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Občina Medvode je zaključila s projektom gradnje pločnika 
ob Bizantovi cesti v Preski v dolžini 160 metrov, kjer poteka 
šolska pot. "Hkrati z gradnjo pločnika od Bernikove ulice do 
Ceste v Žlebe smo obnovili obstoječi vodovod in dodatno zgra-
dili del pločnika ob Cesti v Bonovec. Zaradi manjkajočega dela 
pločnika je bil ta odsek ceste označen kot nevaren del šolske 
poti, na kar je dolga leta opozarjal tudi Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Veseli smo, da smo končno ure-
sničili dolgoletne želje po urejanju problematike te ceste. To 
nam ne bi uspelo brez pomoči lastnikov zemljišč, ki so z ve-
likim razumevanjem sodelovali pri načrtovanju in izvedbi 
projekta. Investicijo je sofinancirala tudi Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo," sporočajo 
z Občine Medvode. Vrednost investicije je bila okrog 160 ti-
soč evrov, ministrstvo je prispevalo nekaj manj kot 105 tisoč 
evrov. Pločnik so uradno predali namenu 22. decembra. Trak 
je prerezal župan Nejc Smole, pri tem pa se mu je pridružila 
tudi ena izmed najstarejših občank, Terezija Caserman, ki bo 

letos dopolnila sto let in je ena od tistih, ki so odstopili svoje 
zemljišče za gradnjo pločnika. Pločnika so se zelo razveselili 
tudi na OŠ Preska, saj je bil njihova dolgoletna želja. 

Pločnik za varnejšo pot

Pločnik ob Bizantovi cesti v Preski so uradno predali v uporabo  
na slavnostnem odprtju 22. decembra.

MAJA BERTONCELJ

Osrednja občinska prireditev v počastitev 
dneva samostojnosti in enotnosti je bila 
22. decembra v Kulturnem domu Med-
vode. Kulturni program, povezoval ga je 
Jure Galičič, ki je bil tudi recitator in reži-
ser prireditve, so s pesmijo in plesom po-
pestrili Maja in Janez Triler ter Folklorna 
skupina KUD Oton Župančič Sora. Slavno-
stna govornica je bila Katarina Galof, čla-
nica občinskega sveta.
Govor je začela z besedami dr. Franceta 
Prešerna: "V Zdravljici nam je že davnega 
leta 1844 napovedal prihodnost z beseda-
mi 'Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat 
dan ...' To hrepenenje je leta 1990 postalo 
realnost ter zmagoslavno zasijalo v žlah-
tnosti barv samostojne slovenske države." 
Nadaljevala je primerjalno: "V sanjah Slo-
vencev je bila takrat druga Švica, naredili 
pa smo novo Albanijo. Švicarji živijo vre-
dnote, ki jih naš trenutni politični sistem 
opredeljuje kot nazadnjaške. Predvsem se 
Švicarji ne sramujejo svoje tradicije, svo-
jih krščanskih korenin in ponosni so na 
svoj dom, na svojo državo. Dejstvo je, da 
uspeha ne prinesejo sanje in prazno upa-

nje, uspeh nam zagotavlja tekmovalnost, 
primerjanje z boljšimi od nas, da vidimo, 
kam plujemo, da se pravočasno lahko od-
ločimo v korakih za boljše življenje naših 
otrok, da postanemo tako dobri, kot tisti, 
s katerimi se primerjamo. Pred vzhodni-
mi sosedi smo imeli dvajset, trideset let 
ekonomsko prednost, a so nas dohiteli. 
Zelo očitno je, da smo nekje naredili na-
pako." Govor je navezala tudi na občino 

Medvode: "Enotna, skupna prihodnost je 
odvisna od slehernega izmed nas. Odvi-
sna je od naše modrosti, če bomo znali 
premostiti razlike, ki nas prevečkrat loču-
jejo in oddaljujejo. V naših glavah še pre-
več pogosto prevladuje osebno-zasebni 
interes nad javnim, kar potrjujejo neure-
sničeni projekti, med katerimi vsekakor 
prevladuje nedograjena obrtna cona, ki 
bi bila pomemben vir finančnih sredstev 
na prihodkovni strani občinskega prora-
čuna in pomemben dejavnik na področju 
človekovega zadovoljevanja potreb, kjer bi 
z novimi delovnimi mesti brezposelnim 
občanom zagotovili temeljno vrednoto: to 
je dostojanstvo." 
Kot pravi, je skrajni čas, da začnemo raz-
mišljati o stvareh, o katerih je govorila: 
"Da začnemo razmišljati o tem, o čemer 
smo sanjali. Vsem nam želim, da bomo 
v duhu udeležencev plebiscita iz leta 1990 
v letu 2017 našli še več posluha drug za 
drugega, da bomo složni in kreativni pri 
omogočanju kakovostnega bivanja in pri 
sooblikovanju svojih spominov za svo-
je zanamce. Naša država je država nas 
vseh, zanjo se moramo truditi vsi in s 
skupnimi močni bomo to tudi zmogli."

V sanjah druga Švica, naredili smo novo Albanijo
Slavnostna govornica na osrednji občinski prireditvi v počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti je bila občinska svetnica Katarina Galof.

Govornica Katarina Galof
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Na naslovnici plavalec Peter John Stevens iz Sp. Pirnič z mamo in očetom / Foto: Gorazd Kavčič

MAJA BERTONCELJ

Tisti, ki se vozite z vlakom, ste bili 5. januarja verjetno presene-
čeni, ko ste odprli vrata prenovljene Železniške postaje Medvode. 
Stavba ni prijaznejša le navzven, temveč tudi v notranjosti. Obno-
va še ni končana, saj bo Občina Medvode spomladi nadaljevala 
z urejanjem okolice, ki bo vključevalo tudi ureditev kolesarnice. 
V Železniški postaji ima po novem prostore Turistično-informa-
cijski center (TIC) Medvode, kjer poteka tudi prodaja vozovnic za 
vlak, urejena pa je tudi čakalnica.
Gre za pilotni projekt Slovenskih železnic in Občine Medvode. "Z 
Občino Medvode smo skušali doseči razvojni dogovor, ko naj bi 
postajno stavbo spremenili in ji dali novo podobo in novo vsebi-
no. Ocenili smo, da bi ta pritegnila tudi večjo pozornost občanov 
s tem, da jim zagotovimo tudi vsebine, ki so vezane na javni po-
tniški promet na splošno, s posebnim poudarkom na železnicah. 
To prodajno mesto bo imelo dvojno funkcijo: turistično-informa-
cijskega centra in prodajo železniških vozovnic v začetni fazi, v 
nadaljevanju pa naj bi sledila tudi prodaja integrirane vozovnice. 
Konec tega meseca bo možno tudi že podaljševanje integriranih 
vozovnic za dijake in študente, hkrati z novostjo, ki jo načrtujemo 
v pol leta, pa se bo razvil celotni sistem, prek katerega bo možna 

prodaja tudi mednarodnih vozovnic in posameznih prireditev. 
Gre za poslovno sodelovanje, v katerem bomo skušali združiti vse 
tisto dobro in ponuditi najširšemu krogu čim več vsebin, ki so v 
tem času nujno potrebne in so dobre. Gre za drugačen pristop, za 
sistem tistih postajnih stavb, ki so 'opuščene' zaradi daljinskega 
vodenja prometa in jih želimo revitalizirati, urediti, da so prija-
zne in še vedno v funkciji Slovenskih železnic in tudi v funkciji 
občanov," je s sodelovanjem z Občino Medvode zadovoljen Gorazd 
Hartner, vodja prodaje in marketinga pri Slovenskih železnicah. 
Z novo lokacijo in novimi možnostmi so zadovoljni tudi v Javnem 
zavodu Sotočje Medvode, del katerega je TIC Medvode. "Na novi 
lokaciji želimo dodati tudi novo, dodatno vsebino. V prvi vrsti že-
limo, da postane lokacija za Medvoščane, kjer dobijo informacijo, 
kaj se dogaja v naši občini. Čim prej bomo poskusili uskladiti pro-
dajo vstopnic za vse kulturne prireditve v Medvodah. Prepričani 

smo, da bo nova lokacija, ki je zaradi železnice še bolj obljudena, 
pripomogla k še boljši povezanosti TIC-a z Medvoščani. Obogatili 
bomo ponudbo informacij za turiste o dogodkih in možnostih za 
turistični ogled Medvod, širili ponudbo s spominki, prodajo smu-
čarskih vozovnic ...," je povedal Gorazd Renko, direktor Javnega 
zavoda Sotočje Medvode. 
V Turistično-informacijskem centru Medvode vam bo še naprej 
na voljo Boštjan Luštrik, pomaga mu Tajda Jeraj. Z obiskom v 
letu 2016 so zadovoljni. "TIC Medvode je obiskalo 3777 domačih in 
tujih obiskovalcev. Vsako leto jih je več, tudi na račun tega, da 
dejavnost nadgrajujemo. Na novi lokaciji pričakujemo še več obi-
skovalcev. Potniki Slovenskih železnic so novost dobro sprejeli, se 
pa še navajajo, da prodaja vozovnic sedaj poteka pri nas," pa je 
pojasnil Luštrik. 

Turistično-informacijski center na novi lokaciji
Iz prostorov na Cesti ob Sori se je preselil v prenovljeno Železniško postajo Medvode. 
Nova lokacija prinaša tudi nove vsebine, med drugim prodajo vozovnic za vlak.

Turistično-informacijski center Medvode ima nove prostore,  
ki so povezani s čakalnico za vlak.

Gre za prvi tovrstni primer sodelovanja 
Slovenskih železnic in občine. Občina Medvode 
je obnovila železniško postajo, v kateri ima po 
novem prostore TIC Medvode. Spomladi sledita še 
urejanje okolice in nato uradno odprtje.

OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode 
iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS 
obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuha-
vanja pitne vode in je zato treba do nadaljnega vodo za uporabo v prehrambne 
namene obvezno prekuhavati: VVS Golo Brdo - Polana, VVS Mamovec - Tehovec, 
VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše in VVS Sora – le hiše, ki 
niso priključene na javni vodovodni sistem. Poročila o spremljanju zdravstve-
ne ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS ter poročila o preskusih posame-
znih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na spletni strani Občine Medvode 
(http://www.medvode.si/obvestila.htm). Navodila, priporočila in mnenja glede 
vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so 
objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
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 Za nami je praznični december. 
Kako ste zadovoljni s prireditvami in 
obiskom?
"Zelo smo zadovoljni, saj so bile priredi-
tve dobro obiskane. Si pa bomo prizade-
vali, da dogajanje v decembru v Medvo-
dah ob letu osorej še nadgradimo. Ena 
od novosti bi lahko bilo drsališče. Pred-
vsem si želim, da bi ga znali osmisliti v 
neki kontekst, ne samo da ga postavi-
mo. Če bi bil del širše zgodbe, bi skušali 
najti tudi sredstva v proračunu za nje-
govo postavitev."

 Kaj je vaša največja želja za leto 
2017, povezana z delovanjem občine?
"Moja največja želja je, da kozarec vi-
dimo na pol poln, da se znebimo nekaj 
negativizma in skušamo v stvareh najti 
pozitivne stvari, se včasih usesti in najti 
kompromis. Pred nami je zelo zahtevno 
leto, polno investicij. Če ne bomo delo-
vali v tem smislu, bo težko."

 Največja skrb pa je?
"Že večkrat omenjeni kohezijski projekt 
C0, torej izvedba gradnje kanalizacij-
skega sistema. Mislim, da skrbi glede 
tega, ali bo odobren ali ne, ni več in v 
prvih mesecih letošnjega leta pričaku-
jemo odločbo. Na začetek gradnje raču-
namo poleti ali na začetku jeseni. Vpra-
šanja, kaj bo, če ta projekt od Evrope ne 
bo dobil zelene luči, v naših glavah torej 
ni več."

 Smernice za naprej imate. Spreje-
ta sta bila proračuna za prihodnji dve 
leti, in to skoraj soglasno.
"Zelo sem bil vesel vse razprave, vezane 
na proračuna, tako na usklajevanjih, ki 
so potekala pred sejo občinskega sveta, 
kot tudi na sami seji. Razprava je bila 
konstruktivna in je šla v smeri, da se v 
naši občini čim več naredi, ne glede na 
to, za čigavo idejo gre."

 Glavni poudarek obeh proračunov je 
jasen: sta rekordna zaradi projekta C0. 
Če izvzamemo ta veliki projekt, kaj še 
prinašata proračuna?
"Čeprav smo bili na začetku usklajevanj 
in priprave proračuna prepričani, da 
drugih investicij ne bo, se je na koncu 
izkazalo, da jih je veliko. V samem cen-
tru Medvod nadaljujemo rekonstrukci-
jo Medvoške ceste mimo nogometnega 
igrišča do končne postaje linije LPP šte-
vilka 25, hkrati se že pripravlja vloga za 
gradbeno dovoljenje za gradnjo tržnice, 
parka in prireditvene ploščadi v samem 
centru Medvod. Konec januarja bo iz-
šel razpis za most čez Ločnico v Sori s 
pločnikom in za krožišče na Senici. To 
je le nekaj projektov, pri katerih že v teh 
dneh intenzivno pripravljamo doku-
mentacijo."

 To sta zadnja proračuna v tem man-
datu. Koliko svojih predvolilnih obljub 
vam bo po štirih letih uspelo realizi-
rati? 
"Za enkrat je to še nehvaležna napoved. 
Bomo videli, kakšna bo realizacija pro-
računov za letošnje in prihodnje leto. Če 

hkrati pogledam nazaj, si upam reči, da 
veliko. Kar nekaj smo naredili že v letih 
2015 in 2016, letos in prihodnje leto pa 
bomo vse tisto, kar je mogoče. Če bi še 
enkrat kandidiral, je slika v smislu in-
vesticij in pogleda na to, kaj je mogoče 
in kaj ne, drugačna, po drugi strani pa 
se odpira veliko novih, zanimivih pro-
jektov. Pozitivna usmeritev se na neki 
način že vrača. Pri investitorjih se pre-
bujajo zgodbe, ki so dolgo let spale. Po-
govore na primer vodimo s Heta Asset 
Resolution glede zemljišč ob Savi med 
Donitom in Občino Medvode. Gre za po-
govore o prihodnjem podrobnem pro-
storskem načrtu na tem območju. To 
bo zasebna investicija. Mislim, da bo to 
zemljišče hitro postalo zanimivo za in-
vestitorje. Življenje je tako pestro, da ga 
v volilnem programu težko napoveš, so 
pa to smernice, ki sem se jih skušal kar-
seda držati. Če smo iskreni, imajo vse 
liste v občinskem svetu podoben pro-
gram in mislim, da bo večina pritrdila, 
da nam je v dobrih dveh letih uspela 
marsikatera stvar, za katero smo misli-
li, da nam ne bo."

 Ko ste omenili ravno zasebne in-
vesticije, kakšno vlogo ima občina na 
zasebnih zemljiščih?
"Vlogo ima pri občinskem prostorskem 
načrtu, v katerem je opredeljeno, za ka-
tero namensko rabo je določeno obmo-
čje, poleg tega lahko pogoje postavljamo 
tudi pri občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu, če se območje ureja z 
njim. Investitorji se morajo tega držati, 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Občinski  
prostorski načrt 
pred javno  
razgrnitvijo
Iz pogovora z županom: 
Rekordna proračuna  
za prihodnji dve leti sta 
zadnja v tem mandatu 
– Zaživel režijski obrat – 
Težko pričakovani osnutek 
občinskega prostorskega 
načrta po dolgih letih 
pripravljen na razgrnitev

Župan Nejc Smole je bil gostitelj seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Na sliki s 
predsednikom skupnosti Bojanom Kontičem in  ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen
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ne moremo pa vplivati na to, kdo bo investitor na zasebnem 
zemljišču. Po drugi strani pa je občina dostikrat popolnoma 
nemočna. Poglejte samo primer obratovanja gostinskih loka-
lov, kjer ne moremo narediti nič, ker nekateri izigravajo za-
kone in ker država to dovoljuje. Včasih se od občine pričakuje 
veliko več, kot ta s pristojnostmi sploh lahko naredi."

 To vprašanje sem vam zastavila, ker smo prejeli mnenje 
občana, povezano z možnostjo gradnje kitajskega športne-
ga centra v Medvodah. Izrazil je nestrinjanje z nudenjem 
zemlje tujim investitorjem. Kakšno vlogo ima občina v tem 
primeru?
 "Gre za zasebno zemljišče, katerega lastnik niti ni občan 
Medvod. Dejstvo je, da je po občinskem prostorskem načrtu to 
območje ob Sori že vrsto let namenjeno za dejavnosti športa 
in rekreacije in tako bo še naprej. Ni opredeljeno ne za indu-
strijo ne za stanovanjsko gradnjo. Tega se bo vsak investitor 
tam moral držati. Ne more pa Občina izbirati investitorja na 
zasebnem zemljišču. Drugo dejstvo pa je, da bi kitajski inve-
stitorji potrebovali območje, ki je večje od zemljišča, na kate-
rem je propadajoča in nikoli dokončana športna dvorana – in 
tukaj je problem. Včasih ljudje veliko raje verjamejo zgodbam 
in projektom, ki so zelo v oblakih, manj pa se posvečajo tistim 
vsakodnevnim temam, ki so zame neskončno pomembnejši 
kot projekti, ki pridejo in jih odpihnejo prvi vetrovi. Ne mi-
slim s tem, da je veter ta projekt že odpihnil, a kar se tiče 
možnosti kitajskega športnega centra v Medvodah, v zadnjih 
mesecih vem toliko, kot izvem iz medijev."

 Na seji občinskega sveta je bila ena izmed prostorskih 
točk osnutek občinskega prostorskega načrta za območje 
Medna, kjer bi investitorji radi gradili. 
"O tej točki je bila daljša in konstruktivna razprava, ki je šla v 
pravo smer. Poudarjena so bila vprašanja predvsem glede težav 
s komunalno infrastrukturo na tem območju, na katere pa žal 
projektant ni dal zadovoljivih odgovorov. Občinski svet je sprejel 
salomonsko rešitev, da ideje ne pokoplje dokončno in da projek-
tantu popravni izpit. Komunalna infrastruktura je seveda tudi 
stvar občine – in to je eden najslabše opremljenih delov občine. 
Povsem na mestu je pomislek, kako jo urejati. Na Seničici sploh 
ni javnega vodovoda, zato je bila najdena rešitev, da bi se to ob-
močje, ki sicer je zazidljivo, napajalo iz Ljubljane. Poleg tega tam 
ni kanalizacije, težave so z zagotavljanjem poplavne varnosti, 
da ne omenjam ceste, ki je v zelo slabem stanju."

 Prostorske tematike so bile tudi na dnevnem redu seje 
predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki ste jo na začetku 
decembra gostili v Medvodah. 
"Zelo vesel in ponosen sem bil, da smo lahko prvič gostili sejo 
Skupnosti občin Slovenije, torej krovnega organa občin, ki se 
jo je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Maj-
cen s sodelavci. Sam to jemljem kot promocijo našega mesta 
in vsako tako srečanje ima dodano vrednost. Med osrednji-
mi temami je bila nova prostorska in gradbena zakonodaja. 
Največja pripomba, ki jo imamo, je povezana s plačilom ko-
munalnega prispevka. Vlada predlaga, naj ga investitor plača 
po izdaji gradbenega dovoljenja, občine pa vztrajamo, da se 
gradbeno dovoljenje izda pod pogojem, da je komunalni pri-
spevek poravnan. Govora je bilo tudi o enostavnih gradbenih 
objektih in v zvezi s tem nejasnosti, za katere objekte se po-
trebuje gradbeno dovoljenje in za katere ne. To je tudi zelo po-
gost razlog za medsosedske spore, in ker naj bi občine na tem 
področju dobile več pristojnosti, mora biti to jasno dorečeno. 
Na seji smo prisotni soglašali tudi s tem, da poskušamo vsa 

tri združenja: Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje 
občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije poiskati skupni 
imenovalec in se združiti v eno močno združenje oziroma 
ustanoviti novega, ki bi ga sestavljala velika večina izmed 
212 občin v Sloveniji. Medvode smo ena izmed tistih občin, ki 
sedi na enem stolčku, smo člani le Skupnosti občin Slovenije, 
in ves čas glasno pozivamo k združevanju." 

 Proti koncu lanskega leta je bila sprejeta reorganizacija 
občinske uprave, ki uvaja režijski obrat. Je že začel z delo-
vanjem?
"Režijski obrat je s svojim delovanjem začel s 1. januarjem in 
počasi prevzema svoje naloge. Bo pa ta proces potekal v prvi 
polovici leta. Najprej bo prevzel dela zbirnega centra, potem 
enostavnejše naloge, kot je praznjenje košev, v letošnjem letu 
nameravamo prevzeti v upravljanje tudi pokopališča. Režijski 
obrat bo prinesel spremembe v tem, da ne bomo več imeli 
zunanjih izvajalcev v zbirnem centru, občutno se bo zmanj-
šalo sodelovanje z zunanjimi izvajalci na področju parkovnih 
površin, košnje zelenic, brežin ..."

 Katera so trenutno odprta gradbišča?
"Odprti sta dve večji gradbišči, in sicer projekt ceste v Zavrh, 
največje gradbišče pa je na državni cesti skozi Zbilje do Smle-
dnika."

 Veliko nejevolje so povzročili rezultati razpisa za dode-
ljevanje nagrad študentom. Ravnali ste po pravilniku, ki pa 
je očitno potreben sprememb. Se bo kaj spremenilo, da se 
to prihodnje leto ne bo več ponovilo?
"Zagotovo bo prišlo do sprememb, da takšnih anomalij, kot 
so bile, ne bo več. Težko je razložiti, da je bilo od predvidenih 
25 tisoč evrov razdeljenih le tri tisoč. Prišlo je toliko vlog za 
isto zaključeno stopnjo študija, da znesek, ki smo ga imeli na 
voljo, za vse ne bi zadoščal. Pravilnik pa je jasen in pravi, če 
sredstva ne zadoščajo, nagrad ne dodelimo nikomur. Nimamo 
torej osnove, da bi enim dali, drugim pa ne. Potrebna bi bila 
sprememba pravilnika, da bi bili kriteriji oziroma vrstni red 
natančno opredeljeni. Osebno bi bil še bolj naklonjen koreni-
tejši spremembi, in sicer da bi gledali na dodano vrednost in 
nagrajevali po vzoru nekaterih občin, ki imajo nagrade vezane 
na temo doktorskih, magistrskih in diplomskih nalog. Nagra-
jujejo tiste, ki raziskujejo teme v povezavi z lokalnim okoljem."

 Kaj je najpomembnejše z vašega urnika za ta mesec?
"Tudi januarja zatišja ni. Je v znamenju občinskega prostor-
skega načrta. Z veseljem povem, da nam je 27. decembra 
ministrstvo za okolje in prostor dalo še zadnje potrebno so-
glasje, kar pomeni, da bo občinski prostorski načrt ta mesec 
javno razgrnjen in v obravnavi na občinskem svetu. Sledila 
bo opredelitev do podanih pripomb in potem obravnava pre-
dloga, ki bo prinesla dokončno sprejetje. To je bilo lepo darilo, 
ki sta nam ga družno prinesla Božiček in Dedek Mraz."

 Pa ste zadovoljni s tem, s čimer soglašajo soglasodajalci?
"Občani s tem, kar bodo videli, ne bodo zadovoljni, smo pa 
ves čas to napovedovali in pričakovali. Stališče ministrstva za 
kmetijstvo je trdno in jasno, da na kmetijskih zemljiščih prve 
kategorije zelo redko dovolijo spremembe. Za področja gospo-
darstva in infrastrukture je ta prostorski načrt izjemnega po-
mena, za stanovanjske gradnje pa bo precejšnje razočaranje za 
občane. Pripombe bodo lahko podali še v času javne razgrnitve, 
ki bo potekala predvidoma mesec dni, a po mojem mnenju 
bodo morali biti argumenti za pripombo izredno močni, da bi 
jih ministrstvo upoštevalo. Osnutek občinskega prostorskega 
načrta bo objavljen tudi na spletni strani občine."
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g Medvoški občinski svetniki so ob
ravnavali osnutek odloka o občin
skem podrobnem prostorskem na
črtu za območje urejanja Medno. Na 
severnem delu območja je predvi
dena kompleksnejša gradnja šestih 
dvojčkov, kar pomeni največ dva
najst stanovanj ali 36 nastanitvenih 
enot (na primer apartmajev). Na juž
nem delu pa je predvidena gradnja 
sedmih prostostoječih objektov, pri 
čemer gre lahko za objekte za krat
kotrajno nastanitev, objekte z mirno 
turistično ali storitveno dejavnostjo 
ali za stanovanjske objekte. Skupna 
površina območja v neposredni bli
žini Hotela Medno je dobrih 12.200 
kvadratnih metrov. Svetniki so po 
razpravi najprej glasovali o predlogu 
svetnika Dragana Djukića, da zadržijo 
glasovanje o osnutku odloka, dokler 
se ne razjasnijo vse neznanke, in ga 
sprejeli. Osnutek bodo obravnavali 
znova, ko bo odpravljena večina od
prtih zadev. Največ besed je bilo o 
slabi komunalni infrastrukturi. Pro
blemi so oskrba z vodo, kanalizacija, 
odvodnjavanje meteornih voda, tudi 
cesta.

g Sprejeli so predlog odloka o nado
mestilu za uporabo stavbnega ze
m ljišča v Občini Medvode. Gre za 
za konske prilagoditve in uskladitve 
odloka. Le v manjši meri posegajo v 
meje obračunskih območij (Brezo
vec, Agroemona), ki so posledica 
spre memb v prostoru. 

g Sprejeli so predlog letnega pro
grama športa v Občini Medvode za 
leto 2017. Za financiranje programov 
športa je v letošnjem občinskem pro
računu namenjenih 110 tisoč evrov, 
od tega 93 tisoč evrov za dogovorjene 
programe in 17 tisoč evrov za športni 
dosežek.

g Naknadno je bila na dnevni red uvr
ščena in soglasno sprejeta točka, s 
katero so bili prvič v zgodovini obči
ne sprejeti sklepi o ugotovitvi javne 
koristi za razlastitev nepremičnin. 
Razlastitev je v treh primerih potreb
na za pridobitev zemljišč za dva večja 
projekta, in sicer rekonstrukcijo ceste 
skozi Zbilje (izgradnja pločnika in 
dveh avtobusnih postajališč) in ceste 
Svetje–Senica (krožišče in navezo
valni kraki ter pločnik).

NA KRATKO Z DECEMBRSKE SEJE

MAJA BERTONCELJ

Medvoški občinski svet je na svoji dvaj-
seti seji 7. decembra sprejel proračuna 
za prihodnji dve leti in načrt razvojnih 
programov za obdobje 2017–2020. 
Večje razprave ni bilo, svetniki so bili z 
večino zadovoljni, tudi zato, da so bili 
povabljeni na predhodna usklajevanja o 
proračunu. "Predlagam, da se ta praksa 
nadaljuje, ker olajša delo, skrajša tisto, 
kar je potem uradnega," je bil zadovoljen 
tudi Gorazd Šturm (SD). Ker bo v nasle-
dnjih dveh letih vse podrejeno izgradnji 
kanalizacije (projektu C0), veliko mane-
vrskega prostora za usklajevanje ni bilo. 
Proračuna Občine Medvode za prihodnji 
dve leti bosta tako na prihodkovni kot na 
odhodkovni strani rekordna. V letu 2017 
načrtujejo 18.401.073 evrov prihodkov in 
20.873.673 evrov odhodkov. Odhodki pre-
segajo prihodke za 2.436.600 evrov, ti pa 
se povečujejo še za 583.400 evrov z od-
plačilom dolga. Tako je skupni presežek 
odhodkov nad prihodki z upoštevanjem 
financiranja načrtovan v višini dobrih 
treh milijonov evrov. Pokril se bo s pre-
nesenimi prihodki iz preteklih let in z 
najemom novega kredita v višini milijon 
evrov. V letu 2018 pa načrtujejo 19.002.566 
evrov prihodkov in 19.807.466 evrov od-
hodkov ter najem novega kredita v višini 
milijon in pol evrov. Kredit bo namenski 
za največji projekt v prihodnjih letih, in 
sicer Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju vodonosnikov ljubljanskega 
polja – tako imenovana kohezija oziro-
ma projekt C0, za katerega potrebujejo v 
naslednjih dveh letih okrog 12,6 milijona 
evrov. Hkrati bo treba na območjih, kjer se 
bo gradila fekalna kanalizacija, obnoviti 
tudi meteorno kanalizacijo in vodovodno 
omrežje. To v naslednjih treh letih pome-
ni še dodatnih 4,4 milijona evrov. Gre za 
projekt, ki ga bo sofinancirala evropska 
unija. Nekaj besed je bilo tudi o tem, da 
projekt še ni potrjen in ali obstaja rezerv-
ni scenarij v primeru, če projekta ne bo, 

kaj bodo potem prioritete občine. Skrbi 
glede tega naj ne bi bilo več. V preteklih 
dneh je namreč vladna Služba za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko Evropski 
komisiji posredovala v potrditev ta naj-
večji slovenski kohezijski projekt v tej fi-
nančni perspektivi in zeleno luč Evropske 
komisije pričakujejo v treh mesecih.
Med večjimi projekti, ki so načrtovani 
v letu 2017, so med drugim še energet-
ska sanacija javnih objektov, za kar je 
predvidenih dobrih pol milijona evrov, 
cesta Senica–Svetje (štiristo tisoč evrov), 
Sora–most čez Ločnico (280 tisoč evrov) 
in ureditev mestnega jedra (dvesto ti-
soč evrov). Med večjimi projekti v letu 
2018 poleg projekta C0 pa so (nekateri 
se nadaljujejo iz leta 2017): cesta Seni-
ca–Svetje (350 tisoč evrov), Športni park 
Medvode (300 tisoč evrov), cesta Vikr-
če–Tacen (155 tisoč evrov), ureditev me-
stnega jedra (150 tisoč evrov) in OŠ Pre-
ska (začetek, 100 tisoč evrov).
Spremembe bi bile pri predlogu prora-
čunov možne le s sprejetjem amandma-
jev. Svetniki so obravnavali dva, vložena 
s strani Odbora za razvoj občine, katere-
ga predsednica je Alenka Žavbi Kunaver. 
Predlagali so, da se v obeh letih za deset 
tisoč evrov poveča postavka za nakup 
knjižničnega gradiva Knjižnice Medvo-
de (s petdeset na šestdeset tisoč evrov), 
ki bi jih vzeli iz postavke Javni zavod So-
točje Medvode – investicije in investicij-
sko vzdrževanje. Amandmaja nista bila 
sprejeta. Žavbi Kunaverjeva (SMC) je kot 
svetnica vložila še tri amandmaje za 
leto 2017 in tri za 2018, a so bili po mne-
nju občinske uprave poslani prepozno, 
kar so z glasovanjem večinsko potrdili 
tudi svetniki in jih zato niso obravna-
vali. Proračuna sta bila sprejeta skoraj 
soglasno. Edina, ki je glasovala proti, je 
bila Žavbi Kunaverjeva, ki je glas proti 
dala za proračun 2017. 
Oba proračuna sta objavljena tudi na 
spletni strani občine (občina–občinski 
svet–seje in gradivo občinskega sveta).

Rekordna proračuna
Sprejeta sta proračuna za leti 2017 in 2018. Glavni projekt 
bo tako imenovana kohezija, za katero bo potrebno tudi 
zadolževanje.

V letu 2017 načrtujejo 18.401.073 evrov prihodkov in 20.873.673 
evrov odhodkov. Predviden je najem novega kredita v višini  
milijon evrov.
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g Javno je razgrnjen predlog Načrta 
zaščite in reševanja ob potresu v ob-
čini Medvode. Razčlenjen je na načrt 
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči 
ob naravnih in drugih nesrečah. Javna 
razgrnitev bo še do 23. januarja, pre-
dlog je na ogled v sejni sobi Občine 
Medvode v delovnem času občinske 
uprave in na spletni strani Občine 
Medvode. V času javne razgrnitve bo 
v sredo, 18. januarja, ob 16.30 orga-
nizirana javna obravnava v sejni sobi 
Občine Medvode. Rok za pripombe 
poteče zadnji dan razgrnitve, torej 23. 
januarja.
g Na spletni strani Občine Medvode 
sta objavljena razpisa za prosti delov-
ni mesti na Občini Medvode, in sicer 
za višjega svetovalca v Oddelku za 
okolje, prostor in razvoj (rok za prijavo 
je 13. januar) in za finančnika v Oddel-
ku za proračun, finance in gospodar-
stvo (rok za prijavo je 17. januar).
g Decembra je potekala rekonstrukci-
ja in sanacija cest v naselju Moše in 
do njega. Ceste so pred več desetle-
tji večinoma asfaltirali občani sami, 
njihovo stanje pa se je v zadnjih letih 
slabšalo. Lani so bile ceste dodatno 
obremenjene zaradi rekonstrukcije 
ceste Valburga–Trboje, saj so jih šte-
vilni uporabljali kot obvozne ceste. 
Povečanje števila vozil in tovornih vo-
zil je pustilo posledice, ki so jih sani-
rali z rekonstrukcijo in preplastitvijo. 
Izvedena je bila tudi višinska uskladi-
tev jaškov in sanacija pokrovov. 
g Občinski odbor za mednarodno so-
delovanje v sodelovanju z Javnim za-
vodom Sotočje Medvode pripravlja 
brezplačne treninge pogovorne angle-
ščine. Potekajo vsak torek z začetkom 
ob 20. uri v Kavarni Sotočje v Kultur-
nem domu Medvode. Prvo srečanje 
je bilo v torek, 10. januarja. Vabijo 
vse, ki želite izboljšati svoje znanje 
govorjene angleščine. Vstop je prost, 
pomoč pa nudi učiteljica angleščine.
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Od 15. decembra lani je odprt prvi Javni 
poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Za mesto in vas, s katerim bo za izvaja-
nje projektov na območju LAS dodeljenih 
915 tisoč evrov. Javni poziv bo odprt do 
24. aprila letos, objavljen pa je na spletni 
strani Lokalne akcijske skupine. 
Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto 
in vas je z delovanjem začela julija 2015, 
ustanovljena je bila z namenom prepo-
znavanja skupnih potencialov in izzivov 
tega območja ter uresničevanja razvojnih 
ciljev s podporo evropskih sredstev za ra-
zvoj podeželja. Septembra 2016 je Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano potrdilo ključni razvojni dokument 
LAS, Strategijo lokalnega razvoja (SLR), in 
s tem potrdilo delovanje LAS za obdobje 
sedmih let. 
V januarju bo v sodelovanju z občinami 
organiziranih več delavnic namenjenih 
pripravi projektov za prijavo na javni po-
ziv LAS Za mesto in vas. V Medvodah bo 
17. januarja z začetkom ob 18. uri v sejni 
sobi Občine Medvode. Na delavnicah bodo 
predstavili javni poziv za izbor operacij LAS 
Za mesto in vas (vsebina, pogoji za prija-
vo) in podali navodila za prijavo na javni 
razpis, pripravo vloge, finančnega načrta 
in obveznih prilog. Prijavite se lahko do 16. 
januarja na e-naslov: las@ljubljana.si. 

Javni poziv LAS Za mesto in vas
Delavnica, namenjena pripravi projektov za prijavo na 
javni poziv, bo v Medvodah 17. januarja. 

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.

KRATKE NOVICE

 da je na območju občine Medvode kar 
210 kilometrov kategoriziranih občinskih 
cest in javnih poti. Približno 140 kilometrov 
je asfaltiranih, medtem ko je 70 kilometrov 
cest še vedno makadamskih. Občina Med-
vode v letu 2017 za izvajanje zimske službe 
v svojem proračunu namenja dobrih 325 
tisoč evrov, za redno letno vzdrževanje 350 
tisoč evrov, za nujne investicije na cestah 
pa dodatnih 110 tisoč evrov. Zimsko službo 
na vseh občinskih cestah izvaja občinski 
koncesionar, medtem ko je redno letno 
vzdrževanje cest razdeljeno med koncesio-
narja in krajevne ter vaške skupnosti. 
 da je ob vseh cestah na območju občine 
Medvode 1.770 svetilk javne razsvetljave. 
Kar 140 tisoč evrov letno namenimo za ele-
ktrično energijo celotnega omrežja javne 
razsvetljave, dodatnih 30 tisoč evrov pa 
je namenjenih investicijam za nove trase 
javne razsvetljave in zamenjavi obstoječe 
zastarele javne razsvetljave z novejšo, ki 

ustreza sodobnim okoljskim smernicam. 
Letno vzdrževanje sistema javne razsve-
tljave, menjava sijalk in drugih delov, se-
maforjev in krmilnih naprav javne razsve-
tljave Občino Medvode letno stane okoli 
40 tisoč evrov. 
 da je ob občinskih cestah več kot tisoč 
prometnih znakov in drugih elementov 
cestnoprometne signalizacije. Za redno 
vzdrževanje letno namenjamo 30 tisoč 
evrov, za nakup in postavitev novih zna-
kov pa 20 tisoč evrov. Pri vzdrževanju po-
sebno pozornost namenjamo pravočasni 
obnovi talnih oznak in varnostnih ograj na 
nevarnih odsekih. Nova signalizacija se 
postavlja na novih lokacijah, postopoma 
pa menjamo dotrajane ali poškodovane 
prometne znake. Strošek nakupa cestno-
prometne signalizacije se je v zadnjih letih 
povečal zaradi množične kraje znakov po 
celotni občini, zato prosimo vse občane, 
da ste pozorni na našo skupno lastnino in 
nam pomagate z informacijami o odtuji-
tvah prometnih znakov. 

Ali ste vedeli ...
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Iz državne uprave za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin so pretekli 
teden sporočili, da so na Pragerskem pri 
treh labodih potrdili prve primere aviar-
ne influence ali ptičje gripe. Bolezen se 
pojavlja pri divjih oziroma prostoživečih 
pticah, po Evropi se širi od oktobra. Kot 
poudarjajo na upravi, je visokopatogeni 
virus aviarne influence podtipa H5N8 
zelo patogen za ptice, po mnenju Evrop-
ske agencije za varnost hrane pa pred-
stavlja zelo nizko tveganje za ljudi, na 
katere se doslej še nikoli ni prenesel in 
povzročil bolezni. 
Zbiljsko jezero velja za jezero, kjer je naj-
več labodov na tem območju, poleg tega 
je tudi na drugih območjih občine, tako 
na kopnem kot v vodi, večje število pro-
stoživečih ptic, zato je pretekli teden na 
podlagi Zakona o varstvu pred naravni-
mi in drugimi nesrečami župan Občine 
Medvode Nejc Smole, ki je hkrati po-
veljnik civilne zaščite, izdal navodila za 
območje medvoške občine z namenom 
preprečitve možnosti širjenja omenjene-
ga virusa. Ni dovoljeno krmljenje prosto-
živečih vodnih ptic, krmljenje in napa-

janje oziroma zadrževanje perutnine naj 
se izvaja v zaprtih prostorih, če opazite 
pogin ptic, prosijo, da nemudoma obve-
stite Center za obveščanje na številko 112. 

Navodila veljajo do preklica. Na navodila 
so se takoj odzvali v Turističnem društvu 
Zbilje in začasno ukinili točko za krmlje-
nje vodnih ptic na Zbiljskem jezeru.

Prepovedano krmljenje labodov in drugih ptic
Ob Zbiljskem jezeru je zato začasno ukinjena točka za krmljenje vodnih ptic. 
Poudarjajo, da letošnji tip ptičje gripe ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi.

Na Zbiljskem jezeru je trenutno okrog dvesto labodov, ki jih, tako kot druge ptice, redno 
opazujejo. Jezero je v teh hladnih dneh v nekaterih delih zamrznilo, kar je redkost, in ptice 
zaradi ledu ne morejo do obale.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je tudi pred letošnjo zimsko sezono izdala obve-
stilo o izvajanju zimske službe v letošnji zimi od 15. novembra do 
15. marca. Zimsko službo v tem času izvaja z novo kategorizacijo 
cest, ki je bila sprejeta na seji občinskega sveta 27. januarja lani.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Ura-
dni list RS, št. 9/2016) si lahko ogledate tudi na spletni strani: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2016375. Izva-
jalec zimske službe je na vseh kategoriziranih cestah in ploč-
nikih na območju občine Medvode podjetje Gradkop (v pri-
meru vprašanj, reklamacij ali informacij o izvajanju zimske 
službe se lahko obrnete na Jureta Ogrisa, 041 362 751, jure@
gradkop.si), ki bo zimsko službo izvajalo s podizvajalci. Kra-
jevne in vaške skupnosti v letošnji zimi namreč ne izvajajo 
zimske službe, saj je prišlo do sprememb zakonodaje s po-
dročja javnega naročanja. Na državnih cestah je za izvajanje 
zimske službe na področju občine Medvode zadolženo podje-
tje Gorenjska gradbena družba.

Na občini opozarjajo, da je v skladu z občinsko zakonodajo 
prepovedano metati na cesto sneg, v varovalnem pasu zasa-
diti živo mejo, nameščati na cesto kakršne koli predmete z 
namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varne-
ga odvijanja prometa, orati na razdalji manj kot štiri metre 
od ceste, vlačiti po cesti hlode, pluge, brane in drugo kme-
tijsko orodje. Varovalni pas ceste se meri od zunanjega roba 
cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok pri 
lokalni cesti pet metrov, pri javni poti in pri lokalni zbirni in 
lokalni krajevni cesti pa štiri metre.
"Pogoj za začetek pluženja je, da je na cesti deset centimetrov 
snega. Ceste morajo biti po zakonu splužene v 24 urah od za-
četka sneženja, pločniki pa v 48 urah (razen kadar je treba 
sneg odvažati). V občini Medvode je kategoriziranih več kot 
209 kilometrov cest, od tega približno 139 kilometrov asfal-
tnih in 70 kilometrov makadamskih. Naša želja in želja iz-
vajalca je, da so ceste splužene v čim krajšem možnem času. 
Določen je prioritetni vrstni red pluženja, po katerem se zim-
ska služba izvaja," še sporočajo z Občine Medvode.

Plugi na ceste pri desetih centimetrih snega
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Balerina in Viktor
animirani film

ob 15.00

Vse za prstan
animirani film

ob 16.30

Zakaj ravno on?
komedija

ob 18.00

Kitajski zid

ob 20.00
akcijska pustolovščina

SREDA, 25.1.2017, KULTURNI DOM MEDVODE

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE

SINHRONIZIRANO SINHRONIZIRANO

V ŠPORTNI DVORANI MEDVODE
sobota, 25. 2. ob 20. uri - PLES V MASKAH
nedelja, 26. 2. ob 14.30 - PUSTNO RAJANJE

 DVODNEVNO 
PUSTOVANJE

POČITNIŠKO VARSTVO
Javnega zavoda Sotočje Medvode

27.2. - 3. 3. 2017
vsak dan od 7.00 do 16.00

več informacij:

rok@zavodsotocje.si

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
1. - 4. februar 2017

Vabljeni na predstavitev Medvod!

Sejem

Nordijski center BONOVEC

TEK NA SMUČEH
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 16.30
ponedeljek - petek: 17.30 - 21.00

www.nordic-medvode.eu

AMBASADOR DOBRE VOLJE “SLOVENEC LETA”
NE POZABITE! SOBOTA, 14. januar 2017 ob 20. uri

ŠPORTNA DVORANA MEDVODE
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Veseli december v Medvodah je uspel. Po prižigu prazničnih luči 
so se prireditve nadaljevale vse do silvestrovanja v Športni dvora-
ni Medvode. Med drugimi dogodki velja omeniti že tradicionalno 
tekmovanje v kuhanju vina in čaja na Mestnem trgu pred Knjižnico 
Medvode. Obiskovalcev je bilo veliko, dobro se je prijela tudi no-
vost: nakup skodelic za poskušanje in ocenjevanje vina. Poleg stoj-
nic krajevnih in vaških skupnosti ter Občine Medvode so se obisko-
valci lahko ustavili tudi na stojnici prijateljskega mesta Ponte San 
Nicolo iz Italije. In letošnji zmagovalci? V kuhanju vina je zmagala 
ekipa KS Pirniče, v kuhanju čaja pa KS Preska Žlebe. 

Dišalo po čaju in vinu

Dobra družba in ocenjevanje: tekmovanje v kuhanju vina in  
čaja se je prijelo. / Foto: Jure Galičič
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MOJCA FURLAN

Nastopilo je obdobje hladnih dni in mrzlih 
noči. Domače pse in mačke smo zaradi po-
kanja in mraza že pred prazniki umaknili 
v toplejše stanovanjske prostore. Mačkam 
smo v stanovanju ali topli garaži pripravili 
mačje stranišče s peskom. Psi ne sodijo v 
pasje ute, če pa že, naj bodo res dobro izo-
lirane in napolnjene s senom. Na sprehod 
jih peljemo takrat, ko ni največjega mraza. 
Blazinice pred mrazom in soljo zaščitimo 
z vazelinom. Po sprehodu jim tačke umi-
jemo. 
Zunaj, na mrazu, ostanejo mnogi zapu-
ščeni hišni ljubljenci, na katere so la-

stniki pozabili ali jim zanje ni posebno 
mar. Zavržene so predvsem mačke. Po-
kažimo empatijo do živih bitij. Omogoči-
mo jim toplo in varno zavetje pred mra-
zom. Skupaj z otroki jim lahko izdelamo 
hiško iz stirodurja. Vanjo namestimo 
mnogo slame, oblikujemo luknjo, kjer se 
bo mačka namestila. Vhod pokrijemo z 
žakljevino. Hiško postavimo v miren in 
skrit prostor. Mačko privabimo s hrano. 
Najprimernejši so kvalitetni briketi, saj 
ne zmrznejo. Večkrat na dan menjamo 
mlačno vodo. Lahko skuhamo kurjo ju-
hico brez začimb in soli. Mrzlo in zmr-
znjeno hrano vedno odstranimo. Mačke 
pogosto poiščejo zavetja tudi v avtomobi-
lih. Pred vožnjo nekajkrat potolčemo po 
pokrovu motorja, da ima mačka čas zbe-
žati. Poglejmo tudi na gume in podvozje. 
Na ta način lahko rešimo življenje. Če je 
še morda kje preživeli jesenski mladič, je 
v veliki nevarnosti tudi zaradi notranjih 
in zunanjih zajedavcev. Ti močno oslabi-
jo njegov organizem. Ulovite ga na hrano 
in ga odpeljite v zavetišče ali mu ponudi-
te topel dom. Mlade mačke je treba raz-

glistiti po navodilih veterinarja glede na 
njihovo težo in zdravstveno stanje.
Zimsko opazovanje ptic na krmilnici je 
odličen način za razvoj pozitivnega od-
nosa otrok do ptic, živali in s tem do na-
rave. Dno krmilnice naj bo veliko vsaj 30 
krat 40 centimetrov, streha naj sega prek 
zunanjih robov dna krmilnice, da bodo 
semena zavarovana pred padavinami. 
Hišico postavimo dva metra od tal v bli-
žino zavetja, ki bo pticam dajalo obču-
tek varnosti. Zjutraj natresemo semena, 
zdrobljene lešnike, orehe, surove arašide, 
pripravimo maščobne pogače. Pod krmil-
nico nastavimo sveža jabolka za večje 
ptice. Ostanki naših obrokov niso prava 
hrana za živali. Vodnih ptic in rac ne hra-
nimo s kruhom.
Pomislimo tudi na divje živali, ki jim v 
gozdu manjka hrane. Psi morajo biti na 
sprehodu na povodcu. Tudi v gozdu jih ne 
smemo spustiti, da ne preganjajo divjadi. 
Lakota, beg in izčrpanost jih lahko stane-
jo življenja. Pustimo divjadi, da počiva in 
s tem ohrani potrebno energijo za preži-
vetje zime.

Kotiček za trajnostni razvoj

TOPOL, JACHYM: NOČNO DELO

Ondrej in Kamil Lipka živita v Pragi pri 
mami alkoholičarki. Oče, izumitelj, je 
mamo zapustil, in ko mlajšega bratca 
povozi avto, mamo pa zaprejo, oče pred 
grožnjo vojne v času praške pomladi 
fanta pošlje na podeželje k dedku. Ko 
prispeta tja, ugotovita, da je bil dedek 
ravno pokopan, in znajdeta se v suro-
vem in neizprosnem vaškem okolju, ki 
ga zaznamujejo vraževerje, obrekljivost, 
nasilje, smrt. Ondra se mora za mesto 
med vaškimi fanti neprestano dokazo-
vati, Tamali pa osamljen okreva po ne-
sreči in čaka očeta. Tudi na podeželju se 
stvari ne odvijajo mirno, ljudje sumni-
čavo iščejo ovaduhe, požigajo domove, 
bežijo in fanta v krutem zimskem času 
ostaneta sama. 

KLASIĆ, HRVOJE:  
JUGOSLAVIJA IN SVET LETA 1968
Hrvaški zgodovinar mlajše generacije je 
na podlagi mnogih novih dokumentov 
in posledično drugačnih interpretacij 

napisal zgodovino Jugoslavije v letu 1968 
s posebnim poudarkom na študentskih 
revoltih ter socialnih in političnih re-
formah v tem času. Še posebej opisuje 
občutljivo politično vlogo Jugoslavije pri 
zatrtju praške pomladi in jugoslovansko 
posredniško vlogo med Zahodom, Varša-
vskim paktom in gibanjem neuvrščenih. 
Knjiga je napisana na poznavalski in 
zato suveren način. Kogar zanima zgo-
dovina Slovenije in Jugoslavije, ga branje 
te knjige ne bo razočaralo!

GOLOB, TADEJ: JEZERO
Kersnikov nagrajenec Tadej Golob doga-
janje svojega prvega kriminalnega ro-
mana postavi v Bohinj. Ker se ljubljanski 
inšpektor Taras Birsa na silvestrovo po 
naključju znajde ob odkritju trupla mla-
de ženske brez glave, je primer dodeljen 
njegovi ekipi. Lotijo se iskanja identite-
te umorjene, trupla pa se jim sproti kar 
kopičijo. Inšpektor Taras se ob vsem do-
gajanju zapleta še z novo privlačno sode-
lavko Tino in vedno bolj obžaluje konec 

svoje alpinistične kariere, ki jo je preki-
nil nepričakovan prihod hčerke. 

DIAMOND, JARED: DOVČERAJŠNJI SVET
Knjiga obravnava raziskave in ugotovi-
tve avtorja ter zahodnih antropologov o 
načinu mišljenja in življenja prebivalcev 
tradicionalnih družb oz. dovčerajšnjega 
sveta. Tu lahko najdemo kar nekaj mo-
delov mišljenja in posledično ravnanja, 
ki nam, pripadnikom sodobnega, visoko 
tehnološko razvitega sveta, lahko kljub 
navidezni zastarelosti povedo marsikaj 
koristnega in nas seznanijo z uspešnimi 
načini reševanja problemov družbenega 
življenja. Kadar pride pri njih do sporov, 
naredijo vse, da reševanje poteka na mi-
roljuben način in dobrososedski odnosi 
niso načeti. Njihovi otroci živijo skupaj 
s starši, njihovimi sorodniki in ostalimi 
vaščani, se pa kljub temu ali pa prav za-
radi tega razvijejo v čustveno zrele in sa-
mostojne osebnosti, deležne tudi znanja 
o različnih načinih reševanja problemov 
iz vsakdanjega življenja. 

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto, 10. in 11. februarja 2017:

Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b / petek ob 11. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva 59 (Trata) / petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri
Višja strokovna šola: Podlubnik 1b / petek ob 11. in 16.30  ter sobota ob 11. uri
Dijaški dom: Podlubnik 1b / petek od 8. do 17. ure in v soboto od 8. do 13. ure

Parkiranje je zagotovljeno do zasedbe mest na parkirišču ŠC Škofja Loka – 
dovoz iz smeri Novi svet. 

Dijaki Srednje šole za strojništvo so pod vodstvom učitelja mentor
ja ustanovili šolsko podjetje Woodcy. Tako so uresničili svoje zamisli,  
izdelali električno leseno kolo, hkrati pa so si pridobili dragocene  
izkušnje na področju vodenja, marketinga in trženja.

Dijakinja Srednje šole za lesarstvo Ana Veber je za zaključni izdelek 
v 3. letniku izobraževalnega programa Mizar izdelala leseni kanu, ki 
ga je na razstavi izdelkov ŠC Škofja Loka predstavila javnosti in ga je 
premierno preizkusila tudi na Zbiljskem jezeru.

ŠOLA S TRADICIJO, USPEHI IN AMBICIJAMI
Srednja šola za strojništvo
Srednja šola za lesarstvo

Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo
Medpodjetniški izobraževalni center 

Dijaški dom
Smo urejen in uspešen šolski center, ki dijake vzgaja in izobražuje v odgovorne in ustvarjalne 
ljudi, pripravljene za delo ali nadaljnje izobraževanje. Pri nas lahko vsi udeleženci izobraževa
nja najdejo svojo pot do srednje ali višješolske izobrazbe – nekateri za nadaljevanje šolanja, 
drugi za uspešen začetek poklicne kariere. Dnevno vstopa v sodobno opremljene učilnice 
več kot 1300 dijakov in študentov iz bližnje in daljne okolice. Trudimo se zagotavljati odlične 
pogoje dela, saj je učiteljem, dijakom in študentom v učilnicah in šolskih delavnicah na voljo 
sodobna tehnologija za inovativno poučevanje in ustvarjalno učenje. S praktičnim usposab
ljanjem pri delodajalcih doma in v tujini dijakom in študentom omogočamo, da vstopajo 
neposredno v delovni proces in si tako pridobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni usme
ritvi. Poleg tega pa si na ta način lahko že v času šolanja zagotovijo možnosti za nadaljnje 
sodelovanje ali celo za zaposlitev. 
Naša pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim željam in potrebam. Delamo   
na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju. Smo šola z več kot 120letno tra
dicijo izobraževanja, šola, ki je vpeta v okolje, ki  je varna in prijazna. 

Pridružite se nam  in omogočili vam bomo vse, kar danes šteje:
zaposlitev, zanimivo delo in dober življenjski standard.

Ponujamo široko paleto poklicev različnih stopenj zahtevnosti, to so programi nižjega, srednje
ga poklicnega, poklicnotehniškega, srednjega strokovnega in višješolskega izobraževanja.

STROJNIŠTVO
strojni tehnik (SSI)
strojni tehnik (PTI)
oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij
pomočnik v tehnoloških procesih
inženir strojništva

AVTOREMONTNA DEJAVNOST 
avtoserviser
avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)

LESARSTVO
lesarski tehnik  (SSI)
lesarski tehnik (PTI)
mizar
tapetnik
obdelovalec lesa
inženir lesarstva

Šolski center Škofja Loka, 
Podlubnik 1b, 

4220 Škofja Loka
telefon: 04/506 23 00

info@scsl.si, www.scsl.si.
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Program:

Popotna angleščina torek 10.00–11.30 20 ur

Računalniški tečaj ponedeljek 10.00–11.30 20 ur

Umovadba sreda 10.00–11.30 20 ur

Raba pametnih telefonov četrtek 10.00–11.30 10 ur

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.

oglas GG2 83x143_Layout 1  1/15/15  7:17 AM  Page 1

Ob zadostnem številu prijavljenih se vsi tečaji začnejo med 6. 2. 2017 in 10. 2. 2017.

Več informacij: Mojca Rozman 04 280 48 15 ali starejsi@luniverza.si.

Univerza za starejše 
Univerza za starejše  pri Ljudski univerzi Kranj v sodelovanju s Krajevno  
skupnostjo Pirniče nudi raznovrstna izobraževanja, delavnice, predavanja 
in druge aktivnosti. Vabljeni na predstavitev aktivnosti, s katerimi boste 
kakovost no, družabno in koristno pridobivali nova znanja in spretnosti ter 
ustrezno poskrbeli za svoje telo, duha in um. Predstavitev programa in vpis bo

v četrtek, 19. 1. 2017 in 26. 1. 2017, ob 17. uri, 
v sredo, 25. 1. 2017 in 1. 2. 2017, ob 11.30 
v Domu krajanov Pirniče (vhod za Baletno šolo Stevens, 1. nadstropje,  
sejna dvorana KS).

MAJA BERTONCELJ

Devetošolci se odločajo, na katero srednjo 
šolo se bodo vpisali. "Ta odločitev je zelo 
pomembna, pa vendar je šolski sistem 
narejen tako, da nikoli niso zaprte poti za 
nadaljnje izobraževanje; le pot je morda 
nekoliko daljša," pravi mag. Tatjana Šu-
šteršič, šolska svetovalna delavka na OŠ 
Medvode.
Devetošolcem pomagajo pri odločitvi in v 
devetem razredu poteka sklop aktivnosti 
na temo poklicne orientacije. "Na začetku 
šolskega leta smo obiskali CIPS (Karier-
no središče na ZZZS Ljubljana), kjer so se 
seznanili z vprašalnikom Kam in kako? 
Na šoli smo izpolnjevali spletni anketni 
vprašalnik o poklicni poti. Učenci so dobi-
li rokovnik vpisa za srednje šole in brošu-
ro, kjer so predstavljene vse srednje šole 
v Sloveniji. Skupaj smo si ogledali sple-

tno stran mojaizbira.si. Trenutno na šoli 
potekajo individualna svetovanja učen-
cem. V februarju bo roditeljski sestanek 
za starše, kjer bodo seznanjeni z vsemi 
pomembnimi informacijami o vpisnem 
postopku. Na šoli prejmejo učenci izvod 
Razpisa za vpis, ki ga skupaj pregledamo. 
Prav tako skupaj izpolnjujemo vpisne li-
ste. Učenci se bodo individualno udeleži-
li informativnih dni. Ob koncu šolskega 
leta prejmejo še informacije za pridobitev 
štipendije. Nekaj učencev smo prijavili na 

delavnico v srednji šoli, kjer bodo za en 
dan postali njihovi dijaki. Na šoli je ogla-
sna deska s tekočimi informacijami iz 
različnih srednjih šol. Aktualne informa-

cije o poklicni orientaciji so tudi na naši 
spletni strani," je pojasnila Šušteršičeva. 
Kot je dejala, se njihovi učenci odloča-
jo večinoma za gimnazijske programe, 
program zdravstvene nege, programe v 
srednji šoli za strojništvo, srednji vzgoji-
teljski šoli, program kmetijsko-podjetni-
škega tehnika: "Nekaj učencev je še vedno 
neodločenih in se bodo lažje odločili po 
informativnih dnevih." 
Staršem svetujejo, da se z otroki o njihovi 
odločitvi pogovarjajo, saj zelo dobro po-
znajo njihove interese, želje, učne nava-
de. "Starši naj otroke spodbujajo, da se v 
letošnjem šolskem letu še bolj potrudijo 
pri šolskem delu, saj pri vpisu vsaka toč-
ka šteje. Učenci naj bi na podlagi vseh ak-
tivnosti, ki jih ponudi šola, dobili zadosti 
informacij, da bi se lažje in kvalitetneje 
odločili o nadaljnji poklicni poti," je za ko-
nec še povedala Šušteršičeva.

Devetošolci pred izbiro srednje šole
"Odločitev za srednjo šolo je zelo pomembna, pa vendar je šolski sistem narejen tako, 
da nikoli niso zaprte poti za nadaljnje izobraževanje," pravi mag. Tatjana Šušteršič, 
šolska svetovalna delavka na Osnovni šoli Medvode. Bližajo se informativni dnevi.

Informativni dnevi v srednjih 
šolah bodo 10. in 11. februarja. 
Rok za prijavo za vpis je 4. april.
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SAMO LESJAK

Vse družinsko življenje se je dogajalo v 
hiši, okrog peči. Obvezen je bil 'bohkov 
kot', pod njim pa miza s klopjo in stoli, 
skrinja, sklednik, kolovrat, stenska ura, 
na peči pa peharji ... Okna krasijo ročno 
izvezene zavese z narodnim motivom, ki 
se ponavlja tudi na pregrinjalu čez zib-
ko, na prtu, prtičkih ... Vse to so članice 
društva vezle več tisoč ur. Projekt Hiša v 
kmečki hiši je nastajal pod mentorstvom 
predsednika, etnologa in umetnostnega 
zgodovinarja Romana Verasa in predse-
dnice sekcije za oživljanje starih običajev 
Marije Podvez. Slavnostno so hišo od-
prli 16. decembra, ko sta trak prerezala 
direktor Javnega zavoda Sotočje Gorazd 
Renko in Roman Veras.
Pomembna pridobitev je tudi spominska 
soba, kjer so po zamisli Janeza in Gregor-
ja Megliča razstavljeni originalni pred-
meti, ki so bili Jakobova last. Pomočnica 
direktorja JZ Sotočje Ines Iskra je z ve-

likim veseljem prerezala trak Aljaževe 
sobe, kjer na stenah visijo slike z motivi 
zimske idile, fotografije kozolcev, starih 
stavb ... V kašči so poleg elementov obla-
čilne dediščine razstavljene tudi slike z 

etnološkimi motivi in motivi iz kmeč-
kega življenja. V kulturnem programu je 
pričarala duh Jakoba Aljaža priznana ci-
trarka Janja Brlec, ki končuje magistrski 
študij na Mozarteumu v Salzburgu.

Aljaževa hiša živi
Neumorni člani KUD JaReM so sredi decembra ponudili številnim obiskovalcem 
Aljaževe rojstne hiše v Zavrhu prav poseben pogled na značilen prostor v kmečki hiši, 
kjer se je odvijalo življenje naših prednikov na podeželju.

Prvi obiskovalci hiše na Aljaževi domačiji / Foto: arhiv KUD JaReM

SAMO LESJAK

V medvoškem Klubu Jedro so do 15. januarja na ogled grafike čla-
nov grafične sekcije KUD Zbilje. V osemletnem delovanju je nastalo 
mnogo kakovostnih grafik ustvarjalcev, ki bogatijo prostor ljubitelj-
ske kulture. V Galeriji Jedro se predstavljajo s svežim izborom gra-
fik v tehnikah globokega tiska, jedkanice, akvatinte in suhe igle. 
Predstavljajo tudi nekaj starejših grafik ter dela mlajših članov, ki 
so jih ustvarili na otroških likovnih delavnicah. "Umetniška grafika 
je zanimiva zaradi narave ustvarjalnega procesa, saj gre za izrazno 
tehniko, ki jo obenem zaznamuje visoka stopnja ročne obdelave, 
natančnost in discipliniranost dela. Tradicionalna grafika zaradi 
svoje procesualnosti dela nasprotuje sodobnemu trendu po in-
stant zadovoljitvah in je prav zaradi tega zanimiva v sodobni likovni 
umetnosti," pravi mentorica grafičnih delavnic, akademska slikarka 
Andreja Eržen. Grafike so po tematiki različne, saj vsaka nosi svoje-
vrsten likovni izraz. Na razstavi sodelujejo: Tamara Špitaler Škorič, 
Joži Nastran, Nataša Kovše, Filip Nastran, Jasna Vitez, Renata Grmo-
všek, Borut Ovsenik, Brigita Kne, Uma Kne, Bela Kne, Žiga Janhu-
ba, Tatjana Hafner in Maks Moškon. Nekateri člani ustvarjajo tudi 
na drugih likovnih področjih, saj KUD Zbilje poleg grafične združuje 
tudi sekcije slikarstva, študijske risbe ter glasbeno in intermedijsko 
sekcijo. Člani KUD Zbilje so zelo dejavni, v sklopu razpisov pri JSKD 
dosegajo lepe uspehe, ki so tudi posledica izobraževanja v društvu.

Razstava grafik v Jedru
MAJA BERTONCELJ

Kulturno-umetniško društvo Pirniče se je konec lanskega leta od-
ločilo za kulturno-dobrodelni projekt z naslovom S kulturo v roki. 
"Z akcijo smo želeli opozoriti na zmanjševanje sredstev v kulturi, 
predvsem pa poudariti rek 'Kjer je volja, je tudi pot'. Spoznavali 
so ga tudi otroci na delavnici Otroci za otroke. Preizkusili so se 
v ustvarjanju okraska in iskanju možnosti izdelave novoletnega 
okraska iz lesenega obročka in vrvice. Ustvarili so tudi izhodišča 
multimedijske interaktivne prezentacije Moj strahec, s katero smo 
zaključili projekt," je povedala Sabina Spanjol, idejna vodja pro-
jekta, ki ga je izpeljala ekipa KUD Pirniče. Projekt je imel tudi do-
brodelno noto. "Ponudili smo dva paketa vstopnic. Podjetja, po-
samezniki in organizacije so se lahko odločili za nakup družinske 
vstopnice za ogled ene ali dveh predstav KUD Pirniče ali za nakup 
dobrodelne družinske vstopnice za socialno ogrožene družine iz 
Medvod. Predali smo jih Tadeju Zajcu, predstavniku Centra za so-
cialno delo, enota Medvode. Štirinajst družin, ki so jih izbrali na 
centru, so vstopnice prevzele z "okraskom za ustvarjanje" in 30. 
decembra so si nekatere od njih že brezplačno ogledale predsta-
vo Ej, ta naša babica ... v izvedbi Lutkovnega odra Pirniče. Druži-
ne, ki vstopnice še niso izkoristile, si bodo lahko ogledale eno od 
otroških predstav v sezoni 2016/17," so pojasnili v KUD Pirniče. S 
kulturo v roki želijo nadaljevati tudi v letu 2017.

S kulturo v roki



MAJA BERTONCELJ

Takšen je bil naslov letnega koncerta Mo-
škega pevskega zbora KUD Oton Župančič 
Sora pod vodstvom zborovodje Klemna 
Jerinca, ki so ga na domačem odru imeli 
16. decembra. V goste so povabili pevce 
Jurovskega okteta. Obiskovalci, pevci bi si 
želeli, da bi jih bilo kaj več, so prisluhnili 
slovenskim pesmim. Člani sorškega zbora 
so imeli v letu 2016 veliko nastopov, peli so 
tudi na tekmovanjih, letos pa si želijo pred-
vsem privabiti še kakšnega mlajšega pevca 
in zbor pomladiti. Vaje imajo enkrat teden-
sko in vabijo, da se jim pridružite.

Mlad vrtnar na vrtu

MAJA BERTONCELJ  
FOTO: PETER KOŠENINA

Godba Medvode pod vodstvom dirigenta 
Damirja Fajfarja je na tradicionalnem 
novoletnem koncertu 18. decembra 
znova navdušila zbrane v polni Športni 
dvorani Medvode. Predstavili so se tudi 
s priredbami priznanih glasbenih moj-
strov. Tokrat so v goste povabili domače, 
medvoške izvajalce. Poleg njih so nasto-
pili še Jana Šušteršič, Sorške kresnice z 
umetniško vodjo Polono Kopač Trontelj 
in združeni pevski zbori OŠ Simona Jen-

ka Smlednik, OŠ Pirniče in OŠ Medvo-
de z zborovodkinjima Emo Gortnar in 
Bernardo Rakar. To je bil zadnji koncert 
Godbe Medvode v letu 2016, v katerem so 

imeli številne nastopa doma in v tujini, 
tako da leto ocenjujejo kot uspešno. Pri-
družilo se jim je tudi nekaj novih mla-
dih članov.

Godbeniki  
z gosti znova 
navdušili

Medvoški godbeniki na odru skupaj z Jano Šušteršič

MIROSLAV CVJETIČANIN

V knjižnici Medvode je bila decembra na 
ogled postavljena razstava z naslovom 
Bratranca. Gre za sad timskega, sorod-
stvenega dela po krvi in ustvarjanju. Pred-
stavila sta se bratranca Dušan Krmelj s 
svojo prvo samostojno fotografsko raz-
stavo in Gregor Rozman s svojimi prozni-
mi odzivi na Dušanove fotografije. Dušan 
pravi, da z dobro fotografijo rad vznemir-
ja ljudi, ustavlja promet in celo spotika 
mimoidoče. No, v resnici je miroljuben in 
čuteč, ljubitelj različnih fotografskih teh-

nik. Predstavil je vso svojo ustvarjalnost. 
Bratranec Gregor Rozman je vsestranski 
ustvarjalec. Trenutno eksperimentira s 
fotografijo in filmom, s katerima muči 
sledilce na družbenih omrežjih in sple-
tnih straneh, z grafičnim oblikovanjem 
in produkcijo glasbe. Ob gledanju Duša-
novih fotografij je hitro dobil navdih za 
pisanje. Leposlovno je embaliral vsako fo-
tografijo posebej. Fotografija pove več kot 
tisoč besed je oguljena fraza, a v njunem 
primeru je bilo drugače. Če za fotografi-
jo porabimo tisoč besed, potemtakem 
ustvarimo novo fotografijo, kajne? 

Bratranca sta se predstavila

Bratranca po krvi in ustvarjanju

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Na odru KUD Oton Župančič Sora je bila 26. 
decembra premiera gledališke predstave 
Pepelka v izvedbi dramske sekcije sorške-
ga kulturnega društva. Ponovili so jo 30. 
decembra. Vsem dobro poznana Pepelka 
je bila tokrat malce drugačna, kot smo jo 
vajeni. Pod režijo predstave avtorice Tama-
re Matevc se je podpisal Boštjan Luštrik. V 
predstavi igra sedem igralcev, in sicer Po-
lona Luštrik, Peter Šušteršič, Klara Burgar, 
Ažbe Dolenec, Ana Veber, Ajda Gorjanc in 
Martin Veber.

Pepelka v Sori

Pepelka malce drugače
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12.990€*

PEUGEOT 2008

 *Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot 
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 138 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 
84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 06. 12. 2016 znaša 7,5 % in se spremeni, če se spremenijo 
elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1 %; fi nancirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.168 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme 
tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi 
se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

KLIMATSKA NAPRAVA / MULTIFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK

PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.peugeot.si

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

KAVCIC.indd   1 28/12/16   11:17

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Najbolj tradicionalno praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti je na Sv. Jakobu nad Brezovico. Znova se je zbra-
la množica domoljubov od blizu in daleč. Slovesnost se je 
začela ob šestih zvečer s sv. mašo za domovino, ki jo je da-
roval upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, nadaljevala 
pa s kulturnim programom, ki so ga obogatili Moški pevski 
zbor Župnije Preska, recitatorja Anamarija Mihovec in Miha 
Zupanc Kovač iz Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, vo-
ditelj je bil Jani Drnovšek, govornika pa sta bila dr. Hubert 
Požarnik, ki je tudi psiholog in je bil predsednik Slovenske 
demokratične zveze v prvih dveh letih njenega delovanja, 
torej tudi v času izvedbe plebiscita, in Dejan Valentinčič kot 
predstavnik mladih. 
"Spomnim se, ko smo se prvič tukaj dobili, koliko zanosa, 
upanja in hvaležnosti je bilo v nas. Takrat ni bilo samo to, 
kar se danes suhoparno sliši dan samostojnosti in enotnosti, 
takrat je bil velikokrat izgovorjen stavek "Sedaj imamo državo 
slovenskega naroda". Beseda Slovenec žal zadnje časa nekam 
peša, zlasti med mladimi. Kot majhen narod se moramo zelo 
zavestno, zelo odločno zavzemati za svojo tradicijo, za svoj 
jezik, za svoje duhovne vrednote, za vero, za vse tisto, kar nas 
dela kot narod nekaj posebnega. Zavzemati se moramo, da 
bodo tudi mladi vzljubili slovensko pesem, slovensko bese-
do, da vzljubijo svojo lastno domovino. Ljubiti se moramo kot 

narod, ne samo kot posamezniki," je med drugim povedal dr. 
Požarnik. Valentinčič je dejal, da je bilo pred četrt stoletja ve-
liko upanja, nad, ki se niso izpolnile, da je težko spregledati 
zadolževanje zadnjih let in dejstvo, da se vsako leto iz Slove-
nije izseli več mladih, da pa lahko gledamo tudi z drugega 
vidika. "Verjamem, da lahko živimo še boljše, že sedaj pa živi-
mo bolje," je tudi dejal.

Zavzemati se moramo za svojo tradicijo

Pogled proti Sv. Jakobu, kakršnega nudi le dan samostojnosti in 
enotnosti: praznovanje v večernih urah na hribu, osvetljena pot, 
obiskovalci, ki vsako leto pridejo brez vabila ...
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: INES ISKRA

Dedek Mraz se je tudi letos odzval povabilu medvoških 
Socialnih demokratov, ki so tradicionalno obisk dobrega 
moža pripravili v Športni dvorani Medvode. Kot poudarja-
jo, je dogodek odprt za vse in namenjen vsem otrokom iz 
medvoške občine, pridejo pa tudi od drugje. Obisk je vsako 
leto dober in tudi letos so z darili obdarili prav vse, ki so 
prišli. Poleg obiska Dedka Mraza so si otroci s starši ogle-
dali tudi predstavo Linček petelinček v izvedbi KUD JaReM 
in uživali v plesnih ritmih Plesne šole Urška.

Dedek Mraz na obisku

Na Podružnični osnovni šoli Sora so 13. decembra pripravili ve-
selo praznično druženje več generacij. "Program so sestavljale 
plesne, pevske in recitacijske točke, ki so jih pripravili učenci 
sami ali pa skupaj s svojo babico ali dedkom. Druženje nas je 
povezalo s čarobnim duhom preteklosti ob obujanju spominov 
preživljanja prazničnega decembra, ko so bili naši dedki in ba-
bice majhni. Prisrčne vezi med vnučki in starimi starši so naše 
praznično srečanje napolnile s toplino, radostjo in sproščeno-
stjo," je sporočila Suzana Rožanc, vodja POŠ Sora.

Druženje več generacij

MAJA BERTONCELJ

Na Podružnični osnovni šoli Topol so konec preteklega leta tra-
dicionalno pripravili novoletno prireditev, na kateri so jih obi-
skali in obdarili člani Rotary cluba Medvode. "Učenci so zaigrali 
božično-novoletno igrico, v kateri je bil poudarjen pomen pri-
jateljstva, in jo glasbeno popestrili z nastopi mladih flavtistov, 
pianistov, saksofonista, harmonikašev in pevcev. Veliko prese-
nečenje je pripravil nepričakovan obisk Božička, ki je za otroke 
prinesel zvrhan koš daril ob pomoči KS Topol in TD Katarina. Ob 
tej priložnosti so člani Rotary cluba Medvode šoli podarili inte-
raktivno tablo, za kar se jim najlepše zahvaljujemo," je pojasni-
la Simona Jarc, vodja POŠ Topol.

Interaktivna tabla za šolo  
na Topolu

PROBIOTIK ACIDOPHILUS COMPOSTO
Uporabljamo jih za uravnoteženo črevesno floro, pri vnetjih sečil, 
poraščeni patogeni glivi kandidi, pri prehladih in avtoimunih 
obolenjih. Acidophilus composto je sestavljen iz kombinacije 
in probiotikov in glivo Saccharomyces Boulardii, ki deluje protiglivično in 

protivnetno. Z dodatkom frukto-oligosaharidov iz sladkorne pese 
(FOS) in inulinom iz korenin cikorije se zaužite bakterije hitreje 

razmnožijo. Pri probiotikih ni toliko pomembno število bakterij 
v kapsuli, temveč število živih bakterij, ki dosežejo črevesje 
in ki so se sposobne hitro razmnožiti, kar jim omogoča 
dodana hrana in kapsule, ki omogočajo prenos živih celic 

do črevesja. Probiotike Acidophilus composto uživamo pri zdravljenju črevesnih težav 
in pri preprečevanju in zdravljenju okužbe sečil in vaginalne kandidoze. Spodbuja 

učinkovitost imunskega sistema. Pomaga lajšati težave s kožo (pri aknah, 
ogrcih in mastni koži). Velika prodajna uspešnica te zime sta Expectoral 
sirup in mazilo za vnete dihalne poti pri gripi in prehladu. 

EXPECTORAL PLANTAGO KONCENTRIRAN TEKOČI 
IZVLEČEK za dihalne poti iz zelišč (trpotec, grindelija, 
žajbelj, lipovec, komarček, rdeči bor, timijan, smilj in drugi), 
italijanskega evkaliptusovega medu in propolisa.

EXPECTORAL EVKALIPTUS BALZAMIČNO MAZILO 
za dobro počutje vaših dihal iz čebeljega voska, karitejevega 
masla in eteričnih olj z rastlinskimi izvlečki evkalipta, njivske 
preslice, paprike, rožmarina, kafre, timijana, poprove mete in 
drugih.

Solimejevi zobni pasti pravijo tudi ljubezen na prvo pranje zob.

OS REMARGIN NARAVNA ZOBNA PASTA
Deluje protivnetno. Na osnovi kolostruma in eteričnih olj citrusov, janeža, 
klinčkov. 
V njej so zbrani kolostrum (močno spodbuja obnovo epitelijskih celic), 
minerali za vsrkavanje strupov, eterična olja limone (ki zobe pobeli), 
janeža, klinčkov in sladkega korena ter timijana, ki delujejo bazično in 
razkuževalno, kar je še posebej pomembno po posegih v ustni votlini, 
ob uporabi zobnih protez, pri aftah in paradontozi. 

Izdelki meseca na voljo v bolje založenih lekarnah in specializiranih 
trgovinah. Za ostale informacije pokličite Medivital d.o.o. telefon 
041 354 098 ali nas obiščite v Medivitalovi specializirani trgovini v 
Zdravstvenem domu v Medvodah.

Distributer za Slovenijo: Medivital d.o.o.,Žlebe 13f, 1215 Medvode 
+386 (0)51 601 997, +386 (0)41 354 098, info@medivital.si, 

https://www.facebook.com/medivital.si/ 
www.medivital.si

medi
VITAL

OKREPITE SVOJE ZDRAVJE  
S SOLIMEJEVO FITOTERAPIJO 
NOVEGA TISOČLETJA
Izdelke Solime so izdelani so pod budnim očesom 
fitoterapevta in fitokozmetologa Roberta Solimeja, ki mu 
pravijo fitoterapevt novega tisočletja. Njegovi izdelki 
imajo neverjetno energetsko vrednost, izpostavljeni 
so tudi vrhunski energiji piramide. Pri proizvodnji 
uporabljajo najnovejše tehnologije hladnega sušenja 
zelišč, ultrazvočno ekstrakcijo in ostale inovativne 
tehnike, saj trdijo, da imajo rastline DNK, ki ga v nobenem primeru ne smemo 
poškodovati. Kar je naredil Mozart v glasbi, dela Solime z zelišči – ustvarja namreč 
sinergistične izdelke, sestavljene iz najbolj kvalitetnih svetovno priznanih zdravilnih 
rastlin. Med najbolj iskanimi izdelki so probiotiki, kombinirani s prebiotiki

prebiotikov   

PROBIOTIK ACIDOPHILUS COMPOSTO
Uporabljamo jih za uravnoteženo črevesno floro, pri vnetjih sečil, 
poraščeni patogeni glivi kandidi, pri prehladih in avtoimunih 
obolenjih. Acidophilus composto je sestavljen iz kombinacije 
in probiotikov in glivo Saccharomyces Boulardii, ki deluje protiglivično in 

protivnetno. Z dodatkom frukto-oligosaharidov iz sladkorne pese 
(FOS) in inulinom iz korenin cikorije se zaužite bakterije hitreje 

razmnožijo. Pri probiotikih ni toliko pomembno število bakterij 
v kapsuli, temveč število živih bakterij, ki dosežejo črevesje 
in ki so se sposobne hitro razmnožiti, kar jim omogoča 
dodana hrana in kapsule, ki omogočajo prenos živih celic 

do črevesja. Probiotike Acidophilus composto uživamo pri zdravljenju črevesnih težav 
in pri preprečevanju in zdravljenju okužbe sečil in vaginalne kandidoze. Spodbuja 

učinkovitost imunskega sistema. Pomaga lajšati težave s kožo (pri aknah, 
ogrcih in mastni koži). Velika prodajna uspešnica te zime sta Expectoral 
sirup in mazilo za vnete dihalne poti pri gripi in prehladu. 

EXPECTORAL PLANTAGO KONCENTRIRAN TEKOČI 
IZVLEČEK za dihalne poti iz zelišč (trpotec, grindelija, 
žajbelj, lipovec, komarček, rdeči bor, timijan, smilj in drugi), 
italijanskega evkaliptusovega medu in propolisa.

EXPECTORAL EVKALIPTUS BALZAMIČNO MAZILO 
za dobro počutje vaših dihal iz čebeljega voska, karitejevega 
masla in eteričnih olj z rastlinskimi izvlečki evkalipta, njivske 
preslice, paprike, rožmarina, kafre, timijana, poprove mete in 
drugih.

Solimejevi zobni pasti pravijo tudi ljubezen na prvo pranje zob.

OS REMARGIN NARAVNA ZOBNA PASTA
Deluje protivnetno. Na osnovi kolostruma in eteričnih olj citrusov, janeža, 
klinčkov. 
V njej so zbrani kolostrum (močno spodbuja obnovo epitelijskih celic), 
minerali za vsrkavanje strupov, eterična olja limone (ki zobe pobeli), 
janeža, klinčkov in sladkega korena ter timijana, ki delujejo bazično in 
razkuževalno, kar je še posebej pomembno po posegih v ustni votlini, 
ob uporabi zobnih protez, pri aftah in paradontozi. 

Izdelki meseca na voljo v bolje založenih lekarnah in specializiranih 
trgovinah. Za ostale informacije pokličite Medivital d.o.o. telefon 
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sinergistične izdelke, sestavljene iz najbolj kvalitetnih svetovno priznanih zdravilnih 
rastlin. Med najbolj iskanimi izdelki so probiotiki, kombinirani s prebiotiki
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Pokličite na Medivitalov telefon 051 601 997 in se naročite na IRIDOLOŠKI PREGLED 
OČESNE ŠARENICE ALI NA VITAMINSKO-MINERALNI TEST. 
Januarsko sonce že nakazuje nov preporod narave. Na obzorju se počasi bliža 
otoplitev. Prihaja energija novega rojstva narave. V januarju se pogosto počutimo 
napeti in blago zimsko depresivni. Ker so naši notranji organi decembra delali 
nadure, jim sedaj posvetimo več pozornosti. Pripravimo se na pomladansko 
čiščenje. Začnemo lahko s pitjem Solimejevega čaja Depur za razstrupljanje. 
Lahko prečistimo jetra z nemško grenčico Gastrovital. Kaj pa, če bi za začetek 
žvrkljali ustno olje z zelišči in se tako postopoma razstrupili? Če so se nam nabrali 
odvečni kilogrami lahko pijemo Solimejev čaj Slim ali naredimo kuro s kapsulami 
proti celulitu. Lahko si privoščimo Solimejevo kremo proti celulitu. 
V mesecu januarju vam v Medivitalovi trgovini v Zdravstvenem domu Medvode 
pri predložitvi kupona nudimo 15 % popust na vse izdelke za čiščenje telesa 
znamk Hildegarde in Solime.

KUPON 
- 15 % na izdelke za čiščenje telesa znamk Hildegarde in Solime 

Kupon lahko vnovčite do konca januarja 2017. 
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Zavarovalnica Triglav z novoletno pre-
ventivno akcijo Za boljši jutri podpira 
preventivne projekte po vsej Sloveniji. 
Ljubljanska območna enota zavaroval-
nice je del sredstev, ki bi jih sicer name-
nila nakupu novoletnih poslovnih daril, 

podarila prostovoljnim gasilskim dru-
štvom za nakup najnujnejše gasilske 
opreme, ki jo potrebujejo pri interven-
cijah. Med petimi društvi je tudi eno iz 
medvoške občine, in sicer PGD Spodnje 
Pirniče - Vikrče - Zavrh. 
Predsedniku društva Boštjanu Kobetu je 
donacijo v vrednosti 3200 evrov ob pri-

sotnosti še nekaj članov društva predal 
Aleš Klement, direktor ljubljanske ob-
močne enote Zavarovalnice Triglav. V 
društvu bodo z njihovo pomočjo kupili 
potrebno osebno in skupno zaščitno-
-reševalno opremo za gasilce in njihovo 
posredovanje: škornje, rokavice, inter-
vencijske obleke, čelade, podkape, dva 
dihalna aparata, reševalne pasove, sve-
tilke, bremenske vrvi, jeklenice in žage. 
"V našem požarnem okolišu je prisotnih 
tudi nekaj podjetij z visoko požarno ogro-
ženostjo. Z novo opremo bomo dodatno 
izboljšali posredovanje v ekstremnih po-
gojih svojega delovanja in zmanjšali mo-
žnost morebitnih poškodb operativcev. 
Donacije smo zelo veseli in jih nismo 
ravno vajeni. Če se ne motim, je to prva 
tovrstna donacija našemu društvu v mo-
jem mandatu," je dejal predsednik PGD 
Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh Boštjan Kobe.
Predaja donacije je bila na lokaciji nove-
ga objekta društva na Vikrčah. "Parcelo 
smo kupili iz lastnih sredstev, območje 
pa sanirali, pri čemer so nam pomaga-
li tudi okoliški podjetniki. S številnimi 
prostovoljnimi urami smo zgradili le-
sen objekt, ki ga bomo v prihodnje sku-
šali čim bolje izkoristiti. V njem je tudi 
prostor za shranjevanje opreme. Loka-
cija je v prvi vrsti namenjena vajam. 
Naš gasilski dom v Spodnjih Pirničah je 
tik ob cesti in prostor, sploh če gre za 
delo z otroki, tudi z vidika varnosti ni 
primeren. Bo pa naš 'stari' dom ostal v 
funkciji še naprej," je še povedal Kobe.

Donacija za gasilce
Zavarovalnica Triglav je z zneskom 3200 evrov  
podprla nakup gasilske opreme za PGD Spodnje  
Pirniče - Vikrče - Zavrh

Predsedniku društva Boštjanu Kobetu je donacijo ob prisotnosti še nekaj članov društva 
predal Aleš Klement, direktor ljubljanske območne enote Zavarovalnice Triglav.
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Policijska postaja Medvode izvaja pre-
ventivne aktivnosti, ki se nanašajo na 
aktualno problematiko vlomov in dr-
znih tatvin. V letu 2016 so na območju 
občin Medvode in Vodice obravnavali 
več tovrstnih kaznivih dejanj. Svetujejo, 
da pazite na svoje predmete, saj prilo-
žnost dela tatu, da v avtomobilu ne pu-
ščate vrednostnih predmetov, opozarjajo 
pa tudi na drzne tatvine v vaših domo-
vih. Kako ukrepati, da ne postanete žrtev 
tatov? Bodite pozorni na sumljiva vozila 
in osebe v okolici svojega doma in o tem 
obvestite Policijo na številko 113, vedno 
zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma 
ne hranite večjih vsot denarja, neznan-
cev ne spuščajte v svoj dom, pogovor z 
njimi opravite na varni razdalji, v pogo-

vorih s sumljivimi osebami zbudite pre-
pričanje, da niste sami doma, na pojav 
takšnih oseb opozorite sosede, ko vas ni 
doma, imejte v hiši oziroma v stanova-
nju prižgano luč in se dogovorite s sose-
di, naj bodo pozorni tudi na vaš dom. Če 
postanete žrtev tatov, obvestite Policijo 
na številko 113, zapomnite in zapišite si 
čim več podatkov o tatovih, do prihoda 
policistov ne hodite tam, kjer so se gibali 
tatovi, in ne premikajte predmetov, s ka-
terimi so bili ti v stiku. Na Policiji pravi-
jo, da so žrtve pogosto starejše osebe na 
osamljenih krajih, tatvine pa se največ-
krat zgodijo dopoldne. Tatovi delujejo v 
skupinah. Eden izmed tatov vas zamoti 
z raznimi pretvezami in poskuša zvabi-
ti stran od doma, drugi tatovi medtem 
vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in 
vrednejše predmete.

Policisti opozarjajo na tatvine

MAJA BERTONCELJ

Decembra je bil v Planetu Tuš Kranj zaklju-
ček velike dobrodelne akcije Za življenja 
gre, v okviru katere so v Tušu od septem-
bra z nakupom posebej označenih izdel-
kov zbirali sredstva za nakup prepotrebne 
opreme za reševanje na vodi in iz nje. V 
sklopu dobrodelnega projekta so z vrvmi, 
čeladami, škornji in rešilnimi jopiči opre-
mili kar 52 prostovoljnih gasilskih društev 
iz cele Slovenije. Opremljenih je bilo deset 
prostovoljnih gasilskih društev iz Celjske 
in Posavske regije, 24 društev iz Maribor-
ske, Koroške, Podravske in Pomurske regi-
je, ter 18 gasilskih društev iz Gorenjske in 
Notranjske regije ter regij Ljubljana I in II. 
Oprema je bila ob zadnji donaciji razdelje-
na tudi PGD Preska - Medvode.

Oprema tudi  
za preške gasilce
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Žled in kasneje lubadar sta veliko ško-
do naredila tudi v gozdovih v revirju 
Medvode, manj v revirju Vodice. Kot 
poudarjajo gozdarji, v naših gozdovih 
od februarja 2014 vladajo izredne raz-
mere.

POSPRAVLJENA SLABA POLOVICA

Nekaj dejstev o stanju danes in koliko 
dela je bilo opravljenega v slabih treh 
letih, so predstavili v Krajevni pisarni 
Medvode Zavoda za gozdove Sloveni-
je: "Zaradi obsežnih poškodb gozdov po 
žledolomu leta 2014 je Zavod za gozdove 
Slovenije takrat na revirju Medvode in 
Vodice izdal generalno odločbo za izved-

bo sanitarne sečnje. Posek tega drevja 
se je lahko vršil brez odkazila gozdarja. 
Od slabih tristo tisoč kubičnih metrov 
po žledu poškodovanega drevja v obči-
ni Medvode je bila pospravljena slaba 
polovica. Ker se pod poškodovano drev-
je štejejo tudi stoječa drevesa z močno 
poškodovano krošnjo, je marsikate-
ri lastnik ta drevesa pustil za sečnjo v 
prihodnjih letih. Rok za izvedbo del in 
posledično veljavnost generalne odloč-
be sta potekla 31. decembra 2016. Tako 
se po novem letu posek spet lahko izva-
ja samo na podlagi odkazila in veljav-

ne odločbe, ki jo izda Zavod za gozdove 
Slovenije, tudi če gre za drevje, ki je bilo 
poškodovano v žledolomu 2014."
Kot so pojasnili, je bilo v teh dveh re-
virjih v letu 2016 izdanih 554 odločb, 
66 sklepov za izvršbo ter posekanega 
16.500 kubičnih metrov od lubadarja na-
padenega lesa, precej več kot v letu 2015. 
"Količina izdanih sklepov med drugim 
kaže na splošno nizko zavest nekaterih 
lastnikov glede nujnosti in pravoča-
snosti varstvenih ukrepov v boju proti 
prenamnožitvi lubadarja," ugotavljajo 
in dodajajo, "posledica velike količine 
nujnih sanitarnih del so poškodovane 
in dotrajane spravilne poti, ki terjajo 
še večjo skrb za ureditev odvodnjava-
nja po vsaki uporabi. Pri tem na enako 
odgovornost opozarjamo lastnike, ki za 
gozdarska dela najamejo izvajalce, saj 
tem velikokrat manjka občutek skrbi za 
javno dobro."
 

REVIRNA GOZDARKA SE POSLAVLJA

Pogled v prihodnost je nekoliko bolj op-
timističen. "Gradacija (prenamnožitev) 
lubadarja običajno traja od pet do šest 
let, od tega je tri leta v porastu, nato pa 
začne populacija upadati. Zato menimo 
in upamo, da bo v letu 2017 lubadarja 
vsaj malo manj. Za čim hitrejšo uspešno 
obnovo gozdov bo treba več časa name-
niti skrbi za mladje. Ob tem velja lastni-
ke gozdov obvestiti, da država namenja 
določeno količino subvencij za izvedbo 
negovalnih del, če so dela nujna in opra-
vljena v skladu z izdano odločbo Zavoda 
za gozdove Slovenije," še pojasnujejo.

S koncem januarja se z mesta revirne 
gozdarke v Medvodah poslavlja Nataša 
Sterle. "Po zelo napornih treh letih je na-
stopil čas za spremembe. V devetih letih 
službovanja na revirju Medvode sem se 
veliko naučila od lastnikov gozdov in 
upam, da sem vsaj toliko svojega znanja 
in izkušenj tudi znala posredovati na-
zaj. Pri svojem delu sem z veliko večino 
ljudi dobro sodelovala, hkrati sem kdaj 
s kakšnimi prišla tudi navzkriž zaradi 
neskladij med javnim interesom, inte-
resom lastnika in mojimi strokovnimi 
načeli, nikoli pa ne zlonamerno. Vsem 
se iskreno zahvaljujem za sodelovanje 
ter želim predvsem varno delo v gozdu," 
je povedala Nataša Sterle.
Na mesto revirnega gozdarja v Medvodah 
bo predvidoma s februarjem prišel novi 
gozdar, do takrat pa bo poskrbljeno za na-
domeščanje. Uradne ure v Lovskem domu 
Preska ostajajo ob torkih med 7. in 9. uro 
in tudi številka mobilnega telefona ostaja 
nespremenjena, in sicer 041 657 259. 

Upajo, da bo lubadarja letos vsaj malo manj
V gozdovih po žledolomu od leta 2014 vladajo izredne razmere. 

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

ODKUPUJEMOVSE
VRSTEZLATA

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

www.zlatarstvo-trtnik.si

LU
K

A
 T

R
TN

IK
 S

.P
.,

 S
M

R
JE

N
E

 1
5

9
, 

Š
K

O
F

LJ
IC

A

SREBRO
SKERAMIKO!

56,90 EUR

Slovenija je prvič osvojila nagrado na sve-
tovnem festivalu ledenih skulptur. Na Kitaj-
skem, kjer vsako leto poteka največji festi-
val ledu in snega na svetu, je na tekmovanju 
v izdelavi ledenih in snežnih skulptur ledni 
mojster Miro Rismondo iz Valburge Sloveni-
jo zastopal s projektom idrijske čipke, ki jo 
je izklesal v ledeni blok. Osvojil je nagrado 
za kreativnost. 

Nagrajene idrijske  
čipke v ledu

S skulpturo je želel poudariti krhkost  
in hkrati moč ledenega kristala s formo 
idrijske čipke.

Od slabih tristo tisoč kubičnih 
metrov po žledu poškodovanega 
drevja v občini Medvode je bila 
pospravljena slaba polovica.
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Brina Slivniker se je rodila prezgodaj, s tridesetimi tedni. To ji 
je pustilo posledice in najbližji in vsi, ki delajo z njo, se trudijo 
za njen napredek. 
Pri enem letu in pol so ji zdravniki postavili diagnozo oboje-
stranska cerebralna paraliza, spastična dipareza. Obiskovala 
je nevrofizioterapije prek javnega zdravstva in samoplačni-
ško pri zasebnikih, tako da je bila pripravljena na operacijo 
v Združenih državah Amerike, kjer je bila operirana 1. marca 
lani. "Na daljši rok je bila to najboljša odločitev. Z operacijo, 
kakršne pri nas ne delajo, so ji odvzeli ravno prav spastično-
sti," je pojasnila njena mami Špela, ki se veseli vsakega nje-
nega napredka. "Pred operacijo, katere stroške je krila zdra-
vstvena zavarovalnica, Brina ni mogla stati na nogah, sedaj 
lahko stoji dlje časa. Začela je hoditi ob elementih in ob hodu-
lji, vendar v svojih vzorcih, ki niso pravilni. S samimi terapi-
jami poizkušamo zavreti abnormalne vzorce gibanja in drže 
in spodbujati normalne," pravi Špela. Brina potrebuje čim več 
obravnav, zato jo dnevno vozijo tudi na samoplačniške, kar 

predstavlja velik strošek, poleg tega Brino letos čaka pregled 
pri zdravniku, ki jo je operiral, ki pa ga zavarovalnica ne krije. 
Brinini domači so zelo hvaležni vsem, ki so ji že sedaj finanč-
no pomagali in med njimi so bili tudi občinski svetniki. Dva-
najst se jih je odpovedalo eni sejnini, ki jo je občina nakazala 
za Brino. In za Brino znova zbirajo sredstva. Račun ima odprt 
pri Župnijski karitas Preska, Preška cesta 33, 1215 Medvode 
(IBAN: SI56 0202 1009 2137 108, sklic: 04112011, koda namena: 
CHAR, namen: BRINA). Želijo si, da bi bila Brina samostojna, 
kljub situaciji niso obupali in pozitivno zrejo v prihodnost.

Napreduje tudi  
s pomočjo dobrih ljudi
Petletna Brina Slivniker iz Vaš na poti  
do prvih samostojnih korakov

Brina je prijetna deklica, ki rada riše, striže, se igra z dojenčki ... 
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Po vrnitvi iz Kanade, kjer je decembra 
potekalo svetovno prvenstvo v kratkih 
bazenih, so številni navijači srebrnega 
plavalca pričakali že na letališču. 

MAMI NENA JE PREGLASILA VSE

Peter John Stevens takšnega sprejema ni 
pričakoval. "Sem kar presenečen, sploh po 
celem dnevu potovanja. Šele sedaj počasi 
sprejemam, koliko je ta medalja res vre-
dna," so bile njegove prve besede, nato pa 
je začel pojasnjevati, kako je videl svoje na-
stope na prvenstvu. "Najbolj nervozen sem 
bil na prvem startu na prvenstvu, ki je bil 
na sto prsno, ker še ne veš točno, kakšna je 
pripravljenost, kje je tvoje mesto v svetov-
ni konkurenci. Imel sem še smolo z očali. 
Za 50 prsno sem bil nato zelo motiviran. 
Vedel sem, da sem lahko konkurenčen, 
sploh zaradi starta in obrata. Najtežje je 
bilo v polfinalu, bil sem zelo nervozen, v 
finalu pa sem nato samo še užival. Vedel 
sem, da lahko s proge številka osem pre-
senetim." In ob progi številka osem je imel 
najglasnejšo navijačico – mamo Neno. 
"Bila je v prvi vrsti in tako je bila glasna, 
da sem jo slišal vseh petdeset metrov," je 
dejal Stivi, kot ga kličejo prijatelji. Nena pa 
je na to temo dodala: "Enkrat v življenju se 
dogajajo takšne stvari. Z možem sva bila v 
Kanadi edina slovenska navijača, sem pa 
vse preglasila. Po polfinalu sem tak uspeh 
pričakovala, saj je bil zelo sproščen. Ve, kaj 
mora narediti za velike tekme." Nad uspe-
hom sina je bil navdušen tudi Andrew Ste-
vens: "Super, čudovito. Zelo sem vesel, da 
sva bila zraven ob takem uspehu." Vsi trije 
so bili utrujeni od poti, a časa za počitek ni 
bilo. Peter je naslednji dan že potoval na 
novo tekmo na Madžarsko, njegova star-
ša pa sta še isti dan imela vajo za baletno 
predstavo Hrestač, s katero je Baletna šola 
Stevens v prazničnem decembru navdu-
šila občinstvo v Prešernovem gledališču v 
Kranju. Tudi Peter, smo slišali, bi bil lahko 
dober plesalec, a odločil se je za plavanje in 
starša ga v tem vsa leta močno podpirata. 
Do odhoda čez lužo je bil njegov trener v 
PK Triglav Kranj Luka Berdajs, s katerim 
še vedno sodelujeta. Tudi Berdajs živi v 
medvoški občini. "Njegove nastope sem 

spremljal na daljavo, bila pa sva v stiku. 
Lepo ga je bilo gledati. V finalu je pokazal 
najboljši nastop, kar ga krasi že od male-
ga. Že dolgo vemo, da je pred njim odlična 
kariera. Bil je najmlajši v finalu in lahko 
se veselimo njegovih nastopov tudi v pri-
hodnje. Njegov napredek me ne presene-
ča. Je pa dejstvo, da je na tekmah, kot je 
svetovno prvenstvo, zgoščenost velika in 
ne smeš narediti napake. On je ni," je bil 
vesel Berdajs in pojasnil, kakšno je njuno 
sodelovanje: "Ko je v Sloveniji, trenira pod 
mojim vodstvom. Tudi sicer sva v stiku. 
Teče deseto leto, odkar delava skupaj, od 
mlajših dečkov, od njegovih prvih tek-
movanj. Že takrat mi je padel v oči, je pa 
eden izmed tistih plavalcev, ki v najmlaj-
ših selekcijah ni ravno ekstremno blestel. 
Glede na njegovo tehnično znanje in hitro 
dojemanje stvari se je videlo, da iz tega 
fanta nekaj bo."

NJEGOVA DISCIPLINA STO PRSNO

Med tistimi, ki so bili najbolj veseli nje-
govega uspeha, sta bila Štefka in Milan 
Petač iz Zgornjih Pirnič, ki sta Petru kot 
nekakšna mama in ata. "Peter je srčen, 
dober, mil, prijazen, 'fejst' fant. Vesela 
sva, da mu je uspelo. Malce sva k temu 
tudi pripomogla, saj ga je mož pogosto 
vozil na treninge, tudi po dvakrat na dan, 
saj sta starša imela obveznosti za balet. 
Ponosna sva, da imava take prijatelje, 

kot so Stevensi. V Pirničah smo ponosni 
na vse, na balet in na plavalca," je deja-
la Štefka Petač, ki je na letališče za Petra 
prinesla tudi torto, ki jo je spekla njena 
hčerka. Torto so prinesli tudi iz Javnega 
zavoda Sotočje Medvode.
Nekaj časa za praznovanje, družino in 
prijatelje je Peter decembra vendarle 
imel. Doma v Spodnjih Pirničah je bil čez 
božične praznike, pred novim letom pa 
je odšel nazaj v Združene države Ameri-
ke, kjer nadaljuje s študijem in treningi. 
Tudi šola je zanj izjemno pomembna. 
"Pred odhodom na prvenstvo v Kanado 
sem imel šest izpitov v enem tednu in 
vse sem opravil," je pojasnil. Je eden tistih 
plavalcev, ki jim je odhod čez lužo prine-
sel napredek: "Amerika mi je dala vizijo, 
motivacijo. Vem, da lahko dosežem cilje, 
če si res želim, in da za to tudi treniram. 
Srebrna medalja mi je bila v letu 2016 oči-
tno usojena, saj sem bil na vseh velikih 
tekmah drugi. V letu 2017 si želim, da ne 
bi bil samo drugi. V plavanju imam viso-
ke cilje: biti najboljši na svetu." 
Eden izmed letošnjih vrhuncev bo svetov-
no prvenstvo. "Želim, da bi napredoval na 
sto prsno, da bi prišel vsaj v polfinale. Tre-
niram za sto prsno in ne za petdeset," je 
pogled usmeril naprej, nato pa z letališča 
odšel domov, a le za nekaj ur, saj ga je po-
poldan čakal že nov sprejem v kranjskem 
klubu, ki sta se ga udeležila tudi medvo-
ški župan in podžupanja.

Pirničan svetovni podprvak
Peter John Stevens srebrn na svetovnem prvenstvu na petdeset metrov prsno 

Čestitala mu je tudi Štefka Petač iz Zgornjih Pirnič, ki je kot njegova druga mama. 
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Tekaški poligon v Nordijskem centru 
(NC) Bonovec Medvode je odprt od 27. 
decembra. Kljub temu da letošnja zima 
še ni postregla s snegom, pa je v centru 
snega dovolj. Proge so prekrite z ume-
tnim snegom.
"Ob odprtju je bilo urejenih šeststo me-
trov proge, sedaj je dolga dva kilome-
tra. Podaljšati jo nameravamo še za 
petsto metrov. Na progi je od dvajset 
do štirideset centimetrov snega, dela-
mo ga tudi že na zalogo, tako da smo 
pripravljeni tudi na kakšno odjugo," je 
povedal Klemen Svoljšak iz ND Med-
vode, ki je izvajalec del za Javni zavod 
Sotočje Medvode. Poligon je odprt vsak 
dan od 8. ure do 16.30, za večerni tek pa 
od ponedeljka do petka od 17.30 do 21. 
ure. Z obiskom so zadovoljni. "Običajno 
je obisk ob zelenih zimah slabši, tokrat 
pa smo z njim zadovoljni. Dopoldan je 
veliko upokojencev, ki imajo do 13. ure 
cenejšo karto, in šolarjev, popoldan in 
zvečer pa tudi veliko rekreativcev. Naj-
več jih je v večernih terminih. Pri nas 
trenirajo tudi različni klubi. Dobro so 
obiskani tudi tečaji teka na smučeh," 
je še pojasnil Svoljšak. Kot pravi, so se 
obiskovalci navadili, da je za uporabo 
prog treba plačati. Izdelava umetnega 

snega in urejanje prog nista majhen 
strošek. Dnevna vozovnica (za dve uri) 
stane pet evrov, za občane Medvod štiri 
evre, večerna pa šest evrov. V ponudbi 
so tudi večdnevne vozovnice. Upajo, da 
jim bodo temperature tudi v prihodnjih 
tednih naklonjene in da bodo po koncu 
zime zadovoljni. Letošnja je osma, v ka-
teri izdelujejo umetni sneg. V najboljših 
dveh (2010/2011 in 2012/2013) je poligon 
obratoval devetdeset dni, najmanj pa so 
jih zabeležili v sezoni 2013/2014, le devet.

V tem mesecu bodo v ND Medvode gosti-
li tudi tekmovanja: 27. januarja bo noč-
ni rekreativni tek, 29. januarja pa Pokal 
Geoplin v teku na smučeh. Že jutri pa 
bo SK Triglav Kranj v Medvodah izpeljal 
tekaški del tekme v nordijski kombina-
ciji, zato bo poligon od 13. ure do 14.30 
zaprt. Niso pa uredili le proge za tek na 
smučeh. Poskrbeli so tudi za snežno ve-
selje najmlajših, saj so uredili sankali-
šče, kot so dejali, da se nekoliko oddolži-
jo okoliškim prebivalcem centra.

Proge urejene, z obiskom zadovoljni
Tekaški poligon so odprli 26. decembra.

Tekaške smučine v Medvodah so dobro obiskane. Proge so odlično pripravljene.

MAJA BERTONCELJ

Deskar na snegu Rok Flander, svetovni 
prvak iz Arose pred desetimi leti, kjer je 
zlatu iz paralelnega veleslaloma dodal še 
bron iz paralelnega slaloma, se je znova 
vrnil na tekmovanja, a le za dve tekmi. 
Odločil se je za vrnitev in slovo hkrati. 
Sedemintridesetletnik iz Dragočajne, ki si 
je družino ustvaril na Mauritiusu, je na 
tekmi svetovnega pokala nastopil v torek 
v Bad Gasteinu v paralelnem slalomu (bil 
je diskvalificiran), zadnjič pa bo na startu 
28. januarja v paralelnem veleslalomu na 
progi Jasa na domači Rogli. Zadnje tekme 
svetovnega pokala pred "vrnitvijo" je od-
peljal marca 2015, nato pa zaradi poškodb 

ni več tekmoval in treniral na snegu, če-
prav je vseskozi upal, da se bo še enkrat 
lahko vrnil v svetovni vrh. V tem času je 
bil športno z desko aktiven predvsem na 
valovih. Slovenijo je trikrat zastopal na 
olimpijskih igrah. Najvišje je bil v Sočiju, 
šesti v paralelnem veleslalomu. V svetov-
nem pokalu je dobil štiri tekme, zadnjo 
decembra 2010 v Tellurideu, na stopnič-
ke tekem svetovnega pokala pa je stopil 
13-krat. Flander se je tako še zadnjič pri-
ključil slovenski deskarski reprezentanci 
v paralelnih disciplinah, katere trener 
je Medvoščan Izidor Šušteršič, nekdanji 
tekmovalec. Deskarji so na predstavitvi 
pred prvimi tekmami v novi sezoni o 
njem govorili z izbranimi besedami. "Je 

prvi trener v moji karieri, s katerim sem 
kdajkoli sodeloval, ki ima ideje in ki raz-
mišlja. Daje nam določene vaje, vidi se 
tudi njegov pristop do mladih, do tistih, 
ki šele prihajajo. Zame je najboljši trener, 
ki smo ga kdajkoli imeli v slovenski re-
prezentanci. S takim delom se za sloven-
sko deskanje ni bati," so bile besede Roka 
Marguča, ki je trenutno prvo ime repre-
zentance. 
Se še spomnite časov, ko sta bila v igri 
za najboljša mesta kar dva Medvošča-
na? Šušteršič se je iz tekmovalnih vrst 
preselil v trenerske, ta mesec se bo ura-
dno po 16 letih poslovil še Flander. Kot 
pravi, bo to navadna tekma brez poseb-
nega spremljevalnega programa.

Rok Flander: vrnitev in slovo hkrati
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Športna dvorana Medvode
Novi termini in vadbe 

  www.latinobit.si  •  gsm 051 241 444  •  info@latinobit.si

PILATES
ČET 20.00 - 21.00

JOGA PILATES   

SRE  8.00 - 9.00

HATHA JOGA
SRE 18.00 - 19.15

MAJA BERTONCELJ

Rok Tršan iz Valburge je 26. decembra na 
Pokljuki postal državni članski biatlonski 
prvak na tekmi s skupinskim startom. Član 
TSK Logatec in slovenske A-reprezentance 
je za seboj pustil tudi Klemena Bauerja, 
medtem ko Jakova Faka zaradi okreva-
nja po bolezni ni bilo na startu. Tršan je 
od dvajsetih zgrešil tri strele. To je njegov 
prvi biatlonski naslov, jih je pa že vajen iz 
smučarskega teka. Na tekmah svetovnega 
pokala mu v letošnji sezoni še ni uspelo 
osvojiti točk. Kot je dejal pred sezono, si 
želi izboljšati rezultate iz prejšnje.

Prvi biatlonski naslov 
za Tršana

MAJA BERTONCELJ

Mateja Šimic je tudi za leto 2016 triatlonka leta v Sloveniji. Športni-
ca z Vikrč je po razglasitvi povedala: "Nazivov triatlonke leta sploh 
ne štejem več, mi pa še vedno veliko pomeni in sem ga vesela. 
Glede na to, da je za mano olimpijska sezona, sem naziv pričako-
vala. Razmišljala sem, koliko let sem pri nas neporažena – in to je 
od leta 1995. Za mano prihaja nov rod triatlonk in triatloncev, na 
katerega je treba računati v prihodnosti." S temi besedami je dala 
vedeti, da v naslednje kvalifikacije za olimpijske igre ne gre več. 
Nastopila je na dveh, kot edina Slovenka doslej, in je vzor vsem 
mladim, da se da s trdim treningom priti daleč in visoko. Kot pravi, 
tudi v športu za letos 2016 išče nove izzive, prav tako pa jo vleče v 
biokemijo, iz katere je diplomirala.

Triatlonka leta

MAJA BERTONCELJ

Anamarija in Janez Lampič iz Valburge sta nova članska po-
samična državna prvaka v teku na smučeh v sprintu v kla-
sični tehniki. Prvič se je zgodilo, da sta brat in sestra v posa-
mični konkurenci v teku na smučeh postala članska državna 
prvaka na istem tekmovanju. Od močne konkurence, nastopili 
so skoraj vsi naši najboljši, sta bila v Planici na vrhu dan pred 
božičem. Naslova državne prvakinje so se veselili tudi v NŠD 
Medvode. Med starejšimi mladinkami je bila najboljša Špela 
Zorjan. Za Anamarijo je bil to dober trening prednovoletno te-
kaško turnejo, na kateri je nastopila na petih od sedmih etap 
in trikrat osvojila točke (dvakrat je bila 14., enkrat pa 27.). Na 
turneji je bila tudi Lea Einfalt iz Zbilj, ki pa ni uspela osvojiti 
točk svetovnega pokala. Se je pa izkazala na tekmah celinske-
ga pokala pretekli konec tedna v Planici. Na deset kilometrov v 

prosti tehniki je osvojila peto mesto. Smučarski tekačici so se 
26. decembra merili še za naslove državnih prvakov v sprintu 
štafet. Med članicami je naslov skupaj s klubsko kolegico iz 
TSK Triglav Kranj Anito Klemenčič osvojila Einfaltova, tretji pa 
sta bili sestri Anja in Saša Žavbi Kunaver iz Zbilj za TSK Logatec.

Brat in sestra  
državna prvaka

Anamarija in Janez Lampič prvič skupaj na vrhu v članski posamični 
konkurenci
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3 leta
vzdrževanja**

5 let
jamstva*

NISSAN 

MICRA

8.900 €
+ Kovinska barva
+ Klimatska naprava
+ Radio s CD predvajalnikom
+ Bluetooth® povezljivost

NISSAN 

NOTE

10.650 €

+ Klimatska naprava
+ Radio s CD predvajalnikom
+ Bluetooth® povezljivost
+ Tempomat

Avtohiša Koncesionar - Vzorčna ulica xx - 1234 Vzorčnigrad - Tel: 01 345 67 89 - www.nissan-koncesionar.com

Cena velja za Micro 1,2 Visia in Note 1,2 Visia. Kombinirana poraba goriva 5,4-3,6l/100 km. Emisije CO2 125-93g/km. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, 
karkoli se zgodi prej. **3 leta vzdrževanja ali do 60.000 km (Micra 1,2 in Note 1,2) ali do 90.000 km (Note 1,5 dCi), karkoli se zgodi prej.  Ponudba se nanaša na vozila iz zaloge in traja do razprodaje zalog. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o. Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna.

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

MIROSLAV CVJETIČANIN

Ceste so slabe, avtomobili pa vse boljši. 
V Evropi je trend križancev med terenci 
in osebnimi vozili, ki jim pravimo SUV 
(kratica za sport utility vehicle, športna 
in večnamensko uporabna vozila). Vo-
zniki smo jih v hipu sprejeli kot naju-
porabnejše avtomobile za vsakdanjo, 
domačo rabo. Mi še toliko prej, saj so 
naše ceste vse prej kot udobne za »niz-
ke« avte. Ampak slabe ceste niso edini 
razlog za nakup na primer najnovejše 
Suzukujeve vitare, že šeste po vrsti.

VITARO POZNAMO ŽE OD LETA 1988

Vseskozi so jo za svojo vzeli praktični 
ljudje, ki potrebujejo vozilo za povsod. 
Slabe ceste so tiste, na katerih boste 

svojo vitaro najbolj hvalili. Vemo: čez 
udobje ga ni, pa tudi če zmanjka asfal-
ta in je pod avtom le slab makadam ali 
cesta preide v brezpotje. In pridemo do 
točke, ko spoznamo, da je vitara krasna 
izbira za aktivne ljudi. To so tisti, ki za 
svoje službene ali poslužbene aktivnosti 
zahajajo tja, kjer drugih avtomobilov ni 
veliko. Avanturisti, športno-rekreativ-
ni navdušenci so vitaro vzeli za "hišni" 
avto. V Suzukiju so to opazili že zelo zgo-
daj in so se dobro pripravili. Oblikovno 

so jo spremenili, prostorsko in tehnič-
no. Ampak to še vedno ni glavni razlog, 
zakaj voziti vitaro.
Vsepovsod nas obveščajo o novih avto-
mobilih, marketinški prijem se vedno 
začne z najnižjimi cenami in ne kon-
ča z najvišjimi za posamezen pred-
stavitveni model. Namenoma smo is-
kali avtomobil z osnovno ponudbo in 
osnovno ceno. Največkrat se zgodi, da 
stopimo v prodajalno in takega avta 
sploh ni. Rečemo si, da sploh ne obsta-

Ni ga čez  
udobje
Suzukijevi vladarki  
slabih cest je malo mar, 
kje se vozi.
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Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

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

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 
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Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi 
goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri 
pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 
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ja, in trgov ci jih sploh ne naročajo. Tokrat smo se ušteli in 
smo našli točno to, kar smo iskali. Prvič smo dobili avto z 
osnovno ceno ali začetno ceno, kot ji radi rečejo trgovci. In 
ravno to je razlog, zakaj jo tako priporočamo. V ceniku piše, 
da vitara stane 14.500 evrov, in hoteli smo jo videti. Dobili 
smo jo celo za testno vožnjo! Suzuki vitara 1.6 VVT comfort 
je torej osnovni model, ki ima tako ceno, da jo je nemogoče 
spregledati. Tako velik avto za toliko denarja ni ravno stal-
nica pri avtomobilskih trgovcih. Zdaj resnično lahko zapi-
šemo, da dobimo zelo veliko za »malo« denarja. 

Osnovna vitara ima tisto, kar nezahteven voznik potrebuje. 
Nismo pričakovali sodobne elektronike, ki že skoraj vozi na-
mesto nas, niti dodatnih okraskov vsepovsod, s čimer opra-
vičilo višje cene. Pri takem avtu nas zanimata zgolj motor in 
uporabnost. A vajeni smo že, da o Suzukijevih motorjih ne 
gre dvomiti. Tisti, ki imate že zdaj avto, ki je starejši od petih 
let in spada v enak ali celo nižji razred kot vitara, ne boste 
pogrešali ničesar, ampak boste spoznali, da ima veliko več, 
kot ste vajeni, oziroma ravno toliko, kot potrebujete. Suzuki 
vitara 1.6 VVT nas je navdušila s pre prostostjo in odlično vo-
žnjo po slabih cestah. Roko na srce – to smo od nje tudi pri-
čakovali, vendar ne od osnovnega modela. Medtem ko smo 
uživali v vsakem kilometru po raznolikih cestah in poteh, 
nas je zraven grela še misel, da si vse to lahko privoščimo za 
»normalno« ceno. To je avto za praktične ljudi, ki ne marajo 
dodatne elektronike oziroma je ne potrebujejo ter hočejo naj-
več za najmanj denarja, skratka za ljudi, ki potrebujejo avto 
»za vozit'« in ne za postavljanje pred sosedi.
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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

K
ab

el
sk

a 
te

le
vi

zi
ja

 M
ed

vo
de

, C
es

ta
 K

om
an

da
nt

a 
S

ta
ne

ta
 1

2,
 M

ed
vo

de

MAJA BERTONCELJ

"Z vso hitrostjo smo zakorakali v leto 
2017. Upam, da ste lepo preživeli naj-
daljšo noč v letu in da vam zdravje 
služi. Želim vam, da se bacili, ki so na 
pohodu, od vas odmaknejo in da se dr-
žite kakšnega mojega nasveta, ki ste ga 
prebrali v letu 2016. Upam, da ste posu-
šili dovolj zdravilnih zeli, ki jih pridno 
kuhate v teh mrzlih dneh," tokratni ko-
tiček začenja Marješka Pehta. Sporoča, 
da če ste se odločili, da boste to počeli 
letos, ni nikoli prepozno. Pehta v teh 
mrzlih dneh pripravlja in meša raz-
lične čaje, čaje za odganjanje prehla-
da in seveda za splošno dobro počutje. 
Pripravila je tudi že masažno šentjan-
ževo olje in ognjičevo kremo. "Drugače 
pa potekajo dnevi umirjeno in seveda 
imam malo več časa za prebiranje no-
vih člankov in knjig na temo zdravilnih 
rastlin. V načrtu imam v naslednjih 
mesecih pripraviti nekaj več informa-
cij o rastlinah, ki nam bodo spomladi 
pognale na naših vrtovih in gredicah, 
plevelu, ki se ga poskušamo znebiti in 
ga mečemo na kompost, namesto da bi 
ga pripravili v solati ali skuhali v oku-
sne jedi," pravi. Vse to bo z bralci Soto-
čja delila v naslednjih številkah, brez 
nasveta pa ne boste ostali niti tokrat. 
"Moj namen je kratka predstavitev ne-
katerih užitnih divjih rastlin, ki jih z 
veseljem nabiram in pripravljam. Divja 
solata, pripravljena s toplim krompir-
jem, je zelo dobra. Dodamo lahko tudi 
fižol, ocvirke, trdo kuhana jajca ... Tako 
si že v marcu začnemo obnavljati čez 
zimo izčrpane telesne zaloge vitami-
nov in rudnin ter očistimo organizem," 
pojasnjuje. Tokrat je pripravila nekaj o 

regratu, v prihodnji številki pa bodo sle-
dile še druge divje solate. 

REGRAT
Regrat je ena prvih divjih solat spo-
mladi. Solato lahko pripravimo samo 
iz regrata. Mlade liste nabiramo celo 
leto, tudi med cvetenjem, le da so listi 
nekoliko trši in bolj grenki, kar pa v me-
šanici z drugimi divjimi rastlinami in 
gojenimi solatami ne moti. Kasneje so 
uporabni tudi cvetovi. Po solati potrese-
mo samo cvetne listke, brez čašice. Ma-
rija Treben priporoča 14-dnevno kuro s 
peclji cvetov regrata za pogosto bolehne 
ljudi, ki se počutijo utrujene. Ta opis 
ustreza precej ljudem konec zime. Pecelj 
operemo skupaj s cvetom, nato cvet od-
trgamo in pecelj počasi prežvečimo. Na 
začetku je precej grenak, potem pa se na 
okus navadimo. Pojemo od pet do deset 
pecljev na dan. Sladkorni bolniki naj bi 
jih jedli kar celo sezono. Peclji pomagajo 
tudi pri kroničnem vnetju jeter, raztopi-
jo žolčne kamne ...

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Divja solata

Regrat je ena prvih divjih solat spomladi.

SLIKOVNA UGANKA

"Končno je za nami najnapornejši 
mesec pravkar minulega leta!" bo 
marsikdo od bralcev pomirjajoče za
vzdihnil. Najnapornejši in za name
ček tudi mesec, ki nam pobere največ 
penezov, fičnikov, cekinov, ki smo jih 

od poletnih počitnic do zdaj stežka 
privarčevali, še sploh tisti, ki so v šole 
napotili po enega ali več otrok, saj je 
naša "brezplačna" šola vse kaj druge
ga kot to. A kdor se po četrtstoletnem 
bivanju v samostojni, demokratični 
in s podobnimi pridevniki okrancljani 
Sloveniji še zanaša na politiko, da nas 
bo spravila iz 'zosa', se zaman slepi, 
saj je smer našega standarda v priho
dnost povsem podobna oni cesti na 
sliki: vztrajno in dosledno navzdol. Kje 
sem napravil ta posnetek in kateri hrib 
je zadaj? Odgovore pošljite do konca 
januarja na naslov Gorenjski glas, Ble
iweisova 4, 4000 Kranj, s pripisom "za 
Sotočje". En pravilen odgovor bomo 
izžrebali in pošiljatelja nagradili. 

V novembrski številki sem vas spraše
val, kje sem naredil zgornji posnetek. 
Posnetek sem naredil na Topolu, gori v 
bregu nad šolo.
Žreb je določil, da nagrado prejme Sta
n ka Kozamernik iz Vaš.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?
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MAJA BERTONCELJ

V društvu Center za ustno zgodovino 
Zbilje tradicionalno obujajo edinstven 
star smleški običaj izmenjave zelenjav-
nih sadik, t. i. flancanje, in tako tudi za 
letos že razmišljajo o delu na vrtu v novi 
sezoni.
"V lanskem letu smo se osredotočili na 
zdrava, kaliva semena in upamo, da so 
naše pobude padle na plodna tla in da je 
marsikateri gospodinji uspelo pridelati 
seme, ki bo letos kalilo. Predvsem nas 
zanimajo tri vrste zelenjave, ki se v naši 
krajevni skupnosti pridelujejo že dese-
tletja in smo jih lani predstavili (pa-

radižnik tete Pepce, solata Mohoričeve 
mame, soja Rebolove mame). Upamo, 
da bomo imeli letos na razpolago sadi-
ke iz teh semen. Zato vabimo tiste, ki 
pridelujete zelenjavo iz svojih sadik, da 
že zdaj, v januarju, pripravite semena, 
če jih imate in bi jih lahko delili naprej. 
Prav tako v začetku pomladi lahko po-
taknete kakšno sadiko zelenjave ali rož 
več, kot jih potrebujete zase, in jo boste 
lahko prinesli na izmenjavo. Če pa ste 
pridelali seme iz kupljenih sadik ali se-
men in ga boste prinesli na Flancanje, 
pa prosimo, da označite, od kod je. Goto-
vo se še spomnite, da semena rastlin, ki 
so zrasle iz kupljenih sadik ali semen, 
pogosto ne kalijo, zato je pomembno, da 
preverjamo in beležimo izvor. Najbolj 
pa bomo veseli še kakšnega dodatnega 
domačega semena zelenjave ali pa rož, 
ki se morda še gojijo na našem podro-
čju", pravijo v društvu.
Na novo sezono je treba misliti že po-
zimi. In katera zelenjava, če sadike 
pridelujemo sami, pride na vrsto med 

prvimi? "Prvo se seje zeleno, ki v začet-
ku raste zelo počasi. V februarju sledi 
paprika, ki ima zelo rada toploto in za 
kalitev potrebuje do 21 dni ob tempe-
raturah nad 20 stopinj," so v društvu 
povzeli znane napotke profesionalcev. 
Na Flancanju so lani za otroke pripra-
vili "skrivnostne" rastline in z zanima-
njem čakajo na njihove odzive, kaj jim 
je uspelo vzgojiti. Za vrt bi namreč radi 
navdušili že najmlajše, saj, kot še do-
dajajo v društvu, je skrb za svoja lastna 
semena zagotovilo za našo prihodnjo 
prehransko samopreskrbo: "Na splošno 
namreč velja prepričanje, da posame-
znik nima vpliva na to, kaj se prodaja, 
res pa je obratno, mi potrošniki imamo 
vso moč, in sicer v svojih denarnicah."
V društvu Slovenski center za ustno zgo-
dovino za konec vabijo vse, ki bi se jim 
radi pridružili ali bi imeli kakšen predlog 
za majsko Flancanje, da pokličete člani-
co društva Fani Sešek na 031 602811 ali ji 
pišete na fani.sesek@evj-kabel.net. Vsem 
vrtičkarjem želijo uspešno sezono 2017.

Začenja se sezona pridelave sadik

»V lanskem letu smo se 
osredotočili na zdrava, kaliva 
semena in upamo, da so naše 
pobude padle na plodna tla in 
da je marsikateri gospodinji 
uspelo pridelati seme, ki bo 
letos kalilo.«

Prodajalne:

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

VODICE, 
Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011

VIŽMARJE, 
Tacenska cesta 67 

T: 01/5124-666

DOBRUNJE, 
Cesta II. Grupe odredov 43 

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

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

ob sobotah od 8. do 13. ure.
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DOMAČI
PRIDELKI

KRUH IZ KRUŠNE PEČI  
KMETIJE JOŽEFOVC –  
OB ČETRTKIH

KISLA REPA, KISLO ZELJE  
IN ZELNICA S KMETIJE LOJZ

DOMAČI JABOLČNI SOKOVI 
S KMETIJE PRINC
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Prireditve v januarju in februarju 2017             
javni zavod sotocje medvode

ˆ

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu in sicer: 13. 1., 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 8. 9., 13. 10., 10. 11. in 8. 12. 2017,  

 ter objavo na spletni strani www.zavodsotocje.si, www.medvode.info, je potrebno oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu, na naslov: TIC Medvode,  
Cesta komandanta Staneta 2, 1215 Medvode. T: 36 14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info  W: www.medvode.info                                               
Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode 

Petek, 13. 1. 2017  klub Jedro, ob 17. uri

ŠOLA ZA VZGOJO STARŠEV

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

Petek, 13. 1. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

BANČNA LUKNJA V SLOVENIJI. PREDAVANJE IZ CIKLA DOPOLNIMO 
SPOZNANJE S PREDAVATELJEM DR. ANŽETOM LOGARJEM

Župnija Preska in dr. Jože Duhovnik, T: 051 303 164

Sobota, 14. 1. in nedelja 15. 1. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE

KUD JaReM, T: 051 212 235, 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 15. 1. 2017 

IZLETNIŠKI ODSEK: PO OBRONKIH POKLJUKE (4-5 UR HOJE)

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

Torek, 17. 1. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA

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

Sreda, 18. 1. 2017 

SENIORSKI ODSEK: GLAVIČARKA 1083 M (4-5 UR HOJE)

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

Sreda, 18. 1. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode ob 19. uri

ODPIRANJE IN ČIŠČENJE ČAKER - DELAVNICA 

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

Sreda, 18. 1. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

MARKO JUHANT, SPECIALNI PEDAGOG, BO IZVEDEL PREDAVANJE  
Z NASLOVOM KOLAČ IZ DROBTINIC VZGOJE.

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

Četrtek, 19. 1. 2017  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK, PROMOTORKO BRANJA  
IN STROKOVNJAKINJO SPODROČJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

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

Petek, 20. 1. 2017  Aljaževa domačija, ob 18. uri

LITERARNI VEČER 

KUD JaReM, T: 041 667 572, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 20. 1. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

BUTELJ ZA VEČERJO, KOMEDIJA ZA ABONMA OTH IN IZVEN

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Petek, 20. 1. 2017  klub Jedro, ob 20. uri

POTOPISNO PREDAVANJE – UROŠ ERBEŽNIK: JUŽNA ANGLIJA 

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

Sobota, 21. 1. in nedelja 22. 1. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE

KUD JaReM, T: 051 212 235, 031 626 855 E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 21. 1. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 14. uri

DAN MLADIH ZAKONCEV IN PAROV

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 21. 1. 2017  klub Jedro, od 10. do 18. ure

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

Nedelja, 22. 1. 2017  klub Jedro, od 10. do 18. ure 

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

Nedelja, 22. 1. 2017  klub Jedro, ob 19. uri 

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

Torek, 24. 1. 2017  Zbor pohodnikov pred trgovino Špar v jutranjih urah

IZLET DU MEDVODE: OD PIRANA DO IZOLE
DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net 

Torek, 24. 1. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

Torek, 24. 1. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

MAJA LEBAN: ZDRAVILNE TEHNIKE BE ALIVE (TEHNIKE GIBANJA,  
DIHANJA IN UMIRITVE MISLI)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 24. 1. 2017,  klub Jedro, ob 20. uri

DUHOVNO SPOZNAVANJE – PREDAVANJE IN DELAVNICA O DUHOVNOSTI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sreda, 25. 1. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode ob 19. uri

DELAVNICA Z DIHALNO TEHNIKO REBIRTHING
Skupina Magičnost gibanja, T: 031 669 824, E: dario.sound.design@gmail.com

Sreda, 25. 1. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE BARBARE IN BORISA PRIMOŽIČA: 
KAMNITE SLIKE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 27. 1. 2017  Kapela sv. družine pastoralnega doma župnije Preska, 
ob 19. uri

MINI SVETOPISEMSKI MARATON
Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 27. 1. 2017  klub Jedro, ob 21. uri

KONCERT SKUPIN HANGAR 55 IN LIPSTICK STAIN 
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 28. 1. in nedelja 29. 1. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE
KUD JaReM, T: 051 212 235, 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 28. 1. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

KEKEC IN PEHTA, GLEDALIŠKO-LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROŠKI 
ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Torek, 31. 1. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA S POLONO KISOVEC: ZAKAJ LUNINA VILA IN SONČNI 
PRINC NE ŽIVITA SKUPAJ?
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si
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Sreda, 1. 2. 2017  Pastoralni dom Preska, ob 18. uri

LJUBEZEN IN EROTIKA 
Za dialog, T: 031 833 576, E: kaja@zadialog.si 

Sreda, 1. 2. 2017  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPIS: ANDA PERDAN: DEŽEVNI GOZD
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 2. 2. 2017  Knjižnica Medvode, ob 9.30
MEDVODKOVE IGRALNE URICE; ZA PREDŠOLSKE OTROKE, KI NE 
OBISKUJEJO VRTCA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 2. 2. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 
USTVARJALNA DELAVNICA Z DRUŠTVOM REKS IN MILA                                                                                                                                            
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Petek, 3. 2. 2017  klub Jedro, ob 20. uri
POTOPISNO PREDAVANJE - ROK VILAR IN NIKA VILAR: KANADA
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sobota, 4. 2. in nedelja 5. 2. 2017  Aljaževa domačija, od 10. do 12. ure
ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE
KUD JaReM, T: 051 212 235, 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Sobota, 4. 2. 2017  klub Jedro, ob 18. uri
ODPRTJE RAZSTAVE IN SLIKARSKA DELAVNICA: LJUDJE IN BARVE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 5. 2. 2017  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri
BESEDA – BESEDI – BESEDE, LITERARNI VEČER
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Ponedeljek, 6. 2. 2017  Aljaževa domačija, ob 10. uri
LINČEK PETELINČEK, LUTKOVNA IGRICA NA ROČNEM LUTKOVNEM 
ODRU ALJAŽEK
KUD JaReM, T: 051 232 235, E: kud.jarem@gmail.com

Torek, 7. 2. 2017  Knjižnica Medvode, ob 17. uri
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO ZA OTROKE OD 4. LETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 7. 2. 2017  Kulturni dom Medvode, ob 19. uri 
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 
JZ Sotočje Medvode, T: 36 14 346, 041 378 050, E: turizem@medvode.info 

Torek, 7. 2. 2017  klub Jedro, ob 20. uri
DUHOVNO SPOZNAVANJE – PREDAVANJE IN DELAVNICA O DUHOVNOSTI
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sreda, 8. 2. 2017  Aljaževa domačija, od 9. do 13. ure
ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE NA PREŠERNOV DAN 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Petek, 10. 2. 2017  klub Jedro, ob 19. uri
PREDSTAVITVENA DELAVNICA: CHI GONG
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Sreda, 10. 2. 2017  Višnarjeva ul. 3, Medvode ob 19. uri
PREDSTAVITVENA DELAVNICA ENERGIJSKIH IN MEDITACIJSKIH TEHNIK
Skupina Magičnost gibanja, T: 040 575 087, E: radej.maja@gmail.com

Sponzor nagradne križanke v decembrskem Sotočju je bilo podje-
tje DONIT TESNIT. Žreb je odločil, da praktične nagrade prejmejo: 
Nada Sotošek iz Medvod, Ana Nosan iz Medvod in Stane Jelovčan 
iz Smlednika. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po 
pošti. Čestitamo!

KOMPLET PREČNIH 

STREŠNIH NOSILCEV

Ugodne cene za člane za člane 

programa Moj Peugeotoj Peugeot

POPUSTA*20%

www.peugeot.si

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.

Ste pripravljeni
   na dogodivščine?

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014
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Nagrade: 3 knjige Hrana kot zdravilo. Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 1. februarja 
2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.                 
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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



JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

6. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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