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Vlada se je 11. maja v sklopu obiska 
Osrednjeslovenske regije ustavila tudi v 
Medvodah. 
Najprej je ministrica za zdravje Milojka 
Kolar Celarc obiskala Zdravstveni dom 
Medvode, kjer se je srečala z direktorji 
zdravstvenih domov osrednje Sloveni-
je in si ogledala referenčno ambulanto. 
Sprejema sta se v imenu Občine Medvode 
udeležili podžupanja Darinka Verovšek 
in strokovna sodelavka Tatjana Komac. 
"Spregovorili smo o naslednjih temah: o 
strategiji osnovne zdravstvene dejavno-
sti do leta 2025, o operativnem programu 
evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, o referenčnih ambulantah in 
o skrajševanju čakalnih dob. Seveda me 
je še posebej zanimalo njihovo mnenje, 
zato smo večino časa posvetili pogovoru," 
je dejala ministrica za zdravje Milojka Ko-
lar Celarc. Kot je dejal dr. Rajko Vajd, di-
rektor Zdravstvenega doma Medvode, so 
direktorji ministrico med drugim opozo-
rili tudi na težave primarnega dela.
Osemenjevalni center v Preski in Kmetij-
sko zadrugo Medvode pa je po odpovedi 

ministra Dejana Židana, ki je zbolel, obi-
skala državna sekretarka na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Tanja Strniša in se seznanila z njihovim 
delovanjem. V Kmetijski zadrugi Med-
vode si je v družbi vodstva zadruge in 
podžupanje Medvod Darinke Verovšek z 
zanimanjem ogledala njihovo trgovino 
v Medvodah in se še posebej ustavila pri 
kotičku z domačo hrano. "Obisk z mini-
strstva je kot priznanje za dobro delo, 
da smo dobra zadruga. Izpostavili smo 
predvsem probleme, ki nas najbolj tarejo 
in so povezani z govedorejo. Take krize, 
kot je sedaj, ni bilo vsaj trideset let. Res je 
hudo. Upamo, da bo ministrstvo po svo-
jih močeh skušalo poiskati kakšne reši-
tve, da bi vsaj delno olajšalo težave, ki jih 
že imajo tisti, ki se ukvarjajo z mlekom 
oziroma s pitanjem govedi. Cena mleka 
je izredno padla in bo še padala. Istoča-
sno je padla tudi cena mesa. Cela Evropa 
je zasičena z mesom. To pomeni bistve-
no manj prihodka na kmetijo. Tisti, ki so 
imeli investicije, bodo težko odplačeva-
li kredite, če jih imajo. Tudi tisti, ki jih 
nimajo, bodo težko shajali zaradi toliko 
manj prihodka na kmetiji, kar pomeni, 
da ni napredka, ni vlaganj. Praktično 
vsi naši člani se ukvarjajo z govedorejo," 

je enega največjih problemov izpostavil 
Milan Sobočan, direktor Kmetijske za-
druge Medvode, njen predsednik Janez 
Šušteršič pa je dodal: "Obisk pomeni, da 
imamo priložnost predstaviti našo de-
javnost in težave. Po pravici povedano 
od obiska nimam kakšnih velikih priča-
kovanj. Seznanili jih bomo tudi z načrti, 
povezanimi z regionalnim kmetijskim 
centrom na Brodu in načrtovanim na-
kupom nove maloprodajne lokacije Mer-
cator "železnine". Upam, da bi nam even-
tualno lahko kaj pomagali."
Z vladnim obiskom so bili zadovoljni tudi 
na Občini Medvode. "Danes sem bila izje-
mno ponosna, ker je ZD Medvode primer 
javnega zavoda, ki odlično funkcionira, 
kjer so uporabniki storitev zadovoljni, 
kjer delavci radi in z veseljem prihajajo 
na delovno mesto in kjer je vodstvo za-
voda usmerjeno v prihodnost in je mi-
nistrici danes na posvetu direktorjev po-
nudilo tudi nekaj rešitev, ki bodo morda 
v prihodnje zmanjšale čakalne vrste in 
servisno storitev približalo občanom. V 
Kmetijski zadrugi Medvode pa je ob obi-
sku državne sekretarke beseda tekla tudi 
o domači lokalni hrani in njeni uvedbi v 
javne zavode," pa je povedala podžupanja 
Darinka Verovšek.

Vlada na obisku v Medvodah
V sklopu obiska v Osrednjeslovenski regiji so se predstavniki vlade ustavili tudi na 
treh lokacijah v Medvodah: v Zdravstvenem domu Medvode, Osemenjevalnem centru 
Preska in Kmetijski zadrugi Medvode.

Vladni obisk v Kmetijski zadrugi Medvode: državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša si je ogledala trgovino v družbi vodstva zadruge in 
podžupanje Medvod.

V zbirnem centru Medvode, ki ima lokacijo 
na območju starega Donita, po novem lah-
ko občani odlagate tudi nevarne odpadke. 
Količine, ki jih lahko odda posamezno go-
spodinjstvo, so omejene. V zbirnem centru 
pa še vedno ne sprejemajo azbestnih od-
padkov, ki jih občani lahko oddate v zbir-
nem centru Barje.  Med nevarne odpadke 
sodijo: odsluženi akumulatorji (največ 
eden na mesec), baterije, barve in topila 
(največ 5 kg v manjših embalažah), kemi-
kalije (največ 2 litra), olja in masti, pesticidi 
(od domače uporabe), pralna in kozmetič-
na sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, 
zdravila (izven kartonske embalaže), neon-
ske cevi in drugo, kar je opremljeno s sim-
boli za nevarne snovi, in njihova embalaža. 
Večje količine pa je treba peljati v zbirni 
center Barje v Ljubljano.

Po novem sprejemajo  
tudi nevarne odpadke
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v stari Grčiji je bil Sokrat znan po tem, da 
je zelo visoko cenil znanje. 
Nekega dne je srečal veliki filozof znanca, 
ki mu je rekel: "Ali veš, kaj sem pravkar 
slišal o tvojem prijatelju?''
''Samo trenutek,'' ga je ustavil Sokrat. 
''Preden mi karkoli poveš, bi rad, da na-
rediš kratek test. Imenuje se Preizkus 
trojnih meril.''
''Test trojnih meril?''
''Tako je,'' je nadaljeval Sokrat. ''Pre-
den mi poveš o mojem prijatelju, bi bilo 
mogoče dobro, da bi si vzel čas in pre-
sodil o tem, kar mi hočeš povedati. Zato 
se tudi imenuje Preizkus trojnih meril. 
Prvo merilo je merilo RESNICE. Ali si pov-
sem prepričan, da je tisto, kar mi hočeš 
povedati, resnično?''
''Ne,'' reče mož, ''V bistvu sem pravkar 
slišal in ..."
'' V redu,'' je rekel Sokrat. ''Torej ne veš 
zagotovo, ali je res ali ne. Poskusiva z 
drugim merilom. Merilom DOBREGA. Ali 
bi mi rad povedal kaj dobrega o mojem 
prijatelju?''
''Ne, nasprotno ...''
''A tako,'' je nadaljeval Sokrat, ''Hočeš po-
vedati nekaj slabega o njem, ne veš pa, 
ali je to res. No, še vedno lahko nare-
diš preizkus, kajti na voljo imaš še eno 
merilo. Merilo UPORABNOSTI. Ali mi bo 
koristilo, kar bi mi rad povedal o prija-
telju?''
''V bistvu ne ...''
''Torej,'' je zaključil Sokrat, ''če bi mi rad 
povedal nekaj, kar ne veš, ali je resnično, 
ne dobro, niti koristno, zakaj bi mi sploh 
kaj govoril?''

SPOŠTOVANI,

v tem mesecu in na začetku prihodnjega 
bomo praznovali kar dva praznika, naj-
prej četrt stoletja, kar s ponosom živi-
mo, kar so sanjale generacije brez števila 
pred nami. Zagotovo ni vse tako črno, 
kot nam včasih slikajo dnevni mediji, 
ki vse prevečkrat podležejo pregovoru, 

da dobra novica sploh ni novica. Gotovo 
smo v tem času tudi zgrešili marsikatero 
priložnost, a saj poznate tisto o pol pra-
znem in pol polnem kozarcu. Mnogo je 
odvisno tudi od vsakega posameznika in 
njegovega pogleda.
Prav je, da se povezujemo v vsem tistem, 
kar nas združuje, in tega je res veliko. 
Samo ozrite se naokrog in videli boste, 
da živimo na čudovitem koncu sveta, ki 
premore tudi mnogo čudovitih in srčnih 
ljudi.
V začetku julija pa takoj za praznikom 
domovine praznujemo mi, vsi občani, ki 
smo si za svoj praznik izbrali rojstni dan 
velikega Slovenca Jakoba Aljaža. Tudi v 
naši skupnosti je podobno kot v državi. 
Mnogo stvari je dobrih, zagotovo mar-

sikatera, ki jo bo treba še izboljšati. A če 
bi se mi vsi v vsakdanjem življenju večkrat 
ravnali po nasvetu starogrškega filozofa 
Sokrata, bi bilo tudi življenje in delovanje v 
naši skupnosti mnogokdaj lažje, predvsem 
pa manj obremenjeno z negativizmom.

SPOŠTOVANI,

izkoristimo priliko praznikov in si za-
dajmo izziv. Potrudimo se, vsi skupaj, in 
vsaj nekajkrat odreagirajmo skladno s 
Sokratovim preizkusom.
In življenje v naši občini bo še lepše!
Iskrene čestitke ob praznovanju obeh 
praznikov vam želim vsem

Nejc Smole, župan Občine Medvode

Drage občanke, dragi občani,

Občankam in občanom čestitamo ob občinskem prazniku  
in praznovanju 25. obletnice samostojne Slovenije. 

 Župan Nejc Smole, Občinska uprava, Občinski svet
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Skoraj dve leti in pol bo minilo, odkar 
je Direkcija RS za infrastrukturo zaradi 
dotrajanosti na nadvozu nad železniško 
progo v Mednu uvedla izmenično eno-
smerni promet. Obnova se zaključuje in 
promet bo znova stekel v obe smeri.
Vmes se je to že zgodilo, v času, ko sta 
bila postavljena dva začasna montažna 
mostova, kar pa je bilo le dober mesec. 
Drugi montažni most so nato morali za-
radi del na obstoječem podreti. V čem je 
bil sploh smisel njegove postavitve, smo 
dobili vprašanja tudi občanov Medvod. 
Za pojasnila smo se obrnili na Direkcijo 
RS za infrastrukturo, kjer pojasnjujejo 
gradnjo nadvoza in potek prometa: "Dva 
začasna objekta na gradbišču sta bila 
vzpostavljena zato, da so bile zamude v 
prometu čim manjše. Razlog za odloči-
tev o namestitvi dveh začasnih objektov 
je v zelo zahtevni rekonstrukciji nadvo-
za, ki poteka nad železniško progo, kar 
zadevo še dodatno močno otežuje. Za 
izvedbo rekonstrukcije je bilo treba po-
seči v vozno mrežo za napajanje vlakov 
in dinamiko del na gradbišču uskladiti 
z voznimi redi v železniškem prome-
tu. Upoštevali smo tudi dejstvo, da gre 
za zelo obremenjeno železniško progo, 
zaradi gradnje pa je bilo treba organi-
zirati kar nekaj zapor te proge, ki jih je 
treba z upravljavcem železniške proge, 
Slovenskimi železnicami, uskladiti ne-
kaj mesecev vnaprej. Če dela ne bi po-
tekala tekoče, bi namreč tudi iz naslova 
zapor železniške proge lahko prišlo do 
večjih zakasnitev pri izvajanju del. Sicer 

pri rekonstrukcijah objektov z rušenjem 
in odkopavanjem objektov nemalokrat 
odkrijejo dodatna slaba mesta, dodatne 
poškodbe oziroma lahko tudi v celoti 
slabše stanje objekta od predvidene-
ga. V takšnem primeru pride do večjih 
zakasnitev pri izvajanju rekonstruk-
cije, zaradi tehnologije del in težav pri 
usklajevanju z železniškim prometom 
pa drugega začasnega mostu ne bi mo-
gli postaviti naknadno. Odločitev za 
dvosmerni obvoz smo torej sprejeli na 
podlagi navedenih razlogov in dejstva, 
da znaša povprečni letni dnevni pro-
met na tem odseku okrog dvaindvajset 
tisoč vozil na dan. Zaradi utesnjenosti 
prostora pa je bilo drug začasni objekt 

mogoče postaviti le v vozni pas obsto-
ječe ceste. Ta cesta se sedaj vzpostavlja 
za promet, zato je bilo treba objekt, ki 
posega v vozni pas, odstraniti." 
Kot so še pojasnili iz službe za odnose 
z javnostmi Direkcije RS za infrastruk-
turo, je bil rok izvedbe predvsem zara-
di vremenskih razmer zamaknjen za 
dvajset dni, zaradi česar je bilo treba na 
novo uskladiti zapore glavne železniške 
proge: "Izvajalcu je s pospešeno izvedbo 
del tudi v času, ko je bila snežna ode-
ja, uspelo nadoknaditi del izgubljenega 
časa." Celotna rekonstrukcija bo stala 
1.978.826 evrov z DDV, od tega je strošek 
namestitve drugega začasnega mostu 
okrog 125 tisoč evrov z DDV.

Po dveh letih in pol po obnovljenem mostu
Celotna rekonstrukcija nadvoza v Mednu s postavitvijo dveh začasnih mostov  
bo stala slaba dva milijona evrov. 

Občina Medvode občane obvešča, da na območju občine praznjenje malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) ter pretočnih in nepretočnih greznic izvaja Javno podjetje Vodo-
vod Kanalizacija. Vsako gospodinjstvo v občini je vključeno v program praznjenja in pride 
na vrsto enkrat na tri leta. Še vedno velja leta 2014 sprejeti sklep sveta ustanoviteljev 
javnih podjetij v Javnem holdingu Ljubljana, da se dodatna praznjenja greznic od 1. aprila 
2014 do 1. aprila 2017 ne zaračunajo in torej občani lahko kadarkoli naročijo brezplačno 
praznjenje. Če potrebujete storitev praznjenja greznice ali blata iz MKČN pogosteje, kot 
je to predvideno v načrtu, lahko vsak delovni dan od 7. do 15. ure pokličite za dogovor o 
naročilu na telefonski številki 01 58 08 100 ali 080 8652 (izberite 2, nato izberite 1).

Dodatno praznjenje greznic je brezplačno

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 
objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodar-
stva v občini Medvode za leto 2016. Rok za 
prijavo je 8. avgust 2016. Razpis, pravilnik 
in drugo dokumentacijo najdete na sple-
tnem mestu Občine Medvode.

Razpis za spodbujanje 
malega gospodarstva

Dela v Mednu se zaključujejo. Takole je bilo videti v sredo dopoldan.
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Na parkirišču pred Knjižnico Medvode 
je na novo javna polnilnica za električ-
na vozila, katere uporaba bo v prvem 
letu in pol brezplačna. Rezervirani sta 
dve parkirni mesti. Polnilnico so odprli 
5. junija, njena postavitev pa je del pro-
jekta Zelena mobilnost prihodnosti bo 
tudi slovenska! in rezultat sodelovanja 
donatorjev, sponzorjev in v tem prime-
ru občine Medvode. Slednja je s posta-
vitvijo polnilnice postala del infrastruk-
turne mreže električnih polnilnic v 
Sloveniji. V okviru projekta so polnilnice 
dobile še občine Ajdovščina, Bovec, Idri-
ja, Kobarid in Tolmin. Številni donatorji 
so zbrali sredstva za postavitev desetih 
polnilnih postaj vzdolž tako imenovane 
Zelene Keltike.
"Današnji dan je velik korak proti ze-
lenim Medvodam, proti zeleni ener-
giji. Odprtje električne polnilnice je 
eden prvih korakov v tej smeri. Bila so 
vprašanja, koliko je električnih vozil v 
Medvodah, ali polnilnico potrebujemo. 
Moj odgovor je, da jo nujno potrebuje-
mo, ker nam kaže pot vnaprej. Združili 
smo se Občina Medvode, donatorji, Ro-
tary klub Medvode. Želim si, da bi bila 
električna polnilnica kar se da pogosto 
v uporabi. Danes smo deležni še enega 
odprtja. Oživljamo zidove pred knjižni-

co, ki s tem dobivajo svoje mesto. Sku-
paj s francoskim veleposlaništvom od-
piramo razstavo Podnebje 360° pogled 
in z današnjim dogodkom odprtja elek-
trične polnilnice in razstave začenjamo 
praznovanje medvoškega občinskega 
praznika," je v nagovoru povedal župan 
Medvod Nejc Smole. 
Dogodek je bil del akcije, ki jo soorga-
nizirajo trije slovenski Rotary klubi: 
Medvode, Idrija in Ajdovščina. So del 
velike Rotarijske skupnosti, ki v Slove-
niji združuje več kot štirideset klubov. 
Tokrat so pomagali pri postavitvi petih 
električnih polnilnic in s tem prispevali 
k bolj zdravemu okolju. "Rotary organi-
zacija v Sloveniji ima od leta 2011 tako 
imenovani samostojni distrikt. V leto-
šnjem letu praznuje 111. obletnico, hkra-
ti praznujemo stoto obletnico Rotary 
fundacije. Naš klub, Rotary klub Med-
vode (predsednik je Tomaž Kern, op. p.) 
letos praznuje petnajsto letnico obstoja. 
V Sloveniji je rotarijstvo v zadnjem letu 
izvedlo izjemno veliko akcij. Članov in 

članic je okrog 1100, poleg tega imamo 
tudi podmladek. Skupaj nas je v Slove-
niji okrog 1500. Izpeljali smo projekte 
v vrednosti več kot pol milijona evrov 
in opravili okrog 65 tisoč prostovoljnih 
delovnih ur. Darujemo torej tisto, kar je 
največ vredno: čas in prijateljstvo. Vre-
dnote so tiste, ki jih v teh časih najbolj 
potrebujemo, zato jih gojimo," pa je de-
jal Jože Zadravec, ki bo prevzel funkcijo 
guvernerja slovenskega Rotaryja. Sku-
paj z županom Medvod sta polnilnico 
tudi uradna predala svojemu namenu.
Odprtju polnilnice in razstave je sledil 
peti slovenski Rotary rally. Prijavljenih 
je bilo več kot sto petdeset ljudi, z na-
skokom največ prav v Medvodah. Rally 
se začenja ob istem času v Ajdovščini, v 
Idriji in v Medvodah. Cilj vožnje je bil v 
Bovcu. Rally ima seveda tudi dobrodelno 
noto. Kot so pojasnili, bo del izkupička 
od startnin namenjen projektu Botrstvo, 
del pa projektom v lokalni skupnosti. V 
Medvodah bodo ta sredstva namenili 
projektu revitalizacije hiše Blagajana. 

Odprli polnilnico za električna vozila
Prva javna polnilnica za električna vozila v občini Medvode je na parkirišču  
pred knjižnico. Odprtju je sledil peti Rotary rally.

Zidove pred knjižnico krasijo fotografije.

Polnilnico za električna vozila sta v Medvodah namenu predala Jože Zadravec, ki nastopa 
funkcijo guvernerja slovenskega Rotaryja, in župan Medvod Nejc Smole.

Poleg odprtja polnilnice je bilo tudi odprtje dela fotografske razstave Podnebje 360° pogled, ki je bila 
predhodno postavljena v Ljubljani in v podobah ponazarja zaveze sporazuma, sprejetega v Parizu na 
lanski 21. Svetovni podnebni konferenci. Razstava fotografij na zidovih pred knjižnico predstavlja 
uvod v letošnje občinsko praznovanje ter mednarodno srečanje Sotočje evropskega sožitja. 
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Na avtobusnih postajališčih v centru 
Medvod že potekajo dela. Na Občini 
Medvode so pristopili k izdelavi nad-
strešnic in informacijskih stebrov: 
"Predvidoma do konca tedna bodo po-
stavljene nadstrešnice enakega tipa kot 
na linijah LPP v Mestni občini Ljublja-
na, ki nam je dovolila uporabo njiho-
ve arhitekturne zasnove nadstrešnic. 
Lokacije novih nadstrešnic so na konč-
ni postaji linij 15 in 30, na liniji 30 pri 
nogometnem igrišču, na končni postaji 
linije 25 in nasproti zgornjega Merca-
tor centra. Pri podvozu pod Gorenjsko 
cesto ter pri zgornjem Mercator centru 
bosta postavljena informacijska stebra. 
Podjetje KPL izdeluje temelje, nadstre-
šnice pa bodo postavljene v roku enega 
tedna. Občina Medvode je prav tako na-

ročila izvedbo lesene fasadne obloge ko-
vinskega zabojnika sanitarij za voznike 
avtobusov na končni postaji avtobusnih 

linij 15 in 30 ter s tem polepšala izgled 
samega postajališča." Vrednost celotne 
investicije bo okrog 30 tisoč evrov.

Avtobusna postajališča bodo dobila nadstrešnice

Na mestni avtobus boste lahko kmalu čakali pod nadstreški.

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Občina Medvode je pridobila pravnomočno gradbeno dovolje-
nje za izgradnjo parkirišča ob Barletovi cesti. 
"V ponedeljek, 6. junija, je bila izvedena uvedba v delo z izva-
jalcem del. Dela se bodo začela predvidoma v naslednjem te-
dnu. Na parkirišču bo zagotovljenih štiriindvajset parkirnih 
mest za osebna vozila, dvanajst parkirnih mest za kolesarje 
ter osem parkirnih mest za motorje. Parkirišče bo plačljivo in 
urejeno s parkomatom. V pasu zelenice bo predvidoma zasa-
jenih šest medonosnih dreves. V sklopu gradnje se bo pripra-
vil plato ter uredil izvoz za morebitnega izvajalca gostinskih 
storitev po principu 'coffee to go'. Gradnja parkirišča ob Bar-
letovi cesti predstavlja enega od prvih korakov urejanja pro-
blematike parkiranja v centru Medvod, ki se bo nadaljevalo 
še letos s sprejemom ustreznih aktov na občinskem svetu," so 
sporočili z Občine Medvode. Izvajalec del je podjetje KPL, vre-
dnost proračunske postavke za investicijo pa znaša 77 tisoč 
evrov. Rok za dokončanje del je 6. julij.

Začela se bo gradnja parkirišča ob Barletovi

Gradnja parkirišč ob Barletovi se bo predvodoma začela prihodnji 
teden, rok za dokončanje del pa je 6. julij.

Občina Medvode svojim občanom nudi Pomoč na domu. 
Storitev, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom,  
izvaja COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu, Tbilisijska cesta 57b,  
Ljubljana. Ostareli, bolni oziroma njihovi svojci ob delovnikih od  
8. do 12. ure lahko za informacije o storitvi pokličete kontaktno telefonsko  
številko 01/244 31 05 ali pišete na elektronski naslov: zavod.campa@comett.si.
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S Kulturnim domom Medvode upravlja Javni zavod Sotočje 
Medvode in za letošnje poletje imajo v načrtu obnovo avle.
"Kulturni dom je šestdeset let stara stavba in stanje je temu 
primerno. Opravljena so bila že številna obnovitvena dela, v 
letošnjem finančnem načrtu zavoda pa je obnova avle, ki bo 
služila kot gledališka kavarna. Želimo si svetlo, zračno, umir-
jeno kavarno, v kateri si bodo obiskovalci lahko prebrali tudi, 
kaj se bo v domu in v občini dogajalo," je pojasnila Ines Iskra, 
v. d. direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode.
Kot je povedala, so izvajalci večinoma že znani: "Z deli bomo 
začeli 26. junija. Vrednost investicije bo zaradi potrebnih 
posegov višja od načrtovane, okrog 55 tisoč evrov. Dokonč-
na številka bo odvisna od izbire opreme. Obnova naj bi bila 
končana vsaj do sredine septembra." Kavarno nameravajo 
oddati v najem. "Zavod nima toliko kadra, da bi lahko sami 
upravljali kavarno. Odprta bo namreč vsak dan, v času gle-
daliških predstav pa bo služila pogostitvam v organizaciji za-
voda," pravi Ines Iskra in dodaja: "naš cilj je oživitev doma, 
zato veliko delamo tudi na programih. Konec oktobra ima-
mo v načrtu začeti z gledališkimi abonmaji, poleg tega smo 
vstopili v projekt Moj kino. V enem mesecu bomo občanom 
ponudili od pet do sedem kinopredstav za različne starostne 
skupine, od vrtčevskih otrok do odraslih. Projekt bo potekal 
devet mesecev, od začetka oktobra dalje." Poleg obnove avle 
Kulturnega doma Medvode imajo v Javnem zavodu Sotočje 
med investicijami trenutno tudi selitev Turistično-informa-
cijskega centra v železniško postajo. "Imamo idejne ponudbe, 
notranja postavitev je že znana. Občina bo poskrbela za zuna-

njo obnovo, zavod pa za notranjo," je nekaj besed o tem pro-
jektu povedala Ines Iskra in dodala, da zavod pred podpisom 
pogodbe s Slovenskimi železnicami ne more začeti z deli. 
V zavodu želijo občanom ponuditi čim več različnih progra-
mov. Športna dvorana je razprodana do konca leta, zelo so 
zadovoljni z letošnjim obiskom tečajev francoščine, španšči-
ne in italijanščine, veliko zanimanje je tudi za brezplačno 
učno pomoč pri matematiki, septembra v okviru nacionalne-
ga projekta EVS dobijo dva prostovoljca iz Španije in Romuni-
je, izdali so tretjo publikacijo Kam? s prireditvami od junija 
do avgusta ...

Avlo kulturnega doma bodo prenovili v kavarno
Konec junija se bo začela obnova avle Kulturnega doma Medvode, v kateri bo kavarna. 
V Javnem zavodu Sotočje Medvode pripravljajo nove vsebine za oživitev doma.

Takole naj bi bila videti avla po prenovi.

MAJA BERTONCELJ

Pisali smo že, da se je na javni razpis 
za prosto delovno mesto direktorja Jav-
nega zavoda Sotočje Medvode prijavilo 
enajst kandidatov, sedem, ki so izpol-
njevali pogoje, so povabili na razgovore. 
Med prijavljenimi kandidati ni bilo se-
danje v. d. direktorja Ines Iskra. 
Kot smo izvedeli, je svet zavoda ugotovil, 
"da nihče izmed povabljenih kandidatov 
pri svojem dosedanjem delu ni v zado-
stni meri deloval na razpisnem podro-
čju dela oziroma ni zadosti strokovno 
usposobljen za javni zavod, ki združu-
je štiri, med seboj neodvisna področja, 
zato ni bil izbran noben kandidat. Javni 

razpis za zasedbo tega delovnega mesta 
tako ni uspel." Ines Iskra je bila za vršil-
ko dolžnosti imenovana do imenovanja 
novega direktorja, vendar največ za čas 
enega leta, ki se bo iztekel 1. julija. Zato 
je bil oblikovan predlog sklepa, ki ga bo 
obravnaval občinski svet, da za vodenje 
zavoda znova imenuje vršilca dolžnosti, 
dosedanjo v. d. Ines Iskro, do imenova-
nja direktorja ali največ za eno leto.
Objavljeni so bili tudi razpisi za štiri pro-
sta delovna mesta v zavodu, ki jih razpiše 
direktor: turistični informator I, strokovni 
delavec s posebnimi znanji in sposobnost-
mi IV, vzdrževalec športne infrastrukture 
III in vodja mladinskih programov. "Vseh 
prijav je bilo 211. Prijavili so se tudi vsi 

naši dosedanji delavci na teh ali sorodnih 
funkcijah. Po številnih razgovorih, kjer 
je sodeloval tudi svet zavoda in zaintere-
sirana javnost, so prišli do sklepa, da ob-
stoječi delavci najbolje poznajo področje 
delovanja. Pri odločitvi je prevladovalo 
poznavanje precej širokega področja dela 
in delovne izkušnje, ki so bile za nas zelo 
pomembne, saj časa za uvajanje ni," je po-
jasnila Ines Iskra, v. d. direktorja Javnega 
zavoda Sotočje Medvode. 
Kot je še dejala, bo prva naloga novo-
zaposlenih priprava strategije razvoja 
na njihovih področjih. Pripravljena za 
obravnavo na občinskem svetu pa je 
že strategija razvoja športa v občini za 
obdobje 2016–2023, ki temelji na štirih 
osnovnih smernicah: urbani in narav-
ni športni prostor, vsak občan povezan 
s športom, kakovostni in vrhunski šport 
ter športni turizem.

Razpis za direktorja ni uspel
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Večmesečno prizadevanje Odbora za 
mednarodno sodelovanje bo v nekaj te-
dnih doseglo svoj prvi vrhunec – sreča-
nje sedemdesetih predstavnikov iz štirih 
mest z Medvoščani, našo kulturo, tradi-
cijo in političnimi predstavniki. Sedem 
sej Odbora in neznano število sestankov, 
elektronskih sporočil, telefonskih po-
govorov in dogovorov organizacijskega 
odbora bo, upamo, vodilo v sproščen in 
veder sprejem gostov iz pobratenega me-
sta Crest ter drugih mest, s katerimi bi 
morda želeli sodelovati v prihodnje. 
V teku so zadnje priprave na mednaro-
den zaključek šolskega leta, kakršnega 
v Medvodah še ni bilo. Večina dogodkov, 
na katere bomo peljali goste, je tradici-
onalnih in Medvoščanom dobro pozna-
nih, zanesljivo pa je le redko kdo doživel 
druženje na medvoških tradicionalnih 
prireditvah s toliko tujegovorečimi, ki 
bodo želeli izvedeti kaj več. Ob prebiranju 
programa vas zato vabim k razmisleku, 
katere dneve se nam boste pridružili in 
v katerem jeziku boste goste nagovorili.
SOTOČJE EVROPSKEGA SOŽITJA se začne 
v sredo, 22. junija 2016. Med 18. in 21. uro 
bomo sprejemali goste na parkirišču za 
občinsko stavbo, jim izrekli dobrodošlico 
in nastanili pri zasebnikih, ki so prija-
zno ponudili prenočišče in zajtrk (vsem 
prostovoljcem še enkrat hvala).
V četrtek, 23. junija, bomo goste peljali 
na voden ogled Medvod in okolice, ki 
bo trajal do približno 17. ure, saj se bomo 
ustavili pri različnih ponudnikih doma-
čih izdelkov. Zvečer (po 20. uri) se bomo 
družili na tradicionalnem kresovanju v 
Hrašah (pri kmetiji Janhar). S to prire-
ditvijo organizatorji obujajo star običaj 

kresnega večera, člani turističnega dru-
štva pa bodo pripravili tudi spremljeval-
ni kulturni program.
V petek, 24. junija, bomo goste peljali do 
zelene prestolnice, kjer bodo prav tako 
imeli voden ogled največjih znamenito-
sti, vmes pa bo tudi precej prostega časa 
za samostojno raziskovanje Ljubljane in 
kosilo. Na predvečer slovenskega držav-
nega praznika Občina Medvode pripra-
vlja osrednjo prireditev ob dnevu dr-
žavnosti na Vaškem trgu ob Zbiljskem 
jezeru. Na slovesni prireditvi bodo Med-
vode pokazale moč kulturnega impulza, 
saj bodo nastopili tako plesalci, pevci, 
glasbeniki kot pesniki, igralci in politiki. 
Na prireditvi, ki se bo začela ob 21. uri, 
bomo s prijatelji iz francoskega mesta 
Crest podpisali sporazum o prijateljstvu.
V soboto, 25. junija, vas vabimo, da se 
nam pridružite na Pohodu po poteh ro-
parskih vitezov (zbor je ob 8. uri pred OŠ 
Preska). Tradicionalni pohod po obron-
kih krajinskega parka Polhograjski Dolo-
miti bo potekal do približno 14. ure. Ves 
čas nas bodo spremljali roparski vitezi, 
ki kažejo srednje zahtevno pot, primerno 
tako za otroke kot za odrasle in starejše. 
Če bi se upehali, se lahko družite na de-
lavnici zeliščarke Marješke Pehte.
Sobotni večer bo najbolj mednaroden, zato 
smo ga poimenovali kar Evropski večer. 
Sotočje evropskega sožitja se bo odvijalo 
v Kulturnem domu v Medvodah. Stojnice 
gostujočih mest bodo postavljene ob 18. uri, 

KOTIČEK ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Kdor ne pride, bo zamudil ... 
Program mednarodnega srečanja v Medvodah

sama prireditev pa se bo začela ob 19. uri. 
Slavnostna govornika večera bosta fran-
coski veleposlanik v Sloveniji, gospod Pier-
re-François Mourier, ter slovenski posla-
nec v EU parlamentu, gospod Igor Šoltes. 
Visoke goste smo prosili, da spregovorijo 
o prihodnosti Evropske unije ter koristih 
pobratenja. Večina sobotnega evropskega 
večera bo namenjena predstavitvi gostujo-
čih mest, še posebno pobratenega Cresta. 
Po prireditvi je predvideno še neformalno 
druženje na gasilski veselici v Preski (par-
kirišče ob pokopališču po 21. uri).
V nedeljo, 26. junija, bodo ob 9. uri v cer-
kvi sv. Urha v Smledniku pripravili poseb-
no "mednarodno" mašo, po kateri bomo 
goste povabili še na eno najbolj odmevnih 
medvoških turističnih prireditev, kjer 
je v ospredju obujanje starih običajev in 
receptov – Slovenski dan v Dragočajni 
(Kamp Smlednik v Dragočajni, pričetek ob 
10.30). Gospodinje bodo pripravile domače 
pecivo, gospodje pa bodo kuhali tradicio-
nalno slovensko jed – ričet. Vsi obiskoval-
ci so vabljeni k degustaciji jedi in ogledu 
bogatega spremljevalnega programa.
Domačini se boste lahko družili še 
celo nedeljo, od naših gostov iz Franci-
je, Nemčije, Italije in Srbije pa se bomo 
okrog 11.30 poslovili, saj jih večino čaka 
še dolga pot domov. 
Vse občane prisrčno vabimo, da se dru-
žite in spoznate, kako mednarodno so-
delovanje povezuje tudi na lokalni ravni. 
Če ste v času mednarodnega srečanja 
zdoma, lahko prispevate vsaj kakšno 
razglednico na temo Sotočje evropskega 
sožitja in jo do 17. junija odvržete v nabi-
ralnik na občini. V spodbudo so učenci 
OŠ Medvode nekaj primerov že izdelali. 
Nasvidenje torej na katerem od junij-
skih dogodkov!



Sotočje Medvode
Javni zavod

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE

2016

petek, 17. 6. ob    21.30 - DENARNE IGRE (triler)

KINO NA PROSTEM - Goričane

      23.30 - SOSEDI 2 (komedija)
sobota, 18. 6.  ob 21.30 - ANGRY BIRDS (anim. sinhro)

    23.30 - HOUSTON, IMAMO
      PROBLEM (igrani dok.)

nedelja, 19. 6. ob  21.30 - PLANET SAMSKIH (komedija)

ob 19. uri v Športni dvorani Medvode

SLAVNOSTNA SEJA OB 70 – LETNICI LOVSKE
DRUŽINE MEDVODE

VEČER Z ELZO BUDAU
ob 20. uri pod Aljaževo trto, Zavrh 2

POLETNI VEČERI NA TRGU - KONCERT 
SEVERE GJURIN in DEJANA LAPANJE
ob 21. uri na trgu sv. Urha, Smlednik

četrtek, 23. 6. 
KRESOVANJE
ob 20. uri pri Hraškem bajerju, Hraše

Sotočje evropskega sožitja

petek, 24. 6. 
PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
ob 21. uri na Vaškem trgu ob Zbiljskem jezeru

sobota, 25. 6. 
POHOD PO POTEH ROPARSKIH VITEZOV
ob 8. uri pred Osnovno šolo Preska

SOTOČJE EVROPSKEGA SOŽITJA
ob 19. uri v Kulturnem domu Medvode

SLOVENSKI DAN V DRAGOČAJNI
ob 10. uri v Kampu Smlednik v Dragočajni

18. KOLESARSKI VZPON NA KATARINO
štart ob 11. uri pred občino Medvode

sobota, 2. 7. 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA GORNIŠKEGA 
KLUBA JAKOB ALJAŽ
ob 9. uri pred Rojstno hišo Jakoba Aljaža, Zavrh

ponedeljek, 4. 7. 
EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2016
ob 20. uri v Aljaževi domačiji, Zavrh 2

torek, 5. 7. 
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MEDVODE
ob 20. uri na Mestnem trgu pred Knjižnico Medvode

sreda, 6. 7. 
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 
PULITZERJEVEGA NAGRAJENCA
SRDJANA ŽIVULOVIĆA
ob 19.30 v Knjižnici Medvode
FILMSKI OMNIBUS
ob 21. uri v Kulturnem domu Medvode

sobota, 11. 6.
POLETNI VEČERI NA TRGU - KINO NA
PROSTEM - VEČER SLOVENSKE KLASIKE
ob 21. uri na trgu sv. Urha, Smlednik

22. - 26. junij

Crest, FRA             Medvode, SLO             Nidda, NEM       Ponte San Nicolo, ITA     Zaječar, SRB

Rezervacija vstopnic: TIC Medvode, 041 378 050, 01 36 14 346

THE CONFLUENCE OF EUROPEAN COEXISTENCE

nedelja, 26. 6. 
petek, 10. 6. 

Praznik Občine Medvode

POČITNIŠKO VARSTVO
4. 7. – 8. 7. 2016, 11. 7. – 15. 7. 2016

15. 8. – 19. 8. 2016, 22. 8. – 26. 8. 2016

Rok Tomšič, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Vsak dan od 7. do 16. ure
cena: 35€ (5 dni)

KONTAKT:
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MAJA BERTONCELJ

Pisali smo, da je Občinski svet Obči-
ne Medvode na marčevski seji sprejel 
Načrt razvoja odprtega širokopasovne-
ga omrežja elektronskih komunikacij 
naslednje generacije v občini Medvode 
s ciljem občanom zagotoviti dostop do 
interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s. V ob-
čini Medvode je že vzpostavljen kabel-
sko-komunikacijski sistem, ki ga upra-
vlja podjetje EVJ Elektroprom iz Lok pri 
Zagorju. Kabelska TV Medvode mu ga je 
predala v upravljanje leta 2001. Pokriva 
večino občine, zato smo se pozanimali, 
kaj sprejeti dokument pomeni za obsto-

ječi sistem in ali bo za občane prinesel 
spremembe. Kot pravijo, bodo izkazali 
javni interes in se zavezali k spoštova-
nju določil sprejetega načrta. 

TRENUTNO STANJE

V medvoška gospodinjstva so prvi signali 
po kablu prišli leta 1988. "Sistem se je gra-
dil med leti 1987 in 1989. Dolga leta smo 
ga vzdrževali sami, leta 2000 pa ugotovi-
li, da je potreben večje prenove, prišla je 
prva digitalizacija in nismo bili v stanju, 
da bi ga sami vzdrževali in posodobili. 
Imeli smo srečno roko, da smo se pove-
zali z EVJ Elektroprom in mu ga predali 

v upravljanje, zadržali pa smo nadzor 
nad upraviteljem ter lokalno TV Medvo-
de. Najprej je upravljavec razširil sistem, 
da smo dobili več TV-programov, v drugi 
fazi pa smo v kabelski sistem dodali in-
ternet, ki ga bomo v prihodnje nadgra-
dili na višji standard," je povedal Iztok 
Pipan, direktor Kabelske televizije Med-
vode. "Sistem pokriva tri četrtine gospo-
dinjstev. Za občino je zelo pomembno, 
da dobijo ljudje preko TV Medvode infor-
macije, kaj se v občini dogaja, zato mora 
ostati," je poudaril Janez Strojan, predse-
dnik Sveta zavoda KTVM, in dejal, da so s 
trenutnim stanjem zadovoljni: "Imamo 
210 kilometrov kablov po celi občini in 
naš sistem sodi med večje v Sloveniji. 
Najbolj oddaljeni naročnik je od studia 
oddaljen dobrih 16 km. V času, ko sistem 
upravlja EVJ, smo zgradili 21 km optike, 
kar pomeni, da je hrbtenica kabelskega 
sistema pokrita z optiko. Imamo okrog 
3500 odjemalcev. Velika večina, ki gre k 
drugemu ponudniku, pride nazaj iz dveh 
razlogov: kvalitete vzdrževanja našega 
sistema in TV Medvode, ki skrbi za obve-
ščanje krajanov."
Del sprejetega načrta je bil tudi identifi-
kacija belih lis, območij, kjer ni tržnega 
interesa za gradnjo širokopasovnih pri-
ključkov. "Bela lisa je vas Belo, kjer bomo 
pripravili dovolj močan signal in ta del 
pokrili ob urejanju ceste. Bele lise so 
tudi ponekod drugje v Polhograjcih, kar 
bi tudi lahko rešili, a strošek za to bi bil 
visok, zato interesenti potem interesa 
običajno ne pokažejo več," pravi Strojan.

V posodobitev sistema več kot sto tisoč evrov
V podjetju EVJ Elektroprom, ki upravlja kabelski sistem v Medvodah, so začeli  
s posodobitvami sistema, ki bodo uporabnikom že letos prinesle tudi hitrejši internet. 

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

Posodobitve kabelskega sistema so predstavili Tomaž Kralj, Janez Strojan in Iztok Pipan.



POSODOBITVE SISTEMA ŠE LETOS
Sistem bodo posodobili še letos. "Tre-
nutno je najvišja hitrost prenosa po-
datkov 20/5 Mb/s. Smo se že pogo-
varjali o novostih in vemo, kaj bomo 
v jeseni ponujali. Trudimo se doseči, 
da poleg tega, da imamo televizijo in 
pošiljamo signal, poskrbimo tudi za 
internet z zadosti velikimi hitrostmi. 
Potreba je po večji hitrosti interneta, 
in ne po številu televizijskih kanalov," 
je dejal Strojan. Več o načrtih posodo-
bitve pa je povedal Tomaž Kralj, direk-
tor podjetja EVJ Elektroprom: "Na nad-
gradnji sistema delamo že nekaj časa. 
Ne gre čez noč. Kupiti je treba opremo, 
jo namestiti, vse otoke združiti med 
seboj. Do septembra se bo oprema 
testirala in potem bo prišlo do reali-
zacije. Zagotovljene bodo hitrosti vsaj 
100 Mb/s. Za nas bo to velik strošek. 
V celotni kabelski sistem, ne govorim 
samo za Medvode, bo treba vložiti 
od 100 do 150 tisoč evrov. Za uporab-
nike bo to pomenilo hitrejši prenos 
podatkov v obe smeri." Do konca leta 
načrtujejo še eno posodobitev. "To je 
gledanje oddaj z zamikom, kar je bilo 
doslej razvito le za internetni princip 
televizije, ne pa tudi za kabelskega," je 
pojasnil Strojan. 
Pipan je namenil nekaj besed še za 
na občinskem svetu sprejeti načrt: 
"Sprejet je bil za vsa naselja, razen 
za center Medvod in Presko, kjer je 
več kot tisoč gospodinjstev in zato po 
evropski direktivi ne more biti sofi-
nanciran z evropskimi sredstvi. To 
območje mora biti pokrito s komer-
cialnimi ponudniki. Mi bomo sedaj 
zagotavljali hitrosti 100 Mb/s in prija-
vili se bomo na razpis, ko se bo odprl. 
To pomeni, da občina ne bo mogla 
kandidirati za evropska sredstva, ker 
bo zahtevan sistem že deloval. Vzpo-
stavili ga bomo že letos in deloval bo 
po celi občini. Ponudnike, ki prihaja-
jo v Medvode, zanima samo center, 
Preska, Svetje. Zato imamo tudi mi 
nihanja pri številu naročnikov, ki 
potem pogosto pridejo nazaj. Treba je 
vedeti, da s tem, ko ljudje v centru od-
hajajo, ne moremo pokrivati odroč-
nih krajev. Skupaj z EVJ vztrajamo na 
principu solidarnosti, da vsi plačuje-
jo enako, čeprav vemo, da so stroški 
vzdrževanja večji v odročnih krajih."
S posodobitvijo sistema želijo pri-
dobiti nove uporabnike, cenovno pa 
pravijo, da bodo konkurenčni drugim 
in da večjih podražitev ne načrtujejo.

MAJA BERTONCELJ

V trgovini z rabljenimi izdelki Iz roke 
v roko na Slovenskem trgu v Kranju so 
predstavili poseben dobrodelni projekt. 
Poleg ostale ponudbe imajo odslej v so-
delovanju s Skupnostjo Barka iz Zbilj 
postavljeno stojalo z oblačili in obutvijo 
priznanih blagovnih znamk, ki so jih 
Barki darovali številni prijatelji. Celo-
ten izkupiček od prodaje bodo namenili 
prav delovanju skupnosti, ki združuje 
ljudi z motnjo v duševnem razvoju. 
Na stojalu so visoko kvalitetni izdelki, 
ki ji lahko kupite po ugodnih cenah, po-
leg tega s tem naredite še nekaj dobre-

ga. "Prijatelji so Barki darovali izbrana 
oblačila znanih svetovnih dizajnerjev, 
kot so Jimmy Choo, Prada, D & G, Ar-
mani, Luis Vuitton, Diane von Fursten-
berg in drugi. S prodajo oblačil, ki nosijo 
neko zgodbo, se sredi Kranja začenja 
povsem novo poglavje, ki bo nekomu 
polepšalo življenje,« je povedala Nadi 
Pirc, lastnica trgovine Iz roke v roko. So-
delovanja so bili veseli tudi v Skupnosti 
Barka. "Gre za donacijo na malce druga-
čen način. Delovanje naše skupnosti je 
odvisno tudi od donacij in denar od pro-
danih oblačil bo šel za redno delovanje 
društva,« je pojasnil Blaž Brešan, vodja 
Skupnosti Barka.

Iz roke v roko za Barko

GOSPODARSTVO | 11 
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MOJCA FURLAN

Ob mednarodnem dnevu okolja razmi-
šljam, kako s trajnostnimi koraki v do-
mačem kraju ohraniti naravne vire in 
okolje.
Ločevanje in razvrščanje odpadkov v za-
bojnike za embalažo, steklo in papir ne 
zahteva mnogo truda. Mešanih odpad-
kov naj ostane čim manj. Skrb vzbuja 
velika poraba embalaže in plastičnih 
vrečk. Plastika je postala obremenjujoča 
za reke in morja. Mikroplastika v živih 
organizmih postaja velika nevarnost. 
Kosovne, električne in druge odpadke 
lahko odnesemo v Zbirni center v Med-
vodah. Podjetje Snaga vsakih nekaj me-

secev ponudi svoj potujoči zabojnik za 
nevarne odpadke iz gospodinjstev. Doma 
jih hranimo v posebnem prostoru, vedno 
stran od otrok in živali. Nevarni odpadki, 
ki ne smejo zaiti v naravo, so kemika-
lije, fitofarmacevtska sredstva, pesticidi, 
odpadna pralna sredstva, barve in laki, 
zdravila, baterije, akumulatorji, jedilna 
olja, maščobe, mazalna olja, varčne si-
jalke, žarnice, fluorescentne snovi, ne-
onska svetila, termometri, spreji, injek-
cije, zgoščenke (brez ovitka).
Recikliranje mobilnih telefonov je zelo 
neuspešno, saj jih manj kot petnajst od-
stotkov konča v ponovni predelavi. Ne 
kupujmo znova in znova novih apara-
tov. Ob njihovi proizvodnji se izkoriščajo 
naravna bogastva in delovna sila. Vsaka 
družina lahko izbere prave odločitve, da 
v svojem domačem okolju ohranjamo 
čisti zrak, pitno vodo in rodovitno prst. 
V zadnjem obdobju nastaja vedno več 
kolesarskih stez. Izogibajmo se vožnji z 
osebnim avtomobilom na kratke razda-
lje, raje uporabimo kolo – za zdravo telo 
in čisti zrak. Uporabimo avtobuse in 
vlake. Počasna in strpna vožnja povzro-

ča manj izpušnih plinov. Avtomobila ne 
puščajmo prižganega, da deluje klimat-
ska naprava, zapeljimo raje v senco. 
Čisti zrak nas bo zaščitil pred mnogimi 
boleznimi dihal in alergijami.
Z vodo v gospodinjstvih varčujemo na 
mnogo načinov. Pitna voda je predrago-
cena za zalivanje zelenih trat. Pazimo, 
katera čistila uporabljamo. Avtomobile 
perimo v avtopralnicah. Zbirajmo dežev-
nico, primerna je za zalivanje. Rodovitna 
prst je izjemnega pomena. Slovenska se-
mena, ki niso tretirana – niso kemično 
obdelana, kar preberemo na vrečkah – 
nam omogočajo bio vrtičkarstvo. Samo-
oskrbo podpiramo tako, da se povežemo 
z lokalnimi kmetijami. Ob tem lahko 
preverimo, na kakšen način pridelujejo 
sadje, zelenjavo in drugo hrano. Podpo-
ra domačim kmetom ustvarja delovna 
mesta in zmanjšuje ogljični odtis, ki ga 
povzroča uvožena hrana. Poraba mesa 
vpliva na izsekavanje gozdov in uporabo 
pesticidov, saj za pridelavo žita za hra-
njenje živali za intenzivno rejo potrebu-
jemo vedno več njiv. Začarani krog bo 
čim prej treba presekati.

Kotiček za trajnostni razvoj

JASNA TUTA: MOJ SVET SREDI OCEANA

Jasna Tuta je ugotovila, da tam, kjer je 
bila, ni srečna, in preprosto uresničila 
sanje mnogih od nas. Preselila se je na 
jadrnico. Na plavajočih dvajsetih kva-
dratih živi že šest let, zadnja tri leta pa 
skupaj s partnerjem Rickom plujeta po 
svetu. Pri tem ju niso spremljali samo 
mirno modro morje, jate delfinov in 
lepi sončni zahodi. Soočila sta se z mor-
jem, ki ju je prisililo, da sta snela ma-
ske, spoznavala sebe, drug drugega in 
ugotovila, da na morju vse prej zaplete-
no postane preprosto. Tudi strahove sta 
začela sprejemati z odprtimi rokami in 
tako se je jadranje čez ocean spremenilo 
v potovanje vase.

FREDRIK BACKMAN: BABICA VAS  
POZDRAVLJA IN SE OPRAVIČUJE 

»Samo drugačni ljudje spreminjajo 
svet!« Tako trdi Elsina babica, za katero 
sicer drugi pravijo, da je nora, ampak za 
sedemletno Elso je najboljša babica na 

svetu. Vsak večer jo pričaka z zgodbo iz 
pravljične dežele Miamas. Imeti neko-
ga, ki se vedno postavi na tvojo stran, 
ne glede na to, kaj se zgodi, je privilegij. 
Še zlasti takrat, ko se motiš. Dokler ba-
bica nekega večera ne zaspi za vedno in 
mora Elsa brez nje odkriti, kako se njen 
pravljični svet prepleta z resničnostjo … 

ROBERT SEETHALER: VSE ŽIVLJENJE

Čudovita zgodba o svetlih in temnih 
trenutkih človeka, ki od življenja ne pri-
čakuje ničesar, a vseeno na vse gleda 
z zadovoljstvom in čudenjem. Andresa 
Eggerja so kot siroto poslali k bogatemu 
sorodniku v zaprto dolino pod visokimi 
gorami. Iz težkega otroštva je izšel s še-
pajočo nogo in slabimi obeti za priho-
dnost. Pa vendar je skozi življenje plul 
dlje, kot je na začetku mislil. Ljubil je in 
izgubil, živel na svojem in vse izgubil v 
plazu, gradil prve smučarske objekte in 
dolini omogočil razcvet turizma, preži-
vel vojno in osem let v taborišču. Ko se 

je vrnil domov, svojih utrujenih misli, 
sveta in sprememb ni razumel več. A 
vseeno je s svojim življenjem zadovo-
ljen in miren čaka konec.

CHRIS CLEAVE: ZLATO

Prijateljici in tekmici Kate in Zoe bije-
ta mučen vsakodnevni boj s telesom in 
duhom, saj trenirata dirkalno kolesar-
stvo za olimpijske igre. Hkrati pa spre-
mljamo boj Sophie, Katine hčerke, ki 
ima levkemijo. Kate poskuša dosegati 
svoje cilje in slediti željam, hkrati pa se 
mora žrtvovati in se odrekati stvarem v 
dobro pogumne Sophie. Pa je to res od-
rekanje?

PREBERITE TUDI:

Alessandro D'Avenia: KAR NI PEKEL
R. J. Palacio: ČUDO
Anja Baš: LAČNA ŽIVLJENJA 
Manfred Spitzer: DIGITALNA DEMENCA 
Fabrice Hadjadj: KAJ JE DRUŽINA?
Jorge Bucay: POT SAMOODVISNOSTI

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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NOVO V TRGOVINI     
ZOBNA PASTA  
ZA ŽENSKE V MENOPAVZI
SUPER NOVICA za vse, ki vas oblivajo vročinski valovi in se soočate  
z nočnim potenjem, s spreminjanjem razpoloženja, slabim  
spanjem in nemirom. Menopavza na kratko. V Medivitalovi trgovini 
sedaj na voljo vrhunska Solimejeva zobna pasta z dodanimi izvlečki 
žajblja, alfa alfa kalčkov in izoflavonov – naravnih fitoestrogenov.

MARATON FRANJA 2016 Z MEDIVITALOM IN SOLIMEJEM

Z izvlečki 
žajblja, 
alfa alfa kalčkov 
in izoflavoni.

SILICIUM FLEX za prožne mišice, vezivna tkiva in zdrave 
kosti, z najboljšim deodorantom v pasti 
DEO PASTA PROPOLIS in vrhunskim 
naravnim napitkom GELEVITAL SPORT 
(za dvojna krila) s cvetnim prahom, matičnim 
mlečkom, propolisom, ginsengom, ameriškim 
slamnikom in kakavom  – ČISTO NARAVNO. 

MAJA BERTONCELJ

V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 
tudi v občini Medvode potekajo števil-
ne prireditve. Osrednja je bila 18. maja 
Tržnica znanj – parada učenja. Številni 
posamezniki in ustanove so na stojnicah 
znanj in na odru predstavili svoja znanja 
in jih nesebično delili z obiskovalci. Gle-
de na pestrost dogodka bi pričakovali več 
obiska. Na stojnicah je lahko vsakdo na-
šel kaj zase, od najmlajših do starejših, 
si kupil kakšen izdelek in se seznanil z 
njegovo izdelavo. Na tržnici je bilo veliko 
kulture, ustvarjalnih delavnic, različnih 
informacij ...

Agata Trojar, koordi-
natorka TVU: "V Medvo-
dah poteka peta tržnica 
znanj z več kot petdese-
timi izvajalci. Namen je 
predstaviti vse dejavno-
sti, ki so kakorkoli po-
vezane z učenjem. Gre 

za prenos znanj med vsemi sektorji, za 
druženje posameznikov in druženje med 
generacijami. Medvode vsekakor potre-
bujejo več takšnih dogodkov, ki bi poveza-
li dejavnosti. Povezovanje in prenašanje 
znanj je odskočna deska za napredek."

Boris Primožič: "Pred-
stavljam KUD Fofite, 
še posebej fotograf-
sko sekcijo. Tržnica 
znanj je za Medvode 
pomemben dogodek. 
Moje mnenje je, da je 
danes prišlo prema-

lo ljudi, a kljub temu je treba vztrajati 
naprej. Vsak lahko najde kaj zase. Za 
vsako življenjsko obdobje je predsta-
vljena kakšna dejavnost. Pomembno je 
tudi druženje. V svetu so takšni dogodki 
zelo obiskani, pri nas pa je še premalo 
zavesti, da bi šli še kam drugam kot v 
trgovino."
Alenka Bikar: "Na tržnici znanj sem 
prvič. Prišla sem poslušat hčerko Piko, 

ki je pela s pevskim 
zborom. Sedaj pa si z 
veseljem ogledujem 
ponudbo na stojnicah. 
Imajo zanimive stvari. 
Predstavljene so tudi 
igre, ki smo jih že poza-
bili. Otroci so videti nad 

njimi čisto navdušeni. Nekaj sem tudi 
kupila. Že za časa atletske kariere je bilo 
tako, da kamorkoli sem šla, sem tam ve-
dno kaj kupila. Podpiram ročne izdelke, 
ki so narejeni v lokalnem okolju."

Mateja Jekler: "Na 
stojnici predstavljamo 
Vrtec Medvode. Takšen 
dogodek se mi zdi zelo 
v redu, pogrešam pa 
več ljudi. Zanimivo mi 
je vse: od ponudbe in 
predstavitev na stoj-

nicah do spremljevalnega programa z 
nastopajočimi vseh generacij. To je pri-
reditev, ki mora ostati."

ANKETA NA TRŽNICI ZNANJ

Dogodek, ki mora ostati
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JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
OSTROVRHARJEVA ULICA 4
1215 MEDVODE

Objavlja: 

POZIV ZA USPOSABLJANJE LOKALNIH 
TURISTIČNIH VODNIKOV V MEDVODAH
 
Javni zavod Sotočje Medvode bo v mesecu septembru in okto-
bru 2016 izvedel usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov na 
turističnem območju občine Medvode. 

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, 
št. 2/2004) in z Odlokom o turističnem vodenju na turističnem 
območju Občine Medvode št. 322-307 morajo kandidati za turi-
stične vodnike izpolnjevati naslednje kriterije:
– dokončana najmanj srednješolska izobrazba, 
–  znanje najmanj enega tujega jezika stopnje najmanj  

srednješolske izobrazbe.
 
Prednost pri izboru kandidatov imajo kandidati s stalnim prebi-
vališčem v Občini Medvode. Usposabljanje, ki vključuje teore-
tično in praktično preverjanje znanja in veščin ter se bo izvedlo 

predvidoma v mesecu septembru 2016, bo obsegalo 40 ur pre-
davanj, ki bodo potekala ob delovnikih v popoldanskem času s 
sobotnim celodnevnim izletom po občini Medvode. 
Cena usposabljanja je subvencionirana s strani Javnega zavo-
da Sotočje Medvode in znaša 50 EUR v individualni participa-
ciji. Vsi sprejeti kandidati bodo prejeli vsa potrebna navodila, 
strokovno gradivo in bodo pravočasno obveščeni o urniku ter 
poteku predavanj. 
 
Kandidati, ki uspešno opravijo usposabljanje s preverjanjem 
znanja, bodo prejeli naziv Turistični vodnik turističnega obmo-
čja Občine Medvode, ki je pogoj za vodenje in vpis v register 
turističnega območja Občine Medvode.   

Prijave sprejemamo do 30. junija 2016.

Prijavnica se nahaja na spletni strani Javnega zavoda So-
točje Medvode www.zavodsotocje.si. Kandidati pošljejo 
življenjepis in prijavo po elektronski pošti: turizem@med-
vode.info ali na naslov Javni zavod Sotočje – TIC Medvode,  
Cesta ob Sori 3A, 1215 Medvode. 

Ines Iskra, 
v. d. direktorja 

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE

MAJA BERTONCELJ

Na OŠ Pirniče so v letošnjem šolskem 
letu bolj podrobno spoznavali tudi če-
bele in druge žuželke. Za učence šestih, 
sedmih, osmih in devetih razredov so 
pripravili tehniški dan – prvič na temo 
čebelarstva. K projektu so pristopili na 
pobudo Občino Medvode.
Najprej jim je tematiko predstavil če-
belar Leon Merjasec, učitelj biologi-
je Janez Sečnik pa jih je seznanil še o 
ostalih žuželkah. Učenci so prinesli tudi 
likovne izdelke, ki jih je ocenila komisi-
ja in izbrala najboljše. Prvo nagrado je 
prejela Lara Osojnik, drugo Hana Me-
glič, tretjo Maša Kalan in četrto Maruša 
Bergant. Dopoldne so potekale delavni-
ce. "Pripravili smo devet delavnic, vse 
so povezane s čebelami in žuželkami. 
Učenci so lahko izbrali od multimedije, 
peke medenjakov, izdelave preparatov, 
izdelave sveč iz čebeljega voska in pa-
rafina. Imamo likovno delavnico, kjer 
barvajo panjske končnice, v tehnični 
delavnici izdelujejo domove za žuželke, 
nekateri spoznavajo zgodovina čebelar-
stva. Ekipa novinarjev pa je na terenu," 
je povedal Igor Sešek, učitelj kemije in 
naravoslovja na OŠ Pirniče. Kot je dejal, 

je namen, da otroci spoznajo še druge 
žuželke, ne samo čebele, o katerih se 
največ govori.
Nastali so številni izdelki. "Izdelujemo 
hotel za žuželke višine 148 cm (brez 
strehe) in širine 60 cm. Za material 
uporabljamo bezgove veje, trstiko, lubje, 
posušeno praprot, kostanjeva drva in 
slamo. Imel bo dva prekata, streha bo 
dvokapnica. Naredili smo od načrta do 
izdelka. Za nas je to izziv. Hotel bo lahko 

tudi v uporabi. Današnji tehnični dan 
je super," je povedal Žan Kajzar, ki se je 
udeležil tehnične delavnice. Hana Me-
glič nam je pojasnila, kako se spečejo 
medenjaki, učiteljica likovne umetnosti 
Bojana Glavan pa je povedala, kaj nasta-
ja v likovni delavnici: "Slikamo panjske 
končnice. Odločili smo se za tempera 
tehniko. Vsak si je izbral motiv in delo 
se je začelo. Zadovoljna sem z izdelki." 
Izdelke so nato postavili na ogled v šoli.

Izdelali tudi hotel za žuželke

V likovni delavnici so slikali motive na panjske končnice.
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SAMO LESJAK

Toplega majskega večera je KUD JaReM pripravil pesniški 
večer svoje članice Alenke Mihorič. V zavetju Aljaževe trte so 
najprej nastopili učenci matične glasbene šole Franca Štur-
ma. Ena največjih glasbenih šol ima pet podružnic, tudi v 
Medvodah. Nastopili so učenci flavte Jona, Katarina in Gregor 
Matej, ki jih je za nastop pripravila učiteljica Vesna, nastop 
pa sta zaključila sestra in brat Agata in Gabrijel z igranjem na 
kljunasto flavto in violončelo. Pri koordinaciji nastopa, ki je 
zaoral ledino skupnega sodelovanja, je veliko pripomogla po-
močnica ravnateljice gospa Polona Vratanar. Jarmovci si že-
lijo še nadaljnjega sodelovanja, saj želijo v jeseni na Aljaževi 
domačiji uvesti koncerte mladih glasbenikov. V nadaljevanju 
so člani KUD JaReM Irena, Matej, Janez in avtorica zbirke Ko-
deljice Alenka Mihorič interpretirali poezijo. Sledil je pogovor 
z avtorico, v katerem so spoznali vsebino nekaterih pesmi iz 
te zbirke. Pogovor je vodila Mojca Luštrek. Večer so zaključili 
v prijetnem klepetu in predstavitvi pomena Jakoba Aljaža za 
Slovence ter obiskovalce popeljali po razstavi Idrijske čipke, ki 
je odprta do 3. julija.
V okviru prireditev Medvode so fest bo danes, 10. junija, ob 
20. uri na Aljaževini gostja Elza Budau, avtorica najlepših slo-
venskih zimzelenih popevk. Pod Aljaževo trto bodo klepetali 
z Elzo in poslušali nekatere njene uglasbene verze. Kdo ne 

pozna popevke Poletna noč, prve pesmi, s katero je zmagala 
na Slovenski popevki 1964, ali zimzelenih popevk Ti si moja 
ljubezen, Pegasto dekle, Brez besed ... Poletni večer bo izzvenel 
v njenih mislih o zlati dobi slovenske popevke.

Poezija pod Aljaževo trto

Elza Budau bo gostja na Aljaževini danes, v petek, 10. junija, ob 20. 
uri. / Foto: arhiv KUD JaReM
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Iz Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Ljubljana, spo-
ročajo, da bo v juniju krvodajalska akcija potekala 17. junija od 7. 
do 15. ure. 

Krvodajalska akcija 

MAJA BERTONCELJ

Tone Umek, član Likovne sekcije KUD Pirniče, ljubiteljski 
slikar, se je ob praznovanju sedemdesetletnice, kot je obi-
čaj med likovniki, predstavil z razstavo z naslovom Z rožne-
ga vrta, katere odprtje je bilo 17. maja. Ob tem je pripravil 
program, v katerem so sodelovali Baletna šola Stevens, Klub 
za športno ritmično gimnastiko Šiška in Glasbena skupina 
Strune. Do zadnjega kotička mu je uspelo napolniti dvorano 
v KUD Pirniče.
Avtor je upodobil gibanje balerin in ritmičnih gimnastičark, 
uporabil je tehniko suhega pastela, slike pa so nastajale za-
dnji dve leti in pol. S posebnimi okvirji je dosegel globino, slike 
so bile tudi osvetljene. Naredil jih je okrog sto, razstavljenih 
je bilo okrog sedemdeset, izbral jih je Mitja Kokolj. "Vsak ima 
svoj odnos do slik in o svojih delih nerad govorim. Govorijo 
sama zase. Leta 1978 sem našel pavzpapir za slike baletk in 
latinsko ameriški ples. Potem sem na povabilo spoznal rit-
mične gimnastičarke in so me prevzele. Ko se pavzpapirja ni 
dalo več kupiti, sem se odločil za kredo in papir. Najti sem 
moral nadomestilo za tisto, kar sem iskal preko pavzpapirja. 
Izrezoval sem in vsaka črta, ki sem jo izrezal, je dodana vre-
dnost," je povedal Tone Umek, ki živi v Zg. Pirničah. To je bila 

Z rožnega vrta: balet in ritmična gimnastika
Izjemen obisk ob odprtju razstave Toneta Umeka, ki je v Pirničah predstavil svoja 
likovna dela. Razstava Z rožnega vrta ob praznovanju njegove sedemdesetletnice.

njegova šesta samostojna razstava, sodeloval pa je že na več 
skupinskih. 
Tone Umek je slikal že kot otrok. "Bil sem model zelo dobremu 
kiparju Metodu Janku. Vedno sem ga čakal. Njegova mama mi 
je prinesla piškote, čaj, dala mi je njegove mape in jaz sem listal 
in gledal. Enkrat sem videl figuro konja. Vzel sem svinčnik in 
začel risati. Po tihem je vstopil in me pohvalil. Risbo sem moral 
dokončati in je bila potem v njegovem ateljeju," je pojasnil. Slike 
na razstavi niso bile za prodajo. Izjema je bila ena, za katero se 
je odločil, da bo izkupiček od njene prodaje šel trem otrokom iz 
Pirnič, ki so ostali brez očeta in mame. Slika je bila takoj proda-
na. Na svojega člana so ponosni tudi v Likovni sekciji KUD 
Pirniče. "Dogodek, kakršen je današnji, je vsekakor velika 
spodbuda ostalim članom naše skupine, da gredo samoza-
vestno po tej poti. Razstava je z vsem spoštovanjem vredna 
ogleda," je dejal Andrej Militarev. 
Zgodba baleta in ritmične gimnastike je za Umeka s to razsta-
vo zaključena. "Nočem kopirati mojstrov, saj se ne da narisati 
bolje od njih. Hočem nekaj novega. Kar imam sedaj v glavi, 
ne vem, kako bom lahko tehnično izpeljal," je misli usmeril v 
prihodnost in ostal skrivnosten, kot je bilo skrivnostno vabilo 
na njegovo razstavo. Marsikdo je glede na naslov pričakoval 
rože ... Bile so, a drugačne. "Rože imam rad, a na vrtu, ne pa 
odtrganih v vazi, ki je zame krsta za rože," je še pojasnil.
Njegova razstava je bila uvod v tridnevno dogajanje v sklopu 
projekta Liki za odprtimi vrati nove sekcije KUD Pirniče Upo-
rabna umetnost.

"Čestitke za jubilej in kompliment ob razstavi," je Tonetu Umeku v 
imenu Likovne sekcije KUD Pirniče dejala Sonja Pust.

www.visitkranj.si

1. 7.1. 7.
OLIVER 
DRAGO
OLIVER 
DRAGO

PETEK

23. 6.
ASTITEV DNEVAASTITEV DNEVA
AVNOSTIAVNOSTI

RTEK
23. 6.

Z BIG BAND RTVSLO
DARJA ŠVAJGER, NUŠA DERENDA IN ALENKA GODEC

PETEK

8. 7.8. 7.
NEDELJA

10. 7.10. 7.
JM JAZZ WORLD ORCHESTRA 
& LOIS BONILLA
JM JAZZ WORLD ORCHESTRA 
& LOIS BONILLA
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Z Zadnjo pomladjo Janeza Menarta, Sadovi poletja Kajetana 
Koviča in pesmimi še nekaterih drugih pesnikov so v Knjižni-
ci Medvode sredi maja zaključili knjižne večere, bralna dru-
ženja v tem šolskem letu. Skozi vse leto je udeležence med 
knjižnimi policami v svet kvalitetne literature vodila zunanja 
sodelavka knjižnice Tilka Jamnik, ki je udeležence seznanja-
la predvsem s knjižnimi novostmi.
Zadnjega srečanja se jih je udeležilo okrog deset. "Radi bere-
mo in si izmenjamo mnenja o knjigah. Srečanja so koristna 
tudi zato, da preberemo še kaj po izboru drugega, dobimo ka-
kšen predlog," je povedala Nada Lukman Flis. Damjana Šubic 
pa je dodala: "Sem pedagoginja in na bralna srečanja hodim 
za svojo dušo in tudi zato, da sem na tekočem z novostmi, kar 
mi koristi pri delu. Vsak mesec dobimo kvaliteten vpogled v 
nova dela in jih natančneje obravnavamo." Srečanja so pote-
kala od oktobra do maja, vsak tretji četrtek v mesecu. "Ko je 
naša knjižnica postala samostojna, se je porodila tudi ideja o 
obliki druženja, srečevanja ob knjigi. Povezali smo se s Tilko 
Jamnik, ki je znana promotorka branja v slovenskem merilu, 
in je bila pripravljena sodelovati. Pred tem je po Sloveniji vo-
dila Knjižne čajanke. Njihov koncept smo ohranili tudi tukaj. 
Vedno so bile predstavljene tri otroške, tri mladinske in tri 
knjige za odrasle, poleg tega pa še kakšna poučno-strokovna. 
Želeli bi si več odziva in pritegniti ljudi, ki delajo z mladi-
mi bralci, pa tudi starše, da bi se seznanjali z literaturo, ki 
je pravzaprav za vse generacije. Z novo sezono bralnih sre-
čanj začnemo oktobra," je povedala Marija Rovtar iz Knjižnice 
Medvode.
Večina jih je na bralna srečanja hodila redno in kar nekaj teh 
je sodelovalo tudi v bralni znački za odrasle Beremo na soto-
čju, katere zaključek je bil prav po zadnjem bralnem srečanju 

v tem šolskem letu. Ob tem so pripravili kulturni program, 
sodelujočim pa so podelili tudi priznanja in knjižne nagra-
de. Bralna značka za odrasle je namenjena vsem od 18. leta 
starosti dalje. "Vsak mesec pripravimo tematsko razstavo in 
bralci lahko izbirajo med knjigami s seznama. Na listek na-
pišejo, kaj so prebrali, in ga skupaj z vtisi o knjigi oddajo v 
nabiralnik. Lahko preberejo tudi kaj drugega, pomembno je 
le, da je literatura kvalitetna. Vsak mesec imamo žrebanje 
in podelimo nagrado. Med tistimi, ki so sodelovali celo leto, 
smo na koncu izžrebali tri nagrajence. Tudi v tem projektu bi 
si želeli večjega odziva občanov. Izposoja izpostavljenega gra-
diva je velika, oddanih listkov pa precej manj," je še povedala 
Rovtarjeva. Nova sezona bralne značke za odrasle Beremo na 
sotočju se bo začela oktobra. 

Ko se ob knjigi srečajo odrasli bralci
Na knjižnih večerih so spoznavali novosti in obravnavali književnost za otroke, 
mladino in odrasle ter poučno-strokovno literaturo. Nova sezona srečanj se bo  
začela oktobra.

Udeleženci knjižnih večerov so z zanimanjem spoznavali  
novo literaturo.

MAJA BERTONCELJ

Medvodko bere se imenuje bralna znač-
ka Knjižnice Medvode za predšolske 
otroke. Potekala je od septembra do 
konca marca, zaključna prireditev pa je 
bila sredi maja v Pirničah. 
"Sodelovalo je 397 otrok, največ doslej. 
Vključenih je bilo 17 skupin iz Vrtca 
Medvode in dve skupini iz vrtca Rahelin 
vrtec, hiša otrok Montessori iz Preske. 

Kot vsako leto so prebrali eno avtorsko 
pravljico, eno ljudsko in se naučili pe-
smico," je pojasnila bibliotekarka Tatja-
na Mavrič, vodja projekta, v katerega je 
vsako leto vključenih več otrok. Prvo šol-
sko leto 2009/2010 jih je bilo 195, številka 
se je nato vsako leto povečala, od lani za 
petnajst otrok. Sodelujoči so se veselili 
tudi zaključka na OTH Pirniče, kjer so si 
v dveh skupinah najprej ogledali lutkov-
no predstavo. "Peter Militarev je priredil 

češko pravljico Koza Lizika, ki je bila kar 
preveč navihana in svojeglava, a so jo do 
konca predstave prepričali, da se je opra-
vičila za neprimerno obnašanje. Otroci 
so po predstavi dobili vsak svojo knjigo 
in priznanje. Občini Medvode gre zahva-
la, da nam omogoča finančna sredstva 
za nakup tako velikega števila knjig za 
najmlajše bralce," je še pojasnila Mavri-
čeva in dodala, da bo projekt potekal tudi 
v prihodnjem šolskem letu.

Medvodko je zelo veliko bral
V bralni znački za predšolske otroke je letos sodelovalo skoraj štiristo otrok.
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Pri cerkvi Janeza Krstnika v Zbiljah je 
21. maja potekala likovna delavnica, 
ki je združila ljudi z motnjo v dušev-
nem razvoju in brez nje iz slovenske 
skupnosti Barka iz Zbilj, koroške Barke 
Arche Kärnten in društva Likovna dru-
žina Dobova. "Vsi so prišli z namenom, 
da bi skupaj ustvarjali. Na travnik smo 
postavili slikarska stojala, vpeli platna 
in s pomočjo umetnikov so s čopiči sli-
kali z akrilom na platno. V sproščenem 
vzdušju se je kazal znak upanja v sicer 
razdeljenem svetu," so pojasnili v dru-
štvu Barka. Slike, ki so nastale na delav-
nici, bodo na ogled v delavnicah društva 
v Zbiljah 1k in v banki Sparkasse, ki je 
podprla projekt.

Likovna delavnica na barki

1MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode k branju vabijo tudi v 
poletnih mesecih. Z 10. junijem v sodelova-
nju z Mestno knjižnico Ljubljana začenjajo 
s projektoma Poletavci in NajPoletavci, ki 
bosta potekala do 10. septembra. Poletav-
ci so poletni bralci, stari od sedem do dva-
najst let, zaradi zanimanja pa so jim letos pr-
vič dodali še NajPoletavce, stare od trinajst 
do šestnajst let. Za vse, ki bodo sodelovali, 
bodo 24. septembra pripravili zaključno pri-
reditev v družbi Boštjana Gorenca - Pižame. 
Dobili bodo priznanje, majico in sodelovali v 
nagradnem žrebanju. Pogoj je seveda član-
stvo v knjižnici, ki je za otroke do 18. leta 
brezplačno. Projekt Poletavci letos poteka 
peto leto zapored. Prvo leto je v projektu 
sodelovalo 51 poletnih bralcev, največ jih 
je bilo predlani, 84, lani pa 67. V knjižnici si 
želijo, da bi otroci tudi med počitnicami brali 
in si med policami poiskali poletno bralno 
pustolovščino. "Poletavec postaneš, če med 
šolskimi poletnimi počitnicami trideset dni 
bereš literaturo po lastni izbiri po pol ure na 
dan in izpolniš kartonček, NajPoletavci pa 
bodo tisti, ki bodo v času trajanja projekta 
prebrali tri knjige ter njihove naslove in av-
torje skupaj s svojimi podatki oddali prek 
spletnega obrazca," pojasnjujejo v knji-
žnici. Njihovo sporočilo so besede Toneta 
Pavčka: "Če ne bomo brali, nas bo pobralo." 

Poletavci petič,  
NajPoletavci prvič MAJA BERTONCELJ

V okviru Tedna ljubiteljske kulture in te-
dna vseživljenjskega učenja je pod okri-
ljem KUD Pirniče in nove sekcije Uporab-
na umetnost potekal tridnevni projekt 
Liki za odprtimi vrati. 
V okviru projekta so pripravili tudi na-
gradni natečaj Poušter in k sodelovanju 
povabili vse mlade ustvarjalce od petega 
leta starosti. "Na razpis Moj poušter je 
lahko tudi … se je prijavilo trinajst otrok, 
izmed katerih je strokovna komisija iz-
brala tri najboljše idejne zasnove na 
podlagi kriterija izvirnosti ideje, inovati-
vnosti, atraktivnega videza, praktičnosti 
uporabe izdelka in enostavne izdelave," 
pravi vodja projekta Sabina Spanjol. Iz-
brane in nagrajene so bile ideje avtoric 
Blažke iz Vrtca Medvode, Novi Smlednik, 
skupina Škrati, iz iste enote in skupine 
je tudi Laura, tretja izbranka pa je bila 
Pika Resman iz 1. b razreda OŠ Simona 
Jenka Smlednik. Njihove idejne zasnove 
so tudi realizirali. Vse tri 'poušterčke' so 
si poleg ostalih izdelkov pirniških mla-
dih ustvarjalk obiskovalci lahko ogledali 
v avli doma krajanov Pirniče. Razstavo si 
bodo starši in otroci smledniškega vrtca 
v juniju lahko ogledali tudi v enoti Novi 
Smlednik, jeseni pa bodo razstavo in pro-
jekt predstavili še na vseh zainteresira-
nih osnovnih šolah po celotni Sloveniji. 

Moj poušter je lahko tudi ...

Nagrajena ideja

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode bosta potekali preda-
vanji na temo otrok in šole. Prvo bo 29. juni-
ja ob 19.30 z naslovom Zakaj morajo otroci 
med počitnicami pozabiti na šolo? Preda-
vala bo Leja Mahni z Inštituta Uje. Drugo 
predavanje bo 4. oktobra z naslovom Dobra 
komunikacija med učitelji in starši. 

O otrocih in šoli
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Nova prikupna kavarna z osupljivimi  
domačimi slaščicami in sladoledom
V prijetnem ambientu kavarne Vanilija diši po odlični kavi in rogljičkih, 
postrežejo vam tudi dnevno sveže domače slaščice in sladoled iz najboljših 
sestavin. To so okusi, ki vas ne pustijo ravnodušne.

Vanilija je nova kavarna v Medvodah, 
ki ima svoje prijetno urejene prostore 
v sklopu trgovskega centra Spar. Med 
tednom vrata odprejo že ob šestih zju
traj, ko vas za lepši začetek dneva po
strežejo z odlično kavo Illy. Vzamete jo 
lahko tudi s seboj. Poleg kave si lahko 
privoščite sveže pečen rogljiček ali sve
že stisnjeni naravni sok. 
Vanilija je nova kavarna s svežo ponud
bo, ki prisega na preizkušeno kvalite
to. Še posebej so poznani po okusnih 
dnevno svežih domačih slaščicah in sla
doledu, ki jih v Mesec slaščicah priprav
ljajo iz najboljših sestavin. Poleg klasič

nih okusov lahko izberete tudi malinovo 
pito z vanilijevo kremo ali jagodno torto 
z vanilijo. Med številnimi okusi sladole
dov je posebnost hišni sladoled vanilija 
z malino, pa oreh z bučnim oljem, che
ese cake, sahar ... Pri njih lahko naroči
te tudi torte za različna praznovanja in 
obletnice. Pogled na slastne, pregrešno 
dobre slaščice kar vabi k pokušanju. 
Notranjost ambienta je prijetno ureje
na, posedite pa lahko tudi na pokriti 
terasi. Ob dobri kavi ali pijači iz ostale 
ponudbe lahko preberete dnevni časo
pis, imajo pa tudi brezplačni internet. 

Vabljeni na svoj košček sladkega. 

Vanilija je od ponedeljka  
do petka odprta od 6. do 22. ure,  

ob sobotah, nedeljah in praznikih  
pa od 8. do 22. ure.

Med tednom kavo za lepši začetek 
dneva postrežejo že od šestih 

zjutraj. Pripravijo jo tudi za s seboj 
(take away).
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MAJA BERTONCELJ

V Tednu ljubiteljske kulture je imel v Kulturnem domu 
Smlednik koncert Mešani pevski zbor Smleški žarek z zbo-
rovodjem Tomažem Grajzarjem. Predstavili so se večinoma 
s starimi slovenskimi ljudskimi pesmimi. Gost večera je bil 
ansambel Marcela "In". 
"To je naš spomladanski koncert, običajno imamo potem še 
jesenskega. V zboru smo upokojenci in naš moto je narodna 
pesem, ki je temelj našega programa. Zbor šteje dvajset čla-
nov, od tega šestnajst žensk in štiri moške. Prihodnje leto 

bomo praznovali pet let skupnega petja. Ideja se je porodila 
v Društvu upokojencev Smlednik, nato pa smo se priključi-
li KUD Smlednik. Dobivamo se enkrat tedensko po eno uro, 
pred nastopi tudi več. Petje nam je v zadovoljstvo," je povedala 
vodja zbora Marinka Šubic. 
Po koncertu je bila na ogled še razstava Smleških kleklaric, ki 
delujejo pod okriljem DU Smlednik, združilo pa jih je veselje 
do ročnih del. Družijo se že osmo leto, redno jih kleklja štiri-
najst. Naredile so že veliko lepih izdelkov in nanje so upravi-
čeno ponosne.

Narodne pesmi in čipke

Mešani pevski zbor Smleški žarek se je predstavil kar dva dni 
zapored: najprej na koncertu, nato še v programu Flancanja (na sliki), 
na ogled je bila tudi razstava del Smleških kleklaric.

OTH Pirniče bo v novi sezoni vstopil v že 36. leto gledališkega abo-
nmaja za odrasle, ki gosti izključno predstave ljubiteljskih gleda-
lišč iz Slovenije in zamejstva. Ponosni so na to, kot pravijo, da so 
v slovenskem prostoru prvi uvedli ljubiteljski gledališki abonma 
in bili dolgo let tudi edini. Tradicionalno ga vsako leto obogatijo s 
tako imenovano Gledališko karavano z ogledom kulturnih in narav-
nih znamenitosti slovenskih pokrajin in krajev. Imajo tudi otroški 
abonma, ki letos praznuje 15-letnico. Ob gledaliških in lutkovnih 
predstavah potekajo ustvarjalne delavnice za otroke in žrebanje 
praktičnih nagrad. Spomladanski vpis v abonma bodi imeli 14. in 
15. junija, ko boste deležni tudi desetodstotnega popusta. 

V Pirničah vpisujejo v abonma
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MAJA BERTONCELJ

Inštitut dr. Jožeta Pučnika, Zbor za repu-
bliko in OO SDS Medvode so v sejni sobi 
Občine Medvode 23. maja pripravili javno 
tribuno z naslovom Slovenija, petindvaj-
set let po osamosvojitvi. Gosta sta bila dr. 
France Cukjati, nekdanji predsednik Dr-
žavnega zbora RS, predsednik Sveta SDS 
in predsednik Zbora za republiko, ter dr. 
Andreja Valič Zver, zgodovinarka, pred-
sednica Inštituta dr. Jožeta Pučnika in 
članica Sveta Zbora za republiko.
"Pred petindvajsetimi leti je bil najpo-
membnejši dogodek osamosvojitvena 
vojna. Neskončno smo lahko ponosni, 
da smo bili del tega dogajanja. Tega 
nam ne morejo vzeti. Ta ponos je treba 
prenašati na mlade, ki bolj malo vedo 
o času pred petindvajsetimi leti. Treba 
je poznati preteklost. Sedaj se slika zgo-
dovina, kot je ni bilo. Tudi mediji izkri-
vljajo resnico," je poudarila dr. Andreja 
Valič Zver in dodala, da je treba biti po-
nosen na državo, ki je v teh letih imela 
tudi svetle trenutke, kot je bil na primer 
vstop v Evropsko unijo in njeno polletno 

vodenje. Zaključila je s točkami Demoso-
vega programa, za katerega pravi, da ga 
zgodovinarji ocenjujejo kot enega najlep-
ših z eno pomanjkljivostjo: odsotnostjo 
lustracije: "Bojim se, da je sedaj zanjo 
prepozno. Je mlinski kamen na vratu 
Slovencev. Takrat so bili težki časi, če bi 
se takrat šli lustracijo, je vprašanje, ali bi 
nam dva tako kompleksna zgodovinska 

procesa, kot sta demokratizacija in osa-
mosvojitev, uspela." Dr. France Cukjati je 
med drugim spregovoril o tem, kje smo 
danes in kam pluje naša država: "Da-
našnje stanje sem primerjal s stanjem 
petindvajset let pred osamosvojitvijo, ko 
sem bil študent. Če to primerjam, sem 
zaskrbljen. Dela se tako kot takrat, a da-
nes vsi vse vemo, zgodi se pa nič."

Slovenija, petindvajset let po osamosvojitvi

Leon Merjasec, predsednik OO SDS Medvode, dr. Andreja Valič Zver in dr. France Cukjati  
na javni tribuni v Medvodah
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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

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 
6,90 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

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

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

VINO ODPRTO MALVAZIJA JERMAN 1L 2,20 EUR
VINO ODPRTO ORMOŽ 1L 2,38 EUR
VINO ODPRTO KABERNET MERLOT 1L 2,01 EUR

PIVO HEINEKEN 5% 
0,33L STEKL. 1,00 EUR

VINO CVIČEK CVELBAR  
1L 2,56 EUR

VINO  
MALVAZIJA  
JERMAN 1L  
2,64 EUR
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MAJA BERTONCELJ

Flancanje v Smledniku je prireditev, ki je vsako leto dobro obi-
skana. Letošnja je bila že dvanajsto leto zapored. Gre za dru-
ženje in izmenjavo sadik ter izkušenj. Letos so si zaradi dežja 
obiskovalci flance izmenjali v dvorani kulturnega doma. Po-
nudba je bila raznolika, novost so bila živa semena in skriv-
nostni lončki s sadikami za otroke z navodili za vzgojo.
Za dogodek so tudi letos stopili skupaj Društvo za ustno zgo-
dovino, KUD Smlednik in TD Smlednik. "V sedanjem času 
imamo drugačne izzive. Semena in sadike lahko kupimo 
kjerkoli, a multinacionake so marsikatera semena že paten-
tirale in gensko spremenile tako, da iz njih pridobljena seme-
na ne kalijo več. Prisiljeni smo vedno znova kupovati semena 
in sadike in s tem bomo postali popolnoma odvisni od pro-
izvajalcev. Rešitvi sta, da kupujemo preverjena ekološka se-
mena in sadike in da imamo svoja, domača semena, ki že de-
setletja prehajajo iz rok v roke. Ker vemo, da naše gospodinje 
še vedno marsikatero zelenjavo gojijo iz svojih semen, smo 
letos pripravili posebno mizo z živimi semeni in predstavili 
tri vrste zelenjave, ki jo gojijo že desetletja, in sicer sojo Re-
bolove mame iz Valburge, zimsko solato Mohoričeve mame 
iz Dragočajne in paradižnik tete Pepce iz Hraš," je povedala 
Fani Sešek iz Društva za ustno zgodovino in dodala: "Zaenkrat 
s flancanjem oživljamo delček skupnega, kar je bilo včasih. 
Imamo zamisel, da bi ustanovili skupen vaški zeliščni vrt, da 

bi skupaj delali in delili pridelek in izkušnje. Morda pa nam 
enkrat uspe flančnike postaviti nazaj ob Savo, kjer je mikro 
klima za vzgojo sadik izredno ugodna."
Flancanje se razvija tudi kot dogodek in Marjan Mali, predse-
dnik TD Smlednik, je dejal, da se bodo trudili, da bo v priho-
dnje programsko postal še bolj obširen. 
Letos so v goste povabili MePZ Smleški žarek, folkloriste KUD 
Oton Župančič Sora, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi 
razstavo Smleških kleklaric in se udeležili prikaza polstenja 
v izvedbi Zvedavih punc.

Na mizi tudi živa semena

Organizatorji si želijo, da bi bilo v prihodnje čim več živih semen. 
Miza z njimi je bila letos hitro prazna.
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MAJA BERTONCELJ

Šolski center Škofja Loka je pripravil 
dvanajsto razstavo izdelkov dijakov. V 
Sokolskem domu v Škofji Loki je bila na 
ogled od 18. do 22. maja. Za najboljše iz-
delke so podelili tudi denarne nagrade 
Območne obrtno-podjetniške zborni-
ce Škofja Loka. Prvo nagrado je za svoj 
kanu prejela Ana Veber z Ladje, 17-letna 
dijakinja tretjega letnika Srednje šole za 
lesarstvo Škofja Loka.
"Vsak je na koncu tretjega letnika nare-
dil zaključni izdelek. Izbrala sem kanu. 
Lani sem bila na praksi pri podjetniku 
Anžetu Logarju, lastniku podjetja La-
kercraft z Bleda, ki izdeluje lesena plovi-
la. Predlagal mi je izdelavo kanuja. Dal 
mi je zvezek, ki je bil sicer v finščini. V 
njem so bile tudi glavne številke, ki sem 
jih potrebovala. Naredila sem načrt, 
posodil mi je model za kanu in lahko 
sem začela. Izdelek je nastajal v nje-
govi delavnici," je odločitev za izdelavo 
lesenega kanuja pojasnila Ana Veber in 
nadaljevala z opisom postopka izdelave: 
"iz plohov, večinoma macesna in nekaj 
mahagonija, so bile narezane letvice, ki 
sem jih lepila po modelu navzgor. Sle-
dilo je brušenje, ki ga je bilo res veliko. 
Potem sem kanu vzela iz modela, po-
brusila še na notranji strani in ga pre-
mazala z epoksi smolo. Najprej sta dva 
premaza, čezenj pridejo steklena vlaka, 
nato še dva premaza, za konec pa sem 
kanu še trikrat prelakirala."

NAJZAHTEVNEJŠE BRUŠENJE

Izdelek je videti zares lep. "Vanj sem 
vložila dva meseca dela po osem ur na 
dan. Bilo je precej zahtevno, najbolj bru-
šenje, ki je zahtevalo veliko potrpljenja," 
je pojasnila. Dodala je še nekaj statistič-
nih podatkov. "Za kanu sem potrebo-
vala 0,085 m3 lesa, tehta okrog trideset 
kilogramov, dolg je štiri metre in pol, v 
širino na najširšem delu meri osemde-
set centimetrov, v višino pa šestdeset 
centimetrov. Z izdelkom sem zelo zado-
voljna. Dalo pa si se še kaj narediti tudi 
bolje."

Anin izdelek je najbolj prepričal komisijo 
in prejela je prvo nagrado. "Konkurenca 
je bila velika. Sodelovali so vsi dijaki za-
ključnih letnikov triletnega, štiriletnega 
in petletnega programa. Nisem pričako-
vala, da bodo za najboljšega izbrali moj 
izdelek. Tudi drugi so bili odlični: miza 
za biljard, kopalnica ... Vsi razstavljeni 
izdelki so mi bili všeč. Vsak je vanj vlo-
žil veliko truda. Ne vem, v čem je najbolj 
prepričal prav moj izdelek. Morda v dru-
gačnosti, saj takšnih ni veliko. Moj men-
tor je bil zelo zadovoljen. Nagrade sem 
vesela. To je moj največji izdelek doslej 
in mi tudi največ pomeni."

Z lesenim kanujem do prve nagrade
Dva meseca po osem ur na dan je Ana Veber z Ladje potrebovala za izdelavo lesenega 
kanuja. To je bil njen zaključni izdelek na Srednji šoli za lesarstvo in zanj je dobila 
prvo nagrado. Čaka jo še izdelava vesel, nato pa krst in prva vožnja.

Ana Veber z lesenim kanujem, na katerega je upravičeno ponosna.

ŽREB JE IZBRAL
Nagrajenci nagradne križanke 
UČNA POT ŽLEBE JETERBENK, 
objavljene v Sotočju maja 2016, 
ki prejmejo  knjigo Učna pot  in 
kavo Barcaffe, 250 g, so: Ana 
Križaj iz Medvod, Antonija Ko-
zamernik iz Medvod in Mar-
tina Hartman iz Medvod. Na-
grajencem iskreno čestitamo, 
nagrade prejmejo po pošti. 

 
CENTER STAREJŠIH MEDVODE 
Zbiljska cesta 15 
1215 MEDVODE  
 

DOSTAVA KOSIL NA DOM 
 Vse dni v letu 
 Območje Medvod 
 Cena kosila 6,40 EUR 
 POKLIČITE 01/36-25-400 in NAROČITE 
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V praksi ga še ni preizkusila. "To še pri-
de. V vodi res še ni bil. Dobila sem na-
potke, da moram vanj najprej dati kova-
nec za srečo in na kanuju nekaj razbiti. 
Prej ne sme v vodo. Verjetno bom šla z 
njim najprej na Zbiljsko jezero. Tovrstni 
kanu se uporablja za turistično vožnjo, 
ni za kakšno treniranje veslanja. Je po-
časen, okoren," še pravi. Še prej pa jo 
čaka naslednji izziv: "Kanu imam, izde-
lati pa moram še vesla. Te bom naredi-
la v očetovi delavnici." Nagrada, ki jo je 
dobila, je bila denarna, in sicer petsto 
evrov. "Morda jih bom namenila za na-
kup avtomobila," razmišlja.

LES IN HARMONIKA

Ano Veber sicer večkrat srečamo tudi 
na kakšni prireditvi v medvoški obči-
ni. Poleg lesa jo zaznamuje tudi glasba. 
Igra diatonično harmoniko in pleše pri 
Folklorni skupini KUD Oton Župančič 
Sora. "Harmonika me spremlja od dru-
gega razreda osnovne šole. Če se le da, 
igram vsak dan. Pri folklori pa sem od 
četrtega razreda. Poleg tega sem sedaj 
še pri Godbi Medvode. Igram tolkala," je 
povedala nekaj o svojem udejstvovanju 
na glasbenem področju. 

Glede šolanja še naprej ostaja v lesu. 
"Zaključujem triletni program in vpi-
sala sem se še na 'plus dva'. Odločitev 
je bila prava, saj smo na triletni ime-
li veliko prakse, skozi katero se naučiš 
največ. Ta tri leta so bila zelo sproščena 

in bilo mi je všeč. Poleg mene je bilo v 
razredu še eno dekle. Razmišljam tudi o 
fakulteti," je še povedala. Da se je odlo-
čila za lesno šolo, ni povsem naključje. 
Njen oče je namreč mizar in večkrat mu 
je pomagala v delavnici.

Ana se v kanu še ni usedla. Še čaka na krst. Mucek pa ni mogel čakati.
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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

50 %  
popust za kuhinje  

alples
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prva izbira med dobavitelji  
specialnih papirjev
www.goricane.si

 

Kava, sladice, sladoled, postrvi, 

Vse se pri nas dobi. 

Vsak dan v 

 

Smlednik, Dragočajna 
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V Vrtcu Medvode je v letošnjem šolskem letu od novembra do 
maja osmo leto zapored potekal projekt Turistične zveze Slove-
nije Prvi turistični koraki. Cilj je spoznavanje medvoške občine s 
pomočjo različnih vsebin. 
"Vsako leto imamo drugo temo, ki jo določi Turistična zveza Slo-
venije. Letošnja tema je bila Zeleni pohodnik. Ker za ta projekt ni-
smo imeli posebnih sredstev, smo se odločili, da ga bomo izpeljali 
s pohodi od ene do druge enote, v bližnje peš, v bolj oddaljene pa z 
avtobusom. Gostitelji so pripravili program in skupaj so prežive-
li prijetno dopoldne. Na ta način so otroci spoznavali tudi druge 
enote in kraje občine," je povedala Mateja Jekler, koordinatorka 
projekta, v katerega so vključeni otroci od tretjega do šestega leta. 
"Sodelovalo je devet skupin, nekaj manj kot dvesto otrok iz vseh 
enot. Teme s področja turizma jih kar zanimajo. Sploh radi ho-
dijo naokrog in spoznavajo nove stvari. Tudi zaposlenim je to za 
popestritev, za tiste, ki niso iz naše občine, pa tudi priložnost za 
spoznavanje teh krajev," je še dodala Jeklerjeva. Prvo leto so otro-
ci Medvode spoznavali skozi pripovedke in legende, teme nasle-

dnjih let pa so bile Moj kraj, moj ponos, Gozd – drevo, Ekologija, 
Potujemo z jezikom, Na zabavo z naravo in Zgodbe Medvod.
Kaj so delali letošnje šolsko leto, si lahko ogledate tudi na raz-
stavi v Knjižnici Medvode z naslovom Čas je za dober tek. Raz-
stavo so odprli 8. junija in bo na ogled do 29. junija. Del je na-
mreč posvečen tudi Prvim turističnim korakom.

Otroci v vlogi zelenih pohodnikov

Otroci so spoznali tudi topli izvir Straža.

box
pametna izbira.

BC LOKA MEDVODE

-25% 
na vse  

avto 
nosilce

Mbox, Medvoška cesta 3, 1215 Medvode, tel: 070 840 614 

EVJ trojček  
+ Telemach paketi družine VEČ  
do 5€ popusta  
na mesečno naročnino

Velika 
izbira  

univerzalnih 
AVTO  

NOSILCEV
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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

MAJA BERTONCELJ

Badminton klub Medvode je sredi maja 
v Športni dvorani Medvode organiziral 
največji letošnji dogodek v tem športu 
v Sloveniji, 17. mednarodno prvenstvo 
Slovenije v badmintonu. Za navdušenje 
je z uvrstitvijo med osmerico najboljših 
posameznikov poskrbel domači igralec 
Miha Ivanič.
Najprej je bil uspešen v kvalifikacijah 
in se uvrstil na glavni turnir, kjer je bil 
zmagal tudi v prvem in drugem krogu 
in bil prvič v karieri v članski konku-
renci v četrtfinalu. "Domači turnir je 
zagotovo eden od vrhuncev sezone. Je 
zadnji turnir v sezoni. Skušal sem se 
zbrati in ustrezno pripraviti, kar mi je 
uspelo. Velikih pričakovanj nisem imel. 
Cilj je bil preboj iz kvalifikacij, kjer sem 
imel najprej tretjega nosilca. Uspelo 
meni je presenetiti, tudi s podporo pri-
jateljev in članov kluba. Predvsem sem 
užival in nabiral izkušnje. Na članskih 
turnirjih je to zame uspeh kariere, saj 
še nikoli nisem bil v četrtfinalu. Prejšnji 
teden sem v Grčiji na takšnem nivoju 
tekmovanja prvič prišel v glavni del tek-
movanja," je bil zadovoljen Miha Ivanič.

DECEMBRA TRENIRAL NA DANSKEM

Badmintonist s Preske, ki je nekaj dni 
po turnirju dopolnil osemnajst let, je v 
zadnjem letu naredil velik korak na-
prej. "Lani sem na tem turnirju obstal v 
kvalifikacijah. Glavni napredek se je po-
kazal po novem letu. Decembra sem bil 
cel mesec na treningu na Danskem, ki 
je glavna evropska velesila v tem špor-
tu. Bil sem tudi že v Zagrebu pri Hrvatih, 
potem pa smo se odločili za Dansko. To 
je bila pomembna poteza. Treniral sem 
v Odenseeju, kjer je akademija, ki ima 
certifikat evropske zveze in je center za 
evropske igralce. Poznalo se je, da sem 
imel tam močne partnerje za trening, 
nivo igre je precej višji, način treninga 
je drugačen in očitno ustreza moji igri. 
Boljši sem predvsem v hitrosti v igri in 
konstantnosti. Ko sem dovolj zbran, de-
lam precej manj napak, je pa to še ne-
kaj, na čemer bo treba delati. To je prvi 

turnir, na katerem so se končnice obr-
nile meni v korist. Nazadnje sem na kar 
nekaj turnirjih v končnici izgubil. Druga 
polovica sezone je bila zelo uspešna," je 
pojasnil. 

MLAD, A IGRA ZELO ZRELO

Z njegovo igro in dosežki je bila zado-
voljna tudi glavna trenerka v BK Med-
vode Maja Kersnik: "Ne bom rekla, da 
preseneča, saj vem, da je sposoben tako 
dobrih iger. Tri tekme je imel že v kvali-
fikacijah in zadnjo proti nasprotniku, ki 
ga še ni premagal. Izvrstno je igral tudi 
v nadaljevanju. Preseneča, da v ključnih 
trenutkih, čeprav je star sedemnajst let, 
odigra zelo zrelo in potrpežljivo. To je ti-
sto, kar mi je v tej fazi pomembno. Po-
kazal je igro na zelo visokem nivoju. V 
primerjavi z lani je pridobil moč in nad-
gradil vse elemente igre, tudi tehniko, 
kjer je bil že lani kar dovršen. Izboljšal 
je hitrost udarca. Pomembna pa je tudi 
glava, kjer je zelo močan. Vsako leto je 
zrelejši. Je že igral dobre turnirje, ima 
lepe rezultate, ampak take igre kot tu-
kaj še ni pokazal. Da kot mladinec tako 
igra v članski konkurenci, je odlično."
Turnir v Medvodah je bil zanj zadnji v 
sezoni. "Pred mano je še nekaj tednov 
treninga, potem pa kakšnih deset dni 
zasluženega počitka. Avgusta me že ča-

kajo novi turnirji. Ta uspeh je lepa mo-
tivacija za trening poleti in za novo se-
zono," je zaključil Ivanič. Poleg njega so 
na turnirju iz Badminton kluba Med-
vode nastopili še Miha Ivančič, Martin 
Cerkovnik, Rok Jerčinovič, Matic Turi-
nek, Matic Ivančič, Tej Kolar, Grega Šu-
štar, Ana Marija Šetina, Petra Polanc, 
Nika Polanič in Taja Cerkovnik. Cilj ve-
čine je bil nabiranje pomembnih izku-
šenj. Sicer pa so medvoški badminto-
nisti tudi v letošnji sezoni dokazali, da 
so v vseh kategorijah med najboljšimi 
v državi.

Ivanič največje presenečenje domačega turnirja
Na mednarodnem prvenstvu Slovenije v badmintonu, ki je potekalo v Medvodah,  
se je domačin Miha Ivanič prvič v članski konkurenci uvrstil med najboljšo osmerico. 

Miha Ivanič je na turnirju v domači dvorani prikazal odlično igro.
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Plavalec PK Triglav Kranj Peter John 
Stevens iz Pirnič, športnik leta občine 
Medvode, je na evropskem prvenstvu 
v Londonu na 50 prsno osvojil srebrno 
medaljo in s tem najboljšo slovensko 
uvrstitev na prvenstvu. Na 100 prsno, ki 
je olimpijska disciplina, je bil štirinajsti. 
Želel si je odplavati tudi normo za olim-
pijske igre, a mu ni uspelo.
"Petdeset prsno ni olimpijska disciplina 
in zanjo se nisem posebej pripravljal. Bolj 
sem se osredotočal na 100 prsno. Sem 

pa bil že v preteklosti hiter in tudi v tej 
sezoni sem kazal dobro hitrost. Pri sebi 
sem napovedal medaljo, bila je bolj skrita 
želja. S plavanjem na 50 prsno sem zelo 
zadovoljen, tudi na 100 prsno sem plaval 
dobro, osebni rekord, želel pa sem seveda 
več. Cilj je bila olimpijska norma, ki pa ni 
lahka," je povedal po vrnitvi v Slovenijo. 
V Londonu je prvič prehitel tudi svojega 
vzornika Damirja Dugonjića, ki bo z nor-
mo A potoval v Rio. "Damir je eden mo-
jih slovenskih vzornikov. Končno sem 
premagal vse svoje vzornike. Prej sem 
že Emila Tahiroviča in Matjaža Markiča, 
same 'prsače'. Je kar lep občutek," je dejal. 
Z mislimi pa je bil predvsem pri držav-
nem prvenstvu v Kranju, ki je bilo teden 
po Londonu in kjer je imel na 100 prsno 
zadnjo priložnost za olimpijsko normo. 
Žal mu ni uspelo. Razočaranje je bilo, a 
zaveda se, da bodo prišle nove priložnosti. 
Je še mlad, saj je 1. junija dopolnil 21 let. 
Ker ne bo potoval na olimpijske igre, 
bo prihodnji mesec prišel najverjetneje 
malo domov in si po nekaj letih privoščil 
dopust na morju. Peter John je namreč 
takoj po državnem prvenstvu odšel nazaj 
v Združene države Amerike, kjer je uspe-
šen tudi v študiju. Šel bo v tretji letnik. Še 
pred odhodom čez lužo pa so mu v Med-

vodah v Javnem zavodu Sotočje Medvode 
pripravili sprejem. Kot pravi, mu veliko 
pomeni, da se njegovih uspehov veselijo 
tudi v lokalnem okolju.

ŠPELA: "VESELJE JE VSAK DAN VEČJE"

Uvrstitev na olimpijske igre pa je uspe-
la plavalki Špeli Bohinc iz Zbilj. Na dr-
žavnem prvenstvu v plavanju v Kranju 
je bila članica štafete 4 x 200 prosto, ki 
je dosegla šestnajsti rezultat na svetu in 
pred dnevi še uradno vabilo za nastop v 
Riu de Janeiru. Poleg Bohinčeve so čla-
nice štafete še Anja Klinar, Tjaša Pintar 
in Janja Šegel.
Bohinčeva si je morala v Kranju najprej 
izboriti nastop v štafeti. "Na izbirni tek-
mi za četrto članico štafete sem imela 
ob sebi dve zelo močni in hitri plavalki, 
ki jima 200 prosto dobro leži. Tekma je 
bila zelo napeta do zadnjega metra in 
bila sem zelo vesela, ko sem zmagala in 
se uvrstila v štafeto, vendar pa to ni po-
menilo se nič, vstopnico smo si morale 
šele priplavati na tekmi štafet, kar nam 
je tudi uspelo. Vse smo se veselile poti v 
Rio, in mislim, da se vsak dan bolj za-
vedam, da potujem v Brazilijo. Veselje se 
vsak dan toliko bolj stopnjuje," je poveda-

Petru Johnu medalja, Špela na olimpijske igre
Plavalec Peter John Stevens je na evropskem prvenstvu osvojil srebrno medaljo,  
ni pa mu uspelo odplavati olimpijske norme. Kljub temu bodo Medvode v Riu imele 
plavalko. Špeli Bohinc je normo uspelo doseči s štafeto.

Peter John Stevens s srebrno medaljo z 
evropskega prvenstva / Foto: Maja Bertoncelj 

Na 100 prsno je poskusil odplavati normo najprej v Londonu, nato na državnem prvenstvu  
v Kranju (na sliki), a mu žal ni uspelo. / Foto: Primož Pičulin
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la 20-letna plavalka in nadaljevala: "tako 
kot vsak športnik sem si tudi jaz želela 
odplavati olimpijsko normo. Moja prva 
disciplina je 800 prosto in želela sem 
si norme v tej disciplini. Ko je januarja 
prišlo do poškodbe rame, sem vedela, da 
ta cilj ne bo dosegljiv. Pojavila se je mo-
žnost v štafeti in uspelo mi je."
Na olimpijske igre se bo pripravljala v 
bazenu v Kranju: "Sem študentka Peda-
goške fakultete, smer razredni pouk in 
čakajo me še izpiti, tako da priprave kje 
drugje ne pridejo v poštev. Seveda to ne 
pomeni, da bodo treningi trpeli. Trenira-
la bom dvakrat dnevno po dve uri in tre-
ningi bodo še malo težji kot v prejšnjih 
obdobjih. Moj cilj je, da grem v Rio zelo 
dobro pripravljena in tam odplavam kar 
se da dober rezultat."
Špela Bohinc je nastopila tudi na evrop-
skem prvenstvu v Londonu in z rezulta-
ti je zelo zadovoljna: "Zaradi poškodbe 
rame nisem smela plavati od sredine 
januarja do 10. marca, tako da sem ime-
la resnega treninga dobra dva meseca. 
Posledično od evropskega prvenstva tudi 
nisem ničesar pričakovala." Najvišje je 
bila na 800 prosto, kjer je osvojila 14. me-
sto. Sicer pa plavanje trenira petnajsto 
leto in je članica PK Triglav Kranj, njen 

trener pa je Luka Berdajs, ki je treniral 
tudi Stevensa. Kot je pojasnila, se je za 
prestop v Triglav odločila predvsem za-
radi trenerja: "Trenerja sem imela prej 
v Dubrovniku in sem bila skoraj celo 
srednjo šolo na dveh koncih, malo pri 
njem, malo pa v Kranju, kjer sem treni-
rala sama. Po daljšem razmisleku sem 

najprej prestopila v kranjsko Zvezdo in 
nato v Triglav, saj sem potrebovala tre-
nerja, ki bo vedno prisoten na treningu. 
Dobila sem Luko Berdajsa, s katerim 
sem zelo zadovoljna, njegovi treningi pa 
mi prav tako odgovarjajo."
Pred njo so torej pomembni treningi v 
sklopu priprav za olimpijske igre. 

Špela Bohinc se želi čim bolje pripraviti na olimpijske igre. / Foto: Tina Dokl
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MAJA BERTONCELJ

Ekipa do 12 let Teniškega kluba Spin 
Medvode se je prvič uvrstila med naj-
boljše štiri. "Liga je bila razdeljena na tri 
skupine po pet ekip. V končnico, v kate-
ri so štiri ekipe, se je uvrstila najboljša 
ekipa iz vsake skupine, poleg tega pa še 
najboljša drugouvrščena ekipa. Bili smo 
v skupini B, zmagali na vseh štirih tek-
mah in osvojili prvo mesto. Zaključne 
dvoboje za naslov državnega prvaka v 
tej kategoriji bomo imeli septembra," 
je pojasnil trener in predsednik kluba 
Domen Knez. V ligi do 12 let so združeni 
fantje in dekleta. V ekipi iz Medvod je 
sicer šest fantov in štiri dekleta. 

Prvič med  
četverico

Medvoščani (v belih dresih) so sezono v tretji ligi zaključili na  
tretjem mestu, v kvalifikacijah za drugo ligo pa jim je malo zmanjkalo 
do uspeha.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Športno-družabna prireditev Dan mladosti, čas norosti je letos pr-
vič potekala pred klubom Jedro. Organizator, Javni zavod Sotočje 
Medvode, je pripravil turnir v prstometu, v namiznem tenisu, ko-
šarkarski turnir trojk (na sliki), turnir v namiznem nogometu in za 
konec koncert glasbene skupine Gino&band. 

Dan mladosti, čas norosti
MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Članska ekipa Košarkarskega kluba Medvode je zaključila sezono v 
3. ligi. Uvrstili so se v Ligo za prvaka med najboljših šest ekip, kjer 
so osvojili tretje mesto in se uvrstili v kvalifikacije za drugo ligo, kjer 
so igrale štiri ekipe. Neposredno so se v ligo višje uvrstili zmagovalci 
tretje lige, košarkarji ljubljanske Ilirije in drugouvrščena ekipa Union 
Olimpija mladi. Medvoščani so se v kvalifikacijah pomerili s Celjem 
in Kolpo. S Celjani so zmagali doma, s Kolpo pa v gosteh, kar pa 
ni zadoščalo za napredovanje. "S sezono smo zadovoljni. Bili smo 
blizu napredovanja. Imeli smo smolo v Ligi za prvaka. Uspešni smo 
bili tudi v nižjih kategorijah. V prvo ligo se je uspelo uvrstiti ekipama 
U13 in U15, v skupni prvi ligi pa igra tudi ekipa U11. Velik poudarek 
dajemo mlajšim selekcijam in ta vložek se že kaže v rezultatih. Tega 
smo zelo veseli. Zahvala gre vsem staršem in drugim podpornikom, 
ki so nam pomagali tako ali drugače," je povedal Dean Bunčič, igra-
lec, trener in direktor KK Medvode.

Ostajajo v tretji ligi
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Otroci pišejo, rišejo je rubrika v Sotočju, ki je namenjena izdel-
kom predšolskih in šolskih otrok. Pošljete jih lahko na maja.
bertoncelj@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 
Kranj s pripisom "za Sotočje". Pred vrati je poletje in morda boste 
v teh dneh ustvarjali kaj poletnega ... Tokrat objavljamo dve sliki. 
Na prvi so trije konji, ki nam jih je skupaj z odgovorom na slikov-
no uganko poslala Živa Šušteršič. Pri žrebu ni imela sreče, obja-
vljamo pa njeno risbico. Osnovnošolci pa so ustvarjali na temo 
mednarodnega srečanja, ki ga bodo gostile Medvode. Želimo vam 
uspešen zaključek šolskega leta.

Vabilo
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MAJA BERTONCELJ

V Sodražici je pretekli mesec poteka-
la Vampijada, tekmovanje v kuhanju 
govejih vampov. Svojo ekipo je imelo 
tudi TD Pirniče, ki je med štirinajstimi 
ekipami osvojilo prvo mesto. Vampe so 
kuhali v kotličku na odprtem ognju. V 
zmagovalni ekipi so bili glavni kuharici 
Anica Boštjančič in Ina Pezdir, pomočni-
ca ter vodja ekipe Cvetka Židan Valjavec, 
glavni kurjač, ki je skrbel za ogenj, drva 
in kotliček pa je bil Boštjan Valjavec. 
Kot je povedala Cvetka Židan Valjavec, 
so ocenjevali urejenost ekipe, čistočo, 
pripravo mize in vrsto dodatkov, vrstni 
red kuhanja, dekoracijo in predstavitev 
na mizi ... Kot zmagovalna ekipa bodo 
26. junija gostje na Psoglavskih dnevih 
v Sodražici in po njihovi zmagovalni re-
cepturi se bodo v 80-litrskem loncu ku-
hali goveji vampi. 

Zmagali v kuhanju vampov

TD Pirniče je zmagalo na Vampijadi.

V Kranju se je zgodil prvi Tek za moške. Na 
njem smo med množico tekačev opazili 
tudi znanega medvoškega vrtnarja Roberta 
Bilbana, ki je tokrat tekel na pet kilometrov 
in bil skupno šestnajsti. Na rekreativnih 
tekaških prireditvah, kjer dokazuje, da je 
v dobri formi, ga pogosto srečujemo. Teče 
tudi njegova žena.

Na Teku za moške

Robert Bilban (desno s številko 263) ob 
Romanu Kejžarju in Gregorju Kustecu, 
zmagovalcema na pet in deset kilometrov

MAJA BERTONCELJ

V Vrtcu Medvode so ob dnevu Zemlje od-
prli svoja vrata. "Dan odprtih vrat smo 
pripravili tretje leto zapored. Ideja izhaja 
iz projekta Eko smo mi, vrtčevskega pro-
jekta z ekološkimi vsebinami, ki vključu-
jejo vsa področja kurikula. Letošnja tema 
je bila Igre nekoč in danes. Povabili smo 
babice in dedke in odziv v vseh enotah je 
bil neverjeten. Prišli so tudi iz oddaljenih 
krajev, na primer s Koroškega," je poja-

snila Nataša Rijavec iz Vrtca Medvode. S 
svojimi vnukinjami in vnuki so preživeli 
zanimivo dopoldne, ki so ga sooblikova-
li skupaj s strokovnimi delavci vrtca in 
otroki. "Tudi babice in dedki so predstavili 
igre, ki so se jih igrali nekoč. Največ šte-
je, da so bili vsi zadovoljni, otroci pa tudi 
zelo ponosni. V enoti Smlednik so šli sku-
paj na Stari grad. Druženje je bilo prijetno. 
Veseli nas, da se je dan odprtih vrat tako 
dobro uveljavil. Organizirali ga bomo tudi 
prihodnje leto," je še povedala Rijavčeva.

Vrtec obiskale babice in dedki

Dan odprtih vrat Vrtca Medvode je bil dobro obiskan.
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Na ženevskem avtomobilskem salonu 
je Renault prvič predstavil novo rojstvo 
legende med družinskimi enoprostorci 
– renault scénic. V dosedanjih treh gene-
racijah se je s petimi milijoni prodanih 
vozil ta avto zagotovo vpisal med najbolj 
znane avtomobile. Četrta generacija bo 
kmalu tudi na slovenskih cestah.
Multipraktik na štirih kolesih je ljubko-
valno slovensko ime za ta avto. Števil-
ne slovenske družine so prav v scénicu 
našle idealnega partnerja mobilnosti. 
Zgodovina tega avta pravzaprav ni tako 
dolga, je pa zelo pestra. 
Patrick Le Quément je, ko je leta 1987 
prevzel oblikovalski oddelek Renaulta, 
krepko pokopal star način svoje obrti 
pri tej znamki in zasnoval oddelek, ki je 
bil večji kot kdajkoli prej in bolj samo-
stojen pri odločanju.

Že leto pozneje je zastavil projekt takrat 
malega MPV, za šefa projekta pa posta-
vil takrat mlado in obetavno francosko 

oblikovalko Anne Asensio, ki je nadzi-
rala razvoj koncepta z imenom scénic. 
Ime se (angleško) namerno sliši zelo 

Pet milijonov prodanih
Renault scénic je nesporni prvak svojega razreda, ki že dvajset let uspešno osvaja  
tudi slovenske družine

Prihaja četrta generacija scénica.

Avtohiša Koncesionar - Vzorčna ulica xx - 1234 Vzorčnigrad - Tel: 01 345 67 89 - www.nissan-koncesionar.com
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mednarodno, v resnici gre pa za krati-
co "safety concept embodied in a new 
innovative car" (koncept varnosti, zapi-
san v novem inovativnem avtomobilu). 
Koncept so javnosti pokazali leta 1991 
na salonu avtomobilov v Frankfurtu, a 
je trajalo kar pet let, da je prišel na trge 
serijski avtomobil. Ta je bil na pogled 
povsem drugačen od koncepta, je pa 
vendarle vseboval številne ideje in reši-
tve, ki jih je ponudil konceptni scénic.
Pri razvoju scénica so eno ključnih vlog 
odigrali tudi – otroci! Znotraj enopro-
storske zasnove zunanjosti je bilo treba 
ustvariti za družine prijetno in uporab-
no okolje. Le Quément in Asensio sta 
bila pri tem nadvse dosledna, pri ra-
zvoju koncepta so sodelovali celo otroci 

zaposlenih v Renaultu, saj so želeli tudi 
njim ugoditi glede želja in zahtev v njim 
namenjenem avtomobilu. Avtomobil za 
življenje, kot so mu takrat rekli, je tako 
združeval prostornost, prilagodljivost, 
varnost in dejavnik zabavnosti.
Natanko tisto, kar so evropske družine z 
več otroki takrat že iskale in pogrešale. 
Serijski avtomobil je vse to ponudil in je 
prepričal tudi strokovno javnost, ki mu 
je podelila naslov avtomobila leta 1997.
Druga in tretja generacija sta nadgra-
dili osnovne adute in vpeljali ogromno 
novih. Druga generacija, predstavljena 
leta 2003, je gradila na izjemnem uspe-
hu prve ter nadgradila prijaznost do 
uporabnika, videz in prostor. Prvič so 
ponudili za 20 centimetrov podaljšano 

različico grand s sedmimi sedeži, s či-
mer je bil tudi na tem področju scénic 
prvi med podobnimi. Za povrh mu je 
uspelo osvojiti vseh pet zvezdic na po-
skusnih trčenjih Euro NCAP.
Marca 2009 je prišla tretja generacija 
scénica, ki je znova utrjevala prednosti 
in dobre rešitve predhodnikov, hkra-
ti pa so ji namenili več prefinjenosti, 
udobja na poti in praktične notranjosti. 
Ob nastopu na trg se je ponašal z naj-
več kolenskega prostora v drugi vrsti, z 
najprostornejšo tretjo vrsto in z največ 
prostora v notranjih predalih, odvisno 
od izbrane opreme vse do 92 litrov!
Vnovič osvojenih pet zvezdic na posku-
snih trčenjih je bilo seveda takrat za Re-
nault samih po sebi umevnih.
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  FOTO: MAJA BERTONCELJ

  FOTO: JURE GALIČIČ

Re šit ve kri žan ke – geslo po šlji te do 29. junija 2016 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.

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

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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Čez sedem let vse prav pride, pravi 
znan slovenski pregovor, meni pa se 
je ta utrnil za iztočnico k vprašanju 
tokratne uganke, pri kateri bo bržko-

ne prenekateri bralec Sotočja povzdi-
gnil glas, češ da te slike nisem napra-
vil znotraj meja naše občine. Pa še 
prav bo imel, saj takšnih cvetočih po-
ljan ključavnic ali narcis ni moč najti 
drugje kot na prostranih karavanških 
pašnikih od Javorniškega rovta preko 
Golice do Babe. Kaj torej pomeni ta 
slika, ki sem jo napravil pred sed-
mimi leti, v tej uganki? Tokrat izje-
moma ne sprašujem po kraju, kjer 
sem naredil ta prelesten pomladan-
ski posnetek, pač pa o tem, kdo so 
ti trije pari ljudi, ki so se mi pustili 
voditi sem gor in so mi radi pozirali. 
Dovolj bo torej že, če poveste, iz ka-
terega dela ali vasi naše občine so? 
Odgovore pošljite do konca junija na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, s pripisom 'za Sotočje'. 
En pravilen odgovor bomo izžrebali 
in pošiljatelja nagradili. 

V majski številki sem vas spraševal, 
kje sem naredil posnetek s konji. Na-
redil sem ga na Svetju. Žreb je dolo-
čil, da nagrado prejme Ivanka Anžur 
iz Medvod.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

Marješka Pehta tokrat svetuje nabiranje 
rmana. Kot pravi, ga lahko nabiramo 
maja ali junija ter potem avgusta ali 
septembra, ko ponovno zacveti. Rman 
je v Sloveniji poznan pod imenom na-
vadni rman in je precej razširjen. Naj-
demo ga na travnikih, ob robovih njiv, 
ob poteh, na nasipih in še kje. Cvetovi 
rmana so beli ali pa nežno rožnati.

NAJPOGOSTEJE GA POSUŠIMO ZA ČAJ

"V zdravilne namene lahko uporablja-
mo celotna rastlina (v času cvetenja) ali 
pa le cvetni koški. Ko je rman posušen, 
ga shranimo tako, kot je to običajno za 
vsa zelišča (pater Simon Ašič priporoča 
papirnat 'škrnicelj'). Rman, ki je pravil-
no posušen, ohrani svoj značilni vonj in 
barvo. Najpogostejša uporaba je notra-
nja – v obliki čaja. Tako pripravljenega 
ga uporabljamo proti želodčnim teža-
vam, ki se pojavljajo v obliki krčev. Pitje 
rmanovega čaja ugodno vpliva tudi na 

dotok krvi v srce in urejanje kroženja 
krvi, s tem pa tudi na srčni utrip. Rman 
zdravi okvaro srčne mišice. Pitje čaja iz-
boljšuje tudi odpornost proti boleznim. 
Rman ugodno deluje tudi na sečila, 
spodbuja ledvice k delovanju, da izloča-
jo seč, hkrati ne draži ledvic. Odpravlja 
katar mehurja in močenje postelje in 
bolezensko tiščanje na vodo. Rmanov 
čaj se obnese tudi pri notranjih krvavi-
tvah, krvavem izmečku, krvavitvah iz 
ledvic, danke, nosu in pa tudi krvavenju 
običajnih ran. S čajem pa tudi izpiramo 
rane in udarnine, pike žuželk. Čaj grgra-
mo pri zobobolu," pravi Marješka Pehta 
in nadaljuje: "tako zunanje kot notranje 
pa rman pomaga pri celi vrsti ženskih 
težav – ureja menstruacijo, pomaga pri 
krčih maternice, ureja težave z belim 
tokom. Rman pa poleg vsega naštetega 
deluje še proti nespečnosti, visokemu 
tlaku in živčni nespečnosti. Ugodno 
vpliva tudi na sladkorno bolezen, saj jo 
zadržuje (sploh v začetni fazi)."

ZUNANJA UPORABA

Rman je tudi za zunanjo uporabo: "Odli-
čen je za zdravljenje vnetnih obolenj 
kože. Zdravi spremembe na koži in či-
sti pore. Rmanova krema zdravi tudi 
razpokano kožo bradavic doječih ma-
ter. Primerna je tudi za mazanje suhe 
kože na rokah. Tudi manjše ureznine 
si lahko namažemo z rmanovo kremo. 
Lahko služi tudi kot sredstvo za masažo 
in sproščanje mišic. Nepogrešljiva pa je 
tudi pri negi dojenčkove ritke – prepre-
čuje nastanek pleničnega izpuščaja ozi-
roma pomaga, če je ta že nastal. Rman v 
kombinaciji z oljčnim oljem pa je lahko 
tudi sredstvo za sončenje."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Rman
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Prireditve v juniju in juliju 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: 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

Petek, 10. 6. 2016, ob 16. uri
IZLETNIŠKI ODSEK: POLHOGRAJSKA GRMADA, OBLETNICA  
POSTAVITVE SMERNE TABLE

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

Petek, 10. 6. 2016  Športna dvorana Medvode, ob 19. uri

SLAVNOSTNA SEJA OB 70 – LETNICI LOVSKE DRUŽINE MEDVODE

Lovska družina Medvode, T: 041 919 476, E: rafael.bizant@gmail.com

Petek, 10. 6. 2016  Pod Aljaževo trto, Zavrh 2, ob 20. uri

VEČER Z ELZO BUDAU, S TEBOJ ODKRIVAM ZDAJ NOVI SVET

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Petek, 10. 6. 2016   Trg sv. Urha, ob 21. uri

POLETNI VEČERI NA TRGU: KONCERT SEVERE GJURIN IN DEJANA LAPANJ

KUD Smlednik, T: 031 241 913, E: kud@smlednik.si 

Sobota, 11. 6. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, od  9. – 11. ure

LUTKOVNE DELAVNICE (DELAVNICA JE TUDI 18. 6.)

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Sobota, 11. 6. 2016  strelišče Log pod Rakovnikom, ob 9. uri

OBČINSKA TEKMA V STRELJANJU NA GLINASTE GOLOBE ZA POKAL  
OBČINEMEDVODE

Lovska družina Medvode, T: 041 919 476, E: rafael.bizant@gmail.com

Sobota, 11. 6. 2016  Trg sv. Urha, ob 21. uri

POLETNI VEČERI NA TRGU: KINO NA PROSTEM –VEČER SLOVENSKE 
FILMSKE KLASIKE 

KUD Smlednik, T: 031 241 913, E: kud@smlednik.si 

Nedelja 12. 6. 2016  Hotel Kanu, Valburga 7, Smlednik, ob 11. uri

DAN ODPRTIH VRAT – RESORT KANU

GTKANU II d.o.o., T: 040 126 623, E: info@hotel-kanu.si 

Nedelja, 12. 6. 2016 Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri

BELLYWOOD NEDELJSKI PLESNI VEČER

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

Torek, 14. 6. 2016  Kulturni dom Pirniče – blagajna, od 17. do 18. ure

VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2016/2017

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Sreda, 15. 6. 2016  Zbor izletnikov ob 6. uri pred BC Medvode
SENIORSKA SKUPINA: OBIR, KARAVANKE

Planinsko društvo Medvode, Prijave: 031 750 558,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si

Sreda, 15. 6. 2016  Kulturni dom Pirniče – blagajna, od 17. do 18. ure

VPIS V ODRASLI IN OTROŠKI ABONMA ZA SEZONO 2016/2017

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Sreda, 15. 6. 2016  Višnarjeva ul. 3, Medvode, ob 19. uri

DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK

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

Sreda, 15. 6. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

3. PREDAVANJE IZ CIKLA O MOTNJAH HRANJENA: KAKO OSTATI PRI ENEM 
REBRCU ČOKOLADE. PREDAVA GA. ZIHERL.

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

15. 6. 2016, ob 17. uri  Okrepčevalnica Stan, Zbiljska cesta 8,

PREDSTAVA ZA OTROKE: RAD IMEJ ŽIVALI, IGRATA DAMJANA GOLAVŠEK 
IN STEN VILAR
info@okrepcevalnica-stan.si

Sobota, 18. 6. 2016  Valburga, ob 19. uri

GASILSKA VESELICA: TAK TIK IN MARCELA IN

PGD Smlednik, T: 031 366 246 E:pgd@smlednik.si

Nedelja, 19. 6. 2016  Zbor izletnikov ob 5. uri  pred BC Medvode

IZLETNIŠKI ODSEK: LUČKI DEDEC, KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE

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

Torek, 21. 6. 2016  Zbor izletnikov je na avtobusni postaji pred  
trgovino Špar, ob 7. uri

IZLET DU MEDVODE: ŽELEZNIKI-BOLNICA FRANJA-PIKNIK V DAVČI

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 477 902, E: irena.krasnik@gmail.com

Sreda, 22. 6. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

KAKO ŽIVETI PREBUJENO ŽIVLJENJE; T. T. BRADAŠ BO PREDSTAVILA 
PRIROČNIK Z NAVODILI J. SHULMANA.                                                                                                                                 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 22. 6. 2016  Višnarjeva ul. 3, Medvode, ob 19. uri

ENERGIJSKE IN DIHALNE TEHNIKE V NARAVI

Skupina Magičnosti gibanja, T: 040 575 087, E: radej.maja@gmail.com

Četrtek, 23. 6. 2016  Hraški bajer, ob 20. uri
KRESOVANJE 
TD Hraše, T: 041 390 366, E: kmetija.janhar@gmail.com 

Četrtek, 23. 6. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, ob 20.30 

ZGODBE IZ MEDVOD POD ALJAŽEVO TRTO, LITERARNI VEČER  
IRENE CIGLAR

KUD JaReM, T: 040 667 572, E: kud.jarem@gmail.com 

Petek, 24. 6. 2016  Sp. Senica 23, ob 20. uri

KUPIM ZETA ZA HČER, GLEDALIŠKA IGRA NA PROSTEM
(ponovitve: 25. 6., 26. 6., 30. 6. in 1. 7. 2016)

KUD F. S. Finžgar Senica, T: 031 692 767, E: kudfsf.senica@gmail.com 

Sobota, 25. 6. 2016  Zbirno mesto pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah, ob 8. uri
POHOD OD JAKOBA DO ALJAŽA

TD Hraše, T: 041 804 099 E: td.hrase@smlednik.si 

Sobota, 25. 6. 2016  Preska pri Medvodah, ob 19. uri

GASILSKA VESELICA: MARKO VOZELJ IN MOJS3

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

Nedelja, 26. 6. 2016  Start pred Občino Medvode, ob 11. uri 
18. KOLESARSKI VZPON NA KATARINO

Kolesarski klub Medvode, T: 040 263 015, E: kkmedvode@yahoo.com



Nedelja, 26. 6. 2016  Travnik ob studencu na Zg. Senici, ob 15. uri
PO KOŠNJI SE IGRAMO PO STAREM – SEJEMO DEDIŠČINO 2016

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

Ponedeljek, 27. 6. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, od 15. do 18. ure

FILMSKA DELAVNICA 24 SLIČIC (DELAVNICA BO TUDI 28. IN 29. 6.)

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Torek, 28. 6. 2016  Odhod ob 7. uri izpred DU Medvode

IZLET DU MEDVODE: BOH. BELA-GALETOVEC-BELSKA  
PL.-KONJSKA PL.-POKLJUKA

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

Torek, 28. 6. 2016   Zbiljska dobrava, ob 10.30 

SREČANJE TREH DRUŠTEV UPOKOJENCEV OBČINE MEDVODE: 

DU MEDVODE, DU SMLEDNIK,  DU PIRNIČE

OD treh društev upokojencev  Medvode, T: 041 295 040

Sreda, 29. 6. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

OTROCI IN ŠOLA: PREDAVANJE  INŠTITUTA UJE ZAKAJ MORAJO OTROCI 
MED POČITNICAMI POZABITI NA ŠOLO?

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

Četrtek, 30. 6. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, ob 20.55

NA ODRU: 1931 – 2016, FOTO RAZSTAVA KUD PIRNIČE

KUD Pirniče – Foto sekcija, T: 031 352 772

Četrtek, 30. 6. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, ob 21. uri
JUNTEZ KRATKOČASNA IGRA, PREMIERA

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Četrtek, 30. 6. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, ob 22. uri

NA ZDRAVJE VSEM LJUDEM DOBRE VOLJE – GLASBENI NASTOP 

KUD Pirniče – Foto sekcija, T: 031 352 772

JULIJ 2016
Petek, 1. 7. in nedelja 3. 7. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2,  
od 9. do 19. ure

EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2016

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Petek, 1. 7. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, ob 20.55

TA MI JE NAJDRAŽJA – LOKOVNA RAZSTAVA 

KUD Pirniče – Likovna sekcija, T: 031 352 772

Petek, 1. 7. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, ob 21. uri
ŽUPANOVA MICKA, VESELOIGRA S PETJEM

KUD Pirniče , T: 031 352 772

Sobota, 2. 7. 2016  Pred Aljaževo domačijo, Zavrh 2, ob 9. uri

SLAVNOSTNA AKADEMIJA GORNIŠKEGA KLUBA JAKOBA ALJAŽA

GK Jakob Aljaž in KUD Pirniče, T: 041 268 965 

Sobota, 2. 7. 2016  Hraše pred cerkvico Sv. Jakoba, od 9. do 18. ure, ob 
20. uri otvoritev razstave

EX TEMPORE HRAŠE

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Nedelja, 3. 7. 2016 Zbor izletnikov ob 5. uri  pred BC Medvode

IZLETNIŠKI ODSEK: VRTAŠKO SLEME, JULIJSKE ALPE

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

Ponedeljek, 4. 7. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, od 9. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE (VSAKO SOBOTO IN NEDELJO),

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

Ponedeljek, 4.–8. 7. 2016  Klub Jedro, od 7. do 16. ure

POČITNIŠKO VARSTVO

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

Ponedeljek, 4. 7. 2016  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA

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

Ponedeljek, 4. 7. 2016  Aljaževa domačija, Zavrh 2, ob 20. uri

EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2016, OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE

KUD JaReM, T: 051 212 235, E: kud.jarem@gmail.com 

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

IZLET DU MEDVODE: KOPANJE V IZOLI (12., 19., 26. 7. IN 2., 9.,  
16., 23., 30. 8. 2016)

DU Medvode, T: 36 12 303, 041 936 873;

Torek, 5. 7. 2016  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA

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

Sreda, 6. 7. 2016  Knjižnica Medvode, od 16. do 18. ure 

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA

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

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

OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE PRVEGA SLOVENSKEGA  
PULITZERJEVEGA NAGRAJENCA SRDJANA  ŽIVULOVIĆA,  
NA OGLED DO 27. JULIJA

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

Sreda 6. 7. 2016  Rakovnik, ob 19.30

PREDSTAVITVENA DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH  
TEHNIKI V NARAVI

Skupina Magičnosti gibanja, T: 040 575 087, E: radej.maja@gmail.co

Sreda, 6. 7. 2016   Kulturni dom Medvode, ob 21. uri

FILMSKI OMNIBUS

KUD JaReM, 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Sreda, 6. 7. 2016  klub Jedro, ob 22. uri

ROŽE SO »FEST« LIKOVNO – FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com 

Četrtek, 7. 7. 2016  Knjižnica Medvode, od 10. do 12. ure

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si
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10 % popusta 
na frizerske storitve.
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NOVO v Medvodah
trgovina z nakitom in modnimi dodatki

Kupon: 10% POPUST
na celotni nakup

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Cene v letaku, so cene znižane za  
vrednostjo kupona in veljajo do spremembe. Poleg cene s kuponom je 

označena redna prodajna cena za kos.  KUPON je unovčljiv za 
posamezen in enkraten nakup in se ga ne da zamenjati za gotovino.  

Kuponi se ne seštevajo. Kupon je unovčljiv v celoti. Kupon lahko 
unovčite v trgovini DAR Prestige.  Ena oseba lahko unovči le en kupon. 

Veljavnost kupona: do 15.7.2016

Barve:

Barve:

19,90€
Redna cena: Cena s kuponom:

17,91€
/kos

32,90€
Redna cena: Cena s kuponom:

29,61€
/kos

19,90€
Redna cena: Cena s kuponom:

17,91€
/kos

Celotno ponudbo si lahko ogledaš tudi na www.dar-prestige.si in prevzameš v poslovalnici Medvode.

Kje se nahajamo: V Medvodah, Cesta ob Sori 3D, v lesenih hiškah med banko in pošto. Vhod gleda na glavno cesto LJ-KR.
Po, to, če, pe: 9:00 - 16:00

www.dar-prestige.si
SPLETNA TRGOVINA: 070/392-905Sr: 9:00 - 17:00

Sotočje, jun2016
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Pri Marički, gostilna in picerija, Gorenjska cesta 56, Medvode.
T: 051 250 698; Gostilna: 031 388 555

   
V soboto, 17. 5., in v soboto, 24. 5. 2014V primeru slabega vremena se odojek na žaru 

premakne na naslednjo soboto.

Vsak petek in soboto 

od 18. do 21. ure posebna ponudba: 

Pri Marički, gostilna in picerija, Gorenjska cesta 56, Medvode.
T: 051 250 698; Gostilna: 031 388 555

   
V soboto, 17. 5., in v soboto, 24. 5. 2014V primeru slabega vremena se odojek na žaru 

premakne na naslednjo soboto.

Vsak petek in soboto 

od 18. do 21. ure posebna ponudba: 

Pri Marički, gostilna in picerija, Gorenjska cesta 56, Medvode.
T: 051 250 698; Gostilna: 031 388 555

   
V soboto, 17. 5., in v soboto, 24. 5. 2014V primeru slabega vremena se odojek na žaru 

premakne na naslednjo soboto.

Vsak petek in soboto 

od 18. do 21. ure posebna ponudba: 
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SVEŽE PEČEN 

ODOJEK Z RAŽNJA 
VSAK PETEK OKOLI ENAJSTIH

25 E
VIKEND KOSILO  

ZA 4 OSEBE
4 x JUHA
OCVRT PIŠČANEC (1,5 kg)

PRILOGA
4 X SOLATA


KRANJ
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LJUBLJAN

A

ZBILJE

RONDO  
MEDVODE

OB ODOJKU (2 kg)  
in NEDELJSKEM 

KOSILU  
ZA DOMOV (4 osebe)
1 LITER VINA GRATIS

OTROCI, ODLIČNJAKI
PICE GRATIS

OD 24. DO 30. JUNIJA 2016

V SPREMSTVU STARŠEV, DOKAZILO – SPRIČEVALO

051 250 698



PRODAJALNA MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,

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

UGODEN NAKUP
Ponudba velja od srede, 15. do četrtka, 30. junija.

NOVO V MEDVODAH

- BARVE, ČOPIČI
- APNO, CEMENT

- BARVNI SPREJI, SILIKONI, MONTAŽNE PENE

LOKALNI PRIDELOVALCI  V ZADRUGI

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

KUPON ZA
10% POPUSTA*

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 
13. JUNIJA 2016.

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

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

za pravne osebe ter samostojne podjetnike. 

Ponudba velja v trgovini Medvode od 15. do 30. junija 2016 oziroma do prodaje zalog.

TLAČNA
PRŠILKA, 5l
Gardena kvaliteta.

NATUREN BIO 
GNOJILO 1l
Za paradižnik in
ostale plodovke.

SAMO
26,55€

4,76€
AKCIJA

6,35€
-25%

CARAKOL, 250g
Učinkovita vaba za polže.

4,22€
AKCIJA

5,63€
-25%

GNOJILO CVET, 1l
Gnojilo + vitamini + alge.

4,66€
AKCIJA

6,66€
-30%

ZALIVALKA, l0l
Trpežna
plastika.

3,89€
AKCIJA

5,98€
-35% STEKLENICA 

LIKER, 1l
Z navojem.

ZAPESTNICA PROTI 
KOMARJEM

REZALKE ZA LES, 
KAMEN IN KOVINO

12,06€
AKCIJA

14,19€
-15%

AKCIJA-25%

SAMO
0,41€
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