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Sredi julija so bili znani rezultati javnega razpisa Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij 
v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanci-
ranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. 
Na njem je bila uspešna tudi Občina Medvode, in sicer za pre-
novo poda telovadnice OŠ Simona Jenka Smlednik.
"Na pobudo tamkajšnje krajevne skupnosti in osnovne šole 
smo pripravili vlogo za prenovo športnega poda v telovadnici 
šole. Ta je nujno potrebna za izboljšanje varnosti v telovadnici 
osnovne šole, saj je obstoječi pod izjemno dotrajan, nevaren 
in zahteven za vzdrževanje," pojasnjujejo na Občini Medvode. 
Strokovna komisija je vlogo medvoške občine uvrstila v izbor 
dvanajstih investicij, ki se bodo sofinancirale v enaki višini, 
vsaka po 41.934,48 evra. Preostali strošek investicije bo zagoto-
vila občina. Skupno vrednost investicije ocenjujejo na 80 tisoč 
evrov. Investicija mora biti zaključena najkasneje do konca le-
tošnjega leta. Uporaba telovadnice bo v času gradnje nekoliko 
otežena. Na občini so že pripravili in objavili javno naročilo za 
izbor izvajalca del, rok za oddajo ponudb pa je 12. september. 

Telovadnica smleške šole bo dobila nov pod

Na občini pojasnjujejo, da je prenova poda s športnim parketom 
nujno potrebna za izboljšanje varnosti v telovadnici osnovne šole, 
saj je obstoječi pod izjemno dotrajan, nevaren in zahteven za 
vzdrževanje. / Foto: Gorazd Kavčič
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Delegacija občine Medvode, ki jo je vodila podžupanja Da-
rinka Verovšek, se je odzvala povabilu in bila sredi avgusta 
na obisku v prijateljskem mestu Nidda nad Frankfurtom v 
Nemčiji. Udeležili so se festivala kultur Fest der kulturen, ki 
je potekal ob praznovanju 1200-letnice mesta. 
Ob prihodu jih je sprejel župan mesta Nidda Hans Peter Seum, 
podžupan Reimund Becker pa jih je seznanil z organizacijo de-
lovanja tamkajšnje občinske uprave in jih popeljal po prostorih. 
V družbi gostiteljev so si ogledali muzej Keltov in mestnega sre-
dišča. V večernih urah je sledilo druženje s člani odbora za med-
narodno sodelovanje, ki so, kot je poudarila Darinka Verovšek, 
izrazili željo po formalnem pobratenju med mestoma. Drugi dan 
obiska je potekal festival, na katerem so predstavili Medvode in 
Slovenijo. "Medvoški turizem se je s promocijskim materialom in 
domačimi produkti predstavil v najboljši možni luči. Obiskovalci 
so bili navdušeni nad slovensko narodno nošo, ki sta jo nosila 
Marko in Jelka Sušnik, ter polkami in valčki, ki so prihajali izpod 
kitare in rok Marka Sušnika. Občina Medvode se je predstavila z 
odličnim predstavitvenim filmom, ki je bil podnaslovljen v nem-
škem jeziku in je navdušil vse prisotne. Za predvajanje je poskrbel 
Luka Ilinčič, za stojnico pa Vanja in Jože Ločniškar ter Ana Barle. 

Od domačih dobrot smo ponudili kranjsko klobaso, potico, flan-
cate, domač jabolčni sok in žganje. Na tržnici je bilo čutiti veliko 
raznolikost med narodi. Predstavilo se je več kot 90 narodnosti, 
ki bivajo v mestu Niddi, s skupno željo po enotni Evropi in so-
odgovornosti za mir in sobivanje vseh narodov ter spoštovanje 
različnosti," je pojasnila Verovškova. Zvečer je sledilo druženje z 
delegacijo mesta Crest, zadnji dan pa so si na kratko ogledali še 
letovišče Bad Salzahusen.

Medvoška delegacija v Nemčiji

Medvode so se predstavile v Niddi v Nemčiji. / Foto: arhiv delegacije
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Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju vodonosnika Ljubljan-
skega polja je bil odobren 14. avgusta, po 
tem, ko so občine, ki so vanj vključene 
(Ljubljana, Vodice, Medvode), na to no-
vico dolgo in težko čakale. 
Projekt je bil opredeljen kot eden izmed 
prioritetnih že v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013 za 
področje varstva okolja – področje voda. 
Razdeljen je bil v dva sklopa. Kasneje je 
prišlo do spremembe, in sicer je bila na 
osnovi delovnega sestanka konec janu-
arja 2015 predlagana združitev projektov 
v enega. S tem in s prestavitvijo v obdobje 
2014–2020 je dobil status Veliki projekt, 
ki ga mora odobriti Evropska komisija 
po predhodnem pregledu in potrditvi s 
strani neodvisne evropske institucije JA-
SPERS. To se je sedaj tudi zgodilo.

PROJEKT IZ TREH DELOV

Celotni projekt sestavljajo trije deli: nad-
gradnja sistema odvajanja komunalne 
odpadne vode v občinah Medvode in Vo-
dice ter izgradnja povezovalnega kana-
la C0 v Mestni občini Ljubljana, gradnja 
tretje faze Centralne čistilne naprave 
Ljubljana in dograditev kanalizacije v 
aglomeracijah v Mestni občini Ljubljana. 
V Občini Medvode je načrtovana gradnja 
kanalizacije v aglomeracijah Medvode in 
Spodnje Pirniče, in sicer na območju Vi-
krč, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju 
ter dograditev kanalizacijskega sistema 
v naseljih Preska, Medvode (Čarmanova 
ulica), Ladja, Goričane in Vaše. Skupna 
dolžina načrtovanega kanalizacijskega 
omrežja v občini Medvode je 22 km. Na 
novo bo na javno kanalizacijo priključe-
nih okrog 3600 prebivalcev. Izvajalec del, 
izbran v postopku javnega naročanja že v 
letu 2013, je Javna razsvetljava. Gradnja 
bo potekala po načelih rdeče FIDIC knjige. 
Izdelani so projekti za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja (PGD), gradbena dovolje-
nja so občine investitorke večinoma že 

pridobile. Postopki javnega naročanja za 
gradnje, nadzor in odnose z javnostjo so 
bili izvedeni v letu 2013, izbrani so bili iz-
vajalci, podpis pogodb je vezan na prido-
bitev sredstev za izvedbo razpisanih del, 
kar pa je s prejeto Odločbo o pomoči kohe-
zijskega sklada EU izpolnjeno in za podpis 
pogodb ni več ovir. Gradnja za prvi del bo 
potekala v skladu z razpisno dokumenta-
cijo predvidoma do konca leta 2019. 

NAJVEČ IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA

Rezultat celotnega projekta bo na novo 
priključenih okrog 22.200 prebivalcev 
na odvajanje in čiščenje odpadnih voda. 
Urejeno in nadzorovano odvajanje od-
padnih voda bo prispevalo k varovanju 
kakovostnega stanja podzemnih voda. 
Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se 
bo bistveno zmanjšala obremenitev ob-
stoječega centralnega kanalizacijskega 
sistema v Ljubljani. S predvideno nadgra-
dnjo in posodobitvijo obstoječe Centralne 
čistilne naprave Ljubljana bo zagotovlje-
na dovolj velika zmogljivost čiščenja v 
prihodnje. Skladno z veljavno zakonodajo 
bo izvedena terciarna stopnja čiščenja 
za vse že in na novo priključene popu-
lacijske enote. Višja stopnja energetske 
samozadostnosti Centralne čistilne na-

prave Ljubljana bo omogočila nižje stro-
ške obratovanja. Zgrajeno bo skupaj 131,5 
km sanitarnih kanalov, tri vakuumske 
postaje, 16 črpališč in zadrževalni bazen. 
Ukinjene bodo obstoječe manjše čistilne 
naprave, ki so preobremenjene, in črpali-
šča odpadne vode. Celotna vrednost inve-
sticije brez DDV je ocenjena na 111.167.201 
evrov, za prvi del 27.980.451 evrov (brez 
DDV). Nekaj več kot 69 milijonov evrov bo 
prispevala Evropska unija iz kohezijskega 
sklada, okrog 11 milijonov evrov državni 
proračun, drugo pa lokalne skupnosti. 
Da gre za zelo pomemben projekt za Slo-
venijo, pričajo tudi govorniki, ki so se na 
lokaciji Centralne čistilne naprave Lju-
bljana udeležili predstavitve ob njegovi 
odobritvi: Alenka Smerkolj, ministrica 
brez resorja, pristojna za razvoj, strateške 
projekte in kohezijo, Irena Majcen, mi-
nistrica za okolje in prostor, Nejc Smole, 
župan Občine Medvode, Aco Franc Šuštar, 
župan Občine Vodice, Krištof Mlakar, 
direktor Javnega podjetja Vodovod – ka-
nalizacija, David Polutnik, vodja Oddel-
ka za gospodarske dejavnosti in promet 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 
ter Zoran Janković, župan Mestne občine 
Ljubljana. Na predstavitvi projekta se je 
sogovornikom pridružil tudi dr. Miro Ce-
rar, predsednik Vlade RS.

Zelena luč za sredstva za gradnjo kanalizacije
Evropska komisija je odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta, ki 
vključuje tudi gradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Medvode v dolžini 22 
kilometrov. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih okrog 3600 prebivalcev. 

V Občini Medvode je načrtovana gradnja kanalizacije na območju Vikrč, Spodnjih Pirnič, 
Zgornjih Pirnič, Verju ter dograditev kanalizacijskega sistema v naseljih Preska, Medvode 
(Čarmanova ulica), Ladja, Goričane in Vaše. 
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 Glavna novica poletja za občino je 
odobritev kohezijskih sredstev, s po-
močjo katerih bodo Medvode dobile 
tudi 22 kilometrov novega kanaliza-
cijskega omrežja.
"To je največji projekt kadarkoli v obči-
ni Medvode. Težko bomo še kdaj dobili 
toliko nepovratnih zunanjih sredstev. 
Za našo občino jih bo osem milijonov 
prispevala evropska unija, milijon in 
pol pa država. To pomeni 9,5 milijona 
evrov nepovratnih sredstev, kar je res 
veliko. Hkrati pa se zavedamo, da bo k 
temu znesku treba dodati še okrog se-
dem milijonov evrov lastnih sredstev, 
torej iz občinskega proračuna, ne samo 
za fekalni kanal, temveč tudi za gra-
dnjo meteorne kanalizacije in obnove 
vodovodov na tem območju. To bo zelo 
zahteven projekt, za katerega imamo 
malo časa, tri leta. Letos bo za projekt v 
proračunu namenjenih nekaj sto tisoč 
evrov, kolikor se jih potrebuje za začetek 
gradnje."
   Je novica prišla pravi trenutek?
"Ocenjujem, da. Očitno je za vsako stvar 
potrebnega nekaj časa, da dozori. Na 
začetku leta 2015 se je projekt zaradi 
nove finančne perspektive 2014–2020 

začel praktično znova, kar pomeni, da 
je bilo treba ponovno pripraviti celotno 
dokumentacijo in projekt zagovarjati 
direktno na evropski komisiji. Za tiste, 
ki smo verjeli v ta projekt, je bil 14. av-
gust lep dan."

 Kaj bo projekt prinesel Medvodam, 
ko bo končan?
"Prinesel bo 22 kilometrov nove fekal-
ne kanalizacije, dve novi črpališči, eno 
v Medvodah na Čarmanovi, drugo na 
Verju, opustitev preobremenjene čistil-
ne naprave v Pirničah, predvidoma pa 
tudi obnovo dvanajstih kilometrov vo-
dovodnih cevi, preko deset kilometrov 
nove meteorne kanalizacije, skorajda 
kompletno plinifikacijo celotnega ob-
močja in celotno izgradnjo optičnega 
omrežja na območjih, kjer se bo gra-
dila kanalizacija. Gradnja bo potekala 
na več kot osemdesetih odsekih cest in 
ulic, ki bodo na koncu vse na novo as-
faltirane. Glavni kanalizacijski kanal bo 
povezan na Centralno čistilno napravo 
Ljubljana. Verjamem, da nam bo skupaj 
uspelo in da bomo dokazali, da je v Slo-
veniji možno povezovanje tako na ho-
rizontalni ravni med občinami kot na 
vertikalni ravni od evropske unije preko 
države vse do naših prebivalcev. V Med-
vodah bodo občani ob koncu projekta 

dobili čistejše okolje in večjo bivanjsko 
kvaliteto."

 Kolikšen odstotek občanov bo po 
projektu na tem območju priključen 
na kanalizacijsko omrežje?
"V teh dveh aglomeracijah, ki jih opre-
mljamo, torej Medvode in Pirniče, mora 
biti pokritost preko 95-odstotna."

 To pomeni, da se vsi objekti ne bodo 
priklopili?
"Treba se je zavedati, da že s samim pro-
jektom nismo zajeli vseh objektov, kar 
pa ne pomeni, da se bo na primer sredi 
Pirnič lahko občan odločil, da ne bi bil 
priključen. Ko smo oddajali projekt, smo 
videli, da je do nekaterih hiš zaradi od-
daljenosti nemogoče potegniti kanaliza-
cijo s sredstvi, ki so na voljo, zato smo jih 
že izvzeli. Ti bodo morali imeti male ko-
munalne čistilne naprave, ne bo pa jim 
seveda treba plačati komunalnega pri-
spevka za priključitev na kanalizacijo. 
Ko bo vlak kohezije začel svojo pot, se ne 
bo ustavljal. Vsak, mimo katerega bo šlo 
kanalizacijsko omrežje, bo imel zakon-
sko obvezo priklopa, in da se bo to zgodi-
lo, bo prva morala poskrbeti občina, ker 
zagotovo ne želimo vračati sredstev, ki 
jih bomo dobili iz Evrope in od države."

 So informacije o izvzetih objektih in 
siceršnje informacije že dostopne ob-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Največji projekt v zgodovini občine
Z županom Medvod Nejcem Smoletom tokrat o odobritvi kohezijskih sredstev, 
s pomočjo katerih se bo v prihodnjih mesecih po velikem delu občine gradilo 
kanalizacijsko omrežje.

Novinarske konference ob pridobitvi kohezijskih sredstev se je udeležil tudi župan Medvod Nejc Smole (desno).
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čanom? Kam naj se obrnejo in kako bo potekalo obvešča-
nje? V času gradnje bo tudi zapora številnih cest.
"Celoten projekt bo zelo natančno predstavljen krajanom. 
Predstavitve po krajevnih skupnostih bodo predvidoma v 
roku meseca dni. Pojasnili bomo tudi, kateri odseki ne bodo 
vključeni in zakaj. Vprašanja imajo tudi občani iz krajevnih 
skupnosti, ki niso vključene v ta projekt. Zanima jih, zakaj se 
ne bo gradila tudi pri njih. Treba se je zavedati, da se je Re-
publika Slovenija odločila, da bo primarno opremljala samo 
aglomeracije z nad dva tisoč populacijskih enot. To so pri nas 
samo Pirniče in Medvode s sosednjimi naselji, ki so priključe-
na tema aglomeracijama (Rakovnik, Goričane, Vaše, del Lad-
je, Medvode (s Presko), Verje, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče 
in Vikrče). V Sori je večina kanalizacije že zgrajene, preosta-
li del pa jo načrtujemo zgraditi v prihodnjem letu s sredstvi 
Javnega holdinga Ljubljana. Ko bo ta projekt zaključen, nam 
ostanejo tri krajevne skupnosti, ki še ne bodo imele fekal-
ne kanalizacije, pa jo bo v prihodnje treba izgraditi, zadnji 
rok je leto 2023. To so Senica, Zbilje in Smlednik. Prizadevali 
si bomo, da bomo za ta območja pridobili druga nepovratna 
sredstva oziroma druge vire financiranja. Na teh območjih 
mora biti zgrajena javna kanalizacija, ne moremo iti po sis-
temu malih komunalnih čistilnih naprav. Se pa zelo močno 
prizadevamo, da bi naselja Seničica, Golo Brdo, Žlebe in tudi 
Zavrh iz tega izločili in uvedli subvencije za male komunalne 
čistilne naprave."

 Je v primeru Senice kakšna možnost za priključitev na 
čistilno napravo v Retečah, torej v sosednjo občino Škofja 
Loka?
"Pogovarjali smo se tudi že o tem. Odprta je tudi ta opcija. 
Tukaj pride v ospredje bolj načelno vprašanje, ali si želimo 
imeti enotne cene v celotni občini ali bomo pristali na to, 
da so cene različne. Ekonomsko bi, vsaj kot trenutno kaže, 
navezava na Reteče bila upravičena, bi pa s tem Senica padla 
pod drugo komunalno službo. Tudi Moše bi na primer lahko 
gravitirale na novo čistilno napravo v Trbojah." 

 Kaj sedaj sledi za občinsko upravo?
"September je namenjen zelo intenzivnemu obveščanju. 
Najprej so bili o projektu obveščeni člani občinskega sve-
ta, zatem predstavniki svetov krajevnih skupnosti, kjer bo 
gradnja potekala, konec septembra pa, kot že rečeno, načr-
tujemo predstavitve krajanom tako v Pirničah kot tudi na 
desnem bregu reke Sore. Na občini bomo najverjetneje od-
prli poseben elektronski naslov, kamor bodo občani lahko 
pošiljali vprašanja, projekt bo imel tudi svojo spletno stran. 
Vodja celotnega projekta bo do konca trajanja tega manda-
ta župan, namestnica pa Katja Gomboši Telban. Potekajo 
pa tudi zelo intenzivni pogovori znotraj občin partneric, da 
razčistimo še vsa odprta vprašanja, da nominiramo izva-

jalce, se dogovorimo z njimi, da se do konca pripravijo iz-
vedbeni projekti in da se kar se da hitro začne z deli na 
terenu."
 Je že vse dorečeno glede poteka tras?
"Poteki tras so določeni in dokončni. Občanom bomo kana-
lizacijo pripeljali praktično do hišnih priključkov. Gre za ce-
loten projekt gradnje primarnega in sekundarnih vodov. To 
je velika prednost tega projekta. Vprašanje, ki je še odprto, je, 
kdaj bomo objekte priključevali. Desni breg Sore in Medvode 
center bomo lahko priključili takoj, ko bomo zgradili kanali-
zacijo, saj bo ta del vezan na črpališče pri občini. Za Pirniče 
je ključnega pomena izgradnja kanala CO do čistilne naprave 
Ljubljana."

 Kdaj naj bi se začelo z deli?
"Po optimističnih ocenah bi lahko zakopali že do konca leto-
šnjega leta."

 Kakšno vlogo bodo imeli občani na teh območjih?
"Glavna bo, da bodo pri izvajanju projekta pozitivno narav-
nani. To bo ključnega pomena. Gradili bomo veliko komu-
nalne infrastrukture, in če ne bomo vsi složni, bodo zapleti. 
Služnosti več ali manj imamo, za tiste lastnike, s katerimi 
dogovora ne moremo doseči, bomo uveljavljali omejitev la-
stninske pravice. Skratka, želimo si razumevanja, hkrati pa 
se zavedamo, da bodo v času gradnje izredne razmere, saj 
bodo zaprte številne ceste."

 Tisto, kar občane zelo zanima, je višina komunalnega 
prispevka, ki ga bodo morali plačati.
"Treba je sprejeti program opremljanja, ki ga bo sprejel ob-
činski svet. Nimamo še vseh vhodnih podatkov, a kakor tre-
nutno kaže, bi bil komunalni prispevek lahko nekje v višini, 
kot je bil za kanalizacijo doslej. Za povprečno velikost hiše je 
to do sedaj pomenilo med dva in tri tisoč evrov. Je pa to zgolj 
ocena, lahko, da bo na koncu še nekoliko drugače. Znesek bo 
izračunan glede na neto tlorisno površino hiše, kakor je po 
zakonu. Plačilo bomo omogočili na več obrokov. Treba se je 
zavedati, da bo celoten projekt vreden 17 milijonov evrov. Na 
novo se bo na kanalizacijsko omrežje priklopilo 1100 objek-
tov."

 To bo velik finančni zalogaj za občino. Kaj to pomeni za 
ostale nujne investicije, na primer za Osnovno šolo Preska? 
"Kar se tiče osnovnih šol, imamo največje težave v Preski, ne-
kaj tudi v Smledniku. Če bi v Smledniku morda prostorsko 
stisko še lahko rešili z lastnimi sredstvi, pa v Preski zagotovo 
ne. Prizadevamo si dobiti novo lokacijo za šolo. Bili smo na 
ministrstvu za šolstvo in jih seznanili s svojo zahtevno situa-
cijo. Izvedeli smo, da bodo v prihodnosti pripravili razpis, od 
katerega pa si lahko obetamo bolj malo. Problematiko smo 
ob obisku pri nas predstavili državnemu svetu, dobili pa smo 
tudi termin pri ministrici za šolstvo, kamor grem 11. septem-
bra. Predstavil ji bom problematiko. Država se bo v tem pri-
meru morala vključiti. To bo investicija, po ocenah vredna od 
deset do dvanajst milijonov evrov. Naslednji dve leti bomo 
zaradi gradnje kanalizacije finančno izčrpani, tako da si ne 
znam predstavljati, kje zagotoviti še sredstva za novo šolo. Če 
država postavlja normative, naj zagotovi tudi malo več sred-
stev. Najbolj na udaru smo prav obljubljanske občine, ki ima-
mo največji trend priseljevanja in največji pritisk na vrtce in 
osnovne šole."

 Kako kaže z Občinskim prostorskim načrtom?
"Zaključujemo vse postopke in računamo, da bo pozno jeseni 
sprejet, kar je kasneje, kot smo predvidevali."

"To je največji projekt kadarkoli v občini 
Medvode. Težko bomo še kdaj dobili toliko 
nepovratnih zunanjih sredstev. Za našo občino 
jih bo osem milijonov prispevala Evropska unija, 
milijon in pol pa država. To pomeni 9,5 milijona 
evrov nepovratnih sredstev, kar je res veliko. 
Hkrati pa se zavedamo, da bo k temu znesku 
treba dodati še okrog sedem milijonov evrov 
lastnih sredstev, torej iz občinskega proračuna."
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Občina Medvode
Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Številka: 352-13/2017-2
Datum: 14. 8. 2017

Občina Medvode objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in javne-
ga razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen na spletni 
strani občine in v občinskem glasilu Sotočje dne 14.04.2017, naslednjo 

PREDNOSTNO LISTO
upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

IME IN PRIIMEK ŠTEVILO TOČK

1. PUGELJ Bernardka 490 točk

2. TRONTELJ Tina 450 točk

3. ŽITNIK VALENČAK Katjuša 440 točk

4. ŽEBOVEC Matej 435 točk

5. LOGAR Tatjana 420 točk

6. OVUKA Ranko 410 točk

7. ĆORALIĆ Mine 410 točk

8. REČ Denis 390 točk

9. SEDEJ Lucija 390 točk

10. ČUKIĆ Gordana 380 točk

11. KREK Brigita 360 točk

12. BEHEK Simona - Nina 360 točk

13. KLEMENAK Borut 340 točk

14. MAKOVEC Rok 330 točk

15. STOJNIČ Dragomir 325 točk

16. MIRKOVIČ Slavko 300 točk

17. STUBLJAR - RADIVOJEVIĆ Irena 300 točk

Na dan objave prednostne liste sta prazni dve stanovanji, in sicer na naslovu Sora 
11 in Škofjeloška cesta 29, ki bosta dodeljeni najvišje uvrščenim na prednostni listi. 
Razpoložljiva stanovanja se bodo po tej prednostni listi dodeljevala postopoma v 
letih 2017, 2018 in 2019, po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od šte-
vila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. 
Vlagatelji z enakim številom točk so na prednostno listo uvrščeni glede na kriterije 
po lestvici iz točke 3.1 besedila javnega razpisa. 

Nejc Smole 
 župan

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 
Občani Medvod imajo vsak zadnji petek v mesecu na voljo brezplačno pravno pomoč v obliki prvega prav-
nega nasveta. Svetovanje financira Občina Medvode, izvaja pa ga Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC. Poteka na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, v sejni sobi v pritli-
čju, od 8. do 13. ure. Za svetovanje se je treba predhodno naročiti po telefonu številka 01/521-18-88 ali  
na elektronski naslov pic@pic.si. Datumi svetovanj do konca leta 2017: 29. 9., 27. 10., 24.11., 15.12.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode posreduje informacije 
o projektih, razpisih, dogodkih, zaporah 
cest, predpisih in ostalih aktivnostih prek 
različnih medijev. Želijo si, da bi bili ob-
čani kar najbolje informirani o dogajanju 
v občini, zato so pripravili kratko anketo 
o zadovoljstvu z informiranjem. Anketa je 
anonimna in bo služila pripravi izboljšav in 
novosti na področju obveščanja občanov. 
Dosegljiva je na spletni povezavi: https://
www.1ka.si/a/136761.

Anketa o informiranosti 
občanov

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je pred poletjem v sodelo-
vanju z medvoškim podjetjem Actal v pritli-
čju občinske stavbe postavila fotoavtomat, 
ki je namenjen predvsem obiskovalcem 
Krajevnega urada Medvode, ki tako lahko 
hitro pridejo do fotografij, ki jih potrebujejo 
za osebne dokumente.

Nov fotoavtomat  
v občinski stavbi

MAJA BERTONCELJ

V centru Medvod so pred kratkim začeli z 
obnovo mostu čez Soro na regionalni ce-
sti Jeprca–Ljubljana. Gre za državno inve-
sticijo. Kot so pojasnili na Direkciji RS za 
infrastrukturo, se bo v okviru vzdrževalnih 
del na dolvodni strani objekta zamenjala 
ograja za pešce, saniral parapetni zid in na 
pločniku porušil obstoječi asfalt ter zame-
njal z novim. Vrednost pogodbenih del je 
42.534,57 evra. Dela bodo zaključena pred-
vidoma v začetku oktobra.

Obnova mostu  
v Medvodah
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MAJA BERTONCELJ

Letošnji prvi šolski dan je bil prav po-
seben za OŠ Medvode. Šolska vrata so 
odprli v nekoliko spremenjeni podobi. 
Med počitnicami so na šoli potekala 
dela. Dobili so osebno dvigalo, ki so ga 
v uporabo na krajši slovesnosti predali 
prav 1. septembra.
Investitor je bila Občina Medvode, ki je 
na pobudo staršev, učencev in zaposle-
nih v šoli izvedla investicijo vgradnje 
osebnega dvigala, s katerim bo gibalno 
oviranim učenkam in učencem ter obi-
skovalcem na invalidskih vozičkih omo-
gočen dostop do učilnic v prvem nad-
stropju. Ob glavnem vhodu pri jedilnici 
so uredili vse potrebne inštalacije in iz-
vedli preboj betonske plošče ter vgradili 
dvigalo s kabino, ki omogoča prevoz pe-
tih oseb oziroma osebe na invalidskem 
vozičku s spremljevalcem. Od vseh pri-
sotnih na slovesnosti, ki so jo s progra-
mom obogatili učenci šole, se je nove 
pridobitve zagotovo najbolj razveselila 
tretješolka Maruša, ki ji bo novo dviga-
lo olajšalo bivanje in gibanje po prosto-
rih šole. Slavnostno je prerezala trak in 
opravila prvo vožnjo z dvigalom. Kot so 
dejali, je dvigalo tudi simboličen začetek, 
da na šoli skrbijo in želijo poudariti ena-
ke možnosti za vse otroke in spomniti 

na to, da med nami živijo gibalno ovi-
rani otroci. "Veseli me, da smo vendarle 
dobili dvigalo, za katerega so se načrti 
delali že v mandatu prejšnjega ravnate-
lja Vojka Bizanta. Uporabljala ga bo naša 
Maruša, ki je bila sedaj omejena z giba-
njem po šoli, hkrati pa tudi drugi učenci 
ali učitelji, ki bi imeli kadarkoli težave 
pri gibanju. Včasih se ne zavedamo, kako 
lahko neka malenkost veliko doprinese 
k našemu življenju," je povedala Damja-
na Šubic, ravnateljica OŠ Medvode. Za-
dovoljen je bil tudi župan Medvod Nejc 

Smole: "Investicija v dvigalo v vrednosti 
dobrih 40 tisoč evrov ni med večjimi ob-
činskimi investicijami v letošnjem letu, 
je pa med bolj pomembnimi, predvsem 
za tiste, ki dvigalo nujno potrebujejo. 
Verjamem, da je to del začetka investicij 
tudi v OŠ Medvode. V pripravi je že pro-
jekt šolskega igrišča pri šoli, kar vem, da 
je ena glavnih pridobitev, ki si jih želite."
Investicija v dvigalo je tudi največja in-
vesticija v objekte šol v občini, ki je bila 
izvedena pred začetkom novega šolske-
ga leta.

Medvoška šola ima novo dvigalo
Investicija vgradnje dvigala v Osnovni šoli Medvode za občino ni med večjimi,  
je pa med pomembnejšimi, predvsem za tiste, ki dvigalo potrebujejo. Najbolj  
se ga je razveselila tretješolka Maruša. 

Tretješolka Maruša je slavnostno prerezala trak in opravila prvo vožnjo z dvigalom.

MAJA BERTONCELJ

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za me-
sto in vas je v decembru 2016 objavila 
prvi javni poziv za izbor operacij za ure-
sničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS, kamor spadajo 
tudi Medvode. Razpisanih je bilo 915 ti-
soč evrov, namenjenih sofinanciranju 
projektov. Na poziv je prispelo šestnajst 
vlog. Te je pregledal in ocenil Upravni 
odbor LAS, izmed njih pa izbral dvanajst 
projektov v skupni vrednosti 520 tisoč 
evrov.

"Med njimi velja posebej omeniti projekt 
Načrtovanje in povezovanje kolesarskih 
in drugih poti – LAS na območji vseh še-
stih občin. Prav tako so občine združile 
moči pri projektu z imenom Oživitev 
tržnic na območju LAS. Z evropskimi 
sredstvi bodo v občinah Trzin, Medvo-
de, Mengeš in Vodice poskrbeli tudi za 
izboljšanje stanja in dolgoročno ohrani-
tev lokalnih mokrišč. Aktivnosti se bodo 
izvajale tudi na področju spodbujanja 
podjetništva – Javni zavod Cene Štupar 
bo v sodelovanju z Območno obrtno-
-podjetniško zbornico Domžale ter Jav-

nim zavodom Sotočje Medvode v okviru 
projekta Za vas! izvajal različna podje-
tniška usposabljanja in izobraževanja. 
Svoje mesto so prav tako našli starej-
ši – v okviru projekta Medgeneracijsko 
povezovanje za varno starost bo eden 
izmed glavnih poudarkov omogočiti 
starostnikom medgeneracijsko družbe-
no interakcijo ter prepoznati in omejiti 
nasilje nad starejšimi," pojasnjujejo na 
Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije.
Naslednji javni poziv, v okviru katere-
ga bo na razpolago okrog milijon evrov, 
bo objavljen predvidoma v začetku leta 
2018. Pred tem bodo potekale informa-
tivne delavnice za potencialne prijavi-
telje. 

Izbrali prvih dvanajst projektov
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sobota 16. 9. Lokacija Dogodek
celodnevno zaprti del Medvoške ceste ETM2017 info stojnica (organizator: Občina Medvode)
8:00 - 12:00 TIC & železniška postaja Medvode brezplačna izposoja kolesa v okviru ETM (organizator: JZ Sotočje)
9:00 Dom krajanov Pirniče pohod po Pirniški učni poti (organizator: TD Pirniče)
10:00 - 12:00 most čez reko Soro pri sotočju Čitalnica in risanje s kredami na asfaltu (organizator: Knjižnica Medvode)
10:00 parkirišče pri knjižnici ustvarjalna delavnica na temo recikliranja (organizator: Knjižnica Medvode)
16:00 - 20:00 Spodnja Senica 23 4. dirka z garami (organizator: KUD F. S. Finžgar Senica)
nedelja, 17. 9. Lokacija Dogodek
celodnevno zaprti del Medvoške ceste ETM2017 info stojnica (organizator: Občina Medvode)
ponedeljek, 18. 9. Lokacija Dogodek
celodnevno po osnovnih in podružničnih šolah tekmovanje »Kdo večkrat deli prevoz ali hodi peš v šolo« (organizator: osnovne in podružnične šole)
celodnevno zaprti del Medvoške ceste ETM2017 info stojnica (organizator: Občina Medvode)
celodnevno most čez reko Soro pri sotočju Čitalnica in risanje s kredami na asfaltu (organizator: Knjižnica Medvode)
6:00 - 12:00 in  
15.00 - 18.00

TIC & železniška postaja Medvode brezplačna izposoja kolesa v okviru ETM (organizator: JZ Sotočje)

torek, 19. 9. Lokacija Dogodek
celodnevno po osnovnih in podružničnih šolah tekmovanje »Kdo večkrat deli prevoz ali hodi peš v šolo« (organizator: osnovne in podružnične šole)
celodnevno zaprti del Medvoške ceste ETM2017 info stojnica (organizator: Občina Medvode)
celodnevno most čez reko Soro pri sotočju Čitalnica in risanje s kredami na asfaltu (organizator: Knjižnica Medvode)
6:00 - 12:00 in  
15.00 - 18.00

TIC & železniška postaja Medvode brezplačna izposoja kolesa v okviru ETM (organizator: JZ Sotočje)

16:00 – 18:00 križišče pri knjižnici družabne igre za vso družino (organizator: Knjižnica Medvode)
19:30 knjižnica projekcija filma Puškin – zadnji dvoboj (organizator: Knjižnica Medvode)
sreda, 20. 9. Lokacija Dogodek
celodnevno po osnovnih in podružničnih šolah tekmovanje »Kdo večkrat deli prevoz ali hodi peš v šolo« (organizator: osnovne in podružnične šole)
celodnevno zaprti del Medvoške ceste ETM2017 info stojnica (organizator: Občina Medvode)
celodnevno most čez reko Soro pri sotočju Čitalnica in risanje s kredami na asfaltu (organizator: Knjižnica Medvode)
6:00 - 12:00 in 
15.00 – 18.00

TIC & železniška postaja Medvode brezplačna izposoja kolesa v okviru ETM (organizator: JZ Sotočje)

četrtek, 21. 9. Lokacija Dogodek
celodnevno podvoz Medvoška urbana umetnost za pešce: ustvarjalnica grafitov (organizator: JZ Sotočje)
celodnevno po osnovnih in podružničnih šolah tekmovanje »Kdo večkrat deli prevoz ali hodi peš v šolo« (organizator: osnovne in podružnične šole)
celodnevno zaprti del Medvoške ceste ETM2017 info stojnica (organizator: Občina Medvode)
celodnevno most čez reko Soro pri sotočju Čitalnica in risanje s kredami na asfaltu (organizator: Knjižnica Medvode)
6:00 - 12:00 in  
15.00 - 18.00

TIC & železniška postaja Medvode Z vlakom danes ceneje (organizatorja: SŽ in JZ Sotočje)

6:00 - 12:00 in 
15.00 - 18.00

TIC & železniška postaja Medvode brezplačna izposoja kolesa v okviru ETM (organizator: JZ Sotočje)

12:00 - 16:00 zaprti del Medvoške ceste Parkirišče postane igrišče (organizator: OŠ Preska)
12:00 - 18:00 zaprti del Medvoške ceste Palačinke za lačne pešce (organizatorja: DU Medvode in DU Pirniče)
15:00 - 19:00 parkirišče pri Mercatorju vožnja po občini s Cabriobusom (organizator: Občina Medvode in JZ Sotočje)
17:00 parkirišče pri knjižnici otroška gledališka predstava Smetarko Darko (organizator: Knjižnica Medvode)
petek, 22..9. Lokacija Dogodek
celodnevno po osnovnih in podružničnih šolah tekmovanje »Kdo večkrat deli prevoz ali hodi peš v šolo« (organizatorji: osnovne in podružnične šole)
celodnevno zaprti del Medvoške ceste ETM2017 info stojnica (organizator: Občina Medvode)
celodnevno zaprti del Medvoške ceste Dan brez avtomobila (organizator: Občina Medvode)
celodnevno zaprti del Medvoške ceste prikaz električnega avtomobila (organizator: JZ Sotočje)
celodnevno most čez reko Soro pri sotočju Čitalnica in risanje s kredami na asfaltu (organizator: Knjižnica Medvode)
6:00 - 12:00 in  
15.00 - 18.00

TIC & železniška postaja Medvode Z vlakom danes ceneje (organizatorja: SŽ in JZ Sotočje)

6:00 - 12:00 in  
15:00 - 18:00

TIC & železniška postaja Medvode brezplačna izposoja kolesa v okviru ETM (organizator: JZ Sotočje)

10:00 - 11:00
parkirišče in križišče pri knjižnici ter 
zaprto cestišče

Parkirišče postane igrišče (poligon za rolerje, skiroje, risanje, igranje s padali, hojo s hoduljami) 
(organizator: Vrtec Medvode)

10:00 - 18:00 zaprti del Medvoške ceste Palačinke za lačne pešce (organizatorja: DU Medvode in DU Pirniče)
11:00 zaprti del Medvoške ceste Parkirišče postane igrišče - gibalne igre »Skupaj do varnega cilja« (organizator: Osnovna šola Medvode)
16:00 Medvoška cesta pri nogometnem igrišču odprtje prenovljenega dela Medvoške ceste (organizator: Občina Medvode in JZ Sotočje)

17:00 križišče pri knjižnici
zaključek tekmovanja »Kdo večkrat deli prevoz ali hodi peš v šolo« z nastopom plesalcev 
(organizator: Občina Medvode in JZ Sotočje)

 
Lokalni koordinator ETM 2017: Gregor Rozman, Telefon: 01/ 36 19 521, Elektronska pošta: gregor.rozman@medvode.si

Več o dogodkih na FB strani: www.facebook.com/CPSMedvode

 
ZDRUŽIMO MOČI - DELIMO SI PREVOZ
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MAJA BERTONCELJ

Oktobra lani je bila po dobrih dveh letih 
zaključena prisilna odstranitev nelegal-
no zgrajene bioplinarne v Zgornjih Pir-
ničah, nikoli delujočega energetskega 
objekta, sedaj pa je znano, kolikšni so 
bili stroški rušenja. 
Bioplinarno bi zavezanec Bioštrom na 
podlagi odločbe Inšpektorata RS za oko-
lje in prostor iz leta 2011 moral odstra-
niti v roku osmih mesecev po vročitvi 

odločbe in vzpostaviti prejšnje stanje. 
Do tega ni prišlo, zato je inšpektorat 
na podlagi izvršljive odločbe opravljal 
njeno odstranitev. Vmes je bila zača-
sno prekinjena zaradi nezagotovljenih 
finančnih sredstev. Upravna izvršba je 
bila dokončno zaključena lani jeseni. 
Kot je zapisano v rednem poročilu ste-
čajnega upravitelja Silva Zorca iz sredi-
ne julija, je strošek rušitve nepremičnin 
zaračunan v štirih sklepih o stroških, 
ki jih je izdal Inšpektorat RS za promet, 
energetiko in prostor, in znaša skupaj 
309.435,23 evra. 
Stečajni postopek podjetja Bioštrom se 
je začel leta 2013 in še poteka. Sledila bo 
prodaja zemljišča v stečajni masi. »Gle-
de na to, da je navedena upravna izvrš-
ba za rušitev objekta v celoti zaključena, 
sem upravitelj 26. junija 2017 pozval RS, 
ministrstvo za okolje in prostor, Inšpek-
torat RS za okolje in prostor, Območna 

enota Ljubljana, k izbrisu izvedene pra-
vice, zaznambe zaradi nedovoljene gra-
dnje, v zemljiški knjigi vpisane dne 24. 
januarja 2011, ki lastniku med drugim 
prepoveduje promet z zemljiščem. Pred-
videvam, da bo izbris zaznambe zaradi 

nedovoljene gradnje izveden v nasle-
dnjem obravnavnem obdobju, s tem pa 
bodo tudi vzpostavljeni pogoji za unov-
čenje stečajne mase,« je v poročilu med 
drugim zapisal Silvo Zorec.
Likvidacijska vrednost nepremičnin, 
dveh zemljišč, znaša 616.719,60 evra. S 
predlogom spremembe načrta poteka 
stečajnega postopka pa upravitelj pred-
videva zaključek stečajnega postopka do 
31. decembra 2018.

Rušitev je stala skoraj tristo deset tisoč evrov
Stečajni postopek podjetja Bioštrom se je začel leta 2013 in naj bi bil zaključen 
prihodnje leto.

ZA DOLOČEN ČAS ZAPOSLIMO  
DELAVCA-KO ZA BRUŠENJE  
V LAKIRNICI TER OSTALA  
POMOŽNA MIZARSKA DELA.
PISNE PROŠNJE POŠLJITE NA e-pošto: 
info@pohistvoiskra.si ALI PO POŠTI 
NA NASLOV: POHIŠTVO ISKRA d.o.o., 
Barletova c. 3, 1215 Medvode.

Likvidacijska vrednost 
nepremičnin, dveh zemljišč, 
znaša 616.719,60 evra.

ZARADI ŠIRITVE V NOVE PROSTORE IN POVEČANEGA OBSEGA DELA
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Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.
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 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012
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Srednješolski programi izobraževanja odraslih 2017/18: 
 PREDŠOLSKA VZGOJA
 EKONOMSKI TEHNIK
 TRGOVEC, ADMINISTRATOR 
 BOLNIČAR – NEGOVALEC

Udeleženci srednješolskih programov lahko uveljavljajo  
povrnitev šolnine.

Priprava na preverjanje znanja za Nacionalno poklicno kvalifikacijo:
 SOCIALNI OSKRBOVALEC na domu, 
  KNJIGOVODJA in RAČUNOVODJA za manjše 

družbe, samostojne podjetnike in zavode

Informacije: 04/ 506 13 60 in na www.lu-skofjaloka.si
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–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 

Salon pohištva ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC, Šmartinska 152
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

POLETNA AKCIJA 
OTROŠKIH SOB

Kolikor let, toliko popusta na dodatke otroških sob*

www.prevc.si

ŠE DO 15.  

SEPTEMBRA!

MAJA BERTONCELJ

Novo šolsko leto se je s 1. septembrom začelo tudi v Vrtcu Medvode, 
v katerega sta vključena 702 otroka, novincev pa je 152 (podatek z 
začetka tedna). "Za vstop s 1. septembrom so bili sprejeti vsi otro-
ci, tisti, ki imajo kasnejši vstop, bodo lahko vstopili, ko dopolnijo 
starost 11 mesecev oziroma ko starši zaključijo s starševskim do-
pustom," je pojasnila Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, in 
dodala, da uvajanje novincev poteka zelo umirjeno: "Prve dneve so 
prisotni tudi starši, ki postopoma podaljšujejo samostojno bivanje 
otroka v vrtcu. Po prvem tednu je večina otrok v vrtcu že cel dan, 
nekateri potrebujejo še kakšen dan več. Prilagajamo se posamezni-
kom, da je prehod lažji." Kot je povedala Epihova, v Vrtcu Medvode 
po desetih letih v poletnem času ni bilo večjih investicij. Jeseni na-
črtujejo gradnjo nadstreška pred centralno kuhinjo. Tudi v novem 
šolskem letu bodo vključeni v številne aktivnosti. Prisotni bodo na 
tednu mobilnosti, na mini olimpijadi, od 26. do 29. septembra pa 
bodo v okviru projekta Erasmus+ gostili partnerje iz Francije, Nem-
čije, Poljske, Belgije in Finske. V vrtcu ostaja tudi športna pedagogi-
nja. Otroci opravljajo naloge za projekt Mali sonček. Nadaljujejo z 
evropskim projektom Fit4kid, Turističnimi koraki, Medgeneracijski-
mi srečanji, v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje so vključeni v 
projekt Liki, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo pa se vključujejo v 
Formativno spremljanje v podporo učenju otrok v vrtcu. Med drugim 
zvajajo tudi špansko bralno značko, ki jo vodi dr. Barbara Pregelj, in 
projekt Medvodko bere v sodelovanju s Knjižnico Medvode. 

V vrtec sprejeli vse otroke
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MAJA BERTONCELJ

Se še spomnite svojega prvega šolskega 
dne? Vstop v šolo je prelomnica, tako 
za otroke kot za starše, in trenutek, ki 
marsikomu ostane še dolgo v spominu. 
Zato je pomembno, da je prvi stik s šolo 
prijeten. Prav tak je bil na Podružnični 
osnovni šoli Sora, ki smo jo obiskali na 
letošnji prvi šolski dan.
Uvodni del je potekal v šolski telovadni-
ci, program pa so pripravile učiteljice in 
učenci šole. Kot vse druge prvošolce jih je 
obiskal tudi župan Medvod Nejc Smole. 
V Sori imajo v novem šolskem letu dva-
najst prvošolcev, eden se šola na domu. 
Po uvodnem programu so vstali in zapri-
segli. "Danes, ko postajam šolar, dajem 
častno šolarsko besedo, da se bom pri-
dno učil in delal, da bom spoštoval star-
še in starejše ljudi, da bom zvest in is-
kren prijatelj, ki izpolnjuje dano besedo." 
Tako se je glasila zaprisega. Učenci višjih 
razredov podružnice so jim nadeli ruti-
ce, nagovorila pa sta jih tudi ravnatelj 
matične OŠ Preska in medvoški župan. 
Pridružili so se družini s skoraj šeststo 
učenci in skoraj osemdesetimi zaposle-
nimi, kolikor jih je na matični OŠ Preska 
in v dveh podružnicah. "Šola na začetku 
ne bo nekaj hudega in napornega. Igrali 

se boste," je dejal Primož Jurman, ravna-
telj OŠ Preska. "Poleg tega, da boste pri-
dni, bodite predvsem dobri prijatelji in si 
med seboj pomagajte," je poudaril župan 
Nejc Smole, ki je Suzani Rožanc, vodji 
šole, izročil tudi darilo občine, igrače. 
Prvi šolski dan s tem še ni bil končan, 
saj so otroci skupaj s starši odšli še v 
svojo učilnico, ki bo njihov drugi dom 
skoraj do konca junija naslednje leto, ko 
se bodo, tako so jim zaželeli vsi, zado-
voljni z uspehom in veseli odpravili na 
počitnice. 

Prvošolčki prisegli in dobili  
rumene rutice
Na prvi šolski dan smo obiskali prvošolce na 
Podružnični osnovni šoli Sora.

Po zaprisegi so si prvič nadeli šolsko rutico.

MAJA BERTONCELJ

Prvošolce POŠ Sora smo vprašali, ali 
so se veselili prvega šolskega dne in 
kaj bi se radi naučili.

Jutra Pučko Novak: 
"Prvega šolskega 
dne sem se zelo 
veselila. V šoli bi se 
rada naučila dobro 
računati. Mislim, 
da ne bo težko. Ve-
selim se tukaj pre-
življati dopoldneve."
Ažbe Sojer: 
"Zelo sem se veselil 
šole. Pričakujem, 
da se bomo igrali 
pa tudi kaj naučili. 
Rad bi znal dobro 
računati. Pričaku-
jem, da se bomo 
imeli v šoli lepo."
Vito Žnidaršič: 
"Šole sem se vese-
lil in že kar čakal, 
da pride prvi šolski 
dan. Rad bi se na-
učil računati. Mi-
slim, da se bomo 
imeli fino, da nam 
ne bo nič hudega."
Nives Tehovnik:
"Tudi jaz sem se ve-
selila današnjega 
dne, ko sem šla prvič 
v šolo. Bolj se vese-
lim učenja kot igra-
nja. Rada bi se nau-
čila računati do sto."
Nika Horvat: 
"Šole sem se veselila 
in nekaj prej smo ku-
pili vse potrebščine. 
Rada bi se naučila 
dobro brati in pisati. 
To me bolj veseli kot 
računanje. Komaj 
čakam, da začnemo."

Največ se jih veseli 
računanja

Po podatkih ministrstva bo v 
osnovno šolo v novem šolskem 
letu vključenih 179.511 učencev, 
kar je 4332 več kot lani.

V medvoški občini je v novem 
šolskem letu šolski prag prvič 
prestopilo 168 prvošolk in 
prvošolcev: 50 v OŠ Medvode, 
44 v OŠ Preska, 32 v OŠ Simona 
Jenka Smlednik, 29 v OŠ 
Pirniče, 12 v POŠ Sora in eden 
v POŠ Topol. Vse je obiskal tudi 
medvoški župan Nejc Smole, ki 
je otroke poprosil, da ostanejo 
prijatelji do konca šolanja in 
nudijo pomoč tistim, ki jo bodo 
potrebovali, ter jim zaželel 
uspešno šolsko leto. 

ANKETA
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JEZIKOVNI TEČAJI

SIMON ŠUBIC

Ob začetku šolskega leta je policija opo-
zorila tudi na problematiko nasilja med 
vrstniki in njegovega preprečevanja. 
Nasilje med vrstniki je lahko psihično, 
fizično ali kombinacija obojega, pojavi 
pa se lahko povsod. Razlogi in vzroki za 
nastanek nasilja so najpogosteje neto-
leranca do drugačnosti, koristoljubje in 
želja po lastni uveljavitvi. »Policija le-
tno obravnava približno deset primerov 
predvsem fizičnega nasilja, storjenega 
iz koristoljubja. Zavedamo pa se, da je 

neprijavljenih primerov veliko več. Zato 
želimo spodbuditi otroke in mladostni-
ke, da se o nasilju zaupajo svojim star-
šem, učiteljem, vzgojiteljem, trenerjem, 
prijateljem ali kateri koli drugi osebi, 
ki jim lahko pomaga. Starše, učitelje, 
vzgojitelje in druge, ki jim je zaupano 
varstvo otroka in mladostnika, pa pozi-
vamo, naj bodo pozorni na prve znake 
in naj otroku oz. mladostniku prisluh-
nejo, nasilje pa prijavijo policiji oz. dru-
gim pristojnim institucijam. Obravnava 
medvrstniškega nasilja zahteva od vseh 
vpletenih institucij največjo mero pro-

fesionalizma in posluha, saj se otroci, 
ki so izpostavljeni nasilju, pogosto po-
čutijo same in nemočne, zato moramo 
biti mi njihov glas,« je povedal pred-
stavnik policije dr. Simon Slokar in do-
dal, da je treba vsako ravnanje, ki je za 
posameznika nesprejemljivo, žaljivo, 
mu daje občutek ponižanosti ali ogrože-
nosti, obsoditi kot nekaj, kar je v družbi 
nesprejemljivo, in ga tudi sankcionira-
ti. Zadnja raziskava PISA iz leta 2015 je 
pokazala, da okoli dvajset odstotkov slo-
venskih petnajstletnikov vsaj eno obli-
ko nasilja doživlja nekajkrat na mesec. 

Nasilje čim prej prijaviti
Medvrstniškega nasilja je precej več, kot ga prijavijo policiji.
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MAZZANTINI, MARGARET: SIJAJ

Costantino in Guido sta od rojstva živela 
v isti stavbi. Vendar nista bila tovariša 
pri igri, saj je bil en hišnikov sin, drugi 
pa edinec bogatih stanovalcev. Mama 
je Guida med svojim ukvarjanjem z 
demonstracijami in podobnimi akci-
jami puščala samega s služkinjo, oče 
zdravnik pa se je zvečer vračal domov. 
Guido, osamljen v svojem miselnem 
svetu, začuden ugotovi, da sta se s hi-
šnikovim sinom znašla v istem gimna-
zijskem razredu, in na maturantskem 
izletu se začne (žalostna) ljubezenska 
zgodba. Zaradi nezmožnosti biti to, kar 
v resnici sta, onesrečujeta sebe in ljudi 
okoli sebe. Njuno predzadnje srečanje 
na jugu Italije se konča z brutalnim na-
padom, ki ga komaj preživita. In potem 
nihče več ni enak kot prej. 

BARNES, JULIAN: HRUMENJE ČASA

Bookerjev nagrajenec Julian Barnes v 
svojem zadnjem delu z bralci deli zgod-

bo ruskega skladatelja Dmitrija Šosta-
koviča. Njegovo življenje se spremeni po 
premieri opere Lady Macbeth iz Mcen-
skega okrožja leta 1934. Na prvi izvedbi 
je bil tudi Stalin, ki mu glasba ni bila 
všeč, čemur je sledil prav tak odziv kri-
tikov v Pravdi. Zatem je skladatelj nekaj 
tednov vsako noč prebedel pred dviga-
lom, da bi pred svojo aretacijo obvaroval 
ženo in nekaj mesecev staro hčer. Ko po 
srečnem naključju preživi prvo težko 
obdobje, se prilagodi sistemu in večino-
ma piše le filmsko glasbo, ki voditelja 
ne moti. Še pod Stalinom ga pošljejo v 
ZDA na svetovni kongres, kjer se sreča 
z vrednotami zahodnega sveta. Ker se 
je zavedal, da v Sovjetski zvezi ni mo-
goče povedati resnice in preživeti,  je 
bil primoran pod vlado Nikite Hruščeva 
stopiti v partijo. Ko je podpisoval javna 
pisma proti svojim kolegom, se je za-
vedal, da živi predolgo, in čakal je novo 
prestopno leto, ki bi mu prineslo odreši-
tev s tega sveta.

VETERANYI, AGLAJA:  
ZAKAJ SE OTROK V POLENTI KUHA

Aglaja Veteranyi v delno avtobiografskem 
romanu opisuje življenje cirkuške druži-
ne, ki je v želji po lepši prihodnosti zbeža-
la iz Ceauşescujeve Romunije na Zahod in 
se tam nepopravljivo razbila. Brezimna 
pripovedovalka s perspektive otroka go-
vori o odraščanju v razkrojeni, amoralni 
družinski skupnosti, kjer ni topline in 
ljubezni. Osrednji lik romana je mama, 
ki z atraktivno točko visenja na laseh in 
žongliranja dan za dnem izziva smrt, kar 
v hčerki poraja hude psihične travme. Po 
ločitvi staršev in nesreči matere je mla-
doletna hči primorana poskrbeti za obe.

PREBERITE TUDI:

GREGORIN, JANEZ: Zavetje v pečevju
SIEGEL, DANIEL J.: Vihar v glavi
JUHANT, MARKO: 62 napačnih razlogov
SCHMIDT, IGNAC: Drama je biti starš ve-
soljca
MIJATOVIĆ, MILOŠ: Skladatelji 

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Na pragu letošnjega poletja se je začelo 
izvajanje vzdrževalnih del na reki Sori. 
Potekajo med obema mostovoma. Obi-
skovalce našega lepega kraja in tudi ne-
katere domačine so presenetila delovna 
vozila, ki so se pojavila sredi struge.
Približno 30 metrov od sotočja Sore in 
Save po toku navzgor, ob knjižnici, se 
je nahajal jez z ostanki nekdanje ribje 
steze. Zgradili so ga v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Bil močno poškodo-
van in deloma podrt. Ribja steza zara-
di poškodb ni več omogočala prehoda 
rib (predvsem sulca) preko jezu. Visoke 

vode na območju jezu so povzročale ero-
zijo obrežja. 
Cilji del na reki in obrežju so sanacija 
praga, sanacija ribje steze, preprečeva-
nje erozije – odnašanja zemlje in ra-
stlinja z obeh bregov – ter izboljšanje 
poplavne varnosti. Posegi v okolje bodo 
preprečili nadaljnje poplavljanje obrež-
ja reke, stanovanjskih objektov in no-
gometnega igrišča. Dela so načrtovali 
izven časa drstenja rib. Potekala bodo 
do konca letošnjega leta. Načrtovalci 
projekta so sledili potrebam človeka, 
prav tako so želeli ohraniti naravno 
okolje. Organizmom v vodi bodo na-
menjene nepravilno oblikovane zložbe 
z globokimi fugami in režami, kjer je 
mnogo skrivališč za živali. Ohranjena 
bodo vsa vitalna drevesa in grmovnice s 
koreninskimi sistemi. Ob zaključku del 
bodo nasuli humus, zasadili travo in 
vrbove podtaknjence. Dobro je, da smo 
vsi pozorni, da v okolje ne vnašamo tu-
jerodnih rastlinskih in živalskih vrst, ki 
izpodrivajo avtohtono biodiverziteto.
Prodišče, ki je v bližini ob parkirišču 

trgovskega centra in medvoške tržni-
ce, je čudovit prostor za krajši oddih od 
hitrega tempa vsakdana. Vodne ptice 
in organizmi v reki živijo v miru, ne-
moteno. Občasni obiskovalci so otro-
ci, ki nabirajo gladke kamne različnih 
zanimivih oblik in barv. Opazimo tudi 
lastnike psov s svojimi štirinožnimi pri-
jatelji. Ti so veseli osvežitve in čofotanja 
v vodi. Seveda morajo biti pod stalnim 
skrbnim nadzorom. In za njimi je treba 
pobrati iztrebke. To je vsakemu odgo-
vornemu lastniku živali samoumevno. 
Lepo bi bilo ohraniti čim večji del pro-
dnatega nasipa na obrežju, omogočiti 
nemoteno bivanje živalim in rastlinam, 
ki so del medvoške prepoznavnosti in 
biotsko bogastvo našega kraja. Naj spo-
mnim še, da racam in vodnim živalim 
kruh škoduje, primerna hrana zanje je 
netretirano zrnje.
V pričakovanju nadaljnjih korakov do-
bre prakse sožitja med okoljem in člo-
vekom v našem kraju vam želim pisan, 
dišeč in blagodejen prehod v jesenski 
čas.

Kotiček za trajnostni razvoj



IZOBRAŽEVANJE | 15 

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si
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odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

18.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

SOT-1024 /17

 

Uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov: preko e-pošte, e-računa ali direktne 

obremenitve računa

Prejemanje računov
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se 

lahko odločite za prejemanje računa preko 
elek tronske pošte. Prijavite se preko e-naslova  

info@komunala-kranj.si. V sporočilu navedete: 

ime in priimek, šifro kupca, naselje, hišno številko 

in e-mail naslov kamor želite prejemati račune.  
Če želite, se lahko odločite za e-račun za ko-
munalne storitve v elek tronski banki. V svoji 

e-bančni aplikaciji izberite prijavo na e-račun 

Komunale Kranj. Pri prijavi navedite sklic zadnje 

položnice.

Plačevanje računov
Pri plačevanju računa za komunalne storitve 

Komunale Kranj, lahko izberete možnost direk-
tne obremenitve vašega plačilnega računa oz. 

trajnik. Če želite skleniti novo soglasje za izva-

janje direktnih obremenitev ali spremeniti ob-

stoječe, to uredite osebno na sedežu Komunale 

Kranj ali izpolnite obrazec, ki ga najdete sple-

tni strani Komunale Kranj. Soglasje za direktno 

obremenitev lahko podpiše zgolj plačnik stori-

tve in pri tem predloži veljavni osebni dokument 

ter bančno kartico. O znesku direktne obremeni-

tve ste mesečno obveščeni z računom. Izberete 

lahko klasični račun v papirni obliki ali račun po 

elektronski pošti.

E-račun in račun po elektronski pošti enakovre-

dno nadomeščata račun v papirni obliki. Pomeni-

ta pa do okolja prijaznejše poslovanje in enostav-

nejše rokovanje za uporabnika. Več informacij na 

04 28 11 300 ali na brezplačni telefonski številki 

080 35 55, lahko pa vprašanje pošljete tudi v pisni 

obliki na info@komunala-kranj.si ali na naslov 

Komunala Kranj, d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000 

Kranj.
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V Medvodah za abonmajsko ponudbo 
skrbijo v Javnem zavodu Sotočje Med-
vode. Abonma Sotočje bo vključeval šest 
predstav, ki se bodo zvrstile od septem-
bra do aprila.

ŠEST PREDSTAV ABONMAJA SOTOČJE

"Tudi letos smo v Kulturnem domu 
Medvode pripravili pester program pro-
fesionalnih gledaliških predstav. Poleg 
individualnih obiskov se lahko odločite 
tudi za abonma in si tako vse predsta-
ve ogledate po ugodnejši ceni in si za-
gotovite sedež v dvorani," pravijo v Jav-
nem zavodu Sotočje Medvode. Začenjajo 
že konec tega meseca z Vesno, novim 
muzikalom po zgodbi iz istoimenske-
ga filma, ki bo sploh prvič gostoval na 
Gorenjskem. Ogledali si ga boste lah-
ko v nedeljo, 24. septebra, ob 20. uri v 
Športni dvorani Medvode. Ostale pred-

stave v sklopu abonmaja bodo na odru 
Kulturnega doma Medvode. Nobembra 
v goste prihaja Mestno gledališče Ptuj z 
monodramo Gajaš, decembra SNG Dra-
ma Maribor s komedijo Glorius!, febru-
arja Anton Podbevšek Teater in drama 
Plovemo, marca bodo gostili SNG Nova 
Gorica s komedijo Stari klovni, zadnja 
pa bo aprila drama Jeklene magnolije 
v izvedbi Gledališča Koper. Predstave 
bodo vsak tretji četrtek v omenjenih 
mesecih, spored bo tudi v koledarju pri-
reditev. Vpis novih abonentov poteka še 
do 15. septembra v TIC Medvode na žele-
zniški postaji.

V PIRNIČAH TUDI OTROŠKI ABONMA

V KUD Pirniče se lahko pohvalijo, da 
vodijo najstarejši abonma ljubiteljskih 
gledaliških skupin v Sloveniji. V letu, ko 
praznujejo svojo 85-letnico, vpisujejo že 
37. sezono gledališkega abonmaja OTH. 
Začel se bo oktobra in bo potekal do 

marca, predvidoma tretji petek v me-
secu. Obsegal bo šest predstav iz izbora 
devetih: Bil je škrjanec, Mišelovka, Te-
ater šov, Županova Micka, Prah, Burka 
o jezičnem dohtarju, Trije vaški svetni-
ki eno polnoletnost kasneje, Pridi gola 
na večerjo in Velika repatica ali konec 
sveta. Mišelovka je kriminalka, ostale 
so vse komedije. Tri so v domači izved-
bi: Trije vaški svetniki eno polnoletnost 
kasneje, Teater šov in Prah. Dodatna 
ponudba je gledališka karavana. V abo-
nma se lahko vpišete 11. in 12. septem-
bra od 17. do 19. ure v avli KUD Pirniče. 
V gledališče pa vabijo tudi otroke, saj 11. 
in 12. septembra od 17. do 18. ure vpisuje-
jo tudi v otroški abonma KUD Pirniče. V 
njem bo šest predstav: Šivilja in škarji-
ce, Iščemo medvedka, Ugrabljeni zajček, 
Jaka sraka, Zeleni škrat Ariel in Pravlji-
ca o mezinčku. Dve, Iščemo medvedka 
in Pravljica o mezinčku, bosta v izvedbi 
mladih domačih igralcev.

Letošnja abonmajska ponudba 
Gledališki abonma bodo v novi sezoni imeli v Medvodah in Pirničah.

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

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 208

za

9.990 €*

KLIMA  
IN BLUETOOTH 

ZVEZDA POLETJA
TO GO
PEUGEOT

PEUGEOT_208_oglas_ZVEZDA POLETJA_KONCESIONARJI_210x148.indd   15 28/06/2017   14:20
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Letni kino je vse bolj priljubljen in vedno 
več krajev se odloči zanj. Eden večjih v 
okolici je Kino na prostem v Goričanah, 
ki je popestril tri avgustovske večere. 
V letnem kinu so predvajali pet filmov 
(akcijski film Voznik, slovenska pred-
premiera, komedija Poročne priče 2, ko-
medija Pr' Hostar, akcijska vojna drama 
Dunkirk in romantična glasbena kome-
dija Dežela La La). Letos so imeli tudi 
otroški kino, ki je bil v prostorih kra-

jevne skupnosti. Predvajali so šest fil-
mov (animirano pustolovščino Pernata 
banda, animirano družinsko komedijo 
Ježek in vran na sirovi dirki, družinski 
animirani film Medved Bamsi in ča-
rovničina hči, animirani film A je to!, 
animirano kom. pustolovščino Roki gre 
v ring in animirano družinsko pustolo-
vščino Hokus pokus Albert). 
"V Goričanah imamo kino na prostem 
tretje leto. Prvo leto je bil to enodnevni 
kino, lani smo se odločili za vikend kino 
na prostem, letos pa je novost otroški 

kino v dvorani, ki dopolnjuje ponud-
bo kina na prostem, ki je namenjen v 
prvi vrsti odraslim. Izbor filmov je zelo 
pester. Potrudili smo se in našli nekaj 
za različne okuse. Za izborom stojimo 
člani turističnega društva. Dobili smo 
seznam skoraj stotih filmov, ki se jih ta 
trenutek da dobiti, in potem smo nare-
dili ožji izbor. Sprejmemo lahko štiristo 
obiskovalcev. Prihajajo tudi od drugod, 
ne le iz občine Medvode, tako da je tudi 
ta naš projekt presegel občinske meje. 
Naša največja prireditev je Noč parkelj-
nov, sledita pa ji prvomajsko kresova-
nje, ki je bilo letos izjemno dobro obi-
skano, in kino na prostem. Septembra 
imamo še Vaško jedro, manjšo lokalno 
prireditev, na kateri se pokažejo stari 
kmečki običaji," je povedal Jakob Knific, 
predsednik Turističnega društva Gori-
čane - Vaše.
Kino na prostem so dobro sprejeli tudi 
obiskovalci. "Letos sem se dogodka ude-
ležil prvič. Je dobra popestritev dogaja-
nja v Medvodah. Izbor filmov se mi zdi 
dober, nisem pa ne vem kakšen filmofil, 
da bi ocenjeval. Biti v kinu na prostem 
je drugače, zanimivo. Morda pridem še 
kakšen drug večer," je pred uvodnim fil-
mom letošnjega Kina na prostem pove-
dal Klemen Svoljšak.
Kot pritiče kinu, niso manjkale niti "ko-
kice" in pijača. In film na velikem pla-
tnu, postavljenem pod zvezdami, se je 
lahko začel.

Kino pod zvezdami
Trije večeri kina na prostem v Goričanah so bili dobro obiskani. Letos so imeli tudi 
otroški kino. Skupaj so predvajali enajst filmov.

Prvi film v letošnjem izboru je bil akcijski film Voznik, ki je bil slovenska predpremiera.

MAJA BERTONCELJ

Jesenske serenade so projekt z dolgole-
tno tradicijo, ki ga v prvi vrsti pelje Glas-
bena mladina ljubljanska, v zadnjem 
obdobju tudi v sodelovanju z nekateri-
mi drugimi kraji po Sloveniji. Letošnje 
potekajo že 41. leto. 
Svoj izvor imajo v Serenadah, ki so jih 
prvič pripravili junija 1976 v sodelovanju 
s Trubarjevim antikvariatom. Mladim 
glasbenikom so se pridružili nadarjeni 
mladi igralci in skupaj so ustvarili štiri 

prijetne večere glasbe in poezije, ki jih 
je nato mnogo let oblikoval Tomaž Lo-
renz. Septembra 1978 so iz njih nastale 
Jesenske serenade, ki še vedno s svojimi 
štirimi večeri zapolnjujejo obdobje med 
koncem poletnih festivalov in začetkom 
koncertne sezone. Jesenske serenade so 
vrsto let stalnica tudi v Medvodah, kjer 
nad njimi bdi Javni zavod Sotočje. Prvi 
večer je bil v sredo, 6. septembra, v cerkvi 
sv. Janeza Krstnika v Zbiljah. Predstavili 
so se Kristina Martinc (flavta), Janez Jo-
cif (basso continuo/flavta) in Christina 

Thaler (sopran). V sredo, 13. septembra, 
bo v cerkvi sv. Mihaela v Dolu igral Izidor 
Tojnko (citre/kitara). V sredo, 20. septem-
bra, bo koncertno dogajanje pri galeriji 
pod kozolcem v Žlebeh. Nastopila bo etno 
skupina Nojek. Četrto prizorišče v med-
voški občini pa bo Smledniški grad, kjer 
bo v sredo, 27. septembra, nastopil godal-
ni kvartet Dissonance. 
Koncerti se začnejo ob 20. uri. Spored je 
oblikoval Boris Rener, z umetniško be-
sedo pa bosta serenade popestrila Tina 
Uršič in Dejan Pevčević.

Začele so se Jesenske serenade
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PRVI PREGLED BREZPLAČEN
ČIŠČENJE ZOBNIH OBLOG -50%. 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ORGANIZATORJEV

Letošnja izdaja projekta Hiša na hribu je tretja po vrsti in 
znova prinaša nekaj drugačnega, kar odprt atelje zagotovo je. 
Umetniška dela so ponovno pripeljali na deželo, med ljudi. 
Razstava je letos posvečena lepoti.
Hišo na hribu pri cerkvi sv. Marjete v Žlebeh so z razstavo 
slik, fotografij in videodel odprli 25. avgusta, na ogled pa bo 
do nedelje, 10. septembra. Odprtje, uradno sta zanj poskrbe-
la medvoški župan Nejc Smole in preški župnik Jure Koželj, 
je popestril nastop vokalne skupine Za srce mo. Obiskovalci 
so prisluhnili Mateji Mavri, Zvonki Krebelj, Valentini Prapro-
tnik, Katarini Kovač, Nataši Smerdelj, Zvonki Simčič in Blažu 
Grmu. Ob njih je skupina Oloop pletla Preprogo povezovanja, 
ki iz dneva v dan raste s sodelovanjem obiskovalcev.
Avtorji letošnjega dogodka so Joni Zakonjšek, Andreja Er-
žen, letošnja dobitnica Prešernove nagrade Metka Krašovec, 
ki se predstavlja s tremi grafikami, skupina Oloop, Vida Ke-
jžar, Tina Dobrajc & Morgan Tipping, Gregor Rozman, Vlado 
Škafar, snovateljica in vizualna umetnica Zvonka T Simčič, 
sosnovatelj in režiser Franc Cegnar, kustosinja Petja Grafena-
uer ter strokovna sodelavka za kulturno dediščino Mojca Sfi-
ligoj. Predstavljajo lepoto z različnih pogledov. Poleg razstave 
je potekala še projekcija filma Vlada Škafarja Mama, ustvar-

janje pravljic za velike in male, dvakrat pa so tudi gostovali, 
in sicer na kmetiji Pr' Lenart na Belem, kjer so predvajali pro-
jekcijo filma Vlada Škafarja Oča, v vili Dunja v Žlebeh pa je 
bila javna predstavitev slike Joni Zakonjšek. Projekt poteka v 
produkciji Zavoda CCC in v koprodukciji KUD Zbilje.

Hiša na hribu tretjič
Razstava številnih ustvarjalcev v hiši ob 
cerkvi sv. Marjete v Žlebeh bo na ogled 
še do 10. septembra. Novost je tekstilna 
instalacija skupnega pletenja preproge.

Utrinek z letošnjega projekta Hiša na hribu 

MAJA BERTONCELJ

Muzikal Mamma Mia je najbolj gledan muzikal v Sloveniji. Pete-
ga novembra si ga boste lahko ogledali tudi v Medvodah. Muzi-
kal Mamma Mia! oživlja glasbeno zapuščino legendarne skupine 
ABBA. Vse od njegove premiere leta 1999 na West Endu v Londonu, 
si ga je v več kot 40 državah in 170 mestih po vsem svetu ogledalo 
prek 54 milijonov gledalk in gledalcev. Slovensko različico muzi-
kala si je v dveh letih ogledalo že več kot 110 tisoč gledalcev. Gre 
za romantično komedijo o nasprotujočih si prizadevanjih in sanjah 
enega dekleta iz 70-ih in drugega iz 90-ih let. Skozi čarobno pripo-
vedovalno moč glasbe in pesmi skupine ABBA spoznamo Donno, 
neodvisno mater samohranilko, ki za izpolnjeno življenje ne potre-
buje moškega, ter njeno dvajsetletno hčer Sophie, ki si želi roman-
co, otroke in veliko pravljično poroko. Romantično zgodbo, polno 
optimizma in življenjske energije, ki se odvija na grškem otoku, 
izvajajo Simona Vodopivec Franko (Donna), Veronika Kozamernik/
Lina Rahne (Sophie), Alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek 
(Tanya), Uroš Smolej/Jure Sešek (Sam), Gojmir Lešnjak - Gojc/Jaša 
Jamnik (Bill), Marjan Bunič (Harry), Matjaž Kumelj (Sky) in mnogi 
drugi. 

Najbolj gledan muzikal prihaja  
v Medvode V Knjižnici Medvode se bo v torek, 12. septembra, ob 19.30 začel 

Večer v družbi vrtnic. Vabljeni na pogovor o vrtnicah, kjer boste 
s Katjo Kogej spoznavali blagodejne in zdravilne lastnosti vrtnic 
in govorili o njihovi uporabi v kuhinji. Pogovoru bo sledila kratka 
predstavitev izdelkov iz vrtnic ter nasveti za zdravilsko rabo rožne-
ga olja, rožne cvetne vode in drugih blagodejnih vrtničnih dobrot.

Večer v družbi vrtnic
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V petek, 1. septembra, je začela obra-
tovati podaljšana linija Ljubljanskega 
potniškega prometa številka 15 (Stane-
žiče–Medvode–Sora obračališče) na re-
laciji Medvode–Preska–Vaše–Goričane–
Rakovnik–Sora. Več kot 3700 občanov ob 
trasi je tako dobilo možnost za neposre-
den dostop do centra Medvod.
Prihod nove avtobusne povezave so 
obeležili že dan prej, ko so se občani iz 
centra Medvod z dvema avtobusoma z 
otvoritvenima vožnjama zapeljali do 
Sore. Oba sta bila polna. Na vstopni in 
izstopni postaji pa tudi med vožnjo je 
potekal program, v Sori pa še pogostitev 
in druženje. Ob tej priložnosti so zbrane 
nagovorili župan Medvod Nejc Smole, 
župan Ljubljane Zoran Janković in di-
rektor Ljubljanskega potniškega pro-
meta Peter Horvat. Na podaljšani liniji 
bo dnevno petdeset voženj v obe smeri, 
z linijo 15 pa se po novem izvajajo tudi 
prevozi šoloobveznih otrok Osnovne 
šole Preska. Podaljšana linija 15 bo obra-
tovala vse delovne dni od ponedeljka do 
petka. V prometnih konicah bodo in-
tervali na pol ure, sicer pa na 50 do 60 
minut. Linija 15 je časovno usklajena za 
prestopanje z linijo 25, prestopati je mo-

goče tudi na linijo 30 v Medvodah in na 
liniji 1 in 8 v Ljubljani. 

ZADOVOLJNI OBRAZI OBČANOV

Dan začetka obratovanja podaljšane li-
nije so težko čakali predvsem občani, 
ki živijo na desnem bregu reke Sore. "Za 
nas je izjemnega pomena. Predvsem se 
veselimo, ker se nam je uspelo dogovo-
riti tudi s šolo, da bo redna linija hkra-
ti tudi šolski avtobus. Po drugi strani 
omogoča ta nova linija tudi mobilnost 
študentov, srednješolcev in vseh dru-
gih, ne nazadnje je končna postaja pri 
velikem podjetju Brinox. Upam, da se bo 
na liniji vozilo dovolj občanov in da bo 
ostala," je povedal Mirko Javeršek, pred-
sednik KS Sora. Za podaljšanje linije si je 
zelo prizadevala Jožica Hegler: "Mislim, 
da je danes zelo pomemben dan za vse 
krajane, ki živimo ob trasi te podaljša-
ne proge. Zelo smo veseli, da smo jo po 
dolgih letih pričakali. Bili smo odrezani 
od Medvod. Župan nam je prisluhnil, pa 
tudi predsedniki KS so se zelo trudili za 
to. Upam, da bodo enkrat podaljšali tudi 
progo 25 Preska–Vaše–Goričane, ker po-
tem bi imeli direktno povezavo s cen-
trom Ljubljane. Za začetek pa smo tudi 
s to spremembo zadovoljni." Na temo 
sprememb v šolskem prevozu, ki so pri-

šle z novo linijo, smo vprašali Primoža 
Jurmana, ravnatelja OŠ Preska, ki pravi: 
"Ukinja se samo šolski prevoz na relaciji 
Preska–Sora, vse ostale linije pa ostaja-
jo. Šolski avtobus je imel postajo pri šoli, 
postaja linije mestnega prometa pa je 
na Škofjeloški cesti, in zato smo mora-
li tudi na novo začrtati šolsko pot. Pod 
šolo imamo zamašek, ki je prometno 
nevaren, to je klanec in nekaj ozkih grl 
od Kalanove proti Škofjeloški, zato ape-
liram na vse starše, da si načrt šolskih 
poti, prihajanja v šolo s strani postaje, z 
učenci ogledajo. Načrt je objavljen tudi 
na naši spletni strani. Pridobitev, ki jo 
prinaša mestni promet, je, da ga bodo 
lahko učenci uporabljali tudi v popol-
danskem času, se peljali v Medvode ali 
starejši celo v Ljubljano. Zato je treba 
na to novost, spremembo gledati tudi s 
tega vidika. Na tej liniji se v našo šolo 
vozi okrog osemdeset otrok. Občina jim 
bo kupila vozovnico Urbana, saj brez nje 
po 15. septembru prevoz ne bo mogoč, do 
takrat pa je za otroke brezplačen. Podalj-
šana linija je zagotovo pozitivna novost 
za krajane tukaj na obrobju Medvod." 
Mestni avtobus je pridobitev tudi za di-
jake in študente. Lucija Šušteršič pravi: 
"V Medvode sem hodila s kolesom, se 
usedla na Alpetourjev avtobus, ki pelje 
skozi Soro in potem v Ljubljano, koga 
prosila, da me je peljal v Medvode, ali pa 
sem šla peš. Zjutraj se bom načeloma še 
vedno vozila z Alpetourjem, mi pa bo po-
daljšana linija LPP prišla prav predvsem 
popoldne, ker pelje skozi Pirniče, Tacen 
in jo bom lahko uporabila za vožnjo na 
trening. Tudi, če bom kdaj prej končala 
s poukom ali kasneje začela, bo linija 
LPP boljša možnost. Vsekakor je to dobra 
pridobitev za našo vas."

Mestni avtobus jih je povezal z Medvodami
Podaljšana linija Ljubljanskega potniškega prometa številka 15 svojo pot iz Medvod od 
1. septembra nadaljuje vse do Sore.

Na otvoritveni vožnji, pred katero je bil kratek program, se je zbralo veliko občanov. Polna sta 
bila dva avtobusa.

Podaljšana linija 15 bo 
obratovala testno pol leta. 
V tem času se bodo zbirala 
mnenja občanov, ki jih lahko 
posredujete na Občino 
Medvode ali Ljubljanski 
potniški promet (mail@lpp.si). 
Vozni redi so na voljo tudi  
v TIC Medvode.
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ZIDARSTVO JENKO
- NOVOGRADNJE
- FASADE
- ADAPTACIJE
-  ZUNAJE UREDITVE  

(oporni zidovi, polaganje tlakovcev, ograje ...)

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO JENKO, s.p.
Smlednik 40, Smlednik, 041 661 031, 01 362 81 49
info@zidarstvo-jenko.si       www.zidarstvo-jenko.si
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SAMO LESJAK, FOTO: ARHIV KUD JAREM

Predstavili so se literarni ustvarjalci 
Alenka Mihorič, Medvoščana Gregor 
Rozman in Agata Trojar, ki so prebi-
rali svojo prozo in poezijo. Večer pa je 
obogatil dramski igralec Pavle Ravno-
hrib, ki je interpretiral del njihovih 
zapisov.
Ravnohrib je večer polepšal tudi s svo-
jo interpretacijo Minattijevih pesmi iz 
zbirke Nekoga moraš imeti rad iz leta 
1963. Sporočilo naslovne pesmi, ki je 
sklenila literarno druženje, je moč raz-
brati že iz naslova: nekoga moraš imeti 
rad, da se ob njem potolažiš, si v nje-
govi bližini in mu zaupaš. Vendar pa 
čas neutrudoma beži. Trava, reka, ka-
men, drevo vedo, kaj je samota, in so, 

kot pravi Minatti, molčeči spremljevalci 
samotarjev in čudakov. Pesnikova iden-
titeta je v pesmi ostala trdna in zvesta 
tistemu, čemur bi lahko rekli človeška 
bližina, toplina in ljubezen. 
Prijeten julijski večer so zaključili z ra-
dijsko sago izpod peresa podpredsedni-

ka KUD JaReM Janeza Megliča Pirniček 
in deklica Veneris v interpretaciji Polde-
ta Bibiča in njegove vnukinje, dramske 
in filmske igralke Nine Rakovec. Poslu-
šalci so zadovoljno odšli z mislijo na 
obisk naslednjega literarnega srečanja 
v Aljaževi domačiji.

Nekoga moraš 
imeti rad
Literarna sekcija KUD 
JaReM je konec julija v 
Aljaževi galeriji pripravila 
literarni večer.

Ustvarjalci odmevnega literarnega večera na Aljaževini, med njimi tudi Pavle Ravnohrib 

V torek, 5. septembra, je bilo v Knjižnici Medvode odprtje razsta-
ve z naslovom Na hribčku cerkvica. Njeni avtorici sta Irena Kra-
snik in Greta Skvarča, obe članici fotosekcije Fofite. Odprtje je 
s svojim bogatim znanjem popestrila tudi Dušica Kunaver, ki je 
obiskovalcem predstavila zgodbe o cerkvah na fotografijah. Teh 
je petindvajset, od tega sedem barvnih in osemnajst črno-belih. 
Razstavo si boste lahko ogledali še do 21. septembra.

Na hribčku cerkvica

Na odprtju razstave se je zbralo okrog sto ljudi.  
/Foto: arhiv Knjižnice Medvode
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FOTO: PETRA SVETELJ

Prijatelji konj s Svetja, Senice in Gori-
čan, ki so se jim pridružili še konjeniki 
iz drugih krajev, so se zbrali na ranču 
Severni veter in prvič organizirali celo-
dnevni pohod konjenikov po okoliških 
krajih, za katerega želijo, da bi postal 
tradicionalen. S tem želijo tudi na dru-
gačen način promovirati turizem na 
tem koncu, ki ima lepe jahalne terene. 
Poudarjajo tudi povezovanje med kra-
jevnimi skupnostmi.
"Določili smo smer Svetje–Senica, proti 
Lovski koči na Sorškem polju in naprej 
do Crngroba. Po krajšem postanku nas 
je pot vodila do čudovite vasi Pevno nad 
Škofjo Loko, kjer nas je na domačiji Pr' 
Proj čakalo kosilo, konje pa daljši poči-
tek in paša. Nadaljevali smo proti vasi 
Papirnica do Trate in nazaj do Lovske 
koče. Po postanku z okrepčilom smo 
zavili čez Mejo proti Prašam do Mavčič, 
Jeprce in domov na Svetje. Vrnili smo se 
v večernih urah. V družbi somišljenikov, 

ki so pripeljali konje z različnih koncev 
Slovenije (Poljanske doline, Rovt, Slo-
venskih Konjic, Ljubljane, Šenčurja), 
smo preživeli prijeten avgustovski dan. 
To območje nam je uspelo predstaviti še 
v drugi luči in udeleženci so bili prijetno 

presenečeni," je pojasnila Urška Lam-
pič. Za oskrbo udeležencev je skrbel Sta-
nislav Ulanec, pomagala pa mu je Vera 
Lampič. Organizatorji so hvaležni vsem 
podpornikom, ki so pripomogli k izpe-
ljavi dogodka.

Konjenica prvič združeno po okoliških krajih

Udeleženci celodnevnega pohoda konjenikov po okoliških krajih

MAJA BERTONCELJ, FOTO: JURE POKORN

Marca letos je gradbeni odbor, ki je bil 
aktiven pri gradnji ceste na Golem Brdu, 
predel hrib, prerasel okvire in delo nada-
ljuje v okviru nekakšne civilne iniciative 
znotraj KS Seničica - Golo Brdo. Pobudni-
ki so krajani, njihov namen pa je, da se 
na območju Golega Brda hrib začne delati 

na urejanju in obnovi infrastrukture. Kot 
pravijo, se zavedajo, da morajo najprej 
pripravljenost pokazati sami in predloge 
podati občinski upravi, kar so storili.
"Predel Golega Brda, poimenovan hrib, 
je eden od večjih na tem delu občine s 
150 stanovanjskimi objekti ter okrog 
petsto prebivalci. Kraj se hitro razvija 
in širi, veseli smo novih prebivalcev, žal 

pa infrastruktura ostaja na enaki ravni 
kot pred desetletji. V aprilu smo, skupaj 
z Občino Medvode in KS, postavili prio-
ritete projektov za letošnje leto: popra-
vilo dotrajane občinske ceste od Tome-
tovega mostu proti Slavkovemu domu, 
celovito sanacijo propadajoče občinske 
ceste iz doline čez del vasi Seničica do 
Golega Brda hrib, postavitev nadstreška 
na ekološkem otoku, ki je pogorel v letu 
2015, asfaltiranje makadamske ceste v 
samem centru vasi od hišne št. 102a do 
št. 130 ter dokončanje v letu 2016 zače-
te ceste iz Slavkovega doma do Golega 
Brda hrib z ureditvijo dostopa do cerkve 
Sv. trojica. V celoti sta zaključena dva 
projekta, in sicer ureditev vozišča ter 
asfaltiranje ceste proti cerkvi Sv. troji-
ce in postavitev novega nadstreška nad 
ekološkim otokom," pojasnjuje Brigita 
Slapnik iz civilne iniciative. Kot pravi, 
skupaj z občino in krajevno skupnostjo 
iščejo rešitve: "Z razumevanjem spreje-
majo naše predloge. Sodelovanje je že 
obrodilo prve vidne sadove."

Skupaj iščejo rešitve v dobro kraja

Nov nadstrešek na ekološkem otoku. Prejšnji je pogorel leta 2015.
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Gostilna Pr' Kral

Delovni čas: sreda in četrtek: 11. do 22., 
petek in sobota: 11. do 23., nedelja in prazniki: 11. do 19. ure

Gostilna Pr' Kral, Verje 9, 1215 Medvode
Informacije in rezervacije: 01 362 12 20 

E | info@pr-kral.si  | www.pr-kral.si

Gostilna Pr' Kral na Verju, prijetni vasici pri Medvodah, je nosilka 
več kot stoletne tradicije ponudbe domačih okusnih jedi, ki ji osta-
ja zvesta še danes. Osebje gostilne Pr' Kral pripravlja raznovrstne 
tradicionalne jedi iz kakovostnih, naravnih in svežih sestavin za 
konkretno okrepčilo po napornem dnevu, kolesarjenju, pohodni-
štvu, partiji golfa in številnih drugih aktivnostih, ki jih nudi idilična 
bližnja okolica gostilne, obdana z lepotami narave. Ponudba kuli-
naričnih dobrot, ki temelji na sezonskih lokalnih specialitetah, vsa-
kodnevno obsega vsaj tri različne glavne jedi in domača peciva, 
vedno sveža zelenjava pa bo v gurmanski užitek vsem ljubiteljem 
vegetarijanskih jedi. Prijetni notranji ambient izžareva toplino in 
domačnost, prav tako poletni vrt s teraso ter namenski prostor za 
zaključene družbe, poslovna kosila, praznovanja in ostale družab-
ne dogodke. Vljudno vabljeni v domačo gostilno Pr' Kral!

V kolektiv vabimo nove sodelavce s posluhom za 
domačo in tradicionalno slovensko hrano.

 
ZAPOSLIMO SAMOSTOJNEGA KUHARJA m/ž

Vaše cenjene prijave z življenjepisom nam pošljite 
preko epošte na info@pr-kral.si. 

Informacije na telefonu 041 689 669

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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Občina Medvode že drugo leto organizi-
ra akcijo sofinanciranja strerilizacij in 
kastracij mačk in psov, s katero omeju-
jejo nezaželena legla mladičev in s tem 
porast števila prostoživečih živali. Ak-
cijo izvaja Ambulanta Tristokosmatih 
v Ljubljani, koordinirajo pa člani med-
voškega Društva za varovanje okolja 
in pomoč živalim v stiski Reks in Mila. 
Društvo poleg Zavetišča Horjul, ki "po-
kriva" občino Medvode, zbira tudi in-
formacije o mačkah brez lastnikov ter 
o mačkah in psih, za katere lastniki ne 
skrbijo odgovorno.
"Prostovoljci smo tudi letošnje poletje 
preživeli na terenu. V nekaj mesecih 
se je nabralo ogromno število mačk in 
nekaj psov, ki potrebujejo pomoč, blizu 
osemdeset. Nekateri živijo pri prijaznih 
ljudeh, ki ne zmorejo pokriti stroškov za 
živali. Pri njih imajo varnost, ljubezen, 
družbo. Živali redno hranimo, poleti 
jim na pet tednov dajemo ampule proti 
bolham in klopom, na štiri mesece jih 
razglistimo, vse kupimo na veterini. Za 
kvalitetno hrano, preglede, zdravljenje 
in operacije porabimo veliko denarja. 
Časovno smo na terenu vsak dan vsaj 
nekaj ur, ob koncih tedna pa več. Vča-
sih po ves dan," stanje pojasnjujejo v 
Društvu Reks in Mila, ki deluje tretje 
leto. Ozaveščanje je pomemben del nji-
hovega delovanja. Pišejo članke, izvajajo 
izobraževalne in ustvarjalne delavnice. 
Kot pravijo, živali obogatijo življenje lju-
dem v vseh obdobjih življenja, spodbuja-
jo pozitivna čustva pri otrocih, odraslih 
in starejših. Imeti žival pa je tudi velika 
odgovornost in obveza, včasih za koga 
preveliko breme. Posledice so zapuščene 
živali. Predvsem je preveč mačk, domov 
zanje pa mnogo premalo. "V naši občini 
smo se srečevali z ljudmi, ki so želeli po-

magati zapuščenim in bolnim mačjim 
družinam, ki so se potikale same, iskale 
hrano ter zavetje. Nekatere so imele sre-
čo in so našle dobre ljudi ali prostor v za-
vetišču Horjul. Tiste z manj sreče so kon-
čale tragično. Mnogo mačjih mladičev 
zboli, zaradi kuge poginejo cele kolonije, 
mladiči zaradi vnetja oči lahko oslepijo, 
slej ko prej končajo pod kolesi avtomo-
bilov. Včasih s hudimi poškodbami umi-
rajo več dni, tednov, polni črvov, še živi. 
To res ni lepo videti. Da ne omenjamo 
moralne note teh dejanj," pravijo in po-
udarjajo velik pomen akcije sterilizaci-
je/kastracije mačk in psov. Po besedah 
dr. vet. Iris Selan iz Tristokosmatih so z 
akcijo uredili blizu 500 mačk. Samo to 
pomlad so preprečili veliko novih legel, 
bilo je že veliko brejih samic. Povprečje 
so bili štirje mladiči, kar je visoko število 
morebitnih novih potomcev. Večina ne 
bi nikoli dobila doma. S sterilizacijami 
se preprečijo mnoge nalezljive nevarne 
bolezni, ki se prenašajo z mačjimi boji. 
Priporoča cepljenje. Na vprašanje, kje 
vidijo rešitev za izboljšanje pogojev za 
življenje živali, članice društva odgovar-
jajo: "Hišne živali smo ljudje udomačili, 
ker želimo skrbeti zanje. Tega pa se je 
treba naučiti. Rešitev je v tem, da vsak 
od nas pravilno poskrbi za svoje živali, 
jih hrani kvalitetno, skrbi za higieno, 
omogoči redno gibanje in igro. Ob bo-
lezni je lastnik z zakonom zavezan, da 
nudi veterinarsko pomoč. Sterilizacija je 
nujna, saj mladič, ki ostane v domačem 
okolju ali je zapuščen, dobi novo leglo 

in zgodba se nadaljuje v nedogled. Še 
isto sezono ali slej ko prej postanejo ti 
mladiči mačke, prepuščene samim sebi, 
bolezni, klatenju, preganjanju. Večkrat 
se vprašamo, kako si "lastniki", ki tako 
nasprotujejo sterilizacijam, predstavlja-
jo življenje teh živih bitij. Tudi živali ču-
stvujejo (morda celo močnejše od ljudi) 
in imajo inteligenco. Zanje naj bi potem 
skrbeli ljudje, ki "ne pogledajo stran", 
in po Zakonu o zaščiti živali vsaka ob-
čina preko pristojnega zavetišča. Torej 
za zapuščene živali v zavetiščih plaču-
jemo vsi. A žal le trideset dni, naprej se 
zavetišča sama odločajo, kaj z živaljo, ki 
ni našla doma. Lahko jo tudi uspavajo. 
Ljudje, ki mladičem ne najdejo domov, 
žival pustijo na plečih zavetiščem, ki so 
pogosto prepolna. Vse to ni pošteno do 
odgovornih lastnikov, še manj do živali. 
Smilijo se nam psi, ki svoje življenje pre-
življajo na verigi ali osamljeni v boksu, 
brez nujno potrebnega vsakodnevnega 
gibanja in družbe človeka. Celo brez za-
vetja ali v mrzlih utah. Letos je bilo tudi 
precej zapuščenih psov. Nobena žival si 
sama ne bi izbrala takega življenja."
V Društvu Reks in Mila poudarjajo, da 
lahko le skupaj svet premikamo na bo-
lje. V svoje vrste vabijo somišljenike, da 
bi jim pomagali pri skrbi za živali v ob-
čini. Z aktivnostmi nadaljujejo 17. sep-
tembra v Arboretumu, 29. septembra pa 
organizirajo vikend tabor za učence od 
4. do 9. razreda. Redne mesečne delav-
nice v Knjižnici Medvode se bodo znova 
začele oktobra.

Biti lastnik živali je odgovornost
Tega se številni premalo zavedajo, poudarjajo v medvoškem Društvu Reks in Mila. 
Prostovoljci vsak dan opravljajo dela na terenu in organizirajo izobraževanja.

Z akcijo so doslej sterilizirali/kastrirali že blizu petsto mačk.

Akcija sterilizacije/kastracije 
psov in mačk še vedno poteka. 
Občina Medvode bo letos za 
sofinanciranje namenila osem 
tisoč evrov, kar je enako kot 
lani.
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Iztok Šlebir pravi, da imamo v Sloveniji premalo medu, zato 
ga žal uvažamo iz celega sveta, predvsem iz Kitajske in južne 
Amerike. Iztokov med je iz lokalnega okolja. Letos je izdelal 
kozarec posebnega medu. Med je pridelal iz deviškega satja. 
Ta nastane tako, da čebelar okvir, ki mu pravijo satnica, 
vstavi v panj in čebele potem same zgradijo satje ter ga na-
polnijo z medom. Vse skupaj, satje in med, potem pretoči v 
kozarec. Teh primerkov medu iz deviškega satovja ima le 
tristo in Iztok pravi, da je edini, ki prideluje tovrsten med. Z 
izdelavo enega kozarčka tega medu ima ogromno dela. De-
viško satovje naj bi bilo zelo zdravilno, predvsem za bolezen 
zob parodontozo. Izdeluje tudi med z ameriškim slamni-
kom, borove vršičke z medom, med s sokom rdeče pese in 
med, ki ga je poimenoval Iz panja na žlico. Slednji vsebuje 
cvetni prah, propolis in matični mleček. V kratkem bo pred-

stavil še dva nova izdelka, med z aloe vero in med s kono-
pljo. Sam pridobiva tudi propolis, ki je odličen za rane, in 
matični mleček, ki krepi imunski sistem. Čebele tudi same 
uporabljajo propolis, in sicer za razkuževanje panja in za za-
ščito pred širjenjem bolezni. 

Prideluje poseben med 
v deviškem satju
Iztok Šlebir iz Moš je čebelar. Njegova 
prava posebnost je med v deviškem satju. 
Je edini, ki se je lotil izdelave tovrstnega 
medu. 

Iztok Šlebir med opazovanjem čebel / Foto: osebni arhiv
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V medvoški občini je kar nekaj takšnih, 
ki so dočakali sto let. Med njimi je tudi 
prof. Cirila Jesihar iz Vikrč. Rodila se je 
2. aprila 1917 v Spodnjih Pirničah. Le-
tošnjo pomlad je praznovala sto let. 
Praznovanje je potekalo prav 2. aprila, 
glavne organizacijske niti pa je imela 
v rokah njena nečakinja Veronika Pre-
tnar Kunstek.
"Tetko", kot kličejo prof. Jesiharjevo, 
smo obiskali pretekli mesec. Takole je 
z nasmeškom na obrazu obujala spo-
mine na veliko praznovanje: "To je bilo 
največje praznovanje v mojem življe-
nju." Začelo se je s sv. mašo v cerkvi sv. 
Križa v Sp. Pirničah, ki so se je udeležili 
tudi gasilci in narodne noše, nadaljeva-
lo pa s programom in govorniki, pevci, 
pevka je bila tudi "tetka", citrarko ter 
druženjem v avli Doma krajanov v Zg. 
Pirničah. Na vabilu je pisalo Per aspera 
ad astra, kar prevedeno iz latinščine po-
meni Skozi trnje k zvezdam. To je njeno 
življenjsko vodilo. Na praznovanju so 
bili tudi nekateri njeni dijaki iz gimna-
zije v Škofji Loki in v Šentvidu, kjer je 
poučevala francoščino, latinščino in ru-
ščino. Antonija Križaj je imela govor že 
v cerkvi, Roman Veras iz prve generacije 
njenih maturantov na šentviški gimna-
ziji pa v domu krajanov. Oba sta o svoji 
profesorici iz gimnazijskih let govorila 
z izbranimi besedami. Še posebej lepo 
pa se je njenih let službovanja na Gim-
naziji Šentvid spominjal ravnatelj Jaka 
Erker.
Prof. Cirila Jesihar je svoje življenje po-
svetila izobraževanju. Lastne družine si 
ni ustvarila, česar pa, pravi, ne pogreša, 
saj ima ob sebi drage domače, ki jo ima-
jo radi in skrbijo zanjo. V domačem kra-
ju v Pirničah je obiskovala le prve štiri 
razrede osnovne šole do svojega dese-
tega leta. Šolanje je nadaljevala najprej 
eno leto na Meščanski šoli v Ljubljani, 
nato pa na Poljanski gimnaziji, kjer je 
tudi maturirala. Vpisala se je na Filo-
zofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 
Leta 1941 je zaključila študij francošči-
ne – jezik in literatura, primerjalnega 
romanskega jezikoslovja in latinščine. 

V tistih časih je bila seveda ena redkih 
žensk, ki je nadaljevala študij na uni-
verzi. Njena mama je želela, da so vsi 
trije njeni otroci deležni dobre izobraz-
be. V času šolanja je v Ljubljani tudi sta-
novala in po sili razmer je tam ostala 
še med drugo svetovno vojno. Še dobro 
se spomni okupirane Ljubljane, ko se je 
z domačimi lahko srečevala le ob žici v 
Dravljah, vsak na eni strani žice ob bu-
dnem nadzoru oboroženih stražarjev. 
Dovolilnico za prehod meje je bilo tež-
ko dobiti. "Obiskovat me je hodila tudi 
mama. Če je s svojim triciklom prišla 
preblizu žici, je vojak že nameril vanjo 
puško. Sem rekla: "Mama, ne preblizu 
iti." Zelo na glas sva govorili, da sva se 
slišali," je povedala. Če je želela še na-
prej stanovati v Domu visokošolk, je 
morala biti študentka, zato se je na Filo-
zofski fakulteti vpisala še na študij ita-
lijanščine in ruščine, ki ga je prav tako 
končala. V Vikrče, kjer je njena mama 
zgradila hišo, se je preselila nekaj let 
po končani vojni, ko je začela učiti na 
Gimnaziji Škofja Loka, kar je bila njena 
druga redna zaposlitev po vojni. Najprej 
je poučevala v Logatcu, kjer je zaradi 
oddaljenosti v tistem času tudi živela. V 
Škofji Loki je bila zaposlena pet let, leta 

1957 pa je nastopila službo na Gimnazi-
ji Šentvid, kjer je poučevala francošči-
no, ruščino in latinščino. Ostala je vse 
do upokojitve in še precej let po tem je 
hodila poučevat latinščino. Spominja se 
krasnega kolektiva, ravnateljev in kole-
gov profesorjev. Tudi med dijaki je bila 
priljubljena in še vedno jo obiskujejo. Še 
nekje je bila kot ženska prej izjema kot 
pravilo. Leta 1960 je v prvo naredila vo-
zniški izpit. Med dragocenimi spomini 
je tudi izobraževanje v Franciji. Že kot 
profesorica francoščine je bila še z dve-
ma kolegoma v nekdanji Jugoslaviji iz-
brana izmed 45 kandidatov, ki so šli v 
Grenoble v Francijo na dodatno dvome-
sečno izpopolnjevanje. 
Dneve sedaj preživlja v domačem oko-
lju. "Rada sprejemam obiske, rešujem 
križanke, berem, gledam televizijo, 
predvsem poročila in Gorskega zdrav-
nika, sem na tekočem z dogajanjem. 
Zelo rada tudi šivam na roke in rada vi-
dim, če mi prinesejo kaj za "štopat"," do-
bre volje pove prof. Cirila Jesihar. Je še 
povsem bistrih misli in upa, da bo tako 
ostalo. Rada ima življenje, družbo, vese-
la je obiskov in veseli se že naslednjega 
rojstnega dne. Njen recept za dolgo ži-
vljenje pa je biti ves čas aktiven.

Za sto let praznovanje, kot ga še ni imela
Prof. Cirila Jesihar iz Vikrč, "tetka", kot jo kličejo, je že krepko v 101. letu. Bila je ena 
redkih žensk, ki so pred drugo svetovno vojno nadaljevale študij na univerzi.

Spomin, ki Cirili Jesihar veliko pomeni: v rokah drži fotografijo, na kateri je skupaj z igralcem 
Hansom Siglom, ki ga poznamo po vlogi Martina Gruberja iz serije Gorski zdravnik, ki jo rada 
gleda. Med njegovim obiskom Slovenije se je ustavil tudi pri prof. Jesiharjevi.
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Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKApopust

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV JZ SOTOČJE

Tudi letošnje poletje je v Medvodah, v 
klubu Jedro, potekalo počitniško var-
stvo, ki ga organizira Javni zavod So-
točje Medvode. Gre za tradicionalno 
dejavnost na področju mladinske dejav-
nosti v Medvodah. 
Udeležilo se ga je več kot sto trideset 
otrok, varstvo pa je bilo v štirih različ-
nih termimih. Prvi je bil junija, drugi 
julija, dva pa sta bila avgusta. Otroci 
so v vsakem terminu pet dni od pone-
deljka do petka preživljali čas v družbi 
sovrstnikov in animatorjev. Potekale 
so različne delavnice in športne aktiv-
nosti, odšli pa so tudi na kakšen izlet v 
domačo in druge občine. Poskrbljeno je 
bilo tudi za malico in kosilo. Osnovno-
šolci so med seboj stkali nova prijatelj-
stva, se družili z mlajšimi in starejšimi 
ter učenci iz drugih šol. Ob koncu vsa-
kega termina je bil še zaključni nastop, 
na katerem so staršem pokazali, kako 

so preživeli počitniški teden v klubu Je-
dro. Do naslednjega počitniškega var-
stva ni več daleč, saj bo potekalo tudi 
med krompirjevimi počitnicami. Med 

počitnicami so se številni otroci odloči-
li teden dni preživeti tudi na oratorijih, 
ki so potekali po župnijah in so bili kot 
vselej dobro obiskani.

Počitniško varstvo odlično obiskano
V štirih terminih so imeli več kot sto trideset otrok.

Za otroke so pripravili številne, tudi športne dejavnosti.
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Poletje se poslavlja ... 

Ulovite še tople sončne dneve 

ob dobri kavi, sladoledu,  

ali kosilu v  

 

v Dragočajni, 

vsak dan od 10. do 23. ure. 

Vabljeni. 
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ALENKA BRUN

V gostilni, kjer se pohvalijo z jedmi na 
žlico, je Mojca Trnovec ob dogodku zavr-
tela kuhalnico in s svojo ekipo pripravi-
la tudi nekaj jedi po receptih Mateje Reš. 
Dovolila si je nekaj kuharske svobode ter 
nekatere malce spremenila, jim kaj do-
dala, kakšno sestavino zamenjala. Tako 
je Mojca namesto ajdovih rezancev s pi-
ščancem, stročjim fižolom in bučkami 
pripravila konopljine. Poudarila je, da 
je vsa uporabljena zelenjava »pirn’ška«; 
konoplja pa je tudi domača. Pri pisani 
solati novega sveta, kot se je imenovala 
ena izmed dveh solat, je žito zamenjala 
s piro. Recept za solato z dimljeno po-
strvjo vsebuje regrat, a Mojca je namesto 
regrata v tem času uporabila endivijo. 
Za sladico je pripravila že na pogled oku-
sno, poletno, rahlo skutino torto z jago-
dičevjem. Je pa Mateja spekla različne 
vrste kruha; poskusili pa smo lahko tudi 
sok iz listnatega ohrovta, jabolk, bezgov 

sok in poseben čaj iz pehtrana. Tako ti-
sto dopoldne nismo spoznali le avtorice 
in nove kuharske knjige, ki jo je Mateja 
posvetila svoji pokojni sestri Ruth Pod-

gornik Reš, temveč tudi dobili vpogled 
v delček tistega, kar lahko po Matejinih 
receptih pripravimo oziroma ustvarja-
mo – tudi po svojem okusu.

Kuhajmo  
z Matejo Reš
V Zgornjih Pirničah, 
na vrtu znane gostilne 
Mihovec, so predstavili 
novo kuharsko knjigo 
avtorice Mateje Reš z 
naslovom Kuhajmo z 
Matejo Reš – sodobno, 
zdravo, naravno. 

Modri cvet na simpatično oblikovanem namazu, na leseni deski, poleg domačega kruha, se 
imenuje boreč. Cvet je pritegnil precej pozornosti.

Mojca Trnovec je med drugim povedala, da je bil tokratni kuharski izziv zanjo prav zanimiv. 

Mateja Reš (leva) in Mihovčeva Mojca (desna), ki je s svojo ekipo poskrbela, da smo ob 
predstavitvi knjige z okušanjem že dobili rahel vpogled v svet Matejinih receptov.
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

V Turizmu Ljubljana so začeli z drugim 
delom kampanje za promocijo destina-
cij in ponudbe v osrednjeslovenski regi-
ji, imenovani Lov na zaklade Osrednje 
Slovenije. Predstavljajo nabor desetih 
idej za izlete, med katerimi je tudi Zbilj-
sko jezero.
"Ljubljano vedno opišemo kot idealno 
izhodišče za dnevne izlete. Verjamemo 
namreč, da lahko z upravljanjem turi-
stičnih tokov v osrednjeslovensko regijo 
in drugam po državi delno sprostimo 
mestno jedro in ga pustimo prijetnej-
šega za bivanje prebivalcev in tistih 
gostov, ki ostanejo. Obenem pa promo-
viramo in ustvarjamo določen dobiček 
od turizma tudi drugim destinacijam in 
ponudnikom – verjamemo v povezova-
nje, saj imajo tako od uspeha prestol-
nice lahko več vsi," pravijo v Turizmu 
Ljubljana, kjer so s 23. avgustom začeli 
drugi del kampanje za promocijo desti-
nacij in ponudbe v osrednji Sloveniji, 
ki bo trajala vse do novembra. Prvi del 
kampanje za promocijo osrednjesloven-
ske regije so izvedli še pred letošnjim 
poletjem. Odziv je bil velik – dva tisoč 
objav z oznako #CentralSlovenia.
S kampanjo želijo predstaviti nabor 
idej za izlete, hkrati pa čim bolj razši-
riti besedo o lepotah in doživetjih. "Za 
promocijo smo se odločili vključiti pri-
ljubljeno platformo Instagram, uporab-
nike  t. i. hashtaga #CentralSlovenia 
pa "nagraditi" z lokalnim darilcem. 

Pravila sodelovanja so preprosta: iz-
berite in obiščite kraj z našega sezna-
ma, fotografirajte, kar vas je navduši-
lo, fotografijo objavite na Instagramu 
in jo pokažete še drugim. Ne pozabite 
pripisati hashtaga: #CentralSlovenia 
in označiti lokacije. Na navedeni točki 
pokažite svojo objavo in prejeli boste lo-
kalno darilce," pojasnjujejo in dodajajo, 
da želijo s tokratno akcijo v prvi vrsti 
dati dodatne predloge za deset izletov 
ne zgolj tujim obiskovalcem, ampak 

tudi domačinom, saj, kot poudarjajo, 
pogosto slabo poznamo ponudbo pred 
svojim pragom. Ideje za izlet so: Polho-
grajska graščina, Velika planina, Župa-
nova jama, Zbiljsko jezero, Arboretum 
Volčji Potok, razgledni stolp na Planini 
nad Vrhniko, pustolovski park Geoss, 
grad Bogenšperk, Slamnikarski muzej v 
Domžalah in veslanje po Ljubljanskem 
barju do Tromostovja.
Lokalno darilce v Zbiljah dobite v bistro-
ju Dotik in okrepčevalnici Sidro.

Zbiljsko jezero med zakladi v regiji
V naboru desetih idej za izlete v osrednjeslovenski regiji je tudi Zbiljsko jezero. 
Obiščite ga, naredite fotografijo, jo objavite in prejeli boste lokalno darilce.

V kampanjo Lov na zaklade osrednje Slovenije so uvrstili tudi Zbiljsko jezero.

Slovenija bo 16. in 17. septembra gostila 
svoje prvo tekmovanje v peki na žaru (tek-
movanje BBQ po pravilih KCBS), potekalo 
pa bo ob Zbiljskem jezeru. To bo nov velik 
kulinarični dogodek za Zbilje, za občino 
Medvode. Prijavljenih je že skoraj trideset 
ekip iz Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije, 
Madžarske, Češke, Švice in celo iz Združe-
nih držav Amerike.  

Slovensko tekmovanje 
v peki na žaru
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- 100% naravna metoda
- solna terapija
- krepi imunski sistem 
- lajša simptome vseh vrst alergij, bolezni dihal in kože.

Novo v Medvodah
začetek obratovanja 3.4., prvi obisk gratis, 

delovni čas po dogovoru 

CAROBNI SVET SOLNIH SOB 
PE Donova cesta 2, 1215 Medvode

070-509-519

- 100% naravna metoda
- solna terapija
- krepi imunski sistem 
- lajša simptome vseh vrst alergij, bolezni dihal in kože.

Novo v Medvodah
začetek obratovanja 3.4., prvi obisk gratis, 

delovni čas po dogovoru 

CAROBNI SVET SOLNIH SOB 
PE Donova cesta 2, 1215 Medvode

070-509-519

ČAROBNI SVET SOLNIH SOB
PE Donova cesta 2, 1215 Medvode 070 509 519

Z morskim zrakom nad težave z dihali in kožo
   zamašen nos
   prehlad
   kašelj
   alergije
   kožne bolezni

   bronhitis
   dermatitis
   luskavica
   stres
   nespečnost

http://www.carobnisvet-solnesobe.si/

MAJA BERTONCELJ

"Brez zadržkov lahko rečemo, da je le-
tošnja turistična sezona tudi v Medvo-
dah rekordna, tako po obisku kot tudi 
prenočitvah. Največ je k temu seveda 
prispevala nova lokacija Turistično-in-
formacijskega centra Medvode (v nada-
ljevanju TIC) na železniški postaji. Je na 
bolj opazni lokaciji, to pa pomeni, da se 
za obisk odločajo tudi tisti, ki so se prej 
le peljali mimo," pojasnjuje Jure Galičič 
iz Javnega zavoda Sotočje Medvode.
Kot pravi, je obisk v TIC-u bistveno ve-
čji od preteklih let: "V jutranjih urah je 
dnevno med sedemdeset in devetdeset 
potnikov, ki v TIC-u kupijo vozovnico 
za vlak, večkrat pa se zgodi, da se je do 
konca obratovalnega časa zvrstilo še 
vsaj petdeset ljudi." Razveseljivo je, da 
opažajo tudi porast tujih gostov. "Kar se 
tega tiče, je vsekakor treba opozoriti na 
dobro sodelovanje z zasebniki, ki nudi-

jo prenočišča, saj svoje goste usmerijo v 
TIC po informacije. Veliko takih je še po-
sebno iz Kampa Smlednik v Dragočajni. 
Opažamo pa tudi, da proti Medvodam 
veliko turistov napotijo iz ljubljanske-
ga TIC-a, mi pa jih potem usmerimo 
po različnih točkah v občini. Ne sme-
mo pa pozabiti na dnevne obiskovalce 
iz Medvod, ki prav tako k nam pridejo 
po informacije, kupijo spominke, vsto-
pnice za predstave ... Naš cilj je, da TIC 
Medvode zares postane center informa-
cij o ponudbi in dogajanju v Medvodah," 
pravi Galičič.

MANJKA VEČJI PRENOČITVENI OBJEKT

Dodaja, da veliko tujih turistov najbolj 
zanima Ljubljana, pa kako najbolj ugo-
dno oziroma s čim manj težavami priti 
do Ljubljane, kaj tam videti, doživeti: "Si-
cer pa tuji turisti sprašujejo tudi po tu-
rističnih točkah v Medvodah. Bodisi so 
to kolesarji ali pridejo z avtom in bi radi 

obiskali kakšno težje dostopno točko. Za 
letošnjo sezono lahko rečemo, da so TIC 
zelo veliko obiskovali tisti, ki so v Med-
vodah vsaj enkrat prenočili. To pomeni, 
da so en dan namenili Medvodam in 
okolici, drugi dan pa obisku kakšnega 
od okoliških mest. Se pa vseeno pogosto 
dogaja tudi to, da se ustavijo tudi v TIC-u 
in povprašajo, kje lahko prenočijo. Pre-
vladujejo prenočišča, ki lahko sprejmejo 
manjše število ljudi. Veliko je ponudni-
kov sob, nekaj ponudnikov apartmajev, 
tu v zadnjem času opažamo večjo po-
nudbo glede na prejšnja leta, predvsem 
pa ugotavljamo, da v Medvodah manjka 
prenočitven objekt, v katerem bi lahko 
naenkrat prenočilo vsaj petdeset ljudi 
oz. kapaciteta enega avtobusa. Veliko-
krat se namreč dogaja, da že manjših 
skupin ne moremo nastaniti na eni lo-
kaciji."
V Javnem zavodu Sotočje so letošnje 
poletje skupaj s TD Zbilje uvedli no-

Rekordna turistična sezona tudi za Medvode
Obisk se je po selitvi na železniško postajo zelo povečal tudi v Turistično-
informacijskem centru Medvode, v katerem ponudbo stalno dopolnjujejo.



ELEKTRO-PROJEKT PLUS, D. O. O.
SUHA PRI PREDOSLJAH 12, 4000 KRANJ
PE GRENC 2, 4220 ŠKOFJA LOKA
T: 040 626 325

TEMELJ DOBRE  
INŠTALACIJE
prodaja elektro materiala, inštalacijskega  
materiala, svetil in orodja, talnih oblog

STEINEL – orodja, senzorska tehnika in svetila,   
novost med svetili – XLED REFLEKTORJI  

KAISER – vrhunske protipožarne in protihrupne doze

FRANKISCHE – elektro inštalacijske cevi

JASO IN TRUMPF – talne obloge nemških proizvajalcev 

WWW.PRIPOROCAM.SI 
Celovita ponudba za vaš dom, našli boste veliko izbiro  
svetil, senzorjev, audio sistemov, orodja, čistil, pisarniške  
opreme in še mnogo več.

vost, skupno ponudbo najema kolesa 
in čolna. "S ponudbo smo letos začeli 
relativno pozno, konec julija, in temu 
primeren je tudi odziv. Nekaj ga je bilo 
in po besedah zaposlenih v čolnarni so 
bili s storitvijo zelo zadovoljni. Bomo pa 
v zimskih mesecih pripravili še nekaj 
novih paketov, ki bodo ponujali izposo-

jo kolesa v kombinaciji z eno ali dvema 
storitvama. Vse skupaj želimo povezati 
še z železnico, saj bi to lahko pomenilo, 
da turisti iz Ljubljane ali pa iz katerega 
koli konca Slovenije do Medvod pridejo 
z vlakom, si tu izposodijo kolo in se od-
peljejo doživetjem naproti," je zaključil 
Galičič. 

V Turistično-informacijskem centru 
najdete marsikaj. Prodajajo vozovnice 
za vlak, z oktobrom boste pri njih lahko 
podaljšali tudi vozovnice za integrirani 
javni potniški promet, v ponudbi imajo 
različne spominke, promocijski mate-
rial, vstopnice za koncerte, vozne rede 
avtobusov ... 

Turistično-informacijski center Medvode je dobro obiskan.
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VABI K VPISU:  ŠPORTNA DVORANA MEDVODE  
26. 9. in 28. 9. 2017 od 16. do 19. ure

!! NOVO !!  VADBA S PROSTIMI UTEŽMI ZA MOŠKE IN ŽENSKE VSAK ČETRTEK od 17-18  ure
VISOKO INTENZIVNA VADBA

TELOVADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE: 
Vadba otrok od 4 - 6 let  (ponedeljek in četrtek 16.00 - 17.00) 
Vadba otrok 3-4 leta (torek 16.00 - 17.00) 
Vadba otrok 2,5 - 3 leta (torek 16.00 - 17.00) 
Rolanje (spomladi in poleti) 
Atletika v Partizanu v Medvodah (torek 18.00 - 19.00 in sreda 13.30-14.30 
Športna dvorana Medvode
Atletika v OŠ Simona Jenka Smlednik (sreda, 15.00-15.45) 
Atletika v OŠ Sora (četrtek, 14.00-15.00)

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

PLESNE URICE ZA STAREJŠE (termini po dogovoru)

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

FITNES VADBA ZA DIJAKINJE
Športna dvorana Medvode (sreda 19.15-20.15)

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

FUNKCIONALNA VADBA 
INDIVIDUALNA VADBA 
VADBA ZA PODJETJA
(po dogovoru)

Več informacij 

 www.sdefi.si /041 282 960,  

efi.storga@gmail.com

TELOVADNI ROJSTNI DAN  

ZA OTROKE  

Prvih 50 rezervacij prejme  

dodatni 5% popust. 

Eufemija Štorga
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

Medvode so leta 2011 postale eno izmed 
mest, ki ima svoj tek, od letos pravza-
prav kar dva. Daljšo tradicijo ima Med-
voški tek, ki bo 30. septembra, orga-

nizira pa ga ŠD Efi na čelu z nekdanjo 
olimpijko Eufemijo Štorga. 
Letošnji bo šesti in vnovič pričakujejo 
dobro udeležbo tekačev iz vse Slovenije. 
Štorga je vesela, da se je tek prijel tako 
med tekmovalci kot tudi med navijači 
in domačini. Gledalci tekače spodbujajo 
ob praktično celi progi. Značilnost teka 
sta tudi dva vzpona in razgibana proga 
je za tekače še bolj zanimiva. "Start teka 
na 5, 10 in 20 km bo pri športni dvora-
ni Medvode. Tečemo do cerkve na Ladji, 
kjer zavijemo levo, tečemo vzporedno z 
železniško progo in pridemo do prvega 
vzpona, tečemo mimo glasbene šole 
in na koncu zavijemo desno po Dono-
vi mimo lekarne. Na križišču zavije-
mo levo mimo Mercator centra, Štirih 
mačk, občine, mimo Donita, vračamo 
se po Donovi cesti do vrha, na vrhu za-
vijemo levo in tečemo do vrtca, kjer za-
vijemo desno in na križišču levo v cilj. 
Medvoški tek je tudi zaradi razgibane 

trase dobra priprava, trening tekma za 
Ljubljanski maraton," je povedala Eufe-
mija Štorga, predsednica ŠD Efi. 
Najprej so za tekače pripravili teka na 5 
in 10 km, zadnja leta pa poteka tudi na 
20-kilometrski razdalji, tečejo pa tudi 
otroci. Medvoški tek je namenjen široki 
množici tekačev. 
Program prireditve se bo začel ob 15.15 
s predstavitvijo teka in plesno točko, ob 
15.30 bo Vzajemkov tek za otroke, ob 16. 
uri pa skupinski start Medvoškega teka 
za vse razdalje. Po prihodu tekmovalcev 
v cilj bodo sledile razglasitve najboljših. 

Medvoški tek 
bo letos šestič
Po Nočnem teku na sotočju 
se bodo tekači že drugič 
letos zbrali v Medvodah, 
tokrat na Medvoškem 
teku, ki bo 30. septembra 
potekal šestič. Trasa Medvoškega teka je razgibana.

Zaradi prireditve bo na trasi 
teka zapora cest, območje 
prireditvenega prostora pa bo 
za promet zaprto do njegove 
izpraznitve (okoli 19. ure) 
oziroma najkasneje do 21. ure. 

MAJA BERTONCELJ

Olimpijski komite Slovenije, Javni zavod Sotočje Medvode in 
Športna zveza Medvode v ponedeljek, 25. septembra, pripravlja-
jo mini olimpijado, na kateri pričakujejo okrog tisoč sodelujočih. 
Potekala bo v mali in veliki dvorani Športne dvorane Medvode. 
Na mini olimpijadi bo prisotna tudi športna ambasadorka in 
animatorka Anja Čarman, nekdanja plavalka in olimpijka. Mini 
olimpijade se bodo udeležili otroci iz medvoškega vrtca in med-
voških šol. Preizkusili se bodo na vadbenih postajah, ki jih bodo 
pripravili Olimpijski komite Slovenije, Zavod za šport RS Planica 
in domača športna društva in klubi. Na ploščadi pred dvorano 
pa bo od 9. do 11. ure potekala športna tržnica s predstavitvami 
klubov in društev, demonstracijami in promocijami. Športna tr-
žnica bo odprtega tipa in jo bodo lahko obiskali vsi Medvoščani 
in tudi ostali, dogajanje v dvorani pa bo le za prijavljene otroke. 
Obeta se zanimivo športno dopoldne.

Konec septembra bo mini  
olimpijada
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Stan
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MAJA BERTONCELJ

Cestno kolesarstvo je v Sloveniji med 
najbolj priljubljenimi rekreativnimi 
športi. Tako uspešne amaterje, kot jih 
ima medvoška občina, pa imajo redko-
kje, če sploh. 
Zbrali smo jih skupaj, kar je prava red-
kost, saj se sicer večinoma srečujejo le 
na tekmovanjih. To so 55-letni Janez 
Debeljak iz Smlednika (Bam.Bi), 64-le-
tni Anton Govekar iz Zavrha, 66-letni 
Matej Mihovec iz Sp. Senice (oba Tur-
mo M) in 57-letni Andrej Žavbi iz Zbilj 
(Tuš Team). Vsi so letos oblekli majico 
državnega prvaka. Govekar, Mihovec in 
Debeljak so jo vsak v svoji starostni ka-
tegoriji osvojili v vožnji na čas, Debeljak 
tudi v vzponu, Žavbi pa je bil najhitrejši 

v svoji kategoriji na cestni vožnji. Leto-
šnja sezona sicer še ni končana, so pa 
že podelili državne naslove v vseh treh 
disciplinah, v katerih tekmujejo cestni 
kolesarji amaterji: v vožnji na čas, na 
cesti in v vzponu.
"V letošnji sezoni sta moja največja uspe-
ha prav zmagi na državnem prvenstvu 
v vožnji na čas in v vzponu. Kot uspeh 
štejem tudi peto mesto na veliki Franji, 
zmago na vzponih na Katarino, Golte 
in Krvavec. Sezona je boljša kot lanska, 
predvsem zaradi samega zdravja. Tre-

ninga je morda malce manj. Udeležujem 
se predvsem vzponov in voženj na čas, 
cestnih dirk pa vse manj. Tam je naj-
bolj stresno. Nisem vešč spustov in na 
teh delih izgubim preveč časa, ki ga po 
ravnini in v vzpon težko prigaraš nazaj. 
Vzpon in kronometer sta pa druga zgod-
ba. Tam si bolj zase," je pojasnil Janez De-
beljak. Z Žavbijem nastopata v isti staro-
stni kategoriji F. Za razliko od Debeljaka 
so Žavbiju najbolj všeč in na kožo pisane 
cestne dirke. Pozna se mu, da je kolesar 
že od mladih nog. "Strahu niti ni. Morda 
pride po kakšnem padcu, a hitro mine. 
Največji uspehi v prvem delu sezone so 
zmaga na državnem cestnem prvenstvu 
in na maratonu Franja, kar sta bila tudi 
največja cilja, poleg tega sem bil drugi 
na etapni dirki v Hartbergu. V drugem 

delu sezone je bil glavni cilj svetovno 
amatersko prvenstvu v Franciji, kjer pa 
sem imel obilo smole in tudi padel, tako 
da se mi ni izšlo po željah. Osmo mesto 
je daleč od pričakovanj. Na takšnih dir-
kah je tako, da se je najprej treba nanje 
dobro pripraviti, potem pa imeti še ve-
liko sreče. Jaz je tokrat nisem imel," je 
dejal Andrej Žavbi, ki se je edini izmed 
medvoške četverice udeležil svetovnega 
prvenstva, čeprav so se kvalificirali vsi, a 
se za pot v Francijo niso odločili. Žavbiju 
padec ni pustil večjih posledic in v soboto 

je v svoji kategoriji že zmagal na vzponu 
na Vršič. Tudi za Mateja Mihovca, ki je 
pred leti uspešno nastopal tudi na tria-
tlonu jeklenih v Bohinju, je letos največji 
uspeh naslov državnega prvaka v vožnji 
na čas. "Tudi jaz ne maram cestnih dirk. 
Zmagal sem sicer v Vipavi, na državnem 
prvenstvu so me zrinili v graben, tako da 
sem s cestnimi dirkami opravil," je dejal 
Mihovec, ki nastopa v starostni kategori-
ji H. V eni mlajši kategoriji, G, je Govekar, 
ki se posveča vzponom in vožnji na čas: 
"Po padcu na Franji sem rekel, da bom s 
cesto zaključil, a mi je še manjkala zma-
ga na tem tekmovanju. Pred dvema leto-
ma sem šel znova na Franjo in zmagal, 
tako da sem potem lahko mirno končal. 
Največji letošnji uspeh je naslov držav-
nega prvaka v vožnji na čas. Zelo sem se 
pripravljal tudi na državno prvenstvo v 
vzponu, kjer pa mi zaradi tehničnih te-
žav ni šlo po načrtih."
V tekmovalnem kolesarstvu, pravijo, 
bodo še vztrajali, vsaj do svetovnega 
prvenstva za amaterje, ki naj bi ga čez 
nekaj let znova gostila Ljubljana. Pri-
hodnje leto pa bo v sosednji Italiji in 
morda nastopijo že tam. "V naših letih 
je veliko odvisno tudi že od zdravja," je 
dejal Žavbi, ki ima v nogah največ kilo-
metrov. "On gre še po tekmi na kakšen 
dolg trening. Tako je treba, če hočeš, da 
si uspešen. Za dirko, dolgo 155 km, kot 
je bila na svetovnem prvenstvu, so po-
trebni dolgi treningi, sicer te na koncu 
zmanjka," pa je dodal Debeljak.

Štirje državni prvaki iz iste občine
Medvoški cestni kolesarji amaterji so med najbolj uspešnimi v državi pa tudi na 
cestah v tujini. Janez Debeljak, Anton Govekar, Matej Mihovec in Andrej Žavbi so 
znova oblekli majico državnega prvaka.

Andrej Žavbi, Janez Debeljak, Anton Govekar in Matej Mihovec v majicah državnega prvaka
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MAJA BERTONCELJ

Letošnje poletje je ob Zbiljskem jezeru 
prvič potekalo državno prvenstvo v teni-
su na mivki. Da je bilo prav v medvoški 
občini, ni naključje, saj s Senice priha-
ja igralka Tjaša Zupan, ki je poskrbela, 
da je eden od naslovov ostal doma, na 
tekmovanju pa je bila tudi v vlogi vodje 
tekmovanja. Organizator pa je bilo ŠD 

Tenis na mivki Domžale.
Tenis na mivki je priljubljena poletna 
rekreacija, ki je razširjena predvsem 
na italijanskih plažah, za večjo prepo-
znavnost pa se trudijo tudi v Sloveniji. 
Na državnem prvenstvu se je zbralo 
okrog trideset igralcev, ki so se pomerili 
v različnih kategorijah. Med moškimi 
dvojicami sta državna prvaka postala 
Uroš Brinovec in Blaž Dolenc, med žen-

skimi Ajda Bagola in Tjaša Zupan, med 
mešanimi pa Urban Čevka in Katarina 
Turk. »Tenis na mivki se je v Združenih 
državah Amerike in v Braziliji razvil že 
v sedemdesetih letih minulega stoletja, 
nato pa razcvetel predvsem na plažah 
sosednje Italije, kjer danes uživa naj-
večjo priljubljenost v svetu. To je šport, 
ki je primeren za vse. Igra se na igrišču 
enake velikosti kot pri odbojki na mivki, 
mreža je visoka 170 cm, pravila štetja so 
podobna teniškim pravilom. Največja 
razlika je, da pri tenisu na mivki žogica 
ne sme pasti na tla. Za ta šport potrebu-
jemo poseben lopar iz karbona in žogi-
co, ki je malo mehkejša kot za tenis,« je 
pojasnila Tjaša Zupan, ki je naslov dr-
žavne prvakinje osvojila v ženskih dvo-
jicah, s svojim izbrancem, Seničanom 
Domnom Kuraltom pa sta bila druga v 
mešanih dvojicah. "Tenis na mivki hi-
tro usvojiš. Je precej lažji od odbojke. 
Igram ga tri- do štirikrat tedensko. Sku-
paj skrbiva tudi za promocijo tega špor-
ta," je povedal Domen Kuralt. 

Tenis na mivki
Ob Zbiljskem jezeru 
je potekalo državno 
prvenstvo v tem športu, 
ki se ga trudijo tudi v 
Sloveniji narediti bolj 
prepoznavnega. Izjemno 
je priljubljen na plažah v 
Italiji.

Tjaša Zupan in Domen Kuralt s Spodnje Senice sta skupaj zaigrala v mešanih dvojicah in 
postala državna podprvaka. Tjaša pa je državna prvakinja v ženskih dvojicah.

Tenis na mivki je šport, ki ga hitro usvojimo.

MAJA BERTONCELJ

Članska ekipa medvoškega košarkarskega 
kluba bo v sezoni 2017/2018 igrala v drugi 
slovenski košarkarski ligi, v kateri je dva-
najst ekip. Njihovi tekmeci bodo Terme Oli-
mia Podčetrtek, LTH Castings (Škofja Loka), 
Portorož, Mesarija Prunk Sežana, ECE Tri-
glav (Kranj), Grosuplje, Plama Pur (Ilirska 
Bistrica), Parklji (Ljubljana), Celje, Konjice 
in Elektra Šoštanj. Tekmovanje se bo s tek-
mami 1. kroga začelo 7. oktobra, ekipo Bri-
nox Medvode pa najprej čaka tekma doma. 
Pomerili se bodo z Mesarijo Prunk Sežana. 
Želijo si čim večje podpore s tribun.

Košarkarji najprej 
doma

ŠKD LATINO BIT

Hip hop

Jazz balet

Show plesi

Plesni vrtec 

Show dame

Break dance

Orientalski plesi

Družabni plesi

Plesna rekreacija

 

Brezplačni teden vadb 11.9.  do 15.9.2017

Funkcionalna vadba

Latino Step Up

Zumba

TNZ

Pilates

Fit Senior
Joga Pilates

Nirvana Fitness

Novo:
HATHA JOGA

  www.latinobit.si   •   051 241 444   •   info@latinobit.si

Športna dvorana Medvode
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AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

SUV PEUGEOT 2008 & 3008 

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 Active (1,6 BlueHDi 120) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim SUV bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot 
– SUV BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 22.990 EUR; mesečni obrok je 249 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV 
je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.08.2017 znaša 8,2% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,2%; financirana vrednost 16.093 EUR; skupni znesek za plačilo 
27.515 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. 
Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187 g/km. Število delcev: od 0,01 
do 21,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

 

PEUGEOT SUV

SUVERENO  
NAJBOLJŠA 
IZBIRA

MAJA BERTONCELJ

Gorsko-hitrostna dirka Lučine je sre-
di avgusta v Poljansko dolino privabila 
množico ljubiteljev bencinskih športov. 
Med tistimi, ki so dirkali na progi od 
Todraža do Lučin, je bil tudi Medvoščan 
Uroš Papež. Formulam in prototipom, ki 
so bili v ospredju, seveda ni bil konku-
renčen, je pa zadovoljen z uvrstitvijo v 
svoji kategoriji.
S Citroenovim C2 R2 MaX je bil peti Slo-
venec. "To dirko sem izkoristil pred-
vsem za trening in za promocijo, saj je 
najbližja mojemu domu med tistimi, na 
katerih sem ali bom letos nastopil. Dir-
ka je zanimiva, popestrijo pa jo tudi for-
mule, ki so prava atrakcija za gledalce. 
Z vožnjami sem kar zadovoljen," je po-
vedal Uroš Papež. Na gorsko-hitrostnih 
dirkah je v avtu seveda sam, na reliju 
pa ima na sovoznikovem sedežu brata 
Aleša ali Jureta Podpečana. "Letos sem 
poleg v Lučinah nastopil še na reliju v 

Velenju, kjer pa sva zaradi tehničnih 
težav odstopila. Naslednji nastop imam 
na reliju Gorica, kjer je konkurenca tre-
nutno največja. Proti koncu sezone pa 

načrtujem še nastop na Reki ali v Po-
reču in povsem za konec na reli šovu v 
okolici Samoborja, prav tako na Hrva-
škem," je pojasnil 39-letni Papež.

Na dirki, kjer so tekmovali tudi s formulami
Relist Uroš Papež na gorsko-hitrostni dirki Lučine

Uroša Papeža smo v objektiv ujeli na gorsko-hitrostni dirki v Lučinah v Poljanski dolini.
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

MIROSLAV CVJETIČANIN

Zmagala je Goodyearova Wrangler All-Terrain Adventure pnevma-
tika. Zmago sta ji prinesli odlična zavorna zmogljivost in odpor-
nost proti prodiranju ostrih predmetov. Na testu pnevmatik za vse 
vrste podlage, ki ga je izvedla revija DriveOut, se je med sedmimi 
testiranimi pnevmatikami najvišje uvrstila Goodyearova nova ce-
stno-terenska pnevmatika Wrangler All-Terrain Adventure 265/65 
R17. Dosegla je skupni rezultat 97,46 odstotka, pri tem pa se je iz-
kazala predvsem z odlično zavorno zmogljivostjo in odpornostjo 
proti predrtju. Zaviranje na asfaltni cesti so testirali tako, da se 
je moralo vozilo pri hitrosti 100 km/h trikrat sunkovito zaustaviti. 
Goodyearova pnevmatika je pri tem s povprečno zavorno potjo 
35,8 m pokazala največjo zavorno zmogljivost. Izvedli so tudi test 
zaviranja na blatni cesti, kjer se je bilo treba trikrat nenadoma 
zaustaviti pri hitrosti 70 km/h. Na tem testu si je Goodyearova 
pnevmatika Wrangler All-Terrain Adventure delila prvo mesto. Re-
vija je opravila tudi test predrtja bočnice, ki velja za enega najpo-
membnejših testov v kategoriji 4x4, saj pokaže, kolikšna je od-
pornost pnevmatike proti prodiranju ostrih predmetov v ramenski 
del bočnice. Tudi na tem testu se je zelo dobro odrezala in pristala 
na drugem mestu. Goodyearovi inženirji so namreč v njeno za-
snovo vključili oblogo iz ultra močnih vlaken Kevlar, zaradi katere 
je tekalna plast močnejša ter dovolj robustna, da preprečuje pre-
drtje in ureznine. Ta značilnost je še okrepljena z Goodyearovo 
tehnologijo Durawall, ki povečuje odpornost proti predrtju in ure-
zninam tudi na območju bočnice.

Najboljša cestno-terenska guma



NA KOLESIH | 37 

POHITI, PREDEN TI ODPELJE!
INOVATIVNI NISSAN QASHQAI SEDAJ V EKSKLUZIVNI PONUDBI.

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - Tel.: 01 2000 627
www.nissan.avtohisamalgaj.si

Kombinirana poraba goriva: 6,0–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 138–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185 g/km. Št.delcev: 0,12–39,55x1011. 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.
*Oglaševani prihranek 4.400 € velja za omejeno količino vozil Nissan Qashqai 1,6 dCi Tekna 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega vozila Qashqai z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6.. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz do 150.000 km za 
dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Akcija traja do razprodaje zalog. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. 
Slika je simbolična.

+ DO 4.400 € PRIHRANKA* 

+ 7 LET JAMSTVA**

+ 5 LET VZDRŽEVANJA***

OGLAS_KONCES_QQ_JUN17_A5_V2.indd   1 22/06/2017   12:04
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

MIROSLAV CVJETIČANIN

Izjemna povezljivost in sistemi za informacije in razvedrilo, 
visoka raven udobja, odlična preglednost in osupljivo obliko-
vanje – to je le nekaj odlik, s katerimi je nova insignia osvojila 
več kot 50.000 kupcev in novinarjev po vsej Evropi. Trenutno 
število naročil znatno presega Oplova pričakovanja, čeprav so 
naročila za modela Insignia Grand Sport in Insignia Sports 
Tourer začeli sprejemati šele sredi februarja in sta v prodajne 
salone na najpomembnejših trgih zaplula šele konec junija. 
Z začetkom redne prodaje sovpadajo tudi prve zmage na pri-
merjalnih testih. Kako prepričljiva je novinka glede opreme, 
kaže izbira možnosti za doplačilo ob naročilu. Visok delež 

naročil nove admiralske ladje iz Rüsselsheima z možnostmi, 
kot so vgrajeni inteligentni navigacijski sistem IntelliLink 
Navi 900, ergonomski sedeži s certifikatom AGR ali nova ge-
neracija IntelliLux LED matričnih žarometov, dokazuje, da se 
je Oplova zaveza zagotavljanja inovativnih rešitev za dosto-
pno ceno obrestovala pri kupcih – prihodnost pripada vsem.
Na vrhu seznama želja skoraj vsakega lastnika insignie je 
IntelliLink Navi 900 – skoraj devet od desetih naročnikov 
insignie je izbralo ta vrhunski sistem za informacije in raz-
vedrilo za doplačilo z vgrajenim navigacijskim vodenjem in 
osempalčnim barvnim zaslonom na dotik. Sistem je združljiv 
z vmesnikoma Apple CarPlay in Android Auto ter v vozilo pri-
naša svet pametnih telefonov. 

Odličnjakinja
Priljubljena admiralska ladja: že 50.000 naročil nove Oplove insignie

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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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KIS JABOLČNI 
MOTNI 

SIMONIČ
PET 1 l / 

1,12 EUR

MLEKO MEGA MILK 3,8% 
PET 1 l / 0,77 EUR

OLJE OLJČNO EXTRA DEVIŠKO 
SPERONI 1l / 5,46 EUR

MEDOMIX SUPER  
        PISLAK 200 g /  

8,52 EUR

MED CVETLIČNI TOČENI PI-
SLAK 900 g / 7,23 EUR

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

KIS JABOLČNI 
SIMONIČ  
PET 1 l / 
0,78 EUR

MAJA BERTONCELJ

V času poletja je medvoška zastava zno-
va odpotovala. Tokrat je šla na Kavkaz 
v Gruzijo in Armenijo. Pod gorovje Kaz-
begija so jo odnesli Andreja in Štefan 
Kozjek, Nika Rebernik ter Miha in Janez 
Mihovec. 
"Gruzija mi je bila čista uganka in doži-
vljal sem jo kot čisto razodetje. Dežela 
spominja na rajski vrt, ujet med go-
rami. Težavo ima le z lastnimi ljudmi 
in številnimi osvajalci, ki so na poti 
od vzhoda proti zahodu neštetokrat 
pregazili to čudovito deželo. Gruzija 
preprosto ne bi mogla biti lepša. Vse-
povsod neskončni sadovnjaki in vino-
gradi. Pravljična pokrajina je polna 
neskončno visokih gora, Črnega mor-
ja, čudovitih pejsažev pa tudi trdnjav, 
cerkva in številnih spomenikov. Dežela 
navduši do zadnjega centimetra. Prav 
gotovo pa s Svanetijem, skrito deželo 

sredi mogočnih gora. Končno mi jo je 
le uspelo videti, za povrh pa tudi nje-
ne tako znane kamnite stolpe. Pri Ar-
meniji je zadeva nekoliko drugačna. 
Visoke gore niso le na obrobju, ampak 
posejane po celotni državi. Vsepovsod 
polno vulkanov in neskončna lavina 
polja. Armenija naredi prekrasen vtis. 

Deluje nekoliko grobo, a je prekrasna. 
Čudovite gore, skrite doline, vinogradi, 
pa skalne trdnjave, rimski templji in 
samostani človeku vzamejo sapo. Potep 
po teh dveh državah je uresničenje mo-
jih mladostnih sanj," je le delček vtisov, 
ki jih je o teh dveh državah strnil Janez 
Mihovec.

Medvoška  
zastava  
na Kavkazu

Andreja in Štefan Kozjek, Miha Mihovec, Nika Rebernik in Janez Mihovec z medvoško zastavo 
na Kavkazu
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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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SLIKOVNA UGANKA

Ni sicer še povsem minilo, a vendar 
lahko rečem, da nas je letošnje poletje 
temeljito pregrelo, in to tudi tiste, ki jim 
vročina ne more do živega. In vsakič, ko 
je tako vroče, kot je bilo to poletje, in mi 
misli zbežijo v zimo, takrat pomislim, 
da pri vseh "pogruntavščinah" še nihče 
ni prišel do rešitve, do strojčka, ki bi to 
silno gorkoto zamrznil v kocke, pozimi 
bi pa vsak dan ali vsak teden eno koc-
ko odtajal, da bi nas grela tisti čas. Ja, 
namesto da dobivamo vsak mesec nove 
rešitve in dopolnitve mobijev, naj se 
"kampeljci" lotijo problema zamrznitve 
vročine v ledene kocke. Pa pustimo zdaj 
to za neko daljno prihodnost, in se malo 
sprehodimo v ne tako oddaljeno pre-
teklost našega kraja. Kje so prizadevni 
domačini pripravili to imenitno galerijo 
na prostem, ki nas popelje v ...? To boste 

najlažje ugotovili, če pretegnete okonči-
ne in greste gor. Kam? Odgovore pošljite 
do konca septembra na naslov Gorenj-
ski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s 
pripisom "za Sotočje". En pravilen od-
govor bomo izžrebali in pošiljatelja na-
gradili.
V julijski številki sem vas spraševal, v 
katerem "medvoškem morju" sem se 

hladil. Odgovor je Zbiljsko jezero. Žreb 
je določil, da nagrado prejme Tonč-
ka Kozamernik iz Vaš. Poslali vam jo 
bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta je tokrat z nami delila 
nekaj nasvetov o ajdi. Kot pravi, ni po-
membna le za prehrano, saj cvetove in 
liste lahko uporabljamo tudi v zdravilne 
namene.
"Nabiramo cvetove in liste in jih sušimo 
v suhem prostoru, shranimo in kuha-
mo čaj kot vse druge čaje, torej z vrelo 
vodo poparimo zel in pustimo stati de-
set minut. Dodamo še pol limone in spi-
jemo tri skodelice na dan. Ajda že cveti, 
poiščite kmete in jih prosite za nekaj 
cvetov," pravi Marješka Pehta in nada-
ljuje, da je ajda izjemno pomembna tudi 
za kranjsko čebelo in slovenskega čebe-
larja, seveda predvsem medovite sorte 
te rastline. Še posebej je dragocena zato, 
ker cveti v obdobju, ko v naravi ni obil-
nih virov medičine in cvetnega prahu. 
"Moko uporabljamo za pripravo različ-
nih kolačev, potic, palačink, testenin. 
Najboljši pa so ajdovi žganci. Jaz sem 
se naučila priprave ajdovih žgancev od 
svoje mame, in če se malce pohvalim: 
pravijo, da me je dobro naučila," pove. V 
nadaljevanju predstavi še recept.

AJDOVI ŽGANCI

"Olupimo tri krompirje, jih narežemo 
na kocke in damo v liter vode, skuha-
mo. Solimo malo več, ker solimo tudi 
ajdovo moko, ki jo dodamo, ko je krom-
pir skoraj kuhan. 250 g moke stresemo 
na vodo in na sredini kupa z leseno ku-
halnico naredimo luknjo ter kuhamo 
dvajset minut. V skodelico odcedimo te-
kočino, ki je ostala pri kuhanju, vzame-
mo lesene vilice, s katerimi zmešamo 
moko in krompir, nastanejo grudice, ki 
jim dolijemo še malo odcejene tekočine, 

če so še preveč mokaste. V ponvi razto-
pimo mast z ocvirki, dobro jih prepraži-
mo, in vse skupaj prelijemo čez žgance 
ter jih premešamo. Včasih smo ajdove 
žgance jedli za zajtrk ali večerjo z belo 
kavo, sedaj jih največkrat pripravim za 
kosilo kot prilogo k obari, kisli repi ali 
zelju. V moji kuhinji največkrat zadiši, 
ko pripravljam ajdovo kašo z gobami, 
ki jo lahko postrežemo kot prilogo k pe-
čenki ali kot samostojno jed, poleg pa še 
skledo solate."

 AJDOVA KAŠA Z GOBAMI IN V SOLATI

"Popražim čebulo na olju, dodam gobe 
in jih pražim, dodam peteršilj in česen, 
kuhano odcejeno ajdovo kašo, prime-
šam še malo sladke smetane in osta-
le začimbe po želji, tudi sol. Zelo rada 
pa pripravim tudi hladno različico, kot 
solato. Ajdovo kašo skuham, odcedim, 
ohladim, dodam paradižnik, papriko, 
kakšno pusto salamo, narezano na koc-
ke, kislo kumarico, na koščke narezan 
sir, dodam kis in olje in zmešam."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Ajda

Ajda že cveti. 
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Petek, 8. 9. 2017   Kulturni dom Sora, ob 18. uri
VPIS NOVIH ČLANOV V FOLKLORNE SKUPINE
KUD OŽ Sora, T: 031 502 222, 040 480 342, 031 823 000

Sobota, 9. 9. 2017 Odhod iz Preske, ob 02. uri
PEŠ ROMANJE NA BREZJE
Župnija Preska, T: 051 303 164 

Sobota, 9. 9. 2017 Stari grad Smlednik, od 13. ure dalje
GRAJSKI LONEC
TD Smlednik, T: 041 426 146 

Sobota, 9. 9. 2017 Gasilska parcela v Zg. Pirničah, ob 19. uri 
GASILSKA VESELICA S PARADO IN NATALIJO VERBOTEN, PARADA BO 
POTEKALA PRED ZAČETKOM VESELICE 
PGD Zg. Pirniče, T: 041 323 319

Nedelja, 10. 9. 2017 Cerkev sv. Janeza Krstnika Preska, ob 9.30
BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
Župnija Preska, T: 051 303 164 

Nedelja, 10. 9. 2017 Dvorišče kulturnega doma Pirniče, od 10. do 18. ure
JESENSKI LIKOVNI EXTEMPORE
KUD Pirniče – likovna sekcija, T: 031 352 819 

Nedelja, 10. 9. 2017 Goričane pred TD, ob 14. uri
KO VAŠKO JEDRO GORIČANE OŽIVI
TD Goričana-Vaše, T: 040 653 171, E: info.goricane@gmail.com 

Ponedeljek, 11. 9. 2017 Kulturni dom Pirniče, od 17. do 18. ure
VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2017/18
KUD Pirniče, T: 031 352 772 

Ponedeljek, 11. 9. 2017 Športna dvorana Medvode, od 18.30 do 20. ure
PREDSTAVITEV IN NOVI VPISI TAIJIQUAN (TAI-CHI) IN QIGONG 
(CHI-KUNG)
SZ Taijiquan hram CSN, T: 041 446 488, E: info@taiji.si 

Torek, 12. 9. 2017 Aljaževa domačija, ob 18. uri
TORKOV TEMATSKI VEČER: FILM POLETJE V ŠKOLJKI 2  
IN REŽISER TUGO ŠTIGLIC 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Torek, 12. 9. 2017 Kulturni dom Pirniče, od 17. do 18. ure
VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2017/18
KUD Pirniče, T: 031 352 772 

Torek, 12. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30  
K. KOGEJ: VEČER V DRUŽBI VRTNIC (O ZDRAVILNIH LASTNOSTIH VRTNIC  
IN NJIHOVI UPORABI V KUHINJI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Sreda, 13. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30  
POGOVOR DR. JULIJA BERTONCLJA Z BRALCI NJEGOVIH KNJIG                                                                                                                                           
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 13. 9. 2017 Cerkev sv. Mihaela v Dolu pri Sori, ob 20. uri
JESENSKE SERENADE: ŠTIRIDESET IN ENA STRUNA 
GML in Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668,  
E: sabina@zavodsotocje.si

Sobota, 16. 9. 2017 Odhod iz Preske, ob 7.30 
STIČNA MLADIH (UDELEŽBA NA FESTIVALU)
Župnija Preska, T: 051 303 164 

Sobota, 16. 9. 2017 Dom krajanov Pirniče, ob 9. uri
POHOD: PIRNIŠKA UČNA POT
TD Pirniče, T: 041 534 099, E: td.pirnice@gmail.com 

Sobota, 16. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 10. uri 
USTVARJALNA DELANICA NA TEMO RECIKLIRANJA  
(V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sobota, 16. 9. 2017 Dom krajanov Senica, Sp. Senica, ob 16. uri
4. DIRKA Z GARAMI
KUD Fran Saleški Finžgar Senica, Društvo Gare, T: 041 630 790

Sobota, 16. 9. 2017 Aljaževa domačija, ob 19. uri
KONCERT: KVARTET FONĖ MEGALĖ IN KVARTET DOBNIŠKO JEZERO 
KUD F.S. Finžgar Senica in KUD JaReM, T: 031 692 767 in 031 626 855

Sobota, 16. 9. 2017 Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri
MONOKOMEDIJA ZAPORNIK ŠT. 3.2.3. 
KUD Pirniče, T: 031 352 772 

Ponedeljek, 18. 9. 2017 Plesna šola Urška – pri Bencaku, od 19. do 21. ure
PREDSTAVITEV PAMETNE VADBE Z LASTNO TEŽO IN SPROSTITVENE JOGE 
Z ZVOČNO KOPELJO 
Plesna Šola Urška Medvode, T: 041 684 006 

Torek, 19. 9. 2017 Zbor izletnikov na postaji pred šparom, ob 7. uri
IZLET DU MEDVODE: CERKNICA-BLOŠKO JEZERO-LOŽ (GRAD SNEŽNIK)
DU Medvode, T: 01 36 12 303 in 041 477 902

Torek, 19. 9. 2017 na križišču pri Knjižnici Medvode, od 16. do 18. ure
DRUŽABNE IGRE ZA CELO DRUŽINO (V OKVIRU EVROPSKEGA  
TEDNA MOBILNOSTI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 19. 9. 2017 klub Jedro, od 19. do 20. ure
ZAČETNI TEČAJ KAVBOJSKIH PLESOV
Wild West, T: 031 398 189, E: info@wild-west.si 

Torek, 19. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30 
FILMSKI VEČER: PUŠKIN – ZADNJI DVOBOJ (REŽIJA:  
NATALJA BONDARČUK)  (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 20. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 17. uri 
DELAVNICA O ROČNEM MLETJU ŽITA IN ŽRMLJAH (V OKVIRU  
EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.s

Sreda, 20. 9. 2017 Višnarjeva ulica 3, Medvode, od 19. do 20.30
PREDSTAVITVENA DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, T: 031 669 824,  
E: dario.sound.design@gmail.com 

Sreda, 20. 9. 2017 Galerija pod kozolcem, pod cerkvijo sv. Marjete v 
Žlebeh, ob 20. uri
JESENSKE SERENADE: KRALJEVA GORA
GML in Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668,  
E: sabina@zavodsotocje.si

Prireditve v septembru in oktobru 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: 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 
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Četrtek, 21. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 17. uri 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE: SMETARKO DARKO 
(V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Vsak dan razen nedelje (od 16. do 22. 9. 2017), od 10. do 18. ure (v sob do 
12.00) Knjižnica Medvode  
ČITALNICA NA PROSTEM (V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sobota, 23. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 10. uri 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTOV POLETAVCI – POLETNI BRALCI IN 
NAJPOLETAVCI S TRKAJEM
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Nedelja, 24. 9. 2017 Studenec na Zg. Senici pri Medvodah, ob 14. uri
VODA IN NAŠI PREDNIKI: »OB BISTREM POTOKU JE MLIN« - SEJEMO 
DEDIŠČINO 2017
KD Sejalec umetnosti, T: 041 511 147, E: agata.trojar@gmail.com 

Nedelja, 24. 9. 2017 Športna dvorana Medvode, ob 20. uri
MUZIKAL VESNA
Javni zavod Sotočje Medvode, prodaja vstopnic TIC Medvode, T: 01 36 14 
346 ali 041 378 050

Torek, 26. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30 
8. DOMOZNANSKI VEČER: HIDROELEKTRARNA V MEDVODAH OD ZAČET-
KA DO DANES  (M. DUŠAK)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 27. 9. 2017 Višnarjeva ulica 3, Medvode, od 19. do 21. ure
DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, T: 040 575 087, E: radej.maja@gmail.com 

Sreda, 27. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30  
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE MATEVŽA JEKLERJA: OD DOMA DO 
DOMA PO SLOVENIJI
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 27. 9. 2017 Smledniški grad, ob 20. uri
JESENSKE SERENADE: RAZSTAVLJENI MOZART
GML in Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668,  
E: sabina@zavodsotocje.si

Četrtek, 28. 9. 2017 Knjižnica Medvode, ob 10. uri 
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE ODRASLIH (COBISS+ IN BIBLOS) – 
OB SVETOVNEM DNEVU STAREJŠIH
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 29. 9. 2017 Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri 
OTVORITEV IN PREDSTAVITEV RISARSKIH DEL OTROK, MLADIH ČLANOV 
LIKOVNE SEKCIJE KUD PIRNIČE
KUD Pirniče – likovna sekcija, T: 040 438 000

Petek, 29. 9. 2017 Vaški trg Zbilje ob Zbiljskem jezeru, ob 20. uri
PERFORMANS DIPOL
Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Sobota, 30. 9. 2017 Cerkev Sv. Trojice na Golem Brdu, ob 15. uri
BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA KORA V CERKVI SV. TROJICE  
NA GOLEM BRDU
Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 30. 9. 2017 Športna dvorana Medvode, od 15.30 do 21. ure
MEDVOŠKI TEK
ŠD Efi, T: 041 282 960, E: efi.storga@gmail.com 

Sobota, 30. 9. 2017 Kopališče Sora v Goričanah, ob 20. uri
DOTIK VODE
Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

OKTOBER
Nedelja, 1. 10. 2017 Topol pri Medvodah, ob 11. uri
KOSTANJEVA NEDELJA 
TD Katarina, T: 031 365 186

Nedelja, 1. 10. 2017 Pod toplarjem na Pirniškem polju  
»Pr Črnet«, ob 15. uri
JESEN POD TOPLARJEM, OBUJANJE STARIH VAŠKIH OBIČAJEV 
TD Pirniče, T: 041 534 099, E: td.pirnice@gmail.com 

Torek, 3. 10. 2017 Knjižnica Medvode, ob 17. uri 
PRAVLJICA O PŠENICI Z USTV. DELAVNICO O MLETJU ŽITA IN ŽRMLJAH 
(ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 3. 10. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30  
LEA ČERIN: KAKO OTROKOM POMAGATI DO LAŽJEGA UČENJA  
(PREDAVANJE V TEDNU OTROKA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 4. 10. 2017 Knjižnica Medvode, ob 17. uri 
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE MLADIH (COBISS+ IN BIBLOS)  
(IZOBRAŽEVANJE V TEDNU OTROKA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 4. 10. 2017 Višnarjeva ulica 3, Medvode, od 19. do 21. ure
DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, T: 040 575 087, E: radej.maja@gmail.com 

Sreda, 4. 10. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30  
POTOPIS S KATARINO IN ROKOM HOČEVARJEM: ALBANIJA IN KOSOVO 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 5. 10. 2017 Knjižnica Medvode, ob 9.30  
MEDVODKOVE IGRALNE URICE; ZA PREDŠOLSKE OTROKE,  
KI NE OBISKUJEJO VRTCA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 5. 10. 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

Petek, 6. 10. 2017 Aljaževa domačija, ob 18. uri
100 COPATK ZA 30. LETNICO LJUBLJANSKE PORODNIŠNICE
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Sobota, 7. 10. 2017 Kulturni dom Sora, ob 19. uri
FOLKLORNI VEČER: Z NOVIMI ČEVEL*CI NA DUNAJU PLEŠEM
KUD OŽ Sora, T: 031 502 222

Torek, 10. 10. 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, 10. 10. 2017 Aljaževa domačija, ob 18. uri
TORKOV TEMATSKI VEČER: RAZGOVOR O FRANU ŽIŽKU
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Torek, 10. 10. 2017 Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri 
OTVORITEV RAZSTAVE KERAMIKE
KUD Pirniče – likovna sekcija, T: 031 241 850 

Torek, 10. 10. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30  
IDA ROŽMAN: ENERGETSKA MEDICINA IN ENERGETSKA SAMOPOMOČ 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 11. 10. 2017 Knjižnica Medvode, ob 19.30  
DARJA AVSEC: IZ TEME V SVETLOBO (PREDAVANJE OB MESECU BOJA 
PROTI RAKU NA DOJKI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si



42 | NAGRADNA KRIŽANKA

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 srede, 27. septembra 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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Gostilnica in picerija Kocka je ponovno odprla 
svoja vrata. Delovni čas: od pon. do čet. 7-22 
ure, petek od 7-22.30, sobota od 8-22.30 in 
nedelja od 8-21 ure. 
Telefonska št. za razvoz in druga naročila: 
031-501-777.

Pica kupon 10 +1 gratis.  
(novi kuponi so na embalaži).
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NOVO V MEDVODAH

- ČEBULA
- ČESEN

- KROMPIR

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 12. DO PETKA 29. SEPTEMBRA (OZ. DO RAZPRODAJE ZALOG).

DOMAČI PRIDELKI V ZADRUGI

- MLEČNI IZDELKI
- MESNINE ŽUNAR
- AELITA (zeliščni čaji, kapljice, mazila…)
- VLOŽENA ZELENJAVA KMETIJE OSTANEK
- OKUSI SIVKE IZ DIVAČE
  (zeliščna mila, kraški liker, sivkin čaj, dišavne vrečke…)
- KRUH
   Prodajalna Medvode ob četrtkih: kmetija Jožefovc

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
11. SEPTEMBRA 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), lesni peleti in naftni derivati. Predviden 
je za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za 

pravne osebe ter samostojne podjetnike. 

BIOGRENA, 25kg

19,98€
AKCIJA

24,98€
-20%

BIOGRENA, 10kg

10,06€
AKCIJA

12,58€

GNOJILO ZA TRAVO 
JESEN, 1kg

12,26€
AKCIJA

TRAVNA MEŠANICA 
PIKA, 250g

2,87€
AKCIJA

3,58€ -20%

HRANA ZA PSE 
BOSCH, 15kg
JAGNJE + RIŽ

22,07€
AKCIJA

27,59€ -20%

KOZARCI ZA
VLAGANJE

720ml, 10kos2,27€
AKCIJA

3,50€
-35%

GLODACID 
MEHKA 
VABA,
500g

6,20€

KAD PVC ZA 
ZELJE, 35l8,86€

AKCIJA

11,81€
-25%

SOKOVI PRINC
Velika zlata in zlata medalja

na sejmu AGRA
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