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Občinski odbor Socialnih demokratov 
Medvode je 1. februarja pripravil okro-
glo mizo na tematiko gorske kmetije in 
krajinski park Polhograjski Dolomiti, 
prehranska samooskrba ter žledolom 
in napadi podlubnikov.
Sejna soba občine Medvode je bila polna, 
okrogle mize so se udeležili tudi župan 
Nejc Smole, podžupanja Darinka Vero-
všek, nekateri občinski svetniki, šte-
vilni kmetje in tudi čebelarji. V prvi uri 
je minister predstavil delo ministrstva 
in ukrepe za pomoč kmetom, nato pa 
so na vrsto z vprašanji prišli udeležen-
ci. Poleg ministra je nanje odgovarjala 
tudi državna sekretarka na ministrstvu 
Tanja Strniša. »Letošnje leto bo zelo po-
membno, saj bo to leto javnih razpisov 
za ukrepe iz Programa razvoja podeže-
lja. Bo jih več kot dvajset. Zagotovljenih 
naj bi bilo toliko sredstev, da bodo kme-
tije, ki bodo pripravljene, denar načelo-
ma dobile. Preko javnih razpisov bomo 
razdelili od 140 do 150 milijonov evrov 
evropsko-slovenskega denarja. To je 
okno priložnosti, ki ga je treba izkoristi-
ti,« poudarja minister Dejan Židan, ki je 
takole povzel probleme, ki so jih izpo-
stavili udeleženci: »Imamo kmetije, ki 
se morajo širiti ali spremeniti lokacijo, 
pa ne dobijo dovoljenja za gradnjo dru-

gje. To bo sedaj rešil nov zakon o kme-
tijskih zemljiščih, ki je trenutno v par-
lamentarni proceduri in bo, kot kaže, še 
v prvem polletju sprejet. Bo pa nekatere 
stvari treba narediti tudi na ravni obči-
ne. Zelo težko je kmetom, ki se ukvarjajo 
s proizvodnjo surovega mleka, saj je kri-
za velika v celotni evropski uniji. Vpe-
ljali bomo nekatere nove ukrepe. Eden 
od teh je, da bomo letos sofinancirali 
rejo živali na prostem. Zelo pomemb-
na je bila razprava, kako povečati delež 
lokalne hrane v javnih zavodih. Tu sta 
dve možnosti: že sedaj imajo javni za-
vodi možnost, da dvajset odstotkov hra-
ne, do osemdeset tisoč evrov, kupijo od 
kmetov neposredno prek naročilnice. 
Ker občinski uradniki bistveno bolje ob-
vladajo javne razpise kot morda ravna-
telji v osnovnih šolah in vrtcih, je moja 
pobuda, da občine to prevzamejo nase 
in s pozitivno diskriminatornim razpi-
som omogočijo, da bodo lokalni kme-
tje na njem lažje uspeli. Takšen razpis 
bi bil lahko tudi za prodajo na lokalni 
tržnici. Kar se tiče hribovskih kmetij, 
bodo čez nekaj tednov prvič dobili izpla-
čano posebno podporo za proizvodnjo 
surovega mleka. S 1. januarjem 2017 
uvajamo dodatno spodbudo kmetijam, 
ki imajo naklon kmetijskega zemljišča. 
Ravno zaradi gorsko-hribovskih kmetij 
si želim, da bi bil zakon o gospodarjenju 

v državnem gozdu čim prej sprejet, ker 
bomo dali v državnem gozdu tem kme-
tijam možnost dodatnega dela in doda-
tnih prihodkov.« 
S strani udeležencev sta bili izpostavljeni 
tudi tematiki slovenskega medu in davč-
nih blagajn, za katere je bilo povedano, 
da bi bila boljša rešitev pavšalna obdav-
čitev. "Država nas drži vedno malce nazaj. 
Imamo birokratske probleme, inšpektorji 
nenormalno kontrolirajo izdelke, za-
dnji udarec so davčne blagajne. Polovica 
kmetij bo zaprla svoja vrata. Slovenskega 
kmeta je treba podpreti. Vprašajmo se, 
koliko doma pridelane hrane je v šolah in 
vrtcih. Prevlada cena in ne prideš zraven. 
Težko je. Kmet mora biti 365 dni v letu v 
stalni pripravljenosti, pa ne dobi nobe-
nega dodatka," je med drugim povedal 
Tomaš Mis iz Zavrha. Minister se je na 
koncu dotaknil tudi po njegovem mnenju 
slabe organiziranosti slovenskih kmetov: 
"Najbolj pomembna je poslovna organizi-
ranost. Na primer v Švici je samo ena za-
druga in vsak kmet je v njej. Kupujejo in 
prodajajo le preko skupne zadruge, ki se 
pogaja za vse kmete. Tega ne more rešiti 
minister, kmetje ste lastniki zadrug."
Glede na to, da je minister omenil tudi 
vlogo občine, smo za komentar povpra-
šali župana Nejca Smoleta, ki pravi: "Ve-
seli me, da se je v naši občini na obisku 
oglasil minister za kmetijstvo in zainte-
resirani javnosti predstavil načrte za le-
tošnje leto. Omenjeno je bilo tudi javno 
naročanje hrane v javnih zavodih, ka-
terih ustanoviteljica je Občina Medvode, 
in možnosti za povečanje deleža odkupa 
lokalno pridelane hrane. Možnost na-
ročanja znotraj Občinske uprave bomo 
preučili, vsekakor pa bomo o stanju 
povprašali tudi ravnatelje javnih zavo-
dov. Po mojih informacijah se v javnih 
zavodih že sedaj poslužujejo možnosti, 
ki jim jih dopušča zakonodaja, in hrano 
naročajo tudi pri lokalnih pridelovalcih, 
kar se potrjuje tudi pri projektu Tradi-
cionalni slovenski zajtrk. Kar zadeva 
lokalne tržnice, se s predlogom stri-
njamo, zato bomo takoj, ko bo tržnica 
v Medvodah dokončno urejena, z ustre-
znim tržnim redom pozitivno diskrimi-
nirali domače pridelovalce."

Minister odgovarjal medvoškim kmetom
Gost okrogle mize, ki je potekala v organizaciji Socialnih demokratov Medvode,  
je bil Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Minister Dejan Židan in državna sekretarka Tanja Strniša sta odgovarjala na številna 
vprašanja. Ob njiju predsednik SD Medvode Milan Šobat. Okrogle mize sta se udeležila  
tudi župan in podžupanja Medvod.
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Na dnevnem redu so imeli skoraj dvaj-
set točk. Brez težav ni šlo že na začet-
ku, pri kadrovski točki imenovanja šti-
rih predstavnikov Občine Medvode kot 
ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda 
Sotočje. Imenovani so bili za vsa štiri 
področja, ki jih zavod pokriva: šport, 
turizem, kulturo in mladino. Glasova-
nje je potekalo za vsakega predlagane-
ga kandidata posebej. Glasovanje je na 
svoji seji najprej opravila komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanje. Občinski svetniki so sledili nje-
nemu predlogu pri treh predstavnikih. 
Za področje športa so imenovali Katari-
no Galof, za področje turizma Gorazda 
Rudolfa Čebulca in za področje kulture 
Branka Kraljeviča. Ni pa dobil zadostne 
podpore Tomaž Kuralt za področje mla-
dine (proti jih je bilo 12, za 9). Svetniki so 
nato glasovali o preostalih kandidatih 
za to področje. Dovolj glasov je dobil Jo-
sip Žagar. Mandat članov sveta traja pet 
let, v njem pa je skupaj pet članov, po-
leg predstavnikov občine še predstavnik 
zaposlenih. Slišati je bilo, da bi morali 
pri kandidatih upoštevati strokovnost, 
da niso sledili predlogu področnih zvez, 
pa tudi da je na koncu to vendarle poli-
tična odločitev. 
Med točkami, kjer je bila daljša razpra-
va, je bil tudi sprejem Pravilnika o sofi-
nanciranju programov društev in zvez 

društev s področja spodbujanja razvoja 
turizma v občini. Vložen je bil amandma 
s prvopodpisano Cvetko Židan Valjavec, 
s katerim bi člen predloga spremenili 
tako, da za sredstva lahko na javnem 
razpisu kandidirajo le društva, ki ima-
jo v svojem imenu izpeljanko besede 
turističen. Amandma je bil sprejet z 8 
glasovi za in 7 proti. Mnenja nasprotni-
kov so bila, da imajo projekte s področja 
turizma tudi društva, ki v svojem ime-
nu nimajo te izpeljanke, pa se sedaj ne 
bodo mogla prijaviti na razpis, tisti, ki 
so glasovali za, pa so mnenja, da se nih-
če ne izključuje in da se društva lahko 
med seboj povezujejo tudi pri projektih, 
da se ostala priključijo turističnemu, ki 
pa naj bo glavni izvajalec. Svetniki so v 
nadaljevanju med drugim sprejeli tudi 
pravilnik o sofinanciranju programov s 
področja socialnega varstva občanov pa 
nekaj prostorskih točk, dve v predlogu, 
ostale v osnutku. 
Na dnevnem redu je bilo tokrat tudi po-
ročilo Komisije za pobude in pritožbe, 
ki ga je predstavil predsednik Dragan 
Djukić. Med pobudami je tudi predlog 
Vladimirja Bertonclja glede propadajo-
čega objekta nekdanjega Zdravstvenega 
doma v Medvodah. Zanj je razpisana že 
šesta javna družba, ki bo 9. marca. Izklic-
na cena za ta južni kompleks nepremič-

nin je 200 tisoč evrov. Izklicna cena za 
prvo dražbo je bila dobrih 718 tisoč evrov. 
Prodan pa je že bil severni kompleks. 
Kakšno je stališče občine, smo vpraša-
li župana Nejca Smoleta, ki je pojasnil: 
"Cena stavbe nekdanjega zdravstvenega 
doma, ki leži na strateško pomembni 
lokaciji v centru Medvod, res postaja za-
nimiva tudi za morebiten nakup Občine 
Medvode. Po naših ocenah je cena še ve-
dno previsoka, v primeru, da se spusti še 
za nekaj 10 tisoč evrov, pa bi, če bi ide-
jo podprl tudi občinski svet, resno raz-
mislili o nakupu stavbe s pripadajočim 
zemljiščem. Stavbo smo si že večkrat 
ogledali, deloma tudi znotraj, in vedno 
znova ugotavljali, da se stanje zelo hitro 
slabša, stavba pa po našem mnenju ni 
več primerna za obnovo, ampak edino-
le za rušenje. Od lastnika nepremičnine 
smo večkrat zahtevali, da zaščiti okolico 
stavbe in onemogoči dostop do nje. So-
sednja parcela je že pred časom dobila 
novega lastnika, ki je porušil objekt in 
nam predstavil načrte za gradnjo novega 
objekta s pripadajočimi parkirišči, med 
drugim tudi parkirišči za tovorna vozila. 
Kot župan nad to idejo nisem navdušen, 
vendar se načrti gibljejo znotraj omeji-
tev, ki jih za to območje določa Odlok o 
prostorsko ureditvenih pogojih za plan-
sko celoto 9 Medvode." 

Imenovali  
predstavnike  
v Svet Zavoda 
Sotočje
Medvoški občinski svetniki 
so se konec januarja sestali 
na svoji trinajsti seji.

Propadajoči objekt, v katerem je bil nekdaj zdravstveni dom, bodo skušali prodati že na šesti 
javni dražbi. Gre za nepremičnino stečajnega dolžnika Projektne družbe Sotočje.
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 Kakšno leto je za Zdravstvenim do-
mom Medvode, najprej glede kazalcev 
zadovoljstva zaposlenih in pacientov?
"Zaposleni smo, razen velike količine 
dela, ki ga imamo, tako kot vsa leta za-
dovoljni z obstoječim delom, sploh ker 
se nam letos obetata dva nova progra-
ma: program splošnega zdravnika in 
dodatna zaposlitev v programu fiziote-
rapije. Z lanskim letom smo tako kar 
zelo zadovoljni. Glede kazalcev uporab-
nikov pa je obdelava podatkov z anket 
še v teku, tako da zaključkov še nima-
mo." 

 Imate tudi pri vas težave s pomanj-
kanjem kadrov?
"V letošnjem letu bomo na račun doda-
tnih zaposlitev število zaposlenih po-
večali za pet odstotkov. Na novo smo 
jeseni dobili referenčno ambulanto in 
kot že rečeno cel program splošne am-
bulante in eno fizioterapevtko, tako da 
bo pet na novo zaposlenih. Trenutno 
nas je 64. Lani smo zaposlili dva nova 
pediatra. Upokojila se je dr. Vida Šušter-
šič Bregar, ki je imela šolsko in splošno 
ambulanto. Delo v šolski ambulanti na-
daljuje pediater dr. Peter Šuštar, za vse, 
ki so bili opredeljeni pri njej v splošni 
ambulanti, pa imamo vsak dan urejeno 
nadomeščanje – do septembra letos, ko 
bo začela z delom nova splošna ambu-
lanta. Vsem, ki so še vedno opredeljeni 
pri dr. Šušteršič Bregarjevi, svetujem, da 
obiskujejo nadomestnega zdravnika, od 
septembra pa se bodo lahko opredelili v 
novi splošni ambulanti, za katero ima-
mo zdravnika že izbranega."

 Imate dovolj prostora za vse nove 
programe, za ambulante?
"Prostorska stiska je prisotna. Obsta-
ja možnost dograditve zdravstvenega 
doma za potrebe lekarne in v prizidku 
bi v prvem nadstropju lahko dobili pe-
diatrični center za predšolske in šol-
ske otroke. Če se bo izkazalo, da bo to 
v kratkoročnem planu, bi z dodatnimi 
programi, ki smo jih dobili lani, do ta-

krat delovali na začasnih lokacijah po 
zdravstvenem domu, če pa na to ne bo 
kazalo, bomo najverjetneje morali pre-
noviti obstoječe prostore."

 Katere pa so bile lani največje inve-
sticije?
"Obnovljena je bila sprejemna pisarna 
fizioterapije, vseh šest sanitarij v splo-
šnih ambulantah, končuje se obnova 
ginekološke ambulante in sanitarij v 
zobozdravstveni službi, nov je označe-
valni sistem po hodnikih, izobesili smo 
tudi fotografije, tako da so prostori bolj 
prijetni. Bilo je kar nekaj posodobitev."

 Kako je s čakalnimi vrstami?
"V zobozdravstvu so vse ambulan-
te operativne. So dolge čakalne dobe, 
prav tako za fizioterapijo, kjer se bo z 
dodatno zaposlitvijo čakalna vrsta ne-
kaj skrajšala. Na enega fizioterapevta 
je osem tisoč prebivalcev, saj program 
izvajata dve fizioterapevtki, po novem 
bodo tri. Odpoved je dal okulist, tako da 
bomo za okulistično ambulanto iska-
li novega. Do spremembe je prišlo lani 
tudi v ginekološki ambulanti. Dolgo-
letni ginekolog dr. Miroslav Jurca je z 
novembrom prenehal z delom v našem 
zdravstvenem domu, nadomestila ga je 
dr. Nataša Vrhkar. Razen pri ordinacij-
skem času sprememb za paciente ni."

 Kakšno pa je bilo leto 2015 v finanč-
nem smislu?
"Pozitivno. Polletno in tričetrtletno po-
ročilo sta izkazovali presežek prihodkov 
nad odhodki in takšen je bil tudi končen 
rezultat."

 Župana Medvod in Vodic sta lani 
na Ministrstvo za zdravje naslovila 
pripombe na Pravilnik o službi nujne 
medicinske pomoči in predlagala, da 
bi v Medvodah imeli nujno reševalno 
vozilo. Imate kakšne informacije?
"Pravilnik nujne medicinske pomoči je 
bil sprejet. Razen direktnega vpliva na 
urgentne službe se na dežurne službe in 
na storitve druge mreže po terenu ni dalo 
nobenih rokov, tako da za zdaj nima-
mo nobenih informacij, da bi prišlo do 
kakšne spremembe, da bi kmalu dobili 
nujno reševalno vozilo na našem obmo-
čju. Bilo pa bi zaželeno, če ne to, pa vsaj 
prestavitev ene ekipe nujne medicinske 
pomoči na obrobje, ki ga pokriva NMP 
Ljubljana, da bi se dostopni čas skrajšal." 

 Kako ste zadovoljni z mrežo defibri-
latorjev po občini?
"Naročen je defibrilator za šestnajsto lo-
kacijo, ki bo najverjetneje v Zbiljah. Letos 
nameravamo izpeljati obljubljeno akcijo 
zbiranja sredstev za širitev mreže s stra-
ni občanov. Potekala bo preko SMS-spo-
ročil. Na ta način upamo, da bomo lahko 
kupili enega do treh defibrilatorjev."

 Načrti za letošnje leto?
"Vzpostavitev delovanja vseh na novo 
pridobljenih programov: splošne ambu-
lante, fizioterapije, dobiti novega okuli-
sta, novo pohištvo in oprema v eni splo-
šni ambulanti in patronaži, pridobitev 
dveh referenčnih ambulant in nakup 
šestega avtomobila za patronažo. Poleg 
tega načrtujemo tudi novo označitev 
ambulant."

Za nami je 
uspešno leto
Pogovor z direktorjem 
Zdravstvenega doma 
Medvode Rajkom Vajdom

Direktor ZD Medvode mag. Rajko Vajd, dr. med, spec. 
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Občina Medvode je v sodelovanju z Društvom Reks in Mila iz 
Medvod ter veterinarsko kliniko Tristokosmatih iz Ljubljane 
pripravila projekt preprečevanja in omejevanja mačjih mladi-
čev v občini Medvode.  "Gre za okoljevarstveni projekt v obči-
ni Medvode. Skupaj bomo peljali akcijo sterilizacij in kastracij 
mačk, ki poteka v februarju in marcu oziroma do porabe sred-
stev. Cilji projekta so sanirati stanje populacije mačk v občini 
Medvode in v največji možni meri preprečiti rast populacije 
prostoživečih mačk ter s tem omejiti možnosti prenosa bole-
zni, opraviti študijo obstoječe populacije, pripraviti dolgoročni 
program ravnanja s populacijo prostoživečih mačk ter povečati 
osveščanje lastnikov mačk in drugih živali o pomenu steriliza-
cije in kastracije, predstaviti ustrezno nego in odgovorno ravna-
nje z živalmi," pojasnjuje Mojca Furlan, sekretarka Društva Reks 
in Mila. Partnerji pri projektu so kot prednostno nalogo sprejeli 
dobrobit živali, zato so za občane Medvod pripravili projekt, kjer 
lastnikom živali omogočamo izjemno ugodno ceno za steriliza-
cijo in kastracijo živali. Občina Medvode za projekt namenja pet 
tisoč evrov. Občani za svoje lastniške hišne ljubljence prispevajo 
20 evrov na mačko. Sterilizirajo/kastrirajo lahko do tri mačke 
na lastnika. Za odlov prostoživečih mačk pa bodo poskrbeli čla-
ni Društva Reks in Mila, jih odpeljali v veterinarsko kliniko, kjer 
jih bodo oskrbeli in označili z mednarodno oznako. Mačke bodo 
po sterilizaciji v kliniki ostale do prihodnjega dne, nato bodo vr-
njene na lokacije oziroma se bo zanje poiskalo domove.
Lastnike mačk prosijo, da poseg naročijo v veterinarski klini-
ki Tristokosmatih (Kajuhova ulica 5a, Ljubljana), telefon št. 01 
544 36 58 ali 031 790 600, in da lokacije prostoživečih mačk in 
mačk brez lastnikov sporočite Društvu Reks in Mila na tele-
fonski številki 031 391 056 ali 068 634 081.

Akcija sterilizacij in  
kastracij mačk
Občina Medvode za projekt namenja  
pet tisoč evrov. 

MAJA BERTONCELJ

Za rubriko Vi sprašujete, občinska uprava odgovarja spreje-
mamo vprašanja po spletni pošti maja.bertoncelj@g-glas.
si ali na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s 
pripisom 'za Sotočje'.

KATJA VEHAR, SORA:

"V Sori je veliko otrok, hiš v dolini Ločnice pa vedno več. Zanima 
me, ali je ob prenovi ceste na Katarino, do konca vasi Sora, na-
črtovan pločnik in javna razsvetljava. Promet je klub omejitvam 
zelo hiter, otroci – naša prihodnost – pa so zelo ogroženi in ko-
nec koncev tudi mi, odrasli." 

GREGOR MRJASEC, ODDELEK ZA OKOLJE,  
PROSTOR IN RAZVOJ:

"V letu 2016 je v proračunu Občine Medvode rezerviranih 103 
tisoč evrov za sanacijo začetnega odseka ceste Sora–Ločnica–
Topol. Cesta je kategorizirana kot LC 251091 Sora–Topol v dolžini 
7795 m. Cesta je v celoti asfaltirana, vendar je zaradi dotrajano-
sti 25 let starega asfalta na odseku 1570 m od Sore proti Topolu 
popolnoma uničena. V sklopu letošnje investicije se bo izvedla 
sanacija v predvideni dolžini 600 m in obstoječi širini cestišča. 
Predviden odsek sanacije bo od hišne številke Sora 47 do Sora 
50. V sklopu sanacije se bo rekonstruiral najbolj poškodovani 
del odseka. Uredili bomo odvodnjavanje cestišča, nato pa od-
sek rekonstruirali s penjenim bitumnom, kar bo za našo občino 
pilotni projekt, saj bomo prvič z reciklažo obstoječega cestišča 
dosegli nižje stroške. Izgradnja pločnika in javne razsvetljave 
na tem odseku trenutno ni predvidena, saj bi izgradnja pločni-
ka pomenila precej višje stroške zaradi potrebnih odkupov ze-
mljišč in gradnje samega pločnika, za kar sredstva v letošnjem 
proračunu ne zadoščajo. Glede na zaostreno finančno situacijo 
in napovedi za prihodnja leta zadostnih lastnih proračunskih 
sredstev ne bomo mogli zagotoviti niti v bližnji prihodnosti, ra-
zen če bi s pomočjo Celostne prometne strategije (pripravljati jo 
bomo pričeli v letošnjem letu) in uspešni kandidaturi na bodo-
čih razpisih EU našli možnost financiranja takšnega projekta s 
pomočjo zunanjih finančnih virov." 

Na spletni strani Občine Medvode je objavljen javni razpis za so-
financiranje kulturnih dejavnosti v občini Medvode v letu 2016 
(zadnji dan za prijave je 29. februar) in javni razpis o sofinanci-
ranju kulturne dediščine v občini Medvode v letu 2016 (zadnji 
dan za prijave je 22. februar).

Javna razpisa

VI SPRAŠUJETE, OBČINSKA UPRAVA ODGOVARJA

V preteklih dneh je bilo na območju vrtičkov in zelenic v cen-
tru Medvod izobešeno obvestilo vsem uporabnikom zemljišč. 
Občina Medvode bo namreč v letošnjem letu kot lastnica ozna-
čenih zemljišč pristopila k urejanju centra Medvod na tem ob-
močju. Idejni projekt ureditve centra bo predstavljen tudi zain-
teresirani javnosti. Uporabnike vrtičkov na tem območju zato 
pozivajo, da z vrtičkov najkasneje do 29. februarja odstranite 
vse svoje stvari, prav tako pa v spomladanskih mesecih na tem 
delu ne zasajate vrtnin. Kot še pojasnjujejo na Občini Medvo-
de, se zavedajo, da z odstranitvijo vrtičkov na tej lokaciji one-
mogočajo nadaljnjo pridelavo lastnih vrtnin, zato obveščajo, 
da ima občina še nekaj prostih vrtičkov na lokaciji na Svetju, ki 
jih je mogoče najeti.

Obvestilo uporabnikom vrtičkov

Občina Medvode je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infra-
strukturo za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije 
v občini. Slednja je krovni dokument prihodnjega razvoja prometa 
v občini s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobil-
nosti. Izdelana in sprejeta strategija je hkrati tudi pogoj za prijave 
na različne razpise, ki se pričakujejo v novi finančni perspektivi EU.

Uspešni na razpisu
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ODBOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

V prejšnji številki smo pozvali občane, 
da se prijavite v bazo potencialnih gosti-
teljev. Vsi, ki bi želeli in imate možnost 
nuditi prenočišče z zajtrkom gostom iz 
tujine, ste še vedno vabljeni, da svoje 
podatke posredujete na naslov Občina 
Medvode, Odbor za mednarodno sode-
lovanje, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 ali po e-pošti: vanja.locniskar@
gmail.com.  
V tokratnem kotičku vam na kratko 
predstavljamo mesto Crest, s katerim je 
občina Medvode že pobratena in od ko-
der v mesecu juniju pričakujemo večje 
število gostov. Naselje in občina Crest 
(izg. Kre) se nahaja v osrednjem delu 
doline reke Drome, 25 km jugovzho-
dno od mesta Valence v jugovzhodnem 

francoskem departmaju Drôme regije 
Rona-Alpe. Kraj ima dobrih osem tisoč 
prebivalcev in je najbolj prepoznaven po 
52 metrov visokem srednjeveškem stol-
pu, ki se vzpenja nad starim mestnim 
jedrom in najstarejšim lesenim mostom 
v Franciji ter nudi čudovit razgled po do-
lini in hriboviti okolici. 
Najbolj znamenita jed v tem kraju so 
kretonski vampi (La défarde Crestoise), 
katerih glavna sestavina je jagnjetina. 
Ob vsakoletnem festivalu kretskega sve-
tnika Fereola prebivalci priredijo tudi 
kulinarično tekmovanje v pripravi te 
tradicionalne jedi (nekateri udeleženci 
medvoške jesenske odprave v Francijo 
so vampe iz jagnjetine tudi okusili in jih 
označili predvsem za “drugačne”).
V novoletnem nagovoru, objavljenem 
na spletni strani mesta (http://www.
mairie-crest.fr/), je župan mesta Crest 
Hervé Mariton kot najpomembnejše 
lastnosti mesta izpostavil lepoto kraja, 

varnost (pred kratkim so uvedli video 
nadzor na ulicah), dejavnost in športno 
udejstvovanje, sobivanje in modernost. 
Vizija kraja je z jasnimi idejami delovati 
in uspeti v tem, da mesto služi vsem. 
Kako se ta vizija udejanja, smo preve-
rili tudi ob obisku 24-letnega okoljsko 
ozaveščenega prebivalca mesta Crest, 
kolesarja in freeride smučarja Cyrila 
Faureja, ki se je ob podpori mesta in 
mednarodne skupnosti 10. januarja od-
pravil na pet tisoč kilometrov dolgo pot 
s kolesom od Cresta do Elbrusa, najviš-
jega vrha Evrope (5642 m). Svoj projekt 
je poimenoval 770 (sedem vrhov, se-
dem spustov, nič ogljičnega odtisa) in je 
vključeval tudi freeride spust s Triglava. 
Vremenske razmere so mu to namero 
žal preprečile. Cyrill se je 1. februarja 
ustavil tudi v Medvodah, od koder je 
dan kasneje odšel naprej proti cilju. V 
imenu občine Medvode ga je pozdravila 
podžupanja Darinka Verovšek.

Kotiček za mednarodno sodelovanje: mesto Crest
Kraj ima dobrih osem tisoč prebivalcev in je najbolj prepoznaven po 52 metrov 
visokem srednjeveškem stolpu. Najbolj znamenita jed pa so kretonski vampi.

Medvode je 1. februarja obiskal Cyrile Faure, 
ki se je 10. januarja odpravil na pet tisoč 
kilometrov dolgo pot s kolesom od Cresta do 
Elbrusa. / Foto: Maja Bertoncelj

Pogled na mesto Crest / Foto: Jure Galičič

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

 V lokalni politiki ste povratnica v ob
činski svet. Zakaj ste se odločili za 
vnovično kandidaturo, tokrat prvič na 
listi SMC?
"Večkrat sem že poudarila, da ne želim 
biti zgolj pasivna opazovalka, se pritože-
vati in tarnati, kaj vse me moti, ampak 
želim aktivno sodelovati pri oblikova-
nju odločitev na lokalni ravni. Politika 
posega v vse sfere našega življenja in 
odloča o tem, kako bomo živeli v občini, 
kaj bo občina nudila prebivalcem in kaj 
omejevala. Zato je pomembno, da sve-
tniki aktivno sodelujemo v razpravah, 
imamo željo delati in predlagati rešitve 
v občinski politiki."

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika?
"Predvsem poštenje in iskrenost. Sama 
sem aktivna tako na seji kot izven nje. 
Vedno delam za skupno dobro, se pri-
pravim, pridobim potrebne informaci-
je in ne govorim na pamet, pač pa na 
osnovi dejstev, ki jih predstavim. Spo-
štujem veljavne akte in zakonodajo. 
Vedno. Redno sem v stiku s prebivalci, 
saj so pomembne informacije s tere-
na. Sem korektna, znam poslušati in 
sprejeti tudi druge argumente. Razjezi 
pa me, ko na primer svetnik ne podpre 
več sredstev za knjižnično gradivo, na 
eni od sej pa se pritožuje, da je knjižni-
ca podhranjena in ima premalo knjig. 
Prevečkrat je žal tako, da šele takrat, ko 
nekaj poseže v naš interes, začnemo is-
kati rešitve in se odzovemo, prej pa nam 
je vseeno."

 Katere cilje boste v tem mandatu os
ebno poskušali uresničiti kot svetni
ca?
"Odbor za razvoj, ki ga vodim, je pripra-
vil razvojne smernice za ta in naslednji 
mandat s potrebnimi ukrepi. Poslali 
smo ga vsem svetnikom in pričakujem, 
da ga bodo na odborih obravnavali in 
prispevali svoje predloge in dopolni-
tve, prav tako občinska uprava. Občina 
nima celovite razvojne strategije niti 
prostorskega načrta, zato se moramo 
odločiti, v katero smer naj plujemo in 
skupaj, tudi z drugimi akterji v občini, 
oblikovati dokument in začrtati smer-
nice in prioritete razvoja Medvod. 

Svetnik ima največji vpliv pri sprejema-
nju proračuna, saj je ta podlaga za vse 
investicije in programe. Tako sem letos 
proračunu posvetila več kot petdeset ur, 
se posvetovala, sestajala z občani in žu-
panu tudi predstavila nekaj predlogov. 
Prizadevam si za rešitve, ki vodijo k 
lepšemu okolju, za čistejše Medvode, da 
bi končno dobili urbano opremo, saj ni 
klopi, stojal za kolesa, premalo je igrišč, 
nimamo atletske steze in še več drugih 
potrebnih investicij, ki omogočajo ka-
kovostnejše življenje v občini."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
"Za razliko od prejšnjega mandata je 
novi župan bolj spoštljiv, odličen retorik, 
a žal precej neučinkovit. Prvo leto man-
data bi lahko opisala kot mandat lepih 
besed in številnih izgovorov. Vse večje 
investicije (Špar, Pošta, most v Mednem) 
niso zasluga župana, vodijo in financira-
jo jih privatni investitorji ali država. Ve-
čjih občinskih investicij ni. V preteklosti 
je bilo vsako leto kaj novega, zdaj pa le 
obrazložitve, zakaj se nečesa ne da. To bi 
rada spremenila. Jaz večjih sprememb 
in rezultatov ne vidim. Večina svetni-
kov ga pri tem podpira, zato spoštujem 
odločitev večine, a bi želela, da bi obči-
na prebivalcem nudila več. Zato nisem 
podprla proračuna, saj imam drugačne 
prioritete, predvsem pa me moti, da so 
se drastično znižala sredstva za razpise 
s področja družbenih dejavnosti. Ravno 
društva in neprofitne organizacije skrbi-
jo, da mesto živi, krojijo velik del življe-
nja v občini in nudijo aktivno preživlja-
nje prostega časa vsem generacijam. S 
tem opravljajo tudi preventivno vlogo."
Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Uživam v fotografiranju, sprehodih, 
spremljam hčere in moža na tekmova-
njih. Marsikaj izdelam sama. Vse leto 
polnim shrambo z domačimi izdelki. 
Rada imam naravo in vse, kar mi nudi."

 Imate življenjsko vodilo oziroma 
mo to?
"Biti poštena do sebe in drugih."

 Na kaj ste v življenju najbolj ponosni?
"Na družino. Da imava z možem lep od-
nos in nama je uspelo vzgojiti tri krasne 
hčere, uspešne tako v športu kot pri štu-
diju. Da živim brez prepirov in uživam v 
tem, kar počnem."

Ne želi biti zgolj pasivna opazovalka
Alenka Žavbi Kunaver je povratnica v občinski svet, izvoljena z liste SMC.

Alenka Žavbi Kunaver živi 
v Zbiljah. Stara je 42 let, 
poročena, mati treh hčera. 
Po izobrazbi je vzgojiteljica 
predšolskih otrok, pomaga v 
moževem podjetju.

ALENKA ŽAVBI KUNAVER
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Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na 
podlagi 218. c člena in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. ter 18. 
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni 
list RS, št. 54/96, 17/00, 101/00, 11/02, 10/03 in 51/09), objavlja

JAVNO NAZNANILO 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo 

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

na območju občine Medvode za leto 2016.

I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Medvode za leto 2016.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot tudi 
podatki o zavezancih bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v 
prostorih Občine Medvode v občinski stavbi, na naslovu Cesta ko-
mandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi v pritličju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
lahko pregledujejo podatke in na te podatke podajo pripombe od 
15. 2. 2016 do 4. 3. 2016, in sicer vsak ponedeljek in petek od 8. do 
12. ure in vsako sredo od 12. do 17. ure. Pripombe je mogoče poslati 
tudi s priporočeno pošto na naslov Občine Medvode.

II.
Zavezanci so Občini Medvode dolžni v roku 45 dni po objavi tega 
javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spre-
membe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016.

Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomesti-
la, so: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali na-
membnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne 
ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziro-
ma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero upora-
bijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez 
sodelovanja zavezanca. 

III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Medvode s pisno in pod-
pisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko 
vloži na način:
•   s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta 

komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali
•   osebno, z vložitvijo v sprejemni pisarni občinske stavbe Občine 

Medvode.
Kontaktne osebe:                                    
•  LUZ, d. d., Verovškova ulica 64, Ljubljana
    (tel.: 01 36 02 439 – ga. Danijela Šujica ali po e-pošti: 
    danijela.sujica@luz.si).
•   Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo, 

Cesta komandanta Staneta 12 
    (tel.: 01 36 19 518 – ga. Sanja Malej ali po e-pošti: 
    sanja.malej@medvode.si),

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo pri re-
ceptorju v občinski stavbi in na internetnih straneh občine.

Številka: 422-5/2016-1
Datum: 3. 2. 2016   

Občina Medvode

OBČINA MEDVODE
Komisija za priznanja
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Številka: 033-1/2016-1
Datum: 4. 2. 2016

Komisija za priznanja Občine Medvode vabi posameznike, skupine 
občanov, podjetja, zavode, društva, druge organizacije in skupno-
sti z območja občine Medvode, da predlagajo

KANDIDATE ZA OBČINSKA 
PRIZNANJA

Priznanja Občine Medvode so:
•   naziv častni občan Občine Medvode,
•   plaketa Občine Medvode,
•   medalja Občine Medvode.

Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje posameznikom, 
ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih podro-
čjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in 
napredku občine oziroma širše skupnosti. Naziv častni občan se ne 
more podeliti po smrti.

Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgoletno iz-
jemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in dru-
gih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete 
življenja na območju Občine Medvode. Plaketa Občine Medvode se 
podeljuje tudi za enkratne izjemne dosežke na posameznih podro-

čjih življenja in dela in posameznikom za njihovo življenjsko delo 
oziroma ob njihovih visokih jubilejih. Plaketa Občine Medvode se 
podeljuje občanom občine Medvode, drugim državljanom RS in 
tudi tujim državljanom ter skupinam državljanov, pravnim osebam 
in drugim organizacijam.

Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, 
organizacijam in skupnostim za posamezna družbeno koristna 
dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v humanitar-
nih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na 
premoženju. Če se medalja podeli kot spominska medalja, se po-
deli vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter 
vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino. 

Pisne predloge sprejema Komisija za priznanja, Cesta komandanta 
staneta 12, 1215 Medvode. Ovojnica mora biti zaprta, z oznako »NE 
ODPIRAJ – KANDIDATI ZA PRIZNANJA«. Predloge sprejema komisija 
do vključno 18. 3. 2016. Predlog mora vsebovati:

•   osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum 
in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in 
sedež podjetja, organizacije, društva …

•   soglasje kandidata, da se s predlagano kandidaturo strinja, ozi-
roma izjava odgovorne osebe v podjetju, zavodu, društvu, drugih 
organizacijah in skupnostih,

•   pisno utemeljitev predloga,
•   ime in priimek ter naslov predlagatelja.

Komisija bo obravnavala samo popolne vloge. 

Roman Veras, l.r
predsednik komisije



Program kluba Jedro
Šolski ples OŠ Pirniče

Četrtek, 11. 2. 2016 ob 18:00 

Dogodek je namenjen 7., 8. in 9. razredom medvoških 
osnovnih šol.

Počitniško varstvo
Od ponedeljka, 15. 2. 2016 

do petka, 19. 2. 2. 2016, 
od 7:00 do 16:00 

Vabimo vse otroke od 5 do 11 let, 
da skupaj z nami preživijo zimske 
počitnice. Skupaj bomo ustvarjali, se 
zabavali in aktivno preživeli prosti 
čas. Prijave zbiramo do petka, 12. 2. 
2016, na:  upercic@kmmedvode.si; 
info@kmmedvode.si.   
Varstvo bo potekalo v Klubu Jedro, 

za prehrano bo poskrbljeno  (prosimo, sporočite more-
bitne zdravstvene in prehrambne posebnosti otroka).

Urice za zdravje: 
Spoznajmo 

spomladanska zelišča
Petek, 4. 3. 2016 ob 18:00 

Pomlad že trka na vrata, zato bo naša delavnica namen-

V klubu Jedro izvajamo tudi jogo, plesni tečaj za up-
okojence, breakdance tečaj, zvočno kopel z gongi. 
Za več informacij o programu in najemu prostorov, 
nas lahko kontaktirate na info@kmmedvode.si

Delovanje omogočajo: Občina Medvode, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad za mladino, MOVIT - NA Mladina, JSKD, Medijski sponzorji: Gorenjski glas, TV Medvode

jena spomladanskim zdra-
vilnim rastlinam, ki so nam 
pravilno nabrane in upo-
rabljene v veliko pomoč, da 
naš organizem okrepimo po 
naravni poti. Ker je giban-
je v gozdu in na travnikih 
povezano tudi z možnostjo 
neprijetnega srečanja s klo-
pi, ki nam lahko ob ugrizu 
povzročijo nemalo težav, se 

Prijave zbiramo do petka, 14. 2. 2016, 
na: upercic@kmmedvode.si; 

info@kmmedvode.si.   

POČITNIŠKO 
VARSTVO

Od ponedeljka, 15. 2. 2016 
do petka, 19. 2. 2. 2016, 

od 7:00 do 16:00 
v klubu Jedro

bomo naučili izdelati naraven repelent proti ugrizom 
klopov. Z veseljem bom udeležencev delavnice odgo-
varjala tudi na podporo z zdravilnimi zelišči pri posa-
meznih zdravstvenih tegobah.

Dnevna soba: Megamix 
party z DJ Snegom

Sobota, 5. 3. 2016 ob 20:00

Vabljeni v Dnevno sobo 
- za vse mlade, ki se želi-
jo družiti, se zabavati 
ob glasbi, športnih in 
ustvarjalnih aktivnos-
tih, filmskih večerih itd.

Glasbeni natečaj BOB 
Battle of Bands

Petek, 11. 3. 2016 ob 21:00 
Prvi predizbor

Petek, 18. 3. 2016 ob 21:00 
Drugi predizbor

Petek, 25. 3. 2016 ob 21:00 
Finale

v klubu Jedro

PETEK, 11. 3. 2016 OB 21:00
PRVI PREDIZBOR in IZID PRVENCA SKUPINE ALL HEADS DOWN

PETEK, 18. 3. 2016 OB 21:00
DRUGI PREDIZBOR

PETEK, 25. 3. 2016 OB 21:00 
FINALE

V marcu že četrto leto pripravljamo BOB ( Battle Of 
Bands), natečaj za mlade glasbenike. Nagrada je brez-
plačno snemanje videospota s profesionalno ekipo. 
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MAJA BERTONCELJ

Projekt je državnega pomena, ki bi že 
moral biti končan, pa še ni. Tudi o tem 
smo se pogovarjali z dr. Jožetom Duhov-
nikom, direktorjem podjetja Dr. Duhov-
nik, ki ima sedež na Seničici.

 Kako pomemben projekt je za vaše 
podjetje sanacija žičnic na Kaninu?
"To je bil eden največjih projektov, ki 
smo ga dobili na javnem razpisu. Doslej 
smo bili večinoma samostojni izvajalci 
za specialno tehnološko opremo s po-
dročja žičniških naprav, transportnih 
naprav ali kot projektanti in izvajalci 
čistilnih naprav. Na področju žičniških 
naprav smo kot podjetje prisotni že od 
leta 1995, ko je bilo podjetje ustanovlje-
no. Pri delnih obnovah smo na Kaninu 
sodelovali že od leta 1998."

 Kakšna je vaša vloga v projektu?
"Predvsem smo pripravili študijo izve-
dljivosti z idejno zasnovo. Poudariti je 
treba, da je francosko podjetje Poma 
kot originalni dobavitelj opreme tisti, 
ki mora zagotavljati varnost v tran-

sportnem sistemu za prevoz potnikov. 
Končen pregled pa mora opraviti še 
ustrezno certificirana organizacija iz 
posamezne države, pri nas sta to lahko 
Zavod za gradbeništvo Slovenije ali IVD 
iz Maribora." 

 Dela bi že morala biti končana, pa še 
niso. To pomeni, da niste zadovoljni?
"Kjer smo bili mi udeleženi, smo vedno 
skrajšali roke na polovico. V tem pro-
jektu je nastala glavna zakasnitev za-
radi dobave delov, ki pa so bili vezani 
na prepozno zagotovitev investicijskih 
sredstev in ustreznih bančnih garancij, 
ki jih je POMA pogojevala zaradi slabih 
oziroma neplačil iz preteklosti. Plan je 
bil, da začnemo z deli aprila na dosto-
pu, dejansko pa smo začeli v avgustu, 
pa še to z lastnimi sredstvi. Pri izgradnji 
žičnic, ko imamo gradnjo na težko do-
stopnem terenu, je bistvena logistika. 
Vsi podizvajalci s slovenske strani, po-
sebej gre omeniti Kaskaderja, Chemko 
in KOV, so perfektno opravili svoja dela 
in z verifikacijo njihovih del nimamo 
nobenih težav."

 Kako pomemben je ta projekt za vas 
v finančnem smislu?
"Podpisali smo pogodbo za 4,6 milijona 
evrov brez davka na dodano vrednost. 
Naše podjetje je v projektu neposredno 
udeleženo z vrednostjo med 450 in 500 
tisoč evri." 

 Kaj te številke pomenijo glede na 
promet v letu 2015?
"V odstotkih to predstavlja okrog 45 od-
stotkov prometa, če upoštevamo čisti 
del, glede na to, da pa je bilo nekaj del 
opravljenih preko našega podjetja, pa je 
številka blizu 80 odstotkov. To je bil za 
nas projekt leta, ki se nadaljuje tudi v 
2016."

 Gre za zahtevne projekte. Koliko 
imate zaposlenih?
"Imamo dvanajst zaposlenih in vsi so 
inženirji. Gre za družinsko podjetje, v 
katerem smo zaposleni skupaj z otroki. 
Vsi imamo javna pooblastila za izgra-
dnjo najzahtevnejših objektov iz stroj-
ne in gradbene stroke. To je tudi velika 
prednost pri sami izvedbi. V povezavi 
z drugim specializiranim podjetjem 
imamo pokrito tudi elektro in krmil-
no stroko. Lahko delamo tudi projekte 
stanovanjskih hiš, izgradnje komunal-
ne infrastrukture, vendar je v glavnini 
naše delo na strojno tehnološki opremi 
za specialne tehnologije in po tem nas 
tudi poznajo."

 Vaše prednosti?
"Naša prednost je inovativen pristop, 
poleg tega bistvene in inovativne dele 
projektov naši projektanti zmontirajo in 
zaženejo sami. Imamo ustrezne napra-
ve in opremo, da lahko to izvajamo. V 
našem podjetju lahko projekt izvedemo 
od ideje do končne realizacije vključno s 
certificiranjem." 

 Kateri so poleg Kanina vaši večji 
projekti?
"Zadnji, ki se je zaključil letos, je bil či-
stilna naprava Železniki za dva tisoč 
populacijskih enot, sodelovali smo tudi 
pri Nordijskem centru Planica s skupi-

Medvoško podjetje glavni izvajalec  
pri obnovi žičnic na Kaninu
Za sanacijska dela na žičniških napravah na smučišču na Kaninu je bilo lani na 
javnem razpisu izbrano podjetje Dr. Duhovnik. Gre za projekt državnega pomena 
v vrednosti 5,7 milijona evrov. »To je eden največjih projektov, h kateremu smo 
pristopili kot glavni izvajalci,« pravi direktor podjetja dr. Jože Duhovnik.

Dr. Jože Duhovnik, direktor podjetja Dr. Duhovnik / Foto: Maja Bertoncelj
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no poševnih dvigal, omeniti velja žičnice in specialne vitle za 
vse skakalnice vključno z velikanko. Lani smo delali tudi na 
skakalnici v Falunu na Švedskem."

 Kolikšen delež predstavlja slovenski in koliko tuji trg?
"Sedemdeset odstotkov prometa ustvarimo na slovenskem 
trgu, trideset pa na tujem. Prisotni smo v Evropi, v Severni 
in Južni Ameriki, v Afriki, tudi v Aziji. Naši inženirji so vajeni 
hoditi po svetu. Sicer pa v Sloveniji večino dela dobimo od dr-
žave in lokalne samouprave, v tujini pa delamo z zasebnimi 
podjetji."

 Ste prisotni tudi v domači občini?
"Za Medvode nikoli nismo delali projektov, razen za čistilno 
napravo Slavkov dom, ki je stara že več kot deset let. Lahko 
bi projektirali in izgradili čistilne naprave ali kanalizacijo za 
projekt Gorki, ki smo ga v enem delu celo projektirali, a je ob-
čina iz njega izstopila. Sicer pa je, kar se tiče čistilnih naprav, 
dokaj pogost pojav, da ne čistijo dobro in vstopajo v okolje s 
smradom. Naše naprave ne smrdijo in ne povzročajo nobe-
nega nelagodja okoliškim prebivalcem. Tako garancijo damo, 
ko imamo v popolni kontroli njihovo delovanje. Trend v svetu 
je več manjših popolnoma avtomatiziranih čistilnih naprav. 
Taka je v Železnikih in v Dolenji vasi."

 Kako ste zadovoljni z lanskim poslovnim letom?
"Smo zadovoljni. Popravili smo velike izpade, ki smo jih do-
življali tudi mi z razpadom gradbeništva. Zaradi izgub v pro-
jektih, neznanja v vodenju projektov se je vse skupaj preneslo 
na podizvajalce. Tudi mi smo v tem gorenjskem delu izgubili 
okrog 180 tisoč evrov." 

 Plani za leto 2016?
"Letošnje leto je praktično že izpolnjeno. Pripravljamo že prve 
projekte za tujino, tako da računamo, da bodo do maja pod-
pisane prve pogodbe že za leto 2017. To so projekti za tran-
sportne naprave: za dve poševni dvigali večjega obsega in za 
lokalni transport pri projektu štiripasovnice, kjer bi bil pod 
njo skrit metro. To je projekt v Afriki."  

 V javnosti sicer niste veliko prisotni.
"Smo zelo ozko usmerjeni v specialno področje, zato imamo 
po Sloveniji zelo malo reklame. Zaposleni imamo dolgoletno 
znanje, samo za mano je 45 let projektantskega dela. Projek-
tirati sem začel pri 16 letih."

 Poleg tega ste še vedno aktivni tudi na fakulteti. 
"Na Fakulteti za strojništvo sem redni profesor in vodja labo-
ratorija za konstruiranje LECAD. V sklopu laboratorija je dvaj-
set zaposlenih. Polovico sodelavcev je pedagoških pol razisko-
valnih, torej na trgu. Delamo izjemne projekte: od fuzijskega 
reaktorja, programiranje na super računalnikih do srčne čr-
palke in inovacij, ki so praviloma patentirane."

Obnova Kanina / Foto: arhiv podjetja

DAN ODPRTIH VRAT  
V OBČINI MEDVODE

Občina Medvode se v sklopu Dneva odprtih vrat v občinah 
priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po 
Sloveniji potekala 17. februarja 2016. Letošnja skupna akcija 
slovenskih občin in Skupnosti občin Slovenije bo potekala 
že petič zapored, prvič v Občini Medvode.

Občina Medvode bo v sredo, 17. februarja 2016, ob 10. in 16. 
uri ODPRLA VRATA OBČINE MEDVODE  

(Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode) 

Župan Nejc Smole bo predstavil organiziranost in delo ob-
činske uprave ter obiskovalce popeljal po stavbi občinske 
uprave, hkrati si bo vzel čas za pogovor tudi o drugih, za pre-
bivalce naše občine pomembnih temah. 

Želimo si, da bi skupaj z vami ustvarjali razvoj na lokalni rav-
ni. Pridružite se nam.                

Občinska uprava Občine Medvode

IŠČEMO 

IZKUŠENO VARUŠKO (m/ž) 
ZA NAŠA 10-MESEČNA DVOJČKA. 

Idealna oseba naj bo izkušena vzgojiteljica za to  
starost, fleksibilna, prijazna, z zelo dobrim znanjem 
angleščine. Ima naj tudi svoj avto in vozniški izpit.  

Delo bo za 6-12 mesecev od pon. do -pet. od 8.30 do 
16.30.  Iščemo nekoga stalnega in profesionalnega.  

Ne študentov. Pošljite svoj cv in reference na  
tamarapesnjardo@gmail.com.
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MOJCA FURLAN

Bolj tiho kot ne se je decembra zaključilo 
Mednarodno leto tal in prsti. Tla in rodovi
tna prst nista nekaj   samoumevnega, sta 
dragocen in nenadomestljiv naravni vir.
Način potrošniškega življenja vodi vsak 
dan v večje naraščanje potreb po narav
nih virih. Črpanje podtalnih naravnih bo
gastev skoraj praviloma vodi v uničenje 
velikih površin tal. Rodovitna zemljišča 
so ogrožena tudi zaradi gradnje cest in 
novih objektov, zaradi erozije prsti, ki jo 
odnesejo veter ali naravne ujme, marsi
kje prst uničujejo procesi zasoljevanja. V 

veliki meri škodi tudi suša. To so vzroki, 
da se površine njiv tudi pri nas zmanj
šujejo. Na preostalih rodovitnih tleh že
limo v čim hitrejšem času pridelali čim 
več. Slovenija se uvršča med države, ki z 
domačo pridelavo ne zadostijo svojim po
trebam po kmetijsko-živilskih izdelkih. 
Neprimerne vremenske razmere ali na
ravne nesreče bi z višanjem cen na nas 
vplivale bolj kot v samozadostnejših dr
žavah. 
Kot posamezniki lahko na ohranjanje 
prsti in naravno pridelavo hrane vpliva
mo s podpiranjem lokalnih pridelovalcev 
in povečanjem samooskrbe. Kupujmo 
krajevne pridelke na domači tržnici ali 
se povežimo direktno s kmetijami. Vsak 
od nas si lahko uredi bio vrt. V urbanih 
naseljih ljudje za svoje mini vrtičke skr
bijo tudi na okenskih policah ali terasah. 
Lokalna in sezonska hrana bosta kre
pili naše zdravje. Lahko opazujemo delo 
kmetov, sledljivost je odlična. Kratke ve
rige od pridelovalca do potrošnika nam 
zagotavljajo svežo hrano, pridelano na 

čim bolj naraven način brez onesnaževa
nja zaradi prevoza. Generalna skupščina 
Združenih narodov je leto 2016 razglasila 
za »mednarodno leto stročnic«. Stročnice 
so pomembne za trajnostno kmetijstvo 
in zdravo prehrano. Prispevajo k zagotav
ljanju svetovne prehranske varnosti na 
vseh ravneh. Imajo veliko hranilno vre
dnost, zelo koristijo zdravju. Priporočajo 
jih za preprečevanje kroničnih bolezni in 
debelosti. Pridelava stročnic prispeva k 
blažitvi podnebnih sprememb. Vežejo du
šik, zato lahko izboljšajo rodovitnost prsti 
in pustijo manjši ogljikov odtis.
Te dni se zemlja zbuja iz prekratkega po
čitka. Pomislimo, da smo med redkimi, 
ki imamo v veliki meri možnost svoje 
lastne samooskrbe, ki jo pričnimo z upo
rabo netretiranih (kemično neobdelanih) 
ali še bolje domačih semen. Prst si zaslu
ži naše spoštovanje. Cenimo avtohtone 
rastline. Z njimi negujemo svojo lastno 
identiteto in ohranjamo bogastva doma
čega kraja. Ponovno vzljubimo zemljo, ki 
so nam jo zapustili naši dedje.

Kotiček za trajnostni razvoj

"Knjiga je nekaj več kot besedna struktura. Je dialog, ki ga začne 
s svojim bralcem. Ta dialog je neskončen, književnost je neizčr
pna, in to zaradi zelo preprostega razloga – ker je vsaka knjiga 
taka. Knjiga ni stvar brez komunikacije: je razmerje, je opora 
neštetih razmerij," je zapisal Jorge L. Borges. Nekaj svojih pre
dlogov za nova literarna razmerja so vam pripravile knjižničar
ke Tatjana, Mira in Daniela. Dobrodošli v knjižnici …

VIKI GROŠELJ: 40 LET MOJIH SOOČANJ S HIMALAJO
Viki Grošelj je Slovenec, ki je bil največkrat v Himalaji, osvojil 
je največ osemtisočakov, pa še kakšen "največ" bi lahko doda
li. Knjiga obravnava obdobje od leta 1975 do danes. Napisana 
je verodostojno in temeljito, saj je bil Viki Grošelj skoraj ve
dno zraven, ko so naši alpinisti osvajali najvišje gore sveta 
in se prebili med najbolj uspešne alpinistične narode. Knjiga, 
ki nam ne pusti prespati noči, zjutraj pa je z zadovoljstvom 
prebrana.

CAROL SHIELDS: JANE AUSTEN
Dobili smo prvo biografijo pisateljice v slovenskem jeziku. O 
življenju Jane Austen se je ohranilo malo podatkov. Pisateljica 
nam spretno razkriva pogled na njeno življenje skozi analizo 
njenih šestih romanov in skozi poznavanje pisem, ki si jih je 
izmenjevala s sestro. Razmeroma kratka biografija nam rahlo
čutno naslika družbene in psihološke okvire začetka 19. stoletja, 
v katerih je Jane Austen z globokim razumevanjem človeške 
narave ustvarila literarne junake, ki še danes živijo v velikem 
zanimanju za njene knjige in v mnogih filmskih adaptacijah.

YASMINA KHADRA: BAGDADSKE SIRENE
Avtor s pravim imenom Mohammed Moulessehoul je prilju
bljeni alžirski pisatelj, ki živi v Franciji. Trideset let je bil ča
stnik alžirske vojske in ves čas izdajal svoja dela pod psevdo
nimi. Roman nas popelje skozi preobrazbo mladega beduina 
iz odmaknjenega opazovalca v fundamentalističnega bojev
nika. Aktualno.

SUE MONK KIDD: IN DOBILA JE KRILA
Avtorico poznamo po romanu in filmu z naslovom Skrivno 
življenje čebel. Tokrat je zgodbo postavila poldrugo stoletje 
nazaj. Spremljamo zgodbo dveh deklic, belopolte in temno
polte, ki jo je belopolta dobila kot darilo za rojstni dan. Dekli
ci odkrijeta medsebojno povezanost. Dobimo zgodbo o prvih 
Američankah, ki sta se javno zavzemali za pravice žensk in 
odpravo suženjstva.

PREBERITE TUDI
Franz Werfel: BLEDOMODRA ŽENSKA PISAVA
Orham Pamuk: TIHA HIŠA
Benedict Carey: KAKO SE UČIMO
Jim Taylor: VZGAJANJE TEHNOLOŠKE GENERACIJE
Elizabeth Abbot: PSI IN NJIHOVI PRIJATELJI (Iskanje sreče na 
obeh koncih povodca) 
Karen Pryor: NE LAJAJ NA PSA (Nova umetnost učenja in 
treninga)
PREHRANA, LEPOTA, ČISTOČA
Matija Šega: RECEPTI ZA UPORABO ALOJE ABORESCENS

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Koledar dogodkov v trgovini Medivital v februarju/marcu 2016 
Telefon za naročanje: 051 601 997

23. februar: Brezplačni vitaminsko-mineralni test (potrebno je predhodno naročanje)
24. februar: Brezplačna iridološka analiza  – analiza očesne šarenice (potrebno je predhodno naročanje)

1. marec: Brezplačni vitaminsko-mineralni test (potrebno je predhodno naročanje)
3. marec: Brezplačna iridološka analiza  – analiza očesne šarenice (potrebno je predhodno naročanje)

4. marec: Brezplačna kozmetična nega in svetovanje Gamarde (potrebno je predhodno naročanje)
7. marec: Brezplačno merjenje holesterola in sladkorja (potrebno je predhodno naročanje)

10. marec: Brezplačna iridološka analiza  – analiza očesne šarenice (potrebno je predhodno naročanje)
23. marec: Brezplačna iridološka analiza  – analiza očesne šarenice (potrebno je predhodno naročanje)

24. marec: Brezplačni vitaminsko-mineralni test (potrebno je predhodno naročanje)
31. marec: Brezplačna iridološka analiza – analiza očesne šarenice (potrebno je predhodno naročanje)

Kaj razkriva vaše oko? Iridolog na podlagi iridološke analize oceni, kje imate deficit 
oziroma predispozicije za slabenje vašega zdravja na psihičnem in fizičnem 
področju. Na podlagi analize in pogovora vam iridolog poda smernice, kaj 
je treba okrepiti, da bo stanje telesa in duha bolj harmonično. Pregled 
poteka s pomočjo iridoskopa. Prednost iridološkega pregleda je pred-
vsem v preventivi, saj lahko pravočasno ukrepamo pri marsikateri 
telesni pomanjkljivosti. 
Bi tudi vi želeli preveriti, ali imate v telesu ostanke toksinov, raz-
raščene glivice, zasluzenost organov, kje so vaše šibke točke, ki bi 
jim veljalo posvetiti več pozornosti?  
Vabljeni na brezplačno analizo očesne šarenice. 
KJE: v Medivitalovi trgovini v Zdravstvenem domu v Medvodah
KDAJ:  24. februar, 3., 7., 10., 23. in 31. marec 2016
KDO SE BO Z VAMI POGOVORIL: Andrej Istenič, dr. v. med.
CENA:  brezplačno

Medivitalov nasvet za zdravje
Ne zamudite najbolj ugodnega časa v letu 

za razstrupljanje telesa, ki traja vse do 
velike noči. Razstrupljate se lahko 

na več načinov. Izberite tistega, 
za katerega imate dovolj volje in 
energije. Najbolj enostavno raz-
strupljanje je z žvrkljanjem Hil-
degardinega ustnega olja z zeli-
šči. Lahko izberete razstrupljanje 

s Hildegardino hruškovo kašo z 
zelišči, ki ji rečejo tudi  kaša za mi-

grene ali trimesečno pitje Gastrovi-
talove grenčice vrhunske nemške kva-

litete, ki vam bo očistila jetra in žolč. Zelo 
učinkovito je pitje Solimejevih čajev Depur ali 
Slim. Domačo nalogo boste dobro opravili tudi 
s postom, z moksanjem, s posebnimi dietami, s 
Solimejevimi zeliščnimi kapsulami ali napitkom 
za odvajanje odvečnih presnovkov in celulita. 
Pri nas lahko kupite instant bio razstrupljevalno 
juho, ki jo pripravite v treh minutah. 

Oglasite se v Medivitalu,  
z veseljem vam bomo svetovali.

BREZPLAČNA ANALIZA OČESNE ŠARENICE

MAJA BERTONCELJ

Pisali smo že, da je bil nekdanji medvoški 
župan Stanislav Žagar pravnomočno ob-
sojen na pogojno kazen in da mora občini 
vrniti 4541 evrov, kolikor sta bila stroška 
izletov na Dunaj in v Benetke, za katera 
Žagar vseskozi zatrjuje, da je šlo za ek-
skurziji in je zanju dal zeleno luč občinski 
svet. Na Dunaj je šlo 37 članov občinskega 
sveta, odbornikov, članov komisij in za-
posleni v občinski upravi, v Benetke 40. 
Žagar je na udeležence naslovil regresne 
zahtevke za plačilo njihovega sorazmer-
nega deleža stroškov potovanj. Za tiste, ki 
so bili na obeh izlet, to pomeni 119 evrov.
Žagar je celoten znesek 4541 evrov Ob-
čini Medvode nakazal 18. decembra. To 
pomeni, da je plačal za svojo udeležbo 
in udeležbo vseh drugih. Skoraj polovica 

udeležencev izletov mu je svoj delež že 
vrnila. "Za Benetke je svoj delež plačalo 
enaindvajset udeležencev, za Dunaj pa 
šestnajst. To je zame znak, da so korektni 
ljudje in da s tem priznavajo, da sem bil 
krivično obsojen," pravi Stanislav Žagar, 
ki dodaja, da je nedolžen in svojo pogojno 
obsodbo primerja s pogojno obsodbo To-
maža Lovšeta: "Mojih 119 evrov za eno leto 
pogojno in njegovi milijoni za 18 mesecev 
pogojno. V kakšni državi živimo? Takšen 
primer je zame dokaz, da pred zakonom 
nismo vsi enaki." Zanimivo, Žagarju je del 
stroškov za izlet, ne pa celotnega zneska, 
vrnila tudi Alenka Žavbi Kunaver, ki ga je 
ovadila organom pregona. Da bo delež po-
ravnala, je dejala že na sami obravnavi, 
je pa že pred izletom v Benetke svetnike 
pozvala, da stroške poravnajo sami, ne da 
jih bo kril občinski proračun. 

Nekdanjemu županu  
vračajo denar
Stroške izleta v Benetke je plačalo enaindvajset 
udeležencev, za Dunaj pa šestnajst.

Izžrebani nagrajenci nagradne križan-
ke, ki je bila objavljena v Sotočju 15. 
januarja 2016 z geslom NAROČNINA 
NA GG SE RES SPLAČA, prejmejo knjigo 
KRUH. Ti nagrajenci so: Vanja Močnik, 
Mengeš, Dušan Bohinc, Medvode, Ta-
tjana Jerala, Smlednik. Nagrajencem 
čestitamo.

MAJA BERTONCELJ
Pod okriljem Rdečega križa Slovenije – Ob-
močnega združenja Ljubljana bodo v febru-
arju in marcu potekale redne krvodajalske 
akcije. V februarju bodo še 25. in 26. febru-
arja, v marcu pa 3., 4., 8., 11. in 25. marca. 
Akcije bodo na Zavodu RS za transfuzijsko 
medicino. 

Krvodajalske akcije

V Centru starejših Medvode bo v četrtek, 
18. februarja, ob 18. uri predavanje dr. Vida 
Voduška z naslovom Komunikacija z oseba-
mi z demenco. 

O demenci ...
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"Pred približno dvema letoma sem prvič 
Godbo opisala kot svojo drugo družino. 
Takrat se nisem niti zavedala, da bolj-
še primerjave ne bi mogla narediti. In 
res je, v društvu imamo člani zelo dobre 
in tesne odnose. Nismo le godbeniki, ki 
nas druži ljubezen do glasbe in igranja, 
ampak smo tudi prijatelji, zaupniki in 
mentorji. Čeprav imamo godbene vaje 
po navadi dvakrat tedensko, se večkrat 
dobimo in družimo tudi izven godbe-
nega doma. Prav zaradi takih odnosov 
Godba deluje že več kot 86 let, kar nam 
daje status najstarejšega kulturnega 
društva v občini Medvode. Ko enkrat 
postaneš godbenik, to postane del tebe, 
tvoje osebnosti in identitete," na vpra-
šanje, kako bi opisala Godbo Medvode, 
odgovarja predsednica Vika Krajnc, ki je 
v tej vlogi od februarja 2013.

VSAKIČ ZNOVA PRESEGAJO MEJE

Med godbenike je prinesla neko svežo 
energijo, tako kot prof. Damir Fajfar, ki 
je dirigentsko palico v Godbi Medvode 
začel vihteti jeseni 2011. "Kaj točno se je 
spremenilo z mojim prihodom, težko 
ocenim, saj bi o tem več vedeli poveda-
ti naši člani, ki že več let aktivno spre-
mljajo dogajanje v društvu, bi pa rekla, 

da so vidne spremembe predvsem kar 
se tiče podrobnosti okoli organiziranosti 
društva in organizacije dogodkov. Prof. 
Fajfar je odgovoren za spremembe, ki 
se tičejo umetniškega vodenja, saj smo 
zelo pridobili na kvaliteti in zahtevnosti 
igranja. Ob prihodu je ocenil stopnjo na-
šega igranja in sedaj nas žene, da vsa-
kič znova presegamo svoje meje. Tudi 
izbor skladb je temu primeren, saj so 
vedno bolj zahtevne, večkrat pa jih pri-
lagodi tudi le izbranim instrumentom 
in manjši zasedbi. V godbo je pripeljal 
nove člane, ki se v glasbeni šoli učijo ali 
so se učili pri njem in njegovih kolegih; 
preko svojih poznanstev nas je povezal 
z imeni slovenske glasbe in industrije, 
s katerimi smo izvedli nekaj odličnih 
projektov, zaradi česar dobivamo tudi na 
prepoznavnosti izven občine. K nam je 
prišel z vizijo napolniti športno dvorano 
Medvode z našim koncertom in vsako 
leto smo bližje temu cilju. Mislim, da se 
številni ne zavedajo, koliko dela, energi-
je in truda, predvsem pa srčnosti in pre-
danosti je vloženega v naše uspehe. Na 
tem mestu pa ne smem pozabiti tudi na 
naše člane, brez katerih Godbe Medvo-
de ne bi bilo in od katerih vsak po svoje 
prispeva k ekipi," pravi. Godba Medvode 
je v zadnjih letih postala prepoznavna 
predvsem po novoletnem koncertu, ki ga 
vsako leto obišče vedno več ljudi iz Med-

vod in okolice. "Že nekaj zaporednih let 
smo napolnili dve tretjini Športne dvo-
rane Medvode, na kar smo zelo ponosni 
in veseli. Poleg tega že več kot petnajst 
let organiziramo tradicionalno srečanje 
godb, od samega začetka sodelujemo 
na Večeru filmske glasbe. Že dolgo smo 
prepoznavni po svojih tradicionalnih 
nastopih, za katere niti naši najstarejši 
člani ne vedo povedati, kdaj smo začeli 
z njimi. Zagotovo ni praznika dela brez 
prvomajske budnice, stalnica smo tudi 
na velikonočnih vstajenskih procesijah 
ter komemoracijah ob 1. novembru in 
ob koncu leta. Z veseljem se odzovemo 
povabilu gasilcev ob njihovih proslavah 
in obletnicah. Seveda pa ne manjkamo 
niti ob slovesnostih, ki jih organizira ob-
čina – občinske prireditve, proslava ob 
občinskem prazniku ter drugih državnih 
praznikih," pojasnjuje Krajnčeva.

V ZADNJIH LETIH SO SE POMLADILI

V Godbi Medvode imajo trenutno petin-
štirideset članov. "Številka se je v primer-
javi s preteklimi leti kar lepo dvignila. V 
zadnjih nekaj letih smo godbo namreč 
močno pomladili in medse sprejeli več 
kot deset novih članov. Mislim, da lahko 
trenutno preštejem le na prste ene roke 
število članov, ki so starejši od petdeset 
let, ampak smo vsi mladi po srcu, tako 
da starost sploh ni pomembna. Nekaj 

Glasni, prepoznavni ... medvoški godbeniki
Spoznajte Godbo Medvode. Predstavila jo je predsednica Vika Krajnc.

Godba Medvode na novoletnem koncertu, kjer so se v prvem delu predstavili s popularnimi sladbami, v drugem delu programa pa so se 
osredotočili na narodno-zabavno vsebino s slovenskimi skladbami in venčki. Zaigrali so tudi skladbo božičnih uspešnic v sving izvedbi in 
tradicionalen Radetzky March. 
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članov se je tudi odločilo, da se bodo od svoje aktivne godbe-
ne kariere upokojili, vendar se nam vseeno večkrat pridru-
žijo pri igranju koračnic in ob drugih priložnostih. Vsi pa ko-
maj čakamo, da se vrnejo člani oziroma predvsem članice, 
ki so na starševskem dopustu in vzgajajo nove godbenike," je 
godbo predstavila z vidika članstva, dodala pa še nekaj be-
sed o porazdelitvi na instrumentih: "Soočamo se z neenako-
merno porazdelitvijo na instrumentih. Zelo močno imamo 
pihalno sekcijo – flavte, saksofoni in klarineti, kamor se je 
pridružilo tudi največ novih članov. Malo manj smo močni 
na trobentah, sledijo pa »težka« trobila in tolkala. Želimo si, 
da bi se nam v prihodnje pridružil še kak član na instru-
mentih, kot so tuba, rog, pozavna, bobni ... Poučevanje teh 
instrumentov je na splošno v upadu s strani glasbenih šol, 
ki ne razpisujejo več vpisnih mest, tako da razmišljamo tudi 
o alternativnih možnostih. Do sedaj imamo instrumente še 
kar pokrite, vendar bi lahko igrali tudi bolj zahtevne skladbe, 
če bi imeli večjo pokritost na omenjenih instrumentih in pa 
večjo samostojnost – če je na primer kdo odsoten, ga težko 
nadomestimo."

LANI SO IMELI SEDEMINDVAJSET NASTOPOV

Vaje imajo običajno dvakrat tedensko, občasno tudi izven 
"želenega urnika", vadijo pa tudi doma. Z nastopi v prete-
klem letu so zadovoljni. "Skupaj imamo pod streho kar 27 
uspešnih nastopov – od omenjenih tradicionalnih do go-
stovanja na Malem Lošinju na Hrvaškem in nastopa v okvi-
ru občinske delegacije v nemškem kraju Nidda. V sodelova-
nju z ansamblom Vera in Originali smo s skupno skladbo 
Gremo na pivo nastopali v televizijski oddaji Gostilna pr' 
Francet, zelo smo ponosni tudi na uspešno organiziran 
dobrodelni koncert ... Ko pogledam nazaj na preteklo leto, 
me kar preseneti, kako nam je vse uspelo. Celotno področje 
prostovoljnih kulturnih dejavnosti v Medvodah je soočeno 
z zategovanjem finančnega pasu s strani občine. V letu 2015 
smo tako iz razpisa dobili le polovico sredstev, kolikor oce-
njujemo, da potrebujemo za nemoteno delovanje. Že v letu 
2014 je bila številka manjša od naše ocene, v letu 2015 se je 
še zmanjšala, in če se bo tako nadaljevalo še v tem letu ..., 
bojim se pomisliti na najslabši možen scenarij," pravi pred-
sednica Godbe Medvode. 

NAČRTI POVEZANI S FINANCAMI

Leto 2015 so končali z novoletnim koncertom, tri nastope pa 
so imeli tudi že letos. In načrti za leto 2016? "Drugi načrti so 
povezani predvsem s financami. Razpis za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti v Medvodah je bil objavljen, trenutno 
pa smo kulturna društva tudi v fazi spreminjanja pravil-
nika o podeljevanju sredstev na razpisu. Nov pravilnik še 
ni bil sprejet in se bo letošnji razpis izvedel po dosedanjih 
kriterijih, ki pa žal za Godbo niso ugodni. Poizkušali bomo 
pridobiti sredstva za naše delovanje tudi iz drugih naslo-
vov. Šele po rezultatih razpisa bomo lahko ocenili, kakšno 
bo delovanje v letošnjem letu. Želja je, da bomo lahko or-
ganizirali in sodelovali na naših tradicionalnih nastopih, 
servisirali instrumente, ki so nujno potrebni popravila, 
kupili uniforme našim novim članom ter obogatili naš re-
pertoar z novimi skladbami, ki bodo še bolj odražale dvig 
kvalitete v našem igranju. Dobili smo tudi že nekaj povabil 
na gostovanja drugih godb v Sloveniji in tujini," zaključuje 
Vika Krajnc.
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MAJA BERTONCELJ

Takšen je bil naslov dobrodelnega kon-
certa Sorških kresnic, ki je v Kulturnem 
domu v Sori potekal 30. januarja. Poleg 
domače vokalne skupine so koncert po-
pestrili še Klapa Sidro, Tamburaški orke-
ster KUD Vrhpolje, Šime (Žan) in mlajša 
tamburaška skupina Bisernica iz Reteč. 
Skupaj s prijatelji, družinami Sorških 
kresnic in s podporo obiskovalcev ter 
donatorjev so zbrali materialne darove 
in 2555 evrov za družino Kosec, za tri 
otroke iz Zg. Pirnič, ki so ostali brez star-
šev. Družina se zahvaljuje za vso pomoč, 
ki so jo bili deležni v zadnjem obdobju.

Vrnil se je Šime  
in prinesel ... 

DOBRODELNOST

SAMO LESJAK

Tradicionalna občinska kulturna prire-
ditev, ki je nastala v organizaciji javnega 
zavoda Sotočje, pri produkciji slovesno-
sti pa je sodelovala tudi TV Medvode, je 
potekala v duhu državnega kulturnega 
praznika in vrednot, ki so nas kot narod 
oblikovale skozi celotno našo zgodovino, 
kar je v svojem govoru izpostavila tudi 
slavnostna govornica, medvoška podžu-
panja Darinka Verovšek.
Rdeča nit kulturnega programa, ki ga je 
povezoval Matej Ulčar, je bila tankoču-
tna poezija Agate Trojar, ki jo je glasbeno 
spremljal skladatelj in glasbenik Lado 
Jakša. Agata verjame Neži Maurer, ki ji 
je nekoč dejala, da drobni opisi več pove-
do kot velike izjave. Iz drobnih, niti dobro 
videnih, slišanih – toda natančno obču-
tenih gibov, glasov, barvnih in čustvenih 
odtenkov sta umetnika stkala prosojno 
mrežo magičnih trenutkov, Oton Pavlič 
pa je prav za to priložnost uglasbil eno od 
njenih pesmi, medtem ko je Sonja Huč 
besedam dodala svoj glas.
Pletenice za življenjsko delo letos niso 
podelili, je pa Občinska kulturna zveza 
Medvode podelila dve pletenici za po-
sebne dosežke v lanskem letu na podro-

Ohraniti vrednote kulture
V dvorani Kulturnega doma Medvode je potekala slovesnost ob slovenskem kulturnem 
prazniku, na kateri so zaslužnim na kulturnem področju podelili pletenice.

čju kulture. Prejeli sta ju sekcija za oži-
vljanje starih običajev KUD-a JaReM, 
in sicer za projekt Izdelave peč na Slo-
venskem po muzejskih predlogah, ter 
KUD Smlednik za uprizoritev igre na 
prostem Prisega o polnoči.
"Osnovni cilj ustvarjalnih delavnic je bil 
ohraniti izročilo pokrivanja z ženski-
mi pokrivali, poleg tega pa udeleženke 
naučiti vezenja peč ter tehnik uporabe 
peče. Veseli nas, da so se med veziljami 
spletle dolgoročne prijateljske vezi," je 
dejala predsednica sekcije Marija Pod-
vez. Iz ozko lokalnega dogodka je pro-
jekt prerasel v velik slovenski kulturni 
dogodek. Posnet je bil celo dokumen-
tarni film o zgodovinskem prikazu ve-
zenja in nošenja peč slovenskih žena, 
v rojstni hiši Jakoba Aljaža pa so odprli 
tudi razstavo. Projekt ohranja in oživlja 
stoletno izročilo ter smiselno zaokroža 
in bogati celovito podobo zgodovinske-
ga in etnografskega prikaza nastaja-
nja, okraševanja in polaganja ženskih 
pokrival v Sloveniji od Valvasorjevega 
časa, t.j. od 16. stoletja dalje.
KUD Smlednik se je v preteklem letu 
lotil drznega izziva – postaviti igro na 
prostem v njihovem kraju. Želja, ki je 
dolga leta zorela v mislih režiserja Nej-
ca Smoleta, je 5. junija s premierno 
uprizoritvijo besedila Manice Komano-
ve z naslovom Prisega o polnoči postala 

realnost. Petdesetčlanska ekipa sodelu-
jočih je štela skoraj 30-članski igralski 
ansambel, pevce Lovskega pevskega 
zbora, Smleške pritrkovalce ter druge 
sodelujoče, ki niso bili vidni iz prve vr-
ste, so pa skrbeli za to, da se je ljudska 
igra v štirih dejanjih v naslednjih te-
dnih izvedla še desetkrat. Za dva mese-
ca se je dvorišče domačije Merjaščevih, 
ki je ponudilo izjemno in edinstveno 
kuliso, spremenilo v teater na prostem 
– v prizorišče nekega drugega, že prete-
klega obdobja, tistega, ki je bilo nekoč 
na vasi. V središče smeha in vzdihlja-
jev, predanosti in hrepenenja, ljubezni 
in tragike, se pravi praktično vsega, kar 
gledališče lahko ponudi.
Podelili so tudi priznanje donatorjem 
in podpornikom kulturno umetniškega 
ustvarjanja – letos so ga namenili druž-
bi Savske elektrarne Ljubljana, ki ima že 
vrsto let posluh za kulturno-umetniško 
ustvarjanje v občini, saj v podjetju podpi-
rajo mnoge kulturne dejavnosti: od glas-
bene do gledališke, folklorne in drugih.
Prireditev se je nadaljevala v Klubu Je-
dro – z odprtjem razstave manjšega dela 
likovnih in kiparskih del, s katero so 
ustvarjalci in poustvarjalci doživeli in 
upodobili Agatino poezijo, mladi kultur-
niki pa so razmišljali o kulturi ter jeziku 
– o tem, kaj nas dela edinstvene. Za zvoč-
ni ambient je poskrbel duet Accordon.

Nekaj grižljajev lune: tankočutna poezija umetnice Agate Trojar je dala velik pečat letošnji 
prireditvi ob kulturnem prazniku. / Foto: Matic Zorman
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V KUD Pirniče so Zvezdico zaspanko, prvo radijsko igro za 
otroke avtorja Frana Milčinskega Ježka, pod taktirko režiser-
ke Brede Rovšek premierno uprizorili konec novembra, prvič 
ponovili decembra in nato še dvakrat 5. februarja. Ta dan se 
je s tem projektom začela njihova promocija slovenskih kul-
turnih vrednot. "V KUD Pirniče želimo ustvariti čim večjo po-
stprodukcijo. Menimo namreč, da ima ta projekt vse atribute 
visoko kvalitetne gledališke uprizoritve na osnovi izjemne 
literarne predloge in kot tak presega povprečno produkcijo 
slovenskih ljubiteljskih gledališč. Namen je predstavitev slo-
venskih kulturnih vrednot tudi po svetu," pojasnjuje Anica 
Horvat, predsednica KUD Pirniče. Začenjajo z gostovanji izven 
naših meja. "Gostovanja v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem 
imamo terminsko že dogovorjena, na povabilo za gostovanje 
v Argentini pa se bomo lahko odzvali le, če bomo pridobili 

sredstva s pomočjo sponzorjev, donatorjev in javnega razpisa. 
Omenjeno gostovanje namreč pomeni velik finančni zalogaj," 
pravi Horvatova. Njihov igralski ansambel predstavljajo mla-
di, bo besedah Horvatove pa jih je vse pritegnilo predvsem 
sporočilo Zvezdice Zaspanke, ki je univerzalno: dobrota, čista 
misel in ljubezen vselej premagajo zlo. 
Horvatova še poudarja, da gre za projekt, ki je zasnovan dol-
goročno: "Prepričani smo, da bo to odmeven in trajen kultur-
ni dogodek tako v našem lokalnem kakor v vseslovenskem in 
zamejskem kulturnem prostoru."

Z Zvezdico zaspanko 
gredo po svetu
V KUD Pirniče so s projektom Zvezdica 
zaspanka začeli s promocijo slovenskih 
kulturnih vrednot po svetu. Dobili so 
povabilo celo za gostovanje v Argentini.

S promocijo najuspešnejše slovenske pravljice 20. stoletja v KUD 
Pirniče promovirajo tako njeno sporočilnost kakor tudi avtorja Frana 
Milčinskega Ježka, dobitnika velike Prešernove nagrade in vodilnega 
satirista 20. stoletja. 

MAJA BERTONCELJ

Bližajo se počitnice. Za osnovnošolce 
bodo v Knjižnici Medvode pripravili 
družabne igre (15. in 16. februarja) in 
ustvarjalne delavnice (17., 18. in 19. fe-
bruarja), na katere lahko v spremstvu 
odraslih pridejo tudi predšolski otroci. 
Vezli in delali boste rože iz papirja, de-
narnice, valentinove srčke ... 
V knjižnico prihaja nova samostoj-
na razstava, tokrat Franca Hafner-
ja. Odprtje bo 17. februarja, ogleda-
li pa si jo boste lahko do 4. marca.   
Franc Hafner, upokojeni črkoslikar, 
nekdanji vrhunski športnik olimpijec 
in ljubiteljski slikar, praznuje 80 let. 
Za slikarstvo se je odločil po upokoji-
tvi. Obeta se tudi zanimivo predava-
nje Alenke Rebula, ki bo 24. februarja. 
Predavala bo na temo Ko se starši po-
starajo; opustiti tradicijo in stopiti v 
nove oblike ljubezni. "Tradicija uči, da 

so najprej starši dolžni dati vse, potem 
pa so otroci dolžni vračati, kar so do-
bili. Zapovedano nam je izpolnjevanje 
dolžnosti. A možna je drugačna in bolj 
ljubeča pot ... Razmišljali bomo o od-
nosu do onemoglih staršev, v katerem 
bi bilo več ljubezni in manj dolžnosti," 
pravijo v knjižnici. Pripravljajo tudi 
potopisno predavanje. Po poti El Cami-
no vas bosta 2. marca popeljala popo-
tnica Nika in kuža Vili, 8. marca pa bo 
odprtje razstave Društva upokojencev 
Medvode z naslovom Nekaj starega, 
nekaj novega.
Pred časom so v knjižnici pripravili 
novost: nabiralnik za vračanje knji-
žničnega gradiva. V času, ko knjižnica 
ne obratuje, lahko gradivo vrnete v za 
to postavljen nabiralnik ob stranskem 
vhodu v knjižnico. Gradivo bo razknji-
ženo naslednji delovni dan; nabiral-
nik namreč praznijo vsak delovni dan 
pred odprtjem knjižnice. 

Gostili bodo Alenko Rebula
V knjižnici Medvode bo zanimivo tudi v prihodnjih 
tednih. Novost: nabiralnik za vračanje knjižnega gradiva.

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

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

www.zlatarstvo-trtnik.si
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Veselo  
valentinovo

54,90
EUR

OBESEK Z VERIŽICO

49,90
EUR

49,90 EUR

49,90
EUR
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

V Športni dvorani Medvode je tudi letos v organizaciji Javnega zavoda Sotočje 
potekalo dvodnevno pustovanje. Za zabavo je v soboto skrbela skupina Calypso, 
v nedeljo pa Godba Medvode, Tak Tik in Marcela In. Pustne šeme so prišle od 
blizu in od daleč ... V soboto zjutraj pa so se iz Zbilj na pustno vožnjo po občini 
podali iz Društva za ohranjanje vaških običajev. 

Maškare,  
pustno rajanje, 
krofi ...

Pustna vožnja po Medvodah: C(m)erar in njegovi klovni

Domen Kuralt, pevec skupine Calypso, kot zapornik Svetilniki iz Škofje Loke

Piloti in stevardese iz Žlebov

Zabava v družbi Pike Nogavičke, zlobne čarovnice in nerodnega škrata

Palmi z opicama
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V sklopu Javnega zavoda Sotočje Med-
vode deluje tudi Turistično informacij-
ski center. Z obiskom v lanskem letu so 
zelo zadovoljni.
"Vodimo statistiko obiskanosti, v kate-
ro so zajeti tako domači kot tuji gostje. 
V lanskem letu smo jih skupaj našteli 
3531. Bil bi še kakšen več, če ne bi z in-
formacijskim materialom tako dobro 
založili recepcije v Kampu Smlednik. 
Prevladujejo domači gostje, ki jih je bilo 
3176. Med tujimi pa je bilo največ Itali-
janov, Angležev, Francozov, Nemcev in 
Nizozemcev," je pojasnil Boštjan Luštrik, 
vodja TIC-a, in dodal, da je bilo kar nekaj 
turistov, ki so prišli samo z nahrbtni-
kom. "Zaradi avtobusne povezave me-
stnega potniškega prometa številka 30 
jih je lažje usmeriti do kampa, kar je bil 
prej kar problem," pravi.
Tuji gostje največ povprašujejo po Polho-
grajskih Dolomitih in po kulinariki, kar 
nekaj je bilo tudi izposoje koles, lanske 
novosti v ponudbi. "Imamo zemljevide 
kolesarskih poti, imamo izposojo koles, 

Kolesa izposodili celo Turkom in Izraelcem
V lanskem letu so v Turistično informacijskem centru Medvode našteli več kot 3500 
obiskovalcev. Zadovoljni so tudi z izposojo koles in prodajo spominkov. Z načrtovano 
selitvijo v prostore na železniški postaji bi Medvode dobile tudi prve javne sanitarije.

Boštjan Luštrik, vodja TIC Medvode, v katerem od lani poteka tudi prodaja spominkov.

Novo v ponudbi Javnega zavoda Sotočje 
Medvode je ponudba petih izletov po ob-
čini Medvode. Poimenovali so jih Domo-
vanje narodnih herojev, Zgodovinski ob-
jem narave v Smledniku, Pod svobodnim 
soncem po občini Medvode, Srednjeveška 
ustvarjalnost v Žlebeh in Kulinarično popo-
tovanje po medvoških Gostilnah Sloveni-
je. Predstavili so jih tudi na sejmu Natour 
Alpe - Adria konec januarja v Ljubljani, na 
katerem so združili moči s Turistično zvezo 
Medvode in njenimi društvi. Če pri ostalih 
izletih računajo predvsem na goste izven 
medvoške občine, pa je izlet s kulinaričnim 
doživetjem zanimiv tudi za Medvoščane. 
Vključuje meni s šestimi hodi v treh Gostil-
nah Slovenije: Belšak na Slavkovem domu, 
Mihovec v Zg. Pirničah in Dobnikar na To-
polu. Del menija gost poje v eni, del v drugi 
in del v tretji gostilni. Informacije in opis iz-
letov dobite v Turističnem biroju Medvode.

Novi Izleti po občini

niso pa poti označene v naravi. To je 
tisto, kar še manjka do celovitega pa-
keta te ponudbe. Upam, da se bo to 
uredilo še letos. Pomemben je poda-
tek, da smo kar nekajkrat kolesa iz-
posodili za cel teden, ne samo za dan 
ali nekaj ur. Naj kot zanimivost še po-
vem, da so se za izposojo koles pri nas 
odločili celo Turki in Izraelci. Nič niso 
vedeli o Medvodah in okolici. Podali so 
se na traso Medvode–Zbilje–Smledni-
ški grad–Trboje–Kranj. K nam so prišli 
po nasvetu TIC Ljubljana. Želja je, da se 
še bolj povežemo tako s turističnimi 
delavci v Ljubljani kot v Škofji Loki in v 
Kranju. Imamo kaj za pokazati: Polho-
grajce, Zbiljsko jezero, odlično kulinari-
ko," pojasnjuje Luštrik. Lanska novost v 
TIC-u je še prodaja spominkov, s katero 
so prav tako zadovoljni. Povečala pa se 
je tudi prodaja vstopnic za različne pri-
reditve. "Naša želja je, da bi se na TIC 
kot prodajalca vstopnic v predprodaji 
obrnila tudi lokalna društva. Turistič-
no informacijski center je nekakšno 
stičišče. Vrata so odprta vsem in ljudje 
pridejo vprašat za najrazličnejše stvari, 
tudi koliko je ura," pove Luštrik. 
Na seji občinskega sveta je bilo izpo-
stavljeno tudi vprašanje delovnega 

časa TIC-a, ki je ob sobotah in nede-
ljah zaprt. Luštrik pojasnjuje: "Vse to 
je povezano tudi s financami. Sicer 
pa povratnih informacij, da bi bile 
potrebe po tem, ni. Na vratih je moja 
telefonska številka in tuji gostje pokli-
čejo, če kaj potrebujejo. Ker sem blizu 
doma, vedno pridem. Tudi v primeru, 
da si izposodijo kolo in ga želijo vrniti 
izven ur odprtja, se brez težav dogo-
vorimo."
Turistično informacijski center na-
črtujejo preseliti v Železniško postajo 
Medvode. Prevzeli bi tudi prodajo vo-
zovnic za vlak, kar pomeni, da bi mo-
ral biti odprt že zjutraj. "Glede lokaci-
je bistvene spremembe ni, selili bi se 
le nekaj metrov stran, bi pa pridobili 
tudi kolesarnico in prve javne sanita-
rije v Medvodah, ki so potrebne," o na-
črtovani spremembi pravi Luštrik. Za 
postavko TIC je v letošnjem proračunu 
namenjenih 55 tisoč evrov, in sicer za 
adaptacijo prostorov, za katero bodo na 
občini poskušali pridobiti tudi evrop-
ska sredstva. Načrtujejo sanacijo zu-
nanjega ovoja stavbe, preureditev sani-
tarij, ureditev kolesarnice in notranjih 
prostorov. S tem bi lepšo podobo dobila 
tudi stavba železniške postaje. 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Planica je sredi januarja prvič gostila tekme svetovnega po-
kala v smučarskem teku. Fantje in dekleta so se pomerili v 
sprintu v prosti tehniki, najprej posamično, nato še ekipno.
Na startu so bili tudi štirje Medvoščani: Anamarija Lampič in 
Janez Lampič iz Valburge ter Lea Einfalt in Anja Žavbi Kuna-
ver iz Zbilj. Prvi trije tekmujejo za TSK Triglav Kranj, Žavbi Ku-
naverjeva pa za TSK Logatec. Vsi pa so kar precejšen del kari-
ere nastopali za medvoški klub. V Planici je točke svetovnega 
pokala osvojila Anamarija Lampič, ki je bila 20., Lea Einfalt je 
osvojila 34. mesto, Janez Lampič je bil 40., Anja Žavbi Kunaver 
pa 55. Za slednja je bila to prva tekma na najvišji ravni. Kaj so 
povedali po tekmi? Anamarija Lampič: "To je moja prva tek-
ma v svetovnem pokalu v letošnji sezoni. Zelo sem vesela, da 
mi je uspelo priti v četrtfinale. Moj cilj je mladinsko svetovno 
prvenstvo v Romuniji konec februarja. Počutim se trenutno 
v redu, zaradi zdravstvenih težav, ki sem jih imela, pa mi 
manjka treninga. Zraven prsnice imam vstavljen čip, ki meri 
24 ur na dan. Imela ga bom eno leto. Četrta operacija srca je 
mimo. Upajo, da bo sedaj v redu, zagotovil pa ni. Danes sem 
zelo vesela, da je tako dobro odtekel tudi brat Janez. Je hitrejši 
od mene. Pred petimi leti sva še lahko skupaj "borbala", se-

daj ne več." Lea Einfalt: "Tekmovanje v Planici je bilo takoj po 
Tour de Skiju, tako da se pozna utrujenost. Žal mi je sekunde, 
ki me je ločila od najboljše trideseterice. Še nikoli v sprintu 
nisem bila tako blizu. Zelo sem zadovoljna. Dodatne energije 
so mi dali tudi domači navijači." Janez Lampič: "Sem kar za-
dovoljen, glede na to, da za najboljšo trideseterico nisem zao-
stal veliko. Pri moških je konkurenca  še bolj zgoščena. Vesel 
sem, da sem danes najboljši Slovenec. To je dobra spodbuda 
za naprej. Moj cilj je mladinsko svetovno prvenstvo, kjer si 
želim medalje." Anja Žavbi Kunaver: "Moj cilj prvega nastopa 
na svetovnem pokalu je bil predvsem pridobiti nove izkušnje 
in moram reči, da je bilo res nekaj posebnega. Z rezultatom 
se nisem obremenjevala, sem pa bila zadovoljna s svojim te-
kom, kljub temu da sem upala na kakšno sekundo boljši čas. 
Nastop mi je dal motivacijo za nadaljnje treninge in tekmo-
vanja." Na tekmovanju v Planici je organizacijsko pomagala 
tudi številna ekipa Nordijskega športnega društva Medvode 
in navijala za svoje nekdanje člane. 
Naj za konec še dodamo, da je medtem Anamarija Lampič 
na tekmi svetovnega pokala v sprintu na Norveškem s 7. me-
stom dosegla najboljšo uvrstitev v karieri.

Štirje Medvoščani med elito
Nastopili so na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Planici.

Anamarija Lampič, Lea Einfalt, Janez Lampič in Anja Žavbi Kunaver
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Plesalci Športno kulturnega društva Latino Bit so se v Kulturnem 
domu Medvode predstavili na polletni plesni produkciji. "Na odru 
se je zvrstilo več kot sto plesalcev iz desetih skupin. To pomeni, da 
so bili vsi razen tistih, ki obiskujejo plesne urice v vrtcu. Zanje smo 
produkcijo pripravili posebej. Predstavili so se z različnimi plesnimi 
zvrstmi. Viden je velik napredek in deležni so bili samih pohval, tako 
plesalci kot vaditelji. S treningi bomo sedaj nadaljevali. Zaključna 
produkcija bo konec šolskega leta, do takrat pa nas čaka še kar nekaj 
nastopov in tekmovanj," je povedala Tina Veras, vodja ŠKD Latino Bit. 

Zaplesali v Latino Bitu

Na odru se je zvrstilo več kot sto plesalcev, prevladovali so mladi.  

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

V Nogometnem klubu Jezero Medvode že tretje leto zapored or-
ganizirajo dvoranske nogometne turnirje, ki potekajo v Športni 
dvorani Medvode. Namenjeni so mladim nogometašem selekcij 
U8, U9, U10, U11, U13 in U15 iz Slovenije in tujine. Za njimi sta že 
dva od treh tekmovalnih koncev tedna. Mlade nogometaše lahko 
pridete spodbujat še jutri in v nedeljo, 13. in 14. februarja.

Nogometni turnirji

Mladi nogometaši Medvod (v svetlo modrih dresih) na tekmi z 
Izolo, ki se je končala brez zmagovalca.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV GZM

Gasilska zveza Medvode je sredi januarja organizirala smučar-
sko tekmovanje za mladino in člane. Na smučišču Rudno v Že-
leznikih so se pomerili v dveh veleslalomskih vožnjah z vmesno 
gasilsko nalogo. Pionirji, pionirje, mladinci, mladinke in priprav-
niki ter pripravnice, ki so bili na stopničkah v svoji kategoriji, so 
se uvrstili na regijsko tekmovanje. V točkovanju gasilskih društev 
so največ točk zbrali gasilci smučarji iz PGD Sora (898) in postali 
prepričljivi zmagovalci. Drugi so bili iz PGD Zg. Pirniče (798 točk), 
tretji pa iz PGD Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh.

Najboljši smučarji gasilci  
so v Sori

Skupno so bili najboljši člani PGD Sora.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: OSEBNI ARHIV

Za Mirom Rismondom, profesionalnim izdelovalcem ledenih 
skulptur, je zelo ustvarjalna zima. "Začelo se je z ledeno de-
želo, ki smo jo 13. novembra odprli v Vodnem mestu Atlantis 
v Ljubljani. Letošnja tema je srednji vek. Pretekli mesec sem 
bil v Harbinu na Kitajskem, na največjem festivalu ledenih 
in snežnih skulptur na svetu, kamor me je povabila ekipa iz 
Katalonije. Pravkar pa sva se z ženo Heleno vrnila iz prvega 
snežnega festivala v Pontebbi v Italiji, kjer sva osvojila drugo 
mesto," je pojasnil Miro Rismondo iz Valburge.
Bil je sploh prvi Slovenec na festivalu na Kitajskem. "To je 
izjemno velik festival, primerljiv morda s svetovnim prven-
stvom v carvanju na Aljaski. Ledeni snežni park naredijo v 
Harbinu na reki na dveh otokih. Vse skupaj je v velikosti Med-
vod. Na primer ledeni stolp je višji kot nebotičnik v Ljubljani, 
snežena katedrala je večja od ljubljanske stolnice. Sodelovalo 
je 27 ekip, razglasili so tudi najboljše. Naš cilj za prvič je bil 
predvsem uspešno narediti dve ledeni skulpturi in eno sne-
žno. Uspeli smo in za nas je to kot zmaga. Skulpture so bile 
tehnično izredno zahtevne. Izdelali smo morskega pajka z 
desetimi nogami, vsaka je bila sestavljena iz štirih členov, 
vsak od teh je bil posebej odrezan v led in potem zlepljen sku-
paj. Če si predstavljate, te noge so bile dejansko v zraku. Pri 
nas v teh pogojih to fizično sploh ni izvedljivo. Tam je bilo, saj 
so bile temperature tudi 25 stopinj pod lediščem," je povedal. 
Navdušen je bil že ob prihodu, ko je videl plapolati sloven-
sko zastavo, pa tudi po koncu festivala. "Najbolj pomembno 
je samo druženje z najboljšimi izdelovalci ledenih in sne-
žnih skulptur iz celega sveta. Vidiš veliko različnih tehnik, 
kako vsak po svoje obdeluje led, veliko orodja, poleg tega je 
pomemben tudi osebni stik, da se povezujemo, pogovarjamo. 
Ne gre samo za uvrstitev, gre za učenje. Šele naslednje leto, če 

bomo seveda šli, bi imel dejansko možnosti za kakšno vidno 
uvrstitev. Kitajci imajo svojo komisijo, vidiš, kaj ocenjujejo, 
kaj je za njih pomembno."
Zimska sezona se zanj počasi končuje. "Do konca februarja bo 
še odprta ledena dežela, potem sledi žalostni teden, ko je tre-
ba vse podreti, razžagati. Potem pa se bo začela sezona lesenih 
skulptur. Prva predstavitev bo na sejmu v Komendi, kjer bova z 
ženo delala v živo," je spregovoril nekaj o načrtih. Z ženo sta lani 
izdelovanju ledenih skulptur dodala še lesene. "Ko sva začela, 
sva naredila jaslice v naravni velikosti, ki so bile razstavljene na 
ljubljanskem gradu in so jih odkupili, tako da bodo tam na ogled 
vsako leto. Skupaj z Bogdanom Jeričem smo izdelali spomenik 
ob petstoletnici kmečkih uporov v Smledniku. Iz enega hrasta 
smo ustvarili tri skulpture, ki so povezane v zgodbo," pa je nekaj 
besed za konec namenil še lesenim skulpturam.

Iz ledu in snega ustvarjal na Kitajskem
Miro Rismondo je bil na največjem svetovnem festivalu ledenih in snežnih skulptur.

Ledena skulptura morskega pajka, ki je nastala na Kitajskem.

box
pametna izbira.
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PEUGEOT 2008

www.peugeot.si

Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 (Style 1,6 Blue HDi 73 kW) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenimi bonusi 
(v ceni je obračunan bonus »staro za novo« in 1.000 EUR popusta v primeru fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 15.600 EUR; mesečni obrok je 167 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 
mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 08. 01. 2016 znaša 7,7 % in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,3 %; fi nancirana vrednost 10.920 EUR; skupni znesek za plačilo 18.299 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

že za 15.600 €

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,5 l/100 km. Izpuh CO2: 90 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0531 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00018 g/km. Število delcev: 0,01. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT 2008 
STYLE 1,6 BlueHDi

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014

RODEX.indd   1 15/01/16   16:05

Rubrika Otroci pišejo, rišejo je namenjena tako osnovnošolcem 
kot tudi predšolskim otrokom. Izdelke nam lahko pošljete po ele-
ktronski pošti na naslov maja.bertoncelj@g-glas.si ali po navadni 
pošti na Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s pripisom 'za 
Sotočje'. Tokrat objavljamo risbo na platnu, ki jo je narisala 4-le-
tna Ula. Naslov risbice je Ula na travniku. Pomlad bo kmalu tu in 
morda nam za prihodnjo številko narišete in napišete kaj na temo 
pomladi ali pa kako ste preživeli počitnice ...

Povabilo

V podjetju Rodex z Rov pri Radomljah, enem največjih koncesionar-
jev za vozila znamke Peugeot, so se ob koncu lanskega leta znova 
odločili, da bodo denar, namenjen novoletnim voščilnicam in kole-
darjem, podarili v dober namen in tistim, ki pomoč res potrebujejo. 
»Pred dvema letoma smo tako denar poklonili domačiji iz Poljanske 
doline, ki ji je odneslo mlin, konec lanskega leta pa smo se odločili 
za Anino zvezdico. In ker ta organizacija z gotovino ne dela, smo se 
odpravili v trgovino in skoraj polovico velikega kombija napolnili s 
hrano v vrednosti dveh tisočakov,« nam je povedal vodja prodaje 
vozil Gorazd Žagar.

Donirali Anini zvezdici

Ula, 4 leta
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www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 50 22 000

MIROSLAV CVJETIČANIN

Hyundaiev veloster je avtomobil, ki je drugačen od vseh. To 
lahko zagotovo napišem. Večini pritegne pogled zato, ker so 
prepričani, da gre za čistokrvnega športnika, manjšini pa zato, 
ker v enem avtu v bistvu odkrijejo dva. In to ga naredi čisto 

drugačnega. Gre za mešanca med kupejem in kombilimuzi-
no. Česa podobnega še nisem napisal, vi pa tudi verjetno še 
ne prebrali. Zakaj je tako? Če velosterja vidite z leve strani – in 
največkrat ga, ker imamo pač desni promet–, vidite zgolj ena 
vrata, in ker je oblika precej športna, si hitro prikimate, da gre 
za klasičen kupe. Če pa ga vidite z desne strani, boste videli 
dvoje vrat! Niste še videli avta, ki bi imel na levi strani ena in 
da desni strani dvoje vrat? In zakaj še kombilimuzina? Prtlja-
žni prostor ni velik, je pa veliko večji, kot pa smo pričakovali. 
Zaradi "pravilnih" oblik in neverjetne globine je prostornejši, je 
pravzaprav čisto "normalen" za štiri potnike. 
Vožnja z njim je športno udobna, kar pomeni, da sta voznik in 
sovoznik omejena glede prostora in se zato tudi počutje med 
vožnjo zdi precej športno. Prostora je spredaj malo, če govori-
mo o višini, vendar presenečnje pride, ko postanemo prepriča-
ni, da če je spredaj vse nizko in ustesnjeno, je zadaj še slabše. 
Vendar to ne drži, kajti glede na padajočo streho je zadaj rela-
tivno veliko prostora tudi za glave. Teh nismo tiščali v strop 
zato, ker se ta zaradi dolge zadnje šipe kmalu zaključi. Kako-
vost notranjosti avta je na visoki ravni, vse skupaj je videti zelo 
živahno in športno, kot pač v takšnem avtomobilu mora biti. 
Sedeži so dobri, udobni in telo v zavojih držijo dobro. 
Cena osnovne različice velosterja 1,6 GDI comfort je 22.150 
evrov brez popustov, za GDI premiuma je potrebno odšteti 
26.730 evrov. Dodatna oprema: paket elite, 18-palčna platišča 
z barvnimi vložki, integriran navigacijski sistem s premium 
ozvočenjem in kamero in zaslonom za vzvratno vožnjo stane 
1300 evrov in metalna barva 380 evrov.

Drugačen in prezrt
Malo jih je na cesti, ker se za nakup 
odločajo zgolj ljubitelji drugačnih vozil.
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Iz podjetja Goodyear Dunlop 
Sava Tires nam sporočajo, 
da so naredili brezplačno 
otroško igrico, ki jo je moč 
igrati na računalnikih, ta-
blicah in telefonih. To bi ne 
bilo nič novega, če ne bi bila 
igrica precej drugačna od že 
videnih in igranih. Otrokom 
je namreč na voljo nova 
inovativna igrica, ki se ime-
nuje Goodyear Crossroad 
Safety, s katero se lahko na 
zabaven in učinkovit način 
naučijo prometnih predpi-
sov. Zasnovana v privlač-
nem slogu risank, skozi njo 
pa najmlajši usvojijo osnov-

na pravila, ki veljajo v pro-
metnih križiščih. Goodyear 
je osnovo za igrico razvil v 
sklopu projekta Za varnost 
otrok in želi z njo prispeva-
ti k varnosti otrok v vsako-
dnevnem cestnem prome-
tu. Igrica je brezplačno na 
voljo v trgovinah App Store 
in Google Play. Igrico odli-
kujejo privlačni, ljubki liki, 
ki jih otroci hitro vzljubijo, 
in reševanje dejanskih situ-
acij v križiščih. Vsi primeri, 
ki jih je treba razrešiti, so 
vzeti iz dejanskega vsako-
dnevnega prometa. Glavni 
cilj je, da otroci ugotovijo, v 
kakšnem zaporedju morajo 
avtomobili peljati skozi kri-

Otroška igrica  
o prometu
Naredili so aplikacijo, ki jo bodo tudi 
starši odobravali.
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žišče. Usvajanje znanja te-
melji na igri, sodelujoči pa so 
na svojo napako opozorjeni 
brez ocenjevanja ali zbiranja 
točk. Igrica je primerna tudi 
za otroke, ki še ne znajo bra-
ti, saj ne vsebuje nobenih be-
sedilnih menijev ali sporočil. 
Način premikanja po igrici 
je preprost in uporabniku 
prijazen. Igrica za zdaj vse-
buje deset različnih situacij v 
križišču, za prihodnje pa na-
črtujejo še več preprostih in 
zapletenih primerov. 
S to igrico skušajo že naj-
mlajšim ustvariti občutek 
v prometu. Vemo, da tudi 

otroci veliko časa preživijo 
v avtomobilih. S to igrico je 
ugotovljeno, da zdaj promet 
spremljajo z veliko večjim 
zanimanjem kot prej. Starši 
ugotavljajo, da so otroci osre-
dotočeni na promet, kot da bi 
hoteli preveriti, ali je dejan-
sko podoben kot v njihovi 
igrici. Virtualni svet zlahka 
prenesejo v resničnost, tako 
da že zdaj lahko govorimo o 
eni redkih poučnih video oz. 
računalniških igric za otro-
ke. Torej, končno igrica, ki 
staršev najverjetneje ne bo 
motila in jo bodo otroci lah-
ko malce dlje igrali.

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, 
INTELIGENTNA PONUDBA.

NISSAN

JUKE
NISSAN

QASHQAI
NISSAN

X-TRAIL

DODATNA OPREMA  
PO VAŠEM IZBORU*** 

5 LET  
JAMSTVA* 

5 LET BREZPLAČNEGA 
VZDRŽEVANJA** 

Kombinirana poraba goriva: 3,8–7,4 l/100 km. Emisije CO2: 95–169 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej.  
**5 let vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. za do 150.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale oziroma za redni plan vzdrževanja, navedenega v Knjižici jamstva in servisiranja Nissan. 
Ponudba velja do 31. 12. 2015 in le z Nissan financiranjem. ***Paket Crossover velja za pakete originalne dodatne opreme Nissan za modele crossover. Za vsak model lahko kupec izbira med tremi različnimi paketi določene 
vrednosti (za modele Juke v vrednosti do 370 €, Qashqai do 410 € in X-Trail do 700 €), podrobnosti pa je mogoče najti v katalogu dodatne opreme. Velja z le ob nakupu z Nissan financiranjem. Več na nissan.si.

OGLAS_KONCES_CROSS_JAN16_A5.indd   1 08/01/16   16:18

Avtohiša Malgaj I Tržaška 108, 1000 Ljubljana I tel.: 01 2000 627 I www.nissan.avtohisamalgaj.si
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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Če smo se v prvih letih samostojnosti 
tam pred 25 leti znašli kot v nekakšnem 
gospodarskem krču, katerega očitna 
značilnost je bil šok ob zapiranju tovarn 
in redčenju ter izgubljanju delovnih 
mest, je kmalu potem življenje dobilo 
nov zalet v zasebni pobudi in v novi ra-
sti. Vse to se najlepše odraža v spremi-
njajoči se krajini, kjer rastejo novi domo-
vi, in na fasadah, kjer opažamo vse več 
ponudb storitev. In če ob glavnih prome-
tnicah skozi občino opažamo rast trgo-
vskih centrov, je tudi na obrobju čutiti 
nov utrip, ko si podajata roko kmetijstvo 
in nova urbanizacija. Katero naselje, o 
katerem še ni sledu na starejših kartah 
občine, je na sliki in ruševine katerega 
gradu vidimo zadaj? Odgovore pošljite 
do konca februarja na naslov Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s pri-
pisom 'za Sotočje'. En pravilen odgovor 
bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili.

V januarski številki sem vas spraševal, 
kje je nastal zgornji posnetek. Pogled je 
z Jakoba na Brezovico. Žreb je določil, 
da nagrado prejme Jože Plešec iz Med-
vod. K odgovoru je pripisal še, da je na 
sredini njegova rojstna hiša, in zraven 
poslal pesem z naslovom Moj mili dom 
sv. Jakob.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?

SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta tokrat najprej predstav
lja naravne rešitve za boleče (vneto) grlo 
in uho.

GRLO IN UHO

"Za grlo priporočam grgranje žajbljevega 
čaja, pomaga tudi, če nekaj kapljic pro
polisa damo na žličko sladkorja in po
časi poližemo ali pa v grlo "posprejamo" 
propolis v spreju. Svež list zelja zavijemo 
v kos blaga in ga polikamo –  poparimo. 
Obložimo vrat. Za grlo je dobra tudi kom
binacija medu, limone in olivnega olja. 
Zmešamo in popijemo. Lahko pijemo 
vsako jutro, predvsem pozimi. Naslednji 
recept je, da v lonček nalijemo 2 dl mle
ka in dodamo malo žličko suhega žaj
blja. Pustimo, da zavre, in pokrijemo za 
5–10 minut. Precedimo in dodamo žličko 
medu. Pijemo po požirkih – naj ne bo vro
če. Uporabno je tudi karamelno mleko: v 
suhi kozici zlatorumeno prepražimo dve 
žlici sladkorja, ki se ne sme zažgati. Previ
dno zalijemo z 2 dl mleka in mešamo, da 
se sladkor razpusti. Pustimo vreti dve mi
nuti. Lahko dodamo nekaj listkov suhega 

žajblja. Precedimo. Pomaga tudi pri izgu
bi glasu. Za grlo pomaga tudi oljni ovitek: 
laneno krpo namočimo v toplo olivno 
olje, ožamemo in jo ovijemo okoli vratu. 
Čez ovijemo še suho volneno krpo. Olje ne 
sme biti vroče," svetuje Marješka Pehta in 
dodaja še nasvete za boleče uho: "Netresk 
stisnemo na čajno žličko, pogrejemo z 
vžigalnikom in še topel sok nakapljamo 
v boleče uho. Za uho z obližem nalepimo 
strok česna in pustimo čez noč. Sesekljaj
te čebulo, jo prepražite in zavijte v krpo 
ter položite za boleče uho. Tudi v primeru 
bolečin v ušesu uporabim blazino, napol
njeno s praprotjo, o čemer smo že pisali." 

INGVER IN MED

Za konec dodaja še nasvet, kako si lahko v 
teh dneh pomagamo ob prehladu: "Kore
nino ingverja olupimo, naribamo čisto na 
drobno in naložimo v kozarec z medom. 
Potrebujemo pol litra medu, vse skupaj 
premešamo, postavimo v hladilnik in po
rabimo ob prehladu. Jaz zmešam z vročo 
vodo, dodam polovico limone in dobim 
čudovit napitek. Lahko zamešamo tudi v 
čaj z eno veliko žlico in pol limone, lahko 
pa zaužijemo kar samo po žlici."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Če boli grlo ali uho

Netresk – sok te rastline za pomoč pri bolečem ušesu pa tudi kod dekoracija
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Prodajalne:

MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11  
T: 01/3613-300

VODICE, 
Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011

VIŽMARJE, 
Tacenska cesta 67 

T: 01/5124-666

DOBRUNJE, 
Cesta II. Grupe odredov 43 

T: 01/5471-684, G: 041/321-543

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure,

ob sobotah od 8. do 13. ure.

  Semenski krompir
   Semena, čebulček
    Zemlja za potaknjence
   Setvene plošče,  

šotne tablete

  Barve, čopiči
   Apno, cement
   Barvni spreji, silikoni, 

montažne pene

NOVONOVONOVO

VSE ZA VRT VSE ZA VRT VSE ZA VRT 
IN POLJEIN POLJEIN POLJE
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PETRA ŠPUR KREK

Orhideje iz rodu Cymbidium izvirajo iz 
Azije ter Avstralije, kjer so razširjene 
predvsem na območju od Novega južne-
ga Walesa ter vse do Queenslanda. Med 
najbolj znanimi vrstami gojenih čolni-
častih orhidej sta orjaška (Cymbidium 
giganteum) ter velecvetna čolničasta 
orhideja (Cymbidium grandiflorum). 
Obe vrsti rasteta dokaj hitro in naredita 
tudi do meter visoka cvetna stebla. Če se 
odločimo za nakup čolničaste orhideje, 
moramo prej dobro premisliti, kam jo 
bomo postavili, saj kasneje potrebuje 
veliko prostora. Idealno mesto za te or-
hideje je predvsem zelo svetel ter zračen 
prostor, kjer korenine ne bodo izposta-
vljene pretirani toploti, zato jih nikakor 
ne smemo postaviti v bližino radiatorja. 
Poleti je najbolje, da jih postavimo na 
prosto pod drevo, ki ji bo nudilo delno 

zavetje pred pretiranim soncem. Poleti 
jih zalivamo obilnejše, saj so takrat v 
polni rasti. Zalivamo jih z mehko ne-
klorirano vodo, segreto na sobno tem-
peraturo. Jeseni, ko se temperature spu-
stijo pod 8 stopinj C, pa jih prenesemo v 
zaprte prostore, kjer jih zaradi njihove 
priprave na obdobje mirovanja zalivamo 
zelo poredko. Čolničaste orhideje naj-
bolje prezimijo v hladnejših prostorih s 
temperaturo 7–12 stopinj C, kjer jih zali-
vamo le toliko, da se navidezne čebulice 
z rezervno vodo ne zgrbančijo. Teh orhi-
dej skoraj ni treba dognojevati, saj dobijo 
dovolj hranil iz zemlje. Presajamo jih le 
takrat, ko se mladi poganjki že dotika-
jo lončka. Med presajanjem pa ne izbe-
remo tipičnega substrata za orhideje, 
temveč naredimo mešanico iz rušinke 
(prst iz razkrojenih kosov travne ruše), 
ki ji premešamo enaka dela peska ter 
šotnega mahu. Čolničaste orhideje raz-

množujemo z delitvijo majhnih stran-
skih poganjkov, ki vam bodo ob pribli-
žno 20 stopinjah ter pravilni oskrbi zelo 
hitro pognali nove, mlade liste.

Cymbidium ali čolničasta orhideja
Vse divje in gojene oblike teh orhidej spadajo v skupino t. i. talnih orhidej  
in so primerne za gojenje tudi v neogrevanih prostorih.
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Prireditve v februarju in marcu 2016             
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: 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7., 9. 9., 14. 10., 11. 11., 2. 12. 2016,  

 ter objavo na spletni strani www.zstmedvode.si, www.medvode.info, je potrebno oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu, na naslov: TIC Medvode, Cesta ob Sori 
3 A, 1215 Medvode. Turistično informacijski center Medvode, Cesta ob Sori 3 A, SI – 1215 Medvode T: 36 14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info;   
W: www.medvode.info. Zavod za šport in turizem Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Nedelja, 14. 2. 2016  Kulturni dom Sora, ob 19.30

KOMEDIJA ZA VALENTINOVO: PACIENTI V ČAKALNICI 

KUD OŽ Sora, Rezervacija vstopnic na tel: 041 855 788 

Nedelja, 14. 2. 2016  zbor izletnikov pred BC Medvode

IZLETNIŠKI ODSEK: PO OBRONKIH POKLJUKE

PD Medvode, T: 36 13 230, 041 582 208, W: www.planinskodrustvo-medvode.si 

Ponedeljek in torek, 15. in 16. 2. 2016  Knjižnica Medvode, ob 10. uri

POČITNIŠKE DRUŽABNE IGRE Z MARIJO

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

Torek, 16. 2. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO

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

Sreda, 17. 2. 2016  Višnarjeva ulica 3, Medvode, ob 18. uri

DELAVNICA OSNOVNIH ENERGIJSKIH TEHNIK

Društvo Magičnost gibanja, T: 031 669 824, E: dario.sound.design@gmail.com 

Sreda, 17. 2. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE FRANCA HAFNERJA 

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

Sreda–petek, 17.–19. 2. 2016  Knjižnica Medvode, ob 10. uri

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE S SUZANO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 17. 2. 2016  Zbor izletnikov pred BC Medvode
SENIORSKA SKUPINA: ŠKABRIJEL (646 M) GORIŠKA 
Planinsko društvo Medvode, prijave: 031 750 558,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si  

Četrtek, 18. 2. 2016  Knjižnica Medvode, ob 18. uri
KNJIŽNI VEČER NA SOTOČJU
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Nedelja, 21. 2. 2016  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

LIZIKA, LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE
KUD Pirniče, T: 041 776 735 

Torek, 23. 2. 2016, odhod ob 9. uri  izpred DU Medvode

IZLET DU MEDVODE: STRAŽIŠČE–SVETI JOŠT–BESNICA
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 390 456, Ž,  
E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 23. 2. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Redna cena priročnika je 13 EUR. Redna cena priročnika je 13 EUR. 
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 

                      + p oštnina

111111
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V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  
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Sreda, 24. 2. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

PREDAVANJE A. REBULA: KO SE STARŠI POSTARAJO; OPUSTITI  
TRADICIJO IN STOPITI V NOVE OBLIKE LJUBEZNI

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

Sreda, 24. 2. 2016  Višnarjeva ulica 3, Medvode, ob 18. uri

DELAVNICA ZA POVEZOVANJE Z VIŠJIM JAZOM

Društvo Magičnost gibanja, T: 040 575 087, E: radej.maja@gmail.com

Petek, 26. 2. 2016  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

VSE ZASTONJ, VSE ZASTONJ – ZA ABONMA OTH IN IZVEN 

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Sobota, 27. 2. 2016  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

LIZIKA – LUTKOVNA PREDSTAVA ZA ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN  

KUD Pirniče, T: 041 776 735 

MAREC
Torek, 1. 3. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO

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

Torek, 2. 3. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

POTOPIS: EL CAMINO (POPOTNICA NIKA IN KUŽA VILI)

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

Četrtek, 3. 3. 2016  KD Medvode, ob 19.30 

PREMIERA: BOG MASAKRA (KOMIČNA DRAMA) PONOVITVE: 4. IN 5. 3. 
TER  11. IN 13. 3., VSAKIČ OB 19.30

Kud Fofité, T: 041-298-485, E: jure.galicic@gmail.com

Četrtek, 3. 3. 2016  Knjižnica Medvode, ob 9.30 

MEDVODKOVE IGRALNE URICE 

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

Torek, 8. 3. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO

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

Torek, 8. 3. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

ODPRTJE RAZSTAVE DRUŠTVA UPOKOJENCEV MEDVODE:  
NEKAJ STAREGA, NEKAJ NOVEGA

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

Torek, 8. 3. 2016, odhod ob 9. uri  izpred DU Medvode

IZLET DU MEDVODE: KOROŠKA BELA–VALVASORJEV DOM–ZAVRŠNICA

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 390 456,  
E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 8. 3. 2016  Kulturni dom Sora, ob 19.30 

KOMEDIJA ZA DAN ŽENA: PACIENTI V ČAKALNICI 

KUD OŽ Sora, Rezervacija vstopnic na tel: 041 855 788

Torek, 8. 3. 2016  Kulturni dom Medvode, ob 20.30

LJUBEZEN:ŽENSKA:SKRIVNOST – LITERARNI VEČER 

KUD Fofité – Literarna sekcija Fofiteli

Sobota, 12. 3. 2016  Športna dvorana Medvode, ob 20. uri

GREGORJEVO PO DOMAČE: MODRIJANI, NATALIJA VERBOTE IN DJ NEY

Predprodaja vstopnic v TIC Medvode, T: 36 14 346 ali 041 378 050, 
E:turizem@medvode.info 

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si
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Nagrade: trikrat knjiga Kruh

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, 24. februarja 2016, 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.

30 | NAGRADNA KRIŽANKA

          IZLET // 18. MARCA 2016

Za otroke do 15.  leta v spremstvu staršev je cena 12 EUR

V PLANICO SPODBUJAT NAŠE ORLE
Naši smučarski skakalci na čelu s Petrom Prevcem nas že vso sezono navdušujejo  
z uspehi. Vabimo vas, da jih v Planici na finalu svetovnega pokala v smučarskih poletih 
skupaj pozdravimo in spodbujamo.  Pohitite s prijavami, ker je število vstopnic omejeno. 

Cena vključuje: prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 10.05, z AP Mercator Primskovo ob 10.25
z AP Creina Kranj ob 10.40, z AP Radovljica ob 11.00
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Cena izleta: 32 EUR
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V zimskih mesecih so pogosti prehladi, vi-
roze in bolezni dihal.  Največ za svoje zdrav-
je lahko naredimo sami. Kako poskrbeti za 
preventivo, smo vprašali Damijano Štrajhar, 
mag. farm., vodjo Lekarne Medvode. "Za 
preventivo je zelo pomembno, da se čim 
več gibamo na svežem zraku in poskrbimo 
za redno telesno dejavnost. Priporočljivo se 
je izogibati zaprtih, neprezračenih prosto-
rov, kjer se zadržuje veliko ljudi. Poskrbimo, 
da je zrak v bivalnih prostorih primerno na-
vlažen, prostore tudi redno zračimo. Redno 
si umivajmo roke, še posebej na javnih me-
stih, največ bakterij in virusov se zadržuje 
na kljukah in površinah, ki se jih pogosto 
dotikamo. Poskrbeti moramo za zdravo 
prehrano s čim več svežega sadja in zele-
njave ter piti dovolj tekočine. Poskrbimo 
za dovolj spanja, psihofizično ravnovesje, 
počnimo stvari, ki nas osrečujejo, vse to ne-
dvomno ugodno vpliva na imunski sistem." 
Kot pravi, za dvig odpornosti in krepitev 
imunskega sistema lahko kot dopolnilo k 
prehrani uporabljamo tudi prehranska do-

polnila, kot so betaglukani, matični mleček, 
ameriški slamnik, vitamini in minerali, pro-
biotiki, kolostrum. 
Kaj storiti, če kljub preventivi zbolimo? "Po-
leg že naštetih dodatkov, ki tudi omilijo in 
skrajšajo čas bolezni, lahko blažimo simpto-
me z analgetiki, sredstvi proti kašlju oz. za 

lažje izkašljevanje, pastilami za grlo, kaplji-
cami za nos, v lekarni imamo na voljo tudi 
homeopatska zdravila, ki so povsem narav-
nega izvora in po katerih posega čedalje 
več ljudi. Predvsem pa je zelo pomembno, 
da telesu privoščimo počitek in čas, da si 
opomore," še svetuje Štrajharjeva.

Nasveti iz Lekarne Medvode
"Če zbolimo, je zelo pomembno, da telesu privoščimo počitek in čas, da si opomore."

V Lekarni Medvode bodo 15. februarja praznovali rojstni dan. 

*Rojstnodnevni 10% popust velja ob enkratnem nakupu v posa-
mezni enoti na dan praznovanja. Ugodnost ne velja za izdelke, ki 

so že v akciji ali katalogu ugodnosti, nakup darilnih bonov 
in izdelkov na recept. Popusti se ne seštevajo. 

Popust je predviden za prodajo v količinah, 
običajnih za gospodinjstva.

Lekarna Medvode
ponedeljek, 15. 2. 2016
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*Ponudba velja za naslednje modele Ray Ban očal: RB 4165, RB 4171, RB 4187, RX 7046, RB 7047 in RB 7054.
**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 01. 02. 2016 do razprodaje zalog.

OKVIR*  +  STEKLA** + ETUI
129 €

Sončna očala z dioptrijo

Medvoška c. 3, Medvode
Tel.: 01 361 78 36
www.optikamali.si
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