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Lani jeseni se je začela obnova Žele-
zniške postaje Medvode, kamor se je z 
novim letom preselil Turistično infor-
macijski center Medvode. Pred dnevi pa 
se je začela še zadnja faza ureditve celo-
tnega območja železniške postaje.
"Slovenske železnice so začele z deli ure-
ditve okolice objekta Železniške postaje 
Medvode. Ob predlogu načrta ureditve, 
ki ga je izdelala občina, se bo zamenjal 
dotrajani asfalt na pločniku od lokala s 
hitro prehrano do vključno platoja, kjer 
bo postavljena nova kolesarnica. Plato 
bo dvignjen in nudil nemoten prihod na 
peron tudi za invalidske in ostale vozič-
ke. Uredili se bodo manjši otočki, kjer bo 
zasajeno rastlinje ter nameščene klopce. 
Prav tako se bo zamenjal asfalt na drugi 

strani objekta, na postajališču. Uredila 
se bo tlakovana pot preko tirov, tako da 
bo dostop na peron lažji," pojasnjujejo na 
Občini Medvode.   
Vsa dela financirajo Slovenske železni-
ce, občina pa bo dokupila in postavila 
novo kolesarnico ter izvedla zasaditev. 

Del kolesarnice bo zaprt za potrebe iz-
posoje koles Turistično informacijskega 
centra. Dela bodo zaključena predvido-
ma v maju. Vstop na blagajno oziroma 
TIC je v času del mogoč s peronske stra-
ni. Občane prosijo za upoštevanje navo-
dil na gradbišču in za razumevanje.

Urejajo  
okolico  
železniške  
postaje

Dela bodo predvidoma zaključena naslednji mesec.

MAJA BERTONCELJ

Na pobudo Krajevne skupnosti Vaše Goričane se je pred kratkim 
začela gradnja novega otroškega igrišča na lokaciji pri prostorih 
krajevne skupnosti. "Zaradi nagnjenega terena se je uredil plato 
za igrala, položili so se robniki, s tlakovanjem se je uredil dostop. 
Prav tako je krajevna skupnost s krajani postavila še dodatne lese-
ne stopnice. Na igrišču bo kombinirano igralo (povezovalni stolp 
s stopnicami in manjšim toboganom), plezalo, gugalnica z dvema 
sedežema, igralo na vzmet in 4,5-metrski tobogan, nameščen na 
brežini igrišča. Uredila se bo tudi okolica. Občina Medvode fi-
nancira igrala iz proračunske postavke Otroška igrišča, krajevna 
skupnost in turistično društvo pa financirata gradbena dela tako s 
prostovoljnim delom kot z materialnimi sredstvi," pojasnjujejo na 
Občine Medvode.

Novo otroško igrišče

MAJA BERTONCELJ

Vrtec Medvode tudi letos organiziral dan odprtih vrat. Poimenovali 
so ga Druženje z dedki in babicami. Potekal bo v petek, 21. apri-
la, od 9.30 do 11. ure po vseh enotah vrtca. Gre za njihov sedaj 
že tradicionalni dogodek. Veseli bodo vašega obiska in skupnega 
druženja.

V vrtcu bo dan odprtih vrat
MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je na lestvici občin glede na Razvojni indeks ob-
čin ISSO 2017 na 18. mestu od skupno 212 občin. Na prvem mestu 
je Ljubljana. Visoka vrednost indeksa ISSO pomeni visoko stopnjo 
razvojne uspešnosti v slovenskem okolju in uravnoteženost večine 
področij.

Medvoška občina med najboljšimi

MAJA BERTONCELJ

Proti koncu lanskega leta se je začela težko pričakovana rekon-
strukcija ceste v naselju Zbilje. Gre za državno cesto na relaciji od 
gasilskega doma v Zbiljah do prvega ovinka pred mostom čez Savo 
v dolžini okrog 730 metrov. Hkrati z gradnjo manjkajočega pločnika 
se je zgradilo tudi hidrantno omrežje, javna razsvetljava, avtobu-
sni postajališči, plinovod in obnovil se je vodovod. V času del so 
bile na gradbišču delne zapore, promet pa je bil urejen s semaforji. 
Dela na cestišču pa se sedaj zaključujejo in za potrebe sanacije 
vozišča bo popolna zapora ceste predvidoma še danes, 14. aprila, 
do 19. ure zaradi izvedbe reciklaže in grobega sloja asfalta in od 
torka, 18. aprila, od 7. ure, do petka, 21. aprila, do 19. ure zaradi iz-
vedbe finega sloja asfalta in asfalta pločnika. Obvoz je urejen tako 
za osebna vozila kot za avtobuse.

Zaključujejo se dela v Zbiljah
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MAJA BERTONCELJ

Vaja POTRES 2017 je vaja celovitega prever-
janja pripravljenosti sistema delovanja 
sistema zaščite in reševanja ob potresu v 
občini Medvode in izvedbe novega načrta 
zaščite in reševanja ob potresu v občini 
Medvode. Vaja bo dvodnevna in bo pote-
kala v petek, 12. maja, in soboto, 13. maja, 
na celotnem območju občine Medvode. 

POTRES SEDME DO OSME STOPNJE

V Civilni zaščiti pojasnjujejo, da je na-
men vaje preveriti ustreznost novega 
koncepta zaščite, reševanja in pomoči v 
občini Medvode glede na vrsto in obseg 
posledic naravnih in drugih nesreč, pre-
veriti ustreznost rešitev v novem načrtu 
zaščite in reševanja ob potresu in preve-
riti pripravljenost ter sodelovanje sil za 
zaščito, reševanja in pomoč občine Med-
vode. Cilj vaje je preveriti pripravljenost 
oziroma usposobljenost za usklajeno 
in skupno delovanje različnih organov, 
služb, enot in drugih operativnih sesta-
vov sil za zaščito, reševanje in pomoč v 
sistemu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami občine Medvode. 
Vajo je pripravil občinski štab Civilne za-
ščite občine Medvode, skupaj z Občino 
Medvode, Gasilsko zvezo Medvode in zu-
nanjimi strokovnimi sodelavci področja 
zaščite in reševanja. Na vaji bo sodelova-
lo več kot 250 različnih pripadnikov sil 
za zaščito in reševanje v občini Medvode.
"Predpostavka vaje je, da je občino Medvo-
de v petek, 12. maja, ob 12.15 prizadel potres 
vsaj sedme do osme stopnje EMS, z epi-
centrom na naslovu Cesta komandanta 
Staneta 12. Razmere v občini zahtevajo ce-
lovit ter usklajen sistem odziva sil zaščite 

in reševanja, ko je istočasno prizadetih več 
lokacij, ogroženih več vzgojno-izobraževal-
nih zavodov in gospodarskih subjektov ter 
osnovne strateške infrastrukture v občini. 
Zato se bo aktiviral celoten sistem sil za-
ščite, reševanja in pomoči, z namenom is-
točasnega posredovanja na več lokacijah. 
Ko občinske sile ne bodo več zadoščale, se 
bo aktiviral del regijskih sil, posebno na 
območjih, kjer ima civilna zaščita Občine 
Medvode že sedaj primanjkljaj v kadro-
vski zasedbi. Prav tako se bodo, na podlagi 
razpoložljivosti, aktivirale sile Slovenske 
vojske, ki bi izvedle polete s helikopterjem 
na odročna in odrezana mesta v primeru 
transporta poškodovanih," so del scenari-
ja predstavili na Civilni zaščiti. V objektih 
javne infrastrukture se bodo zaradi poja-
vljanja verižnih nesreč po potresu odvija-
le razne predpostavke nesreč. V času vaje 
bodo na posameznih lokacijah prisotna 
številna gasilska in reševalna vozila ter 
reševalci, uporabljeni bodo tudi zvočni in 
svetlobni signali intervencijskih vozil na 
lokacijah posredovanja. Zato se organiza-
torji že vnaprej opravičujejo za morebitne 
nevšečnosti in prometne zastoje ter se 
vam zahvaljujejo za razumevanje.

SKORAJ OSEMDESET LOKACIJ

V vajo POTRES 2017 je vključenih več kot 
osemdeset različnih scenarijev, ki bi se 
hipotetično lahko zgodili ob potresu, na 
skoraj osemdesetih različnih lokacijah. 
Natančen spored aktivnosti in lokacij 
z urami bo v dneh pred vajo objavljen 
na spletni strani Občine Medvode. Že 
sedaj pa vabijo občane, da se udeležite 
naslednjih prikaznih vaj in se pobližje 
seznanite s postopki zaščite, reševanja 
in pomoči:

Petek, 12. maja
12.30–15.00 – vaje evakuacij in posredo-
vanj v vseh vrtcih
15.45 – centralna prikazna vaja v Kul-
turnem domu Medvode. Gašenje večje-
ga požara, reševanje ponesrečencev in 
nudenje prve pomoči. 
18.30 – vaja posredovanja ob razlitju ne-
varnih snovi pred Knjižnico Medvode
Sobota, 13. maja
8.30–12.00 – vaje evakuacij in posredo-
vanj v vseh osnovnih šolah 
10.00–11.00 – vaja posredovanja v VIZ 
Smlednik ob večjem požaru, prikaz al-
ternativnih načinov transportov
10.30 – poteki reševanja s čolnom in 
prevozi ponesrečenih v okolici Zbiljske-
ga jezera
13.15 – centralna prikazna vaja v centru 
Medvod. Prikaz gašenja in reševanja, 
reševanje iz ruševin, sanacija nevarnih 
snovi, nudenje prve pomoči

BI RADI POMAGALI LJUDEM V STISKI?

Bi tudi vi želeli pomagati ljudem v sti-
ski, del vašega časa nameniti prosto-
voljstvu in sodelovati v sistemu zaščite, 
reševanja in pomoči? Vabijo vas, da da 
se jim oglasite na elektronski naslov 
cz@medvode.si, kjer bodo našli najbolj 
ustrezno obliko sodelovanja. V četr-
tek, 20. aprila, ob 19. uri bo v sejni sobi 
Občine Medvode Območno združenje 
Rdečega križa izvedlo prikaz temelj-
nih postopkov oživljanja z uporabo 
AED in osnov prve pomoči, hkrati pa 
boste prejeli informacije, kako postati 
prostovoljec Rdečega križa. V Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Medvode se 
bo kmalu oblikovala nova ekipa prve 
pomoči.

Napovedujejo veliko vajo Potres 2017
Dvodnevna vaja Civilne zaščite Občine Medvode bo 12. in 13. maja na celotnem 
območju občine. Vključenih bo skoraj osemdeset različnih scenarijev na skoraj 
osemdesetih različnih lokacijah. Sodelovalo bo več kot 250 različnih pripadnikov  
sil za zaščito in reševanje v občini. 
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 Začniva pri temi pogovora v prej-
šnjem mesecu: osnutek občinskega 
prostorskega načrta. Kakšna je konč-
na številka podanih pripomb in ali ste 
se do njih se že opredelili?
"Pripomb je bilo več kot tristo. Ker je šte-
vilka tako visoka, tudi opredelitev do 
njih traja nekoliko dlje. Do pripomb se je 
opredelil Ljubljanski urbanistični zavod 
kot pripravljavec dokumenta, z opredeli-
tvami zaključuje občinska uprava, nato 
bomo vse skupaj poslali soglasodajalcem. 
Veliko pripomb se ne navezuje na obstoje-
či osnutek občinskega prostorskega načr-
ta. Gre za predloge za nove pozidave, ki se 
bodo izločili. Nekaj pa je bilo zelo tehtnih 
in kompleksnih pripomb, do katerih se 
posebej pozorno opredeljujemo."

 Zime je konec. Kakšna je škoda na 
občinskih cestah?
"Čeprav ni bilo veliko snega, pa je le-
tošnja zima na cestah povzročila kar 
precej škode. Posebej v januarja so bile 
temperature nizke in zaradi tega so se 
ceste veliko posipale. Tudi vsa sredstva 
za zimsko službo za letošnje leto so že 
sedaj porabljena, pa nas čaka še prvi del 
naslednje zime. Ceste na najbolj pro-
blematičnih odsekih so v kar slabem 
stanju in na nekaterih bomo v mesecu, 
dveh izvedli nujne investicije."

 Ste si stanje na terenu že ogledali?
"Čeprav morda kdo dvomi, mi lahko 
verjamete, da stanje naše infrastruk-
ture sam zelo dobro poznam. Po novem 
smo vsak četrtek dopoldne na terenu, 
vsak teden v drugi krajevni skupnosti. 
Poleg mene so prisotni še predstavnik 
z režijskega obrata, oddelka za splošne, 
premoženjskopravne in družbene zade-
ve, inšpektor, koncesionar in tisti, ki je 
na krajevni skupnosti zadolžen za in-
vesticije. Stanje na terenu lahko na ta 
način najbolje spremljamo."

 Pomlad je tudi čas za obrezovanja 
drevja. Koliko ima občina glede tega 
dela na občinskih površinah? Niso 
redke misli občanov, da se nekatera 
drevesa preveč "obglavijo".

"To je vedno bolj zahtevna tematika. 
Drevje obrezujemo, za večje poseke pa 
se za zdaj nismo odločili. Skušamo sle-
diti strokovnemu obrezovanju. Nekateri 
menijo, da bi pred posegom morali pri-
dobiti arboristično mnenje, kar bi bil 
velik strošek. Nekaj težav je med bloko-
vskimi naselji, kjer se stanovalci sami 
odločijo in obžagajo drevje. Za drevesa 
pri javnih zavodih skrbijo javni zavo-
di sami ali pa z zunanjimi izvajalci. V 
občinski upravi imamo sedaj v režij-
skem obratu zaposlenega sodelavca, ki 
ima tudi strokovna znanja s področja 
vrtnarstva. Ko omenjam režijski obrat, 
naj povem, da je odlično zaživel. V njem 
so zaposleni trije, poleg tega imamo še 
štiri javne delavce. Dela je ogromno."

 Če se vrneva na ceste: V Zbiljah gre 
h koncu rekonstrukcija ceste. V Vodi-
cah se pritožujejo nad velikim pove-
čanjem prometa. Tudi skozi Zbilje in 
Smlednik ga je vedno več. 
"Na to temo se povezujemo z župani s 
Škofjeloškega. Predlog je navezoval-
na cesta Jeprca–Vodice. S tem bi ta del 
občine dolgoročno razbremenili. Re-
konstrukcija ceste v Zbiljah, pločnik, 
obnova vodovoda, ki poteka, je za naše 

občane, ne za tranzit. Na dolgi rok ta 
cesta ne bo zdržala takšnega prometa. 
Povečanje kažejo tudi številke."

 Kaj pravi država?
"Konec marca sem bil skupaj s pred-
stavniki občin s škofjeloškega znova pri 
ministru za infrastrukturo. Dogovorili 
smo se, da se vsi napori vložijo v pro-
jekt Jeprca–Stanežiče–Brod, vendar da 
se začne z delom od križišča pri žele-
zniški progi v Preski proti Ljubljani, in 
sicer z gradnjo štiripasovnice vse do kri-
žišča Metalka. Že s tem se bo rešilo ve-
liko. Država je začela z odkupi zemljišč 
od Jelena do Metalke. Projektna naloga 
se izdeluje, postavljene so tudi okvirne 
časovnice, naslednji sestanek na mi-
nistrstvu imamo konec maja. Prometa 
skozi Medvode to ne bo rešilo, zato pre-
dlagamo, da se denar, ki bi bil potreben 
za cesto od Jeprce do Preske, ki vključuje 
obvoznico mimo Medvod, preusmeri na 
navezovalno cesto od Jeprce do Vodic." 

 Z župani s Škofjeloškega dobro so-
delujete in imate tudi skupne proble-
me. V Škofji Loki je eden izmed teh OŠ 
Jela Janežiča, na kateri izvajajo tudi 
prilagojeni program. Šola se srečuje s 
prostorsko stisko, in ker jo obiskuje-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Za »cestne« projekte manj kot so načrtovali
Iz pogovora z županom: Občinski prostorski načrt bo šel k soglasodajalcem – O 
cestni povezavi znova z ministrom – Izvedba projekta krožišče Senica zaradi ugodne 
ponudbe najverjetneje v celoti letos – Po dolgem času na voljo občinsko stanovanje

Župan Nejc Smole se je tudi letos srečal z gospodarstveniki.
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jo tudi otroci iz medvoške občine, loški župan pravi, da 
računa tudi na vašo pomoč.
"OŠ Jela Janežiča obiskuje osemindvajset otrok iz medvo-
ške občine, kar je okrog petina. Večina medvoških otrok, ki 
obiskujejo prilagojeni program, hodi v Škofjo Loko, nekaj 
tudi v Kranj in Ljubljano. Ker nismo ustanovitelj OŠ Jela 
Janežiča, smo povedali, da na naša sredstva ne morejo 
računati. Bi pa bilo pošteno, da bi v lastništvo vstopili. Bo-
jim se, da če vstopimo v lastništvo v Škofji Loki, da bomo 
morali vstopiti še drugje. Zato smo za pojasnilo zaprosili 
pristojno ministrstvo. Vsak otrok je zgodba zase, staršev 
ne moremo siliti, da ga vpišejo v točno določeno šolo, da 
pa bi vendarle bila usmeritev na škofjeloško šolo, s katero 
so po informacijah, ki jih imam, zadovoljni. Dogovor med 
župani je, da ko dobimo odgovor z ministrstva, sprožimo 
postopek za spremembo ustanoviteljskega odloka, ki bo 
šel na naš občinski svet in na občinske svete vseh občin s 
Škofjeloškega." 

 Tudi letos ste organizirali srečanje z gospodarstveni-
ki. Dobro sodelujete?
"Sodelovanje je dobro in upam, da so takšnega mnenja 
tudi gospodarstveniki. V razgovorih, ki jih imamo, mi-
slim, da vidijo, da delamo znotraj mogočega, nemogočih 
stvari pa ne obljubljamo. Vsako leto imamo kakšen pro-
jekt, ki jim ga predstavimo. Lani je bila to prošnja za po-
moč za donacijo pri nakupu vozila za Društvo Barka, na 
katero so se lepo odzvali, letos pa smo jim predstavili pro-
jekt Podjetniške akademije, ki ga pelje Javni zavod Soto-
čje. Mladim bi radi pokazali uspešne zgodbe podjetnikov. 
Mnogo medvoških podjetnikov je začelo v domačih gara-
žah in so se nato razvijali naprej. Mladim bi radi pokazali, 
da se da, če imaš idejo."

 Po dolgem času bo na voljo občinsko stanovanje.
"Tokrat je objavljen javni razpis za stanovanje v Sori, na 
voljo pa bo letos še eno stanovanje v Preski, ki pa ga je 
treba še obnoviti. Obe občinski stanovanji sta bili že se-
daj oddani v najem kot neprofitni, šlo bo le za zamenjavo 
najemnikov. Najverjetneje bo prosilcev zelo veliko. Mo-
žnosti za kakšna nova občinska stanovanja trenutno ne 
vidim."

 Pred časom ste omenili, da bi jih v sodelovanju z no-
vim lastnikom lahko zgradili na območju propadajoče 
stavbe starega zdravstvenega doma. Kako je s tem?
"Po informacijah, ki jih imamo, v investicijo z občino niso 
pripravljeni iti. Objekt bi radi porušili in tam zgradili po-
slovni objekt. Njihovo vlogo bomo obravnavali, se do nje 
opredelili, in jo dali na občinski svet. Računam, da bo to 
na svetniških klopeh pred počitnicami."

 Kaj prinaša pomlad?
"Pred prvomajskimi prazniki morata biti zaključeni re-
konstrukciji cest v Zbiljah in Zavrhu. Odprli smo ponudbe 
za tri projekte, za tri ceste, in smo zelo zadovoljni. Kmalu 
bomo lahko začeli z rekonstrukcijo ceste na Golem Brdu, 
za gradnjo mostu čez potok Ločnica v Sori je bila najniž-
ja ponudba 192 tisoč evrov, kar je 90 tisoč evrov manj od 
ocenjene vrednosti, za glavno investicijo gradnjo krožišča 
na Senici z ureditvami navezovalnih krakov pa je bila pro-
jektantska ocena 1.050.000 evrov, v proračunu smo zago-
tovili 750 tisoč evrov v dveh letih, najnižja ponudba pa je 
517 tisoč evrov. Če bodo finance dovoljevale, bomo celotno 
investicijo skušali izvesti že letos." 

OBVESTILO 
za obdelovalce kmetijskih površin – 
pravila oranja kmetijske površine 

ob javni cesti in prepoved onesnaževanja 
javnih cest

Kmetovalce oziroma obdelovalce kmetijskih površin obveščamo 
o prepovedih, ki jih določata Odlok o občinskih cestah v Občini 
Medvode ter Zakon o cestah ter so namenjene večji prometni 
varnosti in preprečujejo uničevanje javne infrastrukture. Osnov
ni namen obvestila je preventivni in odvrnitev občanov od ško
dljivega ravnanja in posledično izrekanja sankcij inšpekcije.
Odlok o občinskih cestah v Občini Medvode v 42. členu določa, 
da je prepovedano orati v razdalji manj kot 4 m od ceste v smeri 
proti njej ali manj kot v širini 1 m od ceste vzporedno z njo. Za 
cestni svet se v skladu z zakonom šteje vse, kar sestavlja ce
sto, vključno z bankinami, napravami za odvodnjavanje, jarki, 
nasipi, vkopi ... To pomeni, da pri opravilih na kmetijskih povr
šinah s kmetijskimi stroji (traktorji, plugi ter drugimi kmetijski
mi stroji) ni dovoljeno obračati na javni cesti. Prav tako je treba 
poskrbeti, da imajo vozila, ki vozijo po javnih cestah, kolesa s 
takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
Praktično pravilnost najmanjše razdalje oranja do javne ceste 
prikazujeta spodnji sliki.

Nemalokrat prihaja tudi do onesnaženja cestišča z nanosom 
blata in zemlje. Orač oziroma voznik delovnega stroja je dolžan, 
preden se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zem
lje in drugih snovi ter tako očiščen zapeljati na javno cesto. Za
kon o cestah določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano 
nanašati blato ali jo kako drugače onesnaževati.
Za vsako od zgoraj naštetih kršitev je predpisana globa.
V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče izvesti tako, da ne 
bi ovirali in ogrožali prometa, poškodovali javne cesto ali poveča
li stroškov njenega vzdrževanja, Odlok o občinskih cestah v Obči
ni Medvode v 33. členu dopušča možnost, da izvajalec del, pred 
pričetkom izvajanja del, občinsko upravo zaprosi za soglasje.
Prav tako želimo opozoriti, da je po Uredbi o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov na kmetijskih zem
ljiščih prepovedano gnojenje v obdobju med 15. novembrom in 
1. marcem (odvisno od vrste gnojila).
Občani se morajo v primeru kršitev zavedati, da so odgovorni za 
svoje ravnanje, še posebej, če je zaradi tovrstnih posegov ogro
žena varnost v cestnem prometu. V primeru, da sami opazijo kr
šitev druge osebe, se lahko obrnejo na občinskega inšpektorja 
Občine Medvode.

                Pripravila:
 Martina Schlaus, občinska inšpektorica

ORANJE PRAVOKOTNO NA CESTO ORANJE VZPOREDNO S CESTO
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Drage občanke in občani!
Vabimo vas, da »všečkate« stran Občine Medvode na Facebooku in se nam s tem pridružite pri sooblikovanju 
vaše in naše lokalne skupnosti. Glavni namen strani na tem družbenem omrežju je dnevno obveščanje o 
aktivnostih občinske uprave in župana, veseli pa smo tudi vaših komentarjev, pobud in vprašanj.

www.facebook.com/ObcinaMedvode

MAJA BERTONCELJ

Vrhunec druženja ob spoznavanju Evro-
pe in prijateljskih mest je bil pogovor z 
evropskima poslancema Tanjo Fajon in 
Francem Bogovičem. Srečanje je pred-
stavljal uvod v mednarodni dogodek za 
mlade, zaključek projekta Evropa, kot 
si jo želimo, ki ga bo od 27. aprila do 2. 
maja gostilo z Medvodami pobrateno 
francosko mesto Crest. Udeležili se ga 
bodo tudi mladi Medvoščani.
Srečanje, ki je 10. marca potekalo v klu-
bu Jedro, je organiziral Odbor za med-
narodno sodelovanje Občine Medvode v 
sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje 
Medvode, vabljeni pa so bili mladi med 
16. in 22. letom, ki jih zanimajo dogaja-
nja v Evropski uniji in njen vpliv na nji-
hova življenja. Prijavilo se jih je 26, med 
njimi prevladujejo dekleta. Jagoda Sonc 
je povedala: "Prišla sem, ker me zani-
ma, kako lahko mladi aktivno sodelu-
jemo. Od tega dogodka sem pričakovala 
nekaj novega znanja, razširitev obzorja. 
O Evropski uniji sedaj vem veliko več. 
Rada potujem, tako da se veselim tudi 
odhoda v Francijo." Zadovoljna je bila 
tudi Žana Plešec: "Zanima me Evropa, 
dogajanje, kako lahko mi kaj spremeni-
mo. Spoznala sem, da jo poznamo pre-
malo in da smo premalo informirani. 
Izvedela sem, da je veliko možnosti, ki 
nam jih Evropska unija ponuja. Zani-
miv je tudi izlet v Francijo." Tega se ve-
seli tudi Tjaša Psenner: "Rada potujem, 
zanima me izobraževanje v tujih drža-
vah. Sicer ne spremljam dogodkov, to-
krat pa sem zelo zadovoljna, da v naši 
občini poteka nekaj takšnega." 
Mlade sta nagovorila medvoški župan 
Nejc Smole in predstavnica Evropske ko-
misije v RS Nataša Šip. Dopoldan so po-

tekale delavnice na različne teme, nato 
pa sta za konec evropska poslanca Ta-
nja Fajon in Franc Bogovič, ki sta se kot 
edina odzvala povabilu, na okrogli mizi 
iz prve roke predstavila, kakšna je moč 
Slovenije v Evropski uniji in kako poteka 
življenje v Bruslju. Pogovor je vodil Urban 
Pipan. Tanja Fajon se prav ta mesec seli 
v medvoško občino, kjer bo preživljala 
čas, kadar je v Sloveniji. "Mladi danes ži-
vijo v tej evropski danosti, zato je toliko 
bolj pomembno, da jim približamo, kaj 
Evropska unija je. To je generacija, ki je 
odrasla v prostor brez meja, ko se lahko 
izobražujejo v drugih članicah evropske 
unije ali kasneje iščejo zaposlitvene pri-
ložnosti. Evropska unija je pred šestde-
setimi leti nastala zaradi vojn, revščine, 
danes pa ima drugačne izzive. Veliko 
izzivov je in prav je, da se čim več po-
govarjamo, da mladi razumejo, zakaj je 
Evropska unija pomembna, kje so njene 
prednosti, slabosti. Evropi ne gre slabo, 

če pogledamo svet okoli nas, ampak 
zato, da nam ne bi šlo še slabše, potre-
bujemo tudi mlade ljudi. Evropa je danes 
skupni prostor svobode in miru in v tej 
Evropi uživam. Živimo v izjemnem delu 
sveta," je med drugim povedala Tanja 
Fajon. Franc Bogovič je dejal, da je danes 
eden večjih problemov, da niti ne vemo 
podrobno, kaj nam Evropska unija pri-
naša, in da stvari jemljemo preveč za 
same po sebi umevne: "Trdno sem pre-
pričan, da je za dvomilijonsko državo, 
kot je Slovenija, v tem trenutku zagoto-
vo Evropska unija najboljša povezava, 
znotraj katere se nam tudi zagotavljata 
blaginja in mir. Mlade je treba navdušiti 
za večjo aktivnost, da bodo sprejeli tudi 
to politično participacijo, da bodo o svoji 
usodi tudi sami odločali."
Mladi, ki bodo odšli v Crest, nadaljuje-
jo s pripravami na zaključek projekta. Z 
njimi bodo potovali tudi mladi medvo-
ški glasbeniki.

Mladi o Evropi tudi z evropskima poslancema
Mladi Medvoščani so spoznavali Evropsko unijo, konec meseca pa potujejo v francoski 
Crest na zaključek projekta Evropa, kot si jo želimo.

Udeleženci in organizatorji srečanja mladih Medvoščanov z gosti, med katerimi sta bila tudi 
evropska poslanca Tanja Fajon in Franc Bogovič.
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Občinski svetniki SMC Alenka Žavbi Ku-
naver, Luka Kajtna in Iztok Krasnik so 
pred slabima dvema mesecema županu 
Nejcu Smoletu poslali javno vprašanje z 
naslovom Zaradi nerazumnih pogojev 
občina ob vsaj štiristo tisoč evrov? Ve-
zano je bilo na izbiro koncesionarja za 
vzdrževanje občinskih cest, urejanja ze-
lenih površin ter vzdrževanje prometne 
signalizacije in prometne opreme. 

KDO SO NOVI KONCESIONARJI?

Za vzdrževanje občinskih cest je bil iz-
bran nov koncesionar, in sicer Gorenjska 
gradbena družba (doslej je bil koncesionar 
Gradkop, Jožica Trampuš). Podpisana po-
godba je vrednosti nekaj več kot 1,6 mi-
lijona evrov. Prav tako nov koncesionar 
je izbran za urejanje zelenih površin. To 
je Flora Sport (doslej MBB Čistilni servis, 
Marjan Bezlaj), vrednost pogodbe je do-
brih 112 tisoč evrov. Zaradi del, ki jih bo 
opravil režijski obrat, so dodatno znižali 
vrednost del, oddanih koncesionarju, ki 
po oceni ne presega 40 tisoč evrov na leto. 
Za vzdrževanje prometne signalizacije in 
prometne opreme pa je koncesionar Go-
renjska gradbena družba z vrednostjo 
pogodbe dobrih 120 tisoč evrov. Za prvi in 
drugi sklop je prišla samo ena ustrezna 
ponudba, zato so izbrali edinega ponudni-

ka, za tretjega pa dve, izbrali so tistega z 
nižjo ponudbo. Na prvi in drugi sklop sta 
se sicer prijavila tudi dosedanja koncesio-
narja. Kot so pojasnili na Občini Medvode 
,MBB Čistilni servis ni izpolnjeval pogoja 
letnega prometa (100 tisoč evrov), med-
tem ko je ponudnik Gradkop izpolnjeval 
pogoje glede referenc in letnega prometa, 
v oddani ponudbi pa so bile napake. Grad-
kop je sicer podal nižjo ponudbo vrednosti 
dobrih 1,3 milijona evrov, prav tako je bila 
nižja ponudba tudi MBB Čistilnega servi-
sa (dobrih 125 tisoč evrov, Flora skoraj 259 
tisoč evrov), pogodba pa je bila nato pod-
pisana za precej nižji znesek, ta pa je bil 
kasneje še dodatno znižan.

SVETNIKI SMC DVOMIJO V POGOJE

V svetniški skupini SMC so zapisali: "Ver-
jamemo, da so bili postopki izpeljani ko-
rektno, kot tudi, da so bili nekateri pri-
javljeni kandidati upravičeno izločeni iz 
postopka zaradi neizpolnjevanja pogojev. 
Ne verjamemo pa, da so vsi pogoji v razpi-
su potrebni in smiselni, saj bo zaradi tega 
občina plačala precej višji znesek za naro-
čila. Dejstvo je, da je poziv in vsebino jav-
nega naročila podpisal župan. Torej tudi 
nekatere pogoje, zaradi katerih so bili vsi 
dosedanji ponudniki izločeni, saj jim niso 
mogli zadostiti oz. jih niso izpolnjevali. 
Kljub dolgoletnim izkušnjam in delu za 
občino Medvode, nižji ceni, primernosti 

kandidatov in dobro opravljenem delu 
dosedanjih izvajalcev na območju občine 
v preteklosti bo občinski proračun obre-
menjen s precej višjim zneskom, kot bi 
bil v primeru, da takšnih pogojev ne bi 
bilo."
Občina Medvode, Urad župana, je odgo-
vor podala 24. marca. Podrobno so opisali 
celoten postopek za vse tri sklope. Kot so 
zapisali, je tudi njih presenetilo majhno 
število ponudb za vse tri sklope, v SMC se 
sprašujejo, ali niso temu botrovali prav 
pogoji, za katere še vedno ne razumejo, 
zakaj so bili potrebni. Na Občini Medvode 
poudarjajo, da je bilo javno naročilo odpr-
to 34 dni, javno objavljeno in izpostavlje-
no: "Če bi bil kdo od ponudnikov v časovni 
stiski, bi lahko predlagal tudi podaljšanje 
roka za prijavo, a takšnega predloga ni 
podan nihče. Tako za sklop 1 kot za sklop 
2 ne moremo govoriti o tem, da smo iz-
brali najdražjega ponudnika, temveč edi-
nega, ki je ustrezal pogojem in predložil 
ustrezno izpolnjeno ponudbo z upošteva-
njem zakonodaje javnega naročanja. Vsi 
ponudniki imajo ves čas trajanja javnega 
razpisa možnost podajati vprašanja in 
tudi pobude naročniku, da bi spremenil 
vsebino razpisne dokumentacije, a nihče 
ni podal takšnega predloga. Na razpisno 
dokumentacijo lahko vsak potencialni 
ponudnik vloži revizijo, če meni, da so 
pogoji diskriminatorni, a tudi takšnega 
zahtevka ni bilo. Nihče izmed neizbra-
nih ali izbranih ponudnikov tudi ni podal 
pritožbe na Državno revizijsko komisijo. 
Trdimo, da so bili vsi pogoji v javnem na-
ročilu potrebni in smiselni. Pri javnem 
naročilu smo angažirali tudi zunanjo po-
moč." Na Občini Medvode so v sporočilu 
še zapisali, da sklepajo, da je svetniška 
skupina SMC očitno že vstopila v predvo-
lilno kampanjo in da neargumentirane 
govorice brez ustreznih dokazov razu-
mejo kot napad na dobro ime župana in 
zaposlenih v občinski upravi. V svetniški 
skupini SMC so se na odgovor občine že 
odzvali in med drugim zapisali: "Če ima-
mo svetniki določen dvom v županove 
namere in odločitve, smo po naši oceni 
dolžni na to opozoriti tudi javnost in pri-
dobiti ustrezne informacije. To ni napad 
na dobro ime župana, pač pa demokraci-
ja. Župan ponovno preusmerja pozornost 
drugam, iz vsebine na obliko."

Polemike ob izbiri novih koncesionarjev
Na eni strani svetniška skupina SMC, na drugi občinska uprava z županom

Novi koncesionar za vzdrževanje občinskih cest na območju občine Medvode je Gorenjska 
gradbena družba.
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MAJA BERTONCELJ

V medvoški občini je bila spomladanska 
čistilna akcija v soboto, 1. aprila. Pote-
kala je v organizaciji Občine Medvode in 
Javnega zavoda Sotočje Medvode. 
»Organizatorji še niso poslali vseh po-
ročil o čistilni akciji, vendar po do sedaj 
poslanih ni bilo najdenih novih črnih 
odlagališč. Odziv občanov je bil dober. 
Večina je tradicionalnih udeležencev, ki 
se vsako leto udeležijo akcije, v prihodnje 
pa bi si želeli še več novih obrazov. Čistil-
na akcija je namenjena odstranjevanju 
odpadkov in urejanju okolja, velika pa 
je tudi njena preventivno-ozaveščevalna 
vloga. Več informacij bomo lahko podali 
po pridobitvi vseh podatkov in opravljeni 
analizi," je povedala občinska inšpekto-
rica Martina Schlaus, ki se je prav tako 
udeležila očiščevalne akcije.
Tokrat smo preverili, kako je bilo v Hra-
šah, kjer sta zanjo poskrbela Turistično 
društvo Hraše in Društvo upokojencev 
Smlednik. Udeležilo se je je 56 kraja-
nov.  "Na vabilu za čistilno akcijo je bilo 
navedeno geslo Ker je urejenost vasi 
naša skupna naloga, pričakujemo iz 
vsake hiše vsaj enega udeleženca, tako 
da glede na število nismo dosti zaosta-
jali za geslom. Poleg čiščenja okolice in 
odlagališč odpadkov smo se lotili tudi 
ureditve okolice cerkve v Hrašah, kjer 
smo pospravili okolico opuščene hiše v 
bližini cerkve, posipali cesto z gramo-
zom ter uredili občinsko cesto do cerkve 
in med polji. V veliko pomoč pri čišče-
nju in posipanju nam je bila kmetijska 
in gradbena mehanizacija krajanov, saj 
smo delo opravili hitreje in z manj tru-
da," so pojasnili organizatorji. Akcije so 
se udeležili tudi člani društva Orka in iz 

Sore ob goričanskem jezu potegnili kar 
nekaj odpadkov. S tem so naredili še en 
korak proti urejenemu kopališču na tem 
območju. Podobno je bilo tudi po drugih 

koncih občine. Krajani so zavihali roka-
ve in skupaj naredili nekaj za okolje in 
skupnost. Na koncu pa je sledilo še ob-
vezno druženje.

Ozaveščenost boljša, v naravi manj odpadkov

V Hrašah se je čistilne akcije udeležilo šestinpetdeset krajanov. / Foto: arhiv organizatorjev

Soro ob goričanskem jezu so čistili člani potapljaškega društva Orka. / Foto: Jure Galičič

MAJA BERTONCELJ

Lani je bila Občina Medvode del projek-
ta spodbujanja zelene elektromobilno-
sti Zelena Keltika. Pred stavbo Občine 
Medvode so uredili prvi javno dostopni 
polnilnici za električna vozila v občini. 

Kot pravijo, sta bili dobro sprejeti. Tudi 
s pomočjo državnih subvencij se pove-
čuje število električnih vozil v Slove-
niji. Od konca marca ga imajo tudi na 
Občini Medvode. Partner pri projektu 
je namreč BMW Slovenija, ki vsem ob-
činam partnericam nudi enomesečno 

brezplačno uporabo električnega vozila 
BMW i3. Medvoška občina ga bo upo-
rabljala do 26. aprila tako za namene 
občinske uprave, v uporabo pa so ga po-
nudili tudi javnim zavodom. Sicer pa na 
občini še letos načrtujejo nakup prvega 
električnega vozila, ki bo nadomestilo 
katerega od starejših potratnih službe-
nih vozil, hkrati pa se dogovarjajo tudi o 
priključitvi k projektu Prostofer (prosto-
voljni šoferji za starejše občane), kjer bi 
bilo v uporabi tudi občinsko električno 
vozilo. 

Promovirajo elektromobilnost
Občina naj bi še letos kupila prvo električno vozilo.
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Program KLUBA JEDRO
Petek, 14. 4. 2017, ob 19:00
DELAVNICA: OSNOVE ETERIČNIH OLJ

Petek, 28. 4. 2017, ob 19:00
PREDAVANJE O PROSTOŽIVEČIH 
ŽIVALIH

Sobota, 29. 4. 2017, ob 10:00
LAN PARTY

Sobota, 15. 4. 2017, ob 20:00
POTOPISNO PREDAVANJE: 
NIKA BERGANT - ROMUNIJA
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MOJCA FURLAN

Pred mednarodnim dnem Zemlje z vr-
sticami v "eko kotičku" nagovarjam vzgo-
jitelje. Vendar nikakor ne le tistih "čisto 
tapravih", iz pedagoške stroke, ampak 
tistega dragocenega učitelja, ki se skriva 
v vsakem izmed nas. Vsak od nas svoje 
znanje in izkušnje predaja naprej, vsak 
od nas je nekomu zgled. Zato ima vsak iz-
med nas moč spreminjati svet.
Pomladna mednarodna obeležja, ki si 
bodo sledila – dan Zemlje, dan podneb-
nih sprememb, dan biotske raznovrstno-
sti, dan Save, dan okolja –, so priložnosti, 
ko v vzgojno-izobraževalnih programih 

več pozornosti namenimo raziskovanju 
vsebin iz vidika trajnostnega razvoja. Ob 
spoznavanju dejstev in podatkov sta po-
membna še dva bistvena premika v člo-
veku: da razvije svoje vrednote, empatijo, 
pozitiven in spoštljiv odnos do narave in 
dobrin, ki so nam same po sebi umevne. 
Predvsem pa je pomembno, da dejanja 
v vsakdanjem življenju nadomestimo s 
trajnostnimi koraki.
Upoštevajmo nekaj osnovnih priporočil, ki 
dolgoročno tudi opazno izboljšajo naš do-
mači proračun: varčujmo z energijo doma 
in na delovnem mestu, varčujmo z vodo, 
bodimo zmerni pri ogrevanju in hlajenju, 
vozimo varčno in varno, sledimo zeleni 
mobilnosti, kupimo toliko hrane, kot jo 
pojemo, podprimo lokalne pridelovalce in 
kratko verigo hrane, s kemikalijami rav-
najmo zelo preudarno, zmanjšujmo ko-
ličino odpadkov, nakupujmo zmerno, le 
kar potrebujemo, česar ne potrebujemo, 
reciklirajmo ali podarimo.
Za motivacijo k razmisleku, za malo več 
volje in navdiha lahko vsak izmed nas s 
svojimi otroki pogleda res čudovito nare-
jene kratke filmčke, kjer so svoj glas po-

sodili priznani igralci Nature is speaking 
(narava govori). Ob izjemno lepih posnet-
kih različnih obrazov našega modrega 
planeta zelo na kratko izvemo vse, kar 
je treba vedeti o naravi in človeku. Mlajši 
otroci bodo navdušeni nad simpatični-
mi, duhovitimi risankami Animals save 
the planet (živali rešijo življenje). Oboje je 
dostopno na svetovnem spletu. Čudovita 
kratka avantura skozi trajnostna dejanja 
našega vsakdana.
Učitelji in vsi, ki radi izvemo kaj novega in 
želimo poznati argumente, si lahko nalo-
žimo gradivo na spletnem naslovu www.
knowyourlifestyle.eu. Seznanili se bomo 
z različnimi aktualnimi tematikami: ob-
novljiva energija, mobilni telefoni, voda 
kot skupna dobrina, globalna proizvodnja 
dobrin v tekstilni dejavnosti in človeška 
energija. Poučne in zanimive za branje 
za vse generacije so knjige naše Nobelo-
ve nagrajenke za mir Lučke Kajfež Bogataj 
in Izarja Lunačka Planet voda, Vroči novi 
svet in Planet, ki ne raste. Dobite jih v 
Knjižnici Medvode.
»Bodi sprememba, ki jo želiš v svetu.« Ma-
hatma Gandhi

Kotiček za trajnostni razvoj

"Jaz te pišem, knjiga, kdo te bere?" se 
vprašujejo ustvarjalci 22. Slovenskih 
dnevov knjige, ki bodo potekali od 19. do 
23. aprila. In odgovor? Medvoščani prav 
gotovo. Nekaj novih bralnih idej sta za 
vas nanizali knjižničarki Mira in Meta.

PAUKOVIČ, LARA: POLETJE V GOSTILNI

Nekateri študentje počitnice preživlja-
jo na žurih in ob morju, drugi pa iščejo 
zaslužek, ki bi jim pomagal preživeti čez 
leto. Med slednjimi je tudi Nastja, štu-
dentka slovenščine in sociologije, ki v 
svoji stroki ne najde počitniškega dela. 
Zato ji mama priskrbi službo v srbski 
gostilni Buco v Črnučah. Polna predsod-
kov se znajde sredi drugačnega okolja, ki 
ga je vajena. Njen intelekt, na katerega 
je sicer zelo ponosna, ji tu ne zagotavlja 
nikakršnega spoštovanja ali priznanja. 
Z drugimi natakarji, med katerimi je le 
en Slovenec, gara v polni gostilni med 
ljudmi, ki jih je toliko let prezirala in se 
strinjala, da "kar je na ić, je zanič". Ram-

bo, Gorenjec, s katerim se sicer počuti 
najbolj povezano in se vanj tudi zaljubi, 
je tudi najbolj neprijazen in nepopu-
stljiv. Spoznava srbsko kulturo, navade 
in predvsem ljudi, ki se jim je od nekdaj 
izogibala. In v tistem poletju v gostilni se 
zave, da so stereotipi kup nečesa, kar se 
ob stiku z resničnimi ljudmi in zgodba-
mi kaj hitro spremeni v prah. In kar nas 
lahko za vedno spremeni.

HOUELLEBECQ, MICHEL: PODREDITEV

Francija v letu 2022. François je univer-
zitetni predavatelj v srednjih letih, ki 
stalno menja ljubice študentke, a hkrati 
živi osamljeno življenje z nekaj bežni-
mi znanci. Medtem ko on potrošniško 
in ignorantsko pluje po svojem okolju, 
Francijo pretresajo teroristični napadi, 
rasni nemiri (Judje se selijo v Izrael) in 
počasi drsi v državljansko vojno. Marine 
Le Pen se na volitvah bori proti kandida-
tu Muslimanske bratovščine, ki ga pod-
pirajo tudi socialisti. Françoisu svetujejo, 

naj se umakne iz Pariza, saj fakultete po-
stavljajo nove pogoje zaposlovanja in po-
stajajo muslimanske (Sorbona postane 
Islamska univerza Pariz – Sorbona). Za 
nekaj časa se umakne v samostan, kjer 
je nekoč živel tudi Huysmans, subjekt 
njegovega akademskega dela. Kmalu se 
vrne v Pariz, kjer njegovi kolegi živijo v 
poligamiji in »uživajo« v spreobrnitvi v 
islam. In pokaže se, ali ljudi vodi le iska-
nje užitka in ugodja.

PREBERITE TUDI

Pibernik, France:  
POZNI NOVEMBER ZA PESNIKA
Furlan, Aljoša: DOMOV
Lieby, Angèle: REŠILA ME JE SOLZA
Kinnunen, Tommi:  
KRIŽIŠČE ŠTIRIH POTI
Morrison, Toni: BOG POMAGAJ OTROKU
Qureshi, Nabeel:  
RAZUMETI ISLAM IN DŽIHAD
Košir, Manca: ČLOVEŠKA LJUBEZEN
Boyne, John: OBMIRUJ, NATO ODIDI

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Vesna Rebolj – Preksavec, dr.dent.med.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ŠOLE

V projektu je poleg OŠ Preska še pet šol, in sicer iz Španije 
(Madrid), Poljske (Ciechocin), Grčije (Atene), Romunije (Ra-
mnicu Valcea) in Turčije (Ankara). 
"Eden od glavnih ciljev projekta je vzbuditi večje zanimanje 
za naravoslovje in tehnologijo pri učencih. Povezovanje raz-
ličnih področij naravoslovja je učencem nemalokrat tuje, 
zato je namen projekta tudi zmanjšati vrzeli med znanstve-
nimi spoznanji in resničnimi življenjskimi izkušnjami," po-
jasnjuje Manica Tušek iz OŠ Preska in nadaljuje: "Skozi ce-
loten projekt se partnerske šole osredotočamo na izpeljavo 
poskusov na določeno tematiko oz. področje. Do sedaj smo 
zaključili dve področji. Prvo področje Voda je na naši šoli pod 
svoje okrilje vzela razredničarka 5. b Bojana Kržič in skupaj 
z učenci v okviru tehniškega dne izvedla poskuse. Izbrani 
poskusi so tako že del nastajajoče e-knjige poskusov. Drugo 
področje je Elektrika in magnetizem. Štirje učenci 8. razreda 
so pod vodstvom učiteljice Romane Frankovič izbrali, skrbno 
načrtovali, izvedli ter predstavili poskuse. V začetku marca 
so v spremstvu dveh učiteljic odšli na srečanje z učenci ter 
učitelji drugih partnerskih šol na Poljsko, kjer so učenci v 
medvrstniškem druženju preizkušali svoje znanje jezika, 
spoznavali kulturo ter se preizkušali na eksperimentalnih 
delavnicah, učitelji pa izmenjevali in pridobivali znanje na 
področju računalniških kompetenc. Trenutno je na vrsti po-
dročje Človeško telo. V teku je načrtovanje že izbranih posku-
sov. Učenci 5. in 8. razreda se tako pripravljajo na zanimive 
in življenjsko obarvane aktivnosti, ki bodo podale odgovore 
na marsikatero vprašanje, kot npr. zakaj moramo med vo-

Za večje zanimanje  
za naravoslovje  
in tehnologijo
OŠ Preska se je z lanskim septembrom 
vključila v dvoletni projekt Erasmus+ z 
naslovom "Science through experiment 
in Europe".

V začetku marca so štirje učenci 8. razredov v spremstvu dveh 
učiteljic odšli na srečanje na Poljsko.

žnjo s kolesom nositi čelado ali kaj se dogaja z omego 3 v na-
šem prebavnem sistemu. Nekaj priprav poteka tudi za četrto 
področje, ki je Druga živa bitja (živali, rastline ...). Na srečanju 
na Poljskem so si namreč šole izmenjale semena avtohtonih 
vrst fižola iz posameznih držav, ki bodo začela uspevati ravno 
v tem letnem času, v pogojih, kakršne imajo posamezne šole, 
po omenjenih državah." 
Z omenjenimi področji in nekaj pripravami na četrtega bodo 
zaokrožili letošnje šolsko leto s stojnicami na dnevu odprtih 
vrat OŠ Preska z naslovom Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, 
ki bo 18. maja v popoldanskih urah. Obiskovalci se bodo lah-
ko preizkusili v eksperimentiranju pod vodstvom učencev, 
vključenih v projekt. S srečanjem učiteljev konec maja v Špa-
niji pa bo zaključeno prvo projektno leto.

Na povabilo založbe Malinc je v okviru evropskega projekta Knji-
ževna raznolikost za mlade bralce Slovenijo obiskala izjemno pri-
ljubljena in tudi pri nas nagrajena španska avtorica Care Santos. 
Konec marca je bila tudi na OŠ Medvode, kjer Barbara Pregelj iz 
založbe Malinc vodi projekt španske bralne značke Leo, leo (beri, 
beri). Vanj so skupaj z razredničarkami vključeni vsi učenci od 1. 
do 5. razreda. Učenci so pripravili kratek kulturni program v slo-
venščini in španščini, pisateljici pa so zastavili tudi nekaj vpra-
šanj o njenem ustvarjanju. Med obiskom pisateljice v Sloveniji so 
posebno pozornost namenili njenim v slovenščino prevedenim 
besedilom Prodam mamo, Prodam očeta in Prodam Rozinkota.

Na obisku španska pisateljica
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Mlada Francozinja Caroline v sklopu 
projekta Francija potuje (La France Vo-
yage) obiskuje slovenske osnovne in 
srednje šole in mlade na zabaven na-
čin navdušuje za učenje francoščine. 
Projekt poteka pod okriljem Francoske-
ga inštituta v Sloveniji. Marca je obi-
skala tudi tri medvoške osnovne šole, 
na katerih poteka učenje francoščine. 
Z osnovnošolci se je sporazumevala v 
francoščini, saj ne govori slovensko.

FRANCOŠČINO SPOZNAVALI Z IGRO

Najprej je bila na OŠ Medvode. "Takšen 
obisk imamo pri nas prvič. S strani 
Francoskega inštituta smo prejeli va-
bilo, da Caroline, ki je naravna govor-
ka francoščine, potuje od šole do šole 
po Sloveniji in učencem predstavlja ter 
promovira francoščino. Z veseljem smo 
se odzvali. Delavnico je imela za učence 
6. razreda, ki se še niso učili francošči-
ne, in za učence 7., 8. in 9. razredov, ki 
se francoščino učijo v okviru izbirnega 
predmeta. Moram reči, da so se obiska 
Caroline veselili," je pojasnila Andreja 

Čeru, učiteljica francoščine na OŠ Med-
vode, in dodala nekaj besed na temo 
priljubljenosti tega jezika za učenje med 
učenci: "Malce je odvisno od generacije, 
se pa v povprečju na razred zanjo odlo-
či od pet do deset otrok. Želela bi si, da 
bi jih bilo še več. Francoščina je uradni 
jezik evropske unije, spoznaš novo kul-
turo, odprejo se ti možnosti pri šolanju, 
zaposlitvi. Pozna se, da v našem okolju 
prevladuje zanimanje za učenje nem-
ščine." V času našega obiska je Caroline 
za francoščino navduševala šestošolce. 
Kljub temu da z izjemo enega francošči-
ne ne znajo, so jo razumeli, kaj želi od 
njih, in se naučili tudi nekaj francoskih 
besed. Prvi del je potekal v učilnici, dru-
gi pa zunaj z igro v francoščini. Učenci 

so bili zadovoljni in morda bo kdo tudi 
zaradi zanimive predstavitve za izbirni 
predmet izbral prav francoščino. "Prvič 
sem se srečala s francoščino, a smo se 
vseeno nekako sporazumeli, da smo 
vedeli, kaj moramo delati," je povedala 
Tara Vodopić, Karin Košir pa je dodala: 
"Francoščina je zanimiv jezik. Všeč mi 
je, da nas je obiskala Caroline." Tako 
Tara kot Karin pa francoščine ne bosta 
izbrali za izbirni predmet, saj se že učita 
nemščino. 

TOLIKO SKUPIN ŠE NISO IMELI

Caroline je nato obiskala še OŠ Simona 
Jenka Smlednik in OŠ Preska. Na obeh 
šolah francoščino poučuje Mojca Urbas, 

Francoščina  
s Caroline
Od pobratenja Medvod s 
Crestom je več zanimanja 
za učenje francoščine  
tudi med medvoškimi 
osnovnošolci. 

Caroline med učenci na OŠ Medvode ...

... na OŠ Simona Jenka Smlednik ... ... in na OŠ Preska
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Pri Osnovni šoli Medvode je šolski učni 
eko sadovnjak, v katerem je 7. mar-
ca v organizaciji Društva Sorško polje 
potekal praktični prikaz obrezovanja 
sadnega drevja. Udeležili so se ga tudi 
učenci, ki na OŠ Medvode obiskujejo 
čebelarski krožek. V obrezovanju dre-
ves so se tudi preizkusili, obiskovalcem 
pa je Slavko Turšič, član Sadjarskega 
društva Borovnica, povedal in prikazal, 
kako obrezujemo mlajša sadna dreve-
sa, kako oblikujemo krošnjo, kdaj nabi-
ramo – pripravimo cepiče in kdaj, kako 
in kje cepimo. 
Izvedeli smo, da sadno drevje obrezu-
jemo zato, da krošnja ni preveč gosta, 
da je zračna, da se v njej ne razvijejo 
bolezni, poleg tega pa je obrezano drevo 
tudi lepo. 
»Na tečajih obrezovanja smo se v teh 
letih veliko naučili. Vsako leto se pojavi 
kakšno novo vprašanje, na katerega do-
biš odgovor strokovnjaka. Vsako znanje 
je treba nadgrajevati," je povedal Matjaž 
Jerala iz Društva Sorško polje. Osnovna 
šola Medvode je ena izmed treh, ob ka-
terih so leta 2012 zasadili sadno drevje. 
"Prav ob medvoški šoli je sadovnjak z 
osemnajstimi jablanami največji in tu-
kaj vsako leto poteka tečaj obrezovanja. 
Poleg sadovnjaka imajo tudi čebelnjak. 

Želim si, da bi ta prostor kot učilnica v 
naravi še bolj zaživel. Danes se mi zdi 
krasno, da so zraven tudi učenci iz čebe-
larskega krožka, da se seznanijo tudi z 
obrezovanjem sadnega drevja," je dodal 
Jerala. "Povezali smo sadovnjak in čebe-
le. Enega ni brez drugega. Ta naš sadov-
njak je posebnost. Redke šole ga imajo, 
sploh pa ne tako velikega, kot je naš," 
je povedal Andrej Flajnik, učitelj biolo-
gije in naravoslovja na OŠ Medvode ter 
mentor čebelarskega krožka. Učencem 
se je prikaz obrezovanja sadnega drev-
ja zdel zanimiv. "Prišel sem, ker bi se 
rad kaj novega naučil, saj še nikoli ni-
sem obrezoval drevja. Na izobraževanju 
na to temo sem danes prvič. Morda pa 
mi bo kdaj koristilo, bomo videli. Doma 
imamo vrt, sadnega drevja pa ne," je 
povedal Gaj Brdnik, Nejc Poberaj pa je 
dodal: "Ta tema me zanima. Prvič sem 
imel tudi priložnost poskusiti, kako se 
obrezuje. Vidim, da ni enostavno in da 
je treba veliko vedeti in tudi delati."
Na OŠ Medvode upajo, da bodo jabla-
ne v njihovem sadovnjaku bogato ob-
rodile, v Društvu Sorško polje pa pri-
pravljajo že nove aktivnosti. Kar nekaj 
teh poteka tudi v medvoški občini. V 
petek, 21. aprila, bo na vrtu pri delav-
nicah Skupnosti Barka vrtičkanje za 
družine in druženje na skupnem vrtu. 
Z "barkači" nasploh dobro sodelujejo. 

Učili so se obrezovati drevesa
Na Osnovni šoli Medvode imajo že pet let  
sadovnjak. V obrezovanju sadnega drevja so se 
preizkusili tudi učenci.

Kako se obreže sadno drevje, je številnim obiskovalcem pokazal Slavko Turšič.

ki je tudi članica Odbora za mednaro-
dno sodelovanje Občine Medvode. "Opa-
žam, da odkar so Medvode pobratene s 
Crestom, se je povečalo zanimanje za 
učenje francoščine med učenci druge-
ga triletja, torej 4., 5. in 6. razredov, ki 
jo lahko izberejo kot neobvezni izbirni 
predmet v Preski in na podružnici v 
Sori. V zadnjem triletju jo je na OŠ Pre-
ska možno izbrati kot obvezni izbirni 
predmet, na OŠ Simona Jenka Smle-
dnik pa kot neobvezni izbirni predmet. 
V Smledniku se je v letošnjem šolskem 
letu uči devet učencev, prav toliko tudi 
v Sori, v Preski pa 25 v drugem triletju 
in 30 v tretjem. Skupaj to pomeni se-
dem skupin, kolikor jih ni bilo še nikoli. 
Učence skušam za francoščino motivi-
rati na različne načine, da jim je čim 
bolj zanimivo. Ne gre samo za učenje 
slovnice, temveč tudi za spoznavanje 
francoske kulture in ljudi. Zelo radi tudi 
nastopajo in ponosna sem nanje. Ob 
podpisu pobratitvene listine z mestom 
Crest so lani nastopili pred pisano med-
narodno množico gledalcev, med kate-
rimi so bili tudi župan Cresta ter fran-
coski veleposlanik v Sloveniji. Poželi so 
bučen aplavz. Rada imam svoje učence. 
Vedno znova me presenetijo z zagnano-
stjo, iskrivostjo in pozitivno energijo. 
Vesela sem, ko me kasneje, ko so že na 
gimnaziji, obvestijo, da jim gre dobro in 
da nimajo težav. Gre pa tukaj za drugi 
tuji jezik, za pasivno znanje. Super je, 
če bodo pridobili vsaj takšno znanje, da 
bodo suvereni turisti, če pa z učenjem 
francoščine nadaljujejo še na gimnaziji, 
se njihovo znanje povzpne na raven ak-
tivnega," je povedala Mojca Urbas, ki ve-
lja za začetnico tkanja vezi pobratenja 
med Medvodami in Crestom. Kako so 
navdušeni nad francoščino, smo vpra-
šali petošolca Marka Lupinca: "Fran-
coščina mi je zanimiva. V naši družini 
sem edini, ki se jo učim. Učim se jo dru-
go leto in se jo bom učil še naprej." 
Ura s Caroline je vsem hitro minila, bila 
pa je v znamenju spoznavanja besed 
preko različnih iger. Caroline sicer živi 
v Novi Gorici, od koder se vozi po šolah 
po vsej Sloveniji. In zakaj bi učenci iz-
brali francoščino? "Francoščina je po-
memben jezik v Evropi in svetu, zveni 
lepo, poleg tega Slovenija ni daleč od 
Francije. Upam, da bom čim več učen-
cev navdušila za učenje francoščine, 
saj je Francija gospodarska, kulturna in 
znanstvena velesila, znanje tega jezika 
pa jim utegne odpreti mnoga vrata na 
njihovi poklicni poti," je dejala.
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MAJA BERTONCELJ

Med drugo svetovno vojno sta v dolini 
Ločnice delovali dve partizanski tiskar-
ni, in sicer Trilof in Donas. Sledi na kraju 
delovanja obeh tiskarn že vrsto let ni več, 
pa vendar želja nekaterih članov medvo-
ške borčevske organizacije, da se lokaciji 
na primeren način obeležita, ni zamr-
la. Pri tem je bil zelo aktiven in vztrajen 
predsednik Vladimir Bertoncelj in konec 
novembra lani sta bili postavljeni obe-
ležji, ki bosta v nedeljo, 23. aprila, ob 11. 
uri na spominski prireditvi v dolini Loč-
nice pri sedežu Krajevne skupnosti Trno-
vec - Topol predstavljeni javnosti.

PROGRAM BO MEDVOŠKO OBARVAN

Naslov prireditve, ki bo potekala v orga-
nizaciji ZZB NOB Medvode, TV Medvode 
in JZ Sotočje Medvode, bo Koder sonce 
hodi. Slavnostni govornik bo minister 

za kulturo Tone Peršak. In ker je 23. april 
dan knjige, bo temu primerno poudarek 
predvsem na dejstvu, da so v tiskar-
ni Trilof leta 1944 začeli s ponatisom 
Prešernove Zdravljice ob 100. obletnici 
njene izdaje. "Slovesnost bo temeljila 
na vlogi, ki so ga imele tudi partizan-
ske tiskarne za ohranjanje slovenskega 
jezika v smislu, da narod lahko uničiš 
na različne načine, najprej pa mu vza-
meš jezik. Jezik je tisti, ki nas ohranja 
kot slovenski narod, ne žica. Rdeča nit 
slovesnosti bo zavest, da je Prešernova 
Zdravljica brezčasovna, brezprostorska, 
za vse priložnosti in vse svetovne nazo-
re. Slovesnost naj bi bila medgenera-
cijsko sožitje in sotočje različnih praks 
umetniškega izražanja in poustvarjanja 
s poudarkom na slovenski besedi," je 
pojasnila Silvana Knok iz TV Medvode, 
ki je scenaristka prireditve. Želela je, da 
je program slovesnosti medvoško obar-

Partizanski tiskarni z obeležjem
Na slovesnosti ob odkritju obeležij partizanskima tiskarnama Trilof in Donas,  
ki bo triindvajsetega aprila, bo slavnostni govornik minister za kulturo Tone Peršak.

Da sta bili v Ločnici partizanski tiskarni, od 
lanskega novembra spominjata obeležji, ki 
bosta sedaj predstavljeni javnosti.

NAJBOLJ ČOKOLADNA PRIREDITEV V SLOVENIJI
• MEDNARODNI SEJEM ČOKOLADNIC
• DEGUSTACIJE ČOKOLADE IN ČOKOLADNIH SLADIC
• ČOKOLADNA RULETA, igraj in zadeni super nagrade
• ČOKOLADNE SKULPTURE
• DELAVNICE IN PREDSTAVE ZA OTROKE
• KUHARSKI ŠOVI
• LEPOTILNI ČOKOLADNI ŠOTOR
• GLASBENI IN ZABAVNI DOGODKI

21-23 APRIL 2017  
RADOVLJICA

PETEK OD 15.00 DO 20.00
SOBOTA OD 9.00 DO 20.00
NEDELJA OD 9.00 DO 19.00
WWW.FESTIVAL-COKOLADE.SI
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van, zato je k sodelovanju povabila ne 
le medvoške poustvarjalce, ampak tudi 
skladatelje ter predvsem pesnike in pi-
satelje, ki so pripravili svojo Zdravljico 
oziroma razmišljanje na temo Koder 
sonce hodi. 

LETO 1944: NAJPREJ TRILOF,  
NATO DONAS

Matevž Barle iz ZZB NOB Medvode je v 
zapisu predstavil partizanski tiskarni 
Trilof in Donas. Med drugim je zapisal 
takole: "Ena izmed prvih tiskarn na 
Gorenjskem je v arhivih omenjena ti-
skarna Julija v bližini Loga v Poljanski 
dolini. Spomladi leta 1944 so jo odkrili in 
porušili belogardisti. Tiskarji so uspešno 
pravočasno pobegnili in v dolini Ločnice 
kmalu začeli postavljati prvo tiskarno 
na Medvoškem. Poimenovali so jo Tri-
lof (Tri Leta Osvobodilne Fronte). Prvo 
gradivo je bilo natisnjeno 25. junija 1944 
v bunkerju pod zemljo, izkopanem na 
težko dostopnem skritem kraju, viso-

ko na pobočju grebena Igale nad dolino 
Ločnice pod skalovjem v Belem potoku. 
Organizator in vodja tiskarne je bil Edo 
Bregar - Don. Varnostne razmere za Tri-
lof so postajale vse bolj problematične 
in po ukazu vodstva OF za Gorenjsko so 
tiskarno sredi septembra 1944 preseli-
li v Davčo. V njej je bila po predhodnih 
pripravah še v dolini Ločnica tiskana 
Prešernova Zdravljica. Z zamikom dveh 
mesecev je Edo Bregar - Don na nago-
varjanje Oblastnega komiteja KPS za Go-
renjsko, da naredi nov, zmogljivejši ter 
za tisk večjega formata sposoben tiskar-
ski stroj, začel uresničevati svojo zami-
sel z veliko zagnanostjo. Nastajal je stroj 
za tiskanje in gradnja skritega objekta 
bližje cesti v dolini Ločnice. To drugo ti-

skarno so poimenovali Donas. Dne 18. 
avgusta 1944 je Don sporočil, da je stroj 
sestavljen, postavljen v zgrajen objekt 
ter pripravljen za tiskanje. Prvi stiskani 
letak je nosil naslov Slovenskim delav-
cem v okupatorjevih tovarnah, rudnikih 
in železnicah. Z njim so pozivali delavce, 
da zapustijo delo in se priključijo NOV. 
Stroj je bil namenjen predvsem za tiska-
nje plakatov in časopisov. Tako so 24. 
avgusta 1944 natisnili prvo številko ča-
sopisa Gorenjski glas in kasneje še dve 
številki od skupno treh. Ker so bile haj-
ke med partizani vse pogostejše, nevar-
nost, da jih odkrijejo pa vse večja, so po 
ukazu oblastnega komiteja tiskarno Do-
nas prestavili v bližino vasi Rudno pod 
Dražgošami v eno od Jelovških grap."

DELOVNI ČAS: 9-12 in 14-17, sobota 9-12, nedelja 9-11
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Kavarna 4 mačke, Center Medvode, T: 01 36 17 963
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 Cocktaili  Naravni sokovi   
 Sadne in sladoledne kupe   

  Sladoledni napiki  

Prvo tiskarno na Medvoškem so poimenovali Trilof. Prvo gradivo je 
bilo natisnjeno 25. junija 1944 v bunkerju pod zemljo, izkopanem 
na težko dostopnem skritem kraju, visoko na pobočju grebena 
Igale nad dolino Ločnice pod skalovjem v Belem Potoku. 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV LZS

V Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske 
zveze Slovenije v Ljubljani je bila 16. 
marca razstava dveh avtorjev iz med-
voške občine: ljubiteljskega slikarja An-
dreja Militarova in rezbarja Franca Bar-
biča. Skupni naslov razstave je Živalski 
svet v podobah. Odprl jo je predsednik 
Lovske zveze Slovenije Lado Bradač, Lo-
vski rogisti Bohinj pa so s petimi izbra-
nimi skladbami poskrbeli za prijetno 
glasbeno popestritev in dopolnitev. 
Razstava bo na ogled do 31. maja, vsak 
delavnik med 9. in 13. uro. 
"V naši stoletni tradiciji je bilo kar ne-
kaj umetnikov na različnih področjih. 
Vse, kar lovci dobimo v naravi, znamo 
namreč tudi ohraniti. Naj si bo v podobi 
slike ali v obliki rezbarije. Tako so tudi 
tokrat razstavljena dela ujela neki utri-
nek, neki trenutek, vsakega s svojo zgod-
bo, spominom in zgodovino,« je povedal 

Razstavljata 
na Lovski zvezi 
Slovenije
Živalski svet v podobah 
Andreja Militarova in 
Franca Barbiča bo v 
Zlatorogovi galeriji Lovske 
zveze Slovenije na ogled še 
do konca maja.

Avtorja razstave Andrej Militarov (levo) in Franc Barbič (desno) s predsednikom Lovske  
zveze Ladom Bradačem 

predsednik Lovske zveze Slovenije mag. 
Lado Bradač in se hkrati zahvalil avtorje-
ma, ki sta oba tudi donatorja del za njihov 
dobrodelni ples, kjer z dobrodelno draž-
bo umetniških del in drugih predmetov 
zbirajo denar za Zeleni sklad, namenjen 
lovkam in lovcem ter njihovim svojcem v 
izrednih življenjskih situacijah.«
Militarov in Barbič sta lovca in oba tudi 
člana likovne sekcije KUD Pirniče. V pro-
storih Lovske zveze Slovenije skupaj raz-
stavljata sedemdeset del v slikarski in 
rezbarski tehniki, s katerimi sta navduši-
la obiskovalce odprtja razstave. Barbičevi 
rezbarski izdelki krasijo opremo mar-
sikaterega lovca, planinca in mnogih 
drugih. K svojim rezbarskim izdelkom 
pristopa študijsko, kar pa ni nenavadno, 

saj je kot dr. veterinarske medicine odli-
čen poznavalec anatomije, kot lovec pa 
nenehen opazovalec živalskega bitja. Kot 
zanimivost naj dodamo še, da je navdu-
šenje nad slikami Militarova že pred leti 
pokazal celo Slavko Avsenik, velikan slo-
venske narodno-zabavne glasbe, ki je pri 
njem naročil poslikavo panjskih končnic 
– vsako od njih kot ilustracija na temo 
glasbe legendarnega skladatelja in izva-
jalca. Po kar triinštiridesetih dokončanih 
panjskih končnicah je nadaljnji projekt 
na žalost prekinila Avsenikova smrt, a 
Militarov delo nadaljuje z že sedemdese-
timi novimi, ki naj bile v poklon Avseni-
ku javnosti predstavljene na razstavi no-
vembra, v mesecu, ko bi Slavko Avsenik 
praznoval svoj 88. rojstni dan.  

MAJA BERTONCELJ  
FOTO: LIDIJA LAPAJNAR

Baletna šola Stevens je z baletnima 
predstavama pozdravila pomlad. Poz-
drav pomladi je bil namreč naslov do-
godka, ki je bil 8. aprila v domu kraja-
nov v Pirničah. "Na dveh pomladanskih 
predstavah so nastopili vsi učenci Bale-
tne šole Stevens, tako iz Pirnič kot iz Bi-
tenj. Program je predstavil nove koreo-
grafije vsakega razreda, popestrile pa so 
ga še nekatere izbrane točke iz Svetov-

nega plesnega pokala, ki potujejo konec 
junija v Offenburg. Zaključna predstava 
naše šole pa bo 17. junija v kranjskem 

gledališču z baletno poslastico – 2. deja-
nje Labodjega jezera," je pojasnila Nena 
Vrhovec Stevens iz Baletne šole Stevens.

Baletni Pozdrav 
pomladi

Program je predstavil nove koreografije vsakega razreda, popestrile pa so ga še nekatere 
izbrane točke iz Svetovnega plesnega pokala.
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250 g

Sestava:
99 % psilium (indijski trpotec), 1 % bertram.

PSILIUM Z
BERTRAMOM

200 g

PSILIUM Z
LIMONO

200 ml

100 ml

Sestava:
Korenina angelike, encijan koren, kardamom,
kurkuma, cimet, galgant, ingver, artičoka,
pegasti badelj, voda, vol. alc 22%.

Uporaba:
10 do 15 kapljic dvakrat dnevno pred obroki.
Lahko jih pijemo razredčene z vodo ali sokom.
Priporočamo jemanje tri mesece.

GASTROVITAL

40g

Sestava:
Čisti sok sladkega korena, aroma.

BONBONI SLADKI
KOREN IN JANEŽ

Uporaba:
1/2 do 1 čajne žličke luščin krajši čas namočite v
vodi in zaužije z 250 ml tekočine.

Sestava:
Psilium seme, eterično olje limone.

Uporaba:
1 čajno žličko izdelka namočite v 200 ml vode,
lahko čez noč. Dobro premešajte in spijte skupaj
s semeni, pred zajtrkom in zvečer pred spanjem,
največ dvakrat dnevno.

ZA KREPITEV  
ZDRAVJA ČREVESJA

ACIDOPHILUS  
COMPOSTO 
BOULARDI 
pre+probiotik

Sestavine za priporočeni največji 
dovoljeni dnevni odmerek (3 kps):
Inulin (399 mg), frukto-oligosaharidi (FOS) (285 mg), 
Enterococcus Faecium SGEf01 (126mg, 3 MIO živih c.), 
galgant korenina v prahu (108 mg), Lactobacillus 
acidophilus DSM 21717 (66 mg, 6 MLD živih c.), 
Lactobacillus rhamnosus DSM 16650 (44 mg, 4 MLD 
živih c.), Lactobacillus plantarum LMG P-21021 (44 mg, 
4 MLD živih c.), Lactobacillus sporogenes LMG 
S-24828 (15 mg, 1,5 MLD živih c.), Saccharomyces 
boulardii DBVPG 6763 (15 mg, 1,5 MLD živih c.)
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Izdelki meseca na voljo v bolje založenih lekarnah in specializiranih 
trgovinah. Za ostale informacije pokličite Medivital d.o.o. telefon 

041 354 098 ali nas obiščite v Medivitalovi specializirani trgovini v 
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Zbiljska cesta 5, Medvode 

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode je bilo včeraj odprtje razstave učencev OŠ 
Medvode z naslovom Prečudovit likovni svet. Kot vsako leto 
se predstavljajo učenci od 6. do 9. razreda, ki so v tem šol-
skem letu ustvarjali pri izbirnem predmetu likovno snovanje 
in likovne dejavnosti.
Zaključeni pa sta razstavi, ki sta obogatili marčevsko in za-
četek aprilskega dogajanja v medvoški knjižnici. Mojca Orel 
je pripravila slikarsko razstavo Mavrični sprehod. Predsta-
vila je izbor del, ki jih je naslikala v dveh letih od svoje za-
dnje razstave v knjižnici. Šesto leto zapored pa so v Knjižnici 
Medvode razstavo ročnih del in slik Pomlad 2017 pripravili v 
Društvu upokojencev Medvode. Letos so se predstavile ama-
terske slikarke članice slikarskega krožka, ki se že leta učijo 
in ustvarjajo pod vodstvom mentorice diplomirane slikarke 
Renate Grmovšek. Letos so se predstavile s tehniko impresio-
nistov. Članice skupin za ročna dela in ustvarjalnih delavnic 
pa so razstavile nekaj pletenih oblačil in izdelke, narejene na 
delavnicah.

O treh razstavah
Po razstavi Društva upokojencev Medvode 
in Mojci Orel v knjižnici razstavljajo še 
učenci OŠ Medvode. 

Utrinek s šeste razstave ročnih del in slik Društva upokojencev 
Medvode
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SAMO LESJAK, FOTO: MATIC ZORMAN

Na ogled so postavili sveža dela članic 
in članov likovne sekcije KUD Pirniče, 
ki so pod vodstvom izvrstnega men-
torja Andreja Militarova slikali užitno 
cvetje in začimbnice, ki bogatijo doma-
čo kuhinjo vsakega kraja. Vse ustvar-
jalce, ki v svoje vrste vabijo tudi nove 
člane, druži zlasti veselje do slikanja, 
njihova srečanja so vedno nasmejana. 
Podpisi k slikam seznanjajo z značil-
nostmi vsake cvetlice, razstavljenih je 
tudi nekaj doma narejenih primerkov 
iz cvetlic (krema iz damaščanske vr-
tnice, ognjičevo mazilo, čudežno olje), 
kot tudi domači čaji in začimbe, vsa 
pisana dekoracija in izdelki iz kera-

mike pa so delo vsestranske umetnice 
Majde Žakelj.
Dogodek so popestrili s pesmimi devet-
najstih otrok iz OŠ Pirniče pod vodstvom 
Karmen Rebolj, kar je dvignilo razpo-
loženje pred uvodnim govorom Nadje 
Puppis, pohvalila pa jih je tudi Dušica 
Kunaver, predsednica društva Naše ko-
renine, s katerim odlično sodelujejo in 
ki bo izdalo knjigo o užitnem cvetju. Po 
obširni razlagi Dušice Kunaver o tem, 

kaj je v davnini predstavljala kakšna 
roža oz. zelišče, v kakšne namene se je 
uporabljala ter od kod izvira njeno po-
imenovanje, so obiskovalcem postregli 
čaj iz desetih zelišč, poleg pa so izpod 
pridnih rok Mojce Razbornik in Ane 
Truden lahko poskusili pecivo z dodatki 
rožmarina, pehtrana, sivke, vrtnice in 
drugih okusnih zelišč.
Razstava bo na ogled do 27. aprila, nato 
jo bodo v celoti prenesli v Knjižnico Ši-
ška v Ljubljani, kjer bo 11. maja predsta-
vitev knjige Rožice za pokušino Mojce 
Razbornik ter odprtje razstave v veliki 
čitalnici knjižnice. Likovniki KUD Pir-
niče pa ostajajo aktivni: ob koncu maja 
načrtujejo vsaj šest ustvarjalnih delav-
nic z glino in keramiko, potekajo pa tudi 
osnove risanja za otroke.

Rožice  
za pokušino
Avla Doma krajanov v 
Pirničah je bila prvi petek v 
aprilu povsem v znamenju 
cvetja, saj so odprli 
slikarsko razstavo Okus 
po rožicah, prisluhnili 
poučnemu predavanju 
Dušice Kunaver ter uživali 
v pravi cvetni čajanki.

Prijetno vzdušje na odprtju slikarske razstave ter ob izbranih cvetličnih dobrotah

MAJA BERTONCELJ

V soboto, 22. aprila, na svetovni dan zemlje, dan pred svetovnim dnevom knjige, bo 
na Topolu potekal literarni izlet Branja drevesom. "Pod vodstvom gozdnega mistika 
Jakoba Šubica - Jake se bomo podali v gozd, kjer bomo v zahvalo za knjige, ki izhajajo 
iz njih, brali drevesom. Tokrat pa ne bomo le brali gozdu, ampak bomo ob vsaki točki 
postanka po izboru Jake poskušali brati tudi sama drevesa. Svoje izvajanje so že na-
povedali nekateri znani slovenski literati. Možnost branja imajo pisatelji in pesniki, ki 
bodo interpretirali svoje, avtorsko leposlovje. Vabljeni tudi drugi obiskovalci, ljubitelji 
gozda in literature," pravi Gregor Rozman. Zbor udeležencev bo ob 10. uri na parkirišču 
pred OŠ Topol. Pohod je na lastno odgovornost in bo v vsakem vremenu.

Vabijo na literarni izlet

Literarna sekcija KUD Pirniče je 26. marca pripravila večer poezije 
in umetniške besede z naslovom Glej mama, pomlad! Lastno 
poezijo sta predstavila Branka Kamenšek in Jurij Marussig, 
umetniško besedo sta interpretirali Anica Horvat in Iva Grabnar,
zvočno atmosfero pa so ustvarile Ivona Perković (violina), Urša Roš 
(čelo) in Maja Marussig (kitara in vokal). 

 

 

Vabimo Vas, da preživite 

Prijetne pomladne dneve, 

ob dobri kavi ali sladoledu, 

vsak dan v Dragočajni. 

Ob sobotah in nedeljah 

pa nismo pozabili na vaše kosilo. 
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energetsko varčevanje

Nepremičninsko  
posredovanje

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

Gradbeni nadzor

Projektiranje stavb  
in urejanje dokumentacije  
za gradbeno dovoljenje.

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

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

ODKUPUJEMOVSE
VRSTEZLATA

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

www.zlatarstvo-trtnik.si
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SREBRO
SKERAMIKO!

56,90 EUR

MAJA BERTONCELJ

Delavnic so se udeležili učenci 4., 5. in 
6. razredov pod mentorstvom profeso-
ric prostovoljk Romane Frankovič iz OŠ 
Preska, Nene Marolt iz OŠ Pirniče, Mojce 
Furlan iz OŠ Trnovo in mentorice spre-
hajanja psov Nike Bergant, prostovoljke 
Društva za zaščito živali Reks in Mila.
"Namen druženja je bilo povezovanje 
mladih prostovoljcev v lokalni skupno-
sti in širjenje znanja o odgovornem rav-
nanju s hišnimi živalmi. Osemindvaj-
set prostovoljcev je od petka do nedelje 

ustvarjalo in razmišljalo v različnih de-
lavnicah. V družbi kužka so spoznavali 
naravne potrebe, nego in hrano psov in 
pomen rednega gibanja," so pojasnile 
mentorice. Da je v prihajajočih poletnih 

dnevih psom treba redno menjati vodo, 
sprehajati pa se z njimi zgodaj zjutraj 
ali zvečer, ko tla in ozračje nista vroča, 
v avtu jih nikakor ne puščamo niti za 
pet minut, se zaveda Nik, učenec 5. ra-
zreda. Skupaj z Zojo sta bila glavna mo-
deratorja na taboru. Zoja je pojasnila, 
kako pomemben je pomen sterilizacije 
zaradi velikega števila mačk, ki jih la-
stniki zapustijo. "V naši občini je mnogo 
zavrženih mačk. Lastnikom mačk sve-
tujemo o cepljenju, razglistenju, raz-
bolhanju in hrani," je povedala prosto-
voljka društva Reks in Mila. Udeleženci 

tabora so na medvoški sobotni tržnici 
delili letake z informacijami o akciji 
sterilizacije mačk in psov, ki poteka v 
Občini Medvode. Nudili so zloženke o 
pravilnem ravnanju s psi, mački in ježi, 
zbirali hrano in donacije za živali. 
»Z akcijami prostovoljcev razvijamo 
globalno učenje, sodelujoče spodbuja-
mo k delovanju s pomembnim pou-
darkom na izobraževanju, da skupaj 
s starši, učitelji in mentorji čim bolje 
prepoznavamo skupne prednosti in iz-
zive sveta kot celote, globalno. Globalno 
učenje je popotnica v odraslo dobo. Pla-
netarno ozaveščeni, odgovorni, samo-
stojni in družbeno aktivni ter sodelujoči 
odrasli bodo pripravljeni samozavestno 
prevzemati izzive sodobnosti in priho-
dnosti doma in v svetu. Globalni etos je 
pravi korak k strpnosti, dialogu in etiki 
sočutne, poštene in solidarne družbe, ki 
jo mladi želijo in zaslužijo. Vse naše ak-
cije krepijo in širijo omenjene spretno-
sti in vrednote,« so še poudarile mento-
rice prostovoljke, izvajalke tabora.
Tabor so zaključili z načrtovanjem no-
vih prostovoljnih aktivnosti ob medna-
rodnem dnevu okolja.

Mladi prostovoljci na taboru
Osemindvajset mladih prostovoljcev iz OŠ Pirniče in OŠ 
Preska se je na začetku aprila na preški šoli udeležilo 
"vikend tabora" z osrednjim sporočilom pomena 
prostovoljstva v današnjem času in poudarka na 
empatiji do soljudi in živali. 

"Namen druženja je bilo povezovanje mladih prostovoljcev v 
lokalni skupnosti in širjenje znanja o odgovornem ravnanju s 
hišnimi živalmi. Osemindvajset prostovoljcev je od petka do 
nedelje ustvarjalo in razmišljalo v različnih delavnicah."
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

V marcu smo svoj praznik imele tudi vse mamice. Ob materinskem 
dnevu so dogodki potekali tudi v medvoški občini. Eden izmed teh 
je bil v POŠ Topol, kjer so ob prebujajoči se pomladi in prazniku 
mamic pripravili šolsko predstavo Mamica je kakor zarja.

Mamica je kakor zarja
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: MATIC ZORMAN

Na svetovni dan zdravja, 7. aprila, je v Klubu Jedro potekala pred-
stavitev krvodajalstva. Ali veš, da v Sloveniji vsakih pet minut 
nekdo potrebuje kri, da je na dan potrebnih 350 krvodajalcev in 
da krvi ne moremo umetno proizvajati, da ti jo lahko le nekdo po-
dari? Udeležencem so med drugim predstavili, kako se ustrezno 
pripravimo na odvzem krvi, kako sam odvzem poteka in kako rav-
namo po odvzemu. Pri Rdečem križu Slovenije, območnem zdru-
ženju Ljubljana, si želijo, da bi s to predstavitvijo pridobili tudi 
nove krvodajalce. V aprilu se redne krvodajalske akcije lahko 
udeležite še 21. aprila od 7. do 15. ure na ZTM Ljubljana, Šlajmer-
jeva 6. Včeraj in še 20. aprila pa bo v Zlatem kotičku v Mercator 
centru v Medvodah brezplačna delavnica temeljnih postopkov 
oživljanja, na katero še posebej vabijo vse, ki vas zanima prosto-
voljstvo na področju prve pomoči, saj se bo v Krajevni organiza-
ciji Rdečega križa Medvode oblikovala nova ekipa prve pomoči.

Predstavili so krvodajalstvo

Knjižnica Medvode kot samostojni pravni subjekt deluje od 1. 
aprila 2009, tako da so letos praznovali osmi rojstni dan. Knji-
žnična dejavnost pa je v Medvodah potekala že prej, in sicer od 
leta 1945. Rojstnega dne posebej niso obeležeili, so pa zadovolj-
ni, da se kot samostojni zavod tudi v osmem letu delovanja lahko 
pohvalijo z lepimi rezultati in dejstvom, da je Knjižnica Medvode 
postala pomembna sopotnica v življenju svojih uporabnikov, le 
prostora ji znova primanjkuje. Sicer pa je knjižnična zbirka konec 
leta 2016 obsegala 86.418 enot gradiva, v letu 2016 jo je obiska-
lo 175.735 uporabnikov, kar pomeni, da so imeli vsak dan 584 
obiskovalcev, bralci pa so si izposodili 316.296 enot knjižnične-
ga gradiva. V 301 delovnem dnevu je v knjižnici potekalo 235 naj-
različnejših prireditev. 

Rojstni dan Knjižnice Medvode
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1. PREDMET RAZPISA
1.1 Predmet razpisa
Občina Medvode (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo ne-
profitnih stanovanj v najem, ki bodo upravičencem predvidoma 
oddana in vseljiva v letih 2017, 2018 in 2019. Na dan objave jav-
nega razpisa občina razpolaga z enim prostim enosobnim stano-
vanjem v velikosti 38,49 m2, na naslovu Sora 11, Medvode. 

Oblikovana bo ena prednostna lista za stanovanja, ki so predvi-
dena za oddajo v najem upravičencem, ki glede na socialne raz-
mere, določene v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik), niso zavezanci za 
plačilo lastne udeležbe in varščine. 

1.2 Neprofitna najemnina 
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v ne-
profitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (v nadaljevanju: uredba) oziroma na 
podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.  

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo subvenci-
jo do najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 14/163, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 - odl. US in 88/16) oziroma predpisom, ve-
ljavnim v času najema stanovanja. 
Za enosobno stanovanje velikosti 38,49 m2, točkovano z 294 
točkami ter vrednostjo točke 2,63 evra, znaša mesečna neprofi-
tna najemnina, izračunana na podlagi uredbe, 146,10 evra.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet 
let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik 
ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna po-
godba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje 
po merilih in postopku, določenimi s pravilnikom. 

1.3 Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem bodo upoštevani 
spodaj zapisani površinski normativi oziroma površinski nor-
mativi, veljavni v času dodelitve stanovanja:

Velikost  
gospodinjstva

Površinski normativ neprofitnega stanovanja 
brez plačila lastne udeležbe in varščine

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko od 30 m2 do 45 m2

3-člansko od 45 m2 do 55 m2 
4-člansko od 55 m2 do 65 m2

5-člansko od 65 m2 do 75 m2

6-člansko od 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine stano-
vanja povečajo za 6 m2.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, 
če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec 
lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec 
s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 od pri-
padajočega normativa lahko obračuna kot prosto oblikovana 
najemnina. 

2. RAZPISNI POGOJI
2.1 Splošni pogoji 
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so dr-
žavljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, 
državljani ostalih članic Evropske unije. 

Ne glede na navedeno so do dodelitve neprofitnega stanovanja 
v najem upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stal-
nega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po 
Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 45/11 - UPB2, 90/14, 19/15 
in 47/15 - ZZSDT), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 76/10 - UPB1) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni 
list RS, št. 20/97, 94/00 - odl. US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM in 
65/05 - ZZZRO).

V vseh primerih velja, da morajo imeti prosilci prijavljeno stalno 
prebivališče na območju Občine Medvode na dan objave tega 
javnega razpisa. 

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
•  žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih 

domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za 
pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki imajo v Občini Medvode za-
časno bivališče in ne kandidirajo na razpisu skupaj z osebo, 
ki nasilje izvaja;

•   invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebi-
vališča, če imajo na območju Občine Medvode večje možno-
sti za zaposlitev ali jim je zagotovljena pomoč druge osebe in 
zdravstvene oskrbe;

•  najemniki v stanovanjih, ki so jim bili odvzeti po predpisih 
o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 
izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve ne-
profitnega stanovanja po tem pravilniku.

Za vse prosilce velja, da morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje, 
ki so vezani na premoženjsko stanje prosilca in ostalih članov 
gospodinjstva.

2.2 Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja 
brez plačila lastne udeležbe in varščine v najem, če dohodki 

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 
- ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB2, 105/06 - 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 
- ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ura-
dni list RS, št. 127/04 in 69/05), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 10. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 - UPB1 in 55/14) Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem



njihovih gospodinjstev v preteklem koledarskem letu (od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016) ne presegajo zgornje meje v spodnji tabe-
li določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v 
letu 2016 znašala 1.030,01 evra.

Velikost  
gospodinjstva

Dohodek ne sme presegati 
naslednjih % od povprečne 
neto plače v državi

Meja neto 
dohodkov 

gospodinjstva
1-člansko 90 %  927,00 evra
2-člansko 135 %  1.390,51 evra
3-člansko 165 %  1.699,51 evra
4-člansko 195 %  2.008,51 evra
5-člansko 225 % 2.317,51 evra
6-člansko 255 %  2.626,51 evra

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nada-
ljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk. 

2.3 Premoženje prosilca 
Vsi upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem morajo 
poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
•  da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo 

stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddane-
ga za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali 
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne 
presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena 
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih mo-
rajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za 
neprofitno najemnino (primer: denacionalizirana stanovanja);

•  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik dru-
gega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega sta-
novanja;

•  da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni 
pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo 
v mejah, določenih v točki 2.2 tega razpisa;

•  da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stano-
vanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega 
najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upo-
števa stanovanje, točkovano s 320 točkami, pri čemer je vrednost 
točke 2,63 evra, površina stanovanja pa je odvisna od števila 
družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v oddano stanovanje.  

Glede na število članov gospodinjstva velikost stanovanja in 
vrednost drugega premoženja v lasti prosilca ali katere izmed 
oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ne sme presegati 
naslednjih vrednosti:

Velikost  
gospodinjstva

Največja površina 
lastniškega 
stanovanja

Najvišja vrednost 
primernega stanovanja 

in drugega premoženja, 
ki ne sme presegati 40 

% vrednosti primernega 
stanovanja

1-člansko do 10 m2 15.512,37 evra
2-člansko do 15 m2 18.515,20 evra
3-člansko do 22 m2 22.763,60 evra
4-člansko do 27 m2 26.224,26 evra
5-člansko do 32 m2 30.381,76 evra
6-člansko do 35 m2 33.579,84 evra

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površina lastni-
škega stanovanja poveča za 3 m2, vrednost lastniškega stano-
vanja in drugega premoženja se poveča za 1.918,85 evra.

2.4 Dodatni pogoji
V skladu s 4. členom pravilnika razpisnik, poleg splošnih po-
gojev, določa še dodaten pogoj stalnosti bivanja na območju 
Občine Medvode, ki ga morajo prosilci, da so upravičeni do toč-
kovanja dobe bivanja, izpolnjevati. Glede na dobo bivanja so 
prosilci upravičeni do naslednjega števila točk:

Doba bivanja na območju  
Občine Medvode

Število  
dodeljenih točk

nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 15 let 30 točk
nad 15 do 20 let 40 točk
nad 20 let 50 točk

Stalnost bivanja se dokazuje na podlagi potrdila Upravne enote 
Ljubljana (tudi Krajevni urad Medvode), pri čemer je upoštevano 
tudi bivanje na območju občine pred ustanovitvijo Občine Med-
vode. Upošteva se bivanje prosilca in zakonca oziroma njegove-
ga partnerja (število točk se določi na podlagi skupnih let biva-
nja), pri tem se upošteva število let, dopolnjenih v letu razpisa.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH  
IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo 
ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa pra-
vilnik z Obrazcem za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih 
razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev, ki so 
določene s tem razpisom.

3.1 Prednostne kategorije prosilcev
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem imajo prednost 
družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, 
mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, 
občani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so 
podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom vojnega 
nasilja ter osebe, ki za plačilo tržne najemnine, na podlagi podje-
mne pogodbe, prispevajo več kot tretjino neto dohodka družine.

Prednostne kategorije se točkujejo z naslednjim številom točk:

Prednostna kategorija prosilca Število  
dodeljenih točk 

mlade družine 100 točk
mladi 80 točk
družine z večjim številom otrok  
(najmanj 3 otroci)

60 točk

invalidi in družine z invalidnim članom 60 točk
družine z manjšim številom zaposlenih 
(najmanj 3-članska družina, kjer je  
zaposlen samo eden)

50 točk

žrtve nasilja v družini 50 točk
osebe s statusom vojnega nasilja 50 točk
občani z daljšo delovno dobo (najmanj 15 let) 60 točk
prosilci, ki za plačilo tržne najemnine, na 
podlagi podjemne pogodbe, prispevajo več 
kot 1/3 neto dohodka družine

60 točk
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V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na 
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, imajo prednost mla-
de družine, nato sledijo druge kategorije prosilcev po zgornji 
lestvici. V primeru, da imajo prosilci prvo opredeljene katego-
rije še vedno izenačeno število točk, se v nadaljnjem postopku 
upošteva prednost tistega prosilca, ki je bil uvrščen na dokonč-
no prednostno listo javnega razpisa razpisnika v letu 2010 ozi-
roma, če prosilca nista kandidirala na zadnjem javnem razpisu, 
ima prednost prosilec z nižjimi dohodki.

4. RAZPISNI POSTOPEK 
4.1 Obrazci razpisa
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu razpi-
snika. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, bo 
na voljo od 14. 4. 2017 do vključno 15. 5. 2017 v sprejemni pisarni 
Občinske uprave Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 
12, Medvode, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v 
sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00.

Obrazec vloge in besedilo razpisa lahko prosilci najdejo in nati-
snejo tudi s spletne strani razpisnika www.medvode.si. 

4.2 Obvezne priloge
Prosilci morajo k vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v 
najem obvezno priložiti naslednja dokazila:
1.  izpolnjen obrazec Vloge za dodelitev neprofitnega stanova-

nja v najem,
2.   potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 

1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (za dohodke se štejejo vsi prejemki, 
ki so vir dohodnine – osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz 
dela preko študentskega servisa, invalidnina …; za dohodke 
se ne štejejo dodatek za pomoč in postrežbo, drugi prejemki 
za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, 
pomoči za opremo novorojenca, stroški za prevoz na delo in 
prehrano med delom, štipendije, dohodki od občasnega dela 
invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo …);

3.  potrdilo o zaposlitvi (izda delodajalec) oziroma potrdilo o 
nezaposlenosti (izda Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje) ter potrdilo o skupni delovni dobi (izda Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) za prosilca 
in njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja ozi-
roma drugega družinskega člana; 

4.   veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu – najemna ali 
podjemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba 
ni sklenjena; lastniki dokazilo o lastništvu – zemljiškoknji-
žni izpisek, prodajna pogodba;

5.    dokazilo o plačilu upravne takse ali zahteva za oprostitev 
plačila upravne takse.

Prosilec, ki želi uveljavljati dodatne točke, mora k vlogi predlo-
žiti tudi naslednja dokazila:
6.   v primeru plačila tržne najemnine, ki predstavlja več kot 1/3 

dohodka gospodinjstva – dokazilo o zadnji plačani naje-
mnini oziroma podnajemnini;

7.  v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kva-
liteti bivanja – točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanova-
nja (leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane inštalacije …);

8.   v primeru utesnjenosti v stanovanju – navedba stanovanjske 
površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin 
ter navedbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavlje-
no stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo;

9.  kopijo poročnega lista oziroma obojestransko podpisano in 
notarsko overjeno izjavo o obstoju izvenzakonske skupnosti;

10.  kopija izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
11.  potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
12.  zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 

mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 
(npr. rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog 
oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

14.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samo-
hranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma 
odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada 
(neizterljivost se dokazuje z izvršilnim predlogom oziroma s 
sklepom o izvršbi zoper zavezanca za plačilo);

15.   dokazilo o invalidnosti – odločba Centra za socialno delo, 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije;

16.  potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da 
sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha 
za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo (potrdilo ne 
sme biti starejše od 30 dni);

17.  odločbo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnole-
tne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrič-
ne službe ali odločbo o podaljšanju roditeljske pravice;

18.   strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevla-
dnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, 
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo 
ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;

19. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starej-
ša od 30 dni od dneva objave tega javnega razpisa. Potrdilo o 
državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, potrdilo o števi-
lu družinskih članov oziroma članov gospodinjstva, odločbo o 
odmeri dohodnine, kakor tudi določena dokazila o premoženj-
skem stanju in glede poravnanih obveznosti bo razpisnik pri-
dobil sam, neposredno od pristojnega državnega organa. Raz-
pisnik k vlogi priložena dokazila in listine zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 

4.3 Rok za oddajo vloge
Prosilci lahko oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo od 
14. 4. 2017 do vključno 15. 5. 2017, ki velja za zadnji dan razpisa. 
Prosilci vloge oddajo v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine 
Medvode v času uradnih ur ali jih pošljejo s priporočeno pošiljko 
na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Med-
vode, s pripisom »NE ODPIRAJ – Javni razpis za dodelitev neprofi-
tnih stanovanj v najem«. Pri vlogah, ki bodo poslane priporočeno 
po pošti, se za datum oddaje vloge upošteva datum poštnega žiga.

4.4 Kontaktne osebe
Za dodatne informacije o javnem razpisu se lahko obrnete 
na Tatjano Komac (tel. št. 01/361 95 25) in Tejo Zajec (tel. št. 
01/361 95 41). 

4.5 Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v viši-
ni 22,60 evra po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZeIP-J in 
32/16). Upravno takso se plača v gotovini ali z drugim veljavnim 
plačilnim instrumentom in se o plačilu predloži ustrezno potrdilo. 
Upravna taksa se lahko plača v sprejemni pisarni Občinske 
uprave Občine Medvode v času uradnih ur ali s plačilnim nalo-
gom na podračun Občine Medvode št. 01271-4710309132, refe-



renca: 11-75701-7111002, z navedbo namena plačila: »plačilo 
upravne takse«.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah (preje-
mniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po pred-
pisih socialnega varstva, prejemniki varstvenega dodatka 
po predpisih socialnega varstva, prejemniki nadomestila za 
invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno 
in duševno prizadetih oseb, ter osebe, ki niso prejemniki 
denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prejšnjega od-
stavka, izpolnjujejo pa vsa predpisana merila za prejemke 
iz prejšnjega odstavka) lahko zahtevajo oprostitev plačila 
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije iz 25. člena Zako-
na o upravnih taksah, še pred nastankom taksne obveznosti 
oziroma pred izdajo plačilnega naloga. Status upravičenca 
dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali 
z drugimi dokazili. 

5. SPLOŠNE DOLOČBE
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih dokazil in 
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb pri pristoj-
nih organih, organizacijah in posameznikih. V primeru, da 
prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo dopolni 
z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo 
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, 
bodo s sklepom zavržene. Pri obravnavi vloge se upoštevajo 
razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene 
v vlogi. Kasnejše spremembe se ne upoštevajo. V dvomu se 
šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo 
vloge. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogleda na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča. V pri-
meru ogleda se ta opravi nenapovedano.

Udeleženec razpisa je dolžan takoj pisno javiti vsako spre-
membo, ki se zgodi v času razpisa oziroma veljavnosti pred-
nostne liste (npr. sprememba naslova, sprememba stanovanj-
skega statusa, sprememba števila oseb v vlogi, umik vloge).

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci uvrščeni na 
prednostno listo glede na število zbranih točk. Udeležencem 
razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi 
na prednostno listo upravičencev, in sicer v roku 6 mesecev 
po zaključku tega javnega razpisa. Če se posamezni udeleže-
nec razpisa ne strinja z odločitvijo, lahko v roku 15 dni poda 
pritožbo. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči 
v roku 60 dni župan Občine Medvode. Odločitev župana je 
dokončna. Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna 
prednostna lista, po kateri se bodo dodeljevala stanovanja v 
letih 2017, 2018 in 2019. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno 
preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upra-
vičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V 
primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se 
lahko postopek obnovi in se prosilca črta iz prednostne liste 
seznama upravičencev. Z najemniki bo sklenjena pogodba za 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenca, ki ne-
upravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanja ali ki se na 
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta 
iz seznama upravičencev. 

Nejc Smole
     Župan
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Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustre-
znosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in 
javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabnike pitne vode iz 
naslednjih VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja 
zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode 
in je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehramb-
ne namene obvezno prekuhavati: VVS Mamovec - Tehovec, 
VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše, VVS 
Sora, VS Studenčice, VS Golo Brdo - Polana. Poročila so do-
stopna na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si. 
Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov 
za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so 
objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje.

OBVESTILO

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil v petek, 24. 3. 
2017, objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev v 
Občini Medvode v letu 2017. Zadnji dan za prijavo je po-
nedeljek, 24. 4. 2017. Dokumentacijo javnega razpisa  
najdete na spletni strani: http://www.medvode.si/javni 
razpisi_2017.htm#javni_razpisi. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Ob-
čini Medvode v letu 2017, in sicer:
• prireditev ob občinskem prazniku, za katero se šteje 

prireditev, ki se izvede od meseca junija do vključno  
6. julija tekočega leta in za katero organizator razpisni  
dokumentaciji priloži pisno odobritev Odbora za pri-
reditve o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku 
(kontakt: Boštjan Luštrik, 041/378 050, 01/361 43 46, 
bostjan@medvode.info);

• mednarodnih prireditev, za katere se šteje prireditev, kjer 
je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na teh prireditvah 
iz druge države;

• prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve organi-
zatorja, to so obletnice vsakih deset in vsakih sto let od 
ustanovitve;

•   drugih občinskih prireditev, to je prireditev, ki jih skozi 
vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva 
in zveze društev; prijavitelj lahko na javni razpis prijavi 
največ dve prireditvi.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zaintere-
sirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjskopravne 
in družbene zadeve občinske uprave Občine Medvode po 
tel. 361 95 21 (Gregor Rozman).

Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode je 
objavljen na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-
-list-rs/vsebina/2017-01-0647/pravilnik-o-sofinanciranju-
-prireditev-v-obcini-medvode/

Objavljen Javni razpis  
za sofinanciranje prireditev  
v Občini Medvode v letu 2017
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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

JE
N

K
O

 J
A

N
E

Z,
 Z

ID
A

R
S

T
VO

 IN
 F

A
S

A
D

E
R

S
T

VO
 S

.P
.,

 S
M

LE
D

N
IK

 4
0

, 
S

M
LE

D
N

IK

V sredo se je začela prva podjetniška akademija v Medvodah, ki 
poteka v organizaciji Javnega zavoda Sotočje. Udeleženci bodo 
na dvanajstih delavnicah skozi praktične vaje izvedeli recept za 
uresničitev podjetniške ideje. Zaključek akademije bo 14. junija, 
dogodek pa bo javen. Akademijo vodi Tomaž Stritar. Nekakšen 
uvod v akademijo pa je bil 15. marca Podjetniški večer z navdi-
hom (na sliki). V Kavarni Sotočje je bil gost Miha Lavtar, uspešen 
mladi podjetnik, direktor škofjeloškega Optiweba. Predstavil je 
svojo podjetniško pot. Optiweb beleži močno rast. Ta je po Lav-
tarjevih besedah celo stoodstotna: štiristo tisoč evrov prihodkov 
in deset zaposlenih iz leta 2015 so do lani namreč spremenili v 
kar osemsto tisoč evrov prihodkov in 19 zaposlenih. Danes je to 
število še večje – skupaj s študenti jih v podjetju namreč dela že 
blizu štirideset. 

Prva podjetniška akademija

Akcija zamenjave  zobatih jermenov z vodno črpalko:
Peugeot/Citroën/Ford/Volvo 1.6 HDI – 235,00 EURVW/Audi/Škoda/Seat 1.6 TDI –  290,00 EURVW/Audi/Škoda/Seat 2.0 TDI – 310,00 EURRenault 1.6 16V – 296,00 EURRenault 1.5 dCI – 264,00 EUR

Akcijske cene 
   letnih pnevmatik
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

 Že vrsto let delate v gostinstvu. Vaša 
prva izbira ali zgolj naključje?
"Moja prva izbira je bila oblikovna šola, 
a nisem naredila sprejemnih izpitov. Še 
danes mi je žal, da se nisem pripravila. 
Poiskati je bilo treba novo pot. Vpisala 
sem se na srednjo šolo za gostinstvo in 
turizem v Ljubljani, ki sem jo leta 1989 
uspešno zaključila kot kuharski tehnik. 
Kasneje sem naredila še višjo gostinsko 
šolo. Moja gostinska pot se je začela pri 
Jezerškovih s šestnajstimi leti s šolsko 
prakso in počitniškim delom. V Hiši ku-
linarike Jezeršek, prej Catering Jezeršek, 
sem redno zaposlena od leta 1990. Od ta-
krat se je način dela gostinskih storitev 
močno dvignil. V teh letih sem spoznala, 
kaj pomeni pomivati posodo, kuhati za 
16 tisoč ljudi, pripraviti svečano večerjo, 
organizirati poroko, kuhati za protoko-
larne goste, pripravljati jedi pred gosti pa 
tudi, kaj pomeni oblikovati prireditev v 
organizacijskem smislu. Imela sem sre-
čo, da sem ob pravem času prišla na pra-
vo mesto. Jaz in moja kariera sva zrasli 
z Jezerški. Alenka, Franci in Sonja so 
ustvarili trdne temelje gostinstva, na ka-
terih še danes temelji moje in naše delo 
in iz katerih črpajo znanje tudi mladi, ki 
se nam pridružijo. Poleg kreiranja jedi in 
kreativnega vodenja vodim tudi delavni-
ce na Akademiji Jezeršek. In ne glede na 
to, da sem pristala v gostinstvu, je moja 
želja bila, je in bo ustvarjalen način iz-
ražanja."

 Strast do kuhanja pa je vseeno pri 
vas morala biti prisotna, da ste se od-
ločili za ta poklic?
"Bolj strast po kreacijah. Sem pa doma že 
zgodaj začela kuhati, saj smo hitro izgu-

bili očeta, tako da sem pomagala mami, 
ki je morala poprijeti tudi za druga opra-
vila. Sedaj med tednom doma kuham, 
če mi čas to dopušča. V veliko pomoč 
nam je mama Marija, ki poskrbi za to, 
da otroci redno in zdravo jedo."

 Kuhajo tudi vaši otroci?
"Vsi trije imajo poleg šole veliko aktiv-
nosti, tako da za to niti nimajo časa. 
Največja gurmanka je Iva, ki rada do-
bro je in se loti tudi kuhanja. Vsi trije pa 
vedo, kaj je dobro."

 Jed, ki v vas vzbudi največjo nostal-
gijo?
"Pražen krompir. To je nostalgija, ve-
zana na očeta. Umrl je, ko mi je bilo 
sedem let. Njegov "tenstan" krompir 
imam še danes v spominu. Črna po-
soda, tista skorjica, ni bilo boljšega ... 
Ko sem se poročila, so mi pri Jezerško-
vih pripravili velike količine praženega 
krompirja." 

 Kakšni krožniki vam predstavljajo 
izziv?
"Nobenega ne bi posebej izpostavila. Mi 
pa ni v veselje delati z ribami. Niso mi 
tako blizu. Z njimi nisem odraščala. Naj 
bo to izziv za naprej – se spoprijateljiti 
z ribami."

 Kakšni so trendi?
"Trend bo po mojem mnenju šel zno-
va nazaj k preprostejšim jedem – oku-

som, nazaj h koreninam. Tudi sloven-
sko kuhinjo smo nadgradili do zgornje 
meje še sprejemljivega. Od prepletanja 
sodobnosti in tradicije torej nazaj h ko-
reninam. Iz hrane nam ni treba delati 
znanstvene fantastike. Seveda pa nas 
neprestani tehnološki razvoj vseeno sili 
in omogoča, da razmišljamo o sodobni 
pripravi jedi."

 Krožnike pripravljate glede na letne 
čase. Predstavljam si, da je najtežje 
dobiti idejo?
"Vseskozi nehote razmišljam o kro-
žnikih. Razmišljanje o hrani je način 
mojega življenja. Sedaj veliko bolj raz-
mišljam, kot kuham. Okuse, barve, 
postavitve sestavljam v glavi. Ko je ta 
del zaključen, hrano skupaj s sodelavci 
skuhamo, postavimo na krožnik, posli-
kamo in jo poskusimo. Velikih odsto-
panj potem po navadi ni." 

 Kakšni so spomladanski krožniki?
"Pomlad je v znamenju špargljev. Pri-
pravimo jih z ajdovo kašo, z jagodami, 
pomarančo, špargljev sladoled … Za  
vas sem pripravila jed, ki je značilna 
za moj dom, za Sorško polje, zame. To 
je medla s kranjsko klobaso, šparglji 
in ocvrtim prepeličjim jajcem. To jed 
sem posvetila svoji mami, ki je z medlo 
zrasla. Šparglji so sezonski, kranjska 
klobasa je naša najbolj prepoznavna 

Razmišljanje  
o hrani je moj 
način življenja
Žena, mama treh otrok, 
ženska z veliko kreativne 
energije, na delovnem 
mestu pa kreativna vodja 
Hiše kulinarike Jezeršek. 
Pogovarjali smo se z Ano 
Šušteršič iz Sore.

Ana Šušteršič: "Ne glede na to, da sem pristala v gostinstvu, je moja želja bila, je in bo 
ustvarjalen način izražanja."



Medla s šparglji, kranjsko klobaso in ocvrtim prepeličjim jajcem

kulinarična mojstrovina in me veže na službo, prepeličje jajce 
pa naj bo za veliko noč."

 Omenili ste medlo. Kot vem, ima pri vas posebno zgodbo ...
"To je v bistvu stara zgodba … Bila je ena prvih jedi, ki smo jo 
pri Jezerškovih iztrgali zobu časa. Bližina oziroma rob Sorške-
ga polja, kjer sta moj dom in služba, pa tudi jaz osebno sem se 
trudila, da najde pot do naših gostov. Medlo sem spoznala preko 
svoje mami, ki je bila doma na Godešiču v veliki kmečki družini 
z dvanajstimi otroki. Takrat so medlo hočeš ali nočeš jedli vsak 
dan zjutraj in zvečer. Tudi meni jo je mami potem poskušala 
približati, a ni ji ravno uspelo. Toda uspelo je medli. Ni bila po-
zabljena. In skozi čas, ko sem odrasla in se poklicno našla pred-
vsem v pozabljenih okusih naše Slovenije, sem se vedno trudila, 
da bi medla našla zasluženo mesto na Jezerškovi mizi. Kuhali in 
postregli smo jo takšno, kot je bila, skromno, preprosto in vase 
zaprto dekle. "Le" bogato smo jo nališpali z mesnatimi ocvirki. 
Pa sem potem nekoč doma poskušala skuhati drugačno medlo, 
primerno za potovanja po dogodkih in različnih prostorih."

 In kakšna je?
"Izziv je bil, da bi jo lahko še (vročo) kuhano zlila v model, ohla-
dila in potem ohlajeno rezala ... In sem dala kuhati kašo. Kaj 
pa, če bi zdaj v kašo namesto moke zakuhala koruzni zdrob? Da 
bi se strdila, ko bi se ohladila. In sem ga. In potem sem to res 
vroče prelila v pripravljen model – srnin hrbet. Uspelo je. Strdilo 
se je. Strjeno in ohlajeno sem narezala na rezine, polila s sladko 
smetano in zapekla. Medla je dobila novo dimenzijo. Drugačno 
izhodišče in primernejšo strukturo. Prvi korak je uspel. A medla 
je ostala še vedno preprosta in skromna. In vase zaprta deklica. 
In sem jo kombinirala s tartufom ali kranjsko klobaso pa jadran-
skimi škampi, bučami, sedaj še s šparglji ..."

 Pred nami je velika noč. Kaj pa bo ta dan pri vas na mizi? 
"Za praznike je pri nas miza, kot mora biti. Obvezen je prt ter 
pogrinjki. Otroci se tega veselijo. Pripravim klasično hrano. Veli-
konočni zajtrk imamo malce pozneje, tako da je še nekoliko bolj 
obsežen. Vedno naredim šunko v testu, potico po navdihu, lani je 
bila kokosova, hren, spečem kruh, zraven pa pripravim še solato 
in juho. Seveda ne smejo manjkati pirhi."

 Kakšno je po vašem mnenju danes kuharsko znanje ljudi?
"Slabše kot mislimo, da je. Kulinarika je postala zelo popularna 
in po televiziji lahko spremljamo veliko kuharskih oddaj. Moj 
mož se rad pošali, da vsi gledamo televizijo, on je pa lačen. Če 
hočeš nekaj skuhati, kot je treba, potrebuješ čas in voljo. Ne ver-
jamem, da je znanj, sploh pa iznajdljivosti toliko, kot so ga imele 
naše mame. Na delavnicah večkrat rečem, da so imele včasih 
ženske na razpolago zelo malo stvari in iz tistega so naredile 
ogromno. Danes greš v trgovino in imaš pred seboj polne police, 
kar pomeni pravi stres, če nimaš v glavi že razdelane jedi. Seve-
da pa je veliko ljubiteljev, ki jim lahko tudi profesionalci zavida-
mo njihovo kuharsko znanje."

 Kuharji so iskan kader. Je to težak poklic?
"Zato jih tudi manjka. Kulinarika je del gostinstva in bi se jo šli 
vsi. Trend je biti kulinarični bloger, ki si lahko vzame čas in uživa, 
gostinci pa moramo od tega preživeti. Kulinariko moraš v gostin-
stvu prilagoditi poslu. Stranke te učijo, kaj delati. Se zgodi, da za 
postreženo večerjo pošljemo tri menije, pa naročniki iz tega nare-
dijo četrtega, ki niti ni strokoven, a se je treba prilagoditi željam."

 Vaš izziv za naprej?
"Ker nas čas prehiteva, si najprej želim stopiti korak nazaj, da 
bom šla potem lažje dva naprej. No, resnično bi se ponovno rada 
znašla med šolskimi klopmi ali v šolski učni kuhinji, da lahko 
ponovno začneš razmišljati izven svojih okvirjev." 

Kako se ljubita zrela dama medla in mladi gospod špar-
gelj (ena od naših kreacij kuhanja medle)
Sestavine za 4 osebe:

MEDLA

1 l slanega kropa – špargljeve osnove, ki jo skuhamo iz 
olesenelih špargljevih delov
5 dag masla
25 dag prosene kaše
10 dag koruzne moke
 
Oprano proseno kašo zakuhamo v slano špargljevo 
osnovo, ki smo ji dodali maslo. Med kuhanjem prilijemo 
podmet iz koruzne moke in vode. Počasi jo kuhamo do 
primerne gostote. Tokrat želimo skuhati medlo, ki bo na 
krožniku obdržala obliko.

ŠPARGLJEVA ZABELA

8 zelenih špargljev (dva na osebo)
200 ml sladke smetane
5 dag pora (beli del)
Strok česna
Maslo
Sol in poper
Drobnjak s cvetovi
Štirje oblanci staranega kozjega sira
 
Na stopljenem maslu ovenimo na drobno narezan beli 
del pora. Dodamo na kolobarčke narezane šparglje, ki 
smo jim odstranili olesenele dele, iz katerih smo skuha-
li osnovo za medlo. Poprašimo s ščepcem moke in zadi-
šimo s sesekljanim česnom. Zalijemo s sladko smetano. 
Solimo in popramo. Vse skupaj dobro povremo.

Zdaj sta zrela dama in mladi gospod pripravljena na 
združitev.
Medlo porazdelimo na 4 segrete globoke krožnike in 
prelijemo s špargljevo zabelo. Obilno potresemo z nare-
zanim drobnjakom in njegovimi cvetovi. Za pikantnost 
poskrbimo z oblancem staranega kozjega sira. Oblanec 
sira naredimo z nožem za lupljenje krompirja.
Nasvet gospodinjam: jed je najbolj primerna za toplo 
predjed.

ANIN RECEPT
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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

- 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

Novo v Medvodah
začetek obratovanja 3. aprila 2017  

delovni čas po dogovoru

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

- 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

prvi obisk  
gratis

- 100% naravna metoda
- solna terapija
- krepi imunski sistem 
-  lajša simptome vseh vrst alergij,  

bolezni dihal in kože.
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MAJA BERTONCELJ

Na mednarodni dan gozdov, 21. marca, so se v Zbiljskem gaju 
zbrali prostovoljci, ki so se odzvali sodelovanju v Žitovi druž-
beno odgovorni kampanji. V podjetju so od vsake prejete ška-
tlice čajev 1001 cvet pet centov namenili za nakup sadik goz-

dnega drevja. Prvo so posadili v Zbiljskem gaju, na območju, 
velikem okrog pol hektarja, skupaj pa so z zbranimi sredstvi 
Zavodu za gozdove Slovenije donirali deset tisoč sadik drevja. 
Med tistimi, ki so sadili drevje v Zbiljskem gaju (v gozdu v 
smeri Zbilj), so bili tudi predstavniki medvoške občinske 
uprave, večina pa jih je prišla iz drugih občin. V Zavodu za 
gozdove, ki je bil partner pri projektu, so pozdravili takšne 
akcije. "V zadnjih treh letih so naši gozdovi doživeli več na-
ravnih ujm. Žledu leta 2014 se je pridružil še napad lubadarja 
v letih 2015 in 2016, tako da so gozdovi pred neko preizkušnjo. 
Glede na njihovo kondicijo verjamem, da se bodo tudi obno-
vili na način, ki bo zagotavljal, da bodo rasli še v prihodnje. 
Opažamo, da so naravne ujme v gozdovih prebudile več stva-
ri, ne samo lastnikov gozdov, ki so veliko bolj aktivni, kot so 
bili prej, tudi trg lesa se je zbudil, pa trg gozdarskih storitev, 
še posebej pa se je javnost, kot današnja, ki opravlja to druž-
beno odgovorno akcijo, začela veliko bolj zanimati za to naše 
naravno bogastvo, čigar pomena se marsikdaj ne zavedamo. 
Gozd poleg lesa nudi tudi celo vrsto drugih funkcij, od vpliva 
na klimo, čisti vodo, nam je prostor za rekreacijo, pomemben 
je v turističnem smislu ... Vse te funkcije so namenjene celo-
tni družbi," je povedal Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove 
Slovenije in dodal: "Prizadetih območij je veliko in ena izmed 
lokacij je Zbiljski gaj. Gozdovi imajo naravno sposobnost sa-
moobnove in večina se bo obnovila po naravni poti. Okrog 
deset odstotkov pa jih bomo morali obnoviti na način, kot 
delamo danes, torej z zasaditvijo sadik gozdnega drevja. Za to 
lokacijo smo izbrali drevesne vrste, ki po naravi rastejo v tem 
okolju: v glavnem bukev, hrast, gorski javor, češnja, nekaj pa 
tudi smreke.«

Tisoč in ena sadika  
za medvoški gozd

V Zbiljskem gaju, na območju, velikem pol hektarja, so prostovoljci 
posadili 1001 sadiko drevja.
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MAJA BERTONCELJ

Pred Kmetijsko zadrugo Medvode je največja investicija za-
dnjega obdobja – v Medvodah za jesen načrtujejo odprtje teh-
nične trgovine. Gre za nekdanjo Mercatorjevo "železnino".
Pred njimi je torej delovno jubilejno leto, ki je začetek novega 
investicijskega ciklusa širitve maloprodaje. "Zaključili smo 
širitev in obnovo prodajalne v Vodicah, ki je za tretjino ve-
čja, prostori so svetlejši in preglednejši, večja je ponudba na 
področju urejanja doma in okolice. Pred nami pa je največja 
investicija, odkar sem direktor zadruge, in sicer nakup in ob-
nova nekdanje Mercatorjeve železnine v Medvodah. Pogodba 
z Mercatorjem je podpisana in naša želja je, da bi prodajal-
no odprli jeseni. To bo tehnična trgovina, kakršne trenutno 
v Medvodah ni. Dolgoročno želimo nove in sedanje prostore 
med seboj povezati z urejeno pokrito tržnico z domačimi iz-
delki in pridelki, ki bi bila velika pridobitev za celotno občino. 
Poleg tega želimo razširiti tudi prodajalno v Dobrunjah," je 
povedal Milan Sobočan, direktor Kmetijske zadruge Medvode, 

ki ima 250 članov, leto so zaključili z 28 zaposlenimi.  Za nji-
mi je še eno uspešno leto. Janez Šušteršič, predsednik Kme-
tijske zadruge Medvode, je poudaril, da je zadruga v zadnjih 
15 letih z eno samo izjemo poslovno leto vselej zaključila z 
dobičkom, kar potrjuje, da so zdrava zadruga.  
"Leto 2016 je bilo za nas uspešno, a zelo težavno. Dosegli smo 
zastavljene cilje. Skupne prihodke smo realizirali v višini 
skoraj 11,5 milijona evrov. Največ prihodkov od prodaje smo 
ustvarili s prodajo živine, mleka ter maloprodajo, ki poteka 
na štirih lokacijah: v Medvodah, Vodicah, Vižmarjah in Do-
brunjah," je pojasnil Sobočan. Za njimi je tudi že redni letni 
občni zbor, ki so ga imeli sredi marca.

Jubilejno leto v  
znamenju investicij
Kmetijska zadruga Mevode letos praznuje 
sedemdeset let. Za jesen načrtujejo 
odprtje nove prodajalne v Medvodah.

V Vodicah so 25. marca odprli prenovljeno in za tretjino večjo 
prodajalno. 

99 €samo

SONČNA
OČALA Z DIOPTRIJO

*Ponudba velja za izbrane modele očal Puma iz zaloge.
**organska stekla 1.5 dioptrije do 4Dprt / 2Cyl premera 65mm + 85% zatemnitev (siva, rjava, sivo-zelena) + UV zaščita.
Popusti se ne seštevajo! Akcija traja od 15. 3. 2017 do razprodaje zalog.

OKVIR*  +  STEKLA** + ETUI

MEDVODE, Medvoška cesta 3   |   Tel.: 01 361 78 36   |   www.optikamali.si
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MAJA BERTONCELJ

Kdo so medvoški športniki, ki so zazna-
movali leto 2016, smo izvedeli na priredi-
tvi Večer športa, že sedemnajsti po vrsti, 
ki je v organizaciji Javnega zavoda Sotočje 
postregel tudi z zanimivim programom. 

KDO SO NAGRAJENCI?

V Športni dvorani Medvode so se 29. 
marca zbrali številni športniki in lju-
bitelji športa, ki so z velikim aplavzom 
nagradili vse nagrajence. Poziv za pre-
dlaganje kandidatov je potekal od kon-
ca lanskega leta do 9. januarja letos. 
Sedemčlanska strokovna komisija je na 
podlagi Pravilnika o priznanjih športni-
kom, športnim delavcem in športnim 
društvom v Občini Medvode preučila 
prijave in izbrala prejemnike priznanj. 
Zagotovo bi bil med njimi lahko še ka-
kšen medvoški športnik ali športnica, a 
se ni javil na poziv. 
Podelili so šestnajst malih športnih pla-
ket posameznikom (prejeli so jih ple-
salka Anja Pritekelj, plavalka Ana Škulj, 
gorski tekači Tina Kozjek, Tine Hren in 
Matic Plaznik, atletinje Lucija Šušteršič, 

Maja Plaznik in Anja Plaznik, smučar-
ski tekačici Anja Žavbi Kunaver in Zala 
Jenko, cestna kolesarka Saša Žavbi Ku-
naver, badmintonisti Žiga Podgoršek, 
Jaka Ivančič, Miha Ivančič in Katja Tu-
rinek ter alpska smučarka Nika Mu-
rovec) in pet ekipam (članska ekipa v 
badmintonu Mr. Pet Medvode, članska 
ekipa Teniškega kluba Spin Medvode, 
ekipa deklic in dečkov Teniškega kluba 
Spin Medvode, Košarkarski klub Med-
vode ekipa U13 in sekcija za prstomet ŠD 
Senica), osem velikih športnih plaket 
(smučarski tekači Lea Einfalt, Anamari-
ja Lampič in Janez Lampič, plavalec Pe-
ter John Stevens, cestni kolesar Andrej 
Žavbi, badmintonista Ana Marija Šetina 
in Miha Ivanič ter plesalec akrobatske-
ga rock'n'rola Jak Kavčič), eno športno 
priznanje, ki ga je prejela Športna zve-
za Medvode ob dvajsetletnici delovanja, 
vrhunec pa je bila razglasitev športnice 
in športnika leta. Športnica leta je smu-
čarska tekačica Lea Einfalt za osvojeno 
drugo mesto v disciplini 10 km pro-
sto na svetovnem prvenstvu do 23 let, 
športnik leta pa plavalec Peter John 
Stevens za drugo mesto na 50 m prsno 

na članskem svetovnem prvenstvu v 
Windsorju. Nagrade sta podelila župan 
Nejc Smole in direktor Javnega zavoda 
Sotočje Gorazd Renko.

LEA NAJBOLJŠA ŽE ŠESTIČ
Lea Einfalt je športnica Medvod že šestič 
zapored. "Leto 2016 je bilo zame zelo 
uspešno, čeprav na vseh tekmah tudi ni 
šlo po načrtih. Glavni cilj je bilo svetov-
no prvenstvo v kategoriji do 23 let, kjer 
se je vse poklopilo, tako forma kot dober 
dan. S tem uspehom sem bila zelo za-
dovoljna. Spomin na ta dan je še vedno 
prisoten," je povedala smučarska teka-
čica iz Zbilj, ki je že na lanskem Večeru 
športa napovedovala, da bi jo lahko na 
mestu športnice leta nasledila prav tako 
smučarska tekačica Anamarija Lampič, 
kar se letos še ni zgodilo, kot trenutno 
kaže, pa se bo prihodnje leto. Za Lampi-
čevo je namreč izjemno uspešna sezona, 
medtem ko Einfaltovi ni šlo po načrtih. 
"Ta sezona je bila slaba. Več treninga ni 
vedno bolje in to sem se v tej sezoni na-
učila. Vse je za nekaj dobro in izziv mi 
bo priti nazaj na svojo uspešno pot. Op-
timistično bom šla v novo sezono. S tek-

Nekdanja soseda že drugič skupaj športnika leta
Na Večeru športa so podelili male in velike športne plakete, eno športno priznanje ter 
naziva športnica in športnik leta 2016. Najboljša sta smučarska tekačica Lea Einfalt in 
plavalec Peter John Stevens.

Prejemniki športnih priznanj v občini Medvode za leto 2016



Za dvajset let Športne zveze Medvode so se pred torto postavili 
prvi predsednik Jože Omerzu, Darinka Verovšek, predsednica z 
najdaljšim stažem, in sedanji predsednik Milan Šobat.

Občinstvo je navdušila tudi plesalka ob drogu Iris Batista. 

movanj so me umaknili že nekaj pred koncem sezone, tako 
da je za mano že počitek. Zadnjih pet let temu nisem posve-
čala pozornosti, letos pa sem res prvič en mesec počivala in 
upam, da bo to pomagalo. S treningi bom kmalu začela," se 
je ozrla na pravkar končano sezono. Zanimivo, da sta bila s 
Stevensom nekaj časa celo soseda, se kopala v istem bazenu. 
"Njemu je voda postala zelo všeč, mene pa zanjo ni navdušil. 
Dobro se poznava in navijava drug za drugega," je nekaj besed 
namenila še tej temi.

PETER IZ AMERIKE ČESTITA VSEM NAGRAJENCEM

Petra Johna Stevensa na prireditvi ni bilo, saj študira in tre-
nira v Združenih državah Amerike. Priznanje je zanj prevzela 
mama Nena Stevens, ki je dejala: "Peter vedno pravi, da tisto, 
o čemer sanjaš, se ti bo izpolnilo, sploh če za to trdo delaš. 
Mislim, da sanja o tem, da postane številka ena na svetu." 
Kakšno leto 2016 je za plavalcem iz Pirnič in kaj ga čaka v tej 
sezoni, smo vprašali tudi Petra, ki se je, kot vedno, prijazno 
oglasil iz Združenih držav Amerike. "Veliko mi pomeni, da me 
domača občina podpira in tudi nagradi po odlični športni se-
zoni. V ponos mi je, da sem športnik Medvod. Naziv mi daje 
spodbudo in motivacijo za nadaljnje trdo delo. Lanska sezona, 
za katero sem prejel ta naziv, je bila predvsem vsa "srebrna". 
Začela se je z 2. mestom na prvenstvu NCAA, nadaljevala z 2. 
mestom na evropskem prvenstvu in tudi končala z 2. mestom 
na svetovnem prvenstvu. Največji spomin pa je, da se nisem 
uvrstil na olimpijske igre. Sprva mi je bilo to breme, ki me je 
le naučilo, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. Imam mnogo 
več motivacije in sem bolj vesel in osredotočen na vsakem 
treningu. Začela se je nova sezona in prvenstvo NCAA je že za 
mano. Na žalost se cilji niso uresničili, vendar moram upo-

števati, da sem imel dva tedna pred tekmovanjem trebušno 
virozo. Naslednji cilj bo svetovno prvenstvo v dolgih bazenih v 
Budimpešti konec julija. S pripravami sem že začel v Ameriki, 
po opravljenih izpitih za semester pa bom z njimi nadaljeval 
v Sloveniji s trenerjem Luko Berdajsem. Želje so vedno viso-
ke, pričakovanja so verjetno se višja. Želim si le trdo in do-
bro delo, ki se bo lahko spremenilo v medaljo," je pojasnil in 
dodal, da spremlja tudi športne uspehe v domovini: "Iskrene 
čestitke tudi Lei za naziv športnice Medvod. Vedno spremljam 
rezultate, podvige ostalih športnikov. Glede na to, da sem v 
Ameriki že tri leta, pa najbolj spremljam svoje prijatelje, so-
šolce iz Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, pa tudi sosede in 
občane Medvod, kako napredujejo, prinašajo odličja in dobre 
rezultate z velikih tekmovanj. Čestital bi vsem prejemnikom 
športnih nagrad za leto 2016 v Medvodah."

ŠPORTNA ZVEZA MEDVODE PRAZNUJE

Letos sta Javni zavod Sotočje in Občine Medvode podelila tudi 
športno priznanje, ki ga je za dvajset let uspešnega delovanja 
prejela Športna zveza Medvode. Ustanovljena je bila leta 1996 
in je začetnica celovitega delovanja na področju športa v ob-
čini. V dvajsetih letih delovanja je opravila veliko dela, eno 
najvidnejših vlog je opravila z zbiranjem podpisov za gradnjo 
in dogradnjo športnih objektov, Akcija je bila uspešna. Zbrali 
so 1500 podpisov in z njimi se je tlakovala pot izboljševanja 
pogojev za šport in rekreacijo v občini. Prvi je vodenje zveze 
prevzel Jože Omerzu, najdaljši staž v funkciji predsednice je 
zabeležila Darinka Verovšek, najkrajšega Franci Bohinc, sle-
dil je mandat Antona Bohinca, aktualni predsednik zveze je 
Milan Šobat. V Športno zvezo Medvode je vključenih 24 klubov 
in društev, kar pomeni skupaj 2682 članov. "Veseli smo, da 
je v zvezo vključenih toliko društev in klubov. Za nas so vsi 
športi enaki, pomembni, samo, da so. Omeniti velja osebo, ki 
bi za delovanje zveze zaslužila posebno priznanje. To je Kle-
men Svoljšak, ki opravi veliko dela," je dejal Šobat.
Za pester program je poskrbel tudi izbor nastopajočih: Dun-
king Devils akademija, ŠKD Latino Bit, judoista Sašo Jereb in 
Igor Potparič, Zmajčice, plesalka ob drogu Iris Batista in ple-
sna skupina The Artifex Crew. 
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V Hrašah pri Smledniku je 2. aprila po-
tekal 5. Memorial Henrika Sečnika. Tek-
movanje je bilo z mednarodno udeležbo 
in je potekalo v lepem vremenu, česar 
so se najbolj razveselili gledalci, ki so se 
v kar lepem številu zbrali predvsem na 
startno-ciljnem prostoru. Malce manj so 
bili verjetno navdušeni psi, ki so s tekmo-
valci nastopili na kolesu (bikejoring) in v 
teku (canicross), poleg tega pa še z vozič-
ki in skuterjem z enim psom ali dvema. 
Organizatorji so bili zadovoljni. "Prija-
vljenih je skoraj sto dvajset tekmoval-
cev. Vesel sem, da sta s programom 
prireditev popestrila tudi TD Hraše in 
Kmetija Janhar. Proga, ki poteka po ob-
čini Medvode, del pa po občini Vodice, je 
danes zelo zahtevna, ker je suha, tako 
da na zavojih kar drsi. Krog je za tekmo-
valne kategorije dolg 3,7 kilometra, za 

netekmovalni Šapa tek s kužki pa dva 
kilometra,« je povedal Matjaž Ovsenek, 
predsednik Društva športnih psov Slove-
nije, Škofjeločan, ki pa je v medvoškem 
okolju dobro poznan, saj je učitelj špor-
ta na OŠ Simona Jenka Smlednik. Na 
tekmi je nastopil v kolesarjenju s psom 
polarne pasme in osvojil drugo mesto, 
zadovoljen, da sta se na progi s psičko 
dobro ujela, da sta bila usklajen par, kar 
je bistvo. Memorial Henrika Sečnika je 
letos sploh edino tovrstno tekmovanje 
vlečnih psov v Sloveniji. V društvu, ki 

šteje dvanajst članov, so vsi stopili sku-
paj, da so organizacijo uspešno spravili 
pod streho. Dela, pravi Ovsenek, je veli-
ko, tudi s pridobivanjem dovoljenj: "Brez 
TD Hraše in kmetije Janhar ne bi mogli 
izpeljati tako zahtevnega tekmovanja." 
Potekal je tudi netekmovalni Šapa tek 
s kužki, prireditev pa so popestrile stoj-
nice in tudi zanimiv nastop kvadrilj 
Jahalnega centra kmetije Janhar. Dogo-
dek je bila dobra popestritev dogajanja 
v kraju in tudi promocija. Na njem so 
sodelovali številni krajani. 

V spomin  
na Henrika  
tekmovali s psi

Tekmovanje z vlečnimi psi v Hrašah, letos sploh edino tovrstno v Sloveniji, je bilo zanimivo 
tudi za gledalce.

NOVO  

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

Dobrodošli v svetu odličnih kuhinj.

–50 % na kuhinje Alples

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

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

www.prevc.si
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V soboto so člani KK Medvode v domači 
športni dvorani pred 230 gledalci odi-
grali še zadnjo domačo tekmo v letošnji 
zanje izjemni sezoni. S 74:69 so prema-
gali ekipo Enos Jesenice. S torkovo tek-
mo v Litiji, dobili so jo s 74:91, pa so kon-
čali sezono v tretji ligi. 
Brez poraza so se najprej uvrstili v Ligo 
za prvaka, kjer so prav tako odpravili 
vse nasprotnike in si zagotovili napre-
dovanje v drugo ligo. Ekipo je letos s 
klopi vodil trener Igor Pučko, kapetan 
pa je bil s 40 leti najbolj izkušen v ekipi 
Dean Bunčič, ki je hkrati tudi direktor 
kluba. "Nismo pričakovali, da bomo 
tako suvereni, smo si pa za cilj zasta-
vili uvrstitev v drugo ligo. Na tem smo 
delali tri leta in vselej nam je na koncu 
za malo zmanjkalo. Obstali smo na za-
dnji stopnički pred ciljem. Za letošnjo 
sezono smo sestavili ekipo, s katero 
smo računali, da nam lahko končno 
uspe," je povedal Bunčič in spregovoril 
o njihovih prednostih: "Igramo agre-

sivno igro po celem igrišču, hitro igro, 
pri nas se ne ve, kdo je prvi in kdo dva-
najsti igralec, vedno lahko kdo vskoči. 
To je naša največja prednost. Tudi kot 
ekipa se dobro razumemo in to tudi 
veliko pomeni. V ekipi je sicer nekaj 
Medvoščanov, kar nekaj pa jih je tudi 
od drugje. Redki smo stari čez trideset 
let, imamo tudi mlade pod dvajsetim 
letom. Smo kombinacija izkušenj in 
mladosti. To je nekaj lepega." V klubu si 
sicer želijo, da bi lahko v člansko eki-
po čim preje priključili mlade, doma-
če igralce, ko bodo za igranje v članski 
konkurenci dozoreli. "Dve leti se to za-
gotovo še ne bo zgodilo. Sedanja selek-
cija U15 igra že vsa leta v prvi ligi, a to 
so še mladi fantje", dodaja Bunčič. 
In kaj bo prinesla druga liga? V Med-
vode kvalitetnejšo košarko, pa tudi ne-
kaj več stroškov. "Za drugo ligo bomo 
potrebovali od 15 do 20 tisoč evrov več, 
kar skupaj pomeni proračun za celotni 
klub okrog 90 do 100 tisoč evrov. Upam, 
da nam bo uspelo zbrati toliko denar-
ja. Gledam pozitivno in se zahvaljujem 
vsem, ki so nam že doslej stali ob stra-

ni. Dobro delamo. Imamo vse selekcije 
od najmlajših pa do članov, torej celo-
tno piramido," še pravi Bunčič, na vpra-
šanje o konkurenci v drugi ligi pa odgo-
varja: "Ne glede, da v tretji ligi v sezoni 
nismo poznali poraza, pa je druga liga 
nekaj drugega. Potrebne bodo okrepitve 
predvsem pod košem in na mestu or-
ganizatorja igre. Cilj bo obstanek v ligi, 
v kateri bo igralo deset ekip. Vse bomo 
naredili, da nam bo to uspelo." 

Košarkarjem je uspelo: napredujejo v drugo ligo
Za medvoško člansko košarkarsko ekipo je izjemna sezona, ki so jo končali brez 
enega samega poraza. V prihodnji sezoni bodo igrali v drugi ligi.

Košarkarji Medvod so prvaki tretje slovenske lige.

Stan
Servis koles
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Športne pedagoge imajo zaposlene le v redkih vrtcih. Od jese-
ni so to novost uvedli v Vrtcu Medvode, športno pedagoginjo 
pa za zdaj financirajo iz lastnih sredstev. Zavedajo se veli-
kega pomena sistematične vadbe že v predšolskem obdobju. 
S športno pedagoginjo vadijo vse skupine vseh sedmih enot, in 
sicer enkrat tedensko ob prisotnosti vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja, ki vadbo nato izvajajo tudi sami. Dolžina vadbe je od-
visna od starosti otrok in traja od štirideset minut pri najmlaj-
ših do ene ure pri starejših skupinah. Vadba je raznovrstna. 
Obiskali smo jo pretekli mesec v enoti Pirniče. Športna pedago-
ginja Mateja Henigman je otrokom pripravila poligon, ki jim je 
predstavljal pravi izziv s plezanjem, skoki, vajami za spretnost 
... Marec je bil namreč v znamenju gimnastike. "Na Fakulteti 
za šport se že dlje časa trudijo, da bi telovadba na takšen način 
prišla v vse vrtce. Gibanje je otrokova osnovna potreba, in če 
je ne ohranjamo, lahko marsikaj zamudimo. Prednost je, da 
izobražen strokovni kader načrtno in sistematično organizi-
ra strokovno vadbo in se poglablja v posameznega otroka. Ker 
smo na vadbi prisotni trije – poleg mene še vzgojitelj in pomoč-
nik vzgojitelja – lahko čas namenimo vsakemu posebej in ugo-
tovimo morebitne primanjkljaje na področju gibanja," je poja-
snila športna pedagoginja v Vrtcu Medvode Mateja Henigman.  
Otroke seznanja z različnimi športi. "Tako že v zgodnjih letih 
spoznajo, kateri športi so jim bliže. Septembra je bilo uvajal-
no obdobje in smo se bolj spoznavali, nato smo nadaljevali 
z naravnimi oblikami gibanja, plesom in rajalnimi igrami, 
ritmično gimnastiko, elementarnimi igrami z obroči, malim 
tenisom, zimskimi igrami in športi, rolanjem ... Marec je v 

znamenju gimnastike, na vrsto bo nato prišla atletika in špor-
ti z žogo," je dejala Henigmanova, ki je le še potrdila že znano 
dejstvo, da je gibljivost otrok slaba že v predšolskem obdo-
bju: "Najšibkejši so prav v gibljivosti ter tudi moči rok in nog." 
Otroci so bili med vadbo videti zadovoljni. Nekateri so bili bolj 
spretni, drugi manj, vsi pa bodo tudi s pomočjo strokovno vo-
dene vadbe v vrtcu napredovali. In ni zaman, da pravijo, da 
se vsak evro, ki ga vložimo v naše najmlajše, kasneje večkrat 
oplemeniti. Poleg uvedbe športne pedagoginje so v medvo-
škem vrtcu vključeni tudi v projekt Fit4kid, s katerim se učijo 
preko gibanja.

Otroci in šport: marca gimnastika, aprila atletika
V Vrtcu Medvode imajo v letošnjem šolskem letu športno pedagoginjo,  
ki z otroki vseh skupin v sedmih enotah izvaja sistematično strokovno vadbo.

Otroci v vrtcu v Pirničah so si najprej ogledali, kako poteka vadba 
na poligonu, nato pa so poskusili še sami. V ospredju je športna 
pedagoginja Mateja Henigman. 

MAJA BERTONCELJ

V norveškem Drammnu se je na dan 
žena pisala zgodovina slovenskega 
smučarskega teka. Zanjo je poskrbel Ja-
nez Lampič iz Valburge, ki se je v sprin-
tu v klasični tehniki prvič na tekmi sve-
tovnega pokala uvrstil med najboljšo 
trideseterico in nastop končal na izvr-
stnem 11. mestu. To je doslej najboljša 
uvrstitev kakšnega slovenskega tekača 
na tekmah najvišjega ranga. Izboljšal 
je 14. mesto Mateja Sokliča. Družinski 
uspeh je s 6. mestom dopolnila še nje-
gova starejša sestra Anamarija. Oba sta 
člana TSK Triglav Kranj.

V polfinalu je Janez tekel ob boku petih 
Norvežanov. To je bil tek, ki ga zagotovo 
ne bo pozabil. "Že v kvalifikacijah sem 
se počutil zelo dobro in tekel povsem 
sproščeno. Nad šestnajstim časom sem 
bil presenečen. V nadaljevanju sem bil 
pozoren na izbiro skupine in izbral hi-
tro, tako da sem se uvrstil v polfinale, 
kjer pa mi je že zmanjkalo nekaj moči," 
je pojasnil Lampič. Letošnja sezona je 
bila v slovenski smučarsko-tekaški re-
prezentanci najbolj prav v znamenju 
priimka Lampič. Anamarija je poskrbe-
la za svojo prvo zmago v svetovnem po-
kalu in sezono končala s turkizno maji-
co najboljše tekačice do 23 let na svetu. 

"Zelo sem vesela, saj je za mano prva 
sezona, ki se je iztekla po načrtih. Nič ni 
šlo narobe, nobenih težav nisem imela 
z zdravjem. Že to je velik uspeh. Na za-
četku sezone sem si rekla, da želim biti 
blizu turkizni majici. Po prvih tekmah 
ni kazalo dobro, po zmagi v Pjongčangu 
pa sem želela majico ubraniti do konca 
sezone. Dobila sem en tak majčken po-
kal, ki bo zelo lep spomin. Za mano je 
res dobra sezona in želim si, da bo tako 
šlo tudi naprej. Komaj čakam naslednje 
sezone in predvsem olimpijske igre pri-
hodnje leto," je zadovoljna Anamarija. 
Na olimpijske igre si seveda želi tudi 
Janez.

Janez zgodovinsko, Anamarija v turkiznem
Sestra in brat iz Valburge sta uspešno zaključila sezono.
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V podjetju Rodex z Rov pri Radomljah so se ob koncu lanskega leta znova 
odločili, da bodo denar, namenjen novoletnim voščilnicam in koledarjem, 
podarili v dober namen in tistim, ki pomoč res potrebujejo. Odločili so se za 
nakup potrebščin s seznama nujno potrebne opreme pediatrične klinike. 
Kupili so dva visoko kakovostna prenosna računalnika, ki bosta kos napre-
dnemu informacijskemu sistemu v zdravstvu, in ju v torek, 21. februarja, 
podarili pediatrični kliniki v Ljubljani. 

Namesto novoletnih čestitk donacija 
otrokom

Darilo sta pediatrični kliniki predala direktor podjetja Rodex Aleš Rode in in 
vodja prodaje vozil Gorazd Žagar. 

Najnovejša pnevmatika Dunlop RoadSmart III SC z zdru-
žitvijo preizkušenih in novih tehnologij predstavlja op-
timalno opremo za voznike močnejših ter športnih sku-
terjev proizvajalcev, kot so BMW, Kymco, Suzuki, SYM 
in Yamaha. Pri razvoju nove pnevmatike so pri Dunlopu 
združili že preizkušene tehnologije z novimi, saj so že-
leli zadovoljiti visoke zahteve motoristov, ki pri svojih 
skuterjih stremijo k udobnemu vsakodnevnemu prevo-
zu, obenem pa si želijo športne vožnje in okretnosti, 
značilne za športno-turna motorna kolesa. Ob nagibu v 
ovinku lahko razlika v previsu med sprednjo pnevmati-
ko pod kotom in zadnjo, usmerjeno naravnost, privede 
do tršega krmiljenja in vodenja motornega kolesa. Če-
prav je to pri športnih motociklih v nekaterih primerih 
zaželeno, saj vozniku pri zelo visoki hitrosti zagotavlja 
boljši občutek in več povratnih informacij, je Dunlop 
pri različici za skuterje poskrbel, da je za krmiljenje po-
trebnega manj napora. S spremenjeno obliko bočnice 
je tako zagotovil lažji vstop v ovinek, kar je idealno za 
vsakodnevne mestne voznike, ki potrebujejo okretnost 
in hiter odziv pri spreminjanju smeri. Športno-turna 
pnevmatika RoadSmart III se je že izkazala na neodvi-
snih testih. Pnevmatika RoadSmart III SC je na voljo v 
dveh sprednjih dimenzijah (120/70R14 in 120/70R15) 
in dveh zadnjih (160/60R14 in 160/60R15), s katerimi 
pokriva širok razpon skuterjev. 

Pametna pnevmatika  
za skuterje

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 

peugeot.si

PEUGEOT 208

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 5 vrat EUR6) – 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 04.01.2017 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.757 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.

TEMPOMAT 5 vrATPrOSTOrOČNO TELEFONIrANJE 

PEUGEOT_208_oglas_POTUJ_KONCESIONARJI_210x148_v2.indd   14 15/03/2017   22:03



36 | NA KOLESIH

Renault priporoča

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 6,2 l/100 km. Emisije CO2 85 - 139 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.  

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
*** Ob naročilu vozila Renault v Avtohiša Malgaj d.o.o. med 05. in 30.04.2017 vas ob predložitvi tega letaka letna vinjeta stane 40€.
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Izračun je narejen na dan 28.02.2017 za Novi Megane Life SCe 115. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 12.190 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.167,72 €  je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 0 % in polog v višini 5.022,28 €. EOM = 2,54  in se 
lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 7.522,61 €, od tega znašata zavarovalna premija 
255,89 € in strošek odobritve kredita 99 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 149,33 €. V primeru, da znesek financiranja presega 3.900 €  in  je 
obdobje daljše od 12 mesecev ste upravičeni do brezplačnega podaljšanega jamstva.
*Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno 
vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun.
Ponudba velja do 30.4.2017. Renault Nissan Slovenija si pridržuje pravico do podaljšanja ali predčasnega zaključka akcije.

S sklenitvijo brezobrestnega financiranja dobite Novi Megane Life 
SCe 115 že za 149 € mesečno. V ponudbo je vključeno:
– Brezplačno podaljšano jamstvo za obdobje 5 let ali 100.000 km
– 0% obrestna mera
– 1000 € bonusa ob menjavi staro za novo*
– 800 € rednega popusta

Renault brezobrestno financiranje

renault.si

www.avtohisamalgaj.si
www.avtohisamalgaj.si

Avtohiša Malgaj d.o.o.
PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Prodaja novih vozil Tel.: 01 20 00 550, Prodaja rabljenih vozil Tel.: 01 20 00 560
Servis Tel.: 01 20 00 570, E-mail: info@malgaj.com
PSC Trbovlje, Gabrsko 30b, 1420 Trbovlje, Prodaja novih in rabljenih vozil Tel.: 03 56 33 110, Servis Tel.: 03 56 33 120
Odprto od pon. do pet od 8.00 do 19.00 ure, sob. od 8.00 do 13.00 ure, ned. zaprto

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Renault priporoča Sl
ika

 je
 si

m
bo

ln
a.

 R
en

au
lt 

N
iss

an
 S

lo
ve

ni
ja

, d
.o

.o
., D

un
aj

sk
a 2

2,
 15

11
 Lj

ub
lja

na
.

renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

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

AVTOHIŠA MALGAJ D.O.O.. Tržaška 108, 
1000 Ljubljana, telefon 01 2000 550, 
mail info@malgaj.com, www.avtohisamalgaj.si
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Iz korporacije Kia Motors poročajo, da so marca 2017 po svetu sku-
pno prodali 238.222 vozil. Rast je zabeležena tako na domačem 
korejskem trgu (+21,6 odstotka, 47.621 prodanih vozil) kot tudi na 
ostalih trgih, kjer so prodali 190.601 vozilo in zabeležili 4,1-od-
stotno rast v primerjavi z lanskim marcem. Kiin najbolje prodajan 
model je bil športni terenec Sportage, ki je marca našel 41.781 no-
vih kupcev. Model Cerato, ponekod ga tržijo pod imenom Forte ali 
K3, ki je Kiin predstavnik v razredu C izven Evrope. Na stari celini 
Kiine barve zastopa model Cee’d, bil je drugi najbolje prodajan 
model s 25.720 vozil, medtem ko je tretje mesto zasedel terenec 
Sorento z 18.835 prodanimi primerki. Kia se je marca dobro od-
rezala tudi v Sloveniji, saj je bilo prvič registriranih 210 vozil, kar 
je 17 odstotkov več kot marca lani (179 vozil). Najbolj priljubljeni 
modeli pri nas so bili: Cee’d (88 vozil), Sportage (79) in odhaja-
joči Rio (22), ki se maja pri nas predstavi v povsem novi podobi.

Kia uspešna tudi v Sloveniji
Hyundai je razkril ime svojega novega malega križanca, pred-
stavnika razreda B-SUV. Četrti član družine SUV se bo imenoval 
Kona in se bo pridružil že uveljavljenim modelom Grand Santa 
Fe, Santa Fe in Tucson. Na tržišče bo prinesel svež veter v smislu 
vrhunske vozne dinamike in izjemne prostornosti ter bo odražal 
način življenja sodobnih kupcev. Hyundai Kona bo predstavljal 
pomemben mejnik na Hyundaijevi poti do začrtanega cilja; po-
stati vodilna azijska avtomobilska znamka v Evropi do leta 2021. 
Svoj uspeh bo gradil na dokazani verodostojnosti športnih teren-
cev, ki jih je bilo v Evropi vse od leta 2000 do danes prodanih 
več kot 1,4 milijona. Ime Kona nadaljuje strategijo Hyundaijevega 
poimenovanja športnih terencev in izhaja iz Havajev. Kona se bo 
ponašal s pravimi SUV-geni, progresivnimi oblikovalskimi pote-
zami in premium funkcijami ter bo poskrbel za dodatno privlač-
nost blagovne znamke.

Novi Hyundaiev križko

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

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo
  prepisi vozil
  zavarovanje vozil

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

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil
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MAJA BERTONCELJ

Pomlad je prebudila tudi naše vrtove in bliža se letošnje Flan-
canje v Smledniku, ki bo 13. maja. Tokrat predstavljamo še 
tretjo izmed značilnih avtohtonih vrst, ki jo organizatorji iz-
menjave sadik in semen posebej poudarjajo, in to je solata 
Mohoričeve mame.
Julijana Mohorič iz Dragočajne je njeno seme pridelovala več 
kot trideset let in tradicija gre preko hčerke in snahe še vedno 
naprej. Solato je imela v hladilniku tudi ob našem obisku. Pri-
nesla ji jo je hčerka, ki jo je čez zimo pridelala v rastlinjaku. 
"Ne vem, katere vrste je ta naša solata, saj je pri hiši že toliko 
let. Dala mi jo je sestrična. Uspeva celo leto. Zelo je okusna. 
Jeseni jo poseješ, čez zimo zaščitiš in naredi glave. Spomnim 
se, da je bilo eno zimo toliko snega, da sem si mislila, da ne bo 
prezimila, pa je ostala. Ko mi jo prinesejo, jo dam v hladilnik 
in se dolgo obdrži. Solato imam pa res rada. Tale se kar sama 
je. S kosom kruha si jo včasih pripravim kar za malico," je po-
vedala Julijana Mohorič - Mohoričeva mama. Leta, februarja 
jih je dopolnila že 89, ji ne dopuščajo več dela v vrtu, kuha si pa 
večinoma še vedno sama. "Pogledam pa še na vrt. Bi šla okopa-
vat in sadit, pa zadnja tri leta ne morem. Za vrt sedaj skrbita 
snaha in vnukinja. Prinesejo mi pridelke, tako da imam celo 
leto domačo zelenjavo. Če je ne bi imela, sploh ne vem, kaj bi 
kuhala. Če nimaš vrta, nimaš česa kuhati. Najbolj cenim pri-

delke iz domačih vrtov," poudari. Na Flancanju v Smledniku še 
ni bila, zdi pa se ji prav, da se tradicija izmenjave flanc nada-
ljuje: "Flance smo si vedno menjavali. Ena je imela to, druga 
drugo in na koncu smo imele vse. Včasih ni bilo toliko denarja 
in smo semena sami pridelali," je še dodala Julijana, ki je vrsto 
let z očetom skrbela za kmetijo.

Solata Mohoričeve mame

Sp. Pirniče 42, 1215 Medvode
www.okolica-bilban.si, info@okolica-bilban.si

GSM: 031/230-347 – Primož  
041/506-584 – Vinko

   Vzgoja ter prodaja vseh vrst okrasnih rastlin za balkone in vrtove

  Urejanje vrtov

    Urejanje dvorišč z možnostjo asfaltiranja ali polaganja tlakovcev

   Montaža ter prodaja vseh vrst vrtnih ograj ter vrat na daljinski pogon

   Strojne storitve z gradbeno mehanizacijo

   Pri nas kupljeno balkonsko cvetje sadimo v naša ali vaša 
korita brezplačno

 
  

Pri nakupu balkonskega cvetja nad 50 EUR  
PREJMETE PRAKTIČNO DARILO.

AKCIJSKA PRODAJA SADIK ZA ŽIVO MEJO.
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SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta v teh dneh nabira ko-
prive in jih uporablja tudi v kuhinji. Pre-
dlaga nekaj idej.

ČAJ IZ KOPRIV

"Korenine koprive nabiramo marca ali 
aprila, liste pa junija, julija ali avgusta. Po 
navadi iščemo veliko koprivo. Nabiramo 
jih v velikih količinah za sušenje, kuha-
nje, solate in pripravo polivk. V prehra-
ni uporabljamo čim bolj mlade vršičke 
in liste koprive. Če smo jih nabrali večje 
količine, jih lahko tudi posušimo. Čaj iz 
samih kopriv je priporočljivo piti enkrat 
do dvakrat na leto po en mesec. Pripra-
vljamo ga sproti in njegov okus je dober 
brez vseh dodatkov. Ravno v tem obdobju 
pijem čaj iz posušenih listov koprive. Vsa-
ko jutro in večer ga pripravim skodelico 
predvsem zato, da si očistim kri, in sploh 
za dobro počutje. Trenutno preverjam 
tudi, ali mi bo pomagal pri moji sladkor-
ni bolezni. Jušno žlico koprive prelijem z 
2 dl vrele vode in pustim tri do pet minut 
in popijem toplo. Koprive lahko tudi sku-
hamo. Pri tem moramo biti pozorni pred-
vsem na to, da vode, v kateri so se kuhale, 
ne odlijemo, saj bi s tem zavrgli mnogo 
koristnih rudninskih snovi. Sicer pa jih je 

najbolje le na kratko podušiti, nekaj mi-
nut v vreli vodi. Možnosti je nešteto, upo-
raba pa podobna kot pri špinači in blitvi. 
Dodamo jih kuhanemu krompirju ali 
drugi zelenjavi, iz njih skuhamo juhe in 
enolončnice, uporabimo kot prilogo, z nji-
mi napolnimo zavitke. Mlade koprive je 
že moja mama pripravila na način, kot se 
pripravlja špinača," pojasnjuje Marješka 
Pehta in dodaja še dva recepta. 

KOPRIVNI SMUTI

Zanj potrebujemo: sok štirih pomaranč 
(ali kar cele pomaranče), pest mladih li-
stov kopriv, pest regrata, voda po potrebi.

JUHA S KOPRIVAMI, KROMPIRJEM  
IN ČEMAŽEM

Dva krompirja olupimo in narežemo na 
kocke, dodamo vodo in pristavimo na 
ogenj, dodamo pest koprivnih listov in 
pest čemaža. Vse skupaj kuhamo toliko 
časa, da je krompir kuhan. S paličnim 
mešalnikom vse skupaj spasiramo. Po-
novno zavremo, začinimo in solimo, 
sama dodam še malo čebule in česna 
in vse še enkrat s paličnim mešalnikom 
spasiram. Na krožniku dodajte še popra-
žene kocke kruha in okrasite s sladko 
tekočo smetano.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Koprive v kuhinji
Končno je v deželo prišla težko pri-
čakovana pomlad in pregnala zimo 
in seveda spremljajoče tegobe, po-
vezane z mrazom, med katere sodijo 
bolezni in ne nazadnje stroški za ogre-
vanje. No ja, oblast bo že poskrbela, 
da nam ne bi fičnikov ostajalo. Večina 
tako in tako nima teh težav, da bi se 
kaj posebno trudili zapraviti tisto, kar 
pade petnajstega ali okoli prvega, še 
sploh, če se jim okoli zadnjice mota 
trop otročajev, ki ima vedno kup neiz-
polnjenih želja, pa še poletje s poči-
tnicami in dopusti bo kot bi mignil tu. 
Tako se nam vrti naše življenje in prav 
zaradi poplave informacij, ki nas na 
najrazličnejše načine preplavljajo, po-
staja naš svet vse manjši in le najsta-
rejšim med nami to okoli nas zadošča, 
vse druge pa vleče ven iz naše male 
deželice. Kje sem naredil ta posnetek? 
Odgovore pošljite do konca aprila na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". 
En pravilen odgovor bomo izžrebali in 
pošiljatelja nagradili.

V marčevski številki sem vas spraše-
val, kje sem naredil zgornji posnetek. 
Hodil sem po Žlebeh. Nagrado prejme 
Milan Čarman iz Sore. Poslali vam jo 
bomo po pošti.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

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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Petek, 14. 4. 2017  klub Jedro, ob 19. uri 
DELAVNICA S SPOMLADANSKIMI ZELIŠČI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 15. 4., in nedelja 16. 4. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure
ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE
KUD Jarem, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 15. 4. 2017  klub Jedro, ob 20. uri 
POTOPISNO PREDAVANJE – NIKA BERGANT: ROMUNIJA
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Torek, 18. 4. 2017  Zbor izletnikov na postaji pri Šparu, ob 7. uri
IZLET DU MEDVODE: GORIŠKA BRDA – ŠTORIJA
DU Medvode, T: 36 12 303 ali 041 477 902

Torek, 18. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 19. 4. 2017  Zlati kotiček, Mercator center, od 11. do 13. ure
DELAVNICA: PRIPRAVKI ZA NEGO KOŽE IZ DOMAČE LEKARNE
Zavod zlata mreža in DU Medvode, T: 041 295 040

Sreda, 19. 4. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode ob 19. uri
DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, prijave na tel: 031 669 824,  
E: dario.sound design@gmail.com

Sreda, 19. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30
SPREMLJEVALNI DOGODEK OB NOČI KNJIGE: NARA PETROVIČ:  
SLOVENIJA NAVODILA ZA UPORABO 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 20. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 18. uri
SPREMLJEVALNI DOGODEK OB NOČI KNJIGE: KNJIŽNI VEČER Z MAG.  
TILKO JAMNIK, PROMOTORKO BRANJA IN STROKOVNJAKINJO  
S PODROČJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 20. 4. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 19.30
TRIO, KOMEDIJA ZA ABONMA SOTOČJE IN IZVEN
JZ Sotočje, T: 36 14 346 ali 041 378 050, E: turizem@medvode.info 

Petek, 21. 4. 2017  Zlati kotiček, Mercator center, od 9. do 11. ure
DELAVNICA: RISANJE MANDAL
Zavod zlata mreža in DU Medvode, T: 041 295 040

Petek, 21. 4. 2017,  klub Jedro, ob 17. uri 
ŠOLA ZA VZGOJO STARŠEV
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Petek, 21. 4. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 18.30
S PESMIJO DO VAŠIH SRC
Učiteljski pevski zbor OŠ Preska, T: 051 660 600

Petek, 21. 4. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri
PREDAVANJE IZ CIKLA DOPOLNIMO SPOZNANJA
Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 22. 4., in nedelja, 23. 4. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure
ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 22. 4. 2017  Zbor udeležencev je pri POŠ Topol, ob 10. uri
BRANJA DREVESOM
KUD Fofité, T: 041 417 970, E: gregor@rozman.si 

Sobota, 22. 4. 2017  klub Jedro, ob 18. uri 
KONCERT UČENCEV ŠOLE BOBNOB KLEMNA MARKLJA
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 23. 4. 2017
IZLETNIŠKI ODSEK: LAŠČEK 1071 M (4 URE HOJE)
PD Medvode, prijave na tel: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si 

Nedelja, 23. 4. 2017  Trnovec pri KS, ob 11. uri
KODER SONCE HODI, ODKRITJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ  
PARTIZANSKIH TISKARN; ZZB NOB MEDVODE
TV Medvode in JZ Sotočje Medvode, T: 051 654 466

Nedelja, 23. 4. 2017  Gostilna Na vihri, od 12. ure dalje
TRŽNICA VIHRA POD KOZOLCEM
Gostilna Na vihri, T: 041 561 059, E: navihri@gmail.com 

Nedelja, 23. 4. 2017  klub Jedro, ob 19. uri 
ZVOČNA KOPEL Z GONGI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Torek, 29. 4. 2017  Zbor pohodnikov pred trgovino Špar v jutranjih urah
IZLET DU MEDVODE: BLEJSKI VINTGAR–SV. KATARINA–HOM–VINTGAR 
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 25. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 25. 4. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA NA ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU;  
Z LILIJANO PAHOR, DOBITNICO PRIZNANJA ZA PROMOCIJO UČENJA IN 
ZNANJA 2012 IN STROKOVNO SODELAVKO BORZE DELA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 26. 4. 2017  Kulturni dom Medvode
MOJKINO V MEDVODAH 
Info: www.mojkino.si

Sreda, 26. 4. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode, ob 19. uri
DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, prijave na tel: 031 669 824,  
E: dario.sound.design@gmail.com

Četrtek, 27. 4. 2017  Začetek pohoda je pod Starim gradom v Smledniku 
(pri vodnem zajetju), ob 9. uri
POHOD PO POTEH SPOMINOV IN PRIJATELJSTVA 
TD Smlednik, T: 041 426 146, E: turisticno.drustvo@smlednik.si 

Četrtek, 27. 4. 2017  Prostori za dialog; Medvoška 4, ob 9. uri
KREPOSTNO VODITELJSTVO
Za dialog, T: 031 833 576, E: kaja@zadialog.si

Sobota, 29. 4.–2. 5. 2017
ROMANJE NA ČEŠKO
Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 29. 4. 2017  klub Jedro, ob 10. uri 
LAN PARTY – TURNIR V IGRANJU RAČUNALNIŠKIH IGRIC
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Prireditve v aprilu in maju 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: 12. 5., 9. 6., 14. 7., 8. 9., 13. 10., 10. 11. in 8. 12. 2017,  ter objavo na spletni strani www.
zavodsotocje.si, www.medvode.info, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. T: 36 
14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info  W: www.medvode.info. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode 
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Nedelja, 30. 4. 2017  Goričane, ob 19. uri
PRVOMAJSKO KRESOVANJE V GORIČANAH Z ANSAMBLOM NALET 
TD Goričane – Vaše, Info: TIC Medvode, T: 36 14 346 ali 041 378 050,  
E: turizem@medvode.info

Nedelja, 30. 4. 2017  Gostilna Na vihri, ob 20. uri
TRADICIONALNO KRESOVANJE NA KATARINI
Gostilna Na vihri, T: 041 561 059, E: navihri@gmail.com 

Nedelja, 30. 4. 2017  Stari grad Smlednik, ob 20. uri
PRVOMAJSKO KRESOVANJE NA SMLEDNIŠKEM GRADU 
Andreja Zavrl s.p., T: 040 396 973

MAJ
Ponedeljek, 1. 5. 2017  Pri gostilna Dobnikar, ob 11. uri 
PRVOMAJSKI NAGELJ IN GOLAŽ NA KATARINI PRI GOSTILNI DOBNIKAR
TD Katarina in Gostilna Dobnikar, T: 36 12 910, 
E: info@gostilna-dobnikar.com 

Sreda, 3. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30
POTOPIS: Z ZORANOM FURMANOM PO BIVŠI JUGI
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 4. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 9.30
MEDVODKOVE IGRALNE URICE; ZA PREDŠOLSKE OTROKE,  
KI ŠE NE HODIJO V ŠOLO IN NE OBISKUJEJO VRTCA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 4. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17.00
IZOBRAŽEVALNO-USTVARJALNA DELAVNICA O ŽIVALIH  
Z DRUŠTVOM REKS IN MILA                                                                                                                                            
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 9. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17.00
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 10. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30
TRADICIONALNA EVROPSKA MEDICINA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Ponedeljek, 15. 5. 2017  Knjižnica Medvode, brez odprtja 
LIKOVNA RAZSTAVA V SKLOPU ŠPANSKE BRALNE ZNAČKE POD  
VODSTVOM B. PREGELJ IZ ZALOŽBE MALINC
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 16. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17.00
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 17. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30
TOMAŽ ZADNIK: BOLEZNI GOVED, DIAGNOSTIČNI PRIROČNIK
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 18. 5. 2017  Knjižnica Medvode, ob 18.00
KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK, PROMOTORKO BRANJA  
IN STROKOVNJAKINJO S PODROČJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI;  
ZAKLJUČNI VEČER SEZONE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v 
Sotočju dne 10. marca 2017 z geslom: SREČANJE MLADIH MED-
VOŠČANOV, prejmejo knjigo GOBE. To so: Danica Benkovič iz 
Medvod, Marjan Poljanec iz Medvod  in Karmel Marija iz Med-
vod. Nagrajencem iskreno čestitamo. 
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Nagrade:  tri knjižne nagrade

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 3. maja 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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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure, sobota od 7. do 12. ure

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:

 ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in plina  

(CO2 in UNP)

 najem točilnih aparatov  
za pivo

 možnost dostave na lokacijo

 možnost vračila  
neporabljenega blaga

 po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo
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KOLESARSKI IZLET 10.–12. maja 2017

www.gorenjskiglas.si

Po Goriškem in Krasu
Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarjenju po 
Goriških brdih, Furlaniji in Krasu. To ni zahtevno  
kolesarjenje in ga bomo sproti prilagajali kolesarjem. 
Ves čas kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi 
prevažal vašo dodatno opremo. 

Datum: od 10. do 12. maja

Cena izleta je 145 EUR in vključuje:
prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj,  
avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, dve nočitvi 
z zajtrkom za vse dni kolesarjenja, prehrana med kolesarjenjem. 

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali  
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.



PRODAJALNA MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,

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

UGODEN NAKUP
Ponudba velja od srede 19. do sobote 29. aprila (oz. do razprodaje zalog).

NOVO V MEDVODAH

- BARVE, ČOPIČI
- APNO, CEMENT

- BARVNI SPREJI, SILIKONI, MONTAŽNE PENE

DOMAČI PRIDELKI V ZADRUGI

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

KUPON ZA
10% POPUSTA*
NA CELOTEN NAKUP V TOREK, 

18. APRILA 2017.
*10% popust velja ob enkratnem nakupu v prodajalni. Popust ne velja za kmetijski 
repromaterial kot so semena (koruza, krompir, žita, poljščine), gnojila (mineralna 

25kg, foliarna 1l), krmila, ffs (250ml in več) in naftni derivati. Predviden
je za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za

pravne osebe ter samostojne podjetnike. 

Sreda, 19. april (17.00 – 19.00) – PLANTELLINA DELAVNICA – Balkonske zasaditve

26,55€

TLAČNA
PRŠILKA, 5l
Gardena
kvaliteta.

OKRASNA
TRAVA

1kg (za 40m2)

ASEF 
ZEMLJA ZA 

PELARGONIJE
40l

RUMENE PLOŠČE 
LEPLJIVE MALE

FERMENTIN
5kg

ORGANIK 25kg  
Dolgodelujoče 
organsko gnojilo

18,45€

+
DARILO

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

11,90€

5,55€
AKCIJA

7,93€ -30%

9,79€
AKCIJA

13,98€ -30%

5,40€

5,80€
HOMEOGARDEN 
ORGANSKI VRT
10kg

12,50€
BIOKIL S
PRŠILKO

500ml

3,99€

HUMKO FLOR
50l

4,70€

DIŠAVNICE V LONČKU

1,10€
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