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ANKETA NA TRŽNICI

Štefan Čebašek,  
Ekološka kmetija Pr' Črnet: 

"Trenutno stanje je 
zadovoljivo, ker lah-
ko prodajamo, večje 
težave so ob vremen-
skih neprilikah. Želi-
mo si urejene tržnice 
z urejeno infrastruk-
turo in dobro mero 
zdravega razuma pri 

logistični postavitvi. Dobro bi bilo, če bi 
bile stojnice zaprte, še najboljša pa bi 
bila pokrita tržnica. Vsekakor pa morajo 
na njej imeti prednost domači prideloval-
ci. Obiskanost je sicer kar dobra, tako da 
Medvode tržnico zagotovo potrebujejo. 
Pravzaprav bi jo moralo imeti vsako večje 
naselje, da bi na ta način prebivalcem kar 
najbolj približali domačo hrano."

Miha Bukovšek,  
Čebelarstvo Bukovšek: 

"Tržnica se je po re-
konstrukciji Medvo-
ške ceste umaknila s 
te prometnice, kar je 
odlično. Stojnice so 
dotrajane in dobro bi 
bilo, če bi nove, ki jih 
je občina kupila, že 

postavili. Pri nadaljevanju urejanja tega 
območja bi bilo treba upoštevati tudi 
potrebe nas, ki prodajamo, da ne bo to 
le ideja nekaj ljudi. Iskati je treba tripar-
titno zadovoljstvo: občine kot lastnika in 
upravljavca, nas, prodajalcev, in kupcev. 
Trenutne ureditve smo se navadili, nas 
je pa preveč iz posamezne dejavnosti. V 
osnovi je bila to medvoška tržnica, sedaj 
je vse prej kot medvoška. Prednost je tre-
ba dati domačinom." 

Hermina Knific: 
"Tržnico obiščem, ko 
potrebujem kakšne 
sadike za vrt. Mislim 
pa, da bom v priho-
dnje večkrat prišla 
tudi po lokalno hrano. 
Super je, da se na tr-
žnici prodajajo lokalni 

izdelki in pridelki, ki bi morali imeti pred-
nost. Iskala sem domač kefir, a ga nisem 
našla. Malce me moti prometna ureditev, 
saj je v vsej tej gneči ob sobotah tudi 
nevarno, po drugi strani pa je za kupce 
prednost, da se lahko pripeljejo povsem 
do tržnice."

MAJA BERTONCELJ

Lani se je končala rekonstrukcija Med-
voške ceste, ob kateri so nova parkirišča, 
letos ima Občina Medvode v načrtu nada-
ljevanje urejanja območja med Medvoško 
cesto in Cesto komandanta Staneta. Na-
rejen je idejni projekt ureditve tržnice in 
večnamenske ploščadi, ki so ga med pr-
vimi predstavili najbližjim prebivalcem. 
Povabilu so se odzvali v velikem številu. 
Lastnik celotnega območja, velikega sko-
raj tri tisoč kvadratnih metrov, ki sega 
povsem do stanovanjskih objektov, je od 
lanskega leta Občina Medvode, saj je ze-
mljišče odkupila od družine Malgaj. "Vse 
bolj se izkazuje, da je to osrednji prostor 
našega centra in želimo si, da dobi dru-
gačno, tudi očem lepšo podobo, zato je 
treba sistematično pristopiti k urejanju. 
Razlika med sedanjim in prejšnjimi idej-
nimi projekti je, da so bili večji in pred-
videvali tudi večjo stopnjo pozidanosti, 
torej postavitev novih objektov. Zdi se 
nam, da novih gradenj v prostor ob Med-
voško cesto ne gre umeščati," je pojasnil 
župan Medvod Nejc Smole. Idejni projekt 
je delo krajinske arhitektke Žive Giran-
don iz Preske. "Center Medvod nima ne-
kega izoblikovanega središča, na splo-
šno primanjkuje urejenih tlakovanih 
in zelenih površin. Ta projekt bi bila za 
same Medvode kar velika pridobitev. Po-
vršine, ki so sedaj nedostopne, bi postale 
uporabne za širšo javnost,« je poudarila 
in nam predstavila predlagane rešitve: 

»Ureditev predvideva tri sklope: park, tr-
žnico in večnamensko ploščad. Celotna 
ureditev je urbana, dosti je tlakovanih 
površin, v parku je več zelenih površin, 
ohranja se obstoječe drevje, osrednji mo-
tiv je talna fontana. Na tržnici je pred-
videna postavitev osmih lesenih hišk, 
dvanajstih premičnih stojnic in štirih 
prostorov za potujoče trgovine. Večna-
menska ploščad je velika tlakovana po-
vršina, namenjena lahko tudi za javne 
prireditve. Smo v fazi idejnega projekta, 
treba je pripraviti dokumentacijo za na-
prej, projekt prilagoditi finančnim zmo-
žnostim, da bo lahko uresničen.« Na 
proračunski postavki je za urejanje me-
stnega jedra letos zagotovljenih 105 tisoč 
evrov. »Projekt se bo izvajal predvidoma 
v treh fazah. Prva bo potekala letos, pre-
ostali dve odvisno od sredstev, ki bodo 
na voljo, ali v celoti prihodnje leto ali še 
v letu 2018. Letos so v načrtu zemeljska 
dela (nasutje), izgradnja komunalne in-
frastrukture, postavitev lesenih hišk na 
tržnici in urbane opreme (klopi, pitniki, 
stojala za kolesa),« je dejal Smole. 
Prebivalci so županu postavili kar nekaj 
vprašanj in imeli tudi pomisleke, pred-
vsem glede poplavne ogroženosti tega 
dela Medvod in oddaljenosti območja 
urejanja od njihovih hiš, izpostavili pa so 
tudi druge probleme, s katerimi se sreču-
jejo, med drugim dovozne poti. Dogovorili 
so se, da se prihodnjič glede projekta do-
bijo kar na terenu in začrtajo odmike od 
stavb.

Ob tržnici načrtujejo  
ureditev parka 
Idejni projekt urejanja centra Medvod predvideva  
tri sklope: park, tržnico in večnamensko ploščad.  

Takšen je po idejnem načrtu pogled na novo ureditev centra Medvod, območja od tržnice  
do stanovanjskega dela.
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MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je bila s projektom Špor-
tni park Smlednik uspešna na javnem 
razpisu Fundacije za šport za sofinan-
ciranje gradnje športnih objektov v leto-
šnjem letu. Iz tega vira bodo dobili okrog 
25 tisoč evrov, ocenjena vrednost projek-
ta pa je 75 tisoč evrov. To pa ni bil edini 
projekt, s katerim se je občina prijavila 
na razpis. Prijavili so se še s projektom 
Erasmus športni park Pirniče, poleg tega 
se je Javni zavod Sotočje Medvode prija-
vil s projektoma Kolesarska pot Pirniče 
in Trim steza Ekofit Bonovček. Sofinan-
ciran bo tokrat Športni park Smlednik.
Rezultatov razpisa so bili veseli tudi v Kra-
jevni skupnosti Smlednik, ki je bila pobu-
dnik projekta, pripravila idejno zasnovo 
parka in večino razpisne dokumentacije. 
"Projekt parka je osnovan v več fazah. Ob 
pripravi in prijavi projekta smo bili po-
zorni predvsem na to, kaj lahko financi-
ramo s pridobljenimi sredstvi iz razpisa, 
zato vseh želja v prijavljen projekt nismo 
vključili. Faza, ki jo financirata Fundacija 
za šport in Občina Medvode, vključuje raz-
širitev in preplastitev košarkarskega igri-
šča, izdelavo igrišča za mali nogomet, po-
stavitev parka za vadbo na prostem (street 
workout ) in potrebno opremo za vsa igri-
šča. Vseeno želimo, da se park v celoti ure-
di, kot je bilo v osnovni ideji projekta. To 
vključuje tudi izgradnjo razsvetljave, poti 
skozi park in prostor za skupinske vadbe. 
Vse te investicije pa so odvisne od pomoči 
donatorjev. Skupna investicija, ki nam bi 
omogočila ureditev, znaša okrog 30 tisoč 
evrov. Celoten projekt je pripravljen tako, 
da potrebuje malo vzdrževanja, funkcio-
nalnost za vse uporabnike pa je velika. Šoli 
bo urejeno igrišče omogočilo veliko več 
dejavnosti na prostem. Krajani, občani in 
vsi obiskovalci pa bodo imeli na tem pro-

storu odlično možnost za kvalitetno pre-
življanje prostega časa, za druženje in za 
športno udejstvovanje," je pojasnila Nežka 
Bogataj, predsednica Krajevne skupnosti 
Smlednik. Kot je dejala, je to za krajevno 
skupnost zelo pomembna investicija in 
pridobitev: "Večjih sprememb na igrišču 
ob šoli ni bilo že štirideset let. Takrat je bilo 
zgrajeno obstoječe košarkarsko igrišče. Ja-
sno je, da tako velikega projekta brez Ob-
čine Medvode ne bi mogli izpeljati. Veseli 
smo, da je pozorna na pobude in delo, ki 
ga opravljamo. Pomoč, prijava projekta in 
sofinanciranje je potrditev za vse do sedaj 
opravljeno delo in spodbuda za naprej." 
Park bo v dopoldanskem času namenjen 
osnovnošolskim aktivnostim, popolne pa 
bo odprt za vse občane in druge obiskoval-
ce. Gradnjo načrtujejo v poletnih mesecih, 
odprtje pa ob začetku novega šolskega leta. 
"Želimo, da bi bil park v celoti končan ob 
odprtju, predvidoma sredi septembra," je 
povedala Bogatajeva, ki se že vnaprej za-
hvaljuje vsem krajanom in drugim, ki so 

jim do sedaj priskočili na pomoč z zna-
njem in izkušnjami: "Veseli nas, da so 
sprejeli projekt, ki ni projekt le vodstva KS 
Smlednik, ampak je to resnično velika pri-
dobitev za vse krajane." 
V parku pa ne bo otroških igral, zato nas 
je zanimalo, če ima krajevna skupnost v 
načrtu tudi postavitev le-teh. Bogatajeva 
odgovarja: "Za otroška igrala bi lahko na-
redili povsem svoj projekt. Zavedamo se, 
da je potreba po tem zelo velika in tudi 
naša želja je, da bi v krajevni skupnosti 
postavili in uredili več otroških igrišč. 
Vendar so za ureditev otroškega igrišča 
varnostni pogoji in zahteve zelo visoki. 
Stroški za posamezna igrala in za vzdrže-
vanje igrišča so previsoki, da bi si to kra-
jevna skupnost lahko privoščila. V projek-
tu Športni park Smlednik ni sredstev, da 
bi vključili tudi prenovo obstoječih igral 
ob Osnovni šoli Simona Jenka, še manj, 
da bi zgradili nova. Kot do sedaj pa išče-
mo in smo pozorni na možnost pridobi-
vanja sredstev iz drugih virov."

V Smledniku bodo gradili športni park
Občina je bila s projektom Športni park Smlednik uspešna na razpisu Fundacije  
za šport. Gradnjo načrtujejo v poletnih mesecih, odprtje pa septembra.

Vizualizacija idejnega projekta Športni park Smlednik
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

 Na zadnji seji občinskega sveta so 
svetniki obravnavali Poročilo o delu 
Nadzornega odbora v letu 2015. Za-
ključili so dva nadzora. Pod drobno-
gled so vzeli gradnjo novega vrtca v 
Smledniku, ki je, kljub temu da je nov, 
zahteval že kar nekaj popravil. 
"Že v času same gradnje je nastopilo kar 
nekaj težav, tudi rok za zaključek del se 
je močno podaljšal. Izvajalec del, podjetje 
Tehnik, je šel vmes v stečaj. Posledica vse-
ga tega so bila tudi nekatera dela, ki so bila 
izvedena z vprašljivo kakovostjo. Kmalu 
po odprtju so se pokazale velike težave s 
streho, z zelenim delom, s pregrevanjem, 
delno tudi s sanitarnimi vodami. Streha je 
bila popravljena že večkrat. Zadnja sana-
cija kaže, da uspešno. Določeni posegi so 
bili na fekalnih in sanitarnih vodih, v lan-
skem letu je bilo treba v celoti zamenjati 
zunanje deske. Streho bo treba še ozeleniti. 
Uveljavljala se je bančna garancija v sku-
pni vrednosti sto tisoč evrov, ki se počasi 
porablja. Ostalo je še šestdeset tisoč evrov."

 Otroci so še vedno tudi v starem vrt-
cu v Smledniku. Kdaj ga boste podrli?
"Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja 
za nov vrtec je bila rušitev starega. Za-
radi izjemne prostorske stiske se to ni 
zgodilo, čeprav se je ves čas vedelo, da je 
to ena izmed glavnih prioritet. Planira-
no je bilo, da bi stari vrtec podrli že letos 
jeseni, pa vendar se to ne bo zgodilo, saj 
prostora potem ne bi bilo dovolj. Vrtec 
namreč s septembrom odhaja iz pro-
storov OŠ Medvode, tako da bo za zdaj 

moral ostati tudi še v starem objektu 
v Smledniku. Je pa to zagotovo enota 
v najslabšem stanju izmed vseh. Ko bo 
število otrok manjše, bomo objekt poru-
šili in tam najverjetneje postavili doda-
tna otroška igrala in uredili parkirišče."

 Drugi nadzor je bil o zaključnem 
računa Občine Medvode za leto 2014. 
Tudi zanj je Nadzorni odbor dal občini 
kar nekaj priporočil. 
"Kar nekaj teh smo že poskušali imple-
mentirati v letu 2015. Zelo striktno smo 
se držali navodil okrog porabe splošne 
proračunske rezervacije. Veliko večino 
priporočil smo že – ali pa jih še bomo – 
upoštevali, je pa tudi kakšno, kjer imamo 
svoje stališče. Na Nadzorni odbor, kar se 
poslovanja tiče, gledam kot na najvišji or-
gan, ki pa hkrati lahko s svojimi opažanji 
in priporočili zelo kvalitetno pomaga k 
izboljšanju našega poslovanja. V njem so 
strokovnjaki z znanji z različnih področij."

 Imate že pripravljen rebalans leto-
šnjega proračuna?
"Je v pripravi. Načrtujemo, da ga bodo 
svetniki obravnavali na junijski seji. Bi-
stvene spremembe so znane. Nadalju-
jemo s politiko, da skušamo investicije 
v čim krajšem času pripeljati do konca 
in tako bo predlog rebalansa namenjen 
temu, da investicije, ki so bile v seda-
njem odloku proračuna razdeljene na 
dve ali tri leta, izpeljemo v enem letu. 
To zahteva kar nekaj finančnega prila-
gajanja, a mislim, da nam bo uspelo."

 Kako kaže s projektom, ki vključuje 
tudi gradnjo kanalizacije v Pirničah?
"Še vedno čakamo na odločbo o sofi-
nanciranju. Dodatno se je zakomplici-

ralo zaradi pripomb, ki jih ima Mini-
strstvo za okolje in prostor v povezavi z 
gradbenimi dovoljenji in celostno pre-
sojo vplivov na okolje. Vendar naša eki-
pa ne počiva. Vmesni čas bomo skupaj 
s krajevnimi skupnostmi, ki so najbolj 
vpete v ta projekt, izkoristili, da sku-
šamo pridobiti še preostanek služno-
sti, ki nam še manjkajo. Le tako bomo 
lahko kot eden izmed treh partnerjev, 
poleg Mestne občine Ljubljana in Obči-
ne Vodice, kar se da hitro projekt tudi 
realizirali."

 Kaj pa s selitvijo Turistično infor-
macijskega centra Medvode na žele-
zniško postajo?
"Selitev bo še letos. Čakamo na podpis 
pogodbe s Slovenskimi železnicami, pro-
jekti so v izdelavi."

 Kdaj se bo začela obnova centralne 
kuhinje v vrtcu?
"Odprli smo že ponudbe. Cene so neko-
liko višje od pričakovanih, vendar nam 
bo uspelo investicijo tudi s pomočjo 
Vrtca Medvode izpeljati. To bo zagotovo 
največja letošnja investicija na področju 
predšolske in šolske vzgoje, katere re-
zultat bo moderna, kvalitetna in zdrava 
priprava hrane za več kot sedemsto naj-
mlajših Medvoščanov."

 Kdaj se bo začela gradnja parkirišča 
pri Bojtu?
"Izbran je izvajalec del. Najnižja ponud-
ba je občutno nižja od ocenjene, česar 
smo zelo veseli. Sledi uvedba v delo. Vre-
dnost investicije je 77 tisoč evrov. Novih 
bo okrog trideset parkirišč, parkirna 
mesta za kolesarje, motoriste, Coffee to 
go. Parkirišče bo plačljivo."

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

V pripravi  
rebalans  
proračuna
Iz pogovora z županom: 
vrtec v Smledniku nov, 
a zahteval že kar nekaj 
popravil; rebalans 
proračuna; problematika 
neprofitnih občinskih 
stanovanj; prva električna 
polnilnica za avtomobile Župan Nejc Smole je opravil prvo civilno poroko.



 Nepravilnemu parkiranju že sledijo obve-
stila občinskega redarstva. Kje je največ krši-
tev? 
"Občinska inšpektorja izvajata poostren nadzor 
predvsem tam, kjer je zaznanih največ kršitev: 
pod Šmarno goro, v Polhograjcih, delno tudi v 
centru Medvod. V samem centru bo tega nadzo-
ra še več takoj, ko bo sprejeta uredba o parkira-
nju, ki bo v obravnavi na junijski seji občinske-
ga sveta. Kar nekaj kazni je bilo izdanih, več kot 
polovica ne občanom."

 Nekdanji Sokolski dom na klancu ima no-
vega lastnika. Z njim ste že imeli sestanek. 
Kakšen je dogovor?
"Investitor, gre za podjetje Hermes iz Železnikov, 
nas je na sestanku pozitivno presenetil, saj je iz-
razil pripravljenost prilagajati se željam občine. 
Upam, da mu bomo prihodnji mesec že lahko 
posredovali svoj predlog, svoje želje. Bo pa to od-
visno tudi od svetniških skupin, od občinskega 
sveta." 

 Želja, kot je bilo slišati, so neprofitna občin-
ska stanovanja.
"Sedanji objekt propada in ga bo treba podreti. 
Novi lastnik je že podal vlogo za rušitev. Pred 
tem bo treba spremeniti prostorsko ureditve-
ni plan za to območje, saj trenutno veljavni ne 
omogoča niti rušitve. V spodnjem delu novega 
objekta bodo verjetno poslovni prostori, zgoraj 
pa bi bila lahko neprofitna občinska stanova-
nja. V tem primeru bi najbrž tudi občina v letih 
2017 in 2018 razmišljala, da pristopi zraven."

 Koliko ima občina neprofitnih stanovanj? 
"Dejstvo je, da je v Medvodah na tem področju 
velik manko. Trenutno imamo vsega petnajst 
neprofitnih občinskih stanovanj in vsa so za-
sedena. So v centru Medvod, v Preski in v Sori. 
Stanarine so relativne nizke, nekateri pa ima-
jo težave s plačevanjem še teh. Povpraševanje 
je sicer veliko. Zadnji razpis, na katerem smo 
ponudili eno dvosobno stanovanje, je bil v letu 
2010, zanj pa se je potegovalo kar osemintride-
set prosilcev."

 So javni delavci že začeli z delom?
"Občina je prvič dobila delavce preko javnih del. 
Trenutno jih imamo devet. Začeli so z delom. 
Na začetku urejajo prepuste ob cestah, kosijo in 
urejajo nekatera obrežja in okolice javnih objek-
tov. Za občino je to dobra izkušnja, drugačen 
sistem dela, prinesli bodo tudi znižanje stroškov 
na področju pomladanskega urejanja okolice."

 Se v kratkem obeta še kakšna vidna spre-
memba za občane?
"Najverjetneje junija bomo dobili prvo električ-
no polnilnico za dva avtomobila, ki bo na parki-
rišču pred knjižnico, ki je plod sodelovanja med 
več akterji in s katero se pridružujemo tistim 
občinam, ki z majhnimi koraki sledijo trendom 
sedanjosti. Sicer pa se trenutno zaključuje veči-
na javnih naročil, tako da bo po občini, kar se 
gradbišč tiče, najbolj živahno poleti."
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Konec aprila je bil zaradi odstranitve enega montažnega mostu v Mednu 
znova vzpostavljen izmenično enosmerni promet. V tem času bo izvedena 
rekonstrukcija ceste na ljubljanski strani nadvoza (razširitev ceste, izvedba 
kamnite škarpe, drenaže). Odstranjena bo trenutna obvozna cesta na podro-
čju med nadvozom in prepustom nad poljsko potjo, katera delno posega tudi 
na območje obstoječe regionalne ceste. Sledila bodo dela na regionalni cesti 
med nadvozom in prepustom nad poljsko potjo, ter rekonstrukcija ceste na 
medvoški strani posega. Kot so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, bo 
takšna prometna ureditev do 10. junija, ko je predvidena vzpostavitev dvo-
smernega prometa preko nadvoza nad železniško progo ter prepusta nad 
poljsko potjo.

V Mednu bo gradbišče še slab mesec

V sredo, 11. maja, je vlada RS v sklopu obiska v Osrednjeslovenski regiji obi-
skala tudi Medvode. Najprej so bili v Osemenjevalnem centru Preska in Kmetij-
ski zadrugi Medvode, nato pa še v Zdravstvenem domu Medvode. Več o obisku 
v junijski številki Sotočja.

Vlada na obisku v Medvodah

Vse občane in uporabnike javnih površin v občini Medvode obveščamo, 
da je 14. 4. 2016 začel veljati Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih 
površin v občini Medvode, ki predstavlja novost na območju naše obči-
ne, saj na novo ureja pogoje in postopek oddaje javnih površin v najem 
oziroma uporabo. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, ki je 
izšel 1. 4. 2016. 
Javne površine (ulice, ceste, tržnice, pločniki, parkirišča, zelenice, parki, 
športna in otroška igrišča), ki so v lasti občine, je na podlagi predhodno 
pridobljenega dovoljenja in plačilu uporabnine mogoče uporabljati v za-
sebne namene. Brez pridobljenega dovoljenja uporaba javne površine v 
zasebne namene ni dovoljena; v skladu z odlokom bo kršitelju izrečena 
globa. 
Med drugim je na javnih površinah dovoljeno postaviti kiosk, gostinski 
vrt, samopostrežni avtomat, premično stojnico, vitrino in izložbo, po-
samezno opremo (npr. cvetlična korita, stojala za brezplačne časopise, 
polnilne točke, gradbeni odri) in drugo.
Na javnih površinah je prav tako dovoljeno prirediti razstave, prireditve, 
shode ter razne promocije. 
Zainteresirani prosilci oddajo vlogo za posebno in podrejeno rabo javne 
površine ter za izdajo soglasja za prodajo na medvoški tržnici na pred-
pisanem obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si in v sprejemni pisarni v pritličju občinske stavbe. Vlogi je 
potrebno priložiti vse priloge, ki so določene kot obvezne za posamezno 
rabo površine ter poravnati upravno takso po Zakonu o upravnih taksah.
Izpolnjeno vlogo za sklenitev neposredne pogodbe so dolžni nemudo-
ma oddati tudi sedanji najemniki oz. uporabniki javnih površin v lasti 
Občine Medvode. Skrajni rok za oddajo vloge je 27. maj 2016. Če dose-
danji najemniki oziroma uporabniki vloge ne bodo oddali v tem roku, bo 
ukrepal občinski inšpektor in odredil odstranitev vseh objektov na javni 
površini, ki jo zasedajo.

Dodatne informacije daje Meta Rotar (01 361 95 46,  
meta.rotar@medvode.si).

Obvestilo o uveljavitvi Odloka o posebni  
in podrejeni rabi javnih površin
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MAJA BERTONCELJ

V preteklem mesecu je začela delovati nova 
bazna postaja Telekoma Slovevenije, ki je 
postavljena v bližini Govejka. Z Mobitelovim 
signalom je po novem pokrit del, kjer signa-
la prej ni bilo, česar so se še posebej razve-
selili občani, ki prebivajo na tem območju, 
pa tudi vozniki, kolesarji in pohodniki, ki za-
hajajo v ta konec občine. "S signalom GSM 
in LTE/4G so odslej pokrite tudi dolina Loč-
nice, naselje Trnovec in cestna povezava, ob 
tem pa tudi več pešpoti, ki vodijo iz doline 
do izletniških točk. Prav tako se je izboljšal 
mobilni signal v višje ležečih vaseh, ki so 
reliefno odprte v smeri planinskega doma 
na Govejku, v bližini katerega se nahaja tudi 
nova bazna postaja," so sporočili iz Teleko-
ma Slovenije, kjer sicer nenehno nadgraju-
jejo tako mobilno kot fiksno širokopasovno 
omrežje, s čimer svojim uporabnikom, kot 
pravijo, zagotavljajo vrhunske komunikacij-
ske storitve.

Mobilni signal tudi  
po dolini Ločnice

MAJA BERTONCELJ

V Vrtcu Medvode se je 19. aprila sestala 
Komisija za sprejem otrok za šolsko leto 
2016/2017. "V razpisnem roku smo prejeli 
181 vlog za vstop, od tega 30 vlog za otroke, 
ki so mlajši in imajo posledično kasnejši 
vstop. Odprtih prostih mest za celoten Vr-
tec Medvode imamo 149, od tega za prvo 
starost 91. Za vstop s 1. septembrom je bilo 
sprejetih 147 otrok. Štirje otroci bodo naj-
verjetneje sprejeti po končanem postopku 
sprejema in podpisu pogodb, saj izkušnje 
kažejo, da je pri podpisu nekaj usipa. Za 
otroke s kasnejšim vstopom načrtujemo 
postopno odpiranje oddelkov v Smledniku 
in Pirničah. Tako zdaj teče drugo leto, ko 
so s septembrom vsi otroci sprejeti v vrtec. 
Občina je v preteklih letih res zelo poveča-
la kapacitete vrtca. Še leta 2007 je bilo 26 
oddelkov, danes jih imamo 40. V šolskem 
letu 2016/2017 se po sedmih letih bivanja 
v prostorih Osnove šole Medvode iz teh 
prostorov umikamo. Vsa leta smo zelo do-
bro sodelovali in smo šoli neskončno hva-
ležni, da so nam pomagali reševati prostor-
sko stisko ob povečanem vpisu v kritičnih 
letih," pravijo v Vrtcu Medvode.

V vrtec bodo sprejeli 
vse vpisane otroke

MAJA BERTONCELJ

Medvoški občinski svetniki so se na 15. 
seji zbrali 20. aprila. 

NIŽJI KOMUNALNI PRISPEVEK  
ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO
Sprejeti predlog Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o progra-
mu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju 
občine prinaša nekaj pomembnih 
sprememb. Komunalni prispevek je 
nižji za nestanovanjske kmetijske 
stavbe ter za industrijske stavbe in 
skladišča v višini trideset odstotkov 
komunalnega prispevka. Za nestano-
vanjske kmetijske stavbe je bilo zniža-
nje v višini 25 odstotkov že po starem 
odloku, medtem ko za industrijo zni-
žanja doslej ni bilo. Odlok je bil spre-
jet z veliko večino, tako pri obravnavi 
osnutka, kot predloga, pa je bil najbolj 
proti Dragan Djukić (ZKO), ki je dejal, 
da se ne strinja s tem, da bi komunal-
ni prispevek zniževali kar za vsa pod-
jetja: "Sem nasprotnik, da se znižuje 
prispevek za vsa tista podjetja, ki one-
snažujejo okolje. Prepričan sem, da bo 
marsikdo od prihodnjih investitorjev 
pripeljal umazano industrijo k nam. 
Kemije imamo dovolj. Ni mi vseeno 
in mislim, da vsem nam ne bi smelo 
biti vseeno. V Medvodah imamo kar 
lepo zgodovino onesnaževalcev in bo-
lezni." Odgovor Občinske uprave je bil, 
da znotraj obravnavanega odloka ne 
morejo razdeliti objektov na tak na-
čin in da so za to drugi odloki. Župan 
Nejc Smole je dejal, da s tem odlokom 
neposredno spodbujajo gospodarstvo 
in kmetijstvo in da gredo od besed k 

dejanjem: "Želimo povečati število in-
vestitorjev in dolgoročno okrepiti pri-
hodkovni del proračuna."

NIŽJA CENA POMOČI NA DOMU 

Občinski svet se je seznanil s poročilom 
o izvajanju storitve pomoči družini na 
domu v lanskem letu. Storitev izvaja 
koncesionar Comett, Zavod za pomoč in 
nego na domu. V lanskem letu so stori-
tev pomoči na domu nudili 66 uporab-
nikom, kar je pet odstotkov več kot leto 
prej. Svetniki so sprejeli tudi sklep o sub-
venciji k ceni storitve pomoči na domu. 
Občina Medvode bo po novem subvenci-
onirala ceno storitve v višini sto odstot-
kov stroškov za vodenje in koordiniranje 
neposrednega izvajanja storitve in v vi-
šini sedemdeset odstotkov stroškov za 
neposredno izvajanje storitve na domu 
uporabnikov. Prej je bila ta subvencija v 
višini petinšestdesetih odstotkov. Poleg 
tega so sprejeli še sklep o soglasju k ceni 
storitve pomoči na domu v medvoški 
občini, ki je nekoliko dražja. Na delov-
nik znaša 18,54 evrov na efektivno uro, 
ob upoštevanju subvencije občine pa za 
uporabnika to pomeni 4,94 evrov na uro. 
Uporabnik za efektivno uro, opravljeno 
ob nedeljah, plača 6,96 evrov, ob prazni-
kih pa 7,55 evrov. Kljub temu, da je občin-
ski svet sprejel sklep o podražitvi storitve 
pomoči na domu pa ta zaradi že omenje-
ne višje subvencije občine, ki jo je predla-
gal župan, ne bo prizadela uporabnikov. 
Zanje so cene po novem sklepu, ki stopi v 
veljavo z uradno objavo, nižje. 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA

Na dnevnem redu je bilo tudi poroči-
lo o delu Nadzornega odbora občine 
Medvode za leto 2015. Lani so imeli 

Nižji komunalni prispevek
Občinski svetniki so sprejeli odlok, s katerim se 
komunalni prispevek investitorjem za gradnje 
nestanovanjskih kmetijskih stavb in za industrijske 
stavbe in skladišča zniža za trideset odstotkov.  

Kljub temu, da je občinski svet sprejel sklep o podražitvi  
storitve pomoči na domu, ta ne bo prizadela uporabnikov,  
saj je bila izglasovana tudi višja subvencija občine. Nova cena 
za uporabnike bo ob delavnikih 4,94 evrov (prej 5,51 evrov). 
Storitev, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim 
bolnikom, izvaja Comett. Kontakt: 01/244 31 05 ali zavod.
campa@comett.si
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Na Občini Medvode želijo občane seznaniti 
z omejitvami glede oranja ob cestah, ki so 
zapisane v zakonodaji in so namenjene večji 
prometni varnosti in preprečujejo uničevanje 
javne infrastrukture. Zakon o cestah v svojem 
5. členu prepoveduje ogrožanje varne upora-
be javne ceste, saj pravi, da je prepovedano 
orati na razdalji manj kot štiri metre od roba 
cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto 
ali na razdalji manj kot en meter od roba ce-
stnega sveta vzporedno s cesto. Zagrožena 
globa za tiste, ki prepovedi ne upoštevajo, 
je tisoč evrov. Zakon povzema tudi Odlok o 
občinskih cestah v Občini Medvode, ki vse-
buje enako prepoved v svojem 42. členu. 
Orač in tudi drugi so dolžni upoštevati, da 
je treba poleg roba asfalta za odmik upošte-
vati najmanj še bankino, bermo, naprave za 
odvodnjavanje, če so tik ob cestišču (mulda, 
koritnica), nasip ali vkop. Odlok govori tudi 
o varovalnem pasu ob občinski cesti, ki pri 
lokalni cesti meri pet metrov od zunanjega 
roba cestnega sveta, pri javnih poteh, lokalni 
zbirni in lokalni krajevni poti pa štiri metre. V 
varovalnem pasu je raba prostora omejena, 
razen če ni s prostorskim izvedbenim aktom 
drugače določeno. Gradnja in rekonstrukcija 
gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih 
koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste je dovoljeno le s soglas-
jem občinske uprave. Pri tem opozarjamo 
tudi, da je prepovedano na cestišču vlačiti 
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ali 
tovor ter onesnaževati cesto," sporočajo z 
Občine Medvode in dodajajo, da informacije 
podajajo z namenom odvrnitve občanov od 
škodljivega ravnanja in posledično izrekanja 
poostrenih sankcij v času oranja s strani in-
špekcijskih organov.

Oranje ob cestah

V februarju in marcu je potekala akcija ka-
stracij in sterilizacij mačk v občini Medvode, 
projekt Občine Medvode v sodelovanju z Ve-
terino Tristokosmatih, d. o. o., in Društvom 
Reks in Mila. "V času projekta je bilo kastri-
ranih oziroma steriliziranih 173 živali, od tega 
45 prostoživečih mačk in 31 prostoživečih 
mačkov ter 97 lastniških mačkov in mačk. 
Sredstva, namenjena za projekt v višini pet 
tisoč evrov, so bila v celoti porabljena. Upa-
mo, da bomo lahko že jeseni nadaljevali s 
projektom, saj je bil odziv občanov izjemno 
pozitiven, seveda pa akcije ne bi mogli izvesti 
brez takšne angažiranosti obeh sodelujočih 
partnerjev," so sporočili z Občine Medvode.

Uspešna akcija  
kastracij mačk

osem rednih sej in dve korespondenč-
ni. Na svoji drugi seji so sprejeli pro-
gram dela. Izdali so sklepe o izvedbi 
treh nadzorov, dva so zaključili z ob-
javo končnega poročila, ki je dostopen 
na spletnem portalu občine, tretjega 
bodo končali še letos. V obeh nadzo-
rih je bila nadzorovana oseba Občina 
Medvode. Končali so nadzor investicije 
vrtec Smlednik in zaključni račun ob-
čine Medvode za leto 2014. Obe poročili 
poleg ugotovitvenega dela vsebujeta 
tudi priporočila. V poročilu o nadzoru 
investicije vrtec Smlednik so opredelili 
naslednja priporočila: da se občina pri 
naslednjih investicijskih odločitvah 
odloča za tehnološko manj tvegane 
rešitve, da projekt pripravi z vso skrb-
nostjo in ga v času gradnje ne spremi-
nja, da razpis za investicijo pripravi na 
način, da bo lahko izbrala zanesljivega 
in kvalitetnega izvajalca z referenca-
mi pri izbrani tehnologiji gradnje in 
da spremlja investicijo ter nemudoma 
upošteva priporočila in opozorila nad-
zornikov. 
"Delo Nadzornega odbora je zelo jav-
no, saj so vsa naša poročila, zapisniki 
redno objavljeni na spletnih straneh 
občine. Naša temeljna naloga je, da 
preverjamo namenskost in smotrnost 
porabe javnih sredstev. Pri smotrnosti 
jasnih kriterijev ni, gre za oceno čla-
nov odbora. Imamo kar dosti jasen 
kriterij: da se javni denar porablja na 
način, da bomo z vsakim porabljenim 
evrom v največji možni meri zado-
voljili čim več prebivalcev občine. Pri 
porabi proračunske rezerve smo vča-

sih kritični, saj ugotavljamo, da so se 
financirale stvari, ki bi se mogle iz 
proračuna," je povedal Mitja Starman, 
predsednik Nadzornega odbora Ob-
čine Medvode in o investiciji gradnje 
novega vrtca v Smledniku med dru-
gim dejal: "Vrtec Smlednik je primer, 
kako se ne sme izvajati investicij, ki so 
tehnološko zahtevne na standarden 
način." Tudi pri nadzoru zaključnega 
računa za leto 2014 so občini podali 
kar nekaj priporočil, med drugim, da 
dosledno spoštuje vsa zakonska dolo-
čila, da smotrno načrtuje investicijske 
projekte, da skladno z Uredbo pripravi 
nove pogodbe za najem neprofitnih 
stanovanj in ustrezno uredi pogod-
bene odnose z upravnikom zgradb, 
da izvaja ustrezno in enotno politiko 
plačil služnosti zemljišč in namensko 
porabo proračunske rezerve. Marca so 
sprejeli letni program dela za letošnje 
leto. Pod drobnogled bodo vzeli razpo-
laganje s premičnim in nepremičnim 
premoženjem občine v letu 2015, za-
ključni račun proračuna občine za leto 
2015 in izvajanje javnih gospodarskih 
služb v občini.
Svetniki so med drugim sprejeli tudi 
zaključni račun proračuna občine za 
leto 2015, odlok o lokalnih gospodar-
skih javnih službah v občini pa odlok 
vezan na obdelavo in odlaganje od-
padkov, pravilnik za sofinanciranje 
prireditev v občini in pravilnik, vezan 
na podaljšanje obratovalnega časa go-
stinskih obratov in kmetij. Imenovali 
so tudi predstavnike ustanovitelja v 
Svet Osnovne šole Simona Jenka.  

Nadzorni odbor je nadzor izvedel tudi za investicijo novega vrtca v Smledniku (levo), 
desno stari vrtec, ki ga še ne bodo porušili. 
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IRENA SONC ŠLENC

V teku so priprave dogodkov ob tej prilo-
žnosti (Evropski večer) in drugih tradi-
cionalnih prireditev v občini, na katere 
bomo povabili tudi svoje goste. 
V aprilskem kotičku smo predstavili 
mesto Zaječar, za katerega je občinski 
svet na svoji 19. seji leta 2013 soglašal 
s podpisom sporazuma o nameri po-
bratenja Mestne občine Zaječar in Ob-
čine Medvode. Enak sklep je bil sprejet 
za francosko mesto Crest in namera o 
pobratenju se je lani uresničila s pod-
pisom listine o pobratenju 19. septem-
bra, zato bo tudi francoska delegacija 
na junijskem obisku Medvod toliko šte-
vilnejša, osrednja prireditev tokratnega 
srečanja pa podpis Sporazuma o prija-
teljstvu na proslavi ob dnevu državnosti 
na Vaškem trgu ob Zbiljskem jezeru.

PETDNEVNI PROGRAM SREČANJA

Z nemškim mestom Nidda je Crest po-
braten že od leta 1980, z Italijanskim 
mestom Ponte san Nicolo pa od leta 
2001. V sklopu zbliževanja z mestom 
Crest je bila medvoška delegacija po-
vabljena na srečanja teh mest, in sicer 
maja 2015 v Ponte San Nicolo in okto-
bra 2015 v nemško Niddo. Petčlanska 
delegacija, v kateri so bili poleg podž-
upanje predstavniki javnih zavodov, je 
mestece Ponte san Nicolo, šest kilome-
trov jugovzhodno od Padove, obiskala v 
času mednarodne konference Evropa 
za državljane, na kateri so predavatelji 
predstavili medkulturne vidike zapo-
slovanja mladih, Evropsko konvencijo 
o varstvu človekovih pravic ter pomen 
spodbujanja prijateljskih odnosov med 
državami članicami v smislu evropske 
enotnosti. Nemško mesto Nidda v zve-
zni deželi Hessen, 60 km severovzhodno 
od Frankfurta, je sedemčlanska delega-
cija obiskala novembra 2015, in sicer na 
prireditvi ob 25-letnici padca železne za-
vese. Poleg župana, podžupanje in pred-

stavnika (takrat še) Zavoda za šport in 
turizem so Medvode v Niddi predstavile 
štiri godbenice, ki so se na osrednji pri-
reditvi mednarodne konference, Večeru 
za Evropo, pridružile lokalnemu godal-
nemu orkestru in v pihalnem kvartetu 
zaigrale slovensko popevko ter tako pri-
pomogle k popestritvi političnih govo-
rov evropske ministrice Lucie Puttrich 
in župana Cresta ter poslanca franco-
skega parlamenta Herveja Maritona. 
Vezi, ki so se začele plesti na teh obiskih 
medvoških delegacij, bo moč kar najbo-
lje nadgraditi in poglobiti, ko nas prebi-
valci teh mest obiščejo doma, v Medvo-
dah. Za topel sprejem bo poskrbelo več 
kot petdeset prostovoljcev, ki so ponu-
dili prenočišče z zajtrkom in bodo goto-
vo ob mednarodnem srečanju pridobili 
najbolj pristne mednarodne izkušnje. 
Za vse goste, gostitelje in ostale zain-
teresirane občane organizacijski odbor 
v sodelovanju z društvi, ki prirejajo do-
godke v junijskem času, pripravlja pet-
dnevni program mednarodnega sreča-
nja, ki bo v celoti objavljen v junijskem 
kotičku. Že zdaj toplo vabljeni, da se v 
čim večjem številu udeležite dogodkov 
in tako mednarodnim gostom skupaj 
prikažemo živost občine in gostoljub-
nost njenih občanov. 

POVABILO ZA SODELOVANJE  
NA VSEOBČINSKI RAZSTAVI

Osrednji večer mednarodnega sreča-
nja bo v soboto, 25. junija, v Kulturnem 
domu v Medvodah. Rdeča nit večera je 
predstavitev gostujočih mest z mislijo 
na koncept Sotočja evropskega sožitja.  
K likovni in prostorski popestritvi va-
bimo likovne navdušence, ki bi želeli, 
da so njihova dela razstavljena v Kul-
turnem domu Medvode. Tema vseob-
činske razstave je kar naslov našega 
srečanja – SOTOČJE EVROPSKEGA SOŽI-
TJA, format – razglednica velikosti A6, 
na tršem/šeleshamer papirju, tehnika 
– po izbiri. 

KOTIČEK ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Sotočje evropskega sožitja
Sotočje evropskega sožitja, kakor smo poimenovali 
mednarodno srečanje prijateljskih mest v Medvodah, 
je vedno bližje. Več kot petdeset gostov iz Francije, 
Nemčije, Italije in Srbije je že potrdilo prihod v Medvode 
22. junija. 

Medvode

Crest, Francija

Nidda, Nemčija

Ponte San Nicolo, Italija

Zaječar, Srbija

Vse zainteresirane prosimo, da svoje raz-
glednice pošljejo v ovojnici na naslov Obči-
na Medvode, Odbor za mednarodno sodelo-
vanje, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 s 
pripisom RAZSTAVA SOTOČJE EVROPSKEGA 
SOŽITJA, ali pa ovojnico z razglednico in pri-
pisom ZA ODBOR ZA MEDNARODNO SODE-
LOVANJE preprosto oddate receptorju v času 
uradnih ur občine ali odvržete v nabiralnik 
pred občino. Vsi likovni izdelki bodo raz-
stavljeni ves čas mednarodnega srečanja 
v Kulturnem domu Medvode, zato ne poza-
bite pripisati svojega imena, po potrebi pa 
dopišite še tehniko risanja in/ali starost.  
Za vsa vprašanja v zvezi z razstavo pišite na 
irena.sonc@gmail.com.



KONCERT SKUPINE STARE DEVICE
Petek, 13. 5. 2016 ob 21:00

Sotočje Medvode
Javni zavod

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE

Klub Jedro - dogodki

URICE ZA ZDRAVJE: VSE O KOŽI
Petek, 20. 5. 2016 ob 18:00

obvezne prijave na: 
marjana-skrabar2010@hotmail.com

PLESNA PREDSTAVA 
TRIBAL BIZZARE

Sobota, 4. 6. 2016 ob 20:00

JOGA AMRITAM - vsak ponedeljek ob 17.30
DNEVNI CENTER BIVAK - vsak torek, sredo 
in četrtek ob 14. uri
HATHA JOGA - vsak torek ob 20. uri
TEČAJ ITALIJANŠČINE - vsako sredo ob 19. uri
TEČAJ ŠPANŠČINE - vsak četrtek ob 17.uri
TEČAJ FRANCOŠČINE - vsak četrtek ob 19. uri

Redni program v Klubu Jedro

Sobota, 28. 5. 2016 
pred klubom Jedro

10:00 - turnir v prstometu
15:00 - turnir v namiznem tenisu
16:00 - košarkarski turnir trojk
17:00 - turnir v namiznem nogometu
21:00 - koncert Gino & band (pop hiti)

PRIJAVE NA:
rok@zavodsotocje.si in 041-511-687

Praznik Občine Medvode 28. maj - 6. julij
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Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/
proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav (namenjenih 4-im 
ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih odpadnih 
vod. Mala biološka čistilna naprava je namenja za čiščenje odpadne 
vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v 
gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Odpadna 
voda priteka v mehanski del biološke čistilne naprave, kjer se večji 
delci usedajo. Nato voda odteka v biološko stopnjo, iz katere očiščena 
voda odteka naprej v ponikalnico ali v odprte vode.

V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških čistilnih 
naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo zaključili uradno 
testiranje delovanja MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot 
jih predpisuje slovenski standard za male čistilne naprave SIST EN 
12566-3:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV) 
prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko kot prvi pohvalimo 
s popolnoma slovenskim proizvodom certificirane kakovosti. 

R-GROUP d.o.o.
Hrušica 72c

SI-4276 Hrušica

OKOLJU PRIJAZNE  
MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE 

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE 
ČISTILNE NAPRAVE SBR-REG

slovenski proizvod

hitra in enostavna montaža (majhna teža)

dolga življenjska doba

enostavno vzdrževanje

visoka učinkovitost čiščenja

odlično razmerje cena/kakovost

garancija na posodo 30 let,  
na elektro opremo 1 leto

MAJA BERTONCELJ

Za papirnico Goričane je pomemben jubilej. Aprila so namreč 
praznovali štirideset let od postavitve papirnega stroja, ki je 
omogočil preživetje in razvoj najkvalitetnejših vrst papirja v 
Goričanah. Papirnica v Goričanah je ena najstarejših v Slo-
veniji z 230-letno tradicijo. Na slovesnosti so se spominjali 
preteklosti in se zazrli v prihodnost.
"Ta investicija je bila izredno pomembna. Pogum ljudi, ki so ta-
krat vodili tovarno, je bil velik in vreden vsega spoštovanja. Naš 
junak ni stroj, ampak ljudje. V času od postavitve je tudi ta stroj 
doživel številne nadgradnje in posodobitve. Samo v času mojega 
vodenja papirnice, ki jo vodim osemnajsto leto, smo v posodo-
bitve investirali 42 milijonov evrov," je povedal Andraž Stegu, ge-
neralni direktor podjetja, v katerem so usmerjeni v proizvodnjo 
papirja z visoko dodano vrednostjo. Slavje so dopolnili še živeči 
akterji te investicije in kratek arhivski film, ki prikazuje teda-
nje dogajanje. Osrednji junak prireditve je bil papirni stroj, ki je 
Goričanam omogočil, da so ostale na zemljevidu papirnic. Leta 
1976 so ga kupili v Avstriji v partnerstvu s tedanjim Aerom, in 
to ne glede na nasprotovanje konkurentov in ne glede na skep-
so stroke, ali Goričanam tak podvig sploh lahko uspe. Pred tem 
so namreč od leta 1931 proizvajali zgolj celulozo in grozilo je, da 
bo papirniška tradicija zaradi nerentabilne proizvodnje celulo-
ze v Goričanah za vedno ugasnila. Zaprtje ne bi bila le škoda 
za delavce in lokalno skupnost, ampak bi s tem prekinili de-
lovanje ene od edinih dveh papirnic v Sloveniji, ki delujeta na 
slovenskih tleh še iz časov ročne izdelave papirja. Monografija, 
ki jo je v imenu Goričan napisal Darko Cafuta, namreč razkriva 
neverjetno bogastvo tehnoloških in podjetniških podvigov gori-
čanskih papirničarjev od leta 1786 naprej. 
Tehnični direktor Janez Gale je poudaril, da so Goričane za-
hvaljujoč dobro postavljenim temeljem v preteklosti danes 
visoko specializiran poslovni organizem, ki tudi v zaostre-
nih gospodarskih razmerah ustvarja nova delovna mesta ter 
nudi svojim kadrom strokovno usposabljanje, saj se po ukini-
tvi Srednje šole tiska in papirja papirna industrija sooča s po-
manjkanjem strokovne usposobljenosti proizvodnega kadra. 
Želja po razvoju je papirnico gnala na tuje trge in danes izvoz 

predstavlja 87 odstotkov. Izvažajo v 38 držav sveta. V podjetju je 
220 zaposlenih, lani so ustvarili okoli 60 milijonov evrov pri-
hodkov. 
Z jasno vizijo zrejo tudi v prihodnost in nadaljujejo tradicijo 
inovativnosti. "Kratkoročno je naša vizija, da v relativno krat-
kem času posodobimo obstoječi papirni stroj na naslednjo 
stopnjo in vložimo nove ideje v razvoj razreza formatnega 
papirja. Vizija na splošno je, da ne le ostanemo med vodilni-
mi proizvajalci specialnih nizkogramskih papirjev, ampak da 
smo v samem vrhu te skupine, predvsem pa, da smo vodilni 
v inovativnosti,« je še pojasnil Gale."
Zahvalili so se še sodelavcem, ki so prisostvovali postavitvi 
stroja pred štiridesetimi leti in so še danes zaposleni v pod-
jetju: Ljubu Vejnoviću, Muhamedu Mehiću, Mariji Poljanec in 
Antonu Golarju.

Nov papirni stroj je bil velik poslovni podvig
V papirnici Goričane so praznovali štirideset let od postavitve novega papirnega stroja.

Sedanji in nekdanji akterji v papirnici v Goričanah (od leve): Darko 
Cafuta, ki je beležil zgodovino papirnice, tehnični direktor Janez 
Gale in generalni direktor Andraž Stegu ter Franc Mlakar, tehnični 
direktor v času postavitve novega stroja, in takratni vodja kontrole v 
proizvodnji Boris Tavčar



MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

GSM 051 306 250
http://hisnadela.amf.si
e pošta: b.ursic@amf.si

Donova cesta 4, MEDVODE

ALENKA BRUN

Kot smo izvedeli v uvodnem govoru, ki so ga pripravili na 
sprejemu v avli Cankarjevega doma, potem pa udeležence 
praznovanja z ljubljanskimi 'trolami' odpeljali do Šiške, v 
velikansko garažo ljubljanskega potniškega prometa, sta 
danes enega vodilnih gorenjskih kot tudi slovenskih gostin-
skih podjetij, ki slovi po kreativnih kulinaričnih rešitvah, 
osnovala Franci Jezeršek in njegova soproga Sonja. Vse se je 
začelo leta 1981 s prvim ocvrtim piščancem in krompirjevo 
solato – in to v domači garaži. 
Najprej sta goste nagovorila sin in oče, aktualni in usta-
novni direktor, Martin Jezeršek in Franci Jezeršek. Martin 
je bil kratek, medtem ko je očetu dal nalogo, naj predstavi 
preteklost, zgodovino podjetja. Izvedeli smo tudi, da je bilo 
za Jezerškove leto 2012 ključnega pomena. Bilo je poslovno 
težko leto in oče je takrat vajeti predal sinovom. Sledil je 
še kratek nagovor predsednika Obrtne zbornice Slovenije 
Branka Meha, ki je Jezerškovim izročil bronasti pečat za 
izjemne zasluge na področju obrti in podjetništva ter zlati 
ključ, kar je prav posebno potrdilo za njihovo uspešno pet-
intridesetletno zgodbo.
Ker so Jezerškovi znani po inovativnosti, je bilo tudi pra-
znovanje, ki je sledilo sprejemu v avli Cankarjevega doma, 
nekaj posebnega. Pripravili so dogodek, začinjen s krea-
tivnostjo, in zabava v garaži je doživela absolutni uspeh. Z 
besedo pa je skozi uradni del večera spretno krmarila Ber-
narda Žarn, ki je poskrbela, da smo spoznali vso družino: 
mamo Sonjo, očeta Francija in sinove – Jureta, Luko, Marti-
na in Roka. Luka pa poznamo tudi iz domačega kuharskega 
šova MasterChef, saj je eden glavnih žirantov. 

Jezerškovih  
petintrideset
Jezerškovi so pred kratkim praznovali 
petintridesetletnico svoje poslovne  
zgodbe in temu primerno s povabljenimi, 
prijatelji, sodelavci in poslovnimi  
partnerji dogodek tudi proslavili.

Predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh (na sredini) je 
Martinu in Franciju Jezeršku predal priznanje oziroma zlati ključ.

Kulinarični del garažne zabave je bil raznolik, med bolj obiskanimi 
pa je bil tudi kuharski kotiček z mesom in beluši. 

Zakonca Jezeršek, Sonja in Franci 
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MOJCA FURLAN

Mednarodni dan biotske raznovrstno-
sti, pestrosti živih bitij, beležimo 22. 
maja. Desetletje biotske raznovrstnosti 
poteka od leta 2010 do leta 2020. Vsa bi-
tja tkejo mrežo narave. Ko ena vrsta iz-
umre, je praznina nepopravljiva. Mno-
ga obeležja svetovnih dni s področja 
varovanja narave poskušajo pridobiti 
našo pozornost. Od posamezne države 
je odvisno, koliko veljave jim družba 
nameni. Vsak izmed nas izbere, koliko 
volje in energije bomo vložili v ustvar-
janje dogajanja v kraju, kjer smo doma. 
Sami lahko pomembno vplivamo tudi 

na področju varovanja vseh živih bitij, 
sopotnikov v domačem okolju. 
Zaradi pretiranega izkoriščanja narave 
je izginilo že mnogo živih bitij. Podnebne 
spremembe povzročajo izumrtje mno-
gih drobnih, a tudi veličastnih živalskih 
vrst. Nihče od nas ni pomislil, da bodo 
kdaj v izjemni nevarnosti sloni, gorske 
gorile, koale, celo naš evropski ježek se 
bori za preživetje. Na »rdečem seznamu« 
je mnogo živalskih in rastlinskih vrst.
Kdaj in kako pri človeku vzgojimo so-
čutje, empatijo do živali? Veliko družin 
posvoji psa ali mačko. Zanjo skrbijo kot 
za družinskega člana. Hišni ljubljenec je 
dober prijatelj, nagajivec, sogovornik, ki 
se večinoma strinja z nami, tolažnik in 
spremljevalec sončnih in manj sončnih 
dni. Vsaka domača žival potrebuje nego 
in varnost. Pravkar teče obdobje roje-
vanja mnogih mačjih mladičev. Ogro-
mno jih pogine zaradi podhranjenosti, 
bolezni, pod kolesi avtomobilov, brez 
varnosti, zapuščenih. Nekateri mladi-
či so pobiti na zelo krute in nehumane 
načine. Zakon o zaščiti živali določa, da 

mladiči ostanejo pri mami do dvanajste-
ga tedna starosti. Ob oddaji v nov dom 
je žival treba sterilizirati in preprečiti 
nadaljnje razmnoževanje. S sterilizacijo 
preprečimo veliko trpljenja. Živali čutijo. 
Preverjajmo, ali bodoči lastnik korektno 
skrbi za žival. Občina Medvode je z veliko 
akcijo sterilizacij podala roko krajanom 
v dobrobit živali. Cena je bila dostopna in 
bo tudi v prihodnje. Žival tudi ni igrača 
za otroke. Malčki nimajo pravega občut-
ka v rokah in pogosto premočno stikajo, 
vlečejo. Takrat nekateri starši ugotovijo, 
da mora pes od doma, ker je postal agre-
siven. Zaprejo ga v boks, kjer je osamljen, 
pozimi pogosto v senci in na mrzlih tleh, 
poleti pa na prevročem soncu.    
Veliko ljudi naravo, živali in rastline 
sprejema kot izjemno dragocenost, ki 
nam je podarjena. Pomembno je, da 
živimo v spoštljivem, enakopravnem 
odnosu, ki v nas razvije višjo duhovno 
raven razumevanja sobivanja vseh bitij 
na planetu. Okolje je velika dragocenost 
in nespodobno je živeti brez te vrednote. 
Misli globalno – deluj lokalno!

Kotiček za trajnostni razvoj

Branje je potovanje na barkah besed prek tišine. Molčiš in po-
slušaš čenčanje daljav in sveta iz bližine … Tako pravi Brina 
Štampe Žmavc. Na majsko knjižnično potovanje vas vabijo Ta-
tjana, Mira, Anja in Meta. 

DARKO CAFUTA: ZGODOVINA GORIČANSKE PAPIRNICE
Pred kratkim smo našo knjižno in domoznansko zbirko obo-
gatili z izjemnim darom Tovarne papirja Medvode Zgodovina 
goričanske papirnice. Monografijo so izdali ob praznovanju 
štiridesetletnice začetka obratovanja zadnjega stroja za izdela-
vo papirja. Tekst je napisal gospod Darko Cafuta, ki je bil v to-
varni zaposlen, uvod je prispeval direktor Andraž Stegu. Knjiga 
je zelo lepo oblikovana, obogatena s slikovnim gradivom, bere-
mo jo lahko z obeh strani, na sredini se lepo srečata slovensko 
in angleško besedilo. Vsebina obsega zgodovino, razvoj in opis 
sedanje tovarne. 

BOŠTJAN GORENC – PIŽAMA: SLOLVENSKI KLASIKI 1
Slovenski stand-up komik in prevajalec Boštjan Gorenc - Pižama 
je slovenske književne klasike na humoren način na novo zapisal 
v komunikaciji današnjih družabnih omrežij in medijev.  Tako 
je Prešeren pošiljal snapchate, Levstik twital s poti od Litije do 
Čateža, Dane Zajc komentiral fotografije na Instagramu, Črtice 
Ivana Cankarja so na Facebooku dobile drugačen pomen, Muca 
Copatarica je otroške copatke preprodajala na »bovhi«, Eko sraj-

čice Videk iščejo zagonska sredstva za svoj projekt, Tri botre lisi-
čice so zaradi prometne nesreče postale novica črne kronike … 
Mlajši bralci bodo v knjigi na njemu znan način spoznali vsebino 
marsikaterega slovenskega klasika, starejši pa se bodo zabavali 
ob domiselnih zapisih.

ALLISON PATAKI: SISI - SAMOSVOJA CESARICA
Izjemna pripoved o avstro-ogrski cesarici Elizabeti, znani tudi kot 
Sisi, temelji na resničnih dogodkih. Roman opisuje njeno življe-
nje v letih, ko je bil njen zakon s Francem Jožefom le še formal-
nost. Krutost dvornega protokola, teror oblastne tašče in moževa 
nezvestoba so v svobodomiselni Sisi vzbujali odpor in željo po 
begu. Uteho je iskala na svojem posestvu na Ogrskem, kamor je 
zahajala z najmlajšo hčerko Valerijo in tam uživala v ježi konj in 
družbi ogrskega grofa Andrassyja, v katerega se je zaljubila. Kljub 
nezadovoljstvu pa se je še vedno vračala na dvor, kjer je stala ob 
strani možu v negotovem času pred prvo svetovno vojno.
 
PREBERITE TUDI:   
Anthony Doerr: VSA TA NEVIDNA SVETLOBA, 
Nicholas Sparks: POGLEJ ME V SRCE, 
Michel Bussi: LETALO BREZ NJE, 
Sean Rutar: OZDRAVITEV SLADKORNE BOLEZNI TIPA 1, 
Nataša Gliha: ZELENO IN VARČNO, Elisabeth Lukas: IZVIRI,  
KI NAPAJAJO ŽIVLJENJE S SMISLOM

Novosti na policah Knjižnice Medvode



IZOBRAŽEVANJE | 13 

Pred Osnovno šolo Medvode je 3. maja po-
tekal program Varnost in pravila v prometu 
za otroke iz medvoških vrtcev, ki otroke pou-
čuje, kako se vesti v prometnem okolju, tako 
da so postavljeni v vlogo voznika in doživlja-
jo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik 
v pravem prometu. Program na pobudo Sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu Občine Medvode občina vsako leto izvaja 
v medvoških šolah in vrtcih. 

Otroci o prometni  
varnosti

Otroci so se preizkusili tudi kot vozniki.

SAMO LESJAK

V Klubu Jedro so nastopili učenci šole 
bobnov znanega mentorja Klemena 
Marklja. Nastopilo je 26 učencev z Go-
renjskega in Ljubljane. Nastop vseh je 
bil čudovit in zelo pisan, kot se je sli-
kovito izrazil njihov predani mentor. 
Najprej je prišlo na oder šest učencev, 
ki so hkrati zaigrali tri zahtevnejše bob-
narske solo skladbe na mali boben. Za 
njimi so prišli najmlajši (pet učencev), 

ki so ob spremljavi benda zaigrali We 
will rock you zasedbe Queen. Za njimi 
je sledil rok repertoar, kjer se je vsak 
predstavil z eno skladbo. Spremljali so 
jih profesionalni glasbeniki: Rok Tom-
šič na kitari, Tilen Sušnik na bas kitari 
in pevec Denis Jambrošič. Ob zaključku 
je sledila podelitev diplom in skupinsko 
fotografiranje. Nastopili so učenci vse 
od šestih let naprej, med njimi tudi dva 
učenca, ki sta gluha od rojstva – oba sta 
zaigrala čudovito.

Mladi bobnarji v Jedru
Mladi bobnarji so ponovno navdušili. / Foto: Jadran Tomšič

BONUS STARO ZA NOVO 
KASKO ZA 1 €
BONUS OB PEUGEOT 
FINANCIRANJU
5 LET JAMSTVA

PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,3 l/100 km. Izpuh CO2: 99 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 (Style 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 fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 11.181 EUR; mesečni obrok je 119 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 
mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22. 04. 2016 znaša 7,6 % in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2 %; fi nancirana vrednost 7.827 EUR; skupni znesek za plačilo 13.077 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. Bonus staro za novo ne velja za model Peugeot 208 s 3 vrati.

www.peugeot.si

AVTO CELEIA, Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje, tel.: 03 42 54 605RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014
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ODKUPUJEMO VSE  
VRSTE ZLATA

www.zlatarstvo-trtnik.si
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NOVI MODELI  
POROČNIH 
PRSTANOV  

UGODNE CENE

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je v sodelovanju z Dru-
štvom tabornikov Rod dveh rek obnovi-
la prostore propadajočega Čebelarskega 
doma v Preski, ki je tako dobil lepšo po-
dobo. Uradno odprtje novih prostorov 
je bilo 24. aprila. Taborniki so se tako iz 
centra Medvod, z Ulice k Studencu, pre-
selili bliže naravi, prazne prostore, kjer 
so bili doslej, pa bo občina preuredila v 
stanovanje, namenjeno socialno ogro-
ženim družinam.
"Zelo smo veseli, da lahko danes odpre-
mo nove taborniške prostore v Preski, 
tik ob gozdu, v naravi, kjer taborniki 
najraje preživljamo svoj čas. Zasluge 
gredo občini in marljivim taborniškim 
rokam, ki so v zadnjih dneh tukaj opra-
vile več kot dvesto ur prostovoljnega 
dela. V hišo in okolico bo treba vložiti 
še veliko energije. Uredili jo bomo do 
te mere, da bomo lahko tukaj imeli ta-
borniške sestanke in rodov teden, naša 
vizija pa sega še mnogo dlje. Zelo si že-
limo, da bi se tukaj na tak ali drugačen 
način lahko družili tudi otroci in odra-
sli iz občine, ki sicer niso taborniki," je 
povedala Nina Kozamernik, načelnica 
Rodu dveh rek Medvode.
V društvu je več kot sto članov. Stare-
šina rodu je Simon Kršinar, ki je do-

dal nekaj besed o obnovi njihovih no-
vih prostorov: "Obnova je z naše strani 
potekala en mesec, ni pa še končana. 
Potrebnega bo še kar nekaj dela. Je pa 
objekt že v precej boljšem stanju, kot je 
bil." Na odprtju je bil tudi Vito Klavora 
kot dolgoletni starešina rodu. "Za tre-
nutno članstvo in razvoj taborništva v 
Medvodah je to velika pridobitev. Če se 
bo tukaj res razvil center, kot je dejal 
župan, bo to odlično. Zelo malo rodov v 
Sloveniji ima kaj takšnega," je bil vesel 
nove pridobitve.
Župan Medvod Nejc Smole je dejal, da si 
želijo, da bi bil to prvi korak k ureditvi 
tega območja: "Obnova tega objekta je 
meni eden najljubših projektov, pred-
vsem zato, ker so taborniki pokazali, 
da znajo gledati naprej, da znajo delati 
z roko v roki. Nekaj malega finančnih 
sredstev je pristavila občina, precej več 
pa v človeških urah taborniki. Tudi jaz 
si želim, da to ne bi bil samo prostor, 
kjer bi se zbirali taborniki, ampak da 
je to eden izmed projektov, ki bodo v 
naše kraje vračale življenje. Starejši se 
zagotovo spomnijo smučanja in sanka-
nja na Čerenu in naša želja je, da tudi 
v zimskih mesecih počasi pripeljemo 
življenje nazaj. Odprtje prenovljenih 
prostorov je prvi korak, nadaljnji bodo, 
upam, še sledili."

Taborniki so se razveselili novih prostorov
Novo domovanje Društva tabornikov Rod dveh rek Medvode je v starem Čebelarskem 
domu v Preski v zavetju gozda, kjer se taborniki najbolje počutijo. Želja: ureditev 
širšega območja z možnostjo tudi sankanja in smučanja na Čerenu.

V Društvu tabornikov Rod dveh rek Medvode je več kot sto  
članov.

Odprtje po taborniško: skupaj sta v deblo zažagala starešina rodu  
Simon Kršinar in župan Nejc Smole, zadaj načelnica Nina Kozamernik.

DE LO VNI ČAS:
PON.–PET.: 9.–18. ure
SO BO TA: 9.–12. ure

Se ško va c. 9
1215 Med vo de, 
tel.: 01/361 1694 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ŠOLE

Na Osnovni šoli Pirniče so se letos prvič priključili akciji Noč knjige. 
Na predvečer svetovnega dneva knjige, 22. aprila, so pozno po-
poldne še enkrat odprli šolska vrata. Knjižničarka Barbara Kavčič 
in učiteljica Janja Bergant sta za učence 1. in 2. razreda pripravili 
Pravljični večer. "Udeležilo se ga je 41 učencev. Šolska knjižnica se 
je za dobri dve uri spremenila v jasno, z zvezdami posuto noč, v 
kateri so otroci v soju drobnih lučk uživali ob poslušanju pravljice 
bratov Grimm Železni Janez, ki ji je sledila še slikanica Lev v knjižni-
ci, napisana izpod peresa Michelle Knudsen. V sosednji učilnici je 
potekala likovna delavnica, kjer so učenci ob spremljavi meditativ-
ne glasbe izdelovali lične knjižne kazalke s tremi različnimi motivi. 
Dišalo pa ni samo po knjigah, temveč tudi po čokoladi in piškotih. 
Čistilke so za učence pripravile pravi pravljični napitek, niso manj-
kali niti čokoladni piškoti. S Pravljičnim večerom, povezanim s knji-
go in branjem, smo tudi mi želeli prispevati svoj delček k utiranju 
poti k literaturi, branju, dobri knjigi," je zapisala Barbara Kavčič.

Pravljični večer 

Pravljični večer je bil namenjen prvošolcem in drugošolcem.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

V Centru starejših Medvode je bilo 5. maja odprtje razstave aka-
demske slikarke Mire Uršič, ki je imela že okrog sto samostojnih 
razstav, sodelovala je na številnih skupinskih razstavah in prejela 
trinajst priznanj in nagrad. Poleg tega je tudi pesnica in s svojimi 
pesmimi se je predstavila tudi v programu ob odprtju razstave.

Razstava Mire Uršič

Knjigarna in papirnica 
Mladinske knjige 

ZDAJ TUDI 
V MEDVODAH

PRI SPAR CENTRU!

MLADINSKA KNJIGA, 
KNJIGARNA 

IN PAPIRNICA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 4a, 

Medvode
Tel.: 01/ 361 70 20

KUPON ZA 

10 % POPUSTA 
ob nakupu knjig

Kupon velja do 31. 5. 2016.  Popust ne velja za učbenike, 
delovne zvezke in knjige, pri katerih v skladu z določili ZECK 
od prvega prodajnega dneva še ni preteklo 6 mesecev.

• odlične knjige za vse okuse in vso družino
• učbeniki, delovni zvezki in druge šolske  
 potrebščine
• vse za pisarno – tudi domačo 
• darila in prikupne pozornosti
• ter prijazno in strokovno osebje, ki vam  
 bo z veseljem pomagalo pri izbiri
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Več informacij na www.stevensbalet.com

vpisuje nove učenke in učence:  
otroke, od 6. leta starosti dalje, in odrasle.

Vpisi v baletno šolo bodo potekali 1. in 2. junija 2016, med 
16. in 18. uro, v Pirničah in v Vita centru Naklo. 

MAJA BERTONCELJ

Knjižnica Medvode s številnimi dogodki vabi, da jih obišče-
te tudi v prihodnjih tednih. Za obiskovalce se še posebej tru-
dijo. Ob lepem vremenu bralce vabijo, da se z dobro knjigo v 
roki spočijejo na ležalnikih ali pa posedijo v atriju. 
Že tretje leto nadaljujejo s projektom Knjiga na potepu. "Ste 
si kdaj zaželeli, da bi, ko počivate na klopeh pri sotočju Save 
in Sore oziroma pri igralih, imeli kaj za branje, pa je bila 
knjižnica takrat zaprta? Pokukajte v hiški: ena je na zeleni-
ci pri igralih pred knjižnico, druga pa na zelenici ob spreha-
jalni poti za knjižnico. V njih so na voljo knjige in revije, ki 
si jih lahko izposodite brez izkaznice. Ko gradivo preberete, 
ga lahko vrnete v hiško, ali pa ga obdržite oziroma preda-
te komu drugemu v branje. Naj se pisana beseda potepa 
še naprej," pravijo v Knjižnici Medvode. Pozorni so tudi na 
najmlajše obiskovalce. Na zelenici pri igralih pred knjižni-
co imajo možnost ustvarjanja. V ta namen imajo na voljo 
material in pripomočke.

Posedite z dobro knjigo 

Izberete knjigo iz ene izmed dveh hišk pri knjižnici in z njo 
posedite na ležalniku.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: BORIS PRIMOŽIČ

V KUD Pirniče – OTH se pripravljajo na krstno uprizoritev komedije 
Od teleta do berača – ta igrokaz se videt splača avtorja in režiserja 
Petra Militareva. Ali veste, zakaj se Pirničam reče na Telečjem? Če 
ne, potem si oglejte komedijo. Prvič jo bodo izvedli v četrtek, 26. 
maja, ob 20. uri v dvorani KUD Pirniče.

Komedija Od teleta do berača

Brane Pečelin v vlogi berača in Jaka Malnar v vlogi telička

GIBONNI10.6.
PETEK

18.5. GABI
MORENO

27.5.
PETEK

SREDA
ORGANIZATOR

KLUB ŠTUDENTOV
KRANJ

www.tourism-kranj.si

OD A DO Ž
SLOVENSKA LITERATURA 

TEDx25.5.
SREDA

SLOVENIJA GRE NAPREJ
LOVŠIN, KRESLIN, PREDIN3.6.

PETEK

ORGANIZATOR:

PRODAJA
VSTOPNIC

NA PRODAJNIH
MESTIH

EVENTIM
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1 . 0.201310
1 . 0.201310S tem kuponom imate do 9. 6. 2016

10 % popusta 
na frizerske storitve.
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PETER KOŠENINA

Večeri filmske glasbe so v Medvodah 
postali stalnica. Letošnja izvedba teh 
koncertov je bila v športni dvorani na 
sporedu 24. aprila, na njej pa smo poslu-
šali Godbo Medvode, glasbeno zasedbo 
Kranjci, sopranistko Mojco Bedenik in 
vokalno skupino Domen.
Mrzel nedeljski večer je bil kot nalašč za 
obisk devetega Večera filmske glasbe. 
Enako so mislili tudi poslušalci, ki se jih 
je zbralo zelo veliko. Godba Medvode je 
že skoraj desetletje pomemben del film-
skih večerov in je s skladbama iz filmov 
Skyfall in Evita letošnjega tudi odprla. 
Sopranistka Mojca Bedenik je s svojim 
glasom melodijam dala dodatno di-
menzijo. Največjo vlogo so na devetem 
Večeru filmske glasbe imeli Kranjci. 
Štirje glasbeniki iz Škofje Loke, Ribnice 
in Fužin so multiinštrumentalisti, ki so 
iz klavirske harmonike, violine, kontra-
basa, kitare, klavirja in tolkal sposobni 

izvabiti glasbo vseh zvrsti. Poslušalcem 
so zaigrali skladbe iz filmov Vse in še 
svet, Vonj po ženski, Svet igrač in Les 
Miserables. V spomin na letos umrlega 
igralca Dana Haggertyja, ki je v sedem-
desetih letih igral glavno vlogo v filmih 
in nanizanki o Grizzlyju Addamsu, so 
Kranjci zaigrali tudi naslovno skladbo 
Maybe, ki jo imamo vsi v ušesih še iz 
svojega otroštva. Vokalna skupina Do-
men je na oder stopila ob koncu kon-
certa in poslušalce razveselila z izvedbo 
skladbe Always look on the bright side 
of life iz britanske komedije Brianovo 
življenje ter glasbe iz podmorniškega 
filma Škrlatna plima. Jure Galičič je 
organizator večerov filmske glasbe že 
od samega začetka. Kako se ga je lotil 

letos? "Godba Medvode je na teh kon-
certih stalnica in z njimi smo najprej 
poskušali začrtati osnovo. Nato se je 
pokazala priložnost, da bi pri nekaterih 
skladbah zapela še pevka. Iskali smo jo 
in prišli v stik s Kranjci, ki so predlaga-
li Mojco Bedenik. Vokalna skupina Do-
men je lepo sodila k izvedbi skladbe iz 
filma Škrlatna plima. Mislim, da je bila 
letošnja izbira zelo dobra," je po koncer-
tu dejal Galičič.
Prihodnje leto bo na vrsti deseti Večer 
filmske glasbe. Organizator že ve, kaj bi 
sodilo k jubileju. "Moja ideja od začetka 
teh večerov je bila, da bi enkrat v Med-
vode pripeljal orkester slovenske Poli-
cije. Trudil se bom, da bi mi prihodnje 
leto to uspelo," pravi Jure Galičič. 

Predjubilejni Večer filmske glasbe
Priljubljeni glasbeni dogodek je v Medvodah potekal deveto leto zapored.

Mojca Bedenik in Kranjci med igranjem skladbe iz filma Življenje je lepo

Del Godbe Medvode

Jona Dežman, učenka 9. razreda OŠ Pirniče, je pod mentorstvom 
Tadeje Klun Lenarčič sodelovala na natečaju Najst na temo Želim 
si, da bi se zgodilo drugače. Uvrstila se je med devet avtorjev, ki 
so bili povabljeni na tri delavnice dramskega pisanja, na kate-
rih so nadgradili svoja besedila, poleg tega je ustvarjalna ekipa 
svoje tekste pripeljala do uprizoritve, ki združuje zanimive in is-
krene zgodbe mladih, v njih pa je prikazan svet skozi najstniške 
oči. Uprizoritev Želim si … je na podlagi besedil natečaja Najst 
doživela premiero 6. maja, reprizo pa ste si lahko ogledali dan 
kasneje na velikem odru Drame Ljubljana. Želim si … je besedna 
zveza, ki spregovori o posamezniku na najiskrenejši način.

Jona med izbrano deveterico
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Prodaja, prevoz in črpanje betona

DELOVNI ČAS: Pon. - Sob. od zore do mraka

BREZPLAČNI OGLEDI !

2121
letlet

email: mirko@maroltbeton.si  www.maroltbeton.si  tel: 01 750 27 27 
fax: 01 750 27 26 naročilo: 051 619 865 
Marolt Beton d.o.o.  Sinja Gorica 13, 1360 Vrhnika

UGODNE CENE!!!
BETON BREZ PEPELA

 
Ob naročilu betona s prevozom in črpalko, nudimo betonski vibrator brezplačno!

041 619 865
- betonarne na različnih lokacijah
- beton dostavljamo tudi nad 50 km iz Ljubljane

SAMO LESJAK, FOTO: MATIC ZORMAN

Jože Sušnik je od nekdaj rad risal, ustvarjalna žilica ga je vodila 
tudi v poklicno izobraževanje – je strojni tehnik. Tako je lahko 
nenehno risal, v službi bolj z ravnilom, doma pa se je prepu-
stil ustvarjalnosti. Za kakšno posebno priložnost je rad narisal 
karikaturo, popravil in poslikal stensko uro ter bil iznajdljiv in 
kreativen pri popravilu in vzdrževanju hiše. Svinčnik, ravnilo 
in različno orodje so bili ves čas v njegovih rokah. Za slikanje 
in ustvarjanje v barvah pa se je odločil po upokojitvi. Takrat se 
je pridružil Likovni sekciji Kulturno-umetniškega društva Zbi-
lje, ki že vrsto let deluje pod mentorstvom dipl. slikarke Rena-
te Grmovšek. Jože v društvu, v katerem so se med ustvarjalci 
spletle čvrste prijateljske vezi, deluje že več kot desetletje. Poleg 
Renate sta ga s krajšimi tečaji na njegovi slikarski poti usmer-
jala še akademska slikarka Andreja Eržen in akademski slikar 
Peter Gaber. S svojimi likovnimi deli je sodeloval na mnogih 
skupinskih razstavah, tokrat pa se je prvič predstavil s samo-
stojno razstavo z izbranimi deli njegovega obsežnega opusa – 

od tihožitij in krajin pa do figur in portretov, upodobljenih po 
spominih iz svojega življenja. Za slike je večino okvirjev izdelal 
sam, zadnje tudi v rezbarski tehniki.

Ustvarjalna žilica ga spremlja že od nekdaj
V aprilu je bila v medvoški knjižnici na ogled razstava likovnih del  
domačina Jožeta Sušnika.

Samostojna razstava Jožeta Sušnika v medvoški knjižnici 
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Oliver Medič

m: 041 715 594
e: medic.oliver@gmail.com

 sanacije dimnikov z inox cevmi
 izdelki po naročilu iz inoxa

Ferros d.o.o., Simona Jenka 4, 1215 Medvode

	 Slikopleskarstvo
	 Suhomontažni	sistemi
	 Talne	in	stenske	obloge
	 PVC	okna	in	vrata

	 Adaptacije
	 Novogradnje
	 Svetovanje

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: URŠKA EINHAUER

Vokalna skupina Sorške kresnice delu-
je pod okriljem Kulturno-umetniškega 
društva Oton Župančič Sora. Sestavlja 
jo dvanajst deklet, ki pod tem imenom 
pod vodstvom Polone Kopač Trontelj po-
jejo od leta 2010. Njihov glas lahko sli-
šimo na številnih dogodkih v občini in 
tudi izven nje. Za njimi je že največji le-
tošnji dogodek, ki so ga organizirale na 
začetku leta: dobrodelni koncert v Sori. 
Vsako leto so bolj prepoznavne in zato je 
zanje vsako leto bolj pestro. 
Ena izmed članic skupine Pina Kopač 
Maletič je povedala nekaj o mejnikih 
skupine: "Prvi mejnik je zagotovo naš za-
četek. Skupina je nastala, ko je vokalna 

skupina Polončice zaključila svojo 'karie-
ro'. Naslednji mejnik je nastop v Kočevju, 
ki ga je predvajala RTV Slovenija in kjer 
smo dobile ponudbo za dobrodelni kon-
cert v Cankarjevem domu z orkestrom 
Slovenske vojske in niz koncertov po Slo-
veniji. Nato smo posnele prvo zgoščenko 
Šelestenje sanj, odšle na Dunaj z Občino 
Medvode in predstavljale slovensko ljud-
sko pesem na kulturnem dogodku Kdor 
ne pozna preteklosti, ne more razumeti 
prihodnosti pod okriljem dr. Jerneja Se-
kolca. Lansko leto smo odšle v Francijo. 
Letos smo organizirale dobrodelni kon-
cert. Toliko in še več je mejnikov, ki so 
zaznamovali in obogatili našo skupino." 
Tudi za letos imajo še nekaj načrtov. 
"Prijavile smo se na revijo pevskih zbo-
rov, pele bomo prijateljicam na poroki. 

Ko zapoje dvanajst sorških kresnic 
Sorške kresnice si želijo, da pesmi Medvoščana Janeza Tometa ne bi šle v pozabo.  
Po dveh zgoščenkah želijo oblikovati še pesmarico z notnim gradivom. 

Sorške kresnice po dobrodelnem dalmatinskem koncertu z naslovom Vrnil se je Šime  
in prinesel ...

ASFALTIRANJE  
TLAKOVANJE

IZKOPI IN  
PREVOZI 
ZUNANJE  
UREDITVE

Izdelava kanalizacije, asfaltiranje  
in tlakovanje dvorišč in parkirišč, rušenje 

objektov, kompletna zunanja ureditev

BIMASTROJ D.O.O.,  
Regentova 25, 1000 Ljubljana 

TEL: 041/360-485 MAIL: bimastroj@gmail.com

Največji izziv, ki smo si ga zastavile, pa 
je prijava na Festival Omišljanska rozeta 
na Hrvaškem, ki je tekmovalne narave. 
Naš letošnji projekt pa je obiskati med-
voške vrtce in šole in jim predstaviti pe-
smi Medvoščana Janeza Tometa. Kasne-
je, glede na odziv, bomo obisk razširile 
tudi po vrtcih v Sloveniji," je še povedala 
Kopač Maletičeva.
Sorške kresnice so namreč posnele 
zgoščenki, posvečeni pesmim Janeza 
Tometa. Njihov cilj pa je oblikovati pe-
smarico z notnim gradivom. "Ker smo 
omejene s financami, bomo denar od 
prodanih zgoščenk porabile za njeno iz-
delavo. Želimo si, da Janezova pesem ne 
gre v pozabo. S pesmarico in zgoščen-
kami bomo vzgojiteljem in učiteljem 
priskrbele dodatno gradivo za učenje 
otrok," je zaključila. Zgoščenko lahko 
naročite na njihovih nastopih pa tudi 
na spletni strani.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

V Knjižnici Medvode bo do 17. maja na 
ogled razstava izdelkov, ki so jih v leto-
šnjem šolskem letu pri izbirnem pred-
metu likovno snovanje naredili učenci 
7., 8. in 9. razreda OŠ Medvode. Svojo 
ustvarjalnost in domišljijo so izražali 
pod vodstvom mentorice Mojce Pintar. 
Tokrat so se jim pridružili tudi šestošol-

ci, ki so si izbrali dodatno interesno de-
javnost umetniške dejavnosti. Učenci 
so izdelovali izdelke v glini, siporeksu, 
slikali so na platno, na večje formate v 
mešanih tehnikah, izdelovali grafične 
linoreze in grafike v tudi bolj zahtevnih 
tehnikah, kot je suha igla. Z izborom 
najboljših izdelkov se predstavljajo na 
razstavi, ki so jo s kratkim kulturnim 
programom odprli 5. maja.

Razstavljajo učenci

Do 17. maja bo v medvoški knjižnici na ogled razstava izdelkov učencev OŠ Medvode, ki so 
jih izdelali pri izbirnem predmetu likovno snovanje. 

V tednu pred dnevom Zemlje so se povezali 
prostovoljci OŠ Preska pod vodstvom men-
toric Hermine Knific in Romane Frankovič 
in prostovoljci društva Reks in Mila. Svo-
ja prizadevanja so predstavili na stojnici 
na medvoški tržnici na plakatih, ki so bili 
delo učencev 4. in 5. razredov. Društvo je 
za občane pripravilo poučne zloženke o od-
govornem ravnanju s psi, mačkami in ježki. 
Zbirali so hrano za živali v stiski. Obiskoval-
ci so prejeli lične obeske z motivom tačk in 
revije s področja živali in narave. Dogodek 
z delavnicami za otroke bodo ponovili 4. ju-
nija med 9. in 12. uro.

Na stojnici o živalih

akcijske  
cene setov  
zobatih  
jermenov

več na www.avtoservis-lustrek.si
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

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

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

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

ŠIROKA IZBIRA, VISOKA KAKOVOST, NIZKE CENE
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OGLJE 
10 kg 

6,28 EUR

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

PIVO LAŠKO  
ZLATOROG 
0,5 l PLOČ.  
0,99 EUR

PIVO UNION SVETLO  
0,5 l PLOČ. 0,99 EUR 

VILICA PIKNIK NEPLAST 
PVC 100/1 1,40 EUR 
    NOŽ PIKNIK NEPLAST 
   PVC 100/1 1,40 EUR 

        ZAČINJENA ČEBULA  
         PRAŽENA 1 kg     
            2,99 EUR

KROŽNIK PAPIRNATI 4S 160X225 mm 100/1 
                   2,42 EUR

OMAKA  
JACK DANIELS BBQ 

SMOOTH ORIG.  
260 g 8,45 EUR

IGOR KAVČIČ

»Da je prišlo do nekaterih srečanj, je bilo potrebnega tudi deset 
let dela«, je v pogovoru z Mojco Planšak na domačiji Pr' Lenart v 
zaselku Belo pri Medvodah dejal Marko Jenšterle, ko je govoril o 
svoji najnovejši knjigi Intervjuji. Pogovor z gorenjskim novinar-
jem je potekal v okviru letošnje prireditve Noč knjige, v njem pa 
je avtor med drugim nanizal vrsto zanimivih anekdot, ki so se 
nabrale v treh desetletjih delanja intervjujev. Leta 1986 je kot pr-
vega v makedonski Strugi intervjuval ameriškega pesnika Allena 
Ginsberga, zadnjega, Nobelovega nagrajenca za literaturo Maria 
Vargasa Lloso, pa mu je uspelo dobiti leta 2014. Pogovor je pred 
publiko potekal v prijetnem ambientu stare domačije, ki je v širši 
okolici poznana po imenu Pr' Lenartovih ali pri Ta gornih in se 
med drugim ponaša z dragocenim vhodnim portalom, izvirnim 
kamnoseškim in rezbarskim izdelkom iz 19. stoletja.

Literarni večer Pr' Lenart
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Posvetovanje z magistri farmacije o pravilni 
in varni uporabi zdravil, svetovanje o zdravem 
življenjskem slogu ob diabetesu, povišanem 
holesterolu, visokem krvnem tlaku, prekomerni telesni 
teži, osteoporozi in težavah s prostato, pregled kože in 
svetovanje o negi kože, svetovanje o zdravi prehrani, 
program opustimo kajenje.

Meritve s svetovanjem: glukoza v krvi, holesterol, krvni 
tlak, EKG, saturacija, venski pretok, CO v izdihanem 
zraku, kostna gostota.

Žur za malčke: naredi svojo zobno pasto, izdelaj 
svoj inštrument,  ustvari zeleni periskop za lažje 
raziskovanje narave, ustvarjalne in poučne delavnice, 
poslikava obraza, fotografiraj se z Robijem Kranjcem.

Zdrava kuharija: kuharski šov enostavnih 
in zdravih jedi s kuharskim parom Tejani. Vsak 
obiskovalec prejme knjižico receptov.

DAN UGODNIH NAKUPOV

KUHARSKI ŠOV

LEKARNA NA STOJNICAH

GIBAJMO SKUPAJ

ZDRAVA KUHARIJA

PREVENTIVNE
MERITVE

NASVETI ZA zdravo življenjE

ŽUR ZA MALČKE

DOGODEK BO TUDI V PRIMERU DEŽJA.

www.lekarnaljubljana.si

5. 6. 2016, križanke v ljubljani,
med 9. in 17. uro

VSTOPNICA = DOBRA VOLJA

festival_zdravja_oglas_SOTOCJE_90,5x267.indd   1 10. 05. 16   15.45

AKTIVNE POÈITNICE RUTE 2016

od 27.6. do 1.7.2016
za otroke od 7 let dalje

Aktivne poèitnice kjer se bomo zabavali z 
 družabnimi igrami, ustvarjali, igrali nogomet, 

pekli palaèinke in piškote, risali na steklo, na obraz, 
se kopali, plesali, šli na izlet in še kaj.

Cena 220€ se lahko plaèa na 2 obroka po položnici.

V ceno je vkljuèen avtobusni prevoz,
polni penzion, namestitev v veèposteljnih sobah

s kopalnico, uporaba športnih in
plesnih površin, kopanje v bazenu, trenerji in vodenje.

Prijave na email:  do urska.medvode@gmail.com 20.5.2016
Info na 041 684 006
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Društvo za ustno zgodovino, Turistično društvo Smlednik in KUD 
Smlednik s sodelovanjem KUD Oton Župančič iz Sore pripravlja se-
daj že tradicionalno in dobro obiskano prireditev Flancanje. Pote-
kala bo v soboto, 14. maja, z začetkom ob 17. uri na Trgu sv. Urha v 
Smledniku. Osrednji del dogodka bo izmenjava sadik, pripravljajo 
pa tudi kratek kulturni program. Ob 18.10 bo še ogled multime-
dijske predstavitve Smlednika ter razstave ročnih del v dvorani 
KD Smlednik, nato pa se bodo predstavile še članice Študijskega 
krožka Zvedave punce, ki bodo izvedle delavnico polstenja. V pri-
meru slabega vremena bo celotna prireditev v dvorani Kulturne-
ga doma Smlednik. "Novost na letošnjem Flancanju bo poseben 
prostor z oznako "Živa semena", kjer bomo zbirali sadike iz doma 
pridelanih in ekoloških semen, za katere želimo, da bi jih bilo na 
Flancanju vsako leto več. Novost pa bodo tudi skrivnostni lončki s 
sadiko, ki bodo namenjeni najmlajšim obiskovalcem," je povedala 
Andreja Burja Čerin z Društva za ustno zgodovino.

V Smlednik na Flancanje

Potekala bo izmenjava sadik, pripravljajo pa nekaj novosti, tudi  
za najmlajše obiskovalce.
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"V literarni sekciji Fofiteli, ki deluje pod 
okriljem KUD Fofité, smo razmišljali, da 
bi naslednji dogodek pripravili v nara-
vi. Prišel sem do ideje, da bi lahko brali 
drevesom in se jim hkrati zahvalili za to, 
kar nam dajo v življenju. Povezal sem se s 
slovenskim gozdnim mistikom Jakobom 
Šubicem, da nas vodi po poti. Ne vem, da 
bi kje v Sloveniji že potekal kakšen dogo-
dek na tak način," je povedal soorganiza-
tor branja drevesom Gregor Rozman.
Udeleženci so se s Topola odpravili v gozd 
proti Grmadi in se na posebnih točkah 
ustavljali in prebirali drevesom. Bral je 
lahko vsak, pogoj pa je bil, da so dela av-
torska oziroma od bližnjih. Brali so Jakob 
Šubic, Gregor Rozman, Andreja Burja Če-
rin, Kobrowsky in posebna gostja Zvonka 
T. Simčič s performansom zvočnih pesmi 
Rezijanske pesnice Silvane Paletti. Med 
hojo so se ustavili na štirih točkah. "Naj-
prej smo svoja dela prebirali pri mogoč-
ni jelki. Jelka je bolj mehka, stara vrsta. 
Nato smo se ustavili v bukovem gozdu. 
Bukev je mati slovenskega gozda in jo je 
največ v naših gozdovih, daje najbolj sta-
bilno in nežno energijo. Ob tretjem po-
stanku smo z jase imeli tudi lep razgled, 
za konec pa smo se ustavili na Belem pri 
tepkah, kjer smo lahko občudovali belino 

ob cvetenju. Pozornost sem posvetil moč-
nim drevesom, ki so odporna," je pojasnil 
Jakob Šubic s Topola, ki ima do gozda po-
seben odnos. Je tudi gozdar: "Veliko sem v 
gozdovih in iz njih črpam energijo, zagon 
za vsak dan. Drevesa nas najbolj učijo, 
ker preprosto so. Veliko pozornosti posve-
čam resničnemu svetu, ki je bolj počasen 
in ustvarja na dolgi rok, tako kot gozd. 
Verjamem, da se da na ta način živeti in 
preživeti, biti kot drevo: čez zimo bolj pri 
miru, spomladi vzbrsteti, se navzven od-
preti, jeseni požeti plodove svojega dela in 
spet čez zimo bolj mirovati," je dejal Šubic.

Udeleženci, bili so vseh generacij, so bili 
nad dogodkom navdušeni. Združili so re-
kreacijo in kulturo. "Gre za izjemno ide-
jo. To je inštalacija v najboljšem pomenu 
besede. Dogodek je poleg tega medgene-
racijski in takšni celostni projekti, kjer se 
poveže več različnih področij, so priho-
dnost. Vedno me bolj pritegnejo inovativ-
ne stvari in ta je ena najbolj takšnih," je 
dejal Franc Cegnar. Organizatorji so bili z 
obiskom zadovoljni, vsi, ki ste zamudili 
premierno izvedbo, pa se jim boste lahko 
pridružili prihodnje leto. Dogodek naj bi 
postal tradicionalen.

V gozd z literaturo
Branje drevesom so poimenovali dogodek, ki naj bi postal tradicionalen. Udeleženci so 
se podali s Topola v gozd proti Grmadi, se ustavili na štirih točkah in brali drevesom.

Pot ni bila zahtevna in je s Topola vodila v smeri proti Grmadi. Udeležence je vodil Jakob 
Šubic (v ospredju).

Etui za telefon 
za športne aktivnosti

BC LOKA MEDVODE

Športne kamere

Avto nosilci za
mobilne telefone

ZA VSE
   AKTIVNE

30 %
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V občini Medvode bodo letos že osem-
najsto leto zapored ocenjevali hiše, 
kraje, cvetje, okolico … Vsebina tekmo-
vanja je urejenost kraja kot celote kot 
tudi posameznih ambientov in objek-
tov, kakovost turistične ponudbe, ka-
kovost življenja v kraju za prebivalce in 
goste, varovanje naravne in kulturne 
dediščine, varovanje okolja in gosto-
ljubnost Projekt ima za cilj, da občina 
Medvode postane tudi dežela cvetja. 
Glavni organizator je Turistična zveza 
Medvode ob pomoči Javnega zavoda 
Sotočje Medvode. Akcija ocenjevanja bo 
potekala od maja do avgusta, zaključek 
s podelitvijo priznanj bo septembra. 
Rok za oddajo predlogov za ocenjevanje 
je 10. junij 2016. Lepo vabijo vse obča-
ne, da pošljejo predloge, katere objekte 
in kraje v občini naj komisija obišče in 
oceni.

Ocenjevali 
bodo okolico

PRIJAVNICA ZA OCENJEVANJE » MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2016»
Podatki o predlagatelju:
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

Kategorija:
zasebne hiše:
gostinski objekti:
prenočitveni objekti:
turistični objekti:
javni objekti /kulturni, športni,gasilski…./:
javne površine /zelenice, parki…/:
infrastrukturni objekti /križišca, krožišce, mostovi, drogovi/:
šole in zavodi:
kmetijski objekti-kmetije:
industrijsko-podjetniški objekti:
izletniški kraji:
naravna in kulturna dedišcina:
PELINOV CVET /neurejen objekt v obcini/:

Izjava predlagatelja: podpisani dajem Turisticni zvezi Medvode soglasje, da obdeluje moje osebne podatke, navedene v prijavnici. 
Turisticna zveza Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, D.Š.: 60592389 bo v skladu z dolocili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) varoval zbirko osebnih podatkov in jo uporabljal zgolj za namen tekmovanja Moja dežela lepa 
in gostoljubna 2016. V prijavnici se uporablja ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov predlagatelja. Zbirko se 
uporablja do konec leta 2016. Predlagatelj ima možnost preklica tega predloga.

Kraj in datum:                                                                                                      Podpis predlagatelja:

javni zavod sotocje medvode

ˆ

TRGOVINA za dom in hobi

VELJA OD 18. 5. DO RAZPRODAJE



TURIZEM | 25 

MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PETER KOŠENINA

Predstavljamo tretjega izmed petih izletov 
v ponudbi Javnega zavoda Sotočje Medvo-
de. Poimenovali so ga Pod svobodnim son-
cem po občini Medvode. Gre za celodnevni 
izlet, ki se začne v Medvodah, nadaljuje 
v Smledniku, Zavrhu, Pirničah, Golem 
Brdu, Žlebah in se z ogledi zaključi v Sori 
pri Dolinčkovi hiši, ki jo tokrat podrobneje 
predstavljamo. Prvotno se je hiši reklo pri 
Kocjanu. Družina Kocjan je leta 1883 hišo 
prodala in se preselila v Ameriko. Od ta-
krat je v lasti lastnikov s priimkom Šušter-
šič. Leta 1985 je bila z Odlokom razglašena 
za kulturni spomenik lokalnega pomena 
in leta 2000 predlagana za razglasitev za 
kulturni spomenik državnega pomena, 
kar se pa do sedaj še ni zgodilo.

LASTNIKI SO BILI PREMOŽNI

"Dolinčkova hiša v Dolu sodi med naj-
kvalitetnejše, že redko ohranjene objekte 
kmečkega stavbarstva iz 17. in 18. stoletja 
v širšem ljubljanskem prostoru in je naj-
pomembnejši kulturni spomenik v obči-
ni. Gre za nadstropen, delno zidan, delno 
lesen objekt podolžnega tlorisa z značilno 
alpsko tlorisno zasnovo, kjer gre za delitev 
desno od veže, ki jo zidan lok, "šipovnik", 
deli od črne kuhinje, v bivalni del – leseno 
"hišo", in levo od veže v gospodarski del – 
hlev in v nadstropju v kaščo. Posamezni 
arhitekturni elementi na zidanem delu 
hiše, polkrožni portal s posnetimi robovi 
in gotsko oblikovano okno s polico, kažejo 
na čas nastanka verjetno v 17. stoletju, ko 
je prvič omenjena tudi bližnja cerkev (1631). 
Velikost hiše in kvaliteta gradnje zidanega 
dela pričata o takratnih premožnih lastni-
kih, saj je nastala v času, ko je bila veči-
na hiš ali v celoti lesenih ali pa so bile le 
pritlične, zelo redke pa so imele tudi moj-
strsko oblikovano kamnoseško opremo, 
kot jo ima Dolinčkova hiša. Kamnoseški 
mojstri, ki so gradili cerkev v neposredni 
bližini, so morda izpolnili naročilo tudi bli-
žnjemu premožnemu naročniku. Hiša je 
nekaj sprememb doživela tudi v 19. stole-
tju. Prvotna kritina je bila prav gotovo sla-
mnata, a so jo verjetno v začetku 20. sto-
letja nadomestili s cementnim špičakom," 

je nekaj o stavbni zgodovini hiše povedala 
konservatorska svetovalka Damjana Pedi-
ček Terseglav z Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območne enote Lju-
bljana. Hišo smo si ogledali pod vodstvom 
lastnika Franceljna Šušteršiča in njegove 
žene Tončke. "Tukaj je bil doma moj oče. 
Do leta 1975 je v njej bivala teta. Od takrat v 
njej ni živel nihče," je pojasnil Francelj, ki 
stanuje v hiši zraven. 

HIŠA PREMALO OBISKANA

Dolinčkova hiša je bila delno obnovljena. 
"Leta 1998 se je na pobudo Občine Med-
vode začela prenova, z namenom, da se 
hiša odkupi in v njej uredi muzejska po-
stavitev načina življenja in gospodarjenja 
ljudi, ki so živeli v hiši in na tem prostoru, 
obenem pa se hiša vključi v turistično in 
kulturno podobo kraja in občine kot mu-
zejsko-kulturno-informativno-priredi-
tveni prostor. Obnova je do danes le delno 
zaključena, saj bi se morala nadaljevati v 
notranjosti z muzejsko postavitvijo, ven-
dar se je zataknilo pri odkupu hiše. V ob-
novo hiše je bilo tako vloženega že precej 
občinskega denarja, ker pa hiša ni v ce-
loti obnovljena, ne služi svojemu name-
nu. Dokler bo njeno lastništvo zasebno, 
tudi ni pričakovati sprememb. Občina bi 
morala ponovno pristopiti k pripravi za 

odkup," pravi Damjana Pediček Terseglav 
in dodaja, da so bila tudi v lanskem letu 
opravljena nekatera vzdrževalna dela: 
"Odstranile so se lesene dotrajane podni-
ce v veži in utrdila se je nosilna konstruk-
cija pod njimi. Položene so bile nove hra-
stove podnice in odstranjena montažna 
predelna stena med vežo in črno kuhinjo. 
Izdelala se je pohodna površina – lesena 
konstrukcija na podstrešju zaradi lažjega 
prehoda preko kamnitih obokov do gan-
ka. Popravilo se je zunanje stopnišče na 
dvoriščni strani. Tudi v letu 2016 je predvi-
deno nekaj posegov, in sicer: na zidanem 
delu hiše bo izdelan tankoslojni apneni 
zaključni omet, ki ni bil izveden ob pre-
novi v letu 2000. Predvidena je bila tudi 
obnova lesenih dvojnih oken in polknic 
na zidanem delu hiše, vendar za ta dela 
ni bilo odobrenih dovolj sredstev."
Zakonca Šušteršič si želita, da bi hišo v 
celoti obnovili, da bi bila bolj obiskana in 
da bi v njej potekali tudi kakšni dogodki. 
"Letos so jo obiskali le učenci iz POŠ Sora, 
lani so bili upokojenci iz Kočevja. Redko 
pride kakšen posameznik. To je premalo, 
saj gre le za pomembno dediščino. Ob-
čina bi morala več narediti. Pogovarjali 
smo se tudi že o odkupu. V njej bi lahko 
na primer uredili kakšen muzej starih 
predmetov," je še dejal Francelj Šušteršič. 

Najpomembnejši kulturni spomenik v občini
Celodnevni izlet Pod svobodnim soncem po občini Medvode se začne v Medvodah  
in konča v Dolu, kjer smo obiskali Dolinčkovo hišo.

Dolinčkova hiša v Dolu sodi med najkvalitetnejše, že redko ohranjene objekte kmečkega 
stavbarstva iz 17. in 18. stoletja v širšem ljubljanskem prostoru in je najpomembnejši  
kulturni spomenik v občini.
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Najboljše športnice in športniki občine 
Medvode so se v Športni dvorani Med-
vode zbrali na 16. Večeru športa, ki je 
potekal v organizaciji Javnega zavoda 
Sotočje Medvode. Ob pestrem zabavnem 
programu, skozi katerega sta z besedo 
krmarila Jure Galičič in Petra Jenko, so 
najboljšim za dosežke v preteklem letu 
podelili občinska športna priznanja. 

LEA O MOŽNI NASLEDNICI:  
»ANAMARIJA LAMPIČ!«
Strokovna komisija je na podlagi Pravil-
nika o priznanjih športnikom, športnim 
delavcem in športnim društvom v Ob-
čini Medvode podrobno preučila prijave 
na javni poziv ter izbrala dobitnike pri-
znanj. Malo športno plaketo je prejelo 
22 športnikov oziroma ekip: Brina Vozelj 
(atletika, met kopja), Neja Kršinar (atle-
tika, teki), Maja Plaznik (atletika, teki), 
Anja Plaznik (atletika, teki), Tine Hren 
(atletika, teki), Jaka Zupančič (floorball), 
Plesna šola Urška Medvode (Urša Vidic, 
Živa Jamšek, Petra Jamnik, Pika Vidic, 
Tjaša Gabrovec, Maša Hodak Jordan, Tia 
Jagrič, Lara Šlibar, Anja Tome in Anja 
Narobe), Rok Hožič (taekwon-do), Elma 
Rošić (taekwon-do), Ana Marija Šetina 
(badminton), Jaka Ivančič (badminton), 
Miha Ivančič (badminton), članska bad-
mintonska ekipa Mr. Pet Medvode (Miha 
Ivanič, Matic Ivančič, Martin Cerkovnik, 
Rok Jerčinovič, Miha Ivančič, Ana Ma-
rija Šetina, Petra Polanc, Nika Polanič), 
Nika Polanič (badminton), Katja Turi-
nek (badminton), članska moška ekipa 
Teniškega kluba Spin Medvode (Primož 

Volk, Gregor Volk, Grega Boh, Rade Vukič, 
Domen Knez, Primož Žibert Đuričič, An-
draž Belcijan, Klemen Eržen, Žan Brezni-
kar, Nejc Slapnik), Anja Pritekelj (ples), 
Matej Pritekelj (ples), Nina Žavbi Kuna-
ver (smučarski tek), Anja Žavbi Kunaver 
(smučarski tek), KK Medvode – ekipa 
Fantje U15 in Janez Debeljak (kolesar-
stvo). Velike športne plakete je dobilo pet 
posameznikov in ena ekipa: Andrej Žav-
bi (kolesarstvo), Lea Einfalt (smučarski 
tek), Blaž Cof (kajak kanu), Miha Ivanič 
(badminton), Peter John Stevens (plava-
nje) in ekipa fantje U13 Košarkarskega 
kluba Medvode (Bergant Matija, Jorgič 
David, Plavec Valentin, Sajovic Nejc, Go-
dler Majerle Sven, Kokalj Maks, Dobni-
kar Jan, Smolič Žan, Šimenc Nik, Grošelj 
Jure, Hudi Patrik, Vračevič Nikola, Berlič 
Žiga). Na koncu je sledilo še veliki fina-
le: razglasitev športnice in športnika leta 
2015. To sta postala smučarska tekačica 
Lea Einfalt, ki je ta naziv osvojila že petič 
zapored, in plavalec Peter John Stevens, 
ki je športnik Medvod prvič. Nasledil je 
Blaža Cofa.
Lea Einfalt je osvojila 11. mesto na zadnji 
etapi Tour de Skija, bila sedma na svetov-

Športnika leta: Lea petič zapored, Peter John prvič
Na Večeru športa so podelili občinska športna priznanja za leto 2015: dvaindvajset 
malih športnih plaket, šest velikih, razglasili pa so tudi športnico in športnika leta.  
To sta smučarska tekačica Lea Einfalt in plavalec Peter John Stevens.

Najboljše športnice in športniki v občini Medvode za leto 2015



nem prvenstvu za mlajše člane v skiatlonu 
in 26. na svetovnem prvenstvu v prostem 
slogu na 10 km. "Postati športnica občine, 
v kateri živim, mi še vedno veliko pomeni. 
Občutki so isti kot prvič. Veliko je dobrih 
športnic in upam, da sem jim tudi jaz mo-
tivacija, da me končno zrinejo s tega pre-
stola. Po drugi strani pa sem vesela, ker to 
pomeni, da je moja pot konstantna in da 
napredujem. V letu 2015 bi poudarila sed-
mo mesto na svetovnem prvenstvu do 23 
let, uspešno zaključen Tour de Ski in prve 
točke v svetovnem pokalu (20. mesto)," je 
povedala Lea Einfalt, na vprašanje, katero 
športnico vidi kot svojo naslednico na tem 
medvoškem prestolu, pa je odgovorila: "Bi 
kar ostala pri smučarskem teku. Mislim, 
da ima Anamarija Lampič kar dobre obe-
te, da me nasledi za kakšno sezono." Petra 
Johna Stevensa na prireditvi ni bilo, saj 
trenira in študira v Združenih državah 
Amerike, smo ga pa slišali v posnetem po-
govoru. Priznanje je zanj prevzela mama 
Nena Vrhovec Stevens. "Slišala sva se takoj 
po prireditvi. Je zelo vesel. Njegovo življe-
nje je že od četrtega leta posvečeno plava-
nju. Dobiti priznanje v skupnosti, v kateri 
živi, čeprav ga sedaj že dve leti ni tukaj, mu 
veliko pomeni. Rekel mi je, da če me bodo 
kaj vprašali, naj rečem, da se trudi in da 
se bo še naprej ter da je Medvoščan. Ve-
dno je čutil podporo iz lokalnega okolja," je 

povedala. Peter John Stevens se je 8. maja 
vrnil domov, a le za nekaj dni, saj ga čaka 
evropsko prvenstvo v Londonu, kamor od-
haja vsa družina. Držali bodo pesti, da mu 
uspe odplavati normo za olimpijske igre. 
Verjamejo, da mu bo uspelo, saj mu ne 
manjka veliko.

MED NAGRAJENCI NAJVEČ EKIP DOSLEJ

Športniki se bodo zbrali znova prihodnje 
leto, za komentar letošnje prireditve pa 
smo za konec povprašali še Ines Iskra, 
v. d. direktorice Javnega zavoda Sotočje 
Medvode. "Izbira je bila težka, po drugi 
strani pa lahka, ker imamo pravilnik, ki 
se ga strogo držimo. Po dolgem času je 

Peter John Stevens odvzel naziv športnika 
leta Blažu Cofu, s katerim sta bila konku-
renta že v zadnjih letih. Izbira športnice 
in športnika leta je pravzaprav najtežja. 
Posebnost je tudi, da je priznanje prejelo 
toliko ekip kot še nikoli v zgodovini prire-
ditve. To je res velik uspeh za tako majh-
no občino. Veseli tudi, da so med nagra-
jenci tudi novi obrazi in da imamo tako 
mlade kot tudi starejše, ki so uspešni na 
športnem področju," je dejala. 
V programu prireditve so nastopili Ple-
sna šola Urška Medvode, Baletna šola 
Stevens, videli pa smo tudi gimnastične 
veterane Športnega društva Sokol Beži-
grad.

Tudi letos so pripravili zanimiv program, ki so ga popestrile tudi plesalke Plesne šole  
Urška Medvode.
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V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

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

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

 
 

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

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

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

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

Za vaše kuharske mojstrovine  
je nova kuhinja prava izbira.
Priporoča Peter Prevc!

KUHINJA URBANA

-45%  
za vse kuhinje  

do 15. maja
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: ANDREJ LEŠNJAK

Godba Medvode je 30. aprila v Ljublja-
ni sodelovala na 25-letnici delovanja 
Evropskega reda vinskih vitezov. Gre za 
edinstveno povorko, ki je štela okrog tri-
sto ljudi s številnimi visokimi gosti.
Slovesnost se je začela s sprejemom čla-
nov reda v Grand Hotelu Union. V proto-
kolarnem delu je sledil sprevod čez Pre-
šernov trg mimo Robovega vodnjaka do 
ljubljanske Stolnice, na čelu katerega je 
za glasbeni korak skrbela KD Godba Med-
vode s svojimi koračnicami. V Stolnici 
je sledila maša, ki jo je vodil ljubljanski 
stolni župnik in prošt Jožef Lap s soma-
ševalci. Po končanem mašnem obredu 
pa je bil na vrsti uradni viteški del velike 
slovesnosti, na katerem je Evropski red 
vinskih vitezov blagoslovil konzularne 
atribute ter medse sprejel nove člane. V 
tem delu slovesnosti je trobilna sekcija 
Godbe Medvode poskrbela za slavnostne 
fanfare, na koncu pa zaigrala še sloven-
sko, viteško in evropsko himno. V pro-

tokolarnem redu se je nato v spremljavi 
koračnic Godbe Medvode povorka vrnila 
v Grand Hotel Union, kjer so nadaljevali 
s programom in slavjem. "Z Evropskim 
redom vitezov vina smo sodelovali že 
pred dvema letoma v Sori na Veliki vite-

ški svečanosti. Zelo smo počaščeni, da so 
se ob svojem jubileju, 25-letnici delovanja 
Konzulata za Slovenijo, spomnili na nas 
in da smo bili z našo glasbo in igranjem 
del njihovega praznovanja," so povedali 
pri Godbi Medvode. 

Medvoški godbeniki v družbi vitezov vina

Godba Medvode (desno) je bila na čelu okrog tristočlanske povorke.
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MAJA BERTONCELJ  
FOTO: SRDJAN ŽIVULOVIĆ, REUTERS

V aprilski številki Sotočja smo predsta-
vili znanega fotografa Srdjana Živulo-
vića iz Studenčic, tokrat lahko pišemo 
o njegovem velikem dosežku. Postal je 
prvi Slovenec s Pulitzerjevo nagrado. To 
je ameriška nagrada, ki šteje kot najviš-
je narodno priznanje za novinarski tisk, 
literarne dosežke ali skladateljstvo. V 
New Yorku jo podeljuje Univerza Colum-
bia. Letošnjo nagrado za fotografijo so si 
razdelili fotografi New York Timesa in 
tiskovne agencije Reuters za fotografije 
o evropski migrantski krizi. Med nagra-
jenimi je tudi slovenski fotograf Srdjan 
Živulović, ki od slovenske osamosvoji-
tvene vojne sodeluje z Reutersom.
Nagrado je prejel za fotografijo, ki pred-
stavlja prve begunce na poti iz Rigonc pro-
ti Brežicam, ko še ni bilo humanitarnih 
delavcev, posneta pa je bila tik pred Breži-
cami 20. oktobra lani. Je ena v nagrajeni 
seriji fotografij tiskovne agencije Reuters, 
s katero sodeluje od slovenske osamosvo-

jitvene vojne. Serija fotografij vključuje 
prizore z balkanske migrantske poti. Fo-
tografijo je izbral in prijavil Reutersov tim 
urednikov. "Nagrade sem bil zelo vesel, 
ponosen sem tudi na svoje kolege, ki še 
čakajo na takšne dogodke. To je fotogra-
fija, ki bi jo izbral tudi sam. Prizor, ki ga 
predstavlja, imam še povsem v spominu. 

Točno vem, kam sem pokleknil. Imel sem 
srečo, ker so bili begunci tako razredčeni, 
da se je videla njihova silhueta v vodi. Fo-
tografija je bila posneta pozno popoldne 
nekaj sto metrov pred brežiškim zbirnim 
centrom, ko je bila za njimi že večina poti. 
Spremljal sem jih od treh ponoči," je pove-
dal nagrajeni fotograf. 

Pulitzerjeva nagrada za Srdjana Živulovića
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KOLEDAR DOGODKOV MAJ/JUNIJ 2016:
Telefon za naročanje: 051 601 997 
6. 5., 17. 5., 31. 5.:  Vitaminsko mineralni test 

19. 5., 26. 5., 2. 6.: Iridološka analiza  - analiza očesne šarenice
18. 5.: Bolečine v  sklepih – svetovanje o uporabi izdelkov BACK ON TRACK

25. 5.: Neinvazivni odčitek krvne slike – vpogled v homeostatsko stanje vašega  
telesa – BON ZA 50% POPUST DOBITE V TRGOVINI MEDIVITAL 

3. 6.: PEDIKURA – NEGA STOPAL Z NARAVNIM BALZAMOM SIXTUS
15. 6.: KOZMETIČNA NEGA OBRAZA Z NARAVNO KOZMETIKO GAMARDE

NOVO  
V MEDIVITALU

V Medivitalu po  
novem lahko  

dobite neinvazivni  
odčitek krvne slike 

– vpogled  
v homeostatsko 

stanje  
vašega telesa. 
 BON ZA 50%  

POPUST DOBITE  
V TRGOVINI  
MEDIVITAL

NOVO V TRGOVINI     
ORTOPEDSKI NATIKAČI –  
ZAPRTI ALI ODPRTI MODEL

19,90 EUR
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TAJA MALNAR, 7. A, OŠ PRESKA

Zgodaj zjutraj je. Hlad mi piha okoli nog, 
saj nisem več pokrita z odejo. Pri mo-
jih  nogah spi sestrin maček. Sicer ga ne 
maram, a zadnje čase mi je všeč, da spi 
pri meni. Že več tednov me ni v šolo, saj 
sem omedlela. Pri moji glavi na nočni 
omarici zazvoni moj telefon. Nisem še 
popolnoma zbujena.
Dvignem telefon, kliče Arturjeva mami. 
Govori mi: "Kaja, lahko prideš k Artur-
ju? Ves čas govori samo o tebi." Nič ne 
razmišljam, takoj se  oblečem in grem. 
Tečem do njega, saj se je pred časom 
poškodoval. Ko je šel v šolo, je srečal Do-
minika, on je največji "frajer" naše šole. 
Nekaj časa sta skupaj hodila po pločni-
ku, potem pa je Dominik predlagal, da 
bi šla čez cesto kar tam, kjer ni prehoda 
za pešče. Artur se je strinjal. Dominik je 
odskočil, na cesti se je pokazala rdeča 
kri, Artur je obležal na tleh. Od takrat 
Dominika sovražim, saj je zbežal s kra-
ja nesreče. Zdaj pa stojim pri Arturjevih 
vratih in razmišljam, kako naj se obna-
šam do njega, kaj se je zgodilo mojemu 
edinemu prijatelju, ali bova še vedno 
trenirala plavanje, zakaj govori samo o 

meni, kako se bo obnašal do ljudi, za-
kaj je njegova mama po telefonu zvene-
la tako žalostno … Potrkam. Odpret mi 
pride Arturjeva mama. Pravi, naj grem v 
dnevno sobo, da je Artur tam. Grem na-
ravnost tja in vidim Arturja ležati na po-
stelji in brati knjigo. Nekaj časa ga opazu-
jem. Njegovi črni lasje mu včasih zdrsijo 
pred oči in si jih odriva s svojimi močni-
mi rokami. Še vedno je atletske postave. 
Njegove zelene oči mu poskakujejo sem 
ter tja, ko bere knjigo. Le njegove noge so 
čisto suhe. Ogovorim ga: "Oj, lepotec, kako 
si kaj?" Obrne se proti meni in se na-
smehne: "Kaja, si le prišla! Mislil sem, da 
te ne bo še stoletja." Pogledam na uro: "Saj 
je trajalo le 15 minut, odkar me je klica-
la tvoja mama." "Saj to je skoraj stoletje," 
reče ter se nasmehne. Na prvo vprašanje 
si že odgovorim – do njega se lahko obna-
šam normalno. Kar naenkrat me vpraša: 
"O čem razmišljaš?" "O ničemer, samo o 
šoli." On ve, da lažem. Noče me posiljevati 
z vprašanji. "Kaj se ti je zgodilo?« preki-
nem molk. "Nič, razen tega, da sem pri-
stal na invalidskem vozičku." Ko to slišim, 
najprej razmišljam, potem pa planim v 
jok. Reče mi: "Pridi k meni. Saj bi jaz prišel 
k tebi, ampak ne morem." Ko se umirim, 
mi pove, da bo moral začeti hoditi v drugo 
šolo, tako z dvigalom ali pa v tako z enim 
nadstropjem. Zdaj poznam odgovore na 
vsa vprašanja. Nič ne bo s plavanjem, z 
normalno šolo, s smejanjem na šolskih 
hodnikih, konec je vseh tistih norih stva-
ri. Pove tudi, da se bova zagotovo še vide-
vala in  bova najboljša prijatelja za vedno, 
da me bo prišel gledat na vsak moj nastop 
s kitaro ali na treninge plavanja. Bojim se 
zanj. Nato me začne spraševati o meni, 
saj je nekako izvedel, da sem omedlela, 
ko sem tekla k njemu. Poslušam ga samo 
na pol. Odgovore mu momljam. Šele zdaj 
ugotovim, da sem mu zlezla v naročje in 
da sem naslonjena na njegove prsi in da 
še vedno jočem. V dnevno sobo pride Ar-
turjeva mama in reče, da moram oditi. 
Artur jo odslovi in jo prepriča, da lahko 
ostanem pri njem še pol ure. Še cele pol 
ure se stiskam k njemu in oba ostajava 
v popolni tišini. Na koncu mu rečem, da 
moram iti. Reče, da je tako prav, in me 
poljubi na čelo. 
Doma se vržem na posteljo in prespim 
cel dan in celo noč. Zjutraj moram v 

šolo, v deveti razred. Šolo zdaj sovražim 
z dna srca. Včasih sem jo oboževala, saj 
sva tam z Arturjem počela nore stvari. 
Hodim s sklonjeno glavo, ko se zaletim 
v nekakšen stol. Vidim oblazinjen stol 
z velikimi kolesi in ročaji na vrhu. Na 
njem vidim sedeti Arturja! Objamem ga 
pred vsemi in jočem, a tokrat od sreče. 
Moje življenje se je spremenilo na bolje 
v eni sekundi. Razloži mi, da mu bodo 
naredili tekoči trak, da se bo lahko pre-
mikal po šoli, in da potrebuje samo še 
nekoga, ki bi malo poskrbel zanj. Zo-
pet se smeji, to je najlepši nasmeh na 
celem svetu. Seveda bom skrbela zanj! 
Niti v sanjah ne bi dovolila, da zanj skr-
bi kdo drug. 
Nekaj dni se okoli njega vrti mnogo 
meni neznanih otrok. Vsak vpraša, ali 
mu lahko kako pomaga, a on po nava-
di odgovori, da že ima nekoga, ki skrbi 
zanj. Pogleda me in se smeji. Vsak dan 
ga pospremim domov. Roke se mu že 
tako okrepijo, da bi lahko dvignil mar-
sikaj, česar odrasli ne bi mogli. 
Vse mineva v miru, dokler ne zbolim in 
ne morem več skrbeti zanj. Začne se z 
angino, zato moram ostati doma. Artur 
prosi nekoga drugega, da ga pospremi 
domov. Imam toliko časa. Razmišljam, 
kaj bi lahko storila zanj, želim mu ne-
kako pomagati. Prijateljica mi vsak dan 
na mojo skoraj grožnjo prinaša domov 
knjige o invalidnosti. Ugotovim, da lah-
ko Artur spet hodi. S pomočjo terapije na 
manj poškodovani nogi in proteze na bolj 
poškodovani. Ugotovim tudi, da to stane 
veliko denarja. Mamo prisilim, da mi do-
voli v šolo. V šoli garamo kot nori. Ampak 
ne za učno snov, ampak za Arturja. Ko Ar-
tur pride v šolo, imamo že pravi sejem. Z 
ostalimi otroki naredimo okrasne in upo-
rabne reči ter jih prodajamo odraslim. 
Znesek bomo namenili Arturjevi opera-
ciji. Artur stoji z odprtimi usti, ko mu to 
povem. Cela šola se mu smeji. 
Po treh mesecih Artur hodi! Sicer še po-
trebuje oporo, ampak mu gre odlično. 
Spet se skupaj smejiva, skupaj premagu-
jeva ovire, počneva nore stvari, celo pla-
vati spet začne. Življenje je zopet lepše. Si-
cer še nima takšne kondicije, da bi lahko 
tekel ali hodil v hribe. Ampak jaz upam, 
in če upam in se z dejanji pomikam proti 
upom, nama bo uspelo.

Moj prijatelj se je poškodoval v nesreči in je na  
invalidskem vozičku

S šolo v gozdu
Učenci od 6. do 9. razreda POŠ Topol so se 
z Jakobom Šubicem, ki vodi gozdne vrtce in 
šole, odpravili na odkrivanje notranjih ko-
tičkov. Ni se jim bilo treba odpraviti daleč: v 
gozd, ki je le streljaj od katarinske šole. Ob 
tej priložnosti so nastale tudi iskrene misli 
učenke Sarah Comba.

Narava je zame dragocena.
Narava je lep, miren in tih prostor.
Ko sem žalostna, jezna, zaljubljena
in vesela, grem v gozd.
Gledam dragocenost gozda 
in pozabim slabe stvari.
Sedim in sedim, gledam sončni zahod.
Sončni zahod naredi svetlobo med drevesi.
In ko gledam to lepoto, se moje zelenkaste, 
modre oči svetlikajo.
Srce mi bije, imam toplo kožo in 
lepota gozda se zrcali v moje oči.
Lepi gozd, pomagaj mi.
Lepi gozd, lep si!
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Ne visoka tehnologija niti ekologija niti 
ne zmogljivosti, gospodarnost je na pr-
vem mestu! To je bistvo, najpomemb-
nejša lastnost Peugeotove tristoenke.
Namenjena je za daljša potovanja, je hkra-
ti vzdržljiva in zanesljiva, se ponaša s 
tehnološkimi dosežki blagovne znamke, 
njena vsestranska uporabnost pa se vsak 
dan posebej izkaže za pravega aduta. Tako 
v mestnem središču kot na bolj težavnih 
cestnih odsekih se peugeot 301 po zaslu-
gi izjemnih voznih kakovosti optimalno 
prilagodi razmeram na cesti. Peugeot 301 
hkrati združuje izrazite stilske linije, so-
dobno opremo in prostorno notranjost. Če 
se boste odločili za novega peugeota 301, 
se vam ne bo več treba odločati med ra-
zumom in emocijami. Francozi pač vedno 
vedo, kaj sodoben voznik najbolj potrebuje.
Če se vrnemo na zunanji videz. Je videti 

Tristoenka
Peugeot 301 ponuja jasen pogled na smernice, ki so trenutno najbolj  
aktualne v avtomobilski branži.

Enostavnost in gospodarnost

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠAMALGAJ
Tržaška 108, Ljubljana, tel.: 01/2000 550

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,0 l/100 km. Emisije CO2 95–134 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074–0,0452 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00002–1,09 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–19,12.Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembnoprispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernopovišanim
koncentracijamprizemnegaozona, delcevPM10 inPM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. RenaultNissanSlovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511Ljubljana.

RenaultMEGANE
Prebudi svojo strast.

Novi
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preskop za današnje trende? V Peugeotu 
pravijo, da združuje najnovejše stilske 
zapovedi blagovne znamke in da nas 
očara z elegantno oblikovno zasnovo, 
karakterno obliko karoserije in uravno-
teženimi linijami, preko katerih izraža 
svojo modernost. Prepoznavno podobo 
peugeota 301 izražajo poudarjen prednji 
del, usločen profil, iz katerega je razvi-
dna izjemno prostorna notranjost, in 
oblika karoserije, ki nakazuje na učinko-
vito lego na cesti. Kajti bivanje v peuge-
otu 301 naj ne bi bilo samo nekoliko bolj 
prijetno …, biti mora veliko lepše!
Nastal je na podaljšani platformi modela 
208, vendar je mersko bližje tristoosmici. 
Izdelava je prilagojena slabim cestnim 
podlagam, saj je poudarek na mehkem 
blaženju, robustni izdelavi in dodatni 

zaščiti podvozja. Dolžina avtomobila, 
ki znaša skoraj štiri metre in pol, nam 
zagotavlja dovolj prostora v notranjosti. 
Deljive zadnje klopi bomo deležni le od 
druge stopnje opremljenosti, torej bomo 
pri vstopni opremi Access poleg deljive 
klopi prikrajšani tudi za klimatsko na-
pravo, radio s CD-predvajalnikom ter 
električno nastavljivi zunanji ogledali. 
Oprema Active je 900 evrov dražja in vse 
te stvari že ima.
Na voljo so trije motorji. Pri bencinskem 
motorju s prostornino 1199 cm3, ki se 
vgrajuje s 5-stopenjskim ročnim ali ro-
botiziranim ročnim menjalnikom, sta 
bili združeni nova generacija trivaljnih 
motorjev in tehnologija za nadzorovano 
težo vozila. S tem omogoča zelo dobro 
ravnovesje med ugodjem v vožnji in 

porabo goriva. Bencinski motor s pro-
stornino 1587 cm3, ki je na voljo s 5-sto-
penjskim ročnim ali 4-stopenjskim sa-
modejnim menjalnikom, je naslednik 
generacije motorjev, ki se je dokazala že 
pri vseh modelih Peugeotove prodajne 
palete, in je bil deležen tehničnih izbolj-
šav, ki so omogočile nižjo porabo gori-
va in po zaslugi katerih se peugeot 301 
lahko izkaže s svojo dinamičnostjo. Di-
zelski motor s prostornino 1560 cm3 je 
na voljo skupaj s 5-stopenjskim ročnim 
menjalnikom, izvrstno združuje učin-
kovitost, prožnost pri uporabi in porabo 
goriva. Osnovna tristoenka stane 10.500 
evrov. Če ostanete pri osnovi, boste še 
najbolj zadovoljni, seveda, če boste pri-
znali, da od avta pričakujete vse tisto, 
kar potrebujete v današnjih časih.

www.avto-stekla.si

Zbiljska cesta 5, Medvode 

www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

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

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

T: 04 50 22 000

www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 
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AVTOHIŠA REAL, d.o.o., PE Remont, Ljubljanska 22, Kranj, tel: 04 2015 223, www.remont-kranj.si

Vozi, kar si.

5 let jamstva*
5 let brezplačnih servisnih pregledov**

       Renault TWINGO
           EXPRESSION SCe 70
 
             Klimatska naprava
             Radio r&go + Bluetooth USB AUX z upravljalnikom ob  
             volanu
             Električni pomik prednjih stekel
             Pomoč pri speljevanju v klanec
             Led dnevne luči            že za 8.990 €

    Klimatska naprava
    Radio MP3 z Bluetooth + USB + AUX z   
    upravljalnikom ob volanu
    Regulator in omejevalnik hitrosti
    Pomoč pri speljevanju v klanec
    LED dnevne luči                                     že za 9.990 €

    Klimatska naprava
       Radio MP3 z Bluetooth + USB + AUX z upravljalnikom
       ob volanu
       Kartica Renault
       Platišča iz lahke litine 16’’
       Meglenki spredaj
                        že za 13.690 €                                 

        Renault KANGOO
            CONFORT DCi 75

   Renault KADJAR
     LIFE ENERGY TCE 130

        Renault SCENIC
        EXPRESSION TCE 115 ENERGY

 
              Klimatska naprava
              Vzdolžni strešni nosilci 
              Meglenki spredaj
              Radio MP3 z AUX, USB in Bluetooth vmesnikom
              Sredinska konzola z naslonom za roke 
        že za 14.300 €

     Klimatska naprava, LED dnevne luči
     Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
     Regulator in omejevalnik hitrosti
     Električni pomik stekel spredaj
     4 varnostne blazine + 2 varnostni zavesi  
   že za 19.100 €

 
         Samodejna klima naprava z ločenim uravnavanjem        
         voznik / sovoznik
         Brisalnika s senzorjem za dež
         Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju
         Električni pomik prednjih in zadnjih stekel                      
                        že za 15.000 €

   Renault CLIO
     AUTHENTIQUE 1.2 16V + PAKET COOL

      Renault CAPTUR
      EXPRESSION ENERGY TCe 90 STOP&START

V mesecu maju izbirate VI!

Izberite si vozilo, ki ustreza vašim potrebam, načinu vožnje in vašemu karakterju. Udobna, varna in varčna so 
namreč prav vsa! V maju si v Remontu Kranj ob nakupu novega Renaulta zagotovite 5 brezskrbnih let: 5 let 
jamstva, 5 let brezplačnih servisnih pregledov, poleg tega pa še brezbrezplačno obvezno in kasko zavarovanje 
proti kraji za prvo leto. 
Ne zamudite te odlične priložnosti! Dopusti in potepanja so pred vrati - naj vam jih popestri novi Renault!

Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za obisk ali testno vožnjo:  04 2015 223

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault Financiranja. **Velja ob nakupu preko Renault 
financiranja. Več o pogojih na www.renault.si. Poraba pri mešanem ciklu 3,3–5,6 l/100 km. Emisije CO2 85–127 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta tokrat svetuje o upora-
bi ozkolistnega trpotca. "Če bi v enem 
stavku strnili naše vedenje o ozkoli-
stnem trpotcu, bi verjetno vsi rekli pri-
bližno takole: 'Odtrgamo svež list, ga 
zmanemo med prsti in pritisnemo na 
prasko ali ranico, ki se potem ne vna-
me, ampak se lepo zaceli.' Navedena 
trditev popolnoma drži, trpotec pa ima 
tudi druge zdravilne lastnosti," pravi 
in nadaljuje: "Ozkolistni trpotec nabi-
ramo od aprila do oktobra. Rastlina je 
trajnica, raste po travnikih in ob poteh. 
To je ena izmed zdravilnih rastlin, ki je 
ni težko najti. Uporabni so nadzemni 
deli, suličasti listi, ki jih moramo čim 
hitreje posušiti, sicer počrnijo, in cve-
tovi. Učinkovine v ozkolistnem trpotcu 
so glikozidi, sluz, klorogenska kislina, 
ursolna kislina ter kremenčeva kisli-
na. Na sluznici zgornjega dela dihal-
nih poti naredijo tanko oblogo, ki slu-
znico ščiti pred draženjem. Učinkovine 
imajo tudi blago protimikrobno delo-
vanje. Največkrat ga uporabljamo pri 
težavah z dihali, kot so za pomirjanje 
dražečega kašlja, za zdravljenje bron-
hitisa, prehlada ter pri vnetjih grla in 
žrela (sirup). Je blago sredstvo za iz-
kašljevanje (sirup in čaj). Ker je blag 
adstringent, ga uporabimo za celjenje 
ran in pri pikih žuželk (liste zmanemo 
in položimo na rano). Uporablja se tudi 
pri vnetem sečnem mehurju, saj ima 
zaradi kalija diuretičen učinek (čaj). 
Pospešuje presnovo, čisti kri ter poma-
ga tudi pri boleznih želodca, driski in 
hemoroidih (čaj)."

ČAJ

Marješka Pehta si iz trpotca pripravi 
čaj, ki ga pije trikrat na dan: dve žlič-
ki zdrobljenih posušenih listov prelije s 
skodelico vrele vode in pusti stati deset 
minut. Čaja ne sladka, po želji pa vmeša 
žlico medu ter limono.

SIRUP

Trpotčev sirup dela po naslednjih na-
vodilih: v kozarec z navojem da plast 
narezanega trpotca, plast medu (lahko 
tudi sladkor, ki se žal težko stopi) in 
tako ponavlja do vrha, tesno zapre ko-
zarec, ga pospravi v teman prostor, ki 
ima konstantno temperaturo. Večkrat 
preveri, da ne bi nastala tekočina zače-
la vreti. Čez mesec do dva tekočino pre-
cedi skozi gazo ali zelo gosto cedilo in 
nastalo tekočino prelije v stekleničke 
in postavi v hladilnik, tako da je lahko 
brez skrbi, da bo zdržal celo obdobje, ko 
se pojavljajo prehladna obolenja. "Otro-
ci naj uživajo eno čajno žličko trikrat 
na dan, starejši pa jedilno žlico trikrat 
na dan," še svetuje.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Ozkolistni trpotec
Nabiramo ga od aprila do oktobra.

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

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Čeprav so avtomobili še vedno, kot 
radi rečemo, "in", pa se čedalje več 
ljudi odloča, da bi imeli v družini tudi 
svojo "žival'co", predvsem muco ali 
kužka, ki ju je tudi najlažje "vzdrževa-
ti", če se nekoliko praktično izrazim. 
Marsikdo je že ugotovil, da mnoge ži-
vali prav dobro, celo zdravilno deluje-
jo na človeka, ki se z njo ukvarja. Med 
te sodijo tudi konji, jahanje na njiho-
vih hrbtih izredno pomirja. Imeti svo-
jega konja je, kajpak, kar drag "šport", 
a se investicija izplača, če sinu ali 
hčerki že od mladih nog vcepljamo 
odgovornost do živali, saj ne gre le za 
jahanje, ampak vsakodnevno hranje-
nje, krtačenje, sprehajanje in drugo 
nego. In kje sem naredil ta posnetek? 
Odgovore pošljite do konca aprila na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, s pripisom 'za Sotočje'. 
En pravilen odgovor bomo izžrebali in 
pošiljatelja nagradili. V aprilski števil-

ki sem vas izjemoma spraševal o dveh 
podobnih fotografijah (tokrat obja-
vljamo eno). Naredil sem ju na brvi 
čez Soro pod Dolom. Na prvi je zadaj 
Lubnik, na drugi pa Šmarna gora. Žreb 
je določil, da nagrado prejme Teja Ke-
ber iz Rakovnika.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?
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Prodajalne:

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

VODICE, 
Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011

VIŽMARJE, 
Tacenska cesta 67 

T: 01/5124-666

DOBRUNJE, 
Cesta II. Grupe odredov 43 

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

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

ob sobotah od 8. do 13. ure. K
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   SADIKE TRAJNIC  
IN ENOLETNIC

   BALKONSKO CVETJE IN 
STRUKTURNE RASTLINE

   GNOJILA  
S PODALJŠANIM  
DELOVANJEM

   SADIKE ZELENJAVE, 
DIŠAVNIC

VSE ZA VRT  
IN POLJE

PETRA ŠPUR KREK

Živkasta kosmulja ali zelenčica (Chlo-
rophytum comosum) je ena izmed sob-
nih rastlin, ki bi jo zaradi njene sposobno-
sti čiščenja zraka morali imeti v vsakem 
gospodinjstvu. Celo NASA jo je poleg tašči-
nega jezika in spatifila označila kot eno 
najboljših prečiščevalk prostorov, saj iz 
zraka uspešno odstranjuje formaldehid, 
ogljikov monoksid ter druge toksine.
Zelenčice izvirajo iz Južne Afrike, sedaj 
pa so razširjene po tropskih predelih 
celega sveta. Zelenčice slovijo kot ena 
najmanj zahtevnih sobnih rastlin. Do-
bro uspevajo v močno ogrevanih kot 
tudi hladnih prostorih, brez težav pre-
živijo na zelo sončnih kot tudi senčnih 
rastiščih. Rastline sicer niso občutjive 
na nizko zračno vlažnost, a jo vseeno 
občasno rosimo. V obdobju najbolj buj-
ne rasti (od februarja do septembra) 
jih moramo zmerno do obilno zalivati, 
v obdobju mirovanja (od oktobra do ja-
nuarja) pa moramo zalivanje prilago-
diti sobni temperaturi in jih na toplem 

rastišču zalivamo močneje kot na hla-
dnem. Od marca pa vse do septembra 
pa z rednim tedenskim dognojevanjem 
rastline spodbujamo k bujnejši razrasti 
ter razvoju lepših zdravih listov. Zelen-
čice presajamo šele takrat, ko kore-
ninski sistem toliko zraste, da rastlino 
''dvigne'' iz premajhnega lončka. Zelen-
čice najlažje in najhitrejše razmnožuje-
mo z mladikami, ki nastanejo na pri-
tlikah starejših rastlin. Ko vidimo, da 
je mladika že dovolj razvita, jo ločimo 
od matične rastline in njen spodnji del 
položimo v kozarec z vodo, kjer se zelo 
hitro razvijejo dovolj močne korenine, 
da jih lahko posadimo v zemljo. Četudi 
je njena vzgoja zelo nezahtevna, se vča-
sih zaradi zares slabe nege na rastlinah 
razvijejo listne uši, ki se jih kaj hitro 
ubranimo z najrazličnejšimi pripravki 
proti insektom. Zaradi zimskega gno-
jenja med prezimovanjem na pretoplih 
mestih in pomanjkanja svežega zraka 
postane rastlina premehka, tako da se ji 
listi lomijo in cefrajo. Tako rastlino pre-
stavimo na bolj zračno in svetlo mesto.

Živkasta kosmulja ali zelenčica 

Zelenčica (spodaj levo) v družbi zmajevke, 
taščinega jezika ter spatifila 
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Petek, 13. 5. 2016  klub Jedro, ob 21. uri

KONCERT SKUPINE STARE DEVICE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si 

Petek, 13. 5. 2016  KD Sejalec umetnosti Zgornja Senica 2, ob 19. uri

POEZIJA MIRE VELKAVRH
KD Sejalec umetnosti, T: 041 511 147, E: agata.trojar@gmail.com

Petek, 13. 5. 2016  Aljaževa domačija, ob 19. uri

ODPRTJE RAZSTAVE IDRIJSKE ČIPKE IN MALE KERAMIKE
KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Petek, 13. 5. 2016  Kulturni dom Smlednik, ob 20. uri

KONCERT SLOVENSKIH NARODNIH PESMI IN RAZSTAVA  
SMLEŠKIH KLEKLARIC
KUD Smlednik – Smleški žarek, T: 040 463 501

Sobota, 14. 5. 2016  Aljaževa domačija, ob 9. uri

LUTKOVNE DELAVNICE /DELAVNICE BODO TUDI 21. IN 28. 5./
KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Sobota, 14. 5. 2016  Aljaževa domačija, ob 9. uri

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE /TUDI 15., 21., 22., 28., IN 29. 5./
KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Sobota, 14. 5. 2016  Aljaževa domačija, ob 10. uri

HIŠA V KMEČKI HIŠI /VSAKO SOBOTO DO 27. 6./
KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Sobota, 14. 5. 2016  Trg sv. Urha v Smledniku, ob 17. uri

FLANCANJE 2016
TD Smlednik, KUD Smlednik, Društvo za ustno zgodovino, T: 041 568 276

Ponedeljek, 16. 5. 2016  Gostišče Stan, ob 10. uri

PROMOCIJA SEKCIJE ZA OŽIVLJANJE STARIH OBIČAJEV 
KUD JaReM, T: 041 384 098, E: kud.jarem@gmail.com 

Torek, 17. 5. 2016  Zbor izletnikov je na avtobusni postaji pred trgovino 
Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: DESNIĆ-PODČETRTEK-OLIMJE-ROG. SLATINA
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902, E: irena.krasnik@gmail.com 

Torek, 17. 5. 2016  KD Sejalec umetnosti Zgornja Senica 2,  
od 16. do 17. ure

BEREMO POD SEJALČEVO LIPO, PRINESITE LASTNA LITERARNA DELA
KD Sejalec umetnosti, T: 041 511 147, E: agata.trojar@gmail.com

Torek, 17. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD ČETRTEGA 
LETA DALJE) 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Torek, 17. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

IRENA POTOČAR PAPEŽ: JEZIKOVNA ODLIČNOST. SKUPAJ BOMO TRLI 
JEZIKOVNE OREHE.
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si 

Torek, 17. 5. 2016  Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri

TONE UMEK: »IZ ROŽNATEGA VRTA« ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE
KUD Pirniče, T: 041 550 668, E: sabinaspanjol@gmail.com 

Sreda, 18. 5. 2016  Center Medvod, od 16. ure naprej

TRŽNICA ZNANJ 2016  - PARADA UČENJA TVU 2016
KD Sejalec umetnosti, T: 041 511 147, E: agata.trojar@gmail.com

Sreda, 18. 5. 2016  Kulturni dom Pirniče, od 16. ure naprej 

DAN ODPRTIH VRAT:  OB 17. URI KAKO NASTANE GLEDALIŠKA  
PREDSTAVA? OB 18. URI INTERAKTIVNA GLEDALIŠKA VAJA:  
MED ZVEZDAMI
KUD Pirniče, T: 041 550 668, E: sabinaspanjol@gmail.com 

Sreda, 18. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 

RAČUNALNIŠKA DELAVNICA: OSNOVE ZA VSE, KI SI ŽELITE Z NAŠO  
POMOČJO STOPITI V VIRTUALNI SVET.
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 18. 5. 2016   Prostor pred Knjižnico Medvode, ob 16. uri 

USTVARJALNA DELAVNICA PISANIH VETRNIC IZ PAPIRJA; KNJIŽNICA 
MEDVODE NA TRŽNICI TVU.
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Od 18. 5. do 2. 6.  Knjižnica Medvode, brez otvoritve.                                                                                                                           

RAZSTAVA OB ZAKLJUČKU ŠPANSKE BRALNE ZNAČKE POD  
MENTORSTVOM GOSPE PREGELJ IZ ZALOŽBE MALINC.                                                                                                                                       
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 18. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

REIKI, ENERGIJA LJUBEZNI. PREDSTAVITEV KNJIGE MLADE MOJSTRICE 
REIKIJA TATJANE FRUMEN.
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 19. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 18. uri 

KNJIŽNI VEČER NA SOTOČJU S TILKO JAMNIK
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 19. 5. 2016  Kulturni dom Pirniče, od 17. ure naprej 

DAN ODPRTIH VRAT: OB 18. URI LUTKOVNA PREDSTAVA ZVEZDICA  
ZASPANKA OB 19. URI ODPRTJE MINI RAZSTAVE »POUŠTER«  
IN SLOVESNI ZAKLJUČEK PROJEKTA »LIKI« ZA ODPRTIMI VRATI
KUD Pirniče, T: 041 550 668, E: sabinaspanjol@gmail.com 

Petek, 20. 5. 2016  klub Jedro, ob 18. uri

URICE ZA ZDRAVJE: VSE O KOŽI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, obvezne prijave na  
E: marjana-skrabar2010@hotmail.com,

Petek, 20. 5. 2016  KD Sejalec umetnosti Zgornja Senica 2, ob 19. uri

IZDELAJMO SMREKOVO MAZILO, USTVARJALNA DELAVNICA
KD Sejalec umetnosti, obvezne prijave T: 041 511 147,  
E: agata.trojar@gmail.com

Sobota, 21. 5. 2016  klub Jedro, ob 20. uri

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

Nedelja, 22. 5. 2016  Zbor izletnikov ob 6. uri  pred BC Medvode

IZLETNIŠKI ODSEK: SREDNJI VRH, KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE
PD Medvode, T: 36 13 230, 041 582 208,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si 

Prireditve v aprilu in maju 2016             
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: 10. 6., 8. 7., 9. 9., 14. 10., 11. 11., 2. 12. 2016,  ter objavo na spletni strani  
www.zstmedvode.si, www.medvode.info je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu, na naslov: TIC Medvode, Cesta ob Sori 3 A, 1215 Medvode.
Turistično informacijski center Medvode, Cesta ob Sori 3 A, SI – 1215 Medvode; T: 36 14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info;  W: www.medvode.info                                               
Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode



Nedelja, 22. 5. 2016  klub Jedro, ob 19. uri

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

Torek, 24. 5. 2016  Odhod ob 7. uri izpred DU Medvode

IZLET DU MEDVODE: KOČEVJE-JELENOV STUDENEC-GRAD  
FRIDRIHSTAJN-KOČEVJE 
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 390 456,  
E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 24. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PREDSTAVA ŽABICA JE REŠENA. SLEDI USTVARJALNA DELAVNICA  
(ZA OTROKE OD ČETRTEGA LETA DALJE).
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 25. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

MOJA IDENTITETA; KDO SEM? PREDAVANJE PSIHOTERAPEVTKE 
ALENKE OKORN
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 26. 5. 2016  Kulturni dom Pirniče, ob 20. uri

OD TELETA DO BARAČA, TA IGROKAZ SE VIDET SPLAČA KRSTNA  
UPRIZORITEV! 
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Petek, 27. 5. 2016  klub Jedro, ob 17. uri
BIVAK OV TABOR V KLUBU JEDRO
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Petek, 27. 5. 2016  Aljaževa domačija, ob 19. uri

LITERARNI VEČER ALENKE MIHORIČ: KODELJICE 
KUD JaReM, T: 041 667 572, E: kud.jarem@gmail.com 

Sobota, 28. 5. 2016  Klub Jedro, od 10. ure naprej 

DAN MLADOSTI, ČAS NOROSTI  
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si 

Sobota, 28. 5. 2016  KD Sejalec umetnosti Zgornja Senica 2,  
od 15. do 17. ure

USTVARJALNO UPORABIMO IN POSLIKAJMO RECIKLIRAN LES  
USTVARJALNA DELAVNICA
KD Sejalec umetnosti, obvezne prijave T: 041 511 147,  
E: agata.trojar@gmail.com

Nedelja, 29. 5. 2016  Pred gasilnim domom v Sori, ob 16. uri

GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM MODRIJANI
PGD Sora, T: 041 856 121, E: pgd.sora@gmail.com 

Torek, 31. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD  
ČETRTEGA LETA DALJE)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Torek, 31. 5. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

FILMSKI VEČER: IVANOVO OTROŠTVO. DRUGI FILM IZ CIKLA RUSKIH 
FILMOV. (95 MINUT, SLOV. PODNAPISI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

JUNIJ 
Sreda, 1. 6. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

1. PREDAVANJE IZ CIKLA O MOTNJAH HRANJENJA: PEVKA ANJA BAŠ  
BO V POGOVORU O SVOJI KNJIGI LAČNA ŽIVLJENJA RAZKRILA,  
KAKO JE PREMAGALA BULIMIJO IN SE ZAČELA IMETI RADA. MODERIRALA 
BO GA. ZIHERL.                                                                                                                                         
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Petek, 3. – nedelja 5. 6. 2016  prd KS Vaše – Goričane, Goričane 39,  
ob 21.30

KINO NA PROSTEM, VSTOPNINA 4 €
TD Goričane – Vaše, T: 040 653 717, E: info.goricane@gmail.com 

Sobota, 4. 6. 2016  KD Sejalec umetnosti Zgornja Senica 2,  
od 15. do 17. ure

DREVESA IN ZELIŠČA V SLOVENSKEM LJUDSKEM IZROČILU,  
LIKOVNO IN LITERARNO SPROŠČANJE
KD Sejalec umetnosti, obvezne prijave T: 041 511 147,  
E: agata.trojar@gmail.com

Torek, 7. 6. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

BACHOVA CVETNA ZDRAVILA. GOSPA IRENA ROGLIČ KONONENKO  
BO PREDSTAVILA KNJIGO G. BARNANDA.                                                                                     
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 8. 6. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

2. PREDAVANJE IZ CIKLA O MOTNJAH HRANJENJA: PRAVI NASLOV  
ZA MOTNJE HRANJENJA. PREDAVA GA. ZIHERL.
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 8. 6. 2016  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2016
JSKD OI Ljubljana okolica, T: 24 10 537, E: oi.ljubljana.okolica@jskd.si 

Od 8. 6. do 29. 6.  Knjižnica Medvode, brez otvoritve.                                                                                                                           

RAZSTAVA VRTCA MEDVODE,  NA OGLED BODO IZDELKI MALIH  
USTVARJALCEV.                                               
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 9. 6. 2016  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2016
JSKD OI Ljubljana okolica, T: 24 10 537, E: oi.ljubljana.okolica@jskd.si

Tudi v občini Medvode bodo v sklopu tedna vseživljenjskega uče-
nja, ki poteka od 13. maja do 30. junija, številne prireditve. Osre-
dnja bo peta Tržnica znanj v Medvodah – parada učenja. "Pridite 
po svoj kilogram znanja! Na prireditvi bo blizu petdeset ustanov 
in posameznikov na stojnicah znanj ter na odru predstavilo svoja 
znanja in jih nesebično delilo z vami. Veliko kulture, ustvarjalnih 
delavnic, informacij za boljšo zaposljivost, zdravje, medgeneracij-
ski dialog in še in še. Tržnica znanj – parada učenja je dan učečih 
se skupnosti," pravi Agata Trojar, koordinatorka Tedna vseživljenj-
skega učenja. Odprtje bo v sredo, 18. maja, ob 16. uri na parkirišču 
pred Občino Medvode.

Na tržnico po znanje
Mlada ekipa ustvarjalcev, združena v novi sekciji KUD Pirniče Upo-
rabna umetnost, ki svojo aktivno pot začenja v letošnjem letu, se 
v maju pridružuje vseslovenskemu Tednu ljubiteljske kulture in Te-
dnu vseživljenjskega učenja. S projektom Liki za odprtimi vrati, ki ga 
podpira tudi Občina Medvode, se prvič predstavlja širši javnosti. Prvi 
dogodek bo 17. maja, ko bo v Domu krajanov Pirniče odprtje slikar-
ske razstave Toneta Umeka z naslovom Iz rožnega vrta. Dan kasneje 
bo dan odprtih vrat Doma krajanov Pirniče z zbiralno akcijo tekstilij 
za ustvarjalne delavnice, ogledali si boste lahko tudi, kako nastane 
gledališka igra. Tridnevno dogajanje se bo zaključilo 19. maja z Zvez-
dico Zaspanko in odprtjem mini interaktivne razstave Poušter. 

Liki za odprtimi vrati v Pirničah
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Re šit ve kri žan ke – geslo po šlji te do 1. junija na Gorenj ski glas, Ble i we i so va  
ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. 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.

Nagrajenci nagradne križanke Panorama Medvod, objavljene v Sotočju aprila 2016, ki prejmejo knjigo Velike posodovke so: 
Ivica Vuk - Kamnik, Albina Prek - Medvode in Andrej Jelenc - Ljubljana. Nagrajencem iskreno čestitamo, knjige prejmejo po pošti. 

Nagrade:  
3-krat knjiga Učna pot  
Žlebe-Jeterbenk in Kava Barcaffe 250 g
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Kopalke
z odstranljivimi podlogami,
velikosti: 36–44, za kos

Izdelki so v poslovalnicah na voljo od 18.5.2016.

Medvode bogatejše za poslovalnico KiK
Dne 20. 4. 2016 je bil za veletrgovca KiK Textilien und Non-Food d.o.o. prav poseben dan. Kajti na ta dan je podjetje odprlo svojo novo poslovalnico 
v Medvodah na naslovu BARLETOVA CESTA 2A, zraven Spara. Poslovalnica KiK v Medvodah se predstavlja v poponoma novi, moderni ter svetli, sivi 
podobi in Vam ponuja obširen tekstilni asortiman za vso družino. Za prihajajoč poletni čas, poln mokrih dogodivščin Vam je na voljo bogata izbira 
kopalne mode v modnih barvah ter krojih za celotno družino. Nežnejši spol lahko prav tako izbira med številnimi modnimi oblačili v čudovitih barvah, 
spodnjim perilom ter modnimi dodatki. Bogat asortiman oblačil je prav tako na voljo za moške. Izbirate lahko med zgornjimi, kakor tudi spodnjimi deli, 
ki bodo poskrbeli za primeren videz ob vsakršni priložnosti. Ponudbo prav tako sestavljajo številna kakovostna in udobna oblačila za Vaše najmlajše. 
Tako bodo Vaši malčki primerno oblečeni v najrazličnejših vremenskih razmerah. Poleg tekstilnih izdelkov so Vam prav tako na voljo številni izdelki 
za Vaš dom; okrasni izdelki, izdelki za gospodinjstvo ter vrt. Prav tako lahko izbirate med številnimi igračami za Vaše najmlajše ali številnimi dodatki 
za Vaše štirinožne ljubljenčke. Obiščite poslovalnico KiK v Medvodah in se prepričajte v resničnost njihovega gesla: kvalitetno, pametno, ugodno.

Zgornji deli za tankini
velikosti: 36–44, za kos samo 5,49

Zgornji deli bikini kopalk
velikosti: 75B–85C, za kos samo 4,19

Spodnjice panty
velikosti: 32/34–48/50, za kos samo 3,19

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik-textilien.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. 
Pridržujemo si pravico do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 

KiK Textilien und Non-Food d.o.o, Ruska ulica 6, 2000 Mariborwww.kik-textilien.com
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Vabljeni!

dnevno sveži domači
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milkshake 

domače
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