON.–PET.:9.–18.ure
SOBOTA:9.–12.ure

ODKUPUJEMOVSE
VRSTEZLATA

Seškovac.9
1215Medvode,
tel.:01/3611694 

www.zlatarstvo-trtnik.si
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SAMO LESJAK, FOTO: MATIC ZORMAN

Uvodoma so v avli Kulturnega doma Pir-
niče s krajšim kulturnim programom 
odprli razstavo Krpanke skozi čas, katere 
avtorica je članica likovne sekcije KUD 
Pirniče Tanja Gregorič. Nato so slovesno 
uprizorili predstavo Od teleta do berača 
– ta igrokaz se videt splača, ki jo je napi-
sal in režiral Peter Militarev, odigrali pa 
igralci pirniškega Gledališča OTH. Pred-
stava se poigrava z legendo o znameni-
tem pirniškem teletu, ki naj bi njega dni 
požrlo berača, zaradi česar se je Pirniča-
nov prijel vzdevek Teleta, kraju Pirniče 
pa še danes šegavo rečejo Na telečjem. V 
predstavi igralci brez dlake na jeziku na 
humorno-piker način pokažejo na polo-
žaj kulture v današnji družbi, kakor tudi 
na odnos politike do kulture.
Na prireditvi je obiskovalce z uvodnim 
nagovorom pozdravila predsednica dr-

Počastili visok jubilej društva
V Kulturno umetniškem društvu Pirniče so 4. marca s kulturnim večerom in 
podelitvijo nagrad slovesno počastili visok jubilej, 85-letnico delovanja društva.

Članica likovne sekcije KUD Pirniče Tanja Gregorič z razstavo Krpanke skozi čas 

Zlato medaljo ZKDS s priznanjem za izjemno 
delo na področju gledališke in lutkovne 
dejavnosti je v imenu KUD Pirniče prevzela 
predsednica društva Anica Horvat, ki je tudi 
predstavila delovanje društva. 

uštva Anica Horvat, ki se je sprehodila 
skozi najpomembnejše mejnike in do-
sežke v 85-letnem delovanju KUD Pirni-
če. Predstavila je tudi široko zastavlje-
no delovanje društva, ki danes znotraj 
osmih različnih umetniških področij 
deluje v kar trinajstih sekcijah. Slav-
nostni govornik je bil Jože Osterman, 
predsednik Zveze kulturnih društev 
Slovenije. Društvu je ob tej priložnosti 
izročil visoko priznanje – zlato medaljo 
Zveze kulturnih društev Slovenije s pri-
znanjem za izjemno delo na področju 
gledališke in lutkovne dejavnosti. Na 
slovesnosti so kulturniki iz Pirnič izro-
čili posebne zahvale tistim, ki društvu 
še posebej stojijo ob strani in ga pod-
pirajo – papirnici Čitanka iz Medvod, 
Knjižnici Medvode in Televiziji Medvo-
de – ter osmim kulturnim društvom iz 
Slovenije in zamejstva, s katerimi KUD 
Pirniče najtesneje sodeluje.
Ob tej priložnosti so posamezni člani 
KUD Pirniče prejeli jubilejna priznanja 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
ki jih je podelila vodja območne izposta-
ve JSKD Ljubljana okolica Tatjana Avsec. 
Priznanja so dobili: Brina Vozelj, Žan 
Zadravec – bronasto Linhartovo znač-
ko za več kot pet let udejstvovanja na 
gledališkem področju; Mateja Novak – 
srebrno Linhartovo značko za več kot 10 

let udejstvovanja na gledališkem podro-
čju; Izidor Iljaš, Agata Pavlovec, Metoda 
Šmigoc – zlato Linhartovo značko za več 
kot 15 let udejstvovanja na gledališkem 
področju; Jurij Marussig – zlato splošno 
značko za več kot 15 let udejstvovanja 
na literarnem področju; Anica Horvat, 
Milan Pustoslemšek, Breda Rovšek, Zla-
ta Trampuš – častno Linhartovo značko 
za več kot 30 let udejstvovanja na gle-
dališkem področju; Andrej Militarov – 
jubilejno priznanje Območne izpostave 
sklada; Janez Škof – jubilejno priznanje 
Območne izpostave sklada.
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V rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu je 
bilo na dan kulturnega praznika slove-
sno odprtje stalne zbirke Aljaževa doba 
– slovenska podoba, ko se je rodila na-
rodna noša. 
Razstavo sta oblikovala Dani Meglič (KD 
FS Karavanke) in dr. Bojan Knific (ku-
stos Tržiškega muzeja) v sodelovanju s 
KUD JaReM, uradno pa so jo z rezanjem 
traku odprli župan Medvod Nejc Smole, 
Janez Meglič iz KUD JaReM in Nia La, 
pravnukinja Bojana Adamiča. Dogodek 
so obogatili z ogledom filma Peče na 
Slovenskem režiserja Janeza Megliča, 
Bojanu Knificu pa so podelili naziv ča-
stni član KUD JaReM. 
Razstava je na ogled v kašči, kjer je raz-
stavljena gorenjska narodna noša, ki jo 
je nosila Marija Adamič, mama Bojana 
Adamiča, slika Marije Adamič v naro-
dni noši in diploma, ki jo je prejela leta 
1927 na drugi pokrajinski razstavi v Lju-
bljani. Razstavljeni so tudi peča Agneze 
Nosan, babice Bojana Adamiča, krstna 
oblekica in opravilo za krst novoro-
jenčka, vse last družine Adamič. Poleg 
naštetega sta v prostoru tudi moška in 
otroška narodna noša, skrinja in peča, 
zavezana po petelinčkovo, in drugi za-
nimivi predmeti. Z elementi oblačilne 
dediščine 19. stoletja je tako zapolnjen 

še zadnji prostor Aljaževe rojstne hiše. 
"KUD JaReM je imel pred petimi leti vi-
zijo, kako Aljaževo domačijo napolniti z 
vsebino, da bo hiša živela in oddajala po-
zitivno energijo. Prehodili smo dolgo pot 
razmišljanja in delovanja v njej. Vedno 
smo se trudili, ustvarjali, se prilagajali 
in želeli smo, da bodo ljudje slišali in ve-
deli, da obstaja Aljaževa domačija v Za-
vrhu pod Šmarno goro. Jarmovcem jo je 
uspelo v tako kratkem delovanju obuditi. 
Sedaj so opremljeni vsi prostori. Opremi-

li smo tako imenovano Hišo z elementi 
tistega časa. Ponosni smo na Aljaževo 
sobo, saj nam je uspelo dobiti nekaj ori-
ginalnih predmetov, sedaj je vsebino do-
bila tudi kašča. Prepričan sem, da hiša 
od danes živi in ni muzej," je med dru-
gim na odprtju stalne razstave povedal 
Janez Meglič iz KUD JaReM. Slednje ima 
prostore Aljaževe domačije v najemu. 
Ogled Aljaževe domačije je mogoč ob so-
botah in nedeljah med 10. in 12. uro ali 
po dogovoru (031 626 855).

V Aljaževi rojstni hiši vsebino dali še kašči
"Hiša živi in ni muzej. Jarmovcem je uspelo v kratkem delovanju obuditi Aljaževo 
domačijo," je na odprtju stalne razstave oblačilne dediščine, ki je na ogled v kašči, 
poudaril Janez Meglič iz KUD JaReM.

Z elementi oblačilne dediščine 19. stoletja je zapolnjen še zadnji prostor Aljaževe  
rojstne hiše. 

MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode je razpi-
sal fotografski natečaj, s katerim želijo 
obogatiti podobo treh lokacij, in sicer 
Kavarne Sotočje, Turistično informa-
cijskega centra, ki je po novem v pro-
storih Železniške postaje Medvode, in 
avle športne dvorane. Fotografski na-
tečaj so poimenovali Foto Trio. Tokra-
tna tema je Mostovi po občini Medvo-
de, podteme pa Zgodovina, Detajli in 
Perspektiva. Namenjen je vsem ljubi-
teljem fotografiranja. Za prijavo na na-

tečaj šteje avtorska fotografija, posneta 
v občini Medvode, v črno-beli tehniki. 
Fotografije morajo biti poslane na na-
slov kultura@medvode.info najkasneje 
do 4. aprila. 
Na koncu leta želijo z izbranimi fotogra-
fijami ponuditi letni produkt, s katerim 
bi medvoško občino predstavili tudi šir-
še. Izbor najboljših fotografij za letno 
produkcijo bo novembra, in sicer izmed 
vseh fotografij, ki bodo izbrane za po-
samezne razstave. Letos bodo razpisali 
štiri tematike terminsko sovpadno z le-
tnimi časi. 

Fotografski natečaj

Prvo odprtje razstave Foto Trio je bilo  
9. februarja v Kavarni Sotočje. / Foto: arhiv 
JZ Sotočje
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PETLETNICA PODJETJA MEDIVITAL
Podjetje Medivital v marcu praznuje petletnico poslovanja. 
Pred petimi leti so z velikim navdušenjem odprli specializira-
no trgovino Medivital (nekateri jo imenujejo zeliščna lekarna) 
v Zdravstvenem domu Medvode. 
Podjetje Medivital je v minulih petih letih nenehno 
povečevalo svoj tržni delež prodaje v lekarnah in special-
iziranih trgovinah. Danes trži izdelke v več kot 50 specializira-
nih prodajalnah in v lekarnah po celi Sloveniji. Organizirajo 
številna predavanja, simpozije in strokovne ekskurzije na 
temo krepitve zdravja za laično in strokovno javnost.

Od leve proti desni: Fitoterapevt Roberto Solime, Cristina 
Pesenti (Solime) in Andrej Istenič, dr. v. med.

Kje se skriva ključ do uspeha? Prodajni direktor Andrej 
Istenič, dr. v. med., odgovarja: »Naša glavna prednost je v 
predanem kadru in ponudbi izjemno kvalitetnih izdelkov za 
zelo korektno ceno. V našem podjetju smo pristaši poštenega 
odnosa do strank. To je naša vizija in tega se držimo. Kupci so 
danes veliko bolj informirani in hitro presodijo, kam se splača 
vlagati svoje prihranke. Ko pa gre za zdravje, je potrebno biti 
še posebej pazljiv, saj je na trgu veliko izdelkov z odmevnim 
reklamiranjem, treba pa je izbrati tiste, ki so učinkoviti, po ka
tere se stranke rade vračajo, saj jim pomagajo. Z namenom 
presoje, kaj bi posameznemu človeku najbolj koristilo v danem 
trenutku, imamo v naši specializirani trgovini v Zdravstvenem 
domu tudi brezplačne iridološke analize očesne šarenice in 
vitaminskomineralne teste. Seveda pa mora posameznik pri 
neravnovesju psihofizičnega stanja tudi sam krepko zavihati 
rokave. Pomembna je fizična aktivnost, prehranjevalne navade 
in tudi čustva in prepričanja – kako mislimo in delujemo. Zato 
želim vsem Medvoščanom in ostalim našim strankam ob 
našem 5-letnem jubileju veliko pozitivne energije, dobrega 
zdravja in dobrih misli. «

medi
VITAL5 

let

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV DRUŠTVA ŽVERCA

Člani Društva Žverca so v letu 2008 prvič samoiniciativno 
organizirali akcijo Pomagajmo žabicam v Hrašah pri Smle-
dniku, ki je postala tradicionalna in poteka tudi letos. V 
vseh teh letih se je prav zaradi akcije in odziva nanjo šte-
vilo povoženih dvoživk močno zmanjšalo. Tudi letos so jih 
čez cesto prenesli že veliko. Podatki se vsak dan spremi-
njajo, številka pa je od dneva do dneva različna, odvisna 
predvsem od vremenskih razmer. 

"V Hrašah smo od 28. februarja (do 7. marca) prenesli več 
kot 2200 dvoživk, od tega kar 1500 v soboto, 4. marca, ko 
je bilo toplo in je tudi deževalo. Dan kasneje smo prene-
sli okrog 600 dvoživk, v ponedeljek, 6. marca, pa ponovno 
le okrog 150. Očitno jih je vetrovno vreme ustavilo. Žabice 
zdaj (vsaj v manjšem številu) pričakujemo vsak večer do 
nadaljnjega. Ob toplem in deževnem vremenu jih bo ve-
liko, takrat bo pomoč prostovoljcev tudi najbolj potrebna. 
Na ostale dni, ko bo suho in ponoči okoli ledišča ali pod ni-
člo, bodo verjetno trije prostovoljci čisto dovolj," so zapisali 
v Društvu Žverca. Prostovoljci se na akcijo prijavijo preko 
spletne strani in potem posredujejo tudi število prenešenih 
dvoživk. Kot pravijo v društvu, brez prostovoljcev ne bi bilo 
akcije, pri postavitvi zaščitnih ograj pa so sodelovali tudi 
sodelavci Režijskega obrata Občine Medvode.

Pomagajo žabicam  
v Hrašah
Preteklo soboto, ko je bilo toplo  
in deževno, so čez cesto prenesli kar 
tisoč petsto dvoživk.

Letošnja akcija se je v Hrašah začela konec februarja in še poteka, 
tako da se ji še vedno lahko priključite.
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BOŽO FRIŠEK, ANJA SKUBIC 
FOTO: ARHIV LD ŠMARNA GORA

Lovska družina Šmarna gora je lani ok-
tobra praznovala 70-letnico delovanja. 
Ustanovljena je bila 15. avgusta 1946 z 
namenom, da bi divjad lovili organi-
zirano in lovsko pravično. Meje lovske 
družine so se skozi leta večkrat spremi-
njale, do zadnje spremembe pa je prišlo 
leta 2004, ko je država vrnila še preo-

stali del lovišča nekdanje LD Smlednik. 
K povezanosti družine je pomembno 
prispevala gradnja lovske koče v Zavr-
hu, ki je današnjo podobo dobila leta 
2011.
Ob svojem jubileju so organizirali slav-
nostno prireditev v Domu krajanov Pri-
niče, ki so jo glasbeno obarvali rogisti 
Konservatorija za glasbo in balet Lju-
bljana in učenci OŠ Pirniče, ter lovsko 
razstavo nekaj dermoplastičnih prepa-

ratov, rezbarij in slik živali, ki sta jo pri-
pravila Andrej Militarov in Franc Barbič 
st., oba člana zelene bratovščine. Pri-
pravili so tudi zgibanko o zgodovini in 
aktivnostih lovske družine ter natisnili 
majice s svojim logotipom. Predsednik 
Lovske družine Šmarna gora Ivan Bek je 
v svojem govoru poudaril, da bodo v pri-
hodnosti nadaljevali po že zastavljeni 
poti in bodo še večji poudarek namenili 
pridobivanju novih mladih lovcev.

Šmarnogorski lovci praznovali sedemdeset let

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Meteorološka pomlad se je začela. Narava se prebuja in poskrbi-
mo, da bo zasijala v najlepši podobi. Pred vrati so spomladanske 
čistilne akcije, ki vsako leto potekajo tudi v medvoški občini.
"Zavedamo se, da so čistilne akcije plod vsakoletnega truda 
mnogih prostovoljcev, zato jih cenimo in podpiramo, hkrati pa 
spodbujamo, da se čistilne akcije vsakoletno izvajajo. Mnoge 
države, med njimi tudi članice Evropske unije, že vrsto let po-
zivajo prebivalstvo k odgovornemu odnosu do narave in njenih 
bogastev. Vsak, še tako majhen prispevek, tudi posameznikov, 
lahko pripomore k ohranitvi naše neizmerne dobrine – čiste-
ga in zdravega okolja. Pomemben prispevek k prizadevanjem je 
tudi naš skupni projekt Spomladansko urejanje okolja, ki ga že 
vrsto let spodbujata in usklajujeta Turistična zveza Medvode in 

Turistična zveza Slovenije," poudarjajo v Javnem zavodu Sotočje 
Medvode, ki je v sodelovanju z Občino Medvode koordinator ak-
cije v Medvodah. 
Kot pravijo, je namen akcije urediti okolje, da bo privlačno tako 
za prebivalce kot za obiskovalce Medvod, prispevati k ozave-
ščanju in s tem tudi h kakovosti življenja: "Dejavnosti, ki so 
hkrati tudi uvod v projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, so 
usmerjene v urejanje bivalnega okolja, nabrežij potokov, jezer, 
rek, gozdnega prostora, okolice prometnih poti ..."
Akcije tradicionalno potekajo marca in aprila, ko sta tudi sve-
tovni dan voda (22. marec) in svetovni dan Zemlje (22. april). 
Glavna čistilna akcija bo v soboto, 1. aprila, v primeru slabega 
vremena je rezervni termin sobota, 8. april.

Na čistilno akcijo  
za lepše okolje
Glavna čistilna akcija v sklopu projekta 
spomladanskega urejanja okolja v občini 
Medvode bo 1. aprila, v primeru slabega 
vremena pa je rezervni termin 8. april.

Organizatorji si želijo, da bi se čistilnih akcij udeležilo čim več 
občanov. Na fotografiji je utrinek z lanskoletne akcije.
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MAJA BERTONCELJ

V prvem nadstropju Mercator centra v Medvodah so 23. februar-
ja odprli Zlati kotiček. To je peti takšen prostor v Sloveniji, ki je 
v prvi vrsti namenjen druženju, medgeneracijskemu sodelova-
nju in izobraževanju starejših, ki jim želijo pričarati nasmeh na 
obraz. Kotiček pa ni namenjen le njim, saj ga brezplačno lahko 
uporabljajo tudi ostala društva, organizacije, posamezniki.
Zlati kotiček je omogočil Mercator, ki je dal prostor v brezplač-
no uporabo, v sodelovanju z Zlato mrežo in s podporo Občine 
Medvode in Javnega zavoda Sotočje Medvode. Celoten kon-
cept Zlatih kotičkov temelji na prostovoljstvu, donatorstvu in 
humanitarnosti. Občina pri tem finančnih obveznosti nima. 
Odprtja se je udeležilo veliko občanov, predvsem upokojen-
cev. Popestril ga je pester kulturni program, za katerega so 
poskrbeli lajnar Stane iz skupnosti Barka, Sorški orgličarji iz 
KUD Oton Župančič Sora, citrarka Marija Tome in pevski zbor 
Sončna jesen iz Društva upokojencev Medvode, zasedba Do-
bri pr'jatli iz Društva upokojencev Pirniče, tamburaš Ciril De-
beljak ter harmonikarski duo Franca Križaja in Mire Plešec. 
Številni občani so se Zlatega kotička zelo razveselili. Prostor 
s tremi sobami je prijeten, opremljen s pomočjo donatorjev 
in lokalne skupnosti. V njem so tudi računalniki in dnevni 
časopisi. Nudi prijetno preživljanje prostega časa. V sodelova-
nju z medvoško knjižnico in različnimi društvi bo prispeval k 
sprostitvi, zabavi, športu in izobraževanju za vse generacije. 
"Zelo sem vesel, da smo peta občina v Sloveniji, ki je dobila Zla-
ti kotiček. Posebej sem ponosen na društvo upokojencev, ki ste 
to vzeli za izziv. Neskončno bom zadovoljen, če se bomo čez ka-
kšno leto znova dobili in rekli, da je prostor postal premajhen 
in da potrebujemo večjega. To bo pomenilo, da ste ta prostor 
vzeli za svojega, da imamo tudi prostor, kjer se lahko srečuje-
mo, kjer znamo kvalitetno preživljati prosti čas," je na odprtju 
povedal župan Medvod Nejc Smole in napovedal projekt, ki ga 
snujejo že naprej: "To je Prostofer, ki bi omogočil tudi večjo mo-
bilnost upokojencem. Razmišljamo o tem, da bi občina kupila 
električni avtomobil in ga dala v uporabo prostovoljcem, ki bi 
pomagali starejšim po nujnih opravkih ali jih pripeljali v Zlati 
kotiček na različna dogajanja." Vodja projekta Zlata mreža je 
Eva Jelnikar Mrak, ki je dejala, da je Zlati kotiček prostor, kjer 
se bodo tkale nove vezi prijateljstva in kjer se bodo prepletala 
različna znanja: "V njem je ogromna oglasna tabla, ki se že 
polni z urnikom, obvestili o dejavnostih. Vabljeni še drugi, da 
se pridružite. To je stičišče. Mišljeno je, da cela skupnost sode-
luje, da prispeva vsak posameznik, kot si želi, pride in se nauči 
nekaj novega, začuti to pozitivno energijo, ki jo Zlati kotički 

imajo." Poleg Smoleta in Jelnikar Mrakove sta trak novega Zla-
tega kotička prerezali še Marija Tome, predsednica Društva 
upokojencev Medvode, in Andreja Možina iz družbe Mercator.
Vsi skupaj si želijo, da bi Zlati kotiček polno zaživel, zato vas 
vabijo, da ga obiščete in morda postanete tudi aktivni nosilci 
dogajanja. 

Medvode so dobile Zlati kotiček
Prostor v Mercator centru je v brezplačno uporabo namenjen vsem občanom.  
Obeta se še projekt Prostofer.

Na odprtju Zlatega kotička je zbrane nagovorila tudi vodja projekta 
Zlata mreža Eva Jelnikar Mrak.

Prièakovanja:

1 Kuhar - delovne naloge:

· Samostojna priprava toplih in hladnih obrokov,

· priprava dodatne ponudbe.
· izobrazbo gostinske smeri,

· najmanj petletne izkušnje enakega oziroma 
primerljivega delovnega mesta,

· resnost, urejenost in veselje do dela.

2 Pomoènik kuharja - delovne naloge:

· Sodelovanje pri pripravi obrokov,

· èišèenje delovne površine in delovnih sredstev.
· izobrazbo gostinske smeri,
· najmanj petletne izkušnje enakega oziroma 

primerljivega delovnega mesta,
· resnost, urejenost in veselje do dela.

Nudimo:
· možnost zaposlitve za nedoloèen èas z dvomeseèno 

poskusno dobo,
· možnost napredovanja in pridobivanja izkušenj.

Prijave:

Vaše cenjene prijave z življenjepisom nam pošljite preko e- 
pošte na  info@pr-kral.si. Informacije na telefonu 041 689 669  

Gostilna Pr`Kral iz Verja pri Medvodah 

vabi v svoj kolektiv nove sodelavce s 

posluhom za domaèo in tradicionalno 

slovensko hrano.

Kuhar in kuharski pomoènik (m/ž)
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To je peti takšen prostor v Sloveniji, ki je v prvi 
vrsti namenjen druženju, medgeneracijskemu 
sodelovanju in izobraževanju starejših. Kotiček 
pa ni namenjen le njim, saj ga brezplačno lahko 
uporabljajo tudi ostala društva, organizacije, 
posamezniki.



22 | DOMAČI KRAJI

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

ODPRTO VSAK DAN
OD PONEDELJKA DO PETKA  

9.00–22.00, SOBOTE, NEDELJE IN 
PRAZNIKI 12.00–22.00

V LOKALU SPREJEMAMO TUDI  
ZAKLJUČENE DRUŽBE DO 40 OSEB.

AKCIJA!  
OB NAROČILU TREH ALI VEČ PIC  

SOK CAPRIS SONNE GRATIS.
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RAZVOZ HRANE  
IN DOSTAVA MALIC  

ZA PODJETJA

GOSTILNA IN 
PIZZERIJA

energetsko varčevanje

Nepremičninsko  
posredovanje

Energetsko svetovanje – 
izdelava energetskih izkaznic. 
V primeru, da mi prodamo 
nepremičnino, dobite povr
njene stroške energetske 
izkaznice.

Gradbeni nadzor

Projektiranje stavb  
in urejanje dokumentacije  
za gradbeno dovoljenje.

MIKOM d.o.o.
Vikrče 41, 
1211 Ljubljana Šmartno
041 679 258
mikom@siol.net

Nagrajenci nagradne križanke, ki 
je bila objavljena v Sotočju dne 10. 
februarja 2017 z geslom MEDVODE 
NA SEJMU in prejmejo knjigo La 
nonna La cucina La vita (Čudoviti re
cepti moje none), so: Alojz Kristan, 
Medvode, Janko Bajde, Smlednik 
in Martina Hartman, Medvode. 
Nagrajencem čestitamo!

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Javni zavod Sotočje Medvode je zadnji 
konec tedna v februarju pripravil tradici-
onalno pustovanje, ki je potekalo tri dni. 
Petek je bil v znamenju pustne zabave v 
Jedru z novo skupino BackUp, ki preigrava 
hite sedemdesetih. Sobota je bila v Špor-
tni dvorani Medvode rezervirana za ples 
v maskah, nedelja pa za otroško pustno 
rajanje. Najbolj izvirne so bile skupinske 
maske. Sobotno pustno dogajanje v med-
voški občini so s pustno povorko popestri-
li tudi člani Društva za ohranjanje vaških 
običajev iz Zbilj. Ustavili so se na desetih 
lokacijah po Medvodah. Letošnja tema so 
bile Kekčeve ukane. Na pepelnično sredo 
so pusta pokopali pri gostilni Legastja. In 
v občino je prišla pomlad ...

Maškare pregnale zimo

Na plesu v maskah je za zabavo skrbela tudi 
policistka Manca Špik.

Nagrajena skupinska maska Štirje letni časi iz Medvod

Iz Medvod je bila tudi nagrajena skupinska maska z liki iz računalniške igre Assassin's Creed.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

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

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

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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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FIŽOL RDEČI BELLA ROSA  
3 kg ploč. (2,6 kg) / 2,00 EUR

FIŽOL RJAVI 
BELLA ROSA 
3 kg ploč. 
(2,6 kg) 

1,80 EURTUNA KOSI  
V SONČIČNEM 

OLJU  
RISTORIS  

1 kg / 6,57 EUR

SIR EDAMEC 40%  
UVOZ RUCKER  

LJUBLJANSKE MLEKARNE  
1 kg / 3,60 EUR 

SIR GAUDA UVOZ ROYAL DAM 
LJUBLJANSKE MLEKARNE 

1 kg / 3,60 EUR

PRŠUT DELIKATES BREZ KOŽE 
BROZINA 1/2 

1 kg / 10,55 EUR

KORUZA SLADKA V ZRNU 
RISTORIS 

1870 g / 3,18 EUR

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode drugo leto pelje okoljevarstveni projekt ome-
jevanja mačjih in letos tudi pasjih legel. Lanska je bila uspe-
šna in tako bodo letos znova subvencionirali sterilizacijo in 
kastracijo mačk in psov. 
Kot poudarjajo, predvsem mačke zaradi velikega števila mla-
dičev, ki se vsako leto skotijo, ne morejo dobiti varnih domov 
in odgovornih lastnikov. Končajo kot zavržene, potepuške 
mačke, za katere nihče ne skrbi. Med seboj se množijo, so 
bolne in bolezen širijo med svojo populacijo. Nekatere bolezni 
so prenosljive tudi na pse in na človeka. Veliko število živali 
pogine zaradi bolezni ali pod kolesi avtomobilov. Okužijo lah-
ko lastniške mačke, ki niso pod nadzorom lastnikov.
V izogib novim mladičem Občina Medvode nudi subvencijo 
lastnikom mačk in psov v višini dvajset evrov na žival. Na-
vodila Občine Medvode so, naj občani pokličejo na Veterino 

Tristokosmatih na Kajuhovo 5 (031 790 6000 ali 01 544 36 58), 
se dogovorijo za termin, najbolje v jutranjih urah, pripeljejo 
žival in povedo svoj stalni naslov, ki mora biti v občini Med-
vode. O morebitnih mačkah brez lastnikov ali o mačkah, za 
katere lastniki ne skrbijo odgovorno, lahko obvestite društvo 
za varovanje okolja in pomoč živalim Reks in Mila (070 326 
447 ali 031 391 056) ali Zavetišče Horjul (051 304 435).
"Cilj projekta je ozaveščanje občanov o pomenu veterinarsko 
urejenih živali, spodbujanje preventivnih ukrepov, prepre-
čevanje novih zavrženih živali, preprečevanje širjenja bole-
zni in posledično poginov. Na ta način prihranimo denar, 
saj s preventivo omejimo zavržene živali, za katere je vsaka 
občina dolžna poskrbeti po Zakonu o zaščiti živali," še pra-
vijo in hkrati poudarjajo, da so tudi lastniki živali po zako-
nu dolžni, da poskrbijo za mladičke, jim nudijo zavetje in 
hrano. Občane vabijo, da se akciji pridružijo v čim večjem 
številu. Trajala bo do porabe predvidenih sredstev.

Omejiti želijo mačja  
in pasja legla
Občina Medvode je lani občanom 
subvencionirala sterilizacijo in kastracijo 
mačk, letos je subvencija namenjena tudi 
za pse, in sicer dvajset evrov na žival.
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PETER KOŠENINA

Medvode so se 21. februarja pridružile več kot petdesetim slo-
venskim krajem, ki so ob svetovnem dnevu turističnih vo-
dnikov pripravili brezplačne turistične oglede. Prvi organizi-
ran ogled so pripravili v Sori.
Sora je s svojo bogato zgodovino in kulturnim življenjem zelo 
primeren kraj za zanimiv turistični ogled. Vodnica Darja No-
vinc je dobro uro dolgo zgodbo o vasi začela pri novem župnij-
skem domu, nato pa prisotne povabila po stopnicah do spo-
menika Franu Saleškemu Finžgarju, od tam v staro kaplanijo 
in na koncu pred in v župnijsko cerkev sv. Štefana. Na poti 
se je dotaknila najstarejših virov, ki Soro kot faro omenjajo 
že v trinajstem stoletju, seveda pa tudi Valentina Vodnika in 
Frana Saleškega Finžgarja, ki sta v Sori službovala kot duhov-
nika. Vodnik je bil v Sori beneficiat v letih 1784 in 1785, Finžgar 
pa med leti 1908 in 1918 župnik. Predvsem slednji je za Soro 
kot skupnost naredil zelo veliko, saj so se v njegovem času 
strasti med politično sprtimi vaščani pomirile, močno pa je 
bil vpleten tudi v gospodarski napredek kraja. Med ogledom 
so sorški orgličarji poskrbeli za glasbeno spremljavo, ob kon-
cu pa so v cerkvi obiskovalci prejeli lastne orglice in se preiz-
kusili v igranju nanje.

Sora je ena od šestnajstih točk v občini, kjer bodo že letos lokal-
ni turistični vodniki, licenciranih je trenutno enajst, pripra-
vljali od eno- do dveurne oglede. "Oblikovanje vsebine turistič-
nih točk je v sklepni fazi. Predvidevamo, da bi v spomladanskih 
mesecih začeli z brezplačnimi petkovimi ogledi po občini," pra-
vi Jure Galičič z Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Prvinska vasica Sora in Sorški orgličarji
Sora je ena od šestnajstih točk v občini, ki jih bodo predstavljali lokalni vodniki.

Obiskovalci vodenega ogleda Sore pred starim župniščem in 
spomenikom Franu Saleškemu Finžgarju
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Od decembra v Medvodah potekajo srečanja za mlade. To pa 
ni edina novost za mlade Medvoščane, o čemer je več pove-
dal Rok Tomšič, vodja mladinskih programov Javnega zavoda 
Sotočje Medvode.

 Kaj je novega na področju mladine v občini Medvode?
"Področja mladine smo se lotili strateško. Lani jeseni smo 
začeli delati na osnutku strategije. Decembra smo objavili 
anketo, s katero smo pridobili mnenja mladih na vseh po-
dročjih: izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska proble-
matika, informiranje ... Dobili smo nekaj čez dvesto odgovo-
rov, večina preko spleta. Po novem letu je bil oblikovan tudi 
strokovni svet za mladino, ki bo pomagal pri samih mladin-
skih programih zavoda in tudi pri strategiji, tako da se tudi 
tega zelo veselimo." 

 Omenili ste anketo: kaj je pokazala, kaj si želijo mladi?
"Pokazala je, da je največji problem mladih na področju za-
poslovanja in stanovanjske problematike. Takoj smo šli v 
akcijo in 15. marca bo prvi podjetniški večer v Kavarni So-
točje, kjer se bodo mladi podjetniki predstavili javnosti in 
povedali svojo zgodbo o uspehu. V maju ali juniju imamo 
načrt izvesti prvo podjetniško akademijo za mlade. Zaposlo-
vanja smo se lotili na tak način, ker smo tudi preko ankete 
videli, da mlade zelo zanima podjetništvo. Upamo, da bo od-
ziv dober. Kar se tiče stanovanjske problematike, mislim, da 
bo občina kmalu objavila razpis za neprofitna stanovanja, 
ki ga že dolgo ni bilo. Prednostna kategorija bodo mladi in 
mlade družine. Prav področji zaposlovanja in stanovanjske 
problematike sta bili najbolj problematični pri pridobivanju 
certifikata mladim prijazna občina, tako da glede na to, da 
na tem intenzivno delamo, upam, da ga bomo letos uspeli 
pridobiiti."

 Novost so srečanja za mlade.
"Radi bi pridobili novo generacijo mladih, da bi sodelovali 
pri samih mladinskih programih zavoda. Najprej smo obja-
vili javni poziv k sodelovanju, ki smo ga naslovili z geslom 
Vključi se in sodeluj. Navedli smo tudi konkretne primere, 
kje bi mladi lahko sodelovali. Dobili smo nekaj prijav in de-
cembra začeli s srečanji. Na prvem je bilo zelo malo obiska, 
na drugem že enkrat več. Mladi se na njih prepričajo, da 
srečanja niso sama sebi namen, ampak da dejansko upošte-
vamo njihova mnenja. To je bistvo. Rezultati so že tu. Marca 
se začenjajo brezplačne impro delavnice, ki bodo v Klubu Je-
dro potekale vsak ponedeljek, neformalni gledališki skupini 
smo zagotovili prostor za vajo v Zlatem kotičku, v katerega 
vabimo vse mlade, saj je to prostor medgeneracijskega dru-
ženja."

 Kako je z ostalimi mladinskimi programi?
"Naš pogled je tak, da se obdrži, kar že čez leta dobro funkci-
onira. Dobro obiskane so vsebine s področja izobraževanja, 
torej različni tečaji, družbeno prostočasne dejavnosti, dnevni 
center Bivak, koncerti, počitniško varstvo. Dodajali bomo še 

nove vsebine. Glede na to, da si mladi to želijo, zakaj pa ne. 
Izrazili so, da je premalo vsebin s področja računalništva. 29. 
aprila bo Lan party, kjer se bodo spoznali tisti, ki jih to podro-
čje zanima. Z marcem se začne tudi projekt usposabljanja v 
marketingu za glasbene skupine, ki ga bo vodil Jože Habula, 
bobnar skupine Big Foot Mama. Skupinam, ki še nimajo iz-
kušenj, bo omogočeno tudi igranje po različnih mladinskih 
centrih." 

 Kateri so naslednji cilji?
"Čim prej sprejeti strategijo za področje mladine. Osnutek 
imamo, treba ga bo še dodelati. Pridobiti želimo čim več mla-
dih. Tisti, ki obiskujejo dnevni center, želimo, da bi sčasoma 
prevzeli vlogo mentorjev. Sicer pa je problematika takšna kot 
v drugih občinah, podobnih naši. Nimamo srednje šole in 
mladi tudi prosti čas pogosto preživljajo izven občine. Redki 
so, ki ostanejo in se vključijo v aktivnosti."

Nove vsebine za mlade
"Ohranjamo tiste vsebine, ki so dobro obiskane, in dodajamo nove. Pri tem 
upoštevamo predvsem želje mladih," pravi Rok Tomšič iz Javnega zavoda Sotočje.

Potekajo tudi srečanja za mlade. Rok Tomšič, vodja mladinskih 
programov Javnega zavoda Sotočje, je na sliki drugi z leve.
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Joc Gostiša iz Medvod je zaljubljen v 
gore. Iz te ljubezni je od začetka sode-
loval v akciji Smetarji na Triglavu, kar 
ga je pripeljalo v gorsko reševalno služ-
bo. Ob osamosvojitvi leta 1991 je bil eden 
izmed enaindvajsetih članov te organi-
zacije, ki so se povzpeli na vrh Triglava 
in tam prvi razvili razstavo Republike 
Slovenije.

Smetarji na Triglavu je bila akcija, ki 
je v sedemdesetih in osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja prva opozarjala na 

probleme onesnaževanja gora. Okoljska 
ozaveščenost takrat ni bila na taki rav-
ni, kot je danes, zato je bilo smeti v go-
rah zelo veliko. "V ekipi nam je manjkal 
reševalec. Prišlo bi lahko do različnih 
poškodb – ureznin, zvinov, pikov kač, 
mi pa nismo imeli usposobljenega člo-
veka. Takrat sem bil poklicni reševalec, 
izprašan naravovarstvenik, markacist 
in vodnik, zato sem bil tako rekoč po-
klican za to. Manjkal mi je le izpit za 
gorskega reševalca," pravi Gostiša, ki 
je bil več kot sedemindvajset let voznik 
reševalnega vozila na reševalni postaji 
Ljubljana. "V službi je bilo veliko težkih 
situacij in po njih sem se zelo rad za-
tekel v gore, ki še danes ostajajo moja 
terapija," dodaja. Aktiven reševalec že 
nekaj let ni več, v gore pa gre še vedno 
rad, če mu le čas dopušča.   
V letošnji zimi se je v gorah zgodilo 
mnogo nesreč, veliko tudi takih, v ka-
terih so planinci umrli. Joca smo prvi 
dan leta srečali v planinskem domu na 
Kredarici, kamor se je povzpel iz Krme. 
Na poti je moral pomagati planincu, ki 
si je zlomil nogo in ga je v dolino odpe-
ljal helikopter. Zima v gorah je never-
jetno lepa, a lahko izjemno nevarna, 
zato Gostiša priporoča obisk planinske 
šole, kjer se planinci lahko seznanijo 
s pastmi, ki morda prežijo nanje. Med 
obvezno zimsko opremo poleg rezerv-
nih toplih oblačil in astrofolije proti 
podhladitvi sodijo dereze in cepin. Če so 
razmere plazovite, sta nujna tudi lavin-
ska žolna in sonda za iskanje ponesre-

V gore  
s spoštovanjem 
in primernim 
znanjem
Razvitje slovenske zastave 
na vrhu Triglava najlepši 
spomin na osamosvojitev

Joc Gostiša že vse življenje hodi v gore, a se njihovi lepoti še vedno vsakič znova čudi.  
Pravi, da so kot odprta knjiga, ki je nikoli ne prebereš. / Foto: Peter Košenina

Dvanajstega junija 1991 je bil eden od 21 planincev, ki so na vrhu Triglava razvili zastavo 
Republike Slovenije. / Foto: Joco Žnidaršič



Joc Gostiša (levo) je bil stalni član skupine planincev, ki je v osemdesetih čistila Triglav  
in okolico. / Foto: osebni arhiv 

čencev. "V planinski šoli dobite osnove 
za ukrepanje ob zdrsu, zaustavljanje s 
cepinom ter uporabo lavinske žolne in 
sonde. V gore moraš iti z velikim spo-
štovanjem in določenim znanjem," pra-
vi Gostiša. 
Svoje obsežno znanje je na planinskih 
taborih več kot desetletje prenašal na 
otroke medvoških osnovnih šol. "Tam 
smo se učili vse: varstvo narave, veščine 
prve pomoči, preventivo, vse, kar obse-
ga hoja v gorah. Poleti v primeru neviht 
in pozimi v primeru plazovitega terena 
je na primer dobro, da planinci ne hodi-
jo v skupini, pač pa eden po eden. V pri-
meru nesreče bo tako možnost, da bodo 
v njej udeleženi vsi, manjša," razlaga 
Gostiša. Brezglavo norenje v gore, ki ga 
včasih sprožijo čudovite fotografije, ob-
javljene na socialnih omrežjih, odločno 
odsvetuje. "Včasih so posledica tega tudi 
reševalne akcije, ko se planinci izgu-
bljajo, ker niso vešči. Mislijo si, če lahko 
on, lahko tudi jaz. Iz doline je videti lah-
ko, v gorah pa je čisto drug svet," pravi.
Pred slabimi šestindvajsetimi leti je bil 
Joc Gostiša eden izmed enaindvajsetih 
gorskih reševalcev, ki so na Triglavu ob 
osamosvojitvi izobesili slovensko zasta-
vo. Televizija Slovenija je takrat potre-

bovala posnetke in reševalce postaje iz 
Mojstrane, katerih član je Gostiša, pro-
sila, če bi vzpon lahko opravili oni. Na 
Triglav so se povzpeli 12. junija 1991 in 
naredili dnevne in nočne posnetke. Ker 
dokončna podoba slovenske zastave ta-
krat še ni bila izbrana, na njej še ni bilo 
grba. "Iz Mojstrane so me poklicali, da 
gredo na Triglav. To je bilo najlepše, kar 

sem doživel v osamosvojitveni vojni. 
Naredili smo nekaj za dušo in za drža-
vo. Vse ostalo je bilo garanje in nošenje 
glave naprodaj," pravi Gostiša, ki je imel 
med vojno kot reševalec opravka z vse-
mi njenimi najhujšimi posledicami.
Skupina je vzpon ponovila ob deseti 
obletnici, ob dvajseti pa jim je to prepre-
čilo slabo vreme.
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NOVI SUV PEUGEOT 3008    

* Oglaševana cena je cena po ceniku za Peugeot 3008 Active, 1,6 BlueHDi 100.
 
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 
do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. 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.
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MAJA BERTONCELJ

Medvoščanka Špela Bohinc, plavalka PK 
Triglav Kranj, je dobila štiriletno prepoved 
nastopanja na plavalnih tekmovanjih. Slo-
venska protidopinška organizacija (Sloado) 
je kazen izrekla, ker se je izmuznila dopin-
škemu testu 14. oktobra lani na olimpijskem 
bazenu v Kranju. "Testiranja ni bilo mogoče 
izvesti, ker se je športnica brez tehtne obra-
zložitve odvzemu vzorca izognila tako, da se 
je med poskusom identifikacije izmaknila 
uradnici za kontrolo dopinga. Športnica se 
je izognila tudi vsem nadaljnjim poskusom 
obveščanja o predvideni kontroli dopinga," 
je med drugim zapisano v obrazložitvi Sloa-
do. Bohinčeva je bila tudi med kandidati za 
nastop na lanskih olimpijskih igrah. Slove-
niji je pomagala do uvrstitve na igre v štafeti 
na 4 x 200 metrov prosto, a na igre zaradi 
pravilnikov MOK-a ni potovala.

Štiriletna kazen

MAJA BERTONCELJ

Letošnja sezona v tretji slovenski košarkar-
ski ligi za moške je v znamenju košarkarjev 
Medvod, ki tudi v Ligi za prvaka ne pozna-
jo poraza in gredo korak za korakom proti 
napredovanju v drugo ligo. Na tej poti si 
želijo tudi čim večje podpore s tribun. Do 
konca tega dela tekmovanja jih čaka še pet 
tekem, od tega tri doma: 11. marca ob 19. 
uri proti Litiji, 18. marca ob 19. uri proti Hra-
stniku in 8. aprila ob 19. uri proti ekipi Enos 
Jesenice. V goste pa odhajajo v Nazarje (25. 
marca) in na zadnjo tekmo v Litijo (15. apri-
la). Vse domače tekme igrajo v Športni dvo-
rani Medvode.

Košarkarji še naprej 
zmagujejo

MAJA BERTONCELJ

Visok je 191 centimetrov. Verjetno si mi-
slite, da trenira košarko. Tako je bilo 
deset let. V tretji slovenski ligi je igral 
za člansko ekipo KK Medvode. Pri mla-
dincih je z Jančami osvojil četrto mesto 
v državi. Vmes je tudi kolesaril in tekel, 
zadnja leta predvsem tekel. V lanski 
sezoni je pristal v gorskem teku in je 
eden izmed najbolj perspektivnih v tem 
športu v Sloveniji. V letošnji zimi pridno 
zbira zmage na rekreativnih tekmah. 
Beseda je o Timoteju Bečanu, dvajsetle-
tniku iz Žlebov.
Nekdanji košarkar se pripravlja na novo 
sezono v gorskem teku. V letu 2016 je pre-
tekel 5500 kilometrov, 180 tisoč višinskih 
metrov, kilometre vztrajno nabira tudi 
letos. Napredek kažejo rezultati. Za pri-
merjavo: lani je imel na teku na Uršljo 
goro čas 46 minut, letos je s 40:42 posta-
vil rekord proge. Kateri so njegovi dose-
danji največji uspehi v gorskem teku? 
"Za uspeh štejem, da sem se lani uvrstil 
v slovensko reprezentanco za svetovno 
prvenstvo v gorskih tekih, ki je bilo v Bol-
gariji. To je bila zame lepa izkušnja. Po-
leg tega mi vsaka zmaga nekaj pomeni, 
predvsem, da sem dobro treniral in se 
dobro pripravil na tekmo," je povedal in 

dodal še nekaj besed na temo ciljev: "Le-
tošnji cilj je uvrstitev v reprezentanco za 
evropsko prvenstvo, ki bo v Kamniku s 
tekom na Veliko planino, kar bo zelo tež-
ko, ker bo to želja tudi številnih drugih 
tekačev. Prvenstvo na domačih tleh je 
zagotovo nekaj posebnega. Tudi če mi ne 
uspe, ne bom razočaran. Z gorskim te-

kom sem šele dobro začel in mislim, da 
imam še čas. V mislih imam trenutno 
le ta šport, morda bom v poznejših letih 
dodal tudi maraton. Letos sem ga tekel 
v Ljubljani, a sem ugotovil, da to še ni 
zame, da potrebujem še precej več kilo-
metrov v nogah. Končal sem ga s časom 
2 uri in 56 minut, kar ni slabo, a glede na 
druge rezultate bi moralo biti bolje. Je pa 
maraton posebna disciplina."
Do začetka sezone v gorskem teku ima 
še nekaj časa za trening. Prva pokalna 
tekma bo 21. maja s Tekom na Čaven, 
domači vrhunec pa 8. julija, ko bo Ka-
mnik gostil evropsko prvenstvo.

Včasih košarka, sedaj gorski tek
Timotej Bečan je deset let treniral košarko, sedaj pa  
je med najhitrejšimi slovenskimi gorskimi tekači.

Timotej Bečan iz Žlebov je pridno treniral tudi čez zimo. 

Timotej Bečan si letos želi 
uvrstitve v reprezentanco za 
evropsko prvenstvo v gorskih 
tekih, ki bo julija s tekom na 
Veliko planino.
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ROLAJMO SKUPAJ  
NA VEČ LOKACIJAH

Rolanje  je zabavno, v skupini pa še bolj.
Vadba rolanja je namenjena predšolskim otrokom od treh let naprej.

Vadba bo potekala 1-krat tedensko letos na naslednjih lokacijah.

Eufemija Štorga
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Vse prijave in informacije dobite pri Efi Štorga na GSM: 041 282 960  
ali po e-pošti: efi.storga@gmail.com

Spletna stran: www.sdefi.si

MAJA BERTONCELJ

Z marcem so v Nordijskem centru Bonovec uradno zaklju-
čili sezono teka na smučeh. Otoplitev in deževno vreme sta 
dokončno onemogočila vzdrževanje poligona. Letošnja zima 
jim je bila sicer naklonjena, saj so nizke temperature omogo-
čale izdelavo umetnega snega, ki se je tudi obdržal. 
"S sezono 2016/2017 in z obiskom smo več kot zadovoljni. Poligon 
je obratoval 72 dni in v teh dneh ga je obiskalo okrog deset tisoč 
ljudi. Iz prodanih vstopnic smo dobili 22 tisoč evrov. Otroci so te-
kli brezplačno, prav tako so bile brezplačne ure športa za učence 
in učenke medvoških osnovnih šol. Stroški obratovanja in upra-
vljanja Nordijskega centra so letno med 20 in 30 tisoč evrov. Za 
letošnjo sezono vsi računi še niso izdani in prejeti, načrtujemo 
pa okrog 25 tisoč evrov stroškov. Od tega gre največ za stroške 
dela (dežurstva pri zasneževanju, blagajniki, urejanje proge), za 
zavarovanje, letne obvezne servise teptalca za sneg, motornih 
sani, črpalk, električnih vodov ..., plačila najemnin lastnikom 
zemljišč, po katerih poteka proga in parkirišča," je pojasnila Ines 

Iskra iz Javnega zavoda Sotočje Medvode, ki je upravitelj centra. 
Pohvalila je tudi Nordijsko športno društvo Medvode, ki je izva-
jalec del. Proge so bile odlično urejene.
Želja številnih je, da bi Nordijski center Bonovec živel tudi v po-
letnih mesecih. "Za letos načrtujemo ureditev trim steze Eko-
fit Bonovček. Gre za projekt, s katerim smo sicer neuspešno 
že lani kandidirali na razpisu Fundacije za šport. Je pa odlič-
no zasnovan in finančno vzdržen (ocena projekta je 30 tisoč 
evrov), namenjen bo tako otrokom kot starostnikom. Zbrane 
imamo že vse ponudbe za "postojanke z vajami". Najugodnejši 
in najprimernejši je Robert Slabanja, trener nekdanje smučar-
ske tekačice Petre Majdič, ki je takšno trim stezo že postavil 
v Dolu in je zelo uspešna. Zavod bo investicijo kril iz presež-
ka prihodkov nad odhodki v letu 2016. Realizirali smo za 40 
odstotkov višjo tržno dejavnost od načrtovane, predvsem na 
račun velikih mednarodnih prireditev v Športni dvorani Med-
vode," je še pojasnila Iskra in dodala, da imajo za naslednjo 
zimsko sezono v načrtu tudi zasneževanje Čerena oz. ureditev 
sankališča, če jim bodo to dopuščala sredstva.

Na Bonovcu teklo okrog deset tisoč ljudi
Poligon Nordijskega centra Bonovec je letošnjo zimo obratoval 72 dni, zabeležili  
so okrog deset tisoč obiskovalcev. Načrti za naprej: še letos ureditev trim steze  
Ekofit Bonovček, pozimi zasneževanje Čerena.

MAJA BERTONCELJ

Športna dvorana Medvode je 4. in 5. marca drugo leto zapored 
gostila Eurofit fest, največjo konvencijo za fitnes v Sloveniji. 
Gre za mednarodni festival gibanja, za katerega je izjemno 
zanimanje. Dvodnevni dogodek, katerega organizator je bil 
Bodifit Maribor, je bil razprodan in je privabil več kot tisoč 
udeležencev iz Slovenije in tujine. 
Prišli so vrhunski strokovnjaki, demonstratorji svetovnega 
slovesa s področij fitnesa, plesa, aerobike in športne stroke. 
Predstavljali so step, fitnes, jogo, funkcionalna gibanja, ples, 
aerodance, 'body & mind', novosti, potekale so delavnice, 
tekmovanja ... Dogajalo se je na več odrih hkrati. Dogodek je 
imel tudi dobrodelno noto, tako kot lani. V okviru projekta 
Ustvarimo trenutek gibanja so lani zbirali denar za deklico 
Marušo iz Medvod, letos pa ga zbirajo prav tako za medvoško 
deklico Anjo Jezeršek. Njihov namen je pokazati, da gibanje 
ni samoumevno. Anji z zbranim denarjem želijo omogočiti 
večje število ur nevrofizioterapije, potrebuje pa tudi različne 
terapevtske pripomočke in invalidsko opremo, ki je zdravstvo 
ne krije. Da bi Anja čim bolje napredovala, tudi v prihodnje 
potrebuje intenzivne terapije, ki so najbolj potrebne ravno v 
zgodnjem razvojnem obdobju. 
Dobrodelna akcija za Anjo, deklico, ki bo kmalu dopolnila štiri 
leta, še ni končana in bo potekala do konca tega tedna.

Tisoč vadečih v dvorani
Eurofit Fest tudi letos z dobrodelno noto

Eurofit fest bo tudi prihodnje leto v Športni dvorani Medvode.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Tehnični podatki razkrijejo, da v dolžino meri 3625 milime-
trov, v širino 1600 in višino 1705 milimetrov. No, zdaj ni več 
majhen, kajne? Da, videz pri njem vara. Nikar ga ne primer-

jajte z velikimi terenci s šestimi sedeži, ker jimny ne sodi v to 
kategorijo, vendar za pol nižjo ceno ni pol manjši. 
Robato delujoča podoba, resnično kompaktne karoserijske di-
menzije in odlična terenska zmogljivost so lastnosti, ki so ma-
lemu jimnyju zagotovile kultni status med poznavalci in ljubi-
telji pravih terenskih avtomobilov. Za to je zaslužen že njegov 
legendarni predhodnik iz serije LJ 80, ki je pred tridesetimi leti 
Evropejcem predstavil zelo zanesljivo delujoč koncept majhne-
ga terenskega avtomobila. Poleg tega se jimny odlično znajde 
tudi v mestu, čeprav resnično zaživi šele ob vožnji po terenu, 
sicer majhnem koraku do popolne svobode, ki ga je deležen 
vsak njegov voznik ob vožnji izven utrjene podlage.

AKCIJA NA TERENU

Jimnyjev sistem Drive Action 4x4 omogoča preklop načina 
pogona iz dvokolesnega na štirikolesni kar med samo vo-
žnjo z enostavnim pritiskom na gumb in s tem nudi vozniku 
možnost, da ta v hipu prilagodi pogon glede na spremenjeno 
podlago. Gumb 4WD preklopi iz dvo- na štirikolesni pogon, ki 
je posebej primeren za urejene makadamske in gozdne poti. 
Ko zapeljete na strma pobočja, bolj grobo podlago in ko vozilo 
potrebuje optimalno moč na kolesih, uporabite gumb 4WD-L, 
ki vklopi štirikolesni pogon preko reduktorja, ki optimalno 
reducira prenos moči na vsa štiri kolesa. No, zaradi tega ga 
lahko kličemo "gams na štirih kolesih". Preklop načina pogo-
na med 2WD in 4WD je možen med vožnjo naravnost in ob 
hitrosti, nižji od 100 kilometrov na uro. Za aktiviranje pogona 
4WD-L pa je treba pred tem obvezno zaustaviti vozilo.

Gams na štirih kolesih
Na pogled majhen, z metrom v roki  
pa primerljiv z vsemi avti v srednjem 
nižjem razredu. 



KAJ OMOGOČA ODLIČNO PLEZANJE

Pod pokrovom skriva 1,3-litrski 16-ventilski popolnoma alu-
minijast motor z dvema odmičnima gredema. Gre za maj-
hen, kompakten motor, ki ponuja vozniku obilico navora in 
takojšen odziv na skoraj katerikoli podlagi. Motor prav kliče 
k dinamični in razburljivi vožnji, a voznika hkrati razveselju-
je z zelo ekonomično porabo goriva. Moč motorja se prenaša 
na menjalnik preko posebne »tihe verige«, ki skrbi za izniče-
vanje tresljajev, inercijskih sil in hrupa.
Jimnyjev klasični letveni okvir nudi trdno osnovo za varno 
uresničitev pravih 4x4 zmogljivosti vozila. Prečniki močno 
ojačajo okvir, ki absorbira sile in tresljaje, ter povečajo zmo-
gljivost vozila, da lahko premaga celo najtežje terene. Čvr-
stost okvirja pa dopolnjujejo tudi vezniki, s katerimi je ka-
roserija pripeta na okvir, saj so iz materialov in oblik, ki v 

največji možni meri preprečujejo širjenje vibracij in tresljajev 
v potniški del vozila. Rezultat je prijetna in tiha vožnja.
Jimny je tako na terenu prava igrača za odrasle oziroma za 
ljubitelje terenske vožnje in se nima česa sramovati. Za se-
boj v blatu ali pod klancem pusti marsikatero težjo in večjo 
terensko zver. 

KOMU JE NAMENJEN

Lovci in gozdarji so najresnejši jimnyjevi kupci. Takoj za nji-
mi so razni vzdrževalci ali tisti, ki so jim strmine, hribi in 
gore poslovna pot. Vendar to ne pomeni, da si ga ne bi omislil 
tudi kdo iz mesta, kdo, ki spada med povsem običajne voz-
nike, ki pa so ljubitelji narave. Med mladimi je pravi hit, še 
posebej med tistimi "adrenalinci", ki so nadvse fizično aktiv-
ni čez celo leto. 
Najcenejši jimny stane 16.000, najdražji pa malce čez 17.000 
evrov. Za ta denar dobimo večjo vitaro, vendar ..., mi potebu-
jemo "gamsa" ne okornega "medveda", kajne? 
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠAMALGAJ
Tržaška 108, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2000 550

RenaultMEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa
je na voljo na renault.si.

Renault priporoča
renault.si

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno odmodela.
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novegamodela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska
pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in
pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
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ob nakupu s tem letakom

 

VINJETA
GRATIS!

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Renault priporoča Sl
ika

 je
 si

m
bo

ln
a.

 R
en

au
lt 

N
iss

an
 S

lo
ve

ni
ja

, d
.o

.o
., D

un
aj

sk
a 2

2,
 15

11
 Lj

ub
lja

na
.

renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

ASP d.o.o., Janeza Finžgarja 2 - 4270 Jesenice - Tel.: 04/58 33 330
ASP d.o.o., Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450, www.asp.si
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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No, vidite, kako nam je 'luštno'! Ko-
majda smo odpraznovali dan zalju-
bljencev z rožicami, čokoladami in 
poljubčki – če odmislimo ali zanema-
rimo tesnejša zbližanja posebne sor-

te – že je prišel 8. marec, dan žena, 
povsem podobne vsebine. Revolucio-
narni naboj je ta dan povsem izgubil, 
saj so naše boljše tri četrtine emanci-
pirane v tolikšni meri, da smo danda-
nes dedci že v podrejenem položaju. 
No, in kmalu bo še materinski dan z 
novim razlogom za praznovanje, da 
o minulem pustnem veleprazniku, 
ki nam je prinesel pomlad, niti ne 
razglabljam. In če so vam že minuli 
prazniki dodobra osušili denarnice, 
hajd po zastonjkarsko solato, se pra-
vi po regrat. Kje sem ga jaz nabiral? 
Odgovore pošljite do konca marca na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". 
En pravilen odgovor bomo izžrebali in 
pošiljatelja nagradili.

V februarski številki sem vas spraše-
val, kje sem naredil zgornji posnetek. 
Fotografijo sem posnel v Žlebeh, v 
ozadju pa je razvalina Smledniškega 
gradu. Tokrat žal nismo prejeli pravil-
nega odgovora.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo? MAJA BERTONCELJ 

FOTO: PETER KOŠENINA

Marješka Pehta je že začela nabirati ro-
žice za pripravo domačega 'jegermais
tra'. Nabira že lapuh in trobentice.
Za ta znani domači liker nabira in do-
daja rožice takole po vrsti:
1. Lapuh – cvet marec, 
2. Trobentice – cvet april, 
3. Trobentice – listje april, 
4. Smreka – vršički april–maj, 
5.  Robida – listi april–junij in  

september–oktober
6.  Ozkolistni suličasti tropotec  

april–september
7.  Navadna marjetica – cvet maj–  

september
8. Lapuh – listje maj–junij
9. Kamilica – cvet maj–junij
10. Gozdna jagoda – listje maj–junij
11. Brin – zelene jagode maj
12. Pelin maj–junij
13. Bezeg – cvet maj–junij
14. Navadni rman – cvet maj–junij
15. Žajbelj maj–junij
16. Ajbiš maj–junij
17. Meta maj–avgust
18. Materina dušica maj–september
19. Vinska rutica maj
20. Akacija – cvet junij
21. Borovnice – listi pred zorenjem junij
22. Bela detelja – cvet junij–julij
23. Janež – zelen junij–julij
24. Kumina junij–avgust
25. Majaron junij
26. Lipa – cvet junij
27. Širokolistni tropotec junij–avgust
28. Šentjanževka – cvet junij–avgust
29. Oreh zelen, zrezan junij
30. Rožmarin junij–avgust
31. Srčna moč – cvet junij–avgust
32. Pravi kostanj – cvet julij

33. Arnika – cvet julij–avgust
34. Njivska preslica julij–oktober
35. Tavžentroža julij–avgust
36. Navadna melisa julij–avgust
37. Brin – zrele jagode oktober–november

PRIPRAVA IN IZDELAVA
"V večji steklen kozarec za vlaganje nali-
jemo 2 l žganja (sadjevec) ter postopoma 
dodajamo rožice (malo pest listov, 10–15 
cvetov). Kozarec mora biti vedno pokrit, da 
tekočina ne izhlapeva. Vedno, ko dodamo 
rožice, z leseno žlico še premešamo. Ko v 
jeseni dodamo zadnje rožice, pustimo še 14 
dni, vmes pa občasno premešamo. Glede 
na to, da rastline popijejo nekaj alkohola, 
ga postopoma dolijemo še kakšne pol litra. 
Kozarec naj ne stoji na vročem soncu ali 
premočni vročini," pravi Marješka Pehta 
in nadaljuje s postopkom izdelave: "Žga-
nje precedimo najprej skozi cedilo, nato 
še enkrat skozi gazo. Na liter žganja vza-
memo 100 g sladkorja in ga v večji posodi 
karameliziramo. Ko lepo porjavi, zalijemo 
s prekuhano vodo (na 100 g sladkorja pol 
litra vode), pustimo, da zavre in se sladkor 
razpusti, nato odstavimo in ohladimo. Do-
lijemo še žganje, premešamo in pustimo 
stati kakšno uro, nato 'jegermaister' nali-
jemo v čiste steklenice. Če ne boste našli 
ali uspeli nabrati kakšne rastline, lahko 
daste tudi posušene, vendar so sveže bolj-
še, lahko pa kakšno rastlino tudi presko-
čite."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Zeliščni liker

Z nabiranjem rožic za 'jegermaister' začnemo 
marca z lapuhom (na sliki) in trobenticami.
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Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

16  00
EUR

Cena knjige je 

Priročnik  prinaša 
najsodobnejša 
dognanja in nazorno 
slikovno gradivo vsem, 
ki si želijo postaviti 
visoke grede ali urediti 
vrtiček v posodah na 
balkonih in terasah. 
Bralca seznani  s 
posebnostmi gojenja 
vrtnin na gomilah 
ter vzpodbuja, da 
si z njimi poveča 
površino pridelave 
na vrtu.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Cena: 17 €

Visoke grede·in
vrtički v posodah

Miša Pušenjak

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

www.gorenjskiglas.si

146 strani; 170 x 230 mm; mehka vezava

MAJA BERTONCELJ

V februarski številki Sotočja smo predstavili sojo, tokrat pa 
bo beseda o drugi vrsti zelenjave. Obiskali smo Jožefo Jakič 
iz Hraš, ki ji rečejo tudi teta Pepca. Vsako leto vzgoji sadike 
paradižnika.
"Tako je sedaj že kar nekaj let. Imam jih za doma, za bližnje, 
nesem jih tudi na Flancanje. Kako jim uspeva paradižnik, mi 
tisti, ki jih tam vzamejo, niso povedali. Sicer pa na paradižnik 
rada pride kakšna bolezen. Lani smo ga imeli kar veliko, je 
dobro obrodil, ni pa rečeno, da bo tudi letos tako," je povedala 
gospa Jožefa. Čez zimo semena hrani v jogurtovih lončkih, od-
prta, da imajo zrak. "Hramba semen ni zahtevna, le na suhem 
morajo biti," je opozorila, na kaj moramo biti pozorni. V začet-
ku marca ga je posejala v dve koriti. Vanju da zemljo, zalije, 
naredi luknjice eno zraven druge in da vanje seme, v vsako 
luknjico po enega. "Nato le zalivam. Kmalu požene. Ko toliko 
zraste, da ima štiri liste, vsakega posebej posadim v jogurtove 
lončke, ki jih spodaj preluknjam, da odteka voda. V zemljo na 
vrtu pa jih dam po ledenih možeh, prej ne," je pojasnila.
Poleg paradižnika bo tudi letos na vrtu imela solato, peteršilj, 
papriko, morda zelje. Vse porabijo sproti in vesela je, da ima 

vsaj nekaj zelenjave možnost pridelati doma. "Nekateri se že 
dobro zavedajo pomena doma pridelane hrane, drugim pa je 
vseeno, samo, da je, pa ni važno, od kod in kakšne kvalitete. 
Predvsem mladi dajo še premalo pozornosti na to. Pridela-
ti nekaj domače zelenjave ni zahtevno. Meni je za sprostitev 
in v tem uživam," je še dejala Jožefa Jakič, ki jo obiskovalci 
Flancanja že dobro poznajo. Flancanje v Smledniku bo letos v 
soboto, 13. maja.

»Paradajzi« tete Pepce
Na Flancanju v Smledniku bodo tudi  
letos semena paradižnika Jožefe Jakič, 
tete Pepce iz Hraš.

Jožefa Jakič s semeni paradižnika
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Petek, 10. 3. 2017  Klub Jedro, ob 19. uri 

URICE ZA ZDRAVJE

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

Sobota, 11. 3., in nedelja, 12. 3. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE

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

Sobota, 11. 3. 2017   Klub Jedro, ob 19. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE MITJA DUH – TEK ZA ŽIVLJENJEM

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

Nedelja, 12. 3. 2017 

IZLETNIŠKI ODSEK: VELIKI ROB 1237 M (6–7 UR HOJE)

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

Nedelja, 12. 3. 2017   Klub Jedro, ob 19. uri 

ZVOČNA KOPEL Z GONGI

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

Torek, 14. 3. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA

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

Sreda, 15. 3. 2017  Zlati kotiček, Mercator center Medvode (1. nadstro-
pje)od 10. do 12. ure

DELAVNICA: SPOMLADANSKA ZELIŠČA

Zlati kotiček, E: romana.frankovic@guest.arnes.si 

Sreda, 15. 3. 2017  Rahelin vrtec, od 9. do 15. ure

DAN ODPRTIH VRAT

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sreda, 15. 3. 2017   Višnarjeva ul. 3, Medvode, ob 19. uri

DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK

Skupina Magičnost gibanja, prijave na tel: 031 669 824, E: dario.sound.
design@gmail.com

Sreda, 15. 3. 2017,   Kavarna Sotočje, ob 19.30

VEČER Z NAVDIHOM: MLADI IN USPEŠNI – POGOVOR Z MIHO  
LAVTARJEM, DIREKTORJEM OPTIWEB

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

Sreda, 15. 3. 2017   Knjižnica Medvode, ob 19.30

KULTURNO-LITERARNI VEČER, POSVEČEN VELIKEMU SLOV. MISLECU 
MARTINU KOJCU; Z DDR. FRANCKO PREMK

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

Četrtek, 16. 3. 2017    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: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 17. 3. 2017  klub Jedro ob 21. uri 

BOB – 1. PREDIZBOR: RELENTLESS YOUTH, EDGE OF SINS, DRETA RIVER BAND

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

Sobota, 18. 3., in nedelja, 19. 3. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 18. 3. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

SNEGULJČICA, PREDSTAVA ZA ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN 

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Torek, 21. 3. 2017  Zbor izletnikov na postaji pri Šparu, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: VIPAVSKI KRIŽ–PRVAČINA–AJDOVŠČINA

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

Torek, 21. 3. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 21. 3. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

PREDAVANJE: BRANJE SV. PISMA V DRUŽINI 
Župnija Preska, T: 051 303 164

Torek, 21. 3. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

ZELIŠČAR BENE BEHRIČ: ZELIŠČA IN BIORESONANCA

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

Sreda, 22. 3. 2017 

SENIORSKI ODSEK: VRH SKOPICE 863 M (3–4 URE HOJE)

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

Sreda, 22. 3. 2017  Kulturni dom Medvode

MOJKINO V MEDVODAH 
Info: www.mojkino.si 

Sreda, 22. 3. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode, ob 19. uri

DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK

Skupina Magičnost gibanja, Prijave na tel: 031 669 824,  
E: dario.sound.design@gmail.com

Sreda, 22. 3. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

ALEKSANDER PRITEKELJ: PREDAVANJE O GNEZDILNICAH (POMEN, 
 IZDELAVA, NAMESTITEV)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 23. 3. 2017  Kavarna Sotočje, ob 20. uri

KULTURNI KLEPET 'NAŠA KULTURA'

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

Petek, 24. 3. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

PREDAVANJE: MANJ ZNANO OZADJE SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE,  
PREDAVATELJ: VITOMIR GROS

Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 24. 3. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

DAMA IZ MAXIMA, KOMEDIJA, PREDSTAVA ZA ABONMA OTH IN IZVEN 
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Petek, 24. 3. 2017  Klub Jedro, ob 21. uri 

BOB – 2. PREDIZBOR: WHITE BLACKOUT, MUTISM, NO NO INSTIGATOR
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Prireditve v marcu in aprilu 2017             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu in sicer: 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 8. 9., 13. 10., 10. 11. in 8. 12. 2017,  ter objavo na spletni strani 
www.zavodsotocje.si, www.medvode.info, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. 
T: 36 14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info  W: www.medvode.info. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode 



Sobota, 25. 3. 2017  Klub Jedro, ob 10. uri

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

Sobota, 25. 3., in nedelja, 26. 3. 2017   Aljaževa domačija,  
od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE

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

Sobota, 25. 3. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

GRENKI SADEŽI PRAVICE, PREDSTAVA ZA ABONMA FOFITEJEVI  
GOSTJE IN IZVEN  
KUD Fofité, T: 041 654 031, E: kud.fofite@gmail.com

Nedelja, 26. 3. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

POGLEJ MAMA; POMLAD! LITERARNI VEČER

KUD Pirniče – literarna sekcija, T: 031 352 77

Nedelja, 26. 3. 2017  Klub Jedro, ob 19. uri 

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

Ponedeljek, 27. 3. 2017  Aljaževa domačija, ob 18. uri

PANJSKE KONČNICE; RAZSTAVA OŠ JAKOBA ALJAŽA IZ KRANJA
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Torek, 28. 3. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

IGRANA/LUTKOVNA PREDSTAVA KDO JE NAJBOLJŠI V IZVEDBI UČENCEV 
OŠ SIMONA JENKA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 29. 3. 2017  Zbor pohodnikov pred trgovino Špar v jutranjih urah

IZLET DU MEDVODE: LOVSKA KOČA VOJKOVO–STRMEC–HIERONIM 
–GRMADA–RAZDRTO

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

Sreda, 29. 3. 2017  Športna dvorana Medvode, ob 19. uri

VEČER ŠPORTA 2017
JZ Sotočje, T: 36 14 346 ali 041 378 050, E: turizem@medvode.info

Sreda, 29. 3. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode, ob 19. uri

DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, prijave na tel: 031 669 824,  
E: dario.sound.design@gmail.com

Sreda, 29. 3. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE MOJCE OREL Z NASLOVOM  
MAVRIČNI SPREHOD
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 30. 3. 2017  Prostori za dialog; Medvoška 4, ob 9. uri

POSLOVNI DIALOG
Za dialog, T: 031 833 576, E: kaja@zadialog.si

Četrtek, 30. 3. 2017  Kavarna Sotočje, ob 20. uri

KULTURNI KLEPET 'KULTURA MLADIH'
JZ Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotcje.si

Petek, 31. 3. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

PREDAVANJE: PO JAKOBOVI POTI SKOZI SLOVENIJO
Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 31. 3. 2017   Klub Jedro, ob 21. uri 

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

APRIL
Sobota, 1. 4., in nedelja, 2. 4. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE

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

PRIREDITVE | 35 

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0



36 | PRIREDITVE

Nedelja, 2. 4. 2017  Hraše 46 (start in cilj), ob 10. uri

5. MEMORIAL HENRIKA SEČNIKA (MEDNARODNO TEKMOVANJE  
VLEČNIH PSOV) 

TD Hraše in Društvo športnih psov Slovenije, T: 041 390 366 

Torek, 4. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA

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

Torek, 4. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

BARBARA ŽETKO: SEDEM MOSTOV PO PRSTIH; S TAPKANJEM  
DO SREČE (EFT)                                      
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 5. 4. 2017   Montessori hiša 3. nadstropje;  
Preška cesta 33, ob 18. uri

LJUBEZEN DO NARAVE
Za dialog, T: 031 833 576, E: kaja@zadialog.si

Sreda, 5. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPIS Z JANEZOM MIHOVCEM: MONGOLIJA, DEŽELA NESKONČNEGA 
MODREGA NEBA 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 6. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 9.30

MEDVODKOVE IGRALNE URICE; ZA PREDŠOLSKE OTROKE, KI ŠE NE 
HODIJO V ŠOLO IN NE OBISKUJEJO VRTCA

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

Četrtek, 6. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

IZOBRAŽEVALNO-USTVARJALNA DELAVNICA O ŽIVALIH Z  
DRUŠTVOM REKS IN MILA                                                                                                                                            

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

Četrtek, 6. 4. 2017  Kavarna Sotočje, ob 20. uri

KULTURNI KLEPET S PREJEMNIKI PRIZNANJ NA PODROČJU KULTURE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotcje.si

Petek, 7. 4. 2017  Klub Jedro, ob 18. uri 

PREDSTAVITEV KRVODAJALSTVA

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

Petek, 7. 4. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

PREDAVANJE EKSORCISTA P. PETRA VRABCA

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 8. 4., in nedelja, 9. 4. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE

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

Sobota, 8. 4. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

NAVADE ZA VELIKO NOČ; RAZSTAVA SEKCIJE ZA OŽIVLJANJE  
STARIH ŠEG IN NAVAD

KUD JaReM, T: 041 384 098, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 8. 4. 2017  Dom krajanov Pirniče, ob 16. in 17.30

POZDRAV POMLADI – BALETNA PREDSTAVA 

Baletna šola Stevens, T: 031 735 805, E: stevensbalet.info@gmail.com 

Sobota, 8. 4. 2017  Klub Jedro, ob 20. uri 

POTOPISNO PREDAVANJE: VIETNAM IN KAMBODŽA

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

Nedelja, 9. 4. 2017  Klub Jedro, ob 19. uri  
ZVOČNA KOPEL Z GONGI

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

Torek, 11. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA

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

Torek, 11. 4. 2017  Aljaževa domačija, ob 19. uri

VEČER MAVRIČNIH FILMOV IN FOTOGRAFIJ

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

Sreda, 12. 4. 2017

SENIORSKI ODSEK: JAVORJEV VRH 1434 M (4–5 UR HOJE)

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

Sreda, 12. 4. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode, ob 19. uri

PREDSTAVITVENA DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK

Skupina Magičnost gibanja, prijave na tel: 031 669 824,  
E: dario.sound.design@gmail.com

Sreda, 12. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

JOŽE MUNIH: ZDRAVILNE VODE IN MEGALITSKI KROGI

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

Četrtek, 13. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

ODPRTJE RAZSTAVE OŠ MEDVODE PREČUDOVITI LIKOVNI SVET 

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

Četrtek, 13. 4. 2017  Kavarna Sotočje, ob 20. uri

ODPRTJE RAZSTAVE FOTO TRIO: MOSTOVI PO OBČINI MEDVODE

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

Podravka je organizator akcije, v kateri bodo skupaj z Zavodom za 
gozdove Slovenije in kupci njihovih čajev obnovili del slovenskih 
gozdov, poškodovanih zaradi žleda in lubadarja. Akcija poteka do 
15. marca, prvo od predvidenih deset tisoč sadik gozdnega drevja 
pa bodo posadili 21. marca, na mednarodni dan gozdov, in sicer v 
Zbiljskem gaju. 

Prva sadika bo v Zbiljskem gaju

V Knjižnici Medvode je bilo 8. marca odprtje razstave Društva 
upokojencev Medvode. Gre za njihovo šesto razstavo ročnih del z 
naslovom Pomlad 2016. Ob odprtju so pripravili tudi kulturni pro-
gram. Razstava bo na ogled do 18. marca.

Razstava Pomlad 2017

ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE  
V MEDVODAH

031 288 770
zrcalo.zdravja@gmail.com

Vesna Rebolj - Preksavec, dr. dent. med.
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Nagrade:  tri knjižne nagrade

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 11. aprila 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.  
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ZIDARSTVOinAVTOPREVOZI

MRAK
ZIDARSTVOinAVTOPREVOZI

MRAK

www.zidarstvo-mrak.si

Studenčice42,Medvode
tel:(01)3617603
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Salon pohištva ŽABNICA  I  T: 04 502 19 00  I  E: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC  I  T: 01 541 18 20  I  E: alples.studio@prevc.si

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

www.prevc.si

dodatni  
5% popust  

na vse  
pohištvo

od 8. do 15. marca 2017



PRODAJALNA MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,

TEL.: 01-3613-300
GSM: 031-810-384, 051-649-640

UGODEN NAKUP
Ponudba velja od torka 14. do torka 31. marca 2017 (oz. do razprodaje zalog).

NOVO V MEDVODAH

- BARVE, ČOPIČI
- APNO, CEMENT

- BARVNI SPREJI, SILIKONI, MONTAŽNE PENE

DOMAČI PRIDELKI V ZADRUGI

- MLEČNI IZDELKI
- MESNINE
- SADJE, ZELENJAVA 
- JAJCA, TESTENINE IN PIŠKOTI
- KRUH (Prodajalna Medvode ob četrtkih: kmetija Jožefovc)
- MOKA, OTROBI, KAŠE
- SOK, KIS, OLJE, VINO IN LIKERJI
- MED, ČAJI, ZELIŠČA IN KREME

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
13. MARCA 2017.

*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. 

10. marec PLANTELIN DAN: -30% izdelki Plantella in Bio Plantella

ČEBULČEK HOLANDSKI 
RUMEN
500g

26,55€

TLAČNA
PRŠILKA, 5l
Gardena
kvaliteta.

2,56€
AKCIJA

3,20€ -20%

DOMAČI REZANCI
500g

1,65€
AKCIJA

2,20€ -25%

SEME KALIA ali VALENTIN
Ne velja za seme Bio Valentin, semena na 

traku, profesionalna semena.

3+1
GRATIS

1,59€
AKCIJA

1,99€ -20%

ASEF 3 v 1
Gnojilo za travo
1,75kg za 50m2

11,90€

CEPILNA SMOLA, 250g
Pospešuje celjenje ran na 
drevesih

ORGANIK 25kg  
Dolgodelujoče 
organsko gnojilo

18,45€

+
DARILO

5,99€
SADIKE SOLATE

Pridelano v Sloveniji

1,29€
AKCIJA

1,99€ -35%

PREKRIVALKA
ZA RASTLINE
1,6x10m
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