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Na območju celotne občine Medvode je 
12. in 13. maja potekala velika vaja Potres 
2017. Po njenem scenariju je Medvode 12. 
maja ob 12.15 stresel potres osme stopnje 
po evropski potresni lestvici, ki je imel 
epicenter v središču mesta, v okolici ob-
činske stavbe in Knjižnice Medvode. Na-
slednji dan so mu sledili še popotresni 
sunki. Z vajo so želeli preveriti sistem za-
ščite, reševanja in pomoči v občini, ki so 
ga v preteklih dveh letih reorganizirali. 
Prvi dan je posredovalo 334 pripadnikov 
sil zaščite in reševanja s tridesetimi vo-
zili in dvema čolnoma, drugi dan pa je 
sodelovalo 180 pripadnikov sil zaščite 
in reševanja s 34 vozili in dvema čolno-
ma. Razmere so bile izredne, prvi dan v 
popoldanskih urah sta bila za izjavo za 
javnost dosegljiva župan Nejc Smole kot 
poveljnik Civilne zaščite Občine Medvo-
de in Franci Jarc, poveljnik Gasilske zve-
ze Medvode. "Po prvih ocenah je bilo kar 
nekaj poškodovanih objektov. Društva 
so se aktivirala, vse sile so na terenu in 
skušajo odpraviti kar največ nastale ško-
de. Trenutno smrtnih žrtev ni bilo, je pa 
velika verjetnost, da lahko pride do po-
potresnih sunkov in zato smo evakuira-
li ljudi iz objektov, ki so bili ocenjeni za 
nevarne in kot taki neprimerni za biva-
nje. Postavljata se dve večji šotorišči, eno 
v Pirničah in drugo v Preski," je povedal 
Smole, še več informacij pa je posredoval 
Franci Jarc: "Tekom potresa lahko pride 
do marsikatere neugodne situacije. Re-
ševalci so se srečevali s požarom, izpu-
ščanjem plina, ostali smo brez vode, ele-
ktrike, treba je bilo evakuirati občane, jih 
oskrbeti, urediti alternativno nastanitev 
... Štab civilne zaščite je preverjal tudi 
možnost prevoza ponesrečencev v UKC 
Ljubljana, na Jesenice, v Kranj. Predvide-

vali smo tudi, da po prometnicah ne bo 
šlo, in iskali alternativne možnosti pre-
voza ponesrečencev s pomočjo helikop-
terja in nazadnje nam je ostala možnost 
prevoza po reki Savi od elektrarne Med-
vode do mosta v Tacnu. Nekaj situacij je 
bilo tudi manjših, nepredvidljivih. Gasil-

ci so pripravljeni na takšne situacije. So 
prvi posredovalci na terenu. Ko ugotovi-
jo, da nimajo zadostnega števila moštva 
in tehnike, se aktivira štab Civilne zašči-
te, da poskrbi za vso pomoč."
Dve izredni seji so v štabu civilne zaščite 
imeli tudi občinski svetniki, saj je bila po 

Medvode so se močno stresle
K sreči je šlo za dvodnevno vajo Civilne zaščite Občine Medvode. Evalvacija še poteka.

Reševanje ujetih oseb s pomočjo vrvne tehnike

Gasilci se ob potresu srečajo s številnimi scenariji, tudi z reševanjem iz avtomobilov.



UREDITEV VEGETACIJE V VAROVALNIH 
PASOVIH OBČINSKIH CEST

Občinska inšpekcijska služba Občine Medvode želi vse občane 
opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje vegetacije ob 
občinskih cestah. S ciljem zagotovitve čim večje varnosti ude-
ležencev v prometu mora biti vegetacija obrezana tako, da sta 
zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vi-
dna in dostopna prometna signalizacija. Poleg tega je potrebno 
obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj ta zaradi razraščenosti ve-
likokrat ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.

Opozoriti vas želimo na obvezno upoštevanje določb Zakona 
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US 
in 46/15) in Odloka o občinskih cestah v Občini Medvode 
(Uradni list RS, št. 127/03), ki določata, da je:
• raba prostora v varovalnem pasu občinske ceste omejena 

(varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta; 
pri lokalni cesti je širok 5 metrov, pri javni poti 4 metre); 

• prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, 
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, če se s tem 
poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira 
ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena 
urejenost. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na 
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki 
jih je povzročil.

Občane tako pozivamo, da na svojih parcelah ob občinskih ce-
stah odstranijo kritično vegetacijo, sicer bo to na njihove stro-
ške opravil vzdrževalec cest, in da je za neupoštevanje določb 
zakonodaje zagrožena globa.

Iz omenjene zakonodaje sledi, da je v varovalnem pasu občin-
ske ceste treba:
• očistiti vse grmičevje na brežinah vzdolž cest,
• grmičevje ali drevje po širini obrezati najmanj do zunanjega 

roba bankine; kjer bankine ob cestišču ni,  
pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste;

• obrezati žive meje oziroma druge visoke nasade vzdolž cest 
(višina zaradi preglednosti ne sme presegati 0,8 m  
od nivoja vozišča),

• drevesa, ki rastejo ob cestah, obrezati tako, da je prosta 
višina nad cesto najmanj 4,50 m.

Glede na navedeno naprošamo vse občane, da upoštevajo in 
spoštujejo napotke in obrežejo vegetacijo na svojih površinah ob 
cestah in s tem zagotovijo varnost vseh udeležencev v prometu.

V primeru vprašanj lahko ta pošljete na inspektor@medvode.si. 

Martina Schlaus,
občinska inšpektorica
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scenariju občinska stavba v potresu delno porušena, kar bi 
se, če bi do takšnega potresa dejansko prišlo, najverjetneje 
tudi zgodilo, saj gre za eno najstarejših in potresno najbolj 
nevarnih stavb v občini. Na ta način so se svetniki seznanili 
z dogajanjem in spoznali delo štaba Civilne zaščite. In zakaj 
so za vajo izbrali ravno situacijo potresa? "Potres je najbolj 
široka naravna nesreča, ki nas lahko prizadene. Iz tega na-
slova je aktiviranih največ scenarijev, zato je potres krovni 
načrt, znotraj katerega se preverja usposobljenost vseh pod-
sistemov civilne zaščite," je dejal Smole. 
Vaja je končana, poteka pa še njena evalvacija. Zbirajo se 
poročila, opažanja, strokovne analize. "Nato bo sklicana seja 
štaba Civilne zaščite, kjer bomo pogledali pozitivne stvari in 
tudi tiste, na katerih bo treba delati prihodnja leta,« je še 
pojasnil Smole. Za vajo je bilo veliko zanimanja tudi med 
občani, ki so si ogledali potek reševanja in posredovanja in 
se iz tega tudi kaj naučili.

Občinski svet je zasedal kar v štabu civilne zaščite, saj je bila po 
scenariju občinska stavba v potresu delno porušena.

Posredovanje ob razlitju nevarnih snovi pred Občino Medvode

Vaje evakuacij in posredovanja so potekale tudi na osnovnih šolah. 
Fotografija je iz OŠ Medvode.



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ 
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 Pred vrati je občinski praznik. Kakšne 
bodo letošnje praznične Medvode?
"Izjemno pestre. Praznično dogajanje se 
je začelo pretekli konec tedna s festiva-
lom športa Medvode v gibanju. Ponosen 
sem, da je skoraj polovica zaposlenih 
v občinski upravi tekla na 1. Nočnem 
teku na Sotočju. Posebna zahvala pa gre 
Javnemu zavodu Sotočje in Športni zve-
zi Medvode ter mnogim prostovoljcem 
ter društvom, ki so festival organizirali. 
Sledijo številne tradicionalne prireditve 
ob občinskem prazniku, praznovanje 
dneva državnosti bo letos v Pirničah, 
slavnostna seja občinskega sveta s po-
delitvijo občinskih priznanj pa 5. julija. 
Letos bomo ob občinskem prazniku po-
delili štiri plakete in eno medaljo Obči-
ne Medvode. Vabljeni, da se dogodkov v 
čim večjem številu udeležite."

 Katera je občinska praznična želja?
"Želja je kar nekaj. Želimo si realizirati 
čim več projektov, ki smo si jih za le-
tos zastavili, in da bi bili to projekti nas 
vseh, celotne skupnosti. Seveda si že-
limo, da bi začeli s projekti, za katere 
imamo rezervirana sredstva, pa njihov 
začetek ni v naših rokah, kot je to pro-
jekt CO in projekti, vezani na občinski 
prostorski načrt. To so, bi lahko rekli, 
bolj komunalne želje. Sicer pa si želim, 
da bi v duhu sodelovanja delali še na-
prej."

 Če se ozreva na prvo polovico leta: 
kako se izvršuje občinski proračun?
"Zaključili smo že vse razpise, kar ni 
majhen zalogaj. Pridobili smo doku-
mentacijo za vse večje letošnje investi-
cije, s posameznimi izjemami, kjer smo 
bolj odvisni od odločitev drugih kot od 
sebe. Potreben bo seveda tudi rebalans 
proračuna, a šele jeseni, kar pomeni, da 
smo načrtovali dobro. Finančna kondi-
cija občine je vzdržna, v pričakovanju 
večjih odlivov ob evropskih projektih."

 Visoki gostje so v občini Medvode 
sedaj že kar stalnica. Prejšnji mesec je 
ob obletnici VIZ Smlednik prišel pred-

sednik države Borut Pahor. Zavod je že 
vrsto let del kraja.
"Na to smo ponosni, predvsem zato, ker 
VIZ Smlednik kraj bogati, je njegova do-
dana vrednost. Veseli smo bili, da je to 
ob njihovi sedemdesetletnici prepoznal 
tudi predsednik države in prevzel ča-
stno pokroviteljstvo nad praznovanjem. 
Ne nazadnje pa vsako tako pojavljanje 
visokih gostov pri nas postavlja tudi 
našo občino na slovenski zemljevid."

 Vodstvo NSi je bilo na delovnem obi-
sku na Gorenjskem, ki so ga začeli v 
Medvodah in se srečali tudi z vami. 
Kaj pričakujete od takšnih obiskov?
"Veseli smo vsakega, ki se z državne 
ravni odloči in pride na lokalno raven 

pogledat, kaj se tu spodaj na terenu do-
gaja. Tokrat je bilo pri nas vodstvo Nove 
Slovenije. Med obiskom na občini so se 
seznanili predvsem s problematiko, ki je 
najbolj pereča. V ospredje so bili posta-
vljeni projekti, kot so kohezija, občinski 
prostorski načrt, nova cestna povezava z 
avtocesto in glavnim mestom ter inve-
sticije v šole. To so štiri področja, kjer bi 
potrebovali največ pomoči države." 

 Organizacijsko verjetno najbolj za
hteven dogodek v prvi polovici leta je 
bila vaja Potres 2017. Je uspela in kako 
bi bilo, če bi šlo zares?
"Vaja je uspela, izpeljali smo jo v celoti. 
Sodelovalo je več kot tristo prostovoljcev 
z več kot štiridesetimi vozili. Če bi šlo za-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Praznične Medvode
Iz pogovora z županom: Pred vrati občinski praznik – Vaja Potres 2017 –  
Se lahko primer Kemis zgodi tudi v Medvodah? – Dodatna dela za režijski obrat – 
Voda: kopalna in pitna 

Župan Nejc Smole (desno) v vlogi poveljnika Civilne zaščite Občine Medvode, na sliki  
s Francijem Jarcem, poveljnikom Gasilske zveze Medvode na vaji Potres 2017
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Dragi občani
Afriški pregovor pravi: 

Če želiš iti hitro, pojdi sam. 
Če pa želiš priti daleč, pojdi skupaj z drugimi.

Dejanja vsakogar izmed nas puščajo posledice na skupnosti. Če smo negativni, sumničavi, 
prepirljivi sami, bo takšna tudi okolica. Če verjamemo, da smo ljudje v osnovi dobri, bomo 

tudi kakšno izjemo vzeli kot potrditev pravila. Vsako naše dejanje je kot kamen, ki ga vržemo  
v vodo. Valovi se širijo in zajamejo soljudi. Naj naša dejanja čim večkrat valujejo v dobrem.

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku vsem!
Vzemite si čas in se nam pridružite pri katerem izmed dogodkov.

Župan Nejc Smole s sodelavci in Občinski svet Občine Medvode

res, bi bil scenarij verjetno zelo podoben. 
To pomeni pomagaj si sam in računaj 
na tujo pomoč kasneje. Če bi prišlo do 
takšnega potresa, bi bila prizadeta ce-
lotna osrednja Slovenija. V tej vaji smo 
preigravali najbolj črne scenarije, ki so 
vključevali največ nesreč na vseh poten-
cialno problematičnih področjih. V real-
ni situaciji jih ravno toliko verjetno ne bi 
bilo, bi pa bilo še več težkega reševanja 
iz ruševin."

 Pred kratkim smo bili priča požaru v 
podjetju Kemis na Vrhniki. Slišati je bilo, 
da je v času nesreče za intervencijo in za 
obveščanje odgovorno podjetje v sodelo-
vanju z občino. Ste pripravljeni, če bi v 
Medvodah prišlo do česa takšnega?
"Eden izmed ciljev vaje civilne zaščite 
je bil tudi ta, da preigravamo različne 
scenarije obveščanja javnosti ob večjih 
izrednih dogodkih. Zagotovo je vsaka 
nesreča specifična in zahteva drugačno 
reakcijo, pa vseeno menimo, da z vse-
mi večjimi podjetji, posebej tistimi, ki se 
ukvarjajo s potencialno nevarnimi snov-
mi, dobro sodelujemo, posebej pa nas ve-
seli dejstvo, da se tudi ta zavedajo, da je 
skrb za okolje med najbolj pomembnimi 
vrednotami, ki jih morajo deliti tudi z 
lokalno skupnostjo. V primeru večjih ne-
sreč, takšne so v Medvodah v preteklosti 
že bile, pa se mora nujno takoj aktivirati 
tudi regija in država, saj menda državne 
in regionalne strukture ne pričakujejo, 
da bomo občine s svojimi omejenimi 
zmožnostmi zagotavljale podporo v tako 
širokih intervencijah. Iz tega naslova so 
višje instance tudi ustanovljene."

 Po objavljenih podatkih v Sloveniji 
deluje 210 industrijskih obratov, ki lah-
ko v primeru nepredvidenega dogodka 
povzročijo onesnaževanje okolja večje-
ga obsega. Katera so v medvoški občini?
"Iz navedb medijev v zadnjih tednov je 
bilo razbrati, da sta kot taka označena 
dva gospodarska subjekta, tovarna He-
lios in papirnica Goričane. Je pa res, da 
so to podatki, ki so jih pripravili mediji 
po meni neznani metodologiji, saj je po-
tencialnih onesnaževalcev, posebej ka-
dar imamo v mislih vode in vodne vire, 
po mojem mnenju seveda več."

 Objavili ste, da za poletne mesece 
iščete študente za delo v režijskem 
obratu. Ste jih dobili? Kako deluje 
obrat in kakšni so načrti za naprej?
"Režijski obrat dela veliko več, kot smo 
pred pol leta, ko se je ustanovil, mislili, 
da bo. Dobili smo odpoved koncesijske 
pogodbe za vzdrževanje zelenih površin, 
kar pomeni, da bomo vse površine sku-

šali urediti sami, razen tistih, ki jih bodo 
nazaj dobile krajevne skupnosti zaradi 
zmanjšanega obsega. To pomeni, da po-
trebujemo dodatno pomoč. Razočaran 
sem, saj smo obvestilo, da iščemo štu-
dente, ki bi bili pripravljeni delati, poslali 
vsem krajevnih skupnostim ter ga objavi-
li po različnih drugih kanalih družbene-
ga obveščanja. Dobili smo eno morebitno 
prijavo, enega dijaka iz medvoške občine. 
Precej simptomatično. Ko govorimo o 
takšnih in drugačnih transferjih, pa se 
upravičencev kar tare. Po mojem mnenju 
malce narobe svet, a tako očitno je."

 Pred vrati je kopalna sezona. Zadnja 
leta je tudi kopalcev v Sori vse več. Ste 
morda naročili analize ustreznosti 
kopalnih voda na območju občine?
"Do letošnjega leta te prakse ni bilo. Ker 
pa je eden izmed strateških ciljev tudi 
ta, da korak za korakom nadaljujemo v 
smeri, da tudi reka Sora postane privla-
čen kraj za preživljanje prostega časa, 
smo letos podpisali pogodbo z Nacio-
nalnim inštitutom, ki bo redno jemal 
vzorce vode čez celo leto."

 Bo kopališče v Goričanah letošnje 
poletje že urejeno?
"Čakamo na sprejem občinskega pro-
storskega načrta, ki bo dal osnovo tudi 
za urejanje zelenih površin."

 Nadaljujva pri pitni vodi. Občana iz 
Studenčic zanima, zakaj morajo pre-
kuhavati vodo, plačajo pa isto ceno 
kot ostali, in kdaj bo to urejeno?
"V Studenčicah je lansko leto Komunala 
Kranj izvajala meritve in ne držijo neka-
tere navedbe, da vzorčenja ni bilo. Vzela 
je več kot deset vzorcev, od katerih jih je 
bila dobra polovica skladnih, nekaj pa je 

bilo neskladnih. Glavni problem na vodo-
vodnem omrežju v Studenčicah sta oba 
vodohrana, v katera pronica padavinska 
voda. V vzorcih so bile najdene bakterije 
v prevelikih kolonijah. Gre za stare vodo-
hrane. Po vsakem večjem deževju je teža-
va s pronicanjem površinske padavinske 
vode v notranjost in to je treba nujno ure-
diti. Problema se zavedamo in iz nujnih 
intervencijskih sredstev bomo skušali za-
gotoviti dodatna sredstva, da bi še v teh 
mesecih oba vodohrana sanirali in tako 
odpravili ukrep, ki je trenutno v veljavi."

 Iz Sore so poslali vprašanje, kdaj bo 
zaživela obljubljena linija LPP, ki bi 
povezala Medvode z vasmi ob Sori?
"V povezavi s to linijo je res povezanih 
kar nekaj obljub, tudi javno izrečenih, ki 
pa še niso ugledale luči sveta. V upravi 
vemo, koliko naporov smo že vložili v 
preteklosti, in zdi se, da je bila najdena 
rešitev, ki je po eni strani sprejemljiva 
za Občino Medvode, saj ne bo preveč po-
večala že sedaj precej visokega zneska 
subvencioniranja linij potniškega pro-
meta, po drugi pa bo sprejemljiva tudi 
za podjetje LPP. Podaljšana linija 15, ki bo 
iz centra Medvod vozila preko Preske do 
konca vasi Sora, prav do Brinoxa je tako 
načrtovana za 1. september. S tem si že-
limo ukiniti tudi nekaj šolskih prevozov 
in šolarje opremiti z Urbanami, kjer bo 
to le mogoče. Opozarjam pa, da bo linija 
poskusna, in če bodo rezultati preslabi, 
bomo težko zagovarjali upravičenost."

 Kako kaže: bo občinski prostorski 
načrt sprejet še pred poletjem?
"Bomo videli, kakšen bo odgovor mini-
strstva za okolje in prostor. Naša želja 
seveda je, da bi se to zgodilo."
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Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdra-
vstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodo-
vodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sis-
temov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih 
VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja 
zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja 
pitne vode in je zato treba do nadaljnjega vodo 
za uporabo v prehrambne namene obvezno pre-
kuhavati: VVS Mamovec - Tehovec, VVS Žlebe 
- Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše, VVS 
Sora, VS Studenčice, VS Golo Brdo - Polana. Po-
ročila so dostopna na spletni strani Občine Med-
vode www.medvode.si. Navodila, priporočila in 
mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo 
s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so 
objavljena na spletnih straneh Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje.

OBVESTILO

MAJA BERTONCELJ

V aprilski številki Sotočja je bil objavljen 
javni razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, ki bodo upravičen-
cem predvidoma oddana in vseljiva v 
letih 2017, 2018 in 2019. Na dan objave so 
razpolagali z enim prostim enosobnim 
stanovanjem v Sori. Kakšno je bilo zani-
manje in koliko je prosilcev, smo vpra-
šali na Občino Medvode.
Barbara Knific z Oddelka za splošne, 
premoženjskopravne in družbene zade-
ve odgovarja: "Na razpis za dodelitev ne-
profitnih stanovanj v najem je prispelo 
27 vlog. Vse vloge so bile pravočasne. 
Komisija je vloge pregledala. Vloge pro-
silcev, ki niso izpolnjevali splošnih raz-
pisnih pogojev, so bile zavrnjene. Nekaj 
vlog je bilo nepopolnih, zato so bili pro-
silci pozvani k dopolnitvi. 
Komisija trenutno preverja premoženj-
sko stanje prosilcev in njihovih družin-
skih članov. Po dopolnitvi vlog oziroma 

Sedemindvajset vlog za neprofitna stanovanja
Po končanju pritožbenih postopkov bo javno objavljena prednostna lista upravičencev. 
Komisija ocenjuje, da bo odločbe poslala do konca julija.

• da v Medvodah poleg tovarne Donit Tesnit (na Cesti komandanta Staneta) obratuje 
začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni center je odprt vsako sredo 
med 14. in 17. uro in vsako soboto med 9. in 12. uro (razen ob praznikih). Oddaja od-
padkov je za občane brezplačna, sprejemamo pa: kosovne odpadke, pohištveni les, 
zeleni odrez, plastično embalažo, stiropor, kovine in kovinsko embalažo, odpadno 
električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, avtomobilske gume, izrablje-
ne gume brez platišč in oblačila.
• da imamo na območju občine Medvode postavljenih kar 65 zabojnikov za pasje 
iztrebke in 101 zabojnik za odpadke na javnih površinah. Lokacije zabojnikov za pasje 
iztrebke so označene v Geografskem informacijskem sistemu (GIS), ki ga najdete na 
spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si). Vsem lastnikom psov s tem omo-
gočamo, da pospravijo za svojimi hišnimi ljubljenčki. 
• da imamo na območju občine Medvode 66 zbiralnic oziroma ekoloških otokov za lo-
čeno zbiranje odpadkov, na katerih lahko oddate odpadke iz stekla in papirja. Emba-
lažo lahko vsi občani zbirate na domačih zbirnih mestih, če je en zabojnik premajhen 
za vse odpadke, pa lahko brezplačni dodatni rumeni zabojnik naročite pri podjetju 
Snaga. Tudi lokacije ekoloških otokov so označene v GIS. 
• da je Občina Medvode v letu 2016 za delovanje zgoraj opisane infrastrukture za 
zbiranje in ravnanje z odpadki v proračunu namenila dobrih 83 tisoč evrov, poleg tega 
pa smo investirali tudi dobrih 980 tisoč evrov v nadgradnjo Regijskega centra za rav-
nanje z odpadki v Ljubljani.

Ali ste vedeli?
V Uradnem listu številka 24 je bil objavljen 
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v občini Medvode v letu 2017. Rok pri-
jave je 30. junij 2017 do 12. ure. Dokumen-
tacijo najdete tudi na spletni strani Občine 
Medvode.

Razpis za kmetijstvo  
in podeželje

Na dan objave javnega razpisa so razpolagali z enim prostim enosobnim stanovanjem v Sori. 

po poteku roka, danega za dopolnitev 
vlog, bo komisija točkovala prispele vloge 
v skladu s pravilnikom in sestavila pred-
nostno listo prosilcev. Prosilci imajo mo-
žnost pritožbe na odločitev o uvrstitvi. Po 
končanju pritožbenih postopkov bo javno 
objavljena prednostna lista upravičencev. 

Pravilnik določa, da mora komisija odloč-
be o uvrstitvi izdati v roku šestih mese-
cev po zaključku objave javnega razpisa. 
Komisija ocenjuje, da bo odločbe poslala 
pred tem rokom (do konca julija), objava 
dokončne liste pa je odvisna od končanja 
vseh pritožbenih postopkov."
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MAJA BERTONCELJ

Storitev pomoč družini na domu v občini Medvode izvaja 
Commet Zavod za pomoč in nego na domu. Občinski svetniki 
so se na aprilski seji seznanili s poročilom za leto 2016, ki ga 
je predstavila direktorica Zavoda Helena Čampa.
"Pomoč družini na domu je potekala v dogovorjenem obsegu 
in vsebinah na podlagi sklenjenih dogovorov z uporabniki. V 
letu 2016 smo storitev pomoči na domu nudili 67 upravičen-
cem, kar je za tri odstotke več kot leto prej. Povprečno je bilo 
oskrbovanih 49 uporabnikov na mesec, kar pomeni šest od-
stotkov več kot leto prej. Na dan 31. december smo zaključili 
s povprečno 46 uporabniki, tako kot leto prej. Največ pomoči 
je še vedno potrebnih pri temeljnih dnevnih opravilih, 44 od-
stotkov, sledi gospodinjska pomoč, 38 odstotkov, in vzdrže-
vanje socialnih stikov v 18 odstotkih. Realiziranih ur je bilo 
9587, kar je deset odstotkov manj kot leto prej. Planiranih je 
bilo 10752 ur, vendar jih je bilo kar nekaj odpovedanih, ne-
realiziranih zaradi različnih vzrokov, ki spremljajo starost. 
Oskrbovalka je mesečno v povprečju opravila sto ur. Struktu-
ra uporabnikov: večina, skoraj 98 odstotkov, so starejši od 65 
let, skoraj dve tretjini je starih 80 let in več, dve tretjini je med 
uporabniki žensk," je pojasnila Helena Čampa. 
Svetnica DeSUS Zvonka Hočevar je dejala, da je bilo lani upo-
rabnikov sorazmerno malo, če upoštevamo, da je bila storitev 
oglaševana in tudi cena primerna. "Skrbi, da je več kot deset 
odsotkov odpovedanih ur, zato apeliralam, da se jih čim več 
skuša nadomestiti z rednimi urami," je še povedala in priso-
tne seznanila s poročilom o raziskavi zadovoljstva uporab-
nikov s pomočjo družini na domu. Raziskavo je lani jeseni 
izvedla Tjaša Grmovšek, diplomantka Fakultete za socialno 
delo. Delo izvajalcev je bilo ocenjeno z ocenama prav dobro in 
odlično, edini problem, ki so ga omenili, pa je, da se oskrbo-
valke preveč menjajo.
Storitev pomoči družini na domu je sofinancirana s strani 
Občine Medvode, in sicer v višini sto odstotkov za stroške pri-
prave na storitev in v višini 70 odstotkov za vodenje in koor-
diniranje storitve ter njeno neposredno izvajanje. Skupaj je to 
v letu 2016 pomenilo dobrih 128 tisoč evrov.

Uporabniki zadovoljni  
s pomočjo na domu

OBČINA MEDVODE NA INSTAGRAMU
Občina Medvode je prisotna na različnih družbenih omrežjih. Poleg znanih in dobro obiskanih Facebook, Youtube in Soundcloud 
profilov smo se pred kratkim pridružili tudi uporabnikom na Instagramu. Instagram je aplikacija, ki več kot 700 milijonom uporab-
nikom pametnih mobilnih telefonov omogoča ustvarjanje in deljenje fotografij in videoposnetkov z drugimi. Na našem Instagramu 
@obcinamedvode delimo v objektiv ujete trenutke z vseh koncev naše občine in iz vsakdanjika občinske uprave in javnih zavodov. 
Raznolikost naše občine ponuja množico prizorov naravnih in kulturnih znamenitosti. Pomagajte nam te lepote prikazati turistom 
in soobčanom z deljenjem vaših fotografij z značkama #medvodami in #občinamedvode. Pridružite se našim sledilcem in delite 
utrinke z dogodkov in izletov po občini med vodami. 

         @obcinamedvode / #medvodami / #obcinamedvode

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV N.SI

Vodstvo N.Si je bilo sredi maja na delovnem obisku na Go-
renjskem in najprej so se ustavili v občini Medvode. Sreča-
li so se z redovnicami v Sori, obiskali podjetje Brinox, na 
koncu pa so se pred nadaljevanjem poti naprej proti Kranju 
srečali še z županom Medvod Nejcem Smoletom. Pogovor je 
tekel predvsem o problemih, s katerimi se srečujejo občine. 
Vezane so tudi na dolgotrajne postopke sprejemanja občin-
skega prostorskega načrta, kar občutijo tudi podjetniki.
"Vedno znova se srečujemo z istimi problemi. Zaradi občin-
skih prostorskih načrtov stojijo občinske investicije, še po-
sebno na področju gospodarstva. Imamo preveč birokracije, 
postopki prepočasi tečejo. Podjetniki opozarjajo tudi na de-
lovnopravno zakonodajo, kjer bi bila potrebna večja fleksi-
bilnost. Podjetja, ki veliko vlagajo v razvoj, ne morejo plačati 
svojih razvojnih inženirjev zaradi previsokih davkov. Podje-
tniki in gospodarstveniki ne bi smeli biti tisti, ki jih je tre-
ba najbolj denarno ožeti, ampak tisti, ki jih država najbolj 
spodbuja," je povedala predsednica N.Si Ljudmila Novak.

Na obisku  
Nova Slovenija

Obiskali so tudi podjetje Brinox v Sori.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

"Naši otroci jedo zdravo. V težnji, da bi 
jim ponudili kar najboljše, se zavedamo 
pomena vključevanja ekoloških in kva-
litetnih živil lokalnih kmetov v otroško 
prehrano. Kmetje na svojih kmetijah 
delajo srčno in z zavedanjem, da je na 
naraven način pridelana hrana v do-
brobit našim otrokom in zanamcem," 
pravi Patricija Šerbel Kos, organizator-
ka prehrane in zdravstveno-higien-
skega režima (ZHR) v Vrtcu Medvode. 
Tematika lokalno pridelane hrane v jav-
nih zavodih je bila že večkrat omenjena 
tudi na občinskem svetu. "Bil sem na 
posvetu. Poudarjen je bil cilj, da se v jav-
nih zavodih poveča delež lokalne in tudi 
ekološke hrane. V tem delu je še rezerva. 
Najprej porabimo lokalno hrano, nato 
slovensko, šele nato uvoženo. Trend je, 
da se zadeva obrne v prid kvalitete," je 
na zadnji seji pri točki seznanitve s po-
slovnim in računovodskim poročilom 
Vrtca Medvode poudaril svetnik Štefan 
Čebašek (SLS). V Vrtcu Medvode pravijo, 
da otrokom ponudijo skrbno načrtova-
no in pripravljeno hrano. "Ponujamo 
jim zdravo, varno, uravnoteženo in pe-
stro prehrano, ki se pripravlja po veljav-
nih strokovnih priporočilih in načelih 
zdrave prehrane, v skladu z navodili, 
smernicami in najnovejšimi dognanji 
o zdravi in varni prehrani. Živila se do-
bavljajo prek skrbno pripravljenega in 
izvedenega postopka javnega naroča-
nja, kjer se v kar največji meri upošteva 
Uredba o zelenem javnem naročanju z 
načelom kratkih verig. Ta predpisuje 
višje okoljske standarde z vključeva-
njem najmanj desetodstotnega deleža 
ekoloških živil. Tako otrokom in za-
poslenim dnevno pripravljamo sveže 
obroke z zdravim načinom toplotne ob-
delave. Jedilnik sestavljajo varovana in 
zdravju otrok prijazna živila, obogaten 
je z veliko svežega sezonskega sadja in 
zelenjave. V pripravo obrokov vključuje-
mo nehomogenizirano mleko, kvalite-
tne maščobe, kot so stoodstotno olivno, 
repično in sončnično olje. Odlična peci-

va pripravljajo naše kuharice v kuhinji, 
kjer pri pripravi sladic uporabljajo malo 
sladkorja, kokosov sladkor oziroma 
javorjev sirup. Poudarek dajemo tudi 
vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, 
čičerika) in polnovrednih žit ter žitaric 
(prosena kaša, ajdovi in koruzni žgan-
ci, kamut, kvinoja, pira …). Kot dodatek 
pri pripravi obrokov uporabljamo samo 
naravne suhe in sveže začimbe," pravi 
Šerbel Kosova. Kot zagotavlja, v Vrtcu 
Medvode veliko pozornosti nameni-
jo zagotavljanju kvalitetnih ekološko 
pridelanih živil: "V prehrano vključu-
jemo ekološki kruh in pekovsko peci-

vo iz različnih vrst bio moke, ekološka 
žita in žitarice, bio mleko in bio mleč-
ne izdelke, občasno ekološko meso 
in druga ekološka živila. Poleg tega v 
prehrano v kar največji meri vključu-
jemo tudi kvalitetna sezonska živila 
lokalnih medvoških pridelovalcev in 
predelovalcev tako kvalitetnega sadja, 
zelenjave ter odličnih domačih mleč-
nih izdelkov kot tudi ekološki kruh 
in pekovsko pecivo lokalnega kmeta."  
Na zdravje in dobro psihofizično poču-
tje otrok vpliva mnogo dejavnikov oko-
lja in eden od najpomembnejših je po-
leg gibanja na svežem zraku prehrana. 

Lokalna hrana na krožnikih v javnih zavodih
Vedno bolj se sliši glas, da bi v javnih zavodih otrokom na krožnikih morali  
ponuditi več lokalno pridelane hrane. Pozanimali smo se, kako je organizirana  
prehrana v največjem medvoškem javnem zavodu, v Vrtcu Medvode.

Kaj je na krožnikih otrok, ki obiskujejo vrtce in šole, in koliko je živil od lokalnih 
pridelovalcev, je vse večkrat omenjena tema.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je pristopila k izvedbi druge faze projekta Izgradnja meteorne kanalizaci-
je in rekonstrukcija ceste Golo Brdo–Slavkov dom v dolžini 270 metrov. Po izgradnji 324,5 
metra dolge meteorne kanalizacije od potoka Maveljščica do odcepa za Slavkov dom v 
letu 2013 in izvedbi prve faze projekta v dolžini 220 metrov v lanskem letu bodo z izvedbo 
druge faze projekt pripeljali do zaključka. Sredstva v letu 2017 so namenjena za izgradnjo 
meteornega kanala, prestavitev vaškega vodovoda in asfaltiranje druge polovice odseka. 
Trenutno vozišče je makadamsko, širine 2,5–3 metre. V času del, predvidoma do 7. julija, 
bo veljala popolna zapora lokalne ceste v dolžini približno 270 metrov (od hišne številke 
Golo Brdo 39 do Golo Brdo 75). Popolna zapora ceste bo vzpostavljena vsak dan (tudi 
sobote in nedelje) med 7. in 17. uro. 

Druga in zadnja faza del v Golem Brdu



KULTURNI DOM 
MEDVODE

sreda, 21. junij
AVTOMOBILI 3
animirani film

PIRATI S KARIBOV 5
akcijska pustolovščina

OBALNA STRAŽA
akcijska komedija

17.00 19.00 19.00
sinhronizirano

POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO
Ponedeljek, 26. 6. 2017 - petek, 30. 6. 2017
Ponedeljek, 3. 7. 2017 - petek, 7. 7. 2017
Ponedeljek, 14. 8. 2017 - petek, 18. 8. 2017
Ponedeljek, 21. 8. 2017 - petek, 25. 8. 2017

vsak dan od 7.00 do 16.00
INFORMACIJE:
T: 041511687, E: rok@zavodsotocje.si

Prireditve ob občinskem prazniku Občine Medvode 2017

ABONMA

S       CJE
gledaliska Sezona 2017/2018
Od 4. 9. do 8. 9. in od 11. 9. do 15.9. bo potekal vpis za nove abonente 
abonmaja Sotočje Medvode. Vpis bo potekal v TIC Medvode v času  uradnih 
ur. 
INFO: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode  
T: 01 36 14 346 ali 041 378 050, E: kultura@medvode.info

Kaj?Kdaj? Kje? Organizator

18.6.2017 ob 9. uri Tek na Katarino (in nordijska hoja) Štart pri OŠ Preska

18.6.2017 ob 11. uri Slovenski dan v Dragočajni Kamp Smlednik v Dragočajni

Športna zveza Medvode

TD Dragočajna - Moše

18.6.2017 ob 12. uri Azijski kulinarični dan Ob Zbiljskem jezeru TD Zbilje

22.6.2017 ob 15. uri 14. Srečanje društev upokojencev
občine Medvode

Športno igrišče OŠ Pirniče DU Pirniče

23.6.2017 ob 18. uri Osrednja občinska prireditev
ob državnem prazniku

Športno igrišče OŠ Pirniče JZ Sotočje Medvode

23.6.2017 ob 20. uri Kresni večer Hraše TD Hraše

30.6.2017 ob 17. uri Strelsko tekmovanje za pokal
občine Medvode

Zavrh pod Šmarno goro LD Šmarna gora

1.7.2017 ob 9. uri Svečana akademija ob 
20. obletnici Gorniškega kluba 

Jakob Aljaž

Zavrh pod Šmarno goro Gorniški klub Jakob Aljaž

5.7.2017 ob 20. uri Slavnostna seja občinskega sveta Mestni trg pred Knjižnico
Medvode

JZ Sotočje Medvode

8.7.2017 ob 7. uri Pohod od Jakoba do Jakoba in
odprtje ceste v Zavrhu

Štart pri treh cerkvah
sv. Jakoba v občini Medvode,

cilj pri rojstni hiši Jakoba Aljaža

JZ Sotočje Medvode

25.6.2017 ob 8. uri Pohod po poteh roparskih vitezov Štart pri OŠ Preska TD Žlebe - Marjeta

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER FEBRUAR MAREC APRIL

VESNA GAJAŠ GLORIUS PLOVEMO STARI 
KLOVNI

JEKLENE
MAGNOLIJE

Mestno gledališče Ptuj SNG Drama Maribor APT Novo Mesto Gledališče KoperSNG Nova GoricaTMK
muzikal monodrama komedija drama komedija drama

ob 11. uri

Aktualne informacije o prireditvah bodo redno 
objavljene na Facebook strani MEDVODE.INFO

INFORMACIJE: TIC Medvode, T: 01 36 14 346 ali 041 378 050, E: turizem@medvode.info 
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ALEŠ SENOŽETNIK

Novo Heliosovo skladišče se razteza na 
2100 kvadratnih metrih, ima 5400 pale-
tnih mest ter je, kot zagotavljajo v podjetju, 
izdelano skladno z najvišjimi standardi in 
varnostnimi zahtevami ter opremljeno s 
sistemom črtnih kod. »Z intenzivnim de-
lom za dokončanje skladišča smo pričeli 
lani jeseni, gradnja pa je bila zaključena z 
izvedbo tehničnega pregleda v februarju. 
Vrednost celotne investicije je znašala štiri 
milijone evrov,« je pojasnil Roman Pirnat, 
direktor podjetja Helios TBLUS.
»Dodatni logistični center v Preski nam 
bo zagotovil večjo fleksibilnost, kar pa 
bo pripeljalo tudi do večjega zadovoljstva 
naših kupcev. Poleg tega pa je nalož-
ba izboljšala tudi varnost in zmanjšala 
okoljska tveganja,« je povedal predstav-
nik Skupine Helios Patrick Lichtblau. Pod 
skladiščem je namreč stalna zaloga 1,4 
milijona litrov požarne vode, kar omogo-

V Preski odprli sodobno Heliosovo skladišče
Sredi maja je podjetje Helios TBLUS na lokaciji v Preski odprlo visokoregalno skladišče 
za končne izdelke v vrednosti štiri milijone evrov.

Tatsuja Jada in Roman Pirnat med ogledom skladišča

Erotična trgovina

NOVO!

KREMA ZA MOŠKE POWERECT 
Ne glede na to v katerem življenskem obdobju ste, vam krema
Powerect omogoča moč, da se dokažete, kadarkoli in kjerkoli
   želite. Krema za moške povečuje erektilno sposobnost in
        trdnost penisa ter vitalnost za dober spolni odnos.

            Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom!

NOVO ODKRITJE ZA MOŠKO SPOLNO MOČ!

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE

INFORMACIJE IN NAROČILA 031 399 322 www.venera-shop.si

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI



ča zadostne kapacitete za obvladovanje 
več požarnih dogodkov.
Poleg investicije v skladišče so nameni-
li še dodatne tri milijone za investicije, 
namenjene zdravju, izboljšanju varnosti 
in zmanjševanju tveganj za okolje. Med 
večje spada obnova cisternskega skladi-
šča, pretakalne ploščadi z lovilnim siste-
mom, po celotni lokaciji so pridobili novo 
hidrantno omrežje, v štirih proizvodnih 
delih je bil napeljan nov sistem aktivne 
požarne zaščite (sprinkler), popolnoma 
so obnovili objekt za pripravo surovin za 
obrat umetnih smol, zamenjali so veči-
no strešnih kritin, stalno pa izvajajo tudi 
ukrepe za racionalno izrabo energije.
Podjetje Helios TBLUS je največje podjetje 
v Skupini Helios. Izdela šestdeset odstot-
kov vseh premazov in smol. Na lokaciji v 
Preski ima obrat za pigmentne premaze, 
ki se uporabljajo v industriji, praškaste 
premaze ter smole. Proizvodnjo indu-
strijskih premazov za kovine so v zadnjih 
letih povečali za dvajset odstotkov, letos 
pa so za prav toliko povečali tudi proizvo-
dnjo praškastih premazov.
Skupina Helios je marca letos dobila no-
vega lastnika, družbo Kansai Paint, kate-
re predstavniki iz Japonske so prisostvo-
vali odprtju skladišča. »Kansai in Helios 

imata skupni cilj izboljšanja in povečanja 
obsega poslovanja predvsem v Evropi in 
verjamem, da je veliko sinergij tako v 
produktih kot tudi v tehnologijah. Veseli 
smo, da ima Helios tako močan oddelek 
za raziskave in razvoj, zelo dobro opremo 
in seveda dobro usposobljene kadre,« je 
povedal predstavnik podjetja Kansai Pa-
int Tatsuja Jada, ki je z medvoškim žu-

panom Nejcem Smoletom tudi prerezal 
otvoritveni trak novega skladišča. »Prave 
naložbe so pomembne, da Helios ostane 
uspešno in konkurenčno podjetje, in v 
veliko zadovoljstvo mi je, da sem lahko 
danes prisoten ob tej priložnosti. Helios je 
za Kansai pravi partner za širitev in ra-
zvoj premazniške dejavnosti v Evropi«, je 
zaključil Jada.
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Zunanja podoba novega Heliosovega skladišča na Preski

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

SUV PEUGEOT 2008 & 3008 

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru 
financiranja Peugeot – SUV BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 141 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev 
do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 29.05.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni 
znesek za plačilo 15.364 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Ogljikov dioksid CO2 je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

PEUGEOT SUV

SUVERENI  
NA VSEH  
POTEH
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Halo zdravje
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Gorniški klub Jakob Aljaž praznuje dvaj-
setletnico obstoja in dela. "Pobudo za 
ustanovitev Gorniškega kluba Jakob 
Aljaž sta leta 1997 podala prof. Anton 
Lah in Gašper R. Modic iz Medvod. Slav-
nostna akademija je bila 4. julija istega 
leta pred Aljaževo rojstno domačijo. Že 
prej je bil ustanovljen iniciativni odbor, 
ki ga je vodil Gašper R. Modic, in po kon-
čani slavnostni akademiji je več kot 40 
tam prisotnih posameznikov podpisalo 
pristop k iniciativnemu odboru za usta-
novitev Gorniškega kluba Jakob Aljaž. 
Med njimi so bili tudi medvoški kulturni 
delavec dr. Ivan Vivod, velik poznavalec 
Jakoba Aljaža in Aljažev idejni naslednik 
na Dovjem, župnik France Urbanija, al-
pinist in gorski reševalec Stanko Kofler, 
Aljaževi daljni sorodniki iz Pirnič in Vi-
krč ter mnogi drugi. V tem letu je občina 
Medvode sprejela Aljažev rojstni dan za 
občinski praznik," je začetke delovanja 
kluba opisal Janez Kocjan - Janko, član 
upravnega odbora kluba.
Ustanovni zbor Gorniškega kluba Jakob 
Aljaž je bil decembra 1997 v medvoški 
knjižnici, za prvega predsednika pa je bil 
izvoljen Gešper R. Modic. Sprejeli so tudi 
sklep o vključitvi v Slovenski gorniški 
klub Skala – Zvezo gorniških klubov. Na 
prvi seji upravnega odbora februarja 1998 
je bil sprejet projekt vzpostavitve vezne 
spominske gorniške poti, ki ga je pripra-
vil Janez Kocjan - Janko, poimenovana pa 
je Spominska gorniška pot – Aljaževa pot 
od doma do doma. Označena je s posebni-

mi oznakami in žigi. "V letu 1999 sta preje-
la prvi častni znak za uspešno prehojeno 
pot dva gornika, do danes pa je pot opra-
vilo že več kot 550 gornikov in planincev 
iz Slovenije in tudi iz tujine. Želeli bi si, 
da bi bilo med njimi več Medvoščanov," je 
pojasnil Kocjan. Častne znake podeljujejo 
na vsakoletni svečani akademiji prvo so-
boto v juliju pred Aljaževo domačijo v Za-
vrhu. Letošnja bo že enaindvajseta. 
Gašper R. Modic je Gorniški klub Jakob 
Aljaž kot predsednik vodil do aprila 2001, 
ko je bil za predsednika izvoljen Tomaž 
Mis ter nova upravni in nadzorni odbor, 
ki z manjšimi spremembami članov še 
danes uspešno vodijo klub. Istega leta je 

bil izdan Vodnik po Aljaževi poti od doma 
do doma, ki ga je z veliko truda in odre-
kanja pripravil avtor ideje Janez Kocjan 
- Janko, leta 2007 pa je izšel njegov pona-
tis. Pot se začne v Zavrhu, kot skrinjica 
za vpisno knjižico in žig pa se uporablja 
miniatura Aljaževega triglavskega stol-
pa, ki je bila postavljena leta 2003. "Ob 
tej priložnosti je klub izdal zgibanki Naš 
Aljaž in Aljaževa pot od doma do doma, 
ki predstavljata Jakoba Aljaža in Aljaževo 
pot od doma do doma vsem obiskovalcem 
Aljaževine in Turističnega informacijske-
ga centra Medvode, kjer sta na voljo," je 
pojasnil Kocjan in dodal, da bodo v klubu 
aktivni tudi v prihodnje. 

Po Aljaževi poti petstopetdesetkrat 
V Gorniškem klubu Jakob Aljaž letos praznujejo dvajset let delovanja.

Gorniški klub Jakob Aljaž 
vabi na svečano akademijo ob 
obletnici rojstva Jakoba Aljaža 
in občinskem prazniku občine 
Medvode ter ob dvajsetletnici 
njihovega delovanja, ki bo 1. 
julija ob 9. uri pred Aljaževo 
domačijo v Zavrhu. Po akademiji 
bo sveta maša na Šmarni 
gori, ki jo bo ob 11. uri za 
pokojne gornike in planince že 
enaindvajsetič daroval dovški 
župnik France Urbanija.

prva izbira med dobavitelji  
specialnih papirjev
www.goricane.si

Gorniški klub Jakob Aljaž vsako leto pripravi svečano akademijo ob obletnici rojstva Jakoba 
Aljaža in občinskem prazniku občine Medvode.
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MOJCA FURLAN

Poletje je v razcvetu. Pisane barve po 
vrtovih razvajajo naše poglede. Vrtnica 
je lepša od druge, drevo je mogočnej-
še od drevesa … Čudovite vonjave nas 
opozarjajo na lepoto narave, ki nam je 
dana v našem kraju. In celotni deželici 
pod Alpami. V toplih dneh se srečujemo 
s potrebami živali, na katere moramo 
biti pozorni. Živali nam odgovorno la-
stništvo povrnejo na mnoge načine. Na 
človeka imajo blagodejen učinek. Za 
človeka so preprosto – zdravilne.
Pes v poletnih dneh ves dan potrebuje 
senco in dovolj sveže vode. Umaknimo 
ga v hladno vežo v bližino ljudi, kjer 
ne bo osamljen. Na sprehod ga pelji-

mo zgodaj zjutraj in pozno zvečer, da 
mu ne opečemo tačk. Boks in veriga 
živalim nista prijazna. Onemogoča-
ta naravno vedenje živali. Kdo bi sam 
prostovoljno izbral, da dneve, leta pre-
življa brez družbe, gibanja in raziskova-
nja? Iztrebke je treba redno odstraniti. 
Briketi naj bodo na razpolago ves dan. 
Mokro hrano v poletnem obdobju po-
nudimo zvečer, ko ni več muh. Psom 
in mačkam dajemo vsak mesec am-
pule proti bolham in klopom. Pri vete-
rinarjih dobimo kvalitetne proizvode. 
Tabletke proti glistam dajemo na nekaj 
mesecev. Smo v obdobju kotitve mačjih 
mladičev. Samicam omogočimo miren 
in varen prostor. Poskrbimo za higie-
no, čisto ležišče. Družinice ne motimo, 
čim prej se povežimo z veterinarjem, 
ki bo svetoval, jih ustrezno razbolhal, 
razglistil. Mladičem, ki so prepuščeni 
usodi, nastavite hrano in vodo ter ja-
vite zavetišču Horjul (051 30 44 35). Za 
mladiče je lahko usodnih že nekaj ur. 
Ne ločujte samice od mladičev. Pobija-
nje mladičev je kaznivo dejanje, ki ga 
je treba prijaviti. Zakonu o zaščiti živali 
nalaga, da bolnim in poškodovanim ži-

valim omogočimo veterinarsko oskrbo 
ter preprečimo trpljenje. Poškodovano 
žival zavijemo v čisto rjuho in odpelje-
mo do bližnje veterinarske bolnišnice. 
V rani se že v dnevu ali dveh razvijejo 
ličinke muh, ki jedo meso. Za nasvete 
pri bolezni lahko pokličete Kliniko Tri-
stokosmatih, dr. vet. Iris Selan (031 790 
600). S svojo ekipo že drugo leto sode-
luje pri prizadevanjih za omejitev ne-
želenih legel v občini Medvode. Navo-
dila za hranjenje ptičjih mladičev vam 
lahko nudi Boštjan Kalan (041 740 020). 
Pri košnji kosimo od sredine navzven, 
da živali lahko pobegnejo. Poškodbe so 
strašne, od ureznin do odrezanih delov 
telesa. Pri kurjenju dračja in listja bodi-
mo pozorni, da ne zakurimo ježka. Pri-
lagodimo ograje in mreže. Zvečer jim 
nastavimo vodo in mačje brikete. 
Društvo Reks in Mila prireja izobraževal-
ni delavnici v petek, 9. junija, na Osnov-
ni šoli Preska in v soboto, 10 junija, na 
medvoški tržnici. Delili bomo zloženke, 
naravoslovne revije in zbirali hrano za 
lačne živali. Podelili bomo tudi nekaj 
krasnih naravoslovnih revij o okolju in 
živalih. Prijazno vabljeni.

Kotiček za trajnostni razvoj

"Najboljše pravljice niso nikoli popolno-
ma resnične in nikoli popolnoma izmi-
šljene," je zapisal Fredrik Backman. Knji-
žničarki Mira in Meta vas vabita, da – ob 
pomoči dobre knjige – odkrijete svojo … 

DJILAS, IVANA: HIŠA

Mlad par, oba »zaposlena« v kulturi, se 
odloči, da si bosta kupila romantično 
hišo v bližini mesta. Najameta kredit, 
dobita otroka in nekaj let preživita bolj 
ali manj mirno. Potem pa pride kriza. 
Dela za kulturnike skoraj ni in njuna 
idila začne razpadati. Kot njuna hiša, ki 
je kot otroka blokovskih staršev ne zna-
ta vzdrževati. Zadolžita se že vsepovsod, 
in ko vidita, da finančno ne bosta pre-
živela naslednjih mesecev, se odločita 
prodati hišo. To pa ni majhen zalogaj, 
sploh v času krize. Njuno življenje se 
začne vrteti okrog potencialnih kupcev 
in preurejanja hiše v privlačnejšo podo-
bo, primerno za prodajo. A ko švicarske-

mu franku odpravijo omejitev tečajne 
vrednosti, dobi zgodba novo pot. 

LISBOA, ADRIANA: SIMFONIJA V BELEM

Dve sestri, dve žalostni zgodbi. Dogod-
ki se nizajo v nedoločljivem zaporedju in 
na plan prihajajo stare zlorabe, ki so ju za 
vedno zaznamovale. Spoznavamo njuno 
skupno življenje, ki je bilo prekinjeno, ko 
starejšo Clarice mama  pošlje k prateti v 
Rio de Janeiro. Maria Ines se poroči z bra-
trancem v drugem kolenu, čeprav se dobi-
va s Tomasom.  Ko jo je slednji prvič videl, 
ga je spomnila na Whistlerjevo sliko Dekle 
v belem ali Simfonija v belem št. 1. Clarice 
se poroči s sinom iz sosednje fazende, Il-
tonom Xavierjem. Zakon je brez otrok in 
ne traja dolgo. Tudi Maria Ines v zakonu 
ni srečna, mož jo vara in odloči se, da s 
hčerko odpotuje nazaj v rodni kraj, kjer kot 
soseda živita Clarice in Tomas. Starša sta 
medtem umrla, bogato posestvo so raz-
prodali, spomini pa ostajajo.

YU, HUA: ŽIVETI

Glavni junak Fugui v romanu Živeti zelo 
realistično opisuje tragično pet desetletij 
trajajočo zgodbo svoje družine. Sledimo 
dogodkom od kitajsko-japonske do dr-
žavljanske vojne. Družina se znajde tudi 
sredi vzpona komunistične stranke, na-
stajanja Ljudske republike Kitajske, Mao-
vega »velikega skoka«, obdobja kulturne 
revolucije in časa po njej. Zgodba prikaže 
mnogo marsikdaj nesmiselnih družbe-
nih sprememb, ki jih doživljajo Fugui in 
osebe okrog njega. Vendar pa avtor tega 
ne kritizira, le pokaže, kako vse to vpliva 
na malega človeka na Kitajskem.

PREBERITE TUDI:

Jančar, Drago: In ljubezen tudi
Wohl, Louis de: Sulica
Holiday, Ryan: Ego je naš sovražnik
Sacks, Oliver: Noga, na katero se opreš
Lynch, Lisa: Beseda na R
Karlovšek, Igor: Bahamski dokument

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Mil-
činskega Smlednik v tem šolskem letu 
praznuje 70-letnico delovanja in 150. 
obletnico rojstva Frana Milčinskega, po 
katerem nosi ime. Osrednja slovesnost 
ob praznovanju je bila v sredo, 10. maja, 
in je potekala pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja, ki je bil na prireditvi 
tudi slavnostni govornik – poleg župana 
Medvod Nejca Smoleta in ravnatelja za-
voda dr. Matjaža Hribarja.
"Želimo si, da bi vsi naši otroci imeli ena-
ke možnosti, da izsanjajo svoje sanje. Za 
odprto in vključujočo družbo je pomemb-
no, da otrokom, kljub njihovim težavam, 
skupaj omogočimo, da jih prebrodijo. 
Vaše težave, dragi otroci, naj postane-
jo vir vaše življenjske moči," je otrokom 
in mladostnikom zavoda dejal predse-
dnik republike. VIZ Frana Milčinskega 
Smlednik je namenjen osnovnošolcem 
od šestega do devetega razreda. Izvajajo 
program devetletke in domske vzgoje, 
ki sta namenjena otrokom s težavami v 
vedenju in čustvovanju. Poleg osnovno-
šolske populacije se ukvarjajo tudi s sre-
dnješolci, ki so nastanjeni v dislocirani 
enoti stanovanjske skupine Ježek v Gun-
cljah. Kot so pojasnili, v zavodu biva in 
obiskuje redni program osnovne šole ter 
pridobiva splošne življenjske izkušnje do 
štirideset mladostnikov, starih od 12 do 
15 let, ki prihajajo iz vse Slovenije. Trenu-

tno jih je 36. V zavod prihajajo čisto obi-
čajni fantje in dekleta, ki pa se jim je že v 
osnovni šoli nekaj zalomilo. 
Zavod je leta 1959 dobil ime po znanem 
slovenskem pisatelju in pravniku s po-
dročja mladinske delinkvence Franu 
Milčinskemu (1867–1932). Do leta 1990 
je bil v graščini Lazarinijevih, od 5. ok-
tobra 1990 dalje pa za svojo dejavnost 
uporablja nove, sodobno opremljene 
prostore, ki otrokom in mladostnikom 
zagotavljajo ustrezne pogoje bivanja. Na 
slovesnosti so bili prisotni predstavniki 
obeh rodbin, s katerima je zavod tesno 
povezan. Ena je rodbina Lazarini, katere 
nepremičnine je zavod veliko let upora-
bljal, druga pa rodbina Milčinski. Otroci 
in mladostniki so zbrane s kulturnim 
programom popeljali tudi v obdobje Fra-
na Milčinskega. Zaigrali so odlomek iz 
Butalcev. Zavod je že vrsto let del kraja 
in z njim dobro sodeluje, kar je v govoru 
poudaril tudi ravnatelj dr. Matjaž Hribar, 
ki se je dotaknil zgodovine, sedanjosti in 
tudi prihodnosti zavoda. "Od začetka do 
danes je zavod doživel precej sprememb, 
tako infrastrukturnih kot tudi vsebin-
skih. Na ustrezno smer našega razvoja 
kažejo zadovoljni obrazi naših otrok, nji-
hovih staršev in skrbnikov. Ob začetku 
letošnjega šolskega leta smo se soočili z 
neprijetnimi razmišljanji o nadaljnjem 
razvoju in obstoju naše ustanove. Nekaj-
krat smo skušali podrobneje približati 
svoje delovanje odgovornim strukturam 
na ministrstvu, vendar še danes nimam 

ravno dobrega občutka, da bo zavod z 
dolgoletno tradicijo, ki je tudi vsebinsko 
na visoki strokovni ravni, v slovenskem 
prostoru kljub vsem potrebam obstal v 
prihodnje." Ustanovitelj zavoda je Vlada 
Republike Slovenije, vse stroške za po-
slovanje in nastanitev otrok pa plačuje 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Hribar je 
omenil tudi dolgoletnega, skoraj 37 let 
ravnatelja, pokojnega Franca Ravnikar-
ja, ki je za zavod veliko naredil.
Prvotni namen prireditve je bil sicer za-
stavljen širše. Ob tej priložnosti so sprva 
načrtovali tudi odprtje parkirišča, špor-
tnega igrišča, na katerem je bila prire-
ditev, in gospodarsko-izobraževalnega 
objekta, nove pridobitve zavoda, ki so v 
zadnjem letu nastali v njihovi neposre-
dni okolici, na kar pa bodo morali še po-
čakati. Potrebujejo še finančna sredstva 
za nakup opreme in potem bodo njihove 
dolgoletne sanje postale resničnost.

Ob sedemdesetletnici jih je obiskal predsednik
V VIZ Frana Milčinskega Smlednik so s slovesnostjo obeležili sedemdesetletnico.

V programu so se predstavili otroci in mladostniki iz zavoda.

Predsednik republike Borut Pahor je 
ravnatelju zavoda Matjažu Hribarju v luči 
praznovanja 25-letnice naše države poklonil 
posebno protokolarno darilo, slovensko 
zastavo, z naslednjo mislijo: "Vam, gospod 
ravnatelj, in vašim sodelavcem izrekam 
hvaležnost za vaše delo z željo, da bi to 
pomembno poslanstvo v prid otrok in 
mladostnikov, ki si zaslužijo samo in le 
najboljše, opravljali še naprej tako vestno." 
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FESTIVAL ZDRAVJA  
NA GOSPODARSKEM 
RAZSTAVIŠČU
Lekarna Ljubljana v soboto, 17. 6. 2017, 
pripravlja 4. Festival zdravja na Gospo
darskem razstavišču v Ljubljani. Obisko
valci festivala bodo lahko opravili številne 
brezplačne preventivne meritve, se po
svetovali z magistri farmacije in drugimi 
strokovnjaki. Letošnji Festival zdravja bo 
v veliki meri namenjen družinam, njiho
vemu zdravju in dobremu počutju: otroci 
se bodo udeležili zanimivih in poučnih 
delavnic ter v družbi zmajčka Malčka 
spoznali igre iz mladosti njihovih babic. 
Na dan dogodka bodo na voljo ugodni 
nakupi izdelkov za ohranjanje zdravja. 
Vstopnine na dogodek ni. Več informacij 
na: www.lekarnaljubljana.si.

energetsko varčevanje

Nepremičninsko  
posredovanje

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

Gradbeni nadzor

Projektiranje stavb  
in urejanje dokumentacije  
za gradbeno dovoljenje.

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

MAJA BERTONCELJ

Ste že videli model očesa, se preizkusili 
v kaligrafiji, dokazovali škrob v živilih, 
primerjali črpanje vode s hitrostjo črpa-
nja našega srca, izdelovali in poslikavali 
predmete kulturne dediščine, izdelovali 
unikatne mozaike ...? Za vse to ste ime-
li 17. maja tri ure časa. Pred Knjižnico 
Medvode je potekala 6. Tržnica znanj 
– parada učenja, ki je predstavljala vr-
hunec Tedna vseživljenjskega učenja v 
Medvodah, ki poteka do konca junija. 
Koordinator projekta je Kulturno društvo 
Sejalec umetnosti. Zbrane je nagovorila 
tudi podžupanja Darinka Verovšek in po-
udarila, da je v znanju moč, in ljudje, ki 
imajo moč, lahko premikajo gore.
"Predstavlja se nekaj čez štirideset dru-
štev, organizacij, podjetij in posame-
znikov, ki delijo znanja na tržnici. Z 
obiskom smo zadovoljni, lahko pa bi 
bil večji, saj je ponudba zares raznolika. 
Toliko znanja na enem mestu se ne da 
dobiti kar tako. Kdor pride, ne pomeni, 
da se mora tukaj ne vem kaj vse naučiti. 
Gre za druženje, zabavo, spotoma pa do-
bimo še nova znanja, glede na zanima-
nje posameznikov," je povedala Agata 
Trojar, območna koordinatorka Tedna 
vseživljenjskega učenja, predsednica 
KUD Sejalec umetnosti, zadovoljna, da 
so letos naredili stopnico višje v smi-
slu povezovanja Tedna vseživljenjske-
ga učenja, Tedna ljubiteljske kulture in 
vsemedvoškega festivala LIKI. 

Ena izmed "postaj" je bila odrska de-
lavnica, na kateri so se predstavili raz-
lični, predvsem glasbeni izvajalci. Na 
stojnicah so znanje podajali udeleženci 
različnih generacij. Zelo so se potrudili 
osnovnošolci. V sodelovanju z Vrtcem 
Medvode so učenci OŠ Medvode pripra-
vili kratke naravoslovne eksperimente 
na temo štirih elementov: vode, zraka, 
ognja in zemlje ter predstavili inštru-
mete, ki so jih izdelali v sklopu festiva-
la LIKI. Svoje projekte je predstavil Vr-
tec Medvode. Stojnica OŠ Preska je bila 
prav tako zelo pestra. Pripravili so kar 
nekaj poskusov. Med bolj zanimivimi 
je bilo črpanje vode. "Srce v minuti naj-
stnika prečrpa 4,8 l krvi. Otroci se pre-
izkušajo v črpanju vode iz vedra v vedro 
in poskušajo v eni minuti ujeti hitrost 
črpanja srca. Jim ne uspe. Trenutno so 
prečrpali največ dobra dva litra vode. 
Naša želja seveda je, da bi bili eksperi-
menti del pouka, kolikor je to le mogo-
če, saj si otroci na ta način pridobljeno 
snov lažje zapomnijo in jim dlje ostane 
v spominu," je povedala Manica Tušek, 
koordinatorka projekta Erasmus+ "Sci-
ence through experiment in Europe" na 
OŠ Preska. 
Brezplačno ste lahko pridobili tudi zna-
nja, ki so na poti pozabljanja, se vključi-
li v gledališko, glasbeno, likovno, dedi-
ščinsko, literarno delavnico ... In če vas 
letos ni bilo, organizatorji pravijo, da bo 
tržnica znanj v Medvode znova prišla 
prihodnje leto – sedmič zapored.

Kdo črpa hitreje: vi ali vaše srce?
Na šesti Tržnici znanj v Medvodah ste lahko brezplačno 
izvedeli marsikaj zanimivega.

Po znanje ste lahko prišli tudi na stojnico OŠ Preska.



MAJA BERTONCELJ

Medvodko bere se imenuje bralna značka Knjižnice Medvo-
de za predšolske otroke. Potekala je od septembra do konca 
marca, zaključna prireditev pa je bila sredi maja v Pirničah.
 

KNJIGA ZA VSAKEGA OTROKA

"Medvodko je povodni mož, ki živi na sotočju Sore in Save za 
knjižnico. Zelo rad ima knjige. Vsako noč pride v našo čitalnico 
in bere, zjutraj pa gre nazaj. Knjižničarke moramo vsako jutro 
za njim pobrisati lužo," je Medvodka predstavila Tatjana Mavrič 
iz Knjižnice Medvode, vodja projekta, v katerega je bilo v leto-
šnjem šolskem letu vključenih 348 otrok iz sedemnajstih sku-
pin. Dve sta bili iz Rahelinega vrtca v Preski, drugih petnajst pa 
iz vseh enot Vrtca Medvode. "Kot vsako leto so otroci prebrali eno 
avtorsko pravljico, eno ljudsko pravljico in se naučili pesmico. 
Pripravili smo obsežen seznam, s katerega so lahko izbirali. Ve-
liko vlogo v projektu imajo starši, ki so doma otrokom brali pra-
vljice, jih učili pesmico, v vrtcu pa so se nato o izbranih knjigah 
pogovorili," je pojasnila Mavričeva, zadovoljna z odzivom vrtcev. 
"Namen projekta je, da dobijo otroci pozitiven odnos do knjige, 
ki ga potem negujejo naprej. V knjigah so lepe zgodbe, lepa po-
ezija," še pravi Mavričeva. Otroci so se veselili zaključka na OTH 
Pirniče, kjer so si v dveh skupinah najprej ogledali lutkovno 
predstavo Ej, ta naša babica Janeza Bitenca. Otroci so za darilo 
dobili priznanje in knjigo, za kar so v knjižnici hvaležni Občini 
Medvode, ki jim omogoči finančna sredstva za nakup. Večina je 
prejela Medvedji objem Katharine McEwen, dve skupini pa sta 
dobili knjigo Komu zrastejo oslovska ušesa? Mojceje Podgoršek, 
ki jo je ilustriral medvoški akademski slikar Peter Gaber. Projekt 
bo potekal tudi v prihodnjem šolskem letu.

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE

V Knjižnici Medvode je bil zaključek projekta Beremo na sotočju, 
bralne značke za odrasle. Marija Rovtar, vodja projekta, je poja-
snila: "Zaključili smo jo s predstavo Alda Nicolaja V njenih čevljih. 
Bralna značka je potekala od 15. oktobra do 10. maja. Bralci so 
lahko izbirali med osemdesetimi knjigami, razdeljenimi v šest 
tematskih sklopov: poezija, kratka proza, romani, 'crossover' li-
teratura, poljudnoznanstvena literatura in knjige v pomoč. Za iz-
polnitev pogojev je bilo treba prebrati pet knjig. Seznam za branje 

je bil na voljo v knjižnici ob razstavi in na naši spletni strani. Za 
vsako prebrano knjigo so izpolnili listek, na katerega so napisali 
svoje podatke, avtorja in naslov knjige ter svoje mnenje o prebra-
ni knjigi. Čeprav je bralno značko na žalost opravilo samo osem 
bralcev, je bil namen projekta dosežen, saj nas veseli dejstvo, da 
so člani knjižnice segali po gradivu s priporočilnega seznama, 
kljub temu da niso pristopili k bralni znački." 
Bralno kulturo bodo v knjižnici spodbujali tudi poleti. Za od-
rasle bralce so pripravili poletna presenečenja, za mladino 
paket za lažje preživet (oboje v obliki nahrbtnikov), 12. junija 
pa začnejo s projektoma za otroke Poletavci in NajPoletavci. 

Otroci so brali  
z Medvodkom
V bralni znački za predšolske otroke  
skoraj tristo petdeset otrok. Zaključena je 
bralna značka za odrasle.

Otroci so bili na zaključni prireditvi nagrajeni za branje med šolskim 
letom. Knjige so prejeli iz rok Tatjane Mavrič, vodje projekta 
Medvodko bere.

Od 3. julija do 31. avgusta bo veljal poletni 
delovni čas Knjižnice Medvode. Ob ponedeljkih, 
torkih in sredah bo odprta od 12. do 19. ure, ob 
četrtkih in petkih od 8. do 15. ure in ob sobotah 
od 7.30 do 12.30.
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Nuška Drašček trio
22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

VESNA

JAN 
PLESTENJAK
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16. 6. 
30. 6. 

20. 7. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK

muzikal
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medijska pokrovitelja predstave Dejavnost KUD Smlednik 
podpira Občina Medvode.Več na www.smlednik.si

Fran Saleški Finžgar

KUD Smlednik

PREMIERA petek, 9. junij 2017, ob 21h

PONOVITVE 10. in 11. junij, ob 21h

16., 17. in 18. junij, ob 21h

23., 24. in 25. junij, ob 21h

ljudska igra v štirih dejanjih
režija Nejc Smole

na Merjaščevi domačiji v Smledniku (pod cerkvijo)

Rezervacije vstopnic     031 565 896 (Anja)     051 209 402 (Nina)     kud@smlednik.si

K
U

LT
U

R
N

O
 U

M
E

TN
IŠ

K
O

 D
R

U
Š

TV
O

 S
M

LE
D

N
IK

, S
M

LE
D

N
IK

 5
5

, S
M

LE
D

N
IK

MAJA BERTONCELJ, FOTO: IZTOK PIPAN

Ob zaključku Tedna ljubiteljske kulture 
so v KUD Pirniče – OTH 21. maja izvedli 
premierno uprizoritev monodrame To-
neta Partljiča Monologi trezne igralke v 
izvedbi njihove članice Lucije Grm in v 
režiji Petra Militareva. 
Monodrami je sledil pogovor z avtor-
jem, v letu 2016 dobitnikom velike Pre-
šernove nagrade za življenjsko delo, 
Tonetom Partljičem, ki ga je moderiral 
častni član KUD Pirniče, dramaturg Jer-
nej Novak. "Med drugim se je visoki gost 
v pogovoru dotaknil problematike ljubi-
teljske kulture v Sloveniji, tako na nivo-
ju države kot tudi znotraj posameznih 
lokalnih skupnosti. Z njemu lastnim 
pronicljivim humorjem je ostro obsodil 

mačehovski odnos do ljubiteljske kultu-
re, lastninjenje kulturnih domov s stra-
ni občin in birokratizem, ki zavira ljubi-
teljsko kulturno ustvarjalnost. Izrazil je 
svoje občudovanje dosežkov KUD Pirniče 
v slovenskem in zamejskem prostoru in 

povedal še, da si šteje v čast, da je bil 
lahko gost enega najbolj kvalitetnih lju-
biteljskih kulturnih društev v Sloveniji, 
ki letos praznuje svojo 85-letnico," je po-
jasnila Anica Horvat, predsednica KUD 
Pirniče.

Monologi trezne igralke

Igralka Lucija Grm s Tonetom Partljičem

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je 
bila objavljena v Sotočju, maj 2017 z geslom 
»Medvode v gibanju«,  prejmejo knjigo GOBE: 
Martina Kristan iz Medvod, Andrej Bohinc 
iz Medvod in Vera Schneider iz Škofje Loke. 
Nagrajencem iskreno čestitamo. 
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SAMO LESJAK, FOTO: ARHIV KUD JAREM

Gostje z Iga, katerih aktivno društvo se imenuje po pisatelju, 
dramatiku, likovnem kritiku in prevajalcu Franu Govekarju, so 
tako vrnili obisk članom KUD JaReM, ki so se aprila v tamkajšnji 
knjižnici na 80. Govekarjevem večeru predstavili s filmom Jakob 
Aljaž – fragmenti. V avditoriju Pod Aljaževo trto so člani gledališke 
skupine uprizorili nekaj prizorov iz igre Koliščarji z Velikega jeze-
ra po predlogi Janeza Jalna in v režiji predsednice društva Alenke 
Jeraj. Igralci so doživeto pričarali čas, ko so na Ljubljanskem barju 
živeli koliščarji. Pred šestimi leti so bila ižanska kolišča tudi uvr-
ščena na seznam svetovne kulturne dediščine pri Unescu.
Roman Veras, umetnostni zgodovinar in etnolog, je povabil vse 
zbrane v Aljaževo galerijo, kjer so si ogledali film Cerkvica. Film 
prikazuje Smlednik in cerkev sv. Urha, v kateri je bil Jakob Aljaž 
posvečen za duhovnika. Filmski projekciji je sledila slikarska 
razstava gostov – njihova likovna skupina je aktivna že več kot 
dvajset let in združuje 19 ustvarjalcev. Na ogled so slike pokoj-
nega člana Zvonka Dobovška, ki je prispeval tudi ilustracije za 
pobarvanko Koliščarji z Velikega jezera. Slike so razdeljene na 
več sklopov: prikazujejo izkopanine, koliščarska naselja, hiše, 
pokrajino Divjega jezera ter razna opravila, kot sta lov in ribolov.

Društvo JaReM bo še naprej skrbelo za stike tudi izven medvo-
ških voda, Alenka Jeraj pa je druženje na Aljaževini sklenila z 
besedami: "Kdor pozna svojo preteklost, lahko v polnosti živi 
svojo sedanjost in prihodnost!"

Koliščarji z Velikega jezera na Aljaževi domačiji
Ob koncu maja so Aljaževino obiskali člani Društva Fran Govekar z Iga. Nastopili  
so z igro Koliščarji z Velikega jezera in na ogled postavili slikarsko razstavo.

Nastopajoči gostje z Iga so Pod Aljaževo trto prejeli zaslužen aplavz. 
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Od 15. do 20. maja je prvič potekal festival 
LIKI. Bil je vključen v Teden vseživljenj-
skega učenja in Teden ljubiteljske kultu-
re. Šest dni je potekal na različnih lokaci-
jah: v Pirničah, Medvodah, Smledniku in 
v Preski. Zvrstilo se je sedemnajst dogod-
kov. Festival je povezal številne ustanove, 
organizacije, društva in posameznike, 
glavni partnerji v projektu pa so bili KUD 
Pirniče, ki praznuje 85 let, Skupnost Bar-
ka, ki praznuje dvajset let, in Javni zavod 
Sotočje Medvode. Beseda LIKI je kratica za 
štiri področja, ki so jih združili: ljubitelj-
stvo, izobraževanje, kultura in inovacije. 
Festival se je zaradi slabega vremena za-
ključil v Športni dvorani Medvode s prire-
ditvijo Sto čutov, kot je bil podnaslov festi-
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Čutili tudi z barkači
Šest dni vsemedvoškega festivalskega dogajanja LIKI na različnih lokacijah se je 
zaključilo s prireditvijo Sto čutov, na kateri je bila v ospredju predvsem Skupnost 
Barka, ki letos praznuje dvajset let sobivanja v kraju.

Največjega aplavza je bila deležna gibalna skupina Skupnosti Barka. Dokazali so, da tudi 
osebe z motnjami v razvoju lahko pripravijo dobro točko.

MAJA BERTONCELJ

g  Odprtje festivala LIKI je bilo 15. maja v Pirničah. Na OŠ Pirniče 
so dopoldne učenci izdelovali pripomočke za učenje za slepo de-
klico, prvošolko Joano, ki so jih popoldne v domu krajanov v Pir-
ničah tudi razstavili. Potekala je prireditev Tudi jaz vidim mavrico, 
na kateri so gostili tudi Jurija Marussiga. Pred uradnim odprtjem 
festivala je bila na pirniškem odru odigrana predstava Čutiš? Sa-
bine Spanjol in Odra mladih KUD Pirniče.

g Drugi dan se je začel na OŠ Medvode z izdelovanjem in preiz-
kušanjem otroških glasbil, popoldne pa je bilo v Kavarni Sotočje 
odprtje razstave Lepote lesa. Svoje izdelke so prispevali Dušan 
Horvat, Matjaž Kumar, Brigita Juvan, Ciril Debeljak, Tina Marovt 
in Skupnost Barka, ki se je predstavila z zanimivim izdelkom: le-
senimi kravatami. 

g Festivalsko dogajanje se je tretji dan ustavilo v Smledniku. Na 
OŠ Simona Jenka Smlednik je potekal šolski živ žav s Sovico Oko. 
Družili so se učenci, učitelji in starši, zbirali pa so sredstva za 
nakup novih igral za njihovo šolo. Imeli so oviratlon, delavnice 
za spretne prstke, poslikavo obraza, tržnico ... Predstavo z na-
slovom Pesem od zidanja cerkve na Šmarni gori avtorja Franceta 
Prešerna je zvečer na oder smledniškega kulturnega doma posta-
vila mladinska gledališka skupina KUD Smlednik pod vodstvom 
Brede Rovšek. Gre za igralce, ki smo jih prej večinoma "videli" v 
lutkovnih predstavah. Tokrat so oživljali kulturno dediščino teh 
krajev.
g Četrti dan se je v festivalsko dogajanje vključila OŠ Preska. Po 
dolgih letih so znova odprli svoja vrata in pripravili prireditev z 
naslovom Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. Predstavila so se 
društva, s katerimi sodelujejo, reševalec na motorju, zapela je 
pevka Ditka, program je povezoval Sten Vilar, obiskovalci so lah-
ko pokusili tudi kulinarične dobrote. Predstavili so se učenci šole 
in se poveselili ob skorajšnjem koncu pouka. Na šoli pravijo, da 
bo dan odprtih vrat znova postal tradicionalen. 
g Peti dan so dopoldne na svoj račun prišli otroci dvanajstih sku-
pin Vrtca Medvode. V spomladanskih mesecih so vzgajali sadike 
zelenjave ter se seznanili z delom kulturne dediščine Medvod: 
smleškimi flančniki. Njihovi urbani vrtički so bili del kulise za-
ključne prireditve festivala LIKI. Popoldne se je dogajanje najprej 
preselilo v Klub Jedro – s Standupmaratoncem (podpora projek-
tu Botrstvo z desetdnevnim tekom in obiskom slovenskih mest), 
nato pa v Kulturni dom Medvode, kjer je bil koncert Glasbene šole 
Franca Šturma.
g Otroci so v času festivala sodelovali v radijski uganki Kulturna 
dediščina Medvod in v žrebu za nagrade.

Čutiš? je bila predstava ob odprtju festivala LIKI. / Foto: Peter Košenina

FESTIVALSKI UTRINKI



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

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE

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

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

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

VSE ZA PIKNIK NA ENEM MESTU:
 ponudba hrane, pijače, galanterijskih izdelkov in plina (CO2 in UNP)  najem točilnih aparatov za pivo
 možnost dostave na lokacijo  možnost vračila neporabljenega blaga  po želji lahko pijačo tudi ohladimo
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vala. Nastopili so Janez Škof, KUD Pirniče, 
Skupnost Barka, Glasbena šola Franca 
Šturma, Fone Megale s solistko Ano Lu-
cijo Jezeršek, Baletna šola Stevens, KUD 
Oton Župančič Sora, plesna šola Urška 
in osnovnošolci iz Medvod. Slavnostna 
govornica je bila podžupanja Medvod Da-
rinka Verovšek. Prireditev je bila osrednje 
praznovanje dvajsetletnice Skupnosti 
Barka, ki je v dopoldanskih urah obisko-
valcem odprla vsa svoja vrata, da so jih 
lahko še bolje spoznali. Pred dvajsetimi 
leti se je v njihovo prvo hišo vselil prvi 
stanovalec Stane Grandljič, ki je barkač še 
danes in je zelo vpet v dogajanje v občini. 
S seboj ima običajno fotografski aparat 
in njegove fotografije na temo Doma-
če in gozdne živali si lahko do 20. junija 
ogledate na razstavi v Knjižnici Medvode. 
Na prireditvi so bili številni prijatelji Bar-
ke iz Slovenije in tujine, tudi nekdanji in 
sedanji nemški veleposlanik v Sloveniji. 
Nagovoril jih je Blaž Brešan, odgovoren za 
skupnost in strokovni vodja: "Zavedamo 
se, da Barka brez vaše pomoči in podpore 
ne bi bila to, kar danes je. Že ob nastaja-
nju skupnosti je bilo jasno, da lahko Bar-
ka raste in se razvija le s široko in iskreno 
podporo širše družbene skupnosti, lokal-
ne in mednarodne, ki ji ni vseeno in ki 

lahko v Barki prepozna kraj upanja za 

vse. Barka je del lokalne skupnosti, zato 
smo še toliko bolj veseli, ko se povežemo 
skupaj ob tako posebnem dogodku, ko vi-
dimo, da nas povezujejo veselje, kultura, 
odprtost, upanje in sprejemanje. Tudi za 
naslednjih dvajset in še več let si želimo 
ostati prostor srečevanja, sprejemanja, 
razumevanja, povezovanja, upanja in 
odprtosti, saj je vse to zelo pomembno 
za naše sobivanje v Barki, v Medvodah, 
v Sloveniji in Evropi." Govornika sta bila 
tudi Luka Čukajne, predsednik KUD Pir-
niče, ki je bil nosilec projekta, in Gorazd 

Renko, direktor Javnega zavoda Sotočje 
Medvode. Večer se je končal s spomla-
danskim koncertom Godbe Medvode pod 
vodstvom Damirja Fajfarja in druženjem.
Končno oceno festivala LIKI je podala 
Sabina Spanjol, idejna vodja projek-
ta: "Zelo sem zadovoljna. Na festival je 
bil dober odziv, tudi s strani občanov. 
Združili smo skoraj tristo oseb, ki so 
pripravljale dogodek. Mislim, da je to 
dober začetek povezovanja v Medvodah. 
Upam, da bo festival znova potekal na-
slednje leto, a na drugačno tematiko."

Odličen nastop vokalne skupine Foné Megále, ki je združila moči z Ano Lucijo Jezeršek  
in otroki.
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MAJA BERTONCELJ

Anita Jezeršek in njena hčerkica Anja  
(na sliki) sta konec maja iz rok organi-
zatorjev druge dvodnevne mednarodne 
fitnes konvencije Eurofit fest, ki je na 
začetku marca potekala v Športni dvo-
rani Medvode, in župana Medvod Nejca 
Smoleta, prejeli vrednosti bon v znesku 
2578 evrov. Fitnes konvencija je imela 
namreč tudi letos z dobrodelno noto. V 
okviru projekta Ustvarimo trenutek gi-
banja so v društvu Bodifit, ki je bil or-
ganizator dogodka, zbirali sredstva za 
gibalno ovirano deklico Anjo Jezeršek iz 
Žlebov, o kateri smo v Sotočju že pisa-
li. Rodila se je povsem zdrava, ko je bila 
stara pol leta, pa se je zgodila nesreča. 
Pri igri je omahnila nazaj in z glavo ne-
srečno udarila ob tla. Sprva so se borili 
za njeno življenje, sedaj pa se borijo za 
njeno čim uspešnejšo rehabilitacijo. De-
nar bodo namenili za fizioterapije.
"Anja počasi napreduje. To je tek na dol-
ge proge, za nas življenjski projekt. Po-

trebuje stalne terapije, da se vzdržuje in 
izboljšuje njeno stanje, da ne nazaduje. 
V prvi vrsti želimo, da se ji popravi sla-
ba drža in da se preprečijo deformacije, 
ki nastanejo ob tem zaradi slabe aktiv-
nosti in gibljivosti. V vsakem primeru 
za Anjo želimo najboljše, morda včasih 
tudi pomislimo na to, da bi kdaj hodila," 
je povedala Anita Jezeršek, ki je iz srca 
hvaležna vsem za vso podporo. "S pomo-
čjo dobrih ljudi smo Anji omogočili do-
datne terapije. Njen in tudi naš urnik je 
kar poln. Obiskuje razvojni vrtec v Kra-
nju, kjer ima enkrat tedensko fiziotera-
pijo in logopeda. Pred kratkim je imela 
operacijo kolka in zato sva zdaj veliko 
v bazenu na razgibavanju. Nekaj ima 
tudi organiziranega plavanja s terapev-
tko. Sedaj po operaciji bo potrebovala 
ogromno intenzivnih terapij. Enkrat 
tedensko ima fizioterapijo v okviru ra-
zvojne ambulante v Škofji Loki. Enkrat 
letno ima terapije na Soči, obiskujemo 
pa tudi obravnave v Šentvidu pri Stični. 
Poleg tega ima še dodatne terapije, ki pa 
jih zdravstvo ne krije. Vse to je potrebno, 
da usvoji čim bolj pravilne vzorce giba-
nja. Napreduje tudi na kognitivnem za-
znavanju, razume kar nekaj stvari, kar 

zmore, pokaže ... Je vesela in prisrčna 
deklica," še pravi Jezerškova.
V društvu Bodifit so veseli, da lahko na 
ta način pomagajo, zahvalili pa so se 
hkrati tudi Ines Iskra iz Javnega zavoda 
Sotočje Medvode in Nejcu Smoletu, žu-
panu Medvod. 

Donacija Anji
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cheescake gozdni sadeži limona piškot pistacija

Sladoledni okusi v Vaniliji, ki prepričajo
Pred vrati je poletje, čas osvežitev, ko nam še bolj kot sicer zapaše sladoled. Naravne sestavine in polni okusi so tisto, s čimer  
vas prepričajo v Vaniliji. Izbirate lahko med naslednjimi okusi: vanilija, čokolada, piškotek, mr.nico, nutella, sacher, jagoda, gozdni 
sadeži, limona, grški jogurt, 100-odstotna malina, 100-odstotni mango, pistacija, kokos z belo čokolado in mangom, lady choccolate, 
mojito, cheescake ... 

Za poletno osvežitev poskrbijo tudi z ostalo ponudbo. Pri njih lahko naročite naravno  
limonado, različne smoothije, koktajle ... Vabijo vas z odlično ponudbo in prijetnim ambientom 
ter vam želijo nepozabno, okusov polno poletje.
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PETER KOŠENINA

Medvoški Rotary klub je v maju Zdravstve-
nemu domu Medvode daroval aparat za 
hitro določanje vnetnega pokazatelja v 
krvi. Zdravnikom bo pomagal hitreje in 
natančneje določiti diagnozo bolnikom.
Polovico sredstev za novi laboratorijski 
aparat je zagotovil ustanovni član klu-
ba Aleksander Sekač, polovico pa Rota-
ry klub Medvode. Delovanje aparata je 
opisala Nada Prešeren, vršilka dolžnosti 
direktorice Zdravstvenega doma Medvo-
de. "Gre za laboratorijski aparat za hitro 
določanje vnetnega pokazatelja. C-reak-
tivni protein je beljakovina v krvi, katere 
prisotnost je povečana ob vnetjih, ne pa 
tudi ob kakšnih drugih stanjih. Bolniku 
na običajen način odvzamemo kri, jo 
vstavimo v aparat in po nekaj sekun-
dah že dobimo rezultat. Ko se zdravnik 
odloča, ali bolnik potrebuje antibiotično 
zdravljenje ali ne, mu taka hitra analiza 
bistveno olajša delo," pravi Prešernova in 
dodaja, da je pretirana uporaba antibio-
tikov škodljiva, ker povzročitelji bolezni 

lahko postanejo nanje odporni. Rotary 
klub Medvode deluje prostovoljno in 
redno na različne načine pomaga med-
voškim osnovnim šolam, zdravstvene-
mu domu in drugim ustanovam. Letos 
so Društvu Barka iz Zbilj v veliki meri 

pomagali pri nakupu novega kombini-
ranega vozila, zbirajo denar za otroke 
nesrečno preminulih staršev, s kate-
rim jim bodo poskušali olajšati stisko, 
njihovih donacij pa bodo deležne tudi 
osnovne šole. 

Zdravstveni dom z novim aparatom

Aleksander Sekač (desno) v družbi v. d. direktorice ZD Medvode Nade Prešeren in Andreja 
Isteniča, predsednika Rotary kluba Medvode
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV RC MEDVODE

Konec maja je bila v Gostilni Mihovec slovesnost ob podpi-
su pobratenja Rotary cluba Medvode z RC Mavisehir/Izmir iz 
Turčije in RC Dreieich-Isenburg iz Nemčije. 
"Sodelovanje rotary clubov je zelo pomembno, saj se tako 
širi možnost pomoči kot tudi prijateljstvo in pozitivnost, 
ki so temeljna načela rotarijstva. Mednarodno sodelovanje 
pa je pomembno tudi s stališča pridobivanja mednarodnih 
sredstev, kadar lahko predstavimo mednarodne projekte. 
Eden najodmevnejših mednarodnih rotarijskih projektov je 
zagotovo akcija izkoreninjenja poliomielitisa, ki po dolgih 
letih prizadevanj ostaja bolezen le še dveh dežel na celotni 
zemeljski obli," pravi Andrej Istenič, predsednik Rotary clu-
ba Medvode, in dodaja, da je načelo rotary clubov delovati 
lokalno, razmišljati pa globalno. Medvoški klub je že prej so-
deloval z nemškim, ki pa je bil v dobrih odnosih s turškim, 
tako da je posledično prišlo do skupnega sodelovanja.
Na podpisu pogodbe je bilo prisotnih več kot sedemdeset 
gostov, med njimi predsedniki klubov (nemškega, turške-
ga, makedonskega in medvoškega), distriktna guvernerja iz 
Slovenije in Turčije ter posebni odposlanec Rotary Interna-
tional s Tajvana, g. Chan. Vse to je potrditev, da Rotary club 
Medvode uživa velik ugled tako med slovenskimi klubi kot 
tudi v tujini. Je med večjimi v Sloveniji in zelo aktiven. De-
lujejo in donirajo pomoči potrebnim predvsem v medvoški 
občini. Njihove donacije so v Medvodah že stalnica. Preje-
mniki so vselej premišljeno izbrani, donacij pa seveda veseli 
in zanje hvaležni. 

Pobratenje medvoških 
rotarijcev
Rotary club Medvode se je pobratil  
s kluboma iz Turčije in Nemčije.

Podpis tripartitnega momeranduma o pobratenju treh rotary 
clubov: Medvode (levo predsednik Andrej Istenič), Izmir in Dreieich

Skrivate vaše noge? Ste tudi v teh vročih dneh obuti v zaprte 
čevlje namesto v lahkotne sandale? Glivice pa povzročajo de-
bele in rumene nohe, ki jih z nobenim ščipalcem ali škarjicami 
ne morete več skrajšati? Vam trda koža na petah trga nogavi-
ce, razpoke pa občasno tudi zakrvavijo? Zaradi otiščancev ne 
morete obuti marsikaterih čevljev? Zaradi vraščenega nohta 
pa stopate le na del stopala in mimogrede pomislite, da bi si 
prizadeti prst najraje odsekali proč v želji, da bi vas nehal boleti? 
Toliko težav, pa ne veste komu zaupati,  kam se obrniti, koga 
poklicati, kdo vam bo pomagal in poskrbel za vas. 
Vaših bolečin in skrbi je sedaj konec. Sem Petra Slapar iz Pirnič, 
kozmetičarka in pedikerka. Več kot 20-letne izkušnje na podro-
čju kozmetike in pedikure zagotavljajo strokovno in varno 
oskrbo vaših stopal. Najnovejše pedikersko orodje iz Nem-
čije, usvojeno znanje ter velika ljubezen do dela, ki ga opra-
vljam, omogočajo, da se brez bolečin in učinkovito znebite 
težav ter brezskrbno začnete stopati, teči, letati za vsakdanjimi 
opravki ali osvajati najvišje vrhove, dosegati najtežje cilje.
Še posebej skrbno strokovno pedikuro opravim diabetikom, 
kroničnim bolnikom, nepokretnim, športnikom, otrokom in 
mladim. Estetska pedikura z živahno nalakiranimi nohti pa 
vas bo lahkotno ponesla v sončno poletje.
Obiščite me, z lahkoto me boste našli, salon se nahaja ob glav-
ni cesti Tacen–Medvode, v Spodnjih Pirničah 84. Parkirali 
boste na prostornem in ravnem dvorišču. 
Vsi, ki me težko obiščete, nimate prevoza ali pa se preprosto 
doma bolje počutite, pa boste deležni obiska na vašem domu. 
Poskrbim za vas in vas obiščem na celotnem območju občine 
Medvode pa tudi v krajih proti Škofji Loki, Vodicam in Ljubljani.  
Naj vas ne skrbi zaradi cene, saj je cena pedikure pri vas doma 
enaka ceni v mojem salonu.
Za pedikuro na domu ni treba ničesar posebej priprav ljati, 
lahko sedite ali celo ležite (še posebej priročno za poškodo-
vane ali ostarele). Tudi prostor je lahko katerikoli (kuhinja, ko-
palnica, spalnica, dnevna soba, terasa ...). S posebno mobilno 
enoto za pedikuro poskrbim, da vam je kar najbolj udobno 
in da je vse potrebno pri roki.
Pokličite me na številko 040 466 446 in dogovorili se bomo za 
termin. Veselim se vašega klica, še bolj pa se veselim, da se 
bomo spoznali in drug drugemu polepšali dan.

HIŠA NEGE  
IN SPROSTITVE
Petra Slapar, 
Spodnje Pirniče 84, Medvode
T: 040 466 446
petrca.slapar@gmail.com
Delovni čas po dogovoru.

Slapar

PAA RLS

HIŠA NEGE IN SPROSTITVE

NEGA NOG, STOPAL IN PEDIKURA 
 Strokovna in varna oskrba vaših stopal   
 Učinkovito in neboleče vam odstranimo: trdo 

kožo, vraščene nohte, odebeljene in ukrivljene 
nohte, kurja očesa.

OSTALE STORITVE
Depilacija  nega obraza in telesa  oblikovanje obrvi  
 ličenje za posebne priložnosti  nega kože najstnikov 
 sprostitvene in poživljajoče masaže  refleksna 

masaža stopal.

KUPON ZA 10% POPUST  NA NAŠE STORITVE   040 466 446
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Domača gostilna Pr’Kral vas vabi  
na kraljevske gurmanske doživljaje, polne  

izbranih dobrot, okusov, ki se jih ne da  
zapisati, temveč le božansko okušati.  

Prepustite svoje telo in dušo domačnosti,  
pridnim in veščim rokam, skrbno izbrane 

plodove slovenske zemlje pa gospodi Pr’Kral, 
da vam vešče oplemenitijo okus z več kot  

100-letno tradicijo oživljanja  
tradicionalnih slovenskih pregreh.

Delovni čas:  
sreda in četrtek: od 11. do 22. ure, petek in sobota: od 11. 

do 23. ure, nedelja in prazniki: od 11. do 19. ure

Prièakovanja:

1 Kuhar - delovne naloge:

· Samostojna priprava toplih in hladnih obrokov,

· priprava dodatne ponudbe.
· izobrazbo gostinske smeri,

· najmanj petletne izkušnje enakega oziroma 
primerljivega delovnega mesta,

· resnost, urejenost in veselje do dela.

2 Pomoènik kuharja - delovne naloge:

· Sodelovanje pri pripravi obrokov,

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

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

Nudimo:
· možnost zaposlitve za nedoloèen èas z dvomeseèno 

poskusno dobo,
· možnost napredovanja in pridobivanja izkušenj.

Prijave:

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

Gostilna Pr`Kral iz Verja pri Medvodah 

vabi v svoj kolektiv nove sodelavce s 

posluhom za domaèo in tradicionalno 

slovensko hrano.

Kuhar in kuharski pomoènik (m/ž)

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

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

Vrata gostilne smo uspešno odprli in zato bomo kmalu  
potrebovali dodatne pridne roke za delo v strežbi in  
kuhinji. V kolikor imaš izkušnje z delom v gostinstvu,  
veselje do dela z ljudmi in si se pripravljen(a) učiti,  
             potem te vabimo, da se nam pridružiš kot

VODJA KUHINJE (m/ž)

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

Informacije na telefonu 041 689 669

MAJA BERTONCELJ

Po tradicionalni slovenski hrani bo 18. junija dišalo v Dra-
gočajni. V tamkajšnjem kampu bo potekal Slovenski dan v 
Dragočajni, tradicionalna prireditev, ki se dogaja v narav-
nem okolju vasi Dragočajna. Pri njeni izvedbi sodelujejo va-
ščani Dragočajne in Moš, ki se trudijo, da jedi, tipične za ta 
okoliš, ne bi utonile v pozabo. Na prireditvi so prisotni roko-
delci s praktičnim prikazom ljudske obrti, v spremljajočem 
programu pa sodelujejo ljudski godci in pevke ter folkloristi. 
Gostitelji, člani TD Dragočajna - Moše, se vsako leto potru-
dijo in pripravijo pester program, zato se obiskovalci radi 
vračajo. Letošnji Slovenski dan se bo začel ob 11. uri in bo 
trajal do 17. ure.

Slovenski dan  
v Dragočajni

Gospodinje vsako leto napečejo veliko dobrot in se trudijo, da jedi, 
značilne za ta okoliš, ne bi šle v pozabo. 

MAJA BERTONCELJ

Ob Zbiljskem jezeru bo 18. junija potekal Azijski kulinarični dan, 
ki ga skupaj z Inštitutom Mikarin, japonskim veleposlaništvom 
in Turističnim društvom Zbilje pripravlja Društvo Touhou, društvo 
ljubiteljev japonske kulture in japonskega jezika. "Z dogodkom 
želimo prikazati, da je azijska hrana zelo raznolika in bogata, 
bolj, kot si mislimo. Na dogodku bomo ponujali hrano, za katero 
veliko ljudi še ni niti slišalo. Na voljo bo degustacija hrane – tudi 
za ljudi, ki si morda v azijski restavraciji niso upali naročiti ali 
morda želijo poskusiti nekaj novega. Zato se tudi slogan dogodka 
glasi Ni le sushi za tvoj lačen buši. Tudi najmlajšim ne bo dolgčas, 
saj se bodo zabavali z raznimi azijskimi igrami. Dogodek bo spre-
mljal tudi bogat program na velikem odru, kjer se bodo odvijale 
razne predstavitve, plesi in drugo. Poleg hrane bomo predstavili 
tudi azijske pijače in pripomočke za pripravo hrane. Tudi letos 
se boste lahko preoblačili v tradicionalna azijska oblačila," po-
jasnjujejo v Društvu Touhou. Kulinarični dan se bo začel ob 12. 
uri in bo potekal predvidoma do 20. ure, seveda v primeru lepega 
vremena.

Dišalo bo po azijski hrani
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Flancanje v Smledniku je prireditev, 
ki je vsako leto bolj obiskana. Letos se 
jo je v 14. izvedbi po ocenah udeleži-
lo okrog sto dvajset ljudi, ki so izbirali 
med najmanj petsto sadikami oziroma 
"flancami". Flancanje vsako leto ponudi 
obširnejši spremljevalni program. Osre-
dnji dogodek je bila izmenjava sadik, 
popestrena s kulturnim programom, v 
katerem so se predstavili mladi foklo-
risti KUD Oton Župančič Sora in pevci 
Smleškega žarka, odprli so tri razstave 
(Smlednik na starih fotografijah, raz-
stava študijskega krožka Zvedave punce 
z izdelki samooskrbe in degustacijo jedi, 
za katere so recepte zbrale v posebni 
knjižici), potekal pa je tudi prikaz starih 
obrti: izdelovanja cvetja iz krep papirja 
in pletenje košar.
Prireditev pripravljajo Društvo za ustno 
zgodovino, Turistično društvo Smlednik 
in KUD Smlednik z željo, da bi ponovno 
oživili to staro šego in ustvarili ploden 
prostor izmenjave in sodelovanja, ki ga 
simbolizirajo t. i. flančniki. Posebnost 
in čar prireditve je prav sodelovanje in 
izmenjava virov med posameznimi dru-

štvi in posamezniki. "Prepričani smo, 
da so informacije, kako so včasih pride-
lovali hrano, kako so se prilagajali vre-
menu, uporabljali lokalno okolje, med 
seboj sodelovali, pomembne za našo pri-
hodnost. Naslednje leto bo devetsto let, 
odkar ljudje živijo v Smledniku. Preživeli 

so marsikaj, kar jim je omogočilo znanje 
o sodelovanju z naravo in med seboj. Da 
bi se temu vsaj malo približali v dana-
šnjem času, smo lani posebej predstavili 
stare domače vrste zelenjave. Našlo se je 
je še več. Želimo si, da tudi v Smledni-
ku pomagamo ohraniti tisto, kar je še 
ostalo, kar še gojimo po naših vrtovih iz 
starega, zdravega domačega semena. Iz-
kušenj pri delu v naravi ni nikoli dovolj. 
Vsako letos so drugačni pogoji in vedno 
novi izzivi," pravi Fani Sešek iz Društva 
za ustno zgodovino. Letos so se v duhu 
teme samooskrba odločili, da ekološke 
sadike pridelajo sami, in jih prinesli, na 
mizah je bilo tudi nekaj semen biodina-
mično vzgojenih zelišč. Tudi letos pa so 
v Flancanje vključili otroke in zanje pri-
pravili mini sadike. 
Lani je bila omenjena ideja, da bi imeli 
Smlejci po več kot petdesetih letih spet 
skupni vaški vrt. Ta ni zamrla. "Sku-
paj delamo na tem in upamo, da bomo 
ta vrt lahko odprli prihodnje leto na 
Flancanju v okviru praznovanja devet-
stoletnice Smlednika. Takšne stvari in 
takšne prireditve so potrebne. Kar je 
življenjskega, se prime, in dokaz za to 
je današnji obisk," je povedala Andre-
ja Burja Čerin, predsednica Društva za 
ustno zgodovino.

Flancanje se širi
Flancanje v Smledniku ni le izmenjava sadik, temveč ponuja vsako leto pestrejši 
spremljevalni program, ki je plod sodelovanja treh društev.

"Kar je življenjskega, se prime," pravijo organizatorji Flancanja, ki je na Trg sv. Urha  
v Smledniku privabilo največ ljudi doslej.

"Neverjetno, kako se je spremenil Smlednik," sta ob ogledu razstave Smlednik na starih 
fotografijah ugotavljala Marjan Mali, predsednik TD Smlednik (levo), in Damjan Jeraj. Na sliki 
si ogledujeta oranje na Jerajevi njivi. Na razstavi, ki sta jo pripravila TD Smlednik in avtorica 
Tajda Jeraj, je Smlednik na desetih izbranih lokacijah. Zgornje fotografije so iz let 1941–1945 
in jih je priskrbel Lojz Tršan, spodnje pa predstavljajo sedanje stanje in so delo avtorja 
Janeza Strojana.



MARKO MOČNIK

V Vrtcu Medvode že deveto leto sodelu-
jemo v projektu Prvi turistični koraki, 
katerega mentor je Turistična zveza 
Slovenije. Njegov namen je seznanja-
nje otrok s turistično ponudbo naših 
krajev in zbujanje interesa zanje ter 
iskanje načina, kako bi jih sami pred-
stavili drugim turistom. 
Letos je bil naš moto Potujem, torej 
sem. V sklopu Vrtca Medvode je pri 
projektu sodelovalo sedem skupin, ki 
so se udejstvovale na različnih rav-
neh. Svoje dejavnosti smo prepletali s 
preostalimi vsebinami, ki so bile prav 
tako v našem načrtu. Najprej smo 
spoznali Medvode z okolico, nato pa 
smo odšli spoznavat svojo domovino, 
potovali smo po različnih zemljevidih 
Slovenije, Evrope in sveta. Spoznavali 
smo znamenitosti, posebnosti in zna-
čilnosti dežel. Risali smo svoje zemlje-
vide in se učili, kako se znajti na njih. 
Na zemljevidih smo se naučili, kako 
prepoznati reke, mesta, gore, nižavja, 
železnico, ceste ... Na otrokom prireje-
nih zemljevidih smo spoznavali zna-
menitosti posameznih krajev, kaj te 
pomenijo in na katere dele je razdelje-
na naša domovina. Ne nazadnje smo 
narisali tudi svoje zemljevide, spozna-
li, iz katerih kontinentov je sestavljen 
naš planet, in kakšne posebnosti ima-
jo države po svetu. 
Tako so s sodelovanjem v projektu pri-
dobili veliko novega znanja, vendar pa 
je bila najpomembnejša novost leto-
šnjega leta povezovanje med skupina-
mi iz različnih enot. Skupaj smo začeli 
obiskovati različne ustanove in kraje, 
hodili na pohode in se spoznavali med 
seboj. Skupaj smo bili na avtobusih, 
imeli skupne oglede, malice in tudi 
spomine. Tako je na primer več skupin 
skupaj šlo na Loški grad, po Ljubljani 
in njenih znamenitostih, povzpeli smo 
se na Sveti Peter, raziskovali bunkerje 
Rupnikove linije v Poljanski dolini ter 
obiskali Muzej slovenskih železnic in 
Prirodoslovni muzej. Ostalo nam je še 
veliko idej za razširjanje naših obzorij, 
tako navznoter kot navzven, tako da 
komaj čakamo naslednje šolsko leto. 
Morda se kje srečamo.

Prvi turistični 
koraki

V Vrtcu Medvode že deveto leto sodelujemo v projektu Prvi turistični koraki. Naš letošnji 
moto je bil Potujem, torej sem.
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MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode in Športna zveza Medvode sta s 
pomočjo številnih društev in drugih prostovoljcev izvedla prvi 
festival Medvode v gibanju, ki je potekal štiri dni in združe-
val različne športne dogodke, zabavo, kulinariko, predavanja. 
Medvoščani in obiskovalci od drugje so se gibali in družili. "To 
je tisto, kar Medvode potrebujejo. Naj festival postane tradici-
onalen," je bilo večkrat slišati.
Organizatorjem je uspel zastavljen cilj. S festivalom so želeli 
povečati ponudbo množičnih športno-rekreativnih prireditev 
v Medvodah, saj, kot pravijo, je bil ta segment športne rekre-
acije do sedaj precej zapostavljen. V štirih dneh so se zvrstili 
različni dogodki, najbolj množičen pa je bil prvi Nočni tek na 
Sotočju. Na 5,6 in 10 km je teklo 343 tekačev. V odlični kon-
kurenci je na desetki zmagal Rok Puhar, trenutno najboljši 
slovenski maratonec, ki ima normo za svetovno prvenstvo, 
med ženskami pa domačinka Neja Kršinar s Topola pred Ka-
tjo Kozjek iz Valburge. Na krajši razdalji sta zmago slavila An-
drej Mikelj in Lucija Šušteršič iz Sore, ki je v boju za zmago 
prehitela Katjino sestro Tino, tretja pa je bila Jana Omejc iz 
medvoškega ŠD Efi. Med tekači je bilo tudi veliko takšnih, ki 
so si prvič nadeli startno številko. 

KAJ SO POVEDALI UDELEŽENCI PRVEGA NOČNEGA TEKA?

Neja Kršinar: "Želela sem si zmagati, ne bom pa rekla, da sem 
zmago pričakovala. Letos nimam večjih ciljev, saj se vračam po 
poškodbi. Cilj je le vrniti se v proces treninga. Današnje zmage 
sem vesela. Šla sem svoj tempo in nisem gledala, kdo je za 
mano. Dodatno energijo so mi dali tudi navijači ob progi." Jure 
Gaber, na absolutno četrtem mestu najhitrejši Medvoščan na 
10 km: "Proga je kar težka, pozna se mi pomanjkanje trenin-
ga. To sem najbolj občutil v zadnjih kilometrih. Organizacija 
je na vrhunski ravni in naj tek postane tradicionalen." Luci-
ja Šušteršič: "Zelo sem zadovoljna. Zmage nisem pričakovala, 
sploh ko sem videla, da je Tina (Kozjek, op. p.) na startu. Zjutraj 
sem še trenirala in sem bila prepričana, da me bo prehitela. 
Na zadnjem vzponu je bila še pred mano, pri spustu pa sem 
začela pridobivati. Zadnjih nekaj let se posvečam le atletiki in 
treniram pri Šmarnogorski navezi. Moji disciplini sta tek na 
400 in 800 m. Sem aktualna državna prvakinja med mladin-
kami na 800 m. Letošnji cilj je izboljšanje osebnih rekordov." 
Tina Kozjek: "Z Lucijo sva imeli res pravi boj za zmago. Odločil 
je zadnji del, ko je bila zelo močna in me prehitela." Na 5,6 km 
je teklo tudi veliko zaposlenih v medvoški občinski upravi na 
čelu z županom. Z nekaterimi izjemami so družno pritekli v 
cilj. "Prišli smo skupaj, kar je glavno. Ni bilo naporno, ker smo 
uživali. To smo vzeli kot "team-building", da pokažemo, da tudi 
mi radi sodelujemo in da počastimo vse tiste, ki so delali na 
tem projektu, da je danes tako lepo v Medvodah, kot je. Bilo je 
super. Kapo dol vsem, ki so navijali ob progi, ki so pripravili 
spremljevalni program, res je bilo prijetno teči skozi vasi in 
videti, da vsi dihamo skupaj pri tem projektu. Najbrž ne bi bilo 
slabo, če bi malo več treniral, a danes je bilo najbolj pomemb-
no sodelovati, ne zmagati," je povedal župan Nejc Smole. Precej 
pred njim sta bila v cilju Matej Osolnik in Borut Gomboši, ki 
je bil najhitrejši tekač občinske uprave. "Bilo je težko. Tečem 

Festival, ki je Medvode spravil v gibanje
Festival Medvode v gibanju je bil festival za vse generacije: štirje dnevi dogodkov, 
šport, zabava in kulinarika. Skupaj je bilo več kot 1200 udeležencev, obiskovalcev 
festivala pa okrog tri tisoč.

Medvoška občinska uprava s skupnimi močmi do cilja

Najhitrejša Medvoščana na 10 km: Neja Kršinar in Jure Gaber
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šele drugič. To je dobra motivacija za na-
prej in prihodnje leto bo boljše," je dejal 
v cilju. 

KRITERIJ MEDVOD PRVIČ ZA DRŽAVNO 
PRVENSTVO

Tekmovalni del festivala se je sicer začel 
s kolesarskim kriterijem Medvod, ki se je 
po nekaj letih znova vrnil na medvoške 
ulice, le da je tokrat prvič štel za državno 
prvenstvo. V članski kategoriji sta držav-
na prvaka postala Rok Korošec in Polona 
Batagelj, dvojnih stopničk pa sta se vese-
lili tudi medvoški kolesarki. Lucija Bečan 
je bila druga pri starejših mladinkah, 
Špela Kern pa tretja pri članicah. "Proga 
v Medvodah je tehnično kar zahtevna, a 
mi je bila všeč. Čutila sem podporo do-
mačih in Medvoščanov. Čestitala mi je 
tudi podžupanja Darinka Verovšek, ki je 
bila moja učiteljica športne vzgoje. Kole-
sarstvo treniram od oktobra 2015 in mi 
je zelo všeč. Na trening naredim od 60 do 
80 km. Prej sem trenirala odbojko," je po-
vedala gimnazijska Lucija Bečan iz Žle-
bov, ki je letos naredila velik napredek.

Kriterij so v Medvodah prvič na svoji 
dirki vozili tudi parakolesarji, kar je bila 
za gledalce dodatna zanimivost. Za toč-
ke poletnega pokala Slovenije so se na 
prvi tekmi merili smučarski tekači, ki 
so seveda tekli na rolkah. Zmagi sta v 
članski konkurenci ostali doma. Prite-
kli sta jo biatlonec Rok Tršan, ki je pre-
hitel tudi smučarskega tekača Janeza 
Lampiča, in smučarska tekačica Anja 
Žavbi Kunaver. Igrala se je odbojka na 
mivki, tenis, ulična košarka, turnirja v 
balinanju in prstometu, plesne delav-

nice, potekali so atletski teki za otroke, 
predstavitev društev ... Dogajanje je po-
pestrila kulinarika z Okusi Sotočja in 
koncert skupine King Foo.    
Festival Medvode v gibanju se je zaključil 
s kolesarskim Vzponom na Katarino, ki je 
štel za Pokal Slovenije za amaterje. Abso-
lutno sta bila najhitrejša Primož Porenta 
in Ajda Opeka. Za medvoške ljubitelje ko-
lesarstva je bil najbolj zanimiv obračun 
za zmago v kategoriji Master F. Smlejec 
Janez Debeljak (ŠD Bam.Bi) je prikolesaril 
na najvišjo stopničko, drugi pa je bil An-
drej Žavbi iz Zbilj (TUŠ T.E.A.M.). Uspešni 
so bili tudi drugi: v kategoriji Master H je 
bil drugi Matej Mihovec (ŠD Turbo M), v 
kategoriji Master I tretji Stanko Lavriša, 
med ženskami A tretja Lucia Bečan in pri 
ženskah B druga Maja K. Hrovat (vsi iz 
vrst organizatorjev KK Medvode).

BO FESTIVAL POSTAL TRADICIONALEN?

Festival je uspel, potrjujejo tudi organi-
zatorji. "Mislim, da je festival odlično 
uspel. Tudi z udeležbo smo zelo zado-
voljni. Če omenim le tekaški del, smo 
naročili dvesto majic, tekačev pa je bilo, 

če upoštevamo tudi mlajše, preko šest-
sto, tako da smo presegli pričakovanja. 
S samo organizacijo smo zelo zado-
voljni. Naš glavni cilj je bila promoci-
ja športa, ne strogo tekmovalni šport, 
predvsem rekreacija, pokazati ljudem, 
da je šport zdrava oblika druženja in da 
gre skupaj tudi s kulinariko in zabavo. 
Dosegli smo svoj namen. Medvoščane 
in celo občinsko upravo smo spravili v 
gibanje. Sedaj sledi analiza, zagotovo so 
bile tudi napake, za prvo izvedbo pa mi-
slim, da je ocena odlično. Želje po tem, 
da bi dogodek postal tradicionalen, so," 
je povedala Ines Iskra, strokovna sode-
lavka Javnega zavoda Sotočje Medvode, 
Klemen Svoljšak, sekretar Športne zveze 
Medvode, pa je dodal: "Za prvič mislim, 
da je v redu. Pripravljali smo se praktič-
no pol leta. Prvič se naredi tudi kakšna 
napaka. To je za športno zvezo pomem-
ben dogodek. Takšnih rekreativnih pri-
reditev v naši občini manjka in morali 
bi delati na tem, da bi bile čez celo leto. 
Veliko več je treba narediti za rekreacijo 
občanov. Vesel sem dobrega sodelova-
nja z javnim zavodom. Brez tega nam 
festivala ne bi uspelo izpeljati."

Festival se je zaključil s kolesarskim Vzponom na Katarino.

Klamen Svoljšak in Ines Iskra sta imela v 
rokah glavne organizacijske niti festivala.
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OD PRODAJE SVETIL DO MOBILNE HIŠKE

Elektro-projekt plus, d. o. o., je družinsko podjetje, ki je bilo ustanov
ljeno leta 2014. Ukvarjajo se z veleprodajo in maloprodajo senzorske 
in radarske tehnike, veleprodajo in maloprodajo elektroinštalacijskih 
materialov, maloprodajo parketa in raznovrstnih podov ter servisom. 
Proizvodi so namenjeni elektroinštalaterjem, podjetjem, veletrgovcem, 
končnim kupcem, polagalcem parketa, arhitektom in projektantom. 
V letu 2016 so v sodelovanju s podjetjem AS-projekt, d. o. o., začeli 
razvijati prve projekte mobilnih hiš. Mobilna hiša je objekt, ki je 
namenjen hitri postavitvi na želenem kraju s takojšno upo-
rabo. Takšen način bivanja izberemo za dopustovanje, kot 
podjetniški objekt ali kot stanovanjska hiša. Naročniku se ob 
naročilu prilagodijo glede velikosti, pohištva, materialov, izbire oken 
in vrat, fasade, ki je lahko lesena ali klasična in izgleda kot klasično 
grajena hiša. Spredaj ima lahko leseno teraso. Naročniku prav tako 
omogočajo prevoz in postavitev. 

MOBILNA HIŠA SNEŽKA
Zunanja dimenzija hiške je 9 x 3 m in ima kopalnico (275 x 125 cm), 
kuhinjo (265 x 135 cm) in dve sobi ( jedilnico oz. spalnico ali dnevno 
sobo oz. spalnico velikosti cca 300 x 260 cm). 
Osnovna ideja je bila narediti čim bolj udobno in prostorsko izkori
ščeno bivanje na skromni površini 27 m2. S podjetjem Izi mobili so 
našli rešitve in s sodobnimi pohištvenimi sistemi omogočili, da se 
prostor izkoristi za več namenov. Z omarnimi posteljami se lahko je
dilnica in dnevna soba zvečer spremenita v spalni prostor. 
V kopalnici so končni priklopi tuša, grelnika, umivalnika in pralnega 
stroja. V kuhinji pa so končni priklopi kuhinjskega korita, pomivalne

ga stroja ipd. Zunanji priklop mobilne enote na vodno omrežje je 
dokončan, odvod pa je urejen pod samo enoto. 
Vse električne in vodovodne inštalacije se vgrajujejo po željah na
ročnika.

MOBILNE HIŠKE PA NISO NAMENJENE SAMO BIVANJU:
Malo pred Bledom se nahaja tematski park z dinozavri. Tam so postavili 
mobilno hišo s teraso, ki služi kot okrepčevalnica (mobilna hišabar)  
in trgovino s spominki in igračami (mobilna hišatrgovinica). V okolici 
Jesenic so na vrtu postavili hiško, v kateri je savna in pergola z vrtnim 
kaminom (mobilna hišasavna). Mobilna hiša je lahko urejena tudi kot 
vrtna uta, pripravljajo pa tudi projekte za večje hiše do tlorisa 130 m2.

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

DUŠAN BREKIČ, FOTO: DOMINIK KOŠIR

Pred 15 leti so dali člani Planisnkega 
drušetva (PD) Blagajana iz Polhovega 
Gradca pobudo, da bi na vrhu Polho-
grajske Grmade postavili orientacijsko 
ploščo. V Planinskem društvu Medvode 
smo to pobudo z veseljem sprejeli.
Načrt za ploščo je izdelala Jerica Škrlj, 
izdelavo pa je plačala Obrtna zbornica 
Vič. Planinci obeh društev smo zavihali 
rokave, na vrh Grmade znosili ves po-
treben material (ploščo, betonsko cev, 
pesek, cement in vodo – vse skupaj 
okrog 150 kilogramov) in v enem dnevu 
je plošča že stala na svojem mestu. Ka-
sneje je bilo treba opraviti še tako ime-
novana fina dela. V akciji je sodelovalo 
deset planincev z obeh strani Grmade. 
Sledilo je svečano odkritje plošče, ki so 
se ga poleg planincev udeležili tudi žu-
pani občin Polhov Gradec, Škofja Loka 
in Medvode.
V spomin na ta dogodek je vsako leto 
10. junija na vrhu Grmade srečanje pla-
nincev obeh društev, ki se ga udeležuje 
okrog petdeset članov in drugih obča-

nov. Na vrhu razvijemo zastavi obeh 
občin ter zastave Planinske zveze Slove-
nije, Evropske unije in Republike Slove-
nije. Po krajšem programu si nazdravi-
mo, srečanje pa zaključimo na Kmetiji 

odprtih vrat na Gontah. Vabimo, da se 
nam pridružite tudi letos. Na vrhu Gr-
made se dobimo 10. junija ob 17. uri, 
zbor pohodnikov pa bo ob 15.30 pri KS 
Topol. 

Petnajst let orientacijske plošče

Planinci PD Blagajana in PD Medvode se vsako leto 10. junija srečajo na vrhu Grmade.  
Tako bo tudi letos.
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ZIDARSTVO JENKO
- NOVOGRADNJE
- FASADE
- ADAPTACIJE
-  ZUNAJE UREDITVE  

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

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO JENKO, s.p.
Smlednik 40, Smlednik, 041 661 031, 01 362 81 49
info@zidarstvo-jenko.si       www.zidarstvo-jenko.si
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETRE KOŠENINA

V Športni dvorani Medvode je potekal močan mednarodni bad-
mintonski turnir serije International FZ Forza, ki je štel za svetov-
no jakostno lestvico. V štirih dneh se je predstavilo 245 igralcev iz 
tridesetih držav z vsega sveta, tudi predstavniki domačega kluba 
BK Medvode, ki pa se jim ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Kon-
kurenca na turnirju je bila najmočnejša doslej. Zmage so odšle 
na Dansko, Nizozemsko, v Belgijo in Rusijo. 

Najboljša konkurenca doslej

V ženskem finalu je bil zanimiv obračun Julie Dawal Jakobsen 
(Danska) in QI Xuefei (Kitajska), ki ga je dobila Danka.

–50 % na kuhinje Alples

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

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

www.prevc.si

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

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

Teden kuhinj 
 akcijski popusti na vse kuhinje
 boni bratov Prevc do 250 € za nakup vsaj 3 gospodinjskih aparatov

- 45 %
kuhinje 
Gorenje

promocijske 
cene

- 50 %
kuhinje  

Alples

Ak
ci

ja
 tr

aj
a 

do
 1

7.
6

.,
 v

re
dn

os
t b

on
a 

je
 o

dv
is

na
 o

d 
vr

ed
no

st
i k

uh
in

je
, p

od
ro

bn
os

ti 
na

 p
ro

da
jn

ih
 m

es
tih

.

 



32 | ŠPORT IN REKREACIJA

Stan
Servis koles
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www.zlatarstvo-trtnik.si
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Cenjene stranke  
obveščamo,  

da s 30. junijem 2017  
zapiramo zlatarno  

Medvode.
Odslej nas dobite na 

naslovu Polje 17,  
Ljubljana-Polje,  

telefon: 01 529 11 77. 

Veseli bomo vašega 
obiska!

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

Pobratenje Medvod in Cresta ni le na 
papirju, temveč dejansko živi. Prejšnji 
mesec so bili v Crestu mladi Medvošča-
ni, sedaj v Medvodah planinci iz Cresta. 
"Da se ljudje obeh pobratenih občin spo-
znavajo, širijo prijateljstva, svoje znanje 
in spoznavajo lepote obeh dežel, je tisto, 
kar je bistveno in ključno. Zelo sem ve-
sela, da je Planinsko društvo Medvode, 
predvsem pa Dušan Brekič, pripravil res 
čudovit teden. Vsi so izjemno zadovolj-
ni, navdušeni nad lepotami Slovenije, 
gostoljubnostjo in organizacijo," je za-
dovoljna Darinka Verovšek, predsedni-
ca Odbora za mednarodno sodelovanje 
Občine Medvode, ki je bil koordinator 
obiska, celotno organizacijo pa je prevze-
lo Planinsko društvo Medvode na čelu s 
predsednikom Dušanom Brekičem.
"Prijeten, lep in tudi naporen teden. Hodi-
mo višje, nižje po Sloveniji. So prijetna sku-
pina, večinoma starejših, ki so v kar dobri 
kondiciji. Bili smo na Voglu, na Tromeji, v 
Planici, pri slapu Peričnik, v Polhograjcih, 
v Vratih, na Veliki planini, v Škocjanskih 
jamah, Piranu ... Povsod je bilo enkratno, 
navdušeni so nad vsem. Imeli smo tudi 
srečo z vremenom. Četudi je povsod okrog 
nas padal dež, je nam sijalo sonce," je po-
vedal Brekič in dodal, da so francoski pla-
ninci medvoške povabili na povratni obisk 

in jim dali tudi vodnik po njihovih hribih. 
"Realizacija pa je stvar prihodnosti," je de-
jal. Francoski planinci so bili navdušeni. 
"Smo klub iz mesta Crest v Franciji, ki ob-
staja okrog petnajst let. Imamo okrog dve-
sto članov, vsako leto pripravimo večdnev-
ni pohod, po navadi nekje v Franciji, tokrat 
pa smo se z odborom za pobratenje, ki je 
precej aktiven, odločili, da gremo v Slove-
nijo, ker smo bili že lani ob obisku nav-
dušeni," je dejal Jean-Luc Vernet, Myriam 
Jesson pa je dodala: "Slovenija je čudovita 
dežela, kar smo ugotovili že lani, ko smo 
bili pri nas na obisku in smo se takrat tudi 
navdušili nad tem, da bi prišli z namenom 
spoznavanja vaših hribov." Na poti jih je 
spremljala tudi Nada Prešeren iz Odbora 
za mednarodno sodelovanje, ki je dejala, 
da so jim želeli pokazati različne tudi po-
krajinske tipe naše dežele. Goste iz Cresta 
je sprejel tudi medvoški župan Nejc Smo-
le. Pogostili so jih s potico, ki je v zadnjem 
obdobju še bolj zaslovela tudi v svetovnem 
merilu. 
Se obeta že kakšno novo sodelovanje? 
"Jeseni računamo, da jih bomo povabili 
na Medvoški tek, in decembra na tradici-
onalno kuhanje vina. Manjša delegacija 
se bo poleti udeležila 1200-letnice nem-
škega mesta Nidda. Meje v Medvodah 
nikoli ni bilo in povezujejo se društva 
znotraj občine in širše po Sloveniji in tu-
jini. To je tisto, kar je treba spodbujati in 
peljati naprej," je pojasnila Verovškova.

Na obisku francoski planinci
Francoski planinci iz pobratenega mesta Crest so za en 
teden prišli na obisk v Slovenijo. Po hribih so jih vodili 
medvoški planinci na čelu z Dušanom Brekičem. 

Francoski planinci v slovenskih hribih pod vodstvom Dušana Brekiča (desno) 

MAJA BERTONCELJ

Cestni kolesar Andrej Žavbi iz Zbilj (Tuš 
Team) je konec maja tekmoval na medna-
rodni tekmi v Albiju v Franciji. Najprej je bil 
v kronometru sedmi, nato pa je na 157 km 
dolgi cestni dirki z več kot dva tisoč višin-
skimi metri osvojil tretje mesto. S tem je že 
dosegel normo za svetovno prvenstvo ma-
sterjev in amaterjev, ki bo avgusta prav na 
istem prizorišču.

Žavbi že ima normo



ŠPORT IN REKREACIJA | 33 

Javni zavod Sotočje Medvode je na svoji spletni strani objavil javni poziv za zbiranje prijav 
za uporabo Športne dvorane Medvode za športno dejavnost v sezoni 2017/2018, ki bo 
potekala od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2018. Izpolnjeno prijavo na poziv je treba 
poslati na zavod (po pošti: Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvo-
de, s pripisom Javni poziv – Športna dvorana 2017/18, ali po e-pošti: ines@zavodsotocje.
si) najkasneje do petka, 16. junija 2017. 

Zbirajo prijave za uporabo športne dvorane
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Kava, sladice, sladoled, postrvi, 

Vse se pri nas dobi. 

Vsak dan v 

 

Smlednik, Dragočajna 

 

 

MAJA BERTONCELJ

Na treningu smo obiskali člane AK Med-
vode, ki so uspešno začeli novo poletno 
tekmovalno sezono. 
"Atletska sezona je v prvem tekmoval-
nem obdobju, ki za osnovnošolce traja 
od začetka maja do konca junija, ko je 
največ tekem na šolskem in državnem 
področju. Imamo že nekaj dobrih rezul-
tatov, med katerimi bi izpostavil naslov 
državne osnovnošolske prvakinje med 
sedmošolkami Pije Galof, tretja je bila 
Kaja Gros med devetošolkami, obe sta 
z OŠ Preska, pri mladincih pa je v sko-

ku v višino Domen Arhar osvojil tretje 
mesto," je povedal trener Primož Novak. 
V klubu imajo okrog šestdeset vadečih, 
tekmuje jih okrog trideset. "V klubu je 
veliko mlajših, ki so se priključili v tek-
movalni ciklus Zlate lige Gorenjske še-
stih tekem, ki dajo izhodišča, voljo otro-
kom, da tekmujejo, ostanejo v atletiki," 
je dejal. Treninge imajo v poletnih me-
secih večinoma na stadionu v Tacnu, in 
sicer ob ponedeljkih, torkih, sredah in 
sobotah. Vodijo jih štirje trenerji, poleg 
Novaka še Franci Bohinc, Uroš Bohinc 
in Evgen Trampuš.
Vsi se strinjajo, da je v športu predvsem 
treba vztrajati, da se talent lahko raz-
vije. "V pionirskih kategorijah se poka-
že talent, zelo pomemben pa je prehod 
iz osnovne v srednjo šolo, kjer je veliko 
osipa, predvsem pri dekletih. Ne smejo 
popustiti, da se talent razvije do konca. 
Potencial je, prevladujejo dekleta, tako 
po rezultatih, zagnanosti kot številčno-
sti," je še povedal Novak.

PIJA DRŽAVNA PRVAKINJA V KROSU

Med tistimi, ki so najbolj uspešne, je 
Pija Galof iz Preske, ki je pred kratkim 
postala osnovnošolska državna prvaki-
nja v krosu. "Sem bila kar presenečena 

nad tem rezultatom, ker sem bila lani 
tretja, tako da nisem pričakovala, da 
bom letos zmagala. Tekmovanje je bilo 
v Mariboru, tekli pa smo en kilometer. 
Za zmago se je bilo treba zelo potruditi. 
Odločilo je zadnjih nekaj metrov. To je 
moj največji uspeh v atletiki," je poveda-
la učenka 7. razreda OŠ Preska, ki ima 
tudi nekaj drugih rezultatov, ki ji veliko 
pomenijo, kot sta tretje in drugo mesto 
na 600 m na mednarodnem mitingu 
Vučko v Kranju. Pija večinoma tekmuje 
prav na 600 m, atletika pa ni prvi šport, 
ki ga trenira. "Začela sem s tekom na 
smučeh, potem plavala, trenirala ta-
ekwondo, eno leto in pol jahala, sedaj 
pa šest let treniram atletiko. Očitno je to 
zame najboljši izbor. Zanimalo je sestro 
in sva skupaj začeli. Na treninge rada 
pridem, ker je dobra družba. Če se zme-
nimo s prijatelji, grem včasih teč tudi 
doma," je pojasnila. In njeni cilji? Prav 
je, da so visoki. "Da bi prišla v reprezen-
tanco in da bi nastopila na olimpijskih 
igrah," je še povedala Pija Galof.

Prevladujejo 
dekleta, tudi po 
uspehih
V Atletskem klubu 
Medvode imajo okrog 
šestdeset vadečih. Med 
njimi je tudi državna 
osnovnošolska prvakinja  
v krosu Pija Galof.

Del članov AK Medvode s trenerjem Primožem Novakom

Pija Galof (v ospredju) se pripravlja na 
naslednje tekme. Njena prva disciplina je tek 
na 600 m.
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MAJA BERTONCELJ

Vrtec Medvode je tudi v letošnjem šolskem letu vključen v pro-
jekt Fit4kid, s katerim se otroci učijo prek gibanja. Delček tega 
so predstavili na zaključni prireditvi 23. maja v Športni dvorani 
Medvode. Njihovi starši, stari starši in drugi so napolnili tribu-
ne in vstopili v svet gibanja in svet veselja. Sklepna prireditev 
je imela naslov Fit plesi in pesmi ljudstev sveta.
Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne 
športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izo-
braževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol. 
Vodi ga Barbara Konda, ki je bila tudi voditeljica zaključka za 
vrtec v Medvodah. "Predstavljajo se vse enote Vrtca Medvode, 24 
oddelkov otrok, kar je okrog petsto od skupno okrog sedemsto 
otrok. Z mednarodnim projektom Fit Slovenija smo povezani 
na različne načine že vrsto let. Današnja zgodba je nastajala 
celo šolsko leto prek spoznavanja dežel sveta, njihove kulture 
in geografskih značilnosti. Otroci so pokazali, da se radi giba-
jo," je povedala Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode.  
Direktorica mednarodnega projekta Fit Slovenija Barbara 
Konda, idejna in organizacijska vodja prireditve, je pojasnila: 
"Beseda fit ni zgolj neka kratica. Pomeni biti v dobri psihofi-
zični kondiciji. To je naše vodilo. Stremimo k temu, da bi vsem 
našim otrokom zagotovili rast in razvoj – karseda v skladu s 
to besedo. Skozi gibanje se učimo matematike, jezika, vseh 
družboslovnih in naravoslovnih področij, umetnosti in ne 
nazadnje glasbe. Vse to boste danes videli s prepletom pesmi 
in plesov ljudstev sveta. Otroci so vse te spretnosti usvajali s 
strokovnimi delavkami in delavcem skozi celo šolsko leto, ne 
samo na področju gibanja, ampak na vseh področjih. Njihovo 
delo je izjemno. Uživajte in sodelujte, ker vzorec vleče." 
Na prireditvi je bila v vlogi pevke in Fit ambasadorke Nuša 
Derenda. 

Fit, fit, fit, pospeši svoj korak, vdihni sveži zrak ...
Na sklepni plesni prireditvi projekta Fit4kid Vrtca Medvode je nastopilo okrog petsto 
otrok. Celo šolsko leto so prek plesa in pesmi spoznavali ljudstva sveta.

Nuša Derenda je zapela tudi Fit himo, ki se začne takole: Fit, fit, fit, 
gremo na kolo ali na drevo, živeti je lepo. Fit, fit, fit, pospeši svoj 
korak, vdihni sveži zrak, to zmore čisto vsak ...

V gibanju so bili tudi starši in drugi, ki so napolnili tribune Športne 
dvorane Medvode.

Otroci so prek plesa in pesmi predstavili različna ljudstva sveta.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Nova Dunlopova pnevmatika bo izpol
nila potrebe najzahtevnejših voznikov 
starodobnih vozil, saj združuje klasičen 
videz in sodobno tehnologijo visoko
zmogljivih pnevmatik. 
Novica prihaja iz podjetja Goodyear Dun
lop Sava Tires in je seveda najbolj razve
selila lastnike in voznike starodobnikov, 
ki so na naših cestah še kako aktivni.
Dunlop, eden vodilnih proizvajalcev vr
hunskih pnevmatik, predstavlja novo 
pnevmatiko, model Sport classic za sta
rodobne avtomobile, ki v celoti izpolnju
je potrebe njihovih voznikov. Pohvali se 
namreč lahko s klasičnim videzom ter je 
optimalno prilagojena visokozmogljivim 
avtomobilom šestdesetih, sedemdesetih 
in osemdesetih let.
Pnevmatike lastnikom starodobnih av
tomobilov prinašajo videz in občutek 
preteklosti v kombinaciji s sodobno vo

dljivostjo ter odličnimi lastnostmi pri za
viranju. Za optimalen oprijem, stabilnost 
ter vodljivost v deževnem in suhem vre
menu poskrbita najsodobnejša zgradba 
ter tehnologije zmesi, medtem ko dezen 
ohranja svoj značilen, avtentičen videz.
Sport classic je sicer najnovejša v dolgi 
vrsti Dunlopovih pnevmatik za starodob
ne avtomobile. Sodobna zmes s siliko 
omogoča, da se pnevmatika bolje prila
gaja površini ceste, kar ima za posledi
co odličen oprijem v mokrem in odlične 
lastnosti pri zaviranju. Ojačana obloga, 
izdelana po najsodobnejši tehnologiji, 
zagotavlja močnejšo karkaso in obenem 
optimalno naležno površino. Pnevmati
ka je tako tudi pri visoki hitrosti stabilna 
in natančna v zavojih. Klasičen dezen 
tekalne plasti z optimiziranimi kanali in 
s številnimi različno usmerjenimi bloki 
ustvarja številne oprijemne robove, da 
se pnevmatika bolje drži ceste. Pnevma
tika je na voljo v desetih dimenzijah za 

približno sto dvajset različnih modelov 
avtomobilov. In kar je še posebno vredno 
omembe, vmes se najdejo ali bolje reče
no prevladujejo pnevmatike, namenjene 
starodobnim dirkalnikom. Vemo, kako 
so še pomembna ta tekmovanja.

Dobra novica za starodobnike
Za starodobnike prihaja visokozmogljiva pnevmatika Dunlop, model Sport classic.

Pnevmatika, v kateri sta združeni preteklost 
in prihodnost.
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AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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NOVI SUV PEUGEOT 3008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 
0,00008 do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVI SUV
PEUGEOT 3008
SLOVENSKI IN EVROPSKI 
AVTO LETA 2017

KONKURENCA NAS NI  
PRIČAKOVALA, MI PA SMO  
ŽE DALEČ PRED NJO.

SLO PEUGEOT_3008_oglas_MAREC_2017_KONCESIONARJI_210x148.indd   9 11/04/2017   10:48

MIROSLAV CVJETIČANIN

Nova, učinkovitejša baterija je zaradi večje energijske gostote in 
zmogljivosti skladiščenja energije povečala doseg vozila za kar 
18 odstotkov, z doslejšnjih 212 na sedanjih 250 km (kombinirano, 
novi evropski vozni cikel, NEDC). Svoje so pri podaljšanju dosega 
prispevali še aerodinamično optimizirana motorna maska, bolj-
še pnevmatike in nova povratna vzmet pri zavorah, ki zagotavlja 
manjši upor. Artur Martins, podpredsednik marketinga in pro-
duktnega načrtovanja pri Kia Motors Europe, je ob tem povedal: 
“Soul EV je Kiino prvo električno vozilo, ki se prodaja po vsem 
svetu in dosega vse večjo priljubljenost med evropskimi vozniki, 
ki iščejo okolju prijazna vozila z izstopajočim oblikovanjem. V pr-
vem četrtletju se je v primerjavi z enakim obdobjem lani njegova 
prodaja povečala za kar 28 odstotkov in pomembno prispevala k 
rastoči prodaji vozil z alternativnim pogonom. Daljši doseg bo le 
še povečal privlačnost tega modela."
Soul EV je le eden od modelov, ki jih bo Kia predstavila v letu 2017, 
v drugi polovici leta na ceste prihaja napredni priključni hibrid za 
modela Niro in Optima Sportswagon. Kia si je za leto 2020 zasta-
vila cilj zmanjšati porabo goriva pri celotni modelni paleti za 25 
odstotkov v primerjavi z letom 2014. Soul EV z izboljšanim dose-
gom bo v Evropi na voljo od začetka poletja. Med vsemi električni-

mi vozili na evropskem trgu se lahko edini pohvali s sedemletno 
tovarniško garancijo, do 150.000 km, prva tri leta brez omejitve 
prevoženih kilometrov, ki velja tudi za baterije. Novost je tudi, da 
je elektronska krmilna enota baterijskega sklopa dobila DC/DC 
pretvornik z manjšo napetostjo, s čimer je pretvorba energije iz 
baterijskih celic bolj učinkovita. 

Električna »duša«
Kia Motors je predstavila različne izboljšave, s katerimi so električnemu soulu 
povečali doseg. 

Električni soul z "dušo"
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Servis klimatskih naprav

Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

IZRAZI SE V GIBANJU

PRIJAVITE SE NA TESTNO VOŽNJO!
Avtohiša Koncesionar - Vzorčna ulica xx - 1234 Vzorčnigrad - Tel: 01 345 67 89 - www.nissan-koncesionar.com

Kombinirana poraba goriva: 7,3—4,0 l/100 km. Emisije CO2: 172—104 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,0029—0,0362 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0001 g/km. Št. delcev: 
0,12–37,16X1011. 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. 
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6.. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. 
**5 let brezplačnega vzdrževanja ali za do 100.000 km za bencinske motorje oz. do 150.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. ***Cena velja za JUKE N-TEC 1.2 DIG-T.  
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na nissan.si.

NISSAN JUKE N-TEC 1.2 DIG-T  
Z NAVIGACIJO IN KAMERO ZA PARKIRANJE

ŽE ZA 15.990 €***

Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si

Pnevmatike znamke Goodyear Kmax T so namenjene prevozu 
težkega tovora, saj so trpežne in robustne, obenem pa zagota-
vljajo številne prevožene kilometre, majhen kotalni upor in z 
oznako 3PMSF tudi celoletno zmogljivost. Goodyear je v svojo 
ponudbo pnevmatik Kmax uvedel nove 17,5-palčne pnevmati-
ke Kmax T za nizkonakladalne prikolice, ki so bile namensko 
razvite, da tudi pri zahtevnih vrstah transporta omogočajo šte-
vilne prevožene kilometre. Poleg tega nove pnevmatike zago-
tavljajo tudi celoletno mobilnost, saj izpolnjujejo zahteve za 
zimske pnevmatike in so s tem upravičene do simbola snežin-
ke v gori s tremi vrhovi (3PMSF). To pa za prevoznike predsta-
vlja še dodatno prednost, saj lahko z njimi vozijo v vseh letnih 
časih in zadostijo vse strožjim zahtevam, ki jih postavlja za-
konodaja po Evropi. Predstavljene pnevmatike so razvite prav 
za zahtevne vrste transporta, ki ga opravljajo nizkonakladalne 
prikolice, saj so trpežne in robustne. Pnevmatika se lahko po-
hvali še z robustnim dezenom s štirimi rebri in posebno kemič-
no sestavo zmesi tekalne plasti, ki med drugim poskrbita, da 
se visoke napetosti, do katerih pri nizkonakladalnih prikolicah 
pogosto prihaja ob stiku s podlago, porazdelijo po celotni na-
ležni površini. Vzdolžne zareze v blokih tekalne plasti pa pri-
pomorejo k oprijemu na mokri in zasneženi podlagi. Oprijem 
dodatno izboljšujejo še kanali, saj s svojo cikcakasto obliko 
rebrom po obodu pnevmatike ob stiku z vozno površino zago-
tavljajo številne oprijemne robove. Prečni presek teh kanalov 
pa pripomore tudi k učinkovitemu izmetavanju kamnov.

Nove pnevmatike  
za nizkonakladalne prikolice

BMW Group je razkril vozilo BMW concept serije 8, ki uteleša bistvo 
današnjega kupeja BMW v fascinantni oblikovalski študiji. Avtomobil-
ska študija bo služila kot naznanilo prihajajočega modela BMW serije 
8 coupé. Vozilo bo prišlo na trg v letu 2018 kot del največje modelske 
ofenzive v zgodovini podjetja. Številka 8 je pri BMW vedno predsta-
vljala vrhunec športne zmogljivosti in ekskluzivnosti. Prihajajoči bo 
potrdil tesno vez med ostro dinamiko in modernim luksuzom. To bo 
naslednji model v okviru širitve ponudbe luksuznih vozil, ki bo dvignil 
standarde kupejev v tem segmentu. Oblika "osmice" ponuja svežo 
interpretacijo ikonskih oblikovnih poudarkov BMW-ja, prav tako pa 
kaže nov pristop uporabe oblik, ki se jasno odraža prek površin vo-
zila. Peščica ostrih linij označuje čiste površine, medtem ko so volu-
mni vozila močno izklesani. Ti elementi skupaj tvorijo silovit izraz in 
oblikujejo model, ki prekipeva od značaja. Vozilo BMW concept serije 
8 predstavlja napoved, ki bo v bližnji prihodnosti povsem spremenil 
svet luksuznih športnih avtomobilov. Sledilci bodo začeli slediti ...

Naznanilo prihajajočih novosti
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MAJA BERTONCELJ

"A toliko otrok imate? Potem pa najbolje, 
da grem kar z vami, da jih bom pazila," 
mi je ob obisku na njenem domu dan 
pred njenim rojstnim dnem dejala Tere-
zija Caserman. Ne bi verjeli, da so to bese-
de stoletnice. Kaj šele, če bi jo videli, kako 
se je isti večer vrtela na plesišču na pra-
znovanju, ki sta ga ji pripravili KS Preska 
- Žlebe in Župnijska karitas Preska.
Praznovanje se je začelo s sveto mašo v 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v Preski, ki 
jo je daroval ljubljanski pomožni škof 
msgr. dr. Franc Šuštar, sledila pa je po-
gostitev v prostorih pastoralnega doma 
v Preski. Slavljenki je v imenu Občine 
Medvode čestital župan Nejc Smole, s ka-
terim sta tudi zaplesala, v imenu KS Pre-
ska - Žlebe predsednik Mirko Verovšek, v 
imenu Župnijske karitas Preska predse-
dnica Ivanka Šušteršič, voditeljica večera 
pa je bila Zvonka Hočevar. S harmoniko 
je za zabavo skrbel Franci Križaj, za petje 
pa pevci Društva upokojencev Medvode. 
"Kaj je recept za tako dolgo življenje? De-
lati je treba. Pa znati se tudi poveseliti," 
je dejala nasmejana stoletnica. In na 
predvečer rojstnega dne se je poveselila. 
"Plesala je vedno rada," je dejal njen sin 
Jože Caserman, ki skrbi zanjo. 
Terezija (dekliško Kotnik) se je rodila 14. 
maja 1917 v vasi Dane pri Cerknici. Pri 
petnajstih je odšla v Cerklje, kjer je do-
bila službo. Od tam jo je delo peljalo na 
Vrhniko. Leta 1941 se je poročila z Aloj-
zom in se preselila k njemu v Podpeč 

pri Brezovici. Imel je krojaško obrt in 
Terezija mu je pomagala. V Presko sta se 
preselila leta 1953, potem ko sta zgradila 
hišo. Alojz je bil priznan krojač in po tem 
se ga še danes spomnijo. "V času gradnje 
sva se vsak dan sem vozila s kolesom," 
se spominja tega obdobja. Rodila sta se 
jima dva sinova: že omenjeni Jože in 
Rajko, ki je že pokojni. Ima dva vnuka in 
tri pravnuke. Vdova je že 28 let. Kot pravi, 
ji je sto let hitro minilo, pravzaprav pre-
hitro. "Zdi se mi, da jih je bilo kar naen-
krat sto. Upam, da jih bo še kaj. Rada bi 
še živela, če mi bo le zdravje služilo, da 
bom še lahko hodila. To je moja največja 
želja," je povedala. Terezija hodi večino-
ma s pomočjo hojice, zdravil skorajda 

ne potrebuje, najbolj pa me je presene-
tila, ko je povedala, da ima spodaj še vse 
svoje zobe – in to zelo lepe. In kar je naj-
pomembneje, je nasmejana in dobre vo-
lje. "Dobra volja je pri njej recept za tako 
dolgo življenje. Veliko je ima," je pojasnil 
njen sin Jože. 
Pri stotih letih je dočakala tudi mlaj, ki 
so ga ji postavili pred hišo. "Zvečer ni-
sem šla pogledat, zjutraj pa sem že bila 
zunaj. Vesela sem, da se zberejo zaradi 
mojega praznika in se tudi drugi pove-
selijo," je povedala. In z njo so se vese-
lili tudi sosedi. Na zabavi je bil namreč 
prvi, s katerim je zaplesala, sosed Silvo 
Zevnik. Kljub starosti je kar čila, le sliši 
slabše. Naj ji zdravje še dolgo služi!

Ko zapleše stoletnica, so vsi dobre volje
Terezija Caserman iz Preske je štirinajstega maja dopolnila sto let. 

Nasmejana stoletnica Terezija Caserman s sinom Jožetom v župnijski cerkvi v Preski

MAJA BERTONCELJ

Člani Društva ljubiteljev starin Gare so 
imeli konec maja piknik Pr' Markouč 
na Senici, ravno na dan, ko se je oko-
li sto kolesarjev na starodobnih kole-
sih udeležilo srečanja v Škofji Loki, od 
koder jih je pot vodila tudi v medvoško 
občino in skozi Senico nazaj proti Stari 
Loki. Na povabilo članov društva so se 
na Senici tudi ustavili in se za trenutek 
podružili. Nastala je tudi skupinska fo-
tografija.

Piknik popestrili starodobni kolesarji
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kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta je tokrat pripravila nekaj 
o gabezu. "V zdravilne namene se upora-
blja korenina, nabira se od meseca mar-
ca do aprila in od oktobra do novembra, 
takrat vsebuje največ zdravilnih sub-
stanc. Deluje pri zvinih, izpahih, zmeč-
kaninah, podplutbah, pri obolenjih po-
kostnice in zlomih, poleg tega pa tudi pri 
bolečih mišicah in sklepih. Zaradi kom-
binacije čreslovin in sluzi je gabez učin-
kovito zdravilo za podplutbe, odrgnine, 
akne in ture, luskavico. Uporabljamo ga 
pri revmatskih obolenjih, vnetjih veziva, 
kosti in pokostnice. Učinkuje protivne-
tno, pospešuje nastanek novega kostne-
ga tkiva in blaži bolečine," pravi.

GABEZOVA TINKTURA
200 g gabezovih korenin očistimo, nare-
žemo na kolobarje in namakamo v 1 litru 
alkohola ali žganja približno en mesec v 
dobro zaprtem kozarcu. Po enem mesecu 
tekočino precedimo in tinkturo shranimo. 

PRIPRAVKI IZ GABEZA
Pripravila je nekaj navodil za pripravke 
iz gabeza.

GABEZOVO OLJE
200 g svežih korenin očistimo in nare-
žemo na kolobarje. Z njimi napolnimo 
kozarec in prelijemo z oljčnim oljem. 
Mešanico po mesecu dni precedimo, 
olje nalijemo v steklenico in shranimo.

GABEZOVO MAZILO
Vzamemo 6 korenin, operemo, drobno 
narežemo, na hitro popražimo v 250 g 
čiste svinjske masti. Pustimo stati čez 
noč. Naslednji dan zelo narahlo po-
grejemo, precedimo skozi gazo in izti-
snemo. Z mazilom napolnimo majhne 
čiste plastične posodice in hranimo v 
hladilniku. Mazilo je uporabno eno leto.
Na vrtu sta gabez in kopriva  zelo učin-
koviti sredstvi proti ušem (uporabno 
dvanajst ur, ne več), nato lahko meša-
nico uporabimo kot gnojilo.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Navadni gabez
Polovica koledarskega leta je za nami, 
za šolarji pa celo leto, a je vendarle 
tudi s časom kot z drugimi vsebinami 
našega življenja tako, da si vsakdo 
določi začetek opravila, dejavnosti ali 
mirovanja. Na prihod na ta naš svet 
nismo imeli vpliva. Spočeti in vrženi 
v življenje smo bili po volji staršev in 

tudi tja do polnoletnosti smo se bolj ali 
manj podrejali njihovi volji. Dandanes 
se nekateri mladiči pustijo "pedenati" 
mnogo let čez polnoletnost. Smisel 
našega obstoja pa vidim v tem, da čas 
na svetu, v katerega smo bili vrženi, 
preživimo čim lepše, čim manj boleče 
zase in tiste, s katerimi sobivamo, da 
nas bodo torej pomnili po dobrem. Pot 
do tega pa je vsakomur drugačna, a je 
vsem vendarle skupno to, da to lažje 
dosežemo polagoma, z drobnimi ko-
raki, saj je lepota doživljanja v detaj-
lih, nasmehih ... In kje se mi je korak 
zaustavil, da sem naredil ta drobni 
izsek našega kraja s pogledom proti 
...? Odgovore pošljite do konca junija 
na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 
4, 4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". 
En pravilen odgovor bomo izžrebali in 
pošiljatelja nagradili.

V majski številki sem vas spraševal, kje 
sem naredil zgornji posnetek. Stal sem 
na bregu in gledal na Papirnico Goriča-
ne. Žreb je določil, da nagrado prejme 
Tea Rezelj iz Zbilj. Poslali vam jo bomo 
po pošti.
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?
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Petek, 9. 6. 2017  Kulturni dom Sora, ob 20. uri

65 LET MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD OTON ŽUPANČIČ SORA 
90 LET PRVEGA ZBOROVODJE MIHAELA GABRA

KUD OŽ Sora, T: 041 862 012 

Petek, 9. 6.–nedelja, 11. 6. 2017  Merjaščeva domačija,  
Smlednik 42, ob 21. uri

NAŠA KRI, PREDSTAVA NA PROSTEM

KUD Smlednik, E: kud@smlednik.si 

Sobota, 10. 6. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: 100 OTROŠKIH COPATK ZA 30-LETNICO 
PORODNIŠNICE LJUBLJANA

KUD JaReM, T: 041 384 098

Sobota, 10. 6. 2017 

POLHOGRAJSKA GRMADA – OBLETNICA POSTAVITVE SMERNE PLOŠČE

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

Sobota, 10. 6. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

IŠČEMO MEDVEDKA, LUTKOVNO-IGRANA PREDSTAVA 

KUD Pirniče, E: sabinaspanjol@gmail.com 

Nedelja, 11. 6. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri

LET'S SHIMMY

Smaragdno mesto, T: 041 267 117, E: smaragdno.mesto@gmail.com 

Sreda, 14. 6. 2017  Zbor planincev je ob 6. uri

SENIORSKI ODSEK: STRUŠKA 1944 M (5–6 UR HOJE)

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

Sreda, 14. 6. 2017  Višnarjeva ulica 3, Medvode, od 19. do 21. ure

DELAVNICA: ODPIRANJE SRČNE ČAKRE

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

Sreda, 14. 6. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

MANDALE, TAJNI VRTOVI RAZSVETLJENJA – PREDAVANJE ETNOLOGA  
DR. ZMAGA ŠMITKA

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

Četrtek, 15. 6. 2017  Zlati kotiček v Mercator centru Medvode, ob 18. uri

PREDAVANJE: ATOPIJSKI DERMATITIS IN ODZIV DRUŽBE

Zlati kotiček in Društvo Atopijski dermatitis, T: 070 430 527

Četrtek, 15. 6. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS, PREMIERA

KUD Fofité, T: 041 654 031

Petek, 16. 6.–nedelja, 18. 6. 2017  Merjaščeva domačija,  
Smlednik 42, ob 21. uri

NAŠA KRI, PREDSTAVA NA PROSTEM

KUD Smlednik, E: kud@smlednik.si

Sobota, 17. 6. 2017  Zbor planincev je ob 6. uri

IZLET PD MEDVODE: DOM POD STORŽIČEM (3–4 UR HOJE)

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

Sobota, 17. 6. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: 100 OTROŠKIH COPATK ZA 30-LETNICO 
PORODNIŠNICE LJUBLJANA
KUD JaReM, T: 041 384 098

Sobota, 17. 6. 2017  Graščina Lazarini, ob 18. uri

GASILSKA VESELICA Z GASILSKO PARADO
PGD Smlednik, E: pgd.smlednik@gmail.com 

Sobota, 17. 6. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS
KUD Fofité, T: 041 654 031

Nedelja, 18. 6. 2017  Zbor planincev je ob 5.30

IZLETNIŠKI ODSEK: ŽABIŠKI KUK–VOGEL 1922 M (7 UR HOJE)
PD Medvode, prijave na tel.: 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Nedelja, 18. 6. 2017  Kamp Smlednik, od 11. ure dalje

SLOVENSKI DAN V DRAGOČAJNI

TD Dragočajna-Moše, T: 041 271 427

Torek, 20. 6. 2017  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: ŠEMPETER–GOTOVLJE–ŽALEC 
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Torek, 20. 6. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS
KUD Fofité, T: 041 654 031

Sreda, 21. 6. 2017  Višnarjeva ulica 3, Medvode, od 19. do 21. ure

DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, T: 040 575 087, E: radej.maja@gmail.com

Sreda, 21. 6. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

ODPRTJE RAZSTAVE RAZIGRANI AKVARELI IN POEZIJA (DRUŠTVO 
SEJALEC UMETNOSTI)

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

Četrtek, 22. 6. 2017  Zg. Pirniče, ob 10. uri

SREČANJE UPOKOJENCEV OBČINE MEDVODE

DU Pirniče, T: 041 609 817

Četrtek, 22. 6. 2017  Začetek poti »TRIGLAV« pri Bonovcu, ob 19. uri 

SLAVNOSTNI POHOD SKOZI ALOEJO DO BONOVCA IN MAŠA  
ZA DOMOVINO

Župnija Preska, T: 051 303 164

Četrtek, 22. 6. 2017   Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS
KUD Fofité, T: 041 654 031

Petek, 23. 6. 2017  Travnik ob bajerju v Hrašah, ob 20. uri

KRESOVANJE V HRAŠAH 
TD Hraše, T: 041 390 366

Petek, 23. 6. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: KOS
KUD Fofité, T: 041 654 031

Prireditve v juniju in juliju 2017             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

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



Petek, 23. 6. 2017  Športni park Pirniče, ob 20. uri

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN ODPRTJE 
ŠPORTNEGA PARKA PIRNIČE

JZ Sotočje Medvode in KS Pirniče, T: 041 550 668

Petek, 23. 6.–nedelja, 25. 6. 2017  Merjaščeva domačija,  
Smlednik 42, ob 21. uri

NAŠA KRI, PREDSTAVA NA PROSTEM

KUD Smlednik, E: kud@smlednik.si

Sobota, 24. 6. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA: 100 OTROŠKIH COPATK ZA 30-LETNICO 
PORODNIŠNICE LJUBLJANA

KUD JaReM, T: 041 384 098

Sobota, 24. 6. 2017  Preska pri Medvodah, ob 19. uri

GASILSKA VESELICA: PETKOVA PUMPA Z DJ JOHNY IN ANSAMBEL SMEH

PGD Preska-Medvode, T: 041 395 735, E: pgdpreska@gmail.com 

Nedelja, 25. 6. 2017  Zbor pohodnikov pred OŠ Preska ob 8. uri

POHOD PO POTEH ROPARSKIH VITEZOV

TD Žlebe - Marjeta, T: 041 602 218

Ponedeljek, 26. 6. 2017–petek, 30. 6. 2017   klub Jedro, od 7. do 16. ure

POČITNIŠKO VARSTVO

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

Ponedeljek, 26. 6.–četrtek, 29. 6. 2017  Okrepčevalnica Stan,  
od 10. do 13. ure

USTVARJALNA DELAVNICA

KUD JaReM, T: 041 384 098

Torek, 27. 6. 2017  Zbor pohodnikov pred trgovino Spar ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: BOH. BELA–GALETOVEC–POKLJUKA 

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

Sreda, 28. 6. 2017  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE 

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

Četrtek, 29. 6. 2017  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

Četrtek, 29. 6.–nedelja, 2. 7. 2017  Zbilje in Hraše, od 10. ure dalje  

USTVARJANJE V NARAVI ZA OTROKE

KUD Zbilje, T: 040 295 168, E: andreja.erzen@gmail.com 

Petek, 30. 6. 2017  Aljaževa domačija, od 9. do 19. ure

EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2017

KUD JaReM, T: 051 212 235

Petek, 30. 6. 2017  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

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

JULIJ 
Sobota, 1. 7. 2017  Pred cerkvijo sv. Jakoba v Hrašah, od 9. ure dalje

EX TEMPORE HRAŠE 2017, OB 20. URI ODPRTJE RAZSTAVE 

KUD JaReM, T: 051 212 235

Nedelja, 2. 7. 2017  Zbor planincev je ob 5. uri 

IZLETNIŠKI ODSEK: RADUHA 2062 M (7–8 UR HOJE)

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

Nedelja, 2. 7. 2017  Aljaževa domačija, od 9. do 19. ure

EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2017

KUD JaReM, T: 051 212 235

Ponedeljek, 3. 7. 2017–petek, 7. 7. 2017  klub Jedro, od 7. do 16. ure

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

Ponedeljek, 3. 7. 2017  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

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

Ponedeljek, 3. 7. 2017  Aljaževa domačija, ob 19. uri 

ODPRTJE RAZSTAVE EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2017
KUD JaReM, T: 051 212 235

Torek, 4. 7. 2017  Zbor na postaji pred trgovino Špar ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Torek, 4. 7. 2017  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

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

Sreda, 5. 7. 2017  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure  

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

Sreda, 5. 7. 2017  Višnarjeva ulica 3, Medvode, od 19. do 20.30

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

Sreda, 5. 7. 2017  Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 20. uri

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
JZ Sotočje in Občina Medvode, T: 36 14 346 ali 041 378 050

Četrtek, 6. 7. 2017  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

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

Petek, 7. 7. 2017   Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure 

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

Sobota, 8. 7. 2017 

POHOD OD JAKOBA DO JAKOBA
JZ Sotočje Medvode, T: 36 14 346 ali 041 378 050

Ponedeljek, 10. 7.–petek, 14. 7. 2017 
POLETNI ORATORIJ 
Župnija Preska, T: 051 303 164 (Prijave) 

Ponedeljek, 10. 7. 2017  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

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

Torek, 11. 7. 2017  Zbor na postaji pred trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902 

Torek, 11. 7. 2017  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 
POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Sreda, 12. 7. 2017  Zbor planincev je ob 6. uri

SENIORSKI ODSEK: PRŠIVEC 1761 M (4–5 UR HOJE)

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

Nagrade:  tri knjižne nagrade

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 28. junija 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.  
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C v e t l iča r n a

SPROSTITEV
V ZAVETJU
GOZDA
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NOVO V MEDVODAH

- MLADI GORENJSKI KROMPIR
- JAGODE

- ČESEN

PRODAJALNA MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,

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

UGODEN NAKUP
PONUDBA VELJA OD TORKA 13. DO PETKA 30. JUNIJA (OZ. DO RAZPRODAJE ZALOG).

DOMAČI PRIDELKI V ZADRUGI

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

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
12. JUNIJA 2017.

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

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

pravne osebe ter samostojne podjetnike. 

STEKLENICA LIKER BELA, 
1l + ZAMAŠEK (10kom)

FORTH 
SPREJ PROTI 
KLOPOM
150ml

5,95€
AKCIJA

8,50€ -30%

RAZPRŠILEC
PVC DEA, 2l

ZALIVALKA, 10l
HOMEOGARDEN 

ODPORNOST 
PARADIŽNIKA, 1l

ORGANSKO 
GNOJILO 

NEUDORFF
1kg

4,40€

3,10€
AKCIJA

4,76€ -35%

4,68€

ASEF GNOJILO ZA 
BALKONSKO CVETJE, 2l 

6,90€

+
DARILOROKAVICE

CELAFLOR
CAREO ali

SAPROL
100ml

6,22€
6,99€

4,90€
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