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Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti 
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.  
Tudi letos bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne 
morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta, 
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse 
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: 
narocnine@g-glas.si.
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• Zaključilo se je leto 2019. Po čem si 
ga boste kot župan najbolj zapomnili?
Zagotovo po izvajanju projekta Čisto 
zate, torej kohezije, kar je pričakovan in 
logičen odgovor. Po drugi strani po ure-
ditvi Tržnice Medvode, projektu, s kate-
rim je center dobil novo, lepšo podobo, 
po komunalnih projektih v Žejah in v 
Sori, skratka po številnih investicijah. 
• Kakšno je bilo ob koncu leta stanje v 
občinskem proračunu?
Tako kot smo napovedali že pri spreje-
manju rebalansa v mesecu decembru, 
smo bili aktivni na področju financ 
prav do zadnjega dne. To se je obresto-
valo, saj nam je uspelo zapreti vse odpr-
te postavke, plačane so bile vse odprte 
situacije, povezane tako z zahtevki iz-
vajalcev kot našimi zahtevki, vezanimi 
na evropska sredstva. Leto smo tako po 
finančni plati zaključili tako, kot smo 
predvideli v proračunu.
• Zaključek leta je bil precej pester: 
najprej glede zapletov pri kanalu C0, 
na katerega se bodo priključili krajani 
KS Pirniče. Revizija je pokazala nepra-
vilnosti. Je kaj novega in kdaj naj bi se 
priključili na kanal C0? 
V Ljubljani se kanal C0 gradi naprej. 
Občina Medvode dovoljenj zanj ni pri-
dobivala. Zaupati moramo Javnemu 
podjetju Vodovod - Kanalizacija in Me-
stni občini Ljubljana, da bodo projekt 
izpeljali. Kot trenutno kaže, verjamem, 
da bo priklop mogoč v letu 2021.
• December je bil tudi v znamenju 
sprejema Odloka o Nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
v občini Medvode. Veliko je bilo slabe 
volje.
Spremembo odloka smo zastavili zelo 
široko in po korakih, javnost smo ves 
čas obveščali. Poskušali smo odgovarja-
ti na večino dilem, ki so se pojavljale, 
seveda na tiste, ki so izhajale iz samega 
odloka. NUSZ še ni zaključen. Velik del 
nas še čaka v opredelitvah do pripomb, 

pri reševanju prostorske problematike 
nezazidanih zemljišč, se pa stvari pre-
mikajo naprej.
• Kdaj lahko občani pričakujejo polo-
žnice?
Pred marcem zagotovo ne. Do takrat so 
možne tudi še spremembe v registru 
nepremičnin. Zajem podatkov bo nare-
jen na presečni datum. To je pozitivna 
stran sistema, ki ga bomo imeli sedaj za 
pridobivanje podatkov.
• Novost je nadomestilo za nezazi-
dana stavbna zemljišča. Obveznost 
je opredeljena v zakonu, sprejetem 
na državni ravni, višina nadomestila 
pa je v rokah občine. Ste vzeli pravo 
mero?
Pri davkih prave mere verjetno ni, ker 
je, če vzamemo lestvico od nič do sto, 
pričakovanje ljudi nič, pričakovanje ti-
stega, ki davek pobira, pa sto. Nekje na 
sredini se je treba srečati. Gledali smo 
na to, da smo v povprečju občin v okoli-
ci. Je pa res, da je NUSZ med občinami 
praktično nemogoče primerjati, ker ni 
pravih skupnih imenovalcev. 
• Nejevoljo so izrazili predvsem kme-
tje, tudi podjetniki. Kako bodo poteka-
li pogovori v prihodnje?

Kot smo že večkrat povedali, se vsak 
lahko oglasi na občini in skupaj s stro-
kovno službo pogleda, kaj se s prostor-
skega vidika da narediti. Če ne želijo 
plačevati nadomestila za nezazidano 
stavbno zemljišče, lahko podajo vloga za 
spremembo v primarno rabo. Nadome-
stilo za uporabo stavbnega zemljišča se 
tiče le zazidanih in nezazidanih stavb-
nih zemljišč, ne pa tudi kmetijskih ali 
zemljišč z drugo namensko rabo.
Kaj pa, če gre za nezazidano stavbno 
zemljišče, ki ga kmetje uporabljajo za 
kmetijsko dejavnost in je sredi načr-
tovane industrijske cone? 
V tem primeru je jasno in logično, da 
občina spremembe namembnosti v 
kmetijsko rabo ne bo dovolila. Takšni 
primeri so na Jeprci. Lastniki imajo 
možnost zemljišča z občino zamenjati 
ali pa se odločiti za prodajo. 
• Kakšno bo leto 2020?
Zelo naporno. Bo v znamenju zaključe-
vanja projekta Čisto zate. S tem priča-
kujemo tudi zgoščevanje težav ob kon-
cu, kot je običajno pri projektih. Hkrati 
smo si zadali tudi izjemno veliko število 
ostalih investicij. Pri zaostreni finančni 
situaciji nas čaka kar veliko dela.

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Novo leto, veliko novih investicij
Iz pogovora z županom: Pogled nazaj v leto 2019 in naprej v leto 2020 – O kanalu 
C0, nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in novi šoli v Preski – Bo Obrtna 
cona Jeprca vendarle realizirana? – Manj evropskih sredstev v naslednji finančni 
perspektivi? – Ob 25-letnici Občine Medvode srečanje s svetniki iz prvega mandata

Župan Nejc Smole v Knjižnici Medvode med govorom ob odprtju razstave Trideset slovesnih 
srečanj na Sv. Jakobu
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• Kaj bo v tem letu novega na komu-
nalnem področju in na družbenih de-
javnostih?
Na družbenih dejavnostih so zagoto-
vljena nadaljnja sredstva za odkup ze-
mljišč v športnem parku, sredstva za 
modularni prizidek k OŠ Preska, za pro-
jektiranje še dveh enot v vrtcu v Sori in 
za prizidek k OŠ v Smledniku, za širitev 
pokopališča v Smledniku ... Na komu-
nalnem področju je predvideno kar ne-
kaj obnov odsekov cest, kot na primer 
v dolini Ločnice, proti Mednu, v Zavr-
hu ... Načrtujemo izvedbo dveh velikih 
projektov, in sicer gradnjo celotnega 
sekundarnega komunalnega omrežja v 
naselju Žeje v Zbiljah in rekonstrukci-
jo čistilne naprave v Brezovcu. V načrtu 
je obnova ceste v Žlebe, gradnja ceste v 
novo Dragočajno …
• S sredstvi Javnega holdinga Lju-
bljana se bo gradilo kanalizacijsko 
omrežje, česar ste se zelo razveselili.
Sredstva so potrjena, in sicer v višini 
1,3 milijona evrov. So rezultat pogajanj 
znotraj holdinga, katerega smo sola-
stniki. S tem bo zgrajeno celotno kana-
lizacijsko omrežje v Žejah, izvedena bo 
rekonstrukcija kanalizacije v Zgornjih in 
Spodnjih Pirničah, sredstva bodo name-
njena tudi dodatni izgradnji kanalizacije 
v Vikrčah, za rekonstrukcijo črpališč in 
čistilne naprave v Brezovcu, za prevzem 
čistilne naprave Dragočajna in za kana-
lizacijo na Žontarjevi ulici v Medvodah. 
Vse to bo izvedeno v letu 2020.
• Omenili ste gradnjo prizidka k 
osnovni šoli v Preski, v katerem bo-
sta sedaj namesto štirih dve učilnici. 
Kako to?
To je stališče, do katerega se je oprede-
lila šola. Predvidevam, da po eni strani 
zato, da ne bi mislili, da s štirimi učilni-
cami rešimo prostorsko stisko za deset 
let in se posledično z gradnjo nove šole 
ne mudi, po drugi strani pa je bila z nji-

hove strani izražena želja, da se sred-
stva, ki bodo zaradi manjšega prizidka 
ostala, namenijo začetku projektiranja 
nove osnovne šole. Večkrat sem že de-
jal, da bo to velik projekt. Samo projek-
tiranje nove šole stane milijon evrov, 
telovadnica vsaj tri milijone, kuhinja 
milijon … Če bo zgrajena za trinajst 
milijonov evrov, bomo zelo veseli. Prav 
veliko manevrskega prostora ni, saj se 
je treba držati pravil pri gradnji takšnih 
objektov. Računamo in upamo na fi-
nančno pomoč države, a za zdaj dobrih 
obetov ni.
• Če pomoči države ne bo, ste omeni-
li, da je možnost, da bi denar za novo 
šolo dobili s prodajo zemljišč v indu-
strijskih conah, predvsem na Jeprci. 
Kako kaže obrtni coni Jeprca?
Z gradnjo komunalne infrastrukture v 
Žejah bo to območje sedaj končno ko-
munalno opremljeno. Velikost obrtne 
cone Jeprca je okrog 3,5 hektara, od tega 
moramo odkupiti še osem tisoč kvadra-
tnih metrov zemljišč, s tem da je 5000 
kvadratnih metrov dejansko pomemb-
nih za vzpostavitev cone. Zanimanje 
med potencialnimi investitorji je. Pro-
jekt je iz leta 2001 in upam, da bo v letu 
2020 končno realiziran. Ne delam si 
utvar, da bodo sredstva iz tega naslova 
prišla že letos. Če bo pripravljena vsa 
potrebna dokumentacija, bo narejene-
ga že veliko.
• Potekajo postopki za odkup zemljišč 
od Slovenskih železnic. Kje konkre-
tno?
Cesta za Bencakom proti Goričanam je v 
celoti v lasti Slovenskih železnic, saj se 
ob njeni gradnji to ni uredilo. Slovenske 
železnice sedaj želijo, da zemljišča od-
kupimo. Prav tako je v njihovi lasti del 
zemljišč v načrtovanem športnem par-
ku in nekaj obcestnega sveta na Senici. 
Če bo cenitev sprejemljiva, bomo šli v 
nakup.

• Med pomembnimi dogodki v de-
cembru je bilo trideset let praznovanj 
na Svetem Jakobu, kjer je letos pote-
kala tudi osrednja občinska prireditev 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Kako to?
Dogodek na dan plebiscita 23. decem-
bra 1990 na Sv. Jakobu je po mojem 
mnenju eden najlepših dogodkov, ki 
so se zgodili v občini Medvode. Imamo 
Jakoba Aljaža in Franca Rozmana Sta-
neta, ki sta vsak pomnik svojega časa, 
in imamo srečanja na Sv. Jakobu, ki so 
pomnik časa Slovenije. Če je 26. decem-
ber namenjen praznovanju samostoj-
nosti in enotnosti, se mi zdi, da lepšega 
prostora, kot je Sv. Jakob, in lepše ideje, 
kot je takrat bila, torej da se navadni 
ljudje združijo s tistimi, ki vodijo dr-
žavo, ni. Ob trideseti obletnici srečanj 
smo se tako odločili, da bo na Sv. Ja-
kobu osrednja občinska prireditev. Kot 
sem med drugim dejal v pozdravnem 
nagovoru, je malo prostorov in vrhov 
v naši ljubi domovini, ki bi tako pove-
zovali vse, ki ljubijo to čudovito deželo. 
Četudi so naši pogledi o odprtih vpra-
šanjih današnje družbe včasih različni, 
spoštujemo ta prostor kot točko pove-
zovanja, iskrenega domoljubja, kjer ni 
prostora za ozke poglede. 
• Decembra je minilo četrt stoletja od 
ustanovitve Občine Medvode. Srečali 
ste se s svetniki prvega mandata. 
Imeli smo zelo prijeten pogovor in že-
lim si, da bi srečanja ohranili tudi v 
prihodnje. To so ljudje širine, ki so pred 
petindvajsetimi leti snovali našo občino 
in živeli z njo. Zelo sem bil vesel njiho-
vega odziva. Delili so pogled na dogodke 
tistega časa in na vse, kar bi se dalo pre-
slikati tudi v današnji čas. To je splošni 
pogled, ki ni vezan samo na proračun, 
na samo delovanje občine, je življenjski 
pogled, ki je morda zato še veliko bolj 
pomemben. 

Na območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Škofja Loka, so že proti 
koncu lanskega leta opazili povečano število bolnikov z ošpicami. 
Zaradi neposredne bližine so opozorilo izdali tudi v Zdravstvenem 
domu Medvode, kjer sicer primera ošpic niso obravnavali. "Prosi-
mo vas, da vse osebe z vročino, prehladnimi znaki in izpuščajem 
ali vnetjem očesnih veznic ne vstopajo v avlo zdravstvenega doma, 
ampak na informacijah informatorko obvestijo o morebitni okužbi, 
da jih ta ustrezno napoti v izolacijski prostor za nadaljnjo obravna-
vo. Le na ta način bomo preprečili širjenje okužbe in zaščitili osebe 
okoli sebe," sporočajo. M. B.

Pojav ošpic
V decembru so strokovni sodelavci Inštituta Antona Trstenjaka v 
Medvodah začeli izvajati Tečaj za družinske oskrbovalce. Poteka 
enkrat tedensko, vsak četrtek med 17. uro in 19.30 v sejni sobi Ob-
čine Medvode. V januarju bodo srečanja še 16., 23. in 30. januarja. 
Tečaj se izvaja v okviru projekta Krekovo središče 2, udeležba na 
njem pa je brezplačna. Poteka po metodi socialnega učenja, kar 
pomeni, da smo vsi učitelji in vsi učenci. Na vsakem srečanju se 
pogovarjajo o določeni temi, povezani z oskrbo. Več informacij in 
prijava na telefonsko številko 01/433 93 01 ali po elektronski pošti 
na info@inst-antonatrstenjaka.si. M. B.

Družinska oskrba starejšega svojca
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Občinski svetniki so 11. decembra, v nadaljevanju 8. seje ob-
činskega sveta, sprejeli Predlog Odloka o odmeri nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča v občini Medvode. Z njim 
uvajajo tudi nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča. 
Teh je v občini kar dobrih sto štirideset hektarjev. 
Odlok je bil sprejet z 18 glasovi za in enim proti. Prinaša kar 
nekaj sprememb, največja pa je ta, da bodo zavezanci z le-
tom 2020 plačevali nadomestilo tudi za nezazidana stavbna 
zemljišča. Uvodno obrazložitev je podal Uroš Košir iz podjetja 
Locus, ki za občino vodi projekt. Med drugim je pojasnil, da 
osnova sedanjega odloka izhaja še iz leta 1996 in od takrat do 
danes se je v občini marsikaj spremenilo. Dodal je tudi druge 
razloge za spremembo odloka, ki so še pravna varnost, nave-
zava na uradne podatke in poenostavitev odmere. Že večkrat 
je bilo povedano tudi, da je zakon tisti, ki občinam nalaga 
pobiranje nadomestila – ne samo za zazidana, temveč tudi 
za nezazidana stavbna zemljišča. In Občina Medvode je ena 
redkih, ki tega še ne pobira. "Nezazidanih stavbnih zemljišč 
je dobrih 140 hektarjev, zazidanih 121 hektarjev," je še enkrat 
poudaril Košir. Tudi župan Medvod Nejc Smole se je nave-
zal na ta podatek: "Ko sprejemamo Občinski prostorski načrt, 
imamo vedno težave s pristojnimi soglasodajalci, ki nas opo-
zarjajo, da je delež nezazidanih stavbnih zemljišč absolutno 
prevelik, in zato izredno težko dobimo zeleno luč za dodatne 
širitve. S tem odlokom tudi na področju prostora skušamo 
uvesti določen red in verjamem, da bo prostorski razvoj ob-
čine v prihodnje lažji." Na seji je bila kar burna razprava, od-

ločno proti odloku pa je bil le Tomaž Kuralt iz Nestrankarske 
liste za napredek krajev Občine Medvode. "Ljudje so nezado-
voljni. 1200 pripomb ni malo. Koga bomo obdavčili: podjetni-
ke in kmete. Problem ni dajatev, problem je višina. To je po-
litična odločitev. Moj glas bo šel proti," je dejal med drugim.
Odlok je med zavezanci povzročil kar nekaj nejevolje. Usta-
novljena je bila tudi civilna iniciativa. Na sejo občinskega 
sveta sta prišla tudi predstavnika kmetov in podjetnikov, ki 
sta med razpravo dobila besedo, nekaj kmetov se je v ne-
posredni bližini občinske stavbe zbralo na tihem protestu 
oziroma puntu, kot so dejali. "Visoke odmere nadomestila 
na nezazidana stavbna zemljišča so določene kmete prese-

netile. Zavedati se moramo, da je stanje v slovenskem kme-
tijstvu nasploh zelo slabo oziroma že katastrofalno. Iz dneva 
v dan razmišljamo, ali se kmetovanje sploh še splača. Vsaka 
nova odmera, ta ni prva in tudi ne zadnja, nas prizadene. 
Mislim in bojim se, da bo še veliko slovenskih kmetij zapr-
lo svoja vrata. Skušajmo jih zadržati in omiliti to odmero. 
V končni fazi ta zemljišča uporabljamo za svojo kmetijsko 
dejavnost. Slišali smo že predloge, z županom smo se okrog 
tega že pogovarjali, in to pozitivno," je povedal Tomaž Mis 
s Kmetije Mis v Zavrhu, podjetnik Igor Luštrek z Ladje pa 
je pojasnil, kaj najbolj moti podjetnike: "V novem odloku so 
opredeljene točke za posamezne namene uporabe stavb. Na 
eni strani se za stanovanjske namene znižujejo, za gospo-
darske namene pa se zvišujejo. Menim, da je gospodarska 
dejavnost na splošno zelo pomembna ne samo za razvoj ob-
čine, ampak tudi za razvoj celotne Slovenije. Verjetno si vsi 
želimo, da podjetniki delujejo tu, da ne iščejo alternativ v 
drugih občinah."
V času javne razgrnitve je bilo podanih dobrih 1200 pritožb. 
"Številne so popolnoma upravičene in jih bomo upoštevali. 
Hkrati smo kot občina stopili naproti ljudem. Tisti, ki bi radi 
stavbno zemljišče prekvalificirali v drugo namensko rabo, 
lahko to storijo z oddajo vloge. To bomo upoštevali pri odme-
ri. Kmetijska zemljišča pa niso podvržena plačevanju nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tudi s predstavniki 
civilne iniciative so že stekli pogovori in skupaj bomo skušali 
najti rešitve, ki so še vzdržne za občinski proračun in tudi 
za naše občane. Vsi se zavedamo, da je to najbolj neprijeten 
odlok, ki ga sprejemamo," je še pojasnil Smole.

Zelena luč tudi za nadomestilo za nezazidana 
stavbna zemljišča
Sprejet je Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Med sprejemanjem Odloka o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča je bil v bližini občinske stavbe tihi protest 
nekaj kmetov oziroma punt, kot so dejali. Niso se želeli izpostaviti, 
povedali pa so, do so zneski, ki jih bodo morali plačati, previsoki, da 
so problem tudi funkcionalna zemljišča med stavbami. Upajo, da bo 
župan držal obljube.

Uroš Košir je predstavil tudi nekaj zanimivih 
številk: vseh zavezancev za NUSZ, ki so jim bila 
poslana obvestila, je 7484. Dvajset je takšnih, ki 
bi glede na stanje na dan seje plačali več kot 10 
tisoč evrov visoko odmero, 18 med 5 in 10 tisoč 
evri in 83 med 2 in 5 tisoč evri. To so predvsem 
podjetja in tisti, ki imajo veliko nezazidanih 
stavbnih zemljišč.
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Občinski svet Občine Medvode je marca 
lani sprejel proračun Občine Medvode 
za leto 2019, v nadaljevanju osme seje 
sredi decembra pa njegov rebalans za-
radi uravnoteženja med prihodki in od-
hodki. 
Kot je bilo pojasnjeno, je župan za izvr-
ševanje proračuna v skladu z odlokom 
že med letom prerazporedil sredstva 
med posameznimi proračunskimi po-
stavkami. Dodatno so bila zagotovljena 
za Kulturni dom Sora – galerija, Poko-
pališče Smlednik za nakup zemljišč in 
za Kolesarsko povezavo Bonovec. Doda-
tna sredstva je bilo treba zagotoviti tudi 
za subvencije najemnin, pridobivanje 
zemljišč, izvajanje mestnega prometa 
ter za socialno varstvo invalidov – dom-
ska oskrba. 
"Z rebalansom se prihodki znižujejo za 
slabih pet milijonov evrov. Največji iz-
pad planiramo pri transfernih prihod-
kih, kar je razumljivo, saj je večina teh 
prihodkov iz naslova 'kohezije', ki se 
tudi na odhodkovnem delu prenaša v 

leto 2020. Manjši bodo tudi kapitalski 
prihodki, saj se planirana letošnja pro-
daja zemljišč še ne bo izvedla. Zaradi te-
žav z gradnjo povezovalnega kanala C0 
v mestni občini Ljubljana se komunalni 
prispevek za kanalizacijo še ni odmeril 
za območje KS Pirniče. Tako bodo tudi 
prihodki iz naslova komunalnega pri-
spevka nižji za okrog 600 tisoč evrov. 
Pri drugih prihodkih so manjša odsto-
panja, večina pa bo realizirana v skladu 
s planom. V skladu s prihodki se tudi 
odhodki znižujejo za slabih 5 milijonov 
evrov, od tega slabe 4 milijone na pro-
jektu 'kohezije'," so zapisali v obrazloži-
tvi. 
Z rebalansom so uskladili tudi Načrt 
razvojnih programov 2019–2022, in si-
cer za leto 2019. V Odloku o rebalansu 
proračuna Občine Medvode za leto 2019 
so poleg sprememb številčnega dela 
proračuna določili tudi spremenjeno 
zadolževanje podjetij, ki delujejo v okvi-
ru Javnega holdinga Ljubljana, in sicer 
Javnega podjetja Energetika, Javnega 
podjetja LPP in Javnega podjetja Vodo-
vod Kanalizacija Snaga.

Sprejeli rebalans proračuna
Prihodki in odhodki so nižji za slabih pet milijonov evrov.

MAJA BERTONCELJ

Nadaljevanje osme seje občinskega sveta 
Občine Medvode je odmevalo tudi po izra-
žanju Tomaža Kuralta, svetnika Nestran-
karske liste za napredek krajev občine 
Medvode, namenjenem predvsem župa-
nu Nejcu Smoletu pa tudi svetnikom. 
Po seji so se z izjavo odzvali v Nestran-
karski listi Sotočje, ki ima v občinskem 
svetu dva svetnika: Ines Iskra in Stani-
slava Ulanca. Kot so zapisali, so zgro-
ženi nad načinom izražanja, kot smo 
mu bili priča v nadaljevanju osme seje: 
"Kljub dejstvu, da je meja med svobo-
do izražanja in sovražnim govorom 
tanka, tovrsten način komuniciranja 
kategorično zavračamo. Menimo, da 

je svetnik dolžan pri razpravljanju in 
argumentiranem navajanju svojih sta-
lišč spoštovati tako župana kot člane 
občinske uprave ter člane občinskega 
sveta in s tem posredno tudi njihove 
volivce oziroma vse občane. Treba je za-
gotoviti ničelno toleranco do sovražne-
ga govora, zato kakršnokoli posredno 
ali neposredno žaljenje župana, članov 
občinske uprave ter članov občinskega 
sveta in njihovih volivcev ni dopustno. 
Ker menimo, da bi Poslovnik o delova-
nju občinskega sveta Občine Medvode 
lahko bolje oziroma natančneje urejal 
področje etike javne besede, predlaga-
mo, da se dopolni z vsebino o nedopu-
stnosti spodbujanja sovraštva, nasilja 
ali nestrpnosti." 

Odziv na dogajanje na seji
Gre za sovražni govor, pravijo v Nestrankarski listi 
Sotočje in predlagajo dopolnitev poslovnika.

• Svetniki so v uvodu obravnavali nekaj 
točk, vezanih na kadrovske zadeve. Za 
člana Odbora za razvoj občine, Odbora za 
urejanje prostora in ekologijo in Odbora za 
mladino je bil imenovan Mirko Verovšek (li-
sta ŠPON), za člana Komisije za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine pa Domen Knez 
(lista ŠPON). Za predstavnico ustanovite-
lja, torej Občine Medvode, v Svetu javnega 
zavoda Knjižnica Medvode so imenovali 
Marjeto Jamnik. Podali so tudi mnenje o 
kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole 
Pirniče. Pozitivno mnenje so dali k progra-
mom vseh kandidatk in predlagali Svetu 
Osnovne šole Pirniče, da za ravnateljico 
imenuje Damijano Božič Močnik. Za člani-
co nadzornega sveta družbe Javni holding 
Ljub ljana so imenovali Sanjo Malej.
• Sprejeli so tudi Predlog Odloka o spre-
membah Odloka o proračunu Občine Med-
vode za leto 2020. 
• Sprejet je bil tudi Predlog Odloka o usta-
novitvi in organiziranju javnega podjetja 
Komunala Kranj. 
• Sprejet je bil Predlog Pravilnika o dodelje-
vanju nagrad študentom v Občini Medvode. 
Določa upravičence, pogoje in merila ter 
postopek dodeljevanja nagrad študentom 
s stalnim prebivališčem na območju občine 
Medvode. Nagrade študentom so enkratne 
denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sred-
stev občinskega proračuna in s katerimi se 
nagradijo študenti, ki so uspešno zaključili 
akreditiran javno veljavni dodiplomski štu-
dijski program prve stopnje (univerzitetni 
ali strokovni študijski program) ali akredi-
tiran javno veljavni podiplomski študijski 
program druge (magistrski ali enoviti ma-
gistrski študijski program) ali tretje stopnje 
(doktorski študijski program). 
• Prav tako je bil sprejet Predlog Letnega 
programa športa za leto 2020. Proračunska 
sredstva v skupni višini 119.500 evrov se v 
letu 2020 namenijo sofinanciranju izbra-
nim izvajalcem na javnem razpisu iz dveh 
proračunskih postavk: Šport – dogovorjeni 
programi v višini 101 tisoč evrov, Programi 
športa za dosežek v višini 18.500 evrov. 
Skupaj občina zagotavlja 356 tisoč evrov. 
Ines Iskra iz Javnega zavoda Sotočje je 
predstavila tudi poročilo letnega programa 
športa v občini za leto 2019. Ta opredelju-
je razporejanje proračunskih sredstev, ki 
jih Občina Medvode s posebnim odlokom 
nameni izvajanju nalog in ciljev programov 
športa, ki so v javnem interesu in se zato 
financirajo oziroma sofinancirajo iz javnih 
sredstev. Podrobneje o pomembnejših od-
lokih, sprejetih v nadaljevanju osme seje, 
bomo poročali v februarski številki.

NA KRATKO Z NADALJEVANJA 
OSME SEJE OBČINSKEGA SVETA  
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Krajevna skupnost (KS) Smlednik je se-
stavljena iz vasi Smlednik, Valburga, 
Hraše, Moše in Dragočajna. Na tem ob-
močju glede na podatke iz popisa prebi-
valstva leta 2017 živi okrog 2.200 ljudi. 
Predsednik sveta KS je Leon Stare, ki je v 
svetu prvi mandat.
Iz preteklega obdobja je poudaril projekt 
izdelave smledniške narodne noše kot 
spodbudo lokalni skupnosti za samo-
spoznavanje, aktiviranje in okrepitev 

lokalne identitete. Potekal je v okviru 
LAS Za mesto in vas in ga je v višini do-
brih 14 tisoč evrov sofinanciral evrop-
ski kmetijski sklad: Evropa investira v 
podeželje. Izdelani so bili trije kompleti 
(moški in ženski) smledniške noše in 
zgibanka o njej. Predstavitev je bila lani 
jeseni. "To je bil projekt, ki je bil zasta-
vljen v prejšnjem, dokončan pa v tem 
mandatu. Poleg tega je bilo preplastenih 

tudi nekaj cest," je dejal Stare in ome-
nil tudi praznovanje devetstoletnice 
Smlednika, kar je bil prav tako projekt 
preteklega mandata. Izdan je bil tudi 
zbornik.
Kar nekaj želja in načrtov so si zadali 
tudi v tem mandatu. "Prioritete so štiri. 
Na prvem mestu sta izgradnja krožišča 
pri šoli in rekonstrukcija ceste do Drago-
čajne. Ta bo obsegala razširitev cestišča 
z ureditvijo mešanega prometa (pešci, 
kolesarji). Sočasno z rekonstrukcijo ce-
ste proti naselju Dragočajna pa Občina 

Medvode z Direkcijo RS za infrastruk-
turo načrtuje tudi ureditev krožišča pri 
šoli. V naslednji fazi sledi rekonstruk-
cija ceste od krožišča do Smlednika. 
Naslednja naloga je cesta od križišča v 
Valburgi proti Smledniku. Projekta re-
konstrukcije in gradnje pločnika še ne 
moremo začeti, ker manjka še precej 
soglasij lastnikov zemljišč. Ko bodo pri-
dobljena, bodo sledili odmera, odkup in 

izdelava projekta. Prostora res ni veliko, 
a po drugi strani bodo največje koristi 
čutili prav krajani, ki tam živijo. Promet 
bo bolj tekoč, gibanje ob cesti pa varnej-
še. Projekt so začeli v prejšnjem manda-
tu in ga nadaljujemo. Zelo pomemben 
projekt je tudi ureditev volišča v Mošah, 
ki je neustrezno, na kar smo bili tudi 
opozorjeni. Poleg naštetega je tudi še 
nekaj drugih želja. V načrt smo dali na 
primer igrišča, da bi prav vsaka vas v 
krajevni skupnosti dobila svoj osrednji 
trg z otroškim igriščem in prostorom 
za druženje za odrasle. Za to bo seveda 
naprej treba pridobiti zemljišča. Želja je 
tudi ureditev dostopa od starega gradu 
..." je glavne načrte predstavil Stare. Kot 
pravi, se v krajevni skupnosti trudijo 
kar se da podpirati društva, ki jih je kar 
veliko: tri turistična, gasilsko, kulturno, 
društvo upokojencev, društvo za ustno 
zgodovino. Vsa so tudi zelo aktivna. 
"V zadnjih letih se je obseg delovnih na-
log spremenil. Do leta 2017 je KS Smle-
dnik skrbela za pokopališče v Smledni-
ku in komunalno dejavnost, danes ta 
področja ureja Občina Medvode. Krajev-
na skupnost se lahko sedaj bolj posveča 
projektom, ki lokalno povezujejo kraja-
ne," je še dejal Stare in poudaril dobro 
delo sveta KS: "Smo zelo enotni, kon-
struktivni in članom se za takšno sode-
lovanje zahvaljujem. V takšnem duhu je 
delo precej lažje in bolj učinkovito."

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Prioriteti krožišče in cesta proti Dragočajni
V Krajevni skupnosti Smlednik so za ta mandat na seznam prednostnih nalog uvrstili 
štiri projekte: krožišče pri šoli, cesto proti Dragočajni, cesto in pločnik od križišča v 
Valburgi proti Smledniku in volišče v Mošah.

Leon Stare, predsednik Sveta KS Smlednik

Rekonstrukcija ceste od Smlednika proti Dragočajni je trenutno načrtovana za leto 2021. 
Občina Medvode skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo načrtuje tudi ureditev krožišča pri 
šoli. / Foto: Peter Košenina

Sestava Sveta KS Smlednik v mandatu 2018–2022: Leon Stare 
(predsednik), Tatjana Perko (podpredsednica), Lovro Bogataj 
(tajnik – zunanji), člani: Jože Janhar, Ivan Špenko, Jure Žitnik, 
Matej Ulčar, Metod Ferbar, Marjan Mali, Alenka Zorman Rozman
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Občina Medvode je leta 2018 sprejela Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu (OPN) Občine Medvode, ki je stopil v veljavo 
z 11. julijem 2018. 
Tekom priprave je bilo zajetih in obravnavanih 725 zasebnih po-
bud, ki so bile prejete od leta 2006 do konca leta 2013. Od takrat in 
že do sprejetja OPN je bilo vloženih kar nekaj novih pobud. Občina 
je že začela s postopkom priprave Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o OPN Občine Medvode. "Postopek sprememb in 
dopolnitev OPN poteka skladno z Zakonom o urejanju prostora, 
ki uvaja nekaj novih strokovnih podlag (urbanistične zasnove, 
krajinske zasnove, elaborat ekonomike), drugače pa je postopek 
dokaj podoben kot pri OPN, sprejetem leta 2018," je pojasnila Nata-
ša Špilak iz Oddelka za okolje, prostor in razvoj Občine Medvode. 
Pobude sprejemajo do vključno 31. januarja 2020. "Do takrat 
bomo v sodelovanju s krajevnimi in vaškimi skupnostmi pre-
gledali tudi strateške pobude občine. Občinske pobude se na-
našajo tudi na komunalne, infrastrukturne objekte, in sicer 
na namenske rabe območij cest, vodohranov, vrtin, črpališč, 
parkirišč, avtobusnih postajališč, na športno infrastrukturo 
...," še pravi Špilakova in dodaja, da so do 24. decembra prejeli 
že 258 pobud občanov.

Za pobudo za spremembo osnovne namenske rabe občinske-
ga prostorskega akta je treba plačati takso v višini 300 evrov, 
za spremembo podrobnejše namenske rabe občinskega pro-
storskega akta pa takso v višini 250 evrov. Kot poudarja Špila-
kova, je plačilo takse pogoj za obravnavo pobude, torej ne za-
gotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč 

zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene 
skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji pro-
storskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z 
vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo 
in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Taksa se ne plača 
za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetij-
ska, vodna). Je pa po Zakonu o upravnih taksah za to pobudo 
treba plačati upravno takso v višini 4,50 evra, v istem znesku 
pa tudi za pobudo za spremembo splošnih, podrobnih ali po-
sebnih prostorskih izvedbenih pogojev.

V spremembe občinskega prostorskega načrta
Do konca decembra so prejeli že več kot dvesto petdeset pobud občanov.

Pobudo za spremembo prostorskega akta – 
Občinskega prostorskega načrta – lahko podate 
najkasneje do petka, 31. januarja 2020, če želite, 
da bo obravnavana v tem postopku sprememb in 
dopolnitev.

MAJA BERTONCELJ

"Neznani storilci so se lotili nove Tržnice 
Medvode in uničili pitnik, kuhinjsko ar-
maturo, že prvi konec tedna po prižigu 
prazničnih luči pa je bila deloma uni-
čena napeljava, zato nekatere luči niso 
delovale. S poskusi vloma so se srečali 
tudi na drsališču, kjer so neznani storil-
ci skušali vlomiti v gostinski del kar dve 
zaporedni noči. Na Bonovcu se je nekdo 
odločil posegati v električno napeljavo 
na javni razsvetljavi, prav tako so bile 
na Bonovcu podrte table na novi trim 
stezi in izveden poskus vloma v kon-
tejner. Vse pogosteje se srečujejo tudi z 
uničenimi prometnimi znaki, klopmi in 
ogledali. Vandale, ki so pografitirali ob-
novljeno železniško postajo v Medvodah 
pa obveščamo, da je za umetniško izra-
žanje na voljo del podhoda za pešce pod 

krožiščem 'Na klancu'," so konec minu-
lega leta sporočili z Občine Medvode.
Zaznali so porast vandalizma na javnih 
objektih in javnih površinah v lasti in 
upravljanju Občine Medvode ter njenih 

javnih zavodov. "Zaskrbljeni smo nad 
množico pojavov neodgovorne uporabe 
in uničevanja javnih površin. Gradnja 
in vzdrževanje sta namreč financirana 
iz javnih proračunskih sredstev vseh 
občanov, brezobzirno uničevanje pa 
predstavlja zmanjšanje uporabne dobe 
novih objektov in dodatne stroške, ki 
bremenijo proračun. Namesto da bi 
vlagali v nova igrišča in javne površine, 
smo prisiljeni sredstva namenjati po-
pravilom," opozarjajo na Občini Medvo-
de in občane pozivajo, da javne površine 
uporabljate skrbno in v namene, za ka-
tere so bile zgrajene. "Če opazite povzro-
čitelje poškodb, vas prosimo, da o tem 
obvestite policijo. Vandale pa prosimo, 
da svojo energijo usmerijo v druge, bolj 
koristne namene. Varujmo naše mesto, 
da bo prijetno za bivanje in prijazno obi-
skovalcem!" še zaključujejo.

Neodgovorna uporaba, uničevanje javnih površin
Zaznali so porast vandalizma na javnih objektih in javnih površinah v lasti in 
upravljanju Občine Medvode ter njenih javnih zavodov. "Javne površine uporabljajte 
skrbno in v namene, za katere so bile zgrajene," apelirajo na Občini Medvode. 

Sledovi vandalizma tudi že na novi Tržnici 
Medvode / Foto: arhiv Občine Medvode
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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.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je začela obnovo Hafnerjeve kapelice v Preski. 
"Uspelo nam je doseči dogovor o odkupu Hafnerjeve kapelice, 
katere lastnik je bila doslej Republika Slovenija, zemljišče pa je 
upravljal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Z zneskom 
dobrih trideset tisoč evrov bomo obnovili spomenik kulturne 
dediščine z okolico in ga ohranili za naše zanamce. Celotno 
območje Bonovca bo prijetno urejeno in vse leto namenjeno 
sprostitvi in rekreaciji," so pojasnili na Občini Medvode.
Hafnerjevno kapelico v Preski je dal leta 1934, verjetno po smrti 
edinega sina, zgraditi domačin Lovro Hafner (1883–1963), trgo-
vec, skladatelj in organist. Načrti zanjo so delo arhitekta Jože-
ta Plečnika (1872–1957) in njegovega asistenta arhitekta Janeza 
Valentinčiča (1904–1994), ki je tudi vodil gradnjo. Kapelica je 
kulturni spomenik, ki ga je treba varovati in obnoviti v skla-
du s predpisanimi smernicami. "Zato je bil junija 2019 zanjo 
izdelan konservatorski načrt. Z njim je priporočeno ali določe-
no, kako naj se kapelica obnovi. Obnovitvena dela bo izvajalo 
Restavratorstvo Kavčič iz Šentjošta nad Horjulom, ki je ravno 

nedavno za svoje restavratorsko delo prejelo nagrado Mirka 
Šubica," so pred začetkom obnove povedali na Občini Medvode.
Hafnerjeva kapelica je zgrajena kot kapelica zaprtega tipa z 
rezljanim lesenim stebrom in umetelnimi kovinskimi vrati 
na vhodu ter oltarjem s kopijo slike brezjanske Marije v no-
tranjosti. Zelo opazno in lepo je tudi njeno originalno leseno 
ostrešje, okrašeno s svetlo modrimi progami in pozlačenimi 

diski, ter domiselna dekorativna poslikava notranjih sten, ki 
jo je napravil sam arhitekt Valentinčič. Kapelico so že takoj po 
izgraditvi strokovnjaki ocenili kot primer kvalitetne arhitek-
ture. "Kapelica je v preteklosti doživela nekaj manjših spre-
memb in poškodb, od katerih je za opazovalca najbolj očitna 
odstranitev kipca križanega Kristusa z vhodnega lesenega 
stebra. Kip je bil namreč v preteklosti prestavljen v kapelo v 
Vičancih pri Veliki Nedelji v Prekmurju, kjer pa ga ni več. O 
njem nam tako pričajo le stare fotografije. Ker je kip predsta-
vljal bistven element Hafnerjeve kapelice, bo v sklopu njene 
obnove po arhivskih fotografijah izdelana čim bolj natanč-
na kopija. V mali odprti zvonik ob kapelici bo znova vgrajen 
tudi zvon, ki je do sedaj prav tako manjkal. Izvedenih bo tudi 
nekaj drugih popravkov, ki bodo poskrbeli, da bo kapelica za 
prihodnje čase ohranjena v svoji čim pristnejši podobi," še do-
dajajo na Občini Medvode. Obnova Hafnerjeve kapelice naj bi 
bila zaključena do pomladi.

Obnova Hafnerjeve kapelice
Občina Medvode ureja območje Bonovca. Lani so zgradili kolesarsko povezavo med 
Seničico in Presko, konec leta pa so začeli še obnovo Hafnerjeve kapelice, ki je bila 
zgrajena tudi po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.

Hafnerjeva kapelica naj bi bila obnovljena do pomladi.

Občina Medvode je v letu 2019 zaključila 
projekt Kolesarske povezave Bonovec, katerega 
vrednost je bila dobrih 210 tisoč evrov. Urejena 
je bila kolesarska povezava po obstoječi poti 
(asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, javne 
razsvetljave in postavitev urbane opreme). 
Projekt so v letu 2018 prijavili na Javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, 
ki ga je objavilo ministrstvo za infrastrukturo, 
in bili uspešni. Na razpisu so dobili dobrih sto 
tisoč evrov.



OBČINSKE NOVICE | 11 

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Sveti Jakob, razglednik v medvoški obči-
ni, ki je med pohodniki zelo priljubljen, 
ima v praznovanju samostojne Slove-
nije pomembno mesto. Pri tamkajšnji 
cerkvici so se že 23. decembra 1990, na 
dan plebiscita za samostojno Slovenijo, 
zbrali domoljubi in pričakali rezultate. 
Nekaj po polnoči so se jim pridružili 
tudi predstavniki prve slovenske vlade 
na čelu s predsednikom Lojzetom Peter-
letom. Tradicijo srečevanj na Sv. Jakobu 
so nato obujali vsako leto 26. decembra, 
na dan samostojnosti in enotnosti, in 
letos so se zbrali že tridesetič.
Za organizacijo je skrbel Organizacijski 
odbor Sv. Jakob 1990, letos pa sta se mu 
pridružila tudi Občina Medvode in Javni 
zavod Sotočje Medvode. Na Sv. Jakobu je 
potekala osrednja občinska prireditev 
v počastitev pomembnega državnega 
praznika. Začela se je po sv. maši za do-
movino, ki jo bo ob somaševanju doma-
čih duhovnikov vodil dr. Janez Juhant. 
Kulturni program, ki ga je povezoval 
Urban Pipan, so obogatili igralec in pe-
snik Tone Kuntner, recitatorja Zvone 
Nagode in Aljaž Rezar, Škofjeloški oktet 
in harmonikar Žan Kajzer. Slavnostni 
govornik je bil Alojz Kovšca, predsednik 

Državnega sveta Republike Slovenije, ki 
je med drugim povedal: "Plebiscitarna 
odločitev je presegla sanje narodnega 
prebujenja ter v enotnosti prvič v zgo-
dovini povezala pravzaprav vse Sloven-
ke in Slovence kot narod, ki si zasluži 
svojo lastno državo. Kaj zasluži, zahte-
va in je zanjo pripravljen darovati tisto 
najbolj sveto – življenje. In tako kot se 
je porodilo rojstvo nove mlade Slovenije, 

tako se je krepila narodna samozavest 
ljudi, ne glede na starost, socialni polo-
žaj, spol in ideologijo v enosti in enkra-
tnosti zgodovinskega trenutka, ki ga ne 
smemo nikoli pozabiti. Zlasti danes, ko 
se ves svet sooča z globalnimi podneb-
nimi in družbenimi spremembami, ko 
se stari vzorci razmišljanj in vrednotenj 
razblinjajo v vsakdanu ljudi, ko se kruši 
zaupanje javnosti v politiko in politike, 
je pomembno, da znova stopimo skupaj 
– kot en in enoten narod. Pred nami je 
pomembna in zahtevna naloga, in sicer 
kako naj popravimo številne družbene 
krivice in neenakosti, ki so se nabrale 

v vseh teh letih samostojnosti. Uvedba 
pokrajin v Sloveniji je lahko eden ta-
kšnih novih pozitivnih procesov, ki bo 
aktiviral državljane, lokalne skupnosti 
in državo v želji, da se poslušamo in sli-
šimo. Odločanje o ključnih družbenih 
vprašanjih ter projektih moramo vrniti 
ljudem. Za svoja nedejanja in dejanja 
moramo vsi skupaj končno prevzeti od-
govornost." Poudaril je še, da smo danes 

gospodarji na svojem, a da to ni samo 
po sebi umevno: "Poučimo otroke, da 
vedno ni bilo tako, da je cena svobode 
velika, poučimo jih, da spoštujejo tisti 
rod, ki je bil pogumen, vztrajen in je 
izpolnil vizijo in željo našega naroda 
in nam po tisočih letih priboril lastno 
državo." Pozdravni nagovor je imel Nejc 
Smole, župan Občine Medvode, zbrano 
množico pa je v imenu Organizacijske-
ga odbora Sv. Jakob 1990 pozdravil in 
nagovoril Janez Šušteršič. 
Scenarij in režija prireditve sta bila v 
rokah Iztoka Pipana. Po uradnem delu 
je sledilo še druženje številnih, ki se 26. 
decembra vsako leto srečujejo na Sv. Ja-
kobu.

Pred nami je pomembna in zahtevna naloga
Osrednja občinska prireditev v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je bila 
letos na Svetem Jakobu, kjer so se domoljubi zbrali že na dan plebiscita – 23. decembra 
1990. Slavnostni govornik je bil Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta.

Slavnostni govornik Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, se je v govoru spomnil na 
dogodke izpred treh desetletij in pogled usmeril tudi v sedanjost in prihodnost.

Organizatorji dogodka: »Lahko rečemo, da je to izjemen projekt, ki 
izpoveduje pripadnost in ljubezen do domovine, da gre za srečanja, 
ki so postavljena nad dnevno politiko, v smer dialoga, povezovanja 
in sodelovanja vseh ljudi dobre volje. Gre za pravo praznovanje 
državljanov.«

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav stvene 
ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov 
(VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabni-
ke pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, 
da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen 
ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do 
nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene 
obvezno prekuhavati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žle-
be - Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, VS Golo Brdo - 
Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o 
preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno 
dostopna na spletnih straneh Občine Medvode www.
medvode.si. Navodila, priporočila in mnenja glede 
vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hi-
šnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
Občina Medvode
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Predavanji bosta februarja in marca, tematika obeh pa bo 
vezana na tveganja pretirane uporabe digitalnih naprav, ki 
med otroki in mladimi strmo narašča.
V specializiranih službah za to področje opozarjajo na re-
snost možnih posledic zaradi pretirane uporabe, ki se lahko 
razvije v pravo digitalno zasvojenost s tipičnimi simptomi 
slehernega odvisnega vedenja. Zaradi neizkušenosti imajo 
mladi pogosto nekritičen odnos do informacij in premišlje-
nih marketinških strategij na spletu, ne zavedajo se tveganj 
igranja računalniških iger, pretirane uporabe socialnih 
omrežij, posledic spletnega nasilja ... Strokovnjaki zavoda 
Logout tako navajajo, da se starši pogosto znajdejo pred di-
lemami, kdaj otroku kupiti računalnik, telefon ali tablico; je 
smiselno omejevanje uporabe; katere vsebine na spletu so 
primerne; kakšne so nevarnosti pri uporabi spleta ... Člani 
Akcijske skupine za preventivo zlorabe dovoljenih in nedo-
voljenih drog Medvode so se strinjali, da je temu področju 
treba nameniti v naslednjih letih posebno pozornost. "Pre-
davanja in delavnice bodo usmerjeni v informiranje staršev, 
kako je smiselno regulirati otrokovo uporabo raznih naprav, 
kaj so lahko prvi znaki pretirane uporabe, kakšne vrste ne-
kemičnih odvisnosti že poznamo, kje lahko poiščejo specia-
lizirano pomoč v smislu individualne obravnave in kaj vse 
so lahko varovalni dejavniki, da otrok ne preživi vsega pro-
stega časa pred takim ali drugačnim ekranom. Smiselno je 
tudi ozaveščanje starejših osnovnošolcev, saj je ohranjanje 
nadzora nad njihovim 'vedenjem' v virtualnem svetu prak-
tično nemogoče. Pogosto so namreč bolj spretni uporabniki 
raznih aplikacij kot njihovi starši, učitelji in drugi odrasli," 
pojasnjuje Nataša Pust.
Obe predavanji bosta v Klubu Jedro v Medvodah. Prvo bo v 
ponedeljek, 10. februarja, z začetkom ob 18. uri. Predavala 
bo Špela Reš, psihologinja iz Centra pomoči pri prekomerni 
uporabi interneta Logout, naslov predavanja pa je Družinska 
e-pravila. Drugo predavanje bo v sredo, 18. marca, prav tako 
z začetkom ob 18. uri. Na temo Radosti in pasti nove tehnolo-
gije bo več povedal Miha Kramli, teolog in terapevt iz Centra 
za bolezni odvisnosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica.

O digitalni zasvojenosti
Akcijska skupina za preventivo zlorabe 
dovoljenih in nedovoljenih drog Medvode 
bo organizirala predavanji za starše otrok 
prve triade osnovne šole.

V decembrski številki Sotočja sem vas v rubriki Slikovna ugan-
ka, ki je bila objavljena zadnjič, spraševal o pomembni trideseti 
obletnici, povezani z našim krajem. Pravilen odgovor je, da gre za 
trideseto tradicionalno srečanje na Sv. Jakobu v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti ter mašo za domovino. Srečo pri žrebu 
je imel Janez Gruden iz Medvod, ki je seveda poslal pravilen odgo-
vor. Nagrado vam bomo poslali po pošti. J. P.

Rešitev uganke

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Znanstveniki z različnih koncev sve-
ta so v zadnjih tridesetih letih dokazali 
vznemirljiva spoznanja o blagodejnem in 
zdravilnem vplivu narave na človeka. Ve-
dno intenzivnejše in številnejše raziskave 
predstavljajo, kako lahko svoje duševno 
in telesno zdravje učinkovito zaščitimo 
z rednim stikom z naravo. Znanstveniki 
izhajajo iz dejstva, da je človekovo telo 
genetsko prilagojeno življenju v naravi. V 
raziskavah merijo možganske aktivnosti, 
delovanje živčnega sistema in količino 
stresnih hormonov.
Stik z naravo obnavlja zbranost, spo-
min in sposobnost učenja, pomaga pri 
premagovanju stresa, depresije, izčrpa-
nosti, utrujenosti. Bivanje v naravi kre-
pi imunski sistem, blagodejno vpliva 
na telo, čustva in možgane. Na kratko: 
narava vpliva na človekove kognitivne 
sposobnosti in duševnost ter človeka re-
generira brez spanca. 

Dokazana odkritja imajo lahko velik po-
men za človekovo zdravje in na vsakda-
nje življenje posameznika. Po polurnem 
učenju si privoščimo še polurni spre-
hod in naše sposobnosti učenja bodo 
še boljše. Sprehodi po gozdu so odličen 
način preprečevanja kroničnih bolezni, 
povezanih s stresom, ki naraščajo z vi-
šanjem stopnje urbanizacije. Vodimo 
otroke v gozd, kjer naj se mirno igrajo.
Tako imenovana gozdna kopel sprošča, 
pomirja psihično in umiri možgansko 
aktivnost. Pozitivno vpliva na učenje in 
spomin, na čustvena stanja, psihološke 
parametre, stresni hormon kortizol se v 
primerjavi z bivanjem v mestu zmanj-
ša za 12 odstotkov. Čeprav na pogled ni 
videti, človeku srce v mestu bije hitreje, 
v naravi pa se upočasni. V naravnem 
okolju se umirimo, hitro "pozabimo" na 
vsakdanje izzive v službi in doma, po-
zornost brez napora usmerimo v opazo-
vanje, primerjanje, raziskovanje letnih 
časov, naravnih pojavov, v pokrajini 
uživamo z vsemi čuti. Ob opazovanju 
lepote živih pokrajin se naši možgani 
preklopijo na drugačno valovno dolži-
no. Čeprav je to stanje bedenja, odpravi 
miselno utrujenost.

Delovanja narave ima terapevtski uči-
nek tudi na naših pet čutov, kar se od-
raža na fiziološki ravni. Na primer dotik 
lesa, drevesa sprošča telo. Celo samo po-
gled na drevesa in gozd zmanjšuje krvni 
tlak. Nekatere bolnišnice že vključujejo 
terapevtske vrtove zaradi dokazanega 
vpliva narave na zmanjšanje bolečin.
Nevroznanost priporoča čim več zelenih 
površin, s čimer izboljšujemo zdravje 
vsakega posameznika kot tudi javno 
zdravje. Nova znanstvena odkritja pritr-
jujejo modrostim starodavnih ljudstev. 
Z naravo nas povezuje zelo globoka vez, 
ki sega do našega telesa in duha.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Narava in mi

Pregled nekaterih novosti je pripravila bibliotekarka Mira Vidic.

OTO HORVAT: SABO JE OBSTAL

Kakšno je žalovanje ob smrti ljubljene osebe, vedo le tisti, ki so 
ga izkusili. Tudi Sabo je po smrti A. obstal. Živi sam in osamlje-
no. V družbi, službi, z ženskami, s katerimi poskuša pred bole-
čino pobegniti vsaj telesno. Kljub temu da trpi vsako sekundo, 
ga je groza ob misli, da "bo tudi A. spolzela v prostor meglic 
in pridušene svetlobe. Kjer te boli, ampak ne več tako, kot bi 
moralo." Sabo se spominja trenutkov z A. in se, ker ji ob dolgih 
mesecih umiranja ni dovolj stal ob strani, okliče za izdajalca. 
Tretjeosebni pripovedovalec pa opazuje Saba, njegove notra-
nje bitke in mu sledi v njegove globine žalosti, osamljenosti 
in bolečine. Pesnik Oto Horvat se je rodil v Novem Sadu, živi in 
ustvarja pa v Firencah. Roman je napisal po smrti svoje žene.

SALLY ROONEY: NORMALNI LJUDJE

"Prinesel ji je dobroto, kot dar ji jo je prinesel, in zdaj je nje-
na. Ampak pred njim se zdaj odpira življenje, v vse mogoče 
smeri naenkrat. Veliko dobrega sta storila drug drugemu. Res, 
pomisli, prav res. Ljudje res lahko spremenijo drug drugega." 
Tako razmišlja Marianne, ko se zave, da Connella, njene veli-
ke opore in ljubezni, s študija v Ameriki verjetno ne bo nazaj. 
Spoznala sta se v srednji šoli, ko je Connellova mama kot či-
stilka delala pri Mariannini bogati, a disfunkcionalni družini. 
Začela sta se na skrivaj sestajati, saj si Connell s čudaškim 

dekletom ni želel uničiti ugleda. V univerzitetnem okolju pa 
se vlogi zamenjata in Connell se v novem bogataškem svetu 
nikakor ne znajde. Marianne je preveč ranjena, da bi si našla 
partnerja, ki bi z njo ravnal lepo. Ob vseh zlorabah, pritiskih 
in osebnih stiskah, ki jih doživljata, si želita, da bi živela kot 
normalni ljudje. Knjiga je pobrala veliko knjižnih nagrad in 
bila nominirana za Bookerjevo nagrado, a vseeno bi od zgodbe 
s tako laskavimi nazivi pričakovali veliko več. 

ELENA FERRANTE: O IZGUBLJENI DEKLICI 

Verjetno je večini bralcev, ki spremljajo Eleno Ferrante, znana 
zgodba iz prejšnjih treh delov Neapeljskega cikla. Začelo se je 
klicem Lilinega razvajenega sina Rina in novico o pogrešani 
mami. Elene to ne preseneti, saj ve, da je Lila vedno hrepenela, 
da bi izginila in za sabo zabrisala vsako sled. V sklepni zgodbi 
se Elena preseli nazaj v Neapelj, mesto, ki mu neuspešno želi 
pobegniti že od otroštva. Sveže ločena in z novimi cilji si uredi 
življenje v bližini Nina. Njena pisateljska kariera je v vzponu, 
potuje po Evropi in Ameriki, hčerki pa s slabo vestjo prepušča 
v varstvo tašči in nekdanjemu možu. Z Lilo se ponovno pove-
žeta, istočasno zanosita, skupaj vzgajata hčerki ter skrbita za 
njeno umirajočo mamo. Ko Elena ugotovi, da jo Nino nepre-
stano vara, se preseli v stanovanje nad Lilo in se ponovno zlije 
s staro sosesko. Preseneti jo dejstvo, kako pomembna oseba je 
Lila, znanci pa tudi zasluge za to, da je Elena postala svetovno 
znana pisateljica, pripisujejo njeni prijateljici.

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Predavanje bo v soboto, 25. januarja, z 
začetkom ob 18. uri. Nina Kozamernik iz 
Sore je absolventka podiplomskega štu-
dija logopedije in surdopedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. "Zaklju-
čila sem vseh pet letnikov in trenutno 
pišem magistrsko nalogo, moja želja pa 
je delati v vrtcu z razvojnim oddelkom. 
Ozaveščanje javnosti o možnih težavah 
z jezikom in govorom se mi je vedno 
zdel pomemben del našega poklica, saj 
otroci, mladostniki ali odrasli prepogo-
sto prepozno poiščejo oz. dobijo pomoč. 
Zato sem se odločila, da sama vsaj malo 
pripomorem k temu, pa čeprav še kot 
študentka," je pojasnila.
• Katere bodo teme predavanja, o 
čem vse bo tekla beseda?
Na predavanju bom govorila o razvoju 
komunikacije, jezika in govora od rojstva 
pa do vstopa v šolo. Če ne poznamo zna-
čilnega razvoja, niti ne moremo zaznati 
težav, ki se lahko pojavijo. Komunikaci-
je, jezika in govora ne smemo enačiti, 
čeprav so pojmi med seboj zelo povezani. 
Laiki najpogosteje opazijo motnje v govo-
ru (npr. nepravilnosti v izgovorjavi sični-
kov, šumnikov, glasu r), saj so te najopa-
znejše in tudi pogoste. Motnje v jeziku in 
komunikaciji pa so hitreje spregledane, 
a posameznika v življenju bolj ovirajo 
kot govorne motnje. Osredotočila se bom 
predvsem na razvoj komunikacije, jezi-
ka in govora, nekaj bo tudi o spodbujanju 
le-tega, pa kako priti do logopeda in po-
dobno. Vsebino bom skušala predstaviti 
razumljivo in zanimivo, tudi s kakšnim 
slikovnim in video gradivom.
• Torej tematike za širok krog ljudi?
Tema se lahko v določenem obdobju 
življenja dotika skoraj vsakega izmed 
nas. Skoraj vsi smo v stiku z otroki – kot 
starši, strici, tete, stari starši, vzgojitelji, 
učitelji, zdravniki, animatorji ... – in s 
tem znanjem lahko prav vsak opozori 
na morebitne otrokove težave v komu-
nikaciji, jeziku in/ali govoru ter pripo-
more k temu, da otrok čim hitreje dobi 
pomoč. S tega vidika so na predavanje 
vabljeni čisto vsi, ki jih ta tema zanima. 

• Otrok z govorno-jezikovnimi mo-
tnjami je vedno več. Osnovni napotki 
za starše, kako naj prepoznajo težave?
Najpomembnejše se mi zdi, da so oza-
veščeni o tem, da so tudi komunikacija, 
jezik in govor del otrokovega razvoja in 
da morajo biti tudi nanje pozorni. Vede-
ti morajo, da obstajajo značilni časov-
ni razponi, kdaj se kaj razvija, in da se 
vsak otrok razvija v svojem tempu, ki ga 
ne smemo prehitevati, lahko pa ga na 
ustrezen način spodbujamo. Zavedati 
se morajo, da govor, jezik in komunika-
cija niso eno in isto in da lahko težave 
nastanejo na enem, dveh ali vseh treh 
področjih – otrok z nami komunicira že 
od rojstva, medtem ko je govorni razvoj 
zaključen šele okoli šestega, sedmega 
leta, jezikovni pa še kasneje. Predvsem 
pa si otrokovih težav ne smejo zanikati 
ali le čakati, da minejo. 
• Lahko že doma pomagamo otroku 
in da kot laiki ne naredimo kakšne 
škode?
Pomembno je, da z otrokom že od pr-
vih mesecev življenja naprej veliko in 

na primeren način komuniciramo, se z 
njim pogovarjamo, mu beremo, pojemo, 
pripovedujemo. Mi smo njegov komu-
nikacijsko-govorno-jezikovni zgled in 
vir. Obstajajo tudi vaje, ki pripomorejo k 
boljši splošni oralni motoriki in s tem k 
izgovorjavi. Več o primernih spodbudah 
bom spregovorila tudi na predavanju.
• Najbolj pomembna pa je zgodnja 
obravnava, pravočasno ukrepanje.
Res je. Plastičnost možganov z leti upa-
da, govor se avtomatizira. In prej, ko bo 
otrok dobil strokovno pomoč, več bo pri-
mernih spodbud, lažje in hitreje, morda 
celo nevede, bo prekosil težave. Zahtev-
nejše motnje v komunikaciji, jeziku in 
govoru lahko napredujejo tudi v čustvene 
in/ali vedenjske težave. Zaradi pomanj-
kanja logopedov so v Sloveniji čakalne 
vrste precej dolge, razvoj v zgodnjem ob-
dobju pa poteka hitro. Moje sporočilo ni, 
da ste prekomerno zaskrbljeni ob prvem 
minimalnem odstopanju od značilnega 
razvoja. Če pa otrok zaostaja za večino 
vrstnikov ali če težave vztrajajo, ne odla-
šajte z obiskom pri logopedu.

Razvoj komunikacije, jezika in govora pri otrocih 
V Klubu Jedro v Medvodah bo Nina Kozamernik, absolventka podiplomskega študija 
logopedije in surdopedagogike, predavala na temo razvoja komunikacije, jezika in 
govora od rojstva do šole.

Nina Kozamernik pravi, da prej ko bo otrok dobil strokovno pomoč, več bo primernih 
spodbud, lažje in hitreje, morda celo nevede, bo prekosil težave.
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• Janez Šušteršič je dobro poznano 
ime. Kako pa bi se predstavili tistim, 
ki vas morda ne poznajo?
Deloval sem na več področjih. Najlažje 
se predstavim, če povem, da sem Tome-
tov Janez s Seničice. Tometova domači-
ja je označena kot geografska točka in 
je dobro poznana. V tem je bilo včasih 
bistvo, da smo se dobro počutili v kra-
ju, kjer je vsak točno vedel, od kje kdo 
izhaja.
• Dolgo let je bila pri vas gostilna, v 
katero so zahajali številni pomembni 
ljudje. Pogovori z njimi so vas gotovo 
bogatili.
Gostilna je bila pri nas do leta 1976. Res 
je. Prihajali so številni tudi pomembni 
ljudje. Lahko bi rekel, da smo imeli pri-
vilegij. Tukaj so se zbirali veliki umetni-
ki tistega časa: dramski igralci, slikarji, 
med drugim Gojmir Anton Kos, klasik 
slovenskega slikarstva, arhitekti, kot je 
Marjan Mušič, pisatelji … To je bila nek-
daj glavna prometnica, toliko pomemb-
na, da so slavni Tometov most, drugi 
najstarejši v Sloveniji, tako skrbno na-
redili, da promet v nobenem primeru ni 
mogel zastati.
Danes videvaš ljudi na televiziji in so ti 
znani, medtem ko smo takrat poznali 
ljudi iz tiskanih medijev. Imel sem pri-
vilegij pogovarjati se z njimi, si izme-
njevati mnenja … Že kot otroci smo v 
gostilni stregli. Takrat je bilo v državi 
zelo nenaklonjeno vzdušje do zasebne 
pobude, zelo so stiskali z davki. Celotna 
družina je bila vpeta v gostinstvo.
• Posebni spomini, ki so vam ostali?
Močno se spomnim pogovorov z arhi-
tektom Marjanom Mušičem, ki je bil 
pogosto pri nas. Pod našim kostanjem 
je pisal knjigo Slovenski kozolec. V 
nekem smislu je bil človek, ki je rešil 
Tometov most. Takrat so ga hoteli "po-
sodobiti" – ga podreti in razširiti. Poli-
tično je bil verjetno dovolj močan in je 
dosegel, da je most dobil največjo mo-
žno zaščito.

• Osrednja tema najinega pogovora je 
nastanek države Slovenije in trideset 
srečanj na Sv. Jakobu. Ste velik domo-
ljub. Ta beseda vam veliko pomeni.
Pomeni mi vse. To nas opredeljuje kot 
ljudi.
• Leta 1990 smo dobili svojo državo. 
Prvi spomini na tisto obdobje?
Ti spomini so nepozabni. Marsikaj člo-
vek pozabi, tega vzdušja pa res ne. To 
je bil velik prelom v zgodovini, ki se je 
zgodil tako na splošni nacionalni kot na 
osebni ravni. Na Sv. Jakobu je prišlo do 
srečanja oblasti in ljudstva. Čutili smo 
veselje, evforijo in stisko. Razpoloženje 
je bilo slovesno, po drugi strani pa tudi 
tesnobno. Če bi bili rezultati plebiscita 
drugačni, bi lahko doživeli Čečenijo, Bo-
sno in Hercegovino ... 
• Pokazala se je enotnost naroda.
V politiko sem "skočil" konec osemdeset 
let, ko so se marsikateri bali. Želel sem, 
da Slovenci dobimo svojo državo. Vsak 
narod si mora želeti vrhunec svoje or-
ganiziranosti. Ni res, da smo bili takrat 
tako enotni, kot se govori. Ljudstvo je 
pokazalo, da si vsi tega želimo, določene 
politične sile pa so bile sprva proti, nato 
pa zelo rezervirane. Na koncu smo se 

tudi s tistimi, ki se niso strinjali s tem, 
sporazumeli in to je velika vrednota z 
začetka te naše države.
• Kakšen dan je bil 23. december 1990, 
dan plebiscita?
Vremensko zoprn dan, če se tako iz-
razim. Naletaval je sneg, bilo je nepri-
jetno. Kljub temu smo se podali na Sv. 
Jakob, ki je za nas neka svetinja, pose-
ben prostor, in to je bil vrhunec dneva, 
ko smo čakali na razglasitev rezultatov. 
Marsikdo si gotovo misli, da je bila to 
"odštekana" zamisel, a smo šli. Na ti-
hem smo optimistično pričakovali pozi-
tiven izid, nismo pa mislili, da bo odsto-
tek za samostojno Slovenijo tako visok. 
Dali smo si duška, da smo na tako fan-
tastičnem kraju lahko to dočakali. Malo 
po polnoči smo izvedeli za rezultate. V 
mežnariji smo s celotno vlado sedeli do 
treh, štirih zjutraj. Ravno to je pustilo 
poseben vtis. S predsednikom vlade sva 
sedela čez mizo, zraven minister ...
• Kako to, da je skoraj celotna prva 
slovenska vlada prišla na Sv. Jakob?
Nekdo je v Ljubljano v Cankarjev dom 
poklical Naceta Polajnarja, poslanca v 
takratni skupščini, ki je vedel, da smo 
na Sv, Jakobu, in je to sporočil Lojzetu 

Samostojnost dočakali na tako fantastičnem kraju
Janez Šušteršič, Tometov Janez s Seničice, je dejaven na številnih področjih in je 
gonilna sila srečanj na Svetem Jakobu, ki so dočakala že trideseto izvedbo. Prvo je bilo 
na dan odločitve za samostojno Slovenijo, ko se je množici pri proslavljanju pridružila 
tudi večina predstavnikov prve slovenske vlade. Od lani je tudi častni občan Medvod.

Janez Šušteršič, velik domoljub, član Organizacijskega odbora Sv. Jakob 1990
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Peterletu, prvemu predsedniku slovenske vlade. Dejal mi je, 
da nas je ogromno in da ne gremo dol, dokler oni ne pridejo 
gor. In tako se je zgodilo. Smo se pa seveda poznali, bili smo 
politični sopotniki, tako da predstavniki prve slovenske vlade 
niso šli v neznano. Ko se je razvedelo, da naj bi prišli, so ljudje 
kar prihajali. Vedno več nas je bilo, na koncu zagotovo sto. To 
je bila za takratne čase prava množica.
• Zakaj ste izbrali ravno Sv. Jakob?
Pri tem odgovoru ne morem biti objektiven. Moj prvi pogled, 
ko se zbudim in pogledam skozi okno, je Sv. Jakob. Kot otroci 
smo 25. julija, na god Sv. Jakoba, hodili gor, še bosi. To so bila 
petdeseta leta. Dišalo je po sveže pokošeni travi, hrib je bil 
takrat gol, ni bilo dreves. Zakaj ravno Sv. Jakob? S Triglava 
imate razgled, a to so pogledi na daleč, s Sv. Jakoba pa vidiš 
celo Gorenjsko, vidiš hiše, domove, vse je bolj na dlani. To je 
karizmatični hrib, ki, vsaj zame, nima primere v daljni okoli-
ci. Z njega je razgled na največje simbole slovenskega naroda: 
Triglav, Stol, pod katerim je rojstna hiša našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna, na Kamniške planine, Kranj, ne-
sojeno prestolnico dežele Kranjske, Šmarno goro, Zavrh, kjer 
je rojstna hiša Jakoba Aljaža, na Ljubljano kot prestolnico Slo-
venije ...
• Takrat se je zgodila slovenska država. Ste danes še po-
nosni nanjo?
Druge nimamo. To nam je usoda. Vsi smo zanjo odgovorni 
in si moramo prizadevati, da bo takšna, kot jo hočemo.
• Srečanja na Sv. Jakobu so se ohranila. Letos ste se zbrali 
že tridesetič. 
Leta 1990 smo na Sv. Jakobu dočakali vrhunec, svojo drža-
vo. Si predstavljate, da je oblast v nemogočih vremenskih 
razmerah prišla na vrh hriba, kjer smo bili plebejci, da smo 
skupaj čutili to navdušenje? To je bil tako močan dogodek, 
da sem že, ko sva se z dr. Jožetom Duhovnikom vračala do-
mov, pomislil, da bi bilo vredno v spomin nanj organizirati 
spominska srečanja. Ta so vsako leto fenomen in pravi čudež 
je, da so se obdržala. Ker je 26. december postal praznik, dan 
samostojnosti in enotnosti, smo jih začeli organizirati na ta 
dan – prvič že leta 1991 in nato vsako leto naprej. Do leta 1993 v 
Sloveniji ni bilo nobene druge proslave v počastitev tega pra-
znika. Mi smo bili edini. Srečanja so imela že od vsega začet-
ka enak scenarij: najprej sveta maša za domovino, po njej pa 
proslava pred cerkvijo za vse, tudi za tiste, ki niso katoličani. 
Ljudje so prihajali iz cele Slovenije, celo iz tujine, iz zamejstva 
pa sploh. Čutiti je nekaj več v tem druženju, ki je postavljeno 
nad dnevno politiko. Tukaj se zbirajo resnični domoljubi in 
biti med dobrimi ljudmi je vedno prijetno.
• Vam je katero srečanje še posebej ostalo v spominu?
Več jih je, že zaradi vremena. Spomnim se srečanja iz leta 1995 
ali 1996. Čez dan je zapadlo več kot pol metra snega, močno je 
snežilo. Mislili smo, da ne bo prišlo niti deset ljudi. Nismo pa 
želeli odpovedati. Ob treh je prenehalo snežiti, zvečer na do-
godku pa je bilo toliko ljudi, da je bilo vse črno. To je bilo takšno 
presenečenje, ki ga ne bom nikoli pozabil. Takrat sem dobil 
zaupanje v ta narod. 
• Tradicija srečanj na Sv. Jakobu bo šla naprej?
Močno sem bil vpet v to in zraven na vseh tridesetih sreča-
njih. Poleg mene je bil vsa leta le še Albin Košir, organist na 
Sv. Katarini, ki je tudi vedno pomagal pri organizaciji. V letih, 
v katerih sem, že tudi malo popuščajo sposobnosti. Upam, da 
bo šla tradicija naprej. Nas, ki smo srečanja vsa leta organizi-
rali, so zavezali ljudje, ki so vsako leto hodili. Videti te srečne 

oči, iskrenost ... Grozno slabo vest bi imel, da bi ljudje prišli 
in ne bi bilo nič. Takšne prireditve resničnih domoljubov, kot 
je ta, so še kako pomembne. Ob tem zadnjem srečanju smo 
bili še posebej počaščeni, da je občina prevzela "civilni del" 
dogodka in da smo s tem dobili priznanje, da v svojem kraju 
nekaj pomeni. 
• Prišla sva do Občine Medvode. Leta 1994 je bila ponovno 
ustanovljena in lani je praznovala četrt stoletja. Tudi pri 
tem ste bili aktivni.
Za občino smo se nekateri zelo zavzeli. Poistovetenje s tako 
širokim okoljem, kot je bila občina Šiška, je popolnoma dru-
gačno. Ta medvoški prostor je naravno zaokrožen. Član ob-
činskega sveta sem bil štiri mandate, nato pa nisem več želel 
kandidirati. Na vsa ta leta imam predvsem lepe spomine, 
kakšen pa ima tudi trpek predznak, na primer da kot občin-
ski svetniki nismo mogli preprečiti projekta Zbiljski gaj, ki je 
katastrofa za ljudi, ki so kupovali, in za izvajalce del. Kar se 
odnosov med takratnimi svetniki tiče, pa mislim, da ni nobe-
nih zamer, četudi smo bili kdaj nasprotnih mnenj. Še posebej 
prvi mandat je bil na visokem intelektualnem nivoju.
• Kako gledate na njen razvoj?
Mislim, da se zadeve v redu razvijajo. Je že res, da so po-
membni projekti na področju komunale, po drugi strani pa je 
občina tudi duhovno središče, kjer živijo ljudje, in ta poveza-
nost je dodana vrednost te skupnosti.
• Spremljate seje občinskega sveta?
Tega občinskega sveta – lahko mi verjamete – ne spremljam. 
To je tako, kot bi strojevodja v pokoju hodil gledat, kako drugi 
vozijo vlake. To je rekel Borštnik, ko so ga vprašali, če hodi 
gledat predstave svojih kolegov. 
• Vaše misli so na občinskem svetu še vedno kdaj upora-
bljene. Tako slišimo o materi demokracije ... Katera je vaša 
najljubša?
Moja mati je bila polna ljudskih rekov, morda imam to po 
njej. Umrla je pred več kot petdesetimi leti. Je rekla, da je 
lepo, da se govori za dom in poje, ampak najlepše pa je, da 
gre vsak na delo svoje. Lepo je torej, da se slavi, na koncu pa 
je treba nekaj narediti. Zelo je bila razgledana. 
• Veliko berete?
Danes so mediji tako razpršeni, da bereš, kolikor lahko. Knji-
ga ima še vedno to šelestenje listov, čar, ki te potegne. Je pa 
res, da tako intenzivnega branja, kot je bilo včasih, ko si sledil 
zapisani misli, danes večinoma ni. Navadili smo se površne-
ga branja. Moram priznati, da sem tudi sam podlegel temu.
• Sanjali ste svojo državo, kaj sanjate sedaj?
Sanjam ne, živim v realnem svetu. Če nimaš načrtov, ne ži-
viš več. Vsak ima načrte, mora biti tako. Težko bi jih naštel. 
Delam na toliko različnih področjih, da bi težko kakšnega 
izvzel. 
• Na odprtju razstave v spomin na srečanja na Sv. Jakobu 
ste dejali, da v vsako špranjo posveti žarek upanja. Torej ni 
nikdar za obupati?
Lojze Peterle mi je v eni čestitki za božič napisal misel Leo-
narda Cohena, ki mi je dala misliti, in sicer, da nobena raz-
poka, nobena špranja ni tako majhna, da ne bi vanjo posve-
tila, prodrla svetloba. Tistega dne, 23. decembra 1990, je bivša 
država, naš politični sistem imel že kar precejšnje špranje in 
vanje je posvetila svetloba plebiscita, upanja v boljše življenje, 
vera v pravičnost in mir. Ta misel je lahko navdih tudi vsem, 
ki so v težkih situacijah. Je univerzalna. Po naravi sem opti-
mist in ta misel mi je pisana na kožo.
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Tradicionalni decembrski koncert Godbe 
Medvode je bil v znamenju praznovanja 
devetdesetletnice. Potekal je 22. decem-
bra, v Športni dvorani Medvode pa se je 
zbralo okrog tisoč dvesto obiskovalcev.
V goste so povabili voditelja Tilna Artača, 
ki je z godbo tudi zapel in zaigral, zaple-
sale so vse tri folklorne skupine iz KUD 
Oton Župančič Sora. Prireditev je navdu-
šila. "Danes so nastopili vsi aktivni člani 
in še nekaj substitutov na kitarah, pozav-
ni, rogu in na tolkalih, kar skupaj pomeni 
45 godbenikov. Koncert je poplačilo za vse 
delo, da vidiš polno dvorano, nasmejane 
ljudi, ki uživajo v glasbi, v dogodku in se 
radi z nami podružijo tudi po koncu ura-
dnega dela. Veliko prostega časa nameni-
mo za godbeništvo in mislim, da je s tem 
naš trud poplačan," je bila po koncertu 
zadovoljna Irena Sonc Šlenc, predsednica 
Kulturnega društva Godba Medvode. 
Na koncertu je Damir Fajfar, sedaj že 
nekdanji dirigent Godbe Medvode, sim-
bolično predal dirigentsko palico nove-
mu dirigentu Damjanu Medvešku. Pro-
gram sta sooblikovala še oba dirigenta. 
"Občutki so zelo lepi in lahko rečem le 
– bravo. Odigrali smo tako, kot je treba. 

Zelo sem zadovoljen tako z orkestrom 
kot s celotno prireditvijo. To je lepa popo-
tnica za naprej. Nova vloga je zame izziv. 
Moj predhodnik je naredil pomembno 
delo. Prevzel sem odličen orkester," je 
povedal Medvešek, ki prihaja s Senovega 
in je sicer rogist, član orkestra Sloven-
ske vojske. Kot je nadaljeval, bo rdeča nit 
njegovega dela glasba, muziciranje: "Ve-
liko bom delal v tej smeri, da glasbeniki 
izrazijo tisto, kar čutijo v sebi. To veliko 
šteje vsakemu umetniku. Kar se tiče pro-
grama, pa mora biti takšen, da je izziv 
za dirigenta, za orkester in da je seveda 
tudi občinstvu všeč." Damir Fajfar je kon-
cert ocenil kot odličen: "Novi dirigent je 
bil zelo odločen, kar mi je všeč. Upam, 
da jim bo šlo dobro tudi v prihodnje. V 
letih, ko sem bil dirigent – mislim, da 
sem medvoško godbo prvič vodil na de-
cembrskem koncertu leta 2010 –, sem 
delal tako, kot mislim, da je prav. V tem 
času se je članstvo povečalo, se pomla-
dilo, mislim, da smo napredovali tudi 
pri kvaliteti. Skozi to obdobje so krasno 
delovali. Godba Medvode spada v zlato 
sredino godbeništva na Slovenskem."
Zasedba v Godbi Medvode je tudi po letih 
zelo raznolika. Primož Novak iz Medvod 
je godbenik z najdaljšim stažem. V Godbi 
Medvode igra že štirideset let. "Začel sem 
leta 1979, ko je šla godba na Triglav. Od 
takrat je bilo kar nekaj trenutkov, ko bi 
včasih rekel, da bi nehal, potem pa spet 
pride nov zagon, sprememba … Znova 
imam veselje. Vidite, da je veliko mladih. 
V zadnjem obdobju smo naredili preskok 
po kvaliteti, velikega tudi pri obisku na-
ših koncertov. V teh letih se je repertoar 
zelo spremenil. Včasih smo igrali bolj 
enostavne koračnice, danes pa je naš 
program zelo raznolik in mnogo bolj 

zahteven," je dejal Novak. Okrog trideset 
let je v medvoški godbi Klemen Avguštin 
iz Sp. Senice. "V zadnjem desetletju je pri-
šlo veliko mladih, kar se pozna. Igranje v 
godbi mi veliko pomeni, je del vsakdana. 
Ta koncert je največji dogodek. Nanj se 
dolgo pripravljamo. Zadnje dni je nekaj 
treme, zadovoljstvo po koncertu pa je ve-
liko," pa pravi Avguštin. 
Godba Medvode je zakorakala v novo 
desetletje. Irena Sonc Šlenc je za konec 
dodala še nekaj o načrtih za leto 2020: 
"Nekaj zamisli imamo. V januarju se 
bomo sestali in naredili plan. V mislih 
imamo gostovanje v Pragi in na Lošinju, 
morda se odločimo za udeležbo na ka-
kšnem tekmovanju. Vsekakor pa bomo 
še naprej delali na kvaliteti zvoka. To 
je orkestrska igra. Tukaj gre za to, da se 
med seboj slišimo, razumemo in ustvar-
jamo glasbo s tem, ko se poslušamo." 
In kam ona uvršča Godbo Medvode v 
primerjavi z drugimi v slovenskem pro-
storu? "Igrala sem že v nekaterih drugih 
godbah, tudi v tujini. Zlata sredina, kot 
je rekel Damir, se sliši zelo lepo. Mnenja 
so deljena. Nekateri bi rekli, da se godbe 
prepoznajo samo po tem, kako dobro se 
uvrstijo na tekmovanjih, jaz pa mislim, 
da je to, da napolnimo dvorano, dosti 
boljše merilo. To pomeni, da nas ljudje 
pridejo poslušat, jim je všeč naš zvok. Na 
to smo lahko ponosni. Ne vem, če je prav 
veliko godb, ki napolnijo 1200 sedežev. 
Zlata sredina se kar dobro sliši."
Ob obletnici je Območna enota Ljublja-
na okolica Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti podelila bronaste, srebrne 
in zlate Gallusove značke ter tri častne 
Gallusove značke za več kot trideset let 
godbeništva, ki so jih prejeli brata Rok 
in Gregor Jamnik ter Matej Škof.

Ob obletnici  
napolnili  
dvorano
Godba Medvode je s 
tradicionalnim koncertom 
počastila devetdeset let.

Medvoškim godbenikom se je pridružil tudi voditelj Tilen Artač.

Primož Novak je pri Godbi Medvode že 
štirideset let in je godbenik z najdaljšim 
stažem.
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V Knjižnici Medvode je bila od 18. decembra do 3. januarja 
na ogled fotografska razstava z naslovom Trideset slovesnih 
srečanj na Sv. Jakobu. Prvo srečanje je bilo tam že 23. decem-
bra 1990, na dan razglasitve izidov plebiscita, trideseto pa 26. 
decembra 2019, na dan samostojnosti in enotnosti.
Obletnico slovesnosti so obeležili tudi s posebno razstavo, na 
kateri je bila skozi fotografije prikazana zgodovina srečanj, ki 
so, kot poudarjajo organizatorji, postavljena nad dnevno po-
litiko, v smer dialoga, povezovanja in sodelovanja vseh ljudi 
dobre volje. Gre za pravo praznovanje državljanov, ki se vsako 
leto 26. decembra ne glede na vreme podajo na ta razglednik 
nad Medvodami. Fotografije za razstavo so prispevali trije fo-
tografi: Igor Modic iz Foto agencije Bobo, ki je bil na prvem 
srečanju, in Iztok Pipan s Televizije Medvode ter Peter Koše-
nina, ki je tudi sodelavec Sotočja, s fotografijami iz kasnejših 
let. Njihove fotografije so dokumenti časa, s katerimi so sku-
šali na čim bolj iskren in objektiven način prikazati dogaja-
nje na Sv. Jakobu. Ostale bodo del zgodovinskega spomina.
Na razstavi je bilo 23 fotografij, od tega pet nosilnih iz prve-
ga leta avtorja Igorja Modica, ostale pa so nastale v kasnejših 
letih. "Obujanje spominov na srečanja na Sv. Jakobu je tudi 
obujanje spominov na delovanje Televizije Medvode. Naša 
zgolj nekajčlanska ekipa je za dogodek na Sv. Jakobu izvedela 
prepozno, saj smo plebiscitne izide pričakovali skupaj z Godbo 
Medvode v centru Medvod. Kljub temu smo se odpeljali proti 
Sv. Jakobu, a z avtomobilom nismo prišli dlje kot do Brezovice, 
od koder smo s kamero naredili nekaj oddaljenih posnetkov in 
se odpeljali nazaj na praznovanje v Medvode. Je pa za zgodo-
vinske posnetke takratnega prvega srečanja poskrbel Igor Mo-
dic. Njegove fotografije imajo izjemno zgodovinsko vrednost. 
Vse od drugega srečanja pa je naša televizija stalnica dogodkov 
na Sv. Jakobu – kot medij in kot tehnična podpora organizacij-

skemu odboru. Vsakokrat nas spremlja tudi fotoaparat in na 
razstavi je le delček izmed 1200 fotografij, nastalih v preteklih 
letih," je povedal Iztok Pipan, pobudnik razstave, in dodal, da so 
format prireditve, ki se skozi leta ne menja, majhna površina 
prireditvenega prostora in velikokrat še vreme tisto, kar opre-
deljuje možnosti fotografiranja: "Se pa na vseh razstavljenih 
fotografijah vidi, da smo se fotografi trudili ujeti trenutke in 
pokazati kar največ tega, kako smo sami doživljali trenutke in 
občutke tistih, ki so bili v dogajanju pred našim objektivom. 
Skozi fotografski objektiv je to eden bolj zahtevnih dogodkov. 
So pa na fotografijah več ali manj vsi, ki so zaznamovali to 
obdobje." Peter Košenina je na srečanja na Sv. Jakob začel ho-
diti ravno zaradi fotografiranja za Sotočje: "Mislim, da sem bil 
prvič pred petimi leti. Presenetilo me je že to, kako se tam res 
pokaže pripadnost naši državi: z zastavami, slovensko pesmijo 
... Kot fotografu je prireditev po svoje izziv zaradi slabe osvetli-
tve. Poleg tega je težko dobiti kakšno res posebno zgodbo."
Na odprtju razstave so zbrane nagovorili Alojz Kovšca, pred-
sednik Državnega sveta Republike Slovenije, Nejc Smole, žu-
pan Občine Medvode, Janez Šušteršič iz Organizacijskega od-
bora Sv. Jakob 1990, Lojze Peterle, predsednik prve slovenske 
vlade, Igor Podbrežnik, direktor Knjižnice Medvode, v imenu 
avtorjev fotografij pa Iztok Pipan. V kulturnem programu so 
sodelovali Tone Kuntner, Ana Lucija Jezeršek ob spremljavi 
Jana Podjeda in Moški pevski zbor Preska, povezovala pa ga je 
Anica Horvat, ki je z zbranimi prav tako delila pogled na čase 
osamosvojitve Slovenije.
Srečanja na Sv. Jakobu gredo v četrto desetletje. "Prav je, da 
ne dovolimo, da se spomin na tiste čase zamegli. Želim si, da 
bi doživel še čim več Sv. Jakobov, da ta ogenj še žari v nas," je 
svoj nagovor zaključil Lojze Peterle.

Srečanja na Sv. Jakobu skozi fotografski objektiv
Na razstavi so bile na ogled fotografije Igorja Modica, Iztoka Pipana in Petra Košenine, 
skozi katere je bila prikazana zgodovina srečanj na Sv. Jakobu.

Peter Košenina (levo) in Iztok Pipan sta se trudila ujeti trenutke in 
pokazati kar največ občutenj tistih, ki so bili pred objektivom.

Nosilne fotografije razstave avtorja Igorja Modica, posnete 23. 
decembra 1990, na njih pa predstavniki takratne slovenske vlade na 
Sv. Jakobu



20 | KULTURA

PETER KOŠENINA

Moška vokalna skupina Foné Megale, 
ki deluje pod okriljem KUD-a Fran Sale-
ški Finžgar Senica, je konec novembra 
nastopila na osrednjeslovenskem regij-
skem tekmovanju pevskih zborov v Ko-
čevju in prejela srebrno priznanje. Na 
tekmovanju so nastopili prvič, priznanje 
pa jim je spodbuda za nadaljnje delo.
Čeprav deluje že dobra štiri leta, skupina 
na tekmovanju še ni bila. "Želeli smo, da 
nam strokovnjaki na zborovskem podro-
čju povedo, do kod sežemo in predvsem 
kaj moramo še izboljšati," je odločitev za 
nastop kratko komentiral umetniški vod-
ja skupine Dominik Jurca in dodal, da jim 

je priznanje spodbuda za nadaljnje delo. 
Pogoj za nastop na regijskem tekmova-
nju je uspešno odpeta kaka od zborovskih 
revij, ki jih območne izpostave javnega 
sklada za kulturne dejavnosti pripravljajo 
po vsej državi. Nastopijo lahko glasbene 
skupine (do 11 članov) in zbori (12 ali več 
članov). Foné Megale so lani maja nasto-
pili na reviji v Podpeči, strokovni sveto-
valec, ki je prisoten na vsaki od teh revij, 
pa jih je predlagal za nastop na regijskem 
tekmovanju. "Tekmovalni program je bil 
deloma določen. Vsaka skupina ali zbor 

je moral izvesti eno slovensko ljudsko 
skladbo, eno sodobno slovensko umetno 
skladbo, napisano po letu 1989, ter dve 
skladbi po lastnem izboru. Zapeli smo 
skladbe Pater noster Alberta de Klerka, 
belokranjsko ljudsko Igraj kolce v priredbi 
Jakoba Ježa, Prešernovo Canzono (Dekle s 
svetlimi očmi) Walterja Lo Nigra in šalji-
vo skladbo Nos Hrabroslava Volariča," je 
program opisal Jurca.
Skupino Foné Megale sestavljajo Domi-
nik Jurca, Miha Osredkar, Uroš Medar 
in Klemen Jerinc.

Foné Megale  
do srebrnega 
priznanja
Konec novembra so prvič 
nastopili na zborovskem 
tekmovanju.

Foné Megale so na regijskem tekmovanju pevskih zborov prejeli srebrno priznanje. 
Fotografija je z lanskega letnega koncerta.
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Gledališčniki KUD Fran Saleški Finžgar Senica so novoletne 
praznike popestrili z novo komedijo Pusti tatu, da pošteno 
krade! italijanskega avtorja Daria Foja. Na majhnem seni-
škem odru se v slabi uri zapletejo poti tatov, politikov in po-

ročenih varajočih parov, na koncu pa je za vse skupaj kriv 
nesporazum.
Komedija Pusti tatu, da pošteno krade! je klasična situacijska 
komedija, ki je polna preobratov in zapletov. Začne se z vlo-
mom v podžupanovo stanovanje. Profesionalni tat Vili (igra 
ga Janez Padar) bi rad nabral plen za nadležno ženo Marijo 
(Francka Oblak), ki ga ves čas moti po telefonu. Vmes se do-
mov vrne hišni gospodar Srečko (Miran Pustovrh) z ljubico Ju-
lijo (Damjana Jenko). Tat se skrije v uro, a ga njeno zvonjenje 
pripravi do tega, da se izda. Ko se poskuša izviti iz zagate, ga 
žena še kar naprej kliče. Kmalu se s svojim ljubimcem Tonči-
jem (Tilen Podlogar) iz Portoroža vrne tudi Srečkova žena Ana 
(Eva Knific) in zapletom s pojasnjevanjem situacije ni konca. 
Nazadnje v zagati pristane še tatinska vajenka Ana Veber, ki 
se v hiši znajde po naročilu profesionalca. "V hiši je nenadoma 
veliko ljudi, ki pa so med seboj prepleteno povezani. Laži, pre-
vare in kraje se znajdejo v istem stanovanju, kar povzroči velik 
nesporazum. Predstava je lahkotna komedija, ki vas bo gotovo 
nasmejala," o igri pravi njen režiser Konrad Pižorn - Kondi.
Na Senici so komedijo Pusti tatu, da pošteno krade! trikrat že 
uprizorili, tri predstave pa so na vrsti še ta konec tedna. Gle-
dališčniki sporočajo, da je zaradi omejenega števila sedežev 
nujna rezervacija vstopnic.

Na Senici kradejo!
Novoletne praznike so popestrili s komedijo, polno zmešnjav.

Tatovi, žene, možje, ljubice in ljubimci – nesporazum



VSEBINA

1.  ODLOK o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Medvode

1.

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. 
US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 
določb 218.–218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-
-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 
66/17 – odl. US), 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 
83/18 in 19/19) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 
51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski 
svet Občine Medvode na nadaljevanju 8. seje dne 11. decembra 2019 
sprejel

ODLOK
o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

v občini Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se določajo podlage za odmero nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo):
• evidence za odmero nadomestila,
• zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
• območja, ki so predmet odmere nadomestila,
• merila za določitev višine nadomestila,
• zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere nadomestila,
• oprostitve plačila nadomestila.

2. člen
(gradbena parcela)

(1)  Izraz gradbena parcela, ki se uporablja v tem odloku, predstavlja 
zem ljišče z zgrajeno stavbo ali namenjeno gradnji stavbe, na katerem 
so vse površine potrebne za funkcioniranje stavbe, je trajno namenje-
no redni rabi te stavbe in je kot tako določeno skladno s predpisi s 
področja graditve in urejanja prostora ter tem odlokom.
(2) Gradbena parcela je lahko sestavljena iz ene ali več zemljiških par-
cel ali njihovih delov, mora pa biti v celoti v območju namenske rabe, 
kjer je gradnja dovoljena.

3. člen
(zazidana stavbna zemljišča)

(1)  Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so 
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi 
objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in zemljišča, 
na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z 
gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Če določena stavba, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, 
gradbene parcele nima določene, se do njene določitve za zazidano 
stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri 
stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del 
površine takšne parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

4. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)

(1)  Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, za katera 
je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna 
grad nja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potre-
be zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znano-
sti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih 
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture 
in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(2) Če na posameznem od zgoraj navedenih zemljišč stoji objekt, se kot 
nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška parcela, na kateri stoji 
takšen objekt, od katere se odšteje površina gradbene parcele.
(3) Če gradbena parcela ni določena, se do njene določitve kot nezazi-
dano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele, na kateri stoji 
objekt, od katere se odšteje površina fundusa objekta, pomnožena s 
faktorjem 1,5.
(4) Nezazidano stavbno zemljišče je lahko sestavljeno iz ene ali več 
zemljiških parcel kakor tudi dela zemljiške parcele.
(5) Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih je 
zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo iz javnega omrežja, odva-
janje odpadne vode in odstranjevanje odpadkov ter možnost dostopa 
na javno cesto.
(6) Šteje se, da je oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odpadne 
vode in odstranjevanje odpadkov ter možnost dostopa na javno cesto 
zagotovljena, če se zemljišče lahko šteje za opremljeno stavbno zemlji-
šče skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju.

II. EVIDENCE ZA ODMERO NADOMESTILA

5. člen
(evidenca stavbnih zemljišč)

Za potrebe odmere nadomestila upravni organ občine, pristojen za 
odmero nadomestila (v nadaljevanju: pristojni organ občine), vodi in 
vzdržuje evidenco stavbnih zemljišč. Podatke za evidenco stavbnih 
zemljišč pristojni organ občine pridobiva iz gostujočih in lastnih zbirk 
podatkov.

6. člen
(gostujoče zbirke podatkov)

(1)  Gostujoče zbirke podatkov se privzamejo iz državnih, občinskih in 
ostalih evidenc.
(2) Gostujoče zbirke podatkov iz državnih evidenc so:
•  podatki o površinah, dejanski rabi in identifikatorjih nepremičnin iz 

Registra nepremičnin, Katastra stavb in Zemljiškega katastra,
•  podatki o zavezancih iz Poslovnega registra Slovenije, Poslovnega 

registra dejavnosti, Centralnega registra prebivalstva in Zemljiške 
knjige,

•  podatki o komunalni opremljenosti iz Zbirnega katastra gospodar-
ske javne infrastrukture,

Uradne objave Občine Medvode
številka 1, 10. januar 2020

URADNE OBJAVE | 21 



22 | URADNE OBJAVE

•  podatki državnih prostorskih in ostalih upravnih aktov iz Prostor-
skega informacijskega sistema ali pristojnih upravnih organov, ki te 
podatke izdajajo.

(3) Gostujoče zbirke podatkov iz občinskih evidenc so:
• podatki občinskih prostorskih aktov,
•  podatki o komunalni opremljenosti iz katastrov upravljavcev gospo-

darske javne infrastrukture.

7. člen
(lastne zbirke podatkov)

(1)  Lastne zbirke podatkov, ki so namensko vzpostavljene za odmero 
nadomestila, so:
• območja odmere nadomestila,
•  opremljenost stavbnega zemljišča z gospodarsko javno infrastruk-

turo,
• nezazidana stavbna zemljišča,
• zunanje poslovne površine,
• oprostitve plačevanja nadomestila.
(2) Lastne zbirke podatkov iz prvega odstavka upravlja občina.

8. člen
(podatki v evidenci stavbnih zemljišč)

V evidenci stavbnih zemljišč se vodijo naslednji podatki:
•  površina in dejanska raba stavb ali stavbnih delov in zemljiških par-

cel ali njenih delov z identifikacijsko oznako,
•  podatki o zavezancih (naziv, naslov, matična in/ali davčna številka 

zavezanca, delež),
•  lastne zbirke podatkov za odmero nadomestila stavb ali stavbnih 

delov in zemljiških parcel ali njenih delov,
•  število točk za posamezno nepremičnino po posameznem merilu za 

določitev višine nadomestila,
• znesek nadomestila,
• oprostitve,
• drugi podatki potrebni za odmero nadomestila.

9. člen
(vpogled v podatke)

(1)  Lastniki stavbnih zemljišč so skladno s predpisi, ki urejajo eviden-
tiranje nepremičnin in drugimi predpisi, odgovorni za pravilnost podat-
kov o površinah nepremičnin, dejanskih rabah nepremičnin in zavezan-
cih v evidenci stavbnih zemljišč.
(2)  Zavezanci imajo pri pristojnem organu občine kadarkoli pravico do 
vpogleda ali pridobitve potrdila o podatkih v evidenci.
(3)  Zavezanec lahko poda predlog za spremembo podatkov za odmero 
nadomestila pristojnemu organu občine.

III. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ

10.  člen
(določitev površine in namena zazidanega stavbnega zemljišča)

(1)  Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen 
se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih pro-
storov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto 
tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le–ta vpisana kot samo-
stojni stavbni del.
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se do-
loči kot neto tlorisna površina vseh prostorov posameznega stavbnega 
dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, 
ki so funkcionalno povezani z njim.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zu-
nanje poslovne površine, se določi kot površina zemljiške parcele ali 
njenega dela, ki je namenjena za opravljanje poslovne dejavnosti.
(4) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se privzame iz po-
datka o dejanski rabi stavbe. V primeru, da podatek o dejanski rabi ni 
skladen z gradbenim ali uporabnim dovoljenjem, se pri odmeri nado-

mestila uporabijo podatki iz dokončnega gradbenega oziroma uporab-
nega dovoljenja.
(5) Če podatek o površini ali namenu uporabe zazidanega stavbnega 
zemljišča v uradnih evidencah ne obstaja, le-tega na podlagi ugotovi-
tve dejanskega stanja (terenski ogled, podatki iz projektne dokumen-
tacije, druge javne evidence ali uradni dokumenti drugih upravnih orga-
nov, ipd.) določi pristojen organ občine. Na ta način pridobljen podatek 
se pred odmero posreduje zavezancu.
(6) Občina obvesti zavezance za zazidana stavbna zemljišča – zunanje 
poslovne površine, o podatkih za odmero nadomestila – zunanje po-
slovne površine, le ob prvem vpisu v lastno zbirko podatkov.
(7) Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča ali zazidanega stavbnega zemljišča – zunanje po-
slovne površine s podatki pristojnega organa občine ne strinja, mora v 
roku 30 dni od seznanitve s podatki za odmero, predlagati vpis novih 
ali spremenjenih podatkov v evidence pri pristojnem organu občine ali 
predlagati vpis novih ali spremenjenih podatkov v uradne evidence pri 
pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin, če se pritožba nanaša na površino stavbe oziroma stavb-
nega dela ali površino zemljiške parcele oziroma njenega dela.
(8) Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavb-
nega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali spremenjenih podatkov v 
skladu z določili prejšnjega odstavka, se šteje, da so podatki pristojne-
ga organa občine pravilni.
(9) Ne glede na določila prvega do četrtega odstavka tega člena se pri 
odmeri nadomestila v primeru gradnje ali spremembe namembnosti 
uporabijo podatki iz dokončnega gradbenega dovoljenja.

11. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)

(1)  Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina 
zemljiške parcele, ali njenega dela, ki je namenjena gradnji, ob upošte-
vanju 4. člena tega odloka.
(2) Občina obvesti lastnike oziroma zavezance zemljiških parcel ali nje-
nih delov, ki se po določbah 4. člena tega odloka štejejo za nezazida-
no stavbno zemljišče, o podatkih za odmero nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča (le ob prvem vpisu v lastno zbirko 
podatkov).
(3) Če se lastnik oziroma zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki pristojnega organa obči-
ne ne strinja, mora v roku 30 dni od seznanitve s podatki za odmero, 
predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov 
v evidence pri pristojnem organu občine ali predlagati vpis novih ali 
spremenjenih podatkov v uradne evidence pri pristojni geodetski upra-
vi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, če se pritož-
ba nanaša na površino zemljiške parcele ali njenega dela.
(4) Če lastnik oziroma zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali spreme-
njenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, se šteje, da so 
podatki pristojnega organa občine pravilni.

IV. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA

12.  člen
(območja odmere nadomestila)

(1)  Območja, ki so predmet odmere nadomestila (v nadaljevanju: ob-
močja), so: 

OBMOČJE NASELJA

1 naselje Medvode – del

2

naselje Medvode – del, Goričane – del, Ladja, Rakovnik 
– del, Sora – del, Spodnja Senica – del, Spodnje Pirniče 
– del, Vaše – del, Verje – del, Vikrče – del, Zbilje – del, 
Zgornja Senica – del, Zgornje Pirniče – del, 
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Belo – del, Dol, Dragočajna, Golo Brdo – del, Hraše – 
del, Moše, Seničica – del, Smlednik – del, Sora – del, 
Spodnja Senica – del, Topol pri Medvodah – del, Valbur-
ga, Zavrh pod Šmarno goro – del, Zbilje – del, Zgornja 
Senica – del, Žlebe – del

4

Belo – del, Brezovica pri Medvodah, Golo Brdo – del, 
Goričane – del, Hraše – del, Medvode – del, Osolnik, 
Rakovnik – del, Seničica – del, Setnica-del, Smlednik – 
del, Sora – del, Spodnje Pirniče – del, Studenčice, Te-
hovec, Topol pri Medvodah – del, Trnovec, Vaše – del, 
Verje – del, Vikrče – del, Zavrh pod Šmarno goro – del, 
Zgornje Pirniče – del, Žlebe – del

(2) Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so podrobneje prikazana 
na pregledni karti »Pregledna karta območij odmere nadomestila«, ki je 
sestavni del tega odloka in je na vpogled v prostorih občinske uprave. 

V. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

13.  člen
(splošna merila)

(1)  Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se 
upoštevajo naslednja merila:
• lega in namen stavbnega zemljišča,
•  opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne 

opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture.
(2) Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se 
upošteva naslednje merilo:
• lega in namen stavbnega zemljišča.

14. člen
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča)

(1)  Po namembnosti se zazidana stavbna zemljišča razvrščajo v skladu 
s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov, in sicer na poslovni in stano-
vanjski namen.

NAMEN STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA

PODROBNEJŠI OPIS

POSLOVNI NAMEN

A gospodarski in 
poslovni namen

industrijska proizvodnja, energetika, obr-
tna proizvodnja, zunanja trgovina, po-
slovne storitve, agencije, bančništvo, me-
njalnice, borze, zavarovalnice, poslovna 
združenja, zasebne zdravstvene ustanove, 
trgovina na debelo

B storitveni in 
trgovski namen

gostinstvo, storitve s področja turističnega 
posredovanja, trgovina na drobno, obrtne 
storitve, servisne dejavnosti

C namen javnih 
služb in storitev 
ter družbenih 
dejavnosti

železniški promet, storitve na področju 
telekomunikacij, komunalna dejavnost, 
ribištvo, javna uprava, politične organiza-
cije, društva, osnovno izobraževanje, znan-
stvene in raziskovalne dejavnosti, kulturno 
umetniške dejavnosti, telesna kultura in 
rekreacija, dejavnosti s področja družbene-
ga zdravstvenega varstva, otroško varstvo, 
mladinski domovi, socialne ustanove

D kmetijski namen, 
ki jih opravljajo  
gospodarske 
družbe

kmetijske storitve in kmetijska proizvod-
nja, vrtnarstvo in drevesnice

STANOVANJSKI NAMEN

E stanovanjski 
namen

stanovanja v večstanovanjskih stavbah, 
stanovanjske družinske hiše, samski do-
movi, dijaški domovi, domovi za ostarele, 
garaže, ki niso del poslovnega namena

(2) Za namen stavbnega zemljišča se dejavnostim po posameznih ob-
močjih določi naslednje število točk:

NAMEN STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
ŠTEVILO TOČK

1 2 3 4

A gospodarski in poslovni namen 1100 1000 620 200

B storitveni in trgovski namen 900 700 500 180

C namen javnih služb in storitev 
ter družbenih dejavnosti

500 400 300 100

D kmetijski namen, ki jih 
opravljajo gospodarske družbe

150 110 70 30

E stanovanjski namen 70 50 30 15

(3) Za namen stavbnega zemljišča zunanje poslovne površine se po po-
sameznih območjih določi naslednje število točk:

NAMEN STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
ŠTEVILO TOČK

1 2 3 4

zunanje poslovne površine 250 200 150 50

15. člen
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z infrastrukturo)

Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in omrežji ko-
munalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastruk-
ture se vrednoti z naslednjimi točkami:

INFRASTRUKTURA
OPREMLJENOST STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA
ŠTEVILO 

TOČK

cestno omrežje vsa stavbna zemljišča 60

kanalizacijsko 
omrežje

stavbna zemljišča, ki jih je 
možno priključiti

70

vodovodno 
omrežje

stavbna zemljišča, ki jih je 
možno priključiti

20

plinovodno 
omrežje

stavbna zemljišča, ki jih je 
možno priključiti

30

avtobusno posta-
jališče

v razdalji 500 m od stavbnega 
zemljišča

10

16. člen
(namen nezazidanega stavbnega zemljišča)

Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti na na-
slednji način:

NAMEN STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
OBMOČJE

1 2 3 4

S stavbna zemljišča za stanovanj-
ski namen

140 115 55 45

O ostala stavbna zemljišča 400 320 160 120

VI. ODMERA NADOMESTILA

17.  člen
(določitev višine nadomestila)

(1)  Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se določi 
kot vsota točk, dobljenih iz 14. in 15. člena tega odloka, ki se pomnoži 
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s površino zazidanega stavbnega zemljišča ter z letno vrednostjo točke 
za odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča.
(2) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča za poslov-
ni namen – zunanje poslovne površine, se določi kot število točk, do-
bljenih iz 14. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega 
stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine 
ter z letno vrednostjo točke za odmero nadomestila za zazidana stavb-
na zemljišča
(3) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi 
kot število točk, dobljenih iz 16. člena tega odloka, ki se pomnožijo s 
površino nezazidanega stavbnega zemljišča ter z letno vrednostjo toč-
ke za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča.

18.  člen
(vrednost točke)

(1)  Letna vrednost točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča 
znaša 0,003636 EUR.
(2) Letna vrednost točke za odmero nadomestila se, do konca leta za 
naslednje leto, določi na predlog župana s sklepom Občinskega sveta 
Občine Medvode.
(3) Če sklep iz prejšnjega odstavka ni sprejet, velja vrednost točke iz 
predhodnega leta.

19. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)

(1)  Zavezanec za plačilo nadomestila je njegov uporabnik. Če le–ta ni 
znan, je zavezanec za plačilo lastnik ali upravljavec.
(2) Za dokazilo pri določitvi uporabnika se šteje:
•  najemna pogodba med lastnikom nepremičnine in najemnikom 

(uporabnikom),
• overjena izjava lastnika in uporabnika,
• druge verodostojne listine, ki dokazujejo uporabnika oz. upravljavca.

20. člen
(odmera nadomestila)

(1)  Odmera nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi na 
stavbni del natančno.
(2) Odmera nadomestila za zunanje poslovne površine se določi na ze-
mljiško parcelo ali del zemljiške parcele natančno.
(3) Odmera nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi na 
zemljiško parcelo ali del zemljiške parcele natančno.
(4) Pristojni organ občine posreduje podatke za odmero nadomestila 
pristojnemu davčnemu organu.
(5) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri pristojni 
davčni organ z odločbo.

21. člen
(pritožba)

Zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
lahko zavezanec uveljavlja pravna sredstva skladno z zakonom, ki ureja 
davčni postopek.

VII. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

22. člen
(oprostitve plačila nadomestila)

(1)  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:
•  za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki se neposredno upo-

rabljajo za potrebe obrambe RS,
•  za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzu-

larna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
•  za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih upora-

bljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v med-
narodnem sporazumu drugače določeno,

•  za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejav-
nost.

(2) Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja 
za:
•  zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe 

ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je 
v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposre-
dno plačal komunalni prispevek in sicer za dobo pet let. O oprostitvi 
odloča pristojni organ z odločbo. Petletna oprostitev prične teči z 
dnem prijave stalnega bivališča. Upošteva se, če zavezanec pri ob-
čini predloži vlogo za oprostitev, in sicer od dneva vložitve popolne 
vloge, razen v primeru, ko je postala odločba o oprostitvi pravno-
močna po izdaji odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča. V tem primeru se oprostitev upošteva s 1.1. naslednje-
ga leta. Zoper odločbo o oprostitvi je možna v roku petnajstih dni od 
njene vročitve, pritožba na župana Občine Medvode,

•  zavezanca za čas, ko je prejemal denarne dodatke po predpisih o so-
cialnem varstvu in to z ustreznimi dokazili izkaže. Izredna denarna 
socialna pomoč se po tem členu ne uvršča med denarne dodatke. O 
oprostitvi odloča pristojni organ občine po splošnem upravnem po-
stopku, zavezanec pa mora predlog za oprostitev vložiti najkasneje 
do konca tekočega leta za oprostitev plačila nadomestila v prihaja-
jočem odmernem letu. V izjemnih primerih pa se lahko upoštevajo 
le tisti zahtevki zavezancev za oprostitev, pri katerih odmerni posto-
pek še ni pravnomočno končan.

VIII. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI

23. člen
(dokončanje postopkov v prehodnem obdobju)

Postopek za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki 
se je pričel pred uveljavitvijo tega odloka, se dokonča po predpisih, ki 
so veljali ob njegovi uvedbi.

24. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu 
za uporabo stavbnega  zemljišča v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 
80/16).

25. člen
(začetek veljave in uporabe)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, upo-
rabljati pa se začne 1. januarja 2020.

Številka: 422-41/2019-8
Medvode, dne 11. 12. 2019

  Župan
  Občine Medvode
  Nejc Smole

V glasilu Sotočje informativno objavljamo le izbrane odloke, pravilnike in 
sklepe Občinskega sveta Občine Medvode. Uradne objave Občine Med-
vode so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, gradiva Občin-
skega sveta Občine Medvode pa so dostopna tudi na www.medvode.si. 
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PETER KOŠENINA

Sorške face so mladi sorški orgličarji, ki 
so v začetku decembra lani prvič nasto-
pili na samostojnem koncertu. Predsta-
vili so se s slovenskimi in tujimi sklad-
bami, od katerih so nekatere za orglice 
priredili sami ali pa so pomagali pri pri-
redbi. Polno dvorano kulturnega doma 
v Sori so z nastopom navdušili.
Doslej smo lahko poslušali njihove kraj-
še nastope na različnih kulturnih do-
godkih, na decembrskem Miklavževem 
koncertu pa so bili prvič sami v sredi-
šču pozornosti. Skupino sestavljajo Ažbe 
Perme, sestri Katarina in Staša Pelko ter 
brata Timotej in Benjamin Avsec. Stari 
so od 12 do 15 let, orglice pa igrajo že 
pet let. Delujejo pod okriljem KUD Oton 
Župančič iz Sore. Najraje igrajo skladbo 
Pat in Mat, ki jo poznamo iz češke ani-
mirane serije o nerodnežih, ki iz vsa-
kega opravila naredita zmešnjavo. Na 
sorškem odru sta med skladbo krasila 
novoletno jelko, a ne ravno uspešno. 

Sorške face v svoje skladbe poleg orglic 
rade vključijo tudi druga glasbila, kot so 
kitara, klavir in cajon. Skladbo Alone so 
za orglice priredili sami. Prvi umetniški 
vodja skupine je bil Marjan Urbanija, 
lansko jesen pa je njegovo mesto pre-
vzel Martin Pustinek. 
Na Miklavževem koncertu Sorških fac 
so nastopili tudi gostje iz Glasbene šole 
Emila Adamiča z Dobrove pri Ljubljani 
in otroški zbor Župnije Sora Rosa. Face 
bodo že prihodnji mesec nastopile na 
mednarodnem orgličarskem festivalu v 
Mokronogu, veliko nastopov pa jih čaka 
tudi v nadaljevanju leta. 

Prvi koncert 
Sorških fac
V skladbe poleg orglic 
vključijo tudi druga 
glasbila.

Sorške face najraje igrajo skladbo Pat in Mat iz češke animirane serije. Na odru sta 
nerodneža krasila novoletno jelko.

Skupino sestavljajo Ažbe 
Perme, sestri Katarina in Staša 
Pelko ter brata Timotej in 
Benjamin Avsec. Stari so od 12 
do 15 let, orglice pa igrajo že pet 
let. Delujejo pod okriljem KUD 
Oton Župančič iz Sore.

Kupon velja do 5. 2. 2020.





Podarjamo vam test zavor 
na novi testni stezi.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost 
občin Slovenije in Ministrstvo Republi-
ke Slovenije za kulturo so 3. decembra, 
na Ta veseli dan kulture, v Kulturnem 
domu Medvode tretjič podelili nazive 
Branju prijazna občina. To je naziv, ki 
je namenjen spodbujanju aktivnostim 
lokalne skupnosti za izboljšanje bralne 
pismenosti in kulture.
Od leta 2017 je naziv Branju prijazna ob-
čina prejelo 38 občin, Občina Medvode 
v letu 2018, lani pa so gostili slovesno 
podelitev, na kateri so naziv prejele še 
občine Cirkulane, Dobrepolje, Hoče - 
Slivnica, Mežica, Postojna, Polzela, Rav-
ne na Koroškem in Ruše ter Mestna ob-
čina Maribor in Mestna občina Velenje. 
Zbrane so nagovorili Nejc Smole, župan 
Medvod, dr. Vladimir Prebilič, podpred-
sednik Skupnosti občin Slovenije in žu-

pan občine Kočevje, ter mag. Tatjana 
Likar, svetovalka za knjižničarstvo na 
Ministrstvu RS za kulturo. S povezoval-
ko dogodka Carmen L. Oven so se o bra-

nju kot vrednoti pogovarjali novinarka 
Ksenija Horvat, pisatelj in prevajalec 
Boštjan Gorenc Pižama in že omenjeni 
dr. Vladimir Prebilič.

Gostili branju prijazne občine
Občina Medvode je ta naziv dobila leta 2018, decembra pa je gostila tretjo podelitev 
nazivov. Branju prijaznih je skupaj osemintrideset občin.

S povezovalko dogodka Carmen L. Oven so se o branju kot vrednoti pogovarjali novinarka 
Ksenija Horvat, dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije in župan 
Kočevja, ter pisatelj in prevajalec Boštjan Gorenc Pižama.

   Eva
Černe
     Vlado Kreslin

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Medijski pokrovitelji: 

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020, ob 19. uri

ob spremljavi 
Policijskega

orkestra

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka 
/Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj
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Božični koncert je bil za omenjeni zbor, 
ki so ga organizirali v sodelovanju s KUD 
Smlednik, eden večjih in edini samostoj-
ni nastop v preteklem letu. Dvajsetčlan-
ski zbor, ki sicer večinoma prepeva cer-
kvene melodije, koncerte rad popestri z 
angleškimi, ruskimi, slovaškimi, tudi 
latinskimi izvedbami. "Božični koncert 
vsako leto obogatimo z novimi sklad-
bami, ki so za nas zanimivejše in zah-
tevnejše. Tako rastemo, se razvijamo in 
dvigujemo kvaliteto. Letošnje novosti so 
latinske O salutaris hostia, Laudate Do-
minum, Panis angelicus ter ruska Bogo-
roditse devo. Druge skladbe so klasike in 
večne stalnice, saj so nastopajočim pri 
srcu, med ljudmi pa lepo sprejete," je za-
upala zborovodkinja Agata Vovk. Pevce 
je s klavirjem spremljala Eva Dobnikar, 
nastopili so tudi solisti Agata Vovk ter 
Manca in Robert Malovrh. Pridružil se 

jim je Otroški pevski zbor, ki ga vodita 
Katja in Primož Stare. "S tem koncertom 
želimo božič na drugačen način še bolj 
približati ljudem, da v sebi začutijo mir 
preko glasbe," je še povedala Agata Vovk. 

Predsednik zbora Primož Stare je za konec 
še pojasnil, da bo leto 2020 zanje posebno 
leto, saj praznujejo trideset let delovanja. 
Jubilej bodo s koncertom obeležili v začet-
ku junija v smleški cerkvi sv. Urha.

Božič približali na drugačen način
Zadnjo decembrsko nedeljo je bila cerkev sv. Urha v Smledniku odeta v božične 
melodije. Miru je z božičnim koncertom zaželel Mešani pevski zbor sv. Urh Smlednik.

Božični koncert Mešanega pevskega zbora sv. Urh Smlednik / Foto: Tina Dokl 

MAŠA LIKOSAR

Tokratni koncert Lovskega pevskega 
zbora Medovode, ki letos beleži že štiri-
inštirideset let delovanja in deluje pod 
okriljem Kulturnega društva Simona 
Jenka, je bil sestavljen iz treh delov. V 
prvem smo pod vodstvom zborovodje 
Milana Bajžlja slišali venček veselih, 
narodno-zabavno obarvanih napevov. 
Med njimi je izstopala lovska skladba 
Franca Klančnika Ko petelin svatuje. V 
drugem delu so nastopili gostje večera 
– pevska skupina Cintare iz Ljubljane z 
umetniško vodjo Miro Nastran. Ljudske 
pevke so z glasbo popeljale vse od slo-
venske Istre, Rezije, vzhodne Štajerske, 
do Bele krajine in osrednje Slovenije. 
Splet belokranjskih pesmi so izvedle ob 
spremljavi Ad hoc tamburaške skupine. 
V zadnjem sklopu pa je ponovno nasto-
pil osrednji zbor z božičnimi skladbami.

Predsednik zbora Janez Šubic je poja-
snil, da jih letos čaka velik organizacij-
ski zalogaj, saj gostijo 47. Srečanje lo-
vskih pevskih zborov in rogistov, kjer se 

bo predstavilo okoli štiristo nastopajo-
čih. Dogodek bo s podporo Občine Med-
vode in Lovske zveze Slovenije potekal 6. 
junija v športni dvorani v Medvodah. 

Od narodno-zabavnih, ljudskih do božičnih melodij
Lovski pevski zbor Medvode je nekaj dni pred božičem v Kulturnem domu Medvode 
pripravil tradicionalni božično-novoletni koncert. 

Božično-novoletni koncert Lovskega pevskega zbora Medvode (na sliki) z gosti pevsko 
skupino Cintare iz Ljubljane / Foto: Primož Pičulin 
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Društvo tabornikov Rod dveh rek Med-
vode je decembra obeležil 35 let delova-
nja. V programu prireditve so skozi be-
sede, slike in nastope zbranim približali 
delovanje rodu od začetkov do danes. 
Zametki taborništva v Medvodah segajo 
v leto 1975, ko je bila v Medvodah usta-
novljena prva taborniška enota, 26. ok-
tobra 1984 pa je zaživel samostojen rod. 
Od takrat naprej taborniki v Medvodah 
neprekinjeno z vzponi in padci vodijo 
tedenska srečanja, organizirajo različ-
ne akcije, letna taborjenja in predvsem 
vzgajajo mlade v samostojne, odgovor-
ne, aktivne in solidarne posameznike. 
Povprečna starost vodstva v rodu je 19 
let in pol. Od zadnje proslave je minilo 
pet let in natančneje so predstavili pet 
večjih prelomnic tega zadnjega obdobja. 
"Prva je, da od leta 2016 delujemo v Go-
renjskem območju, ne več v Obljubljan-
skem. Istega leta smo dobili tudi nove 
prostore, kar je največja prelomnica. 
Dolga leta je bilo medvoško taborništvo 
vezano na Rezidenco, na prostor v pri-
tličju na Ulici k studencu 6. Z željo biti 
bližje naravi in z dobrim sodelovanjem 
ter veliko podporo Občine Medvode pa 
smo od leta 2016 naprej v novih prosto-
rih v Preski pod Čerenom. Prijelo se jih 
je ime Hiška. Še vedno potekajo obnovi-
tvena dela. Zgornji prostor se trudimo 

spremeniti v udobna skupna ležišča in 
shrambo. V juniju 2019 smo s podjetjem 
Goodyear uspešno začeli tudi ''projekt 
ograja'', ki bo dokončana v letu 2020. V 
letu 2017 smo ponovno oživili naše tek-
movanje Močne ukane. Bile so že 17. po 
vrsti. Vesela novica za vse nas je tudi, 
da bodo do naslednjega tabora naši šo-
tori dočakali temeljito popravilo. Peta 
in s tem zadnja prelomnica pa je izdaja 
pesmi našega Martina Kiklja Bedenči-
ča. Za vsakega člana vodstva je napi-
sal besedilo pesmi, ga uglasbil in sam 

doma posnel zvočni zapis," je povedala 
Nina Kozamernik, ki je povezovala pro-
gram. Z nastopi so ga obogatili tabor-
niki sami. Ob obletnici so podelili tudi 
bronaste znake in srebrni znak Zveze 
tabornikov Slovenije. 
Zbrane so nagovorili Nejc Smole, žu-
pan Medvod, Gregor Matavž, načelnik 
za vzgojo in izobraževanje ter delo z 
odraslimi v Zvezi tabornikov Slovenije, 
in Anže Jenko, starešina Društva tabor-
nikov Rod dveh rek Medvode. "Kaj je v 
resnici ključ, da taborništvo, skavtstvo 
deluje že več kot sto let, da nas je vsako 

leto več? V Sloveniji smo največja vzgoj-
na prostovoljna mladinska organizaci-
ja. Prav tako tudi v svetu. V Sloveniji nas 
je okrog osem tisoč, v svetu gremo že 
proti stotim milijonom. To so izjemne 
številke. Odgovoren, solidaren, angaži-
ran in avtonomen posameznik je vzgoj-
ni ideal, proti kateremu gremo. Naše 
poslanstvo je vzgoja posameznikov v 
sistem vrednot, za katere verjamemo, 
da so res pozitivne. S temi vrednotami 
mi ustvarjamo boljši svet in to je tisto, 
kar nas poganja. Vzgajamo s pomo-

čjo narave. Tudi vam to dobro uspeva. 
V izvršnem odboru smo zelo ponosni 
na vas in veseli, da se vključujete v vse 
nacionalne dogodke in da organizirate 
Močne ukane. Verjamem, da ustvar-
jate boljši svet in da boste to delali še 
naprej. Svet bo boljši, ko bo več ljudi 
živelo v skladu s taborniškimi vredno-
tami. Širite idejo taborništva še naprej," 
je med drugim povedal Gregor Matavž. 
Anže Jenko je dejal, da je taborništvo 
način življenja: "Smo velika družina in 
smo na pravi poti." Zahvalil se je tudi 
starejšim tabornikom, ki so postavili 
temelje, na katerih delajo naprej. Nekaj 
več besed je dodal še o novih prostorih v 
Preski: "Idejna zasnova je, da bi z uredi-
tvijo okolice pridobili več prostora, kjer 
bi lahko bilo postavljenih okrog dvajset 
šotorov. Na drugi strani ribnika želimo 
urediti učilnico v naravi, ki bi jo lahko 
uporabljale tudi osnovne šole iz bližine. 
V sodelovanju z osnovnimi šolami bi 
uredili učno pot po gozdu, postavili bi 
stalno orientacijo v bližini. V hišo smo 
vložili že veliko ur in sredstev, tako da 
gre obnova proti koncu. Vzpostaviti želi-
mo skupna ležišča za 15 oseb. Upam, da 
bomo vse te ideje lahko uresničili, seve-
da ob pomoči občine." 
Po koncu uradnega dela je sledila še ča-
janka.

Medvoški taborniki samostojni petintrideset let
V Društvu tabornikov Rod dveh rek Medvode so predstavili svojo petintridesetletno 
zgodovino in tudi prelomnice zadnjega obdobja. Med drugim so dobili nove prostore.

Medvoški taborniki s torto za petintrideset let

Zametki taborništva v Medvodah segajo v leto 1975, ko je bila v 
Medvodah ustanovljena prva taborniška enota, 26. oktobra 1984 
pa je zaživel samostojen rod.
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ELEKTRIČNI ALI BENCINSKI/DIZELSKI MOTOR
PEUGEOT 3D i-Cockpit®*
POLAVTONOMNA VOŽNJA**

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 0 do 7,8 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 176 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 
0,0398 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00060 g/km. Število delcev: od 0 do 4,20. 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. *Serijsko odvisno od nivoja 
opreme. **Inteligentne funkcije za pomoč pri vožnji in večjo varnost. Na voljo kot opcijska oprema.

NOVI PEUGEOT 208
ODDOLGOČASI PRIHODNOST

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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opreme. **Inteligentne funkcije za pomoč pri vožnji in večjo varnost. Na voljo kot opcijska oprema.
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Ideja za dogodek se je rodila pred dvajsetimi leti, ko je kvartet 
v sestavi Bogdan Jerič, Rok Rotar, Andrej Pristov in Ivan Rom-
šek osnoval pobudo in jo s pomočjo Kluba lastnikov in ljubite-
ljev klasičnih motociklov C.M.O.C. iz Vižmar, Old Twin kluba 
iz Valburge in medvoškega Moto Road Racing kluba tudi reali-
ziral. Gonilna sila in glavni organizator srečanj Ivan Romšek 
je pojasnil, da se je tokrat zbralo okoli petdeset vozil iz cele 
Slovenije, od tega je bilo sedem avtomobilov. Zaslediti je bilo 
celjske, koprske, kranjske in ljubljanske registrske tablice. Vi-
deli smo dve starodobni policijski vozili pa angleškega panter-
ja, italijansko gilero, BMW-ja, tomosa, alfa romeo, golfa, fiča 
in druge. Najstarejše vozilo je bila gilera letnik 1936 lastnika 
Primoža Šentrjurca. "Med vozniki je veliko mladih, ki po star-
ših prevzamejo starodobna vozila in ljubiteljstvo do njih," je 
povedal Romšek, ki ima v lasti motor z bočno prikolico znam-
ke Moto Guzzi iz leta 1975. Udeleženci so se zbrali v kampu v 
Dragočajni, od koder jih je pot vodila skozi Medvode do gostil-
ne Žibert na Brodu, kjer so jih pogostili s čajem. Nadaljevali so 
do Polja pri Vodicah, kjer so jih sprejeli člani Moto kluba Mak. 
Na Skaručni je župnik Peter Slevec blagoslovil njihove jeklene 

konjičke in jim zaželel varno vožnjo. V baru Marjana v Vodi-
cah so se okrepčali z žolco in pečenimi rebri, na končni po-
staji v gostilni Zorman v Valburgi pa še s telečjo obaro. "Bistvo 
srečanja je druženje in medsebojno spoznavanje," je sklenil 
Romšek. Vsi udeleženci so prejeli koledarje, šal in skodelico. 

Jubilejno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil
Na god sv. Štefana, ko po stari tradiciji blagoslovijo konje, je letos že dvajsetič 
potekalo Srečanje prijateljev na štefandan. Zbrali so se ljubitelji starodobnih vozil.

Parada starodobnih vozil je startala v Dragočajni, obvozila Šmarno 
goro in s končno postajo v Valburgi prevozila 27 kilometrov. 
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December je bil v Medvodah spet vesel. 
Novoletna okrasitev središča Medvod 
in drsališče sta poskrbela za praznično 
vzdušje, svoje pa so dodali tudi dogodki, 
ki so se zvrstili na novi tržnici. Začelo 
se je s prižigom prazničnih luči, nada-
ljevalo pa s Tekmovanjem v kuhanju 
vina in čaja, obiskoma Božička in Dedka 
Mraza ter silvestrovanjem.
Praznične luči so zagorele v petek, 6. 
decembra. Čas do prižiga je odšteval 
podžupan Občine Medvode Ivo Rep, v 
okviru dogodka pa so nastopili tudi 
otroški pevski zbori medvoških osnov-
nih šol. Verjetno najbolje obiskan dogo-
dek je bilo kljub slabemu vremenu šesto 
Tekmovanje v kuhanju vina in čaja. 
Na njem so svoje sposobnosti kuhanja 
teh dveh toplih napitkov spet prikazali 
predstavniki enajstih krajevnih in va-
ških skupnosti ter zaposleni na Občini 
Medvode. Najboljše vino je skuhala eki-
pa KS Senica, najboljši čaj pa ekipa KS 
Vaše - Goričane. "Izboljšali smo vsebi-
no svojega 'kuhančka' in rezultat je tu. 
Uporabili smo pomaranče, cimet, klinč-
ke, vaniljev sladkor in okus limone ter 
seveda dobro vino. Kot vsaka kuharica 

tudi jaz ne bom povedala vsega," je bila 
po tekmovanju skrivnostna Karmen 
Maretič Debeljak s Senice. Vsebino naj-
boljšega čaja je nabrala Djurdja Bergant 
iz Krajevne skupnosti Vaše - Goričane. 
"Ljudje so bili z našim čajem zelo zado-
voljni, zato smo bili prepričani, da bomo 
zmagali. Letos sem zmešala dvajset 
različnih vrst zelišč in jagodičevja. Čaj 
sladkam izključno z bezgovim sirupom, 

saj so v njem sladkor pa tudi kisline in 
vitamin C," je dejala. Na tekmovanju v 
kuhanju vina in čaja je za zabavo poskr-
bel kantavtor Adi Smolar.
Božiček je otroke na drsališču obiskal 
23., Dedek Mraz pa na tržnici 27. de-
cembra. Silvestrovanje je bilo dobro 
obiskano, obiskovalci pa so se lahko 
zavrteli ob glasbi ansamblov Navihan-
ci in Kerlci.

Veseli december v Medvodah
Najbolje obiskano je bilo šesto Tekmovanje v kuhanju vina in čaja.

Tekmovanje v kuhanju vina in čaja je bilo kljub dežju spet zelo dobro obiskano.

MAJA BERTONCELJ

Defibrilator ima od novembra tudi brunarica na Osolniku. 
Pobudo zanj je dal najemnik Škofjeločan Matjaž Lang. "De-
fibrilator ima danes večino koč v naši okolici, tako da sem 
prišel na idejo, da bi bilo dobro, da bi bil nameščen tudi na 
brunarici na Osolniku. Zbirali smo predračune, ideja je bila, 
da bi ga kupili s pomočjo dobrodelnih prispevkov, potem pa je 
Boštjan Luštrik dal pobudo, da bi zanj prispevale organizacije 
v občini Medvode. Projekt je stekel, pri nakupu so pomaga-
li Zdravstveni dom Medvode, Krajevna organizacija Rdečega 
križa Medvode, zasluge zanj ima tudi Anže Šilar iz Gasilske 
zveze Medvode. Pred kratkim smo dobili še otroške elektro-
de," je pojasnil Lang in dodal, da upajo, da ga ne bodo nikoli 
potrebovali. Do defibrilatorja obiskovalce vodijo oznake. Osol-

nik je priljubljena točka pohodnikov in kolesarjev, ki se pogo-
sto ustavijo tudi v brunarici. Ta je v lasti TVD Partizan Medvo-
de, sedem let pa je njen najemnik Lang, ki je bil v preteklosti 
tudi kuhar v slovenski biatlonski in tekaški reprezentanci.
Objekt je sicer potreben celovite obnove. Nujna dela je opravil 
že najemnik sam z lastnimi sredstvi. 

Defibrilator tudi  
na Osolniku
Nameščen je na brunarici.

Defibrilator na brunarici na Osolniku, ob njem najemnik brunarice 
Matjaž Lang
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Na Podružnični osnovni šoli (POŠ) Topol so decembra pripra-
vili tradicionalno božično-novoletno predstavo. Zbrani so si 
ogledali, kaj je zakuhala sovica Oka. Sledil je obisk Božička, ki 
je obdaroval vse otroke v kraju. Največje darilo pa so gospo-
dinjski pripomočki v vrednosti skoraj tisoč evrov, ki so jih POŠ 
Topol podarili v Rotary clubu Medvode. 
"Današnja prireditev je namenjena vsem krajanom, na po-
moč priskočita tudi krajevna skupnost in turistično društvo 
z darili za otroke. Tudi našo šolo je znova obdaroval Rotary 
cluba Medvode, za kar smo jim zelo hvaležni. Darilo so go-
spodinjski pripomočki za pouk gospodinjstva: aparati za peko 
palačink, pekači za pice, velika litoželezna ponev za cesarski 
praženec, steklokeramične plošče. Šolska kuhinja je postala 
pretesna in te pripomočke bodo lahko učenci prenesli v ra-
zred in tam kuhali in ustvarjali," je povedala Simona Jarc, 
vodja POŠ Topol, ki jo obiskuje 38 učencev. Ti so gospodinjske 
pripomočke na dan prireditve tudi preskusili in obiskoval-
cem postregli okusne palačinke in praženec. 
Navdušen je bil tudi Jože Ban, predsednik Rotary cluba Med-
vode v tem rotarijskem letu, ki se bo zaključilo konec junija: 
"Več kot 1,3 milijona nas je po celem svetu in spremljamo, kaj 
kdo potrebuje, kje lahko pomagamo. Obdarovanje POŠ Topol je 
naš že kar tradicionalni projekt in tistega, kar dobro teče, ne 
spreminjaš. Sodelovanje je doseglo nivo, ko se znamo zelo do-
bro uskladiti, kaj oni potrebujejo, kaj so naši cilji in na kakšen 
način to pripeljati do otrok in učiteljev. Naše sodelovanje bo 
šlo naprej. Veseli smo, da lahko razveselimo otroke in učitelje 
šole in jim pomagamo. V drugi polovici rotarijskega leta, to je 
v prvi polovici koledarskega leta, imamo še en projekt skupaj z 
OŠ Preska in Vrtcem Medvode, povezan z varovanjem narave. 
Na dan Zemlje 22. aprila načrtujemo predajo sredstev in poka-
zati vse izdelke, ki bodo v tem projektu nastali."
V Rotary clubu Medvode, ki je 2. oktobra postal polnoleten, je 
okrog trideset članov. "Imamo zelo močno jedro, želimo pa si, 
da bi se pridružilo več mladih. Aktivni smo v domačem okolju 
in tudi v mednarodni sredini. Imamo dva pobratena kluba v 
Nemčiji in enega v Turčiji ter se redno srečujemo. To pobrate-
nje traja že 17 let, leto manj od našega obstoja. Skupaj z njimi 
občasno realiziramo kakšen večji mednarodni projekt," je še 
povedal Ban, ki živi v Mednu, član Rotary cluba Medvode je 
pet let, član slovenskega združenja pa že 26 let. 

Gospodinjski pripomočki za šolo na Topolu
Praznično je bilo tudi na Topolu: božično-novoletna predstava, obisk Božička in darilo 
šoli Rotary cluba Medvode. 

Učenci POŠ Topol so se zahvalili Rotary clubu Medvode. Na sliki je 
predsednik Jože Ban.





10 % POPUST NA CELOTEN NAKUP
Popust velja do 18. 1. 2020. 

NOVO V PONUDBI: 
dolge moške spodnjice

  Tople volnene 
nogavice

že od 
3,49 €

Medvoška cesta 3, 1215 Medvode  
(1. nadstropje Mercator centra) 

Delovni čas: 9.00–19.00, sobota 8.00–13.00,  
nedelje in prazniki zaprto 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v decembrski 
številki Sotočja, je bil GAŠPER OLETIČ, S.P., SPODNJE PERILO.
SI, s trgovino v BC Medvode, ki  trem izžrebancem za pravilno re-
šitev križanke poklanja vrednostne bone. Nagrajenke so: Helena 
Dermota prejme bon v vrednosti 20 EUR; Gabrijela Kopač prej-
me bon v vrednosti 10 EUR, Martina Hartman pa prejme bon v 
vrednosti 10 EUR. Nagrajenke prevzamejo nagrade v trgovini Spo-
dnje perilo.si v Blagovnem centru v Medvodah. Čestitamo.
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Plesni studio Impulz Medvode je v so-
delovanju z medvoškimi podjetji v pra-
zničnem decembru v Športni dvorani 
Medvode organiziral srečanje medvo-
ških otrok z Dedkom Mrazom, ki je prav 
vsem razdelil darila, ne da bi njihovi 
starši zanje kaj prispevali. 
Gre za tradicionalni dogodek, ki je lani 
potekal osmič. Prvo leto so pripravili 68 
daril, letos jih je bilo že 220. Pred obi-
skom Dedka Mraza je bila gledališka 
predstava Žogica Marogica, ki so jo za-
igrale vzgojiteljice Vrtca Medvode. Leto-
šnji dogodek je bil nekaj posebnega, saj 
so bili prisotni tudi policisti – z name-
nom preventive. Gorazd Šturm iz vrst 
organizatorjev je poudaril, da dogodka 
ne bi bilo brez številnih podjetnikov, ki 
prispevajo denar za darila, za pomoč pa 
se je zahvalil tudi Policijski postaji Med-
vode, Občini Medvode, Javnemu zavodu 
Sotočje Medvode in Vrtcu Medvode.

Podjetniki znova pomagali Dedku Mrazu

Dedek Mraz je medvoškim otrokom razdelil darila, pri tem pa so mu bili v pomoč tudi 
policisti.

Na god svetega Štefana, zavetnika živine in konj, so v Hrašah pri 
cerkvi sv. Jakoba blagoslovili konje in druge živali, ki so jih lastniki 
pripeljali za priprošnjo zdravja in sreče. Blagoslov je v organizaciji 
Turističnega društva Hraše in Kmetije Janhar letos potekal že dvajse-
tič. Sprevod več kot tridesetih konjenikov je od kmetije Janhar okoli 
desete ure dopoldan krenil proti cerkvi, kjer je domači župnik Tomaž 
Nagode najprej pri sv. maši blagoslovil sol. Blagoslovljeno sol v lič-
nih mošnjičkih so prejeli vsi udeleženci in teh ni bilo malo. "S soljo 
doma posolijo mrvo in travo, ki jo žival poje, in to dejanje je simbolič-
no koristno za njihovo zdravje," je pojasnil podpredsednik TD Hraše 
Andrej Verlič in dodal: "Lastniki so svoje živali pripeljali tudi iz sose-
dnjih vasi – Vodic, Smlednika, Moš, Zapog in Zbilj. Njihov blagoslov 
je ena največjih prireditev v naši vasi, ki ima obenem družaben po-
men. Ljudje se družijo, pogovorijo, si voščijo praznike, otroci si ogle-
dajo konje, postrežemo praženec, klobase in tople napitke." M. L.

Že dvajsetič blagoslovili konje

Na god svetega Štefana kmetje in konjerejci pripeljejo svoje 
konje in druge živali na blagoslov, ki je potekal po sveti maši pred 
cerkvijo sv. Jakoba v Hrašah. / Foto: Tina Dokl 

V Knjižnici Medvode je bilo 7. januarja od-
prtje razstave z naslovom "Ljubo doma, 
kdor ga ima – fotografov pogled skozi čas", 
ki bo na ogled do 24. januarja. Dela so na-
stajala v Medvodah, na fotografskih pote-
pih po Sloveniji in tujini, prikazujejo pa de-
tajle starih domov in zgradbe modernejših 
časov. Razstavljata člana Fotosekcije KUD-a 
Fofité Matevž Jekler in Peter Slapar. M. B.

Razstava v knjižnici
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Medvoške plesalke Latino BIT so nastopile na svetovnem pr-
venstvu v Rawi na Poljskem in v konkurenci 28 držav dosegle 
velik uspeh. 
Plesalke v kategoriji jazz mala skupina članice 2 so postale 
svetovne prvakinje, v kategoriji jazz mala skupina članice so 
bile 15., v jazz mala skupina otroci pa 16. "Za klub to pomeni 
izjemen uspeh, saj je bila na svetovnem prvenstvu konkurenca 
izjemno močna v prav vseh starostnih kategorijah. Tekmoval-
ci pridejo z vsega sveta, od Skandinavije pa vse do Združenih 
držav Amerike, Kanade, Mehike ... V Sloveniji je velik uspeh 
že uvrstitev na svetovno prvenstvo, saj imamo izredno dobre 

plesalce, na svetovno prvenstvo pa se uvrstijo le najboljši trije 
med skupinami in najboljših pet med posamezniki oziroma 
pari," je povedala Tina Veras, vodja BiT Medvode, kot se sedaj 
imenuje ta medvoški športno-plesni center. Kot je dodala, so 
priprave potekale vse leto: "Od približno januarja do junija so 
priprave na državno prvenstvo, od septembra do decembra pa 
na svetovno prvenstvo. Naši plesalci so bili zares odlično pri-
pravljeni. Na njihove nastope smo izredno ponosni, saj so vse 
skupine pokazale svoj maksimum, le otroško skupino je malce 
izdala trema. Kljub temu so prav tako odplesale zelo dobro."
Trudili se bodo še naprej. "Prepričani smo, da bomo doživeli še 
ogromno lepih športnih in plesnih trenutkov, predvsem pa še 
naprej uživali v tem, kar delamo s srcem," je zaključila Verasova.

Priplesale do naslova svetovnih prvakinj
Velik uspeh plesalk Latino BIT

Svetovne prvakinje: jazz mala skupina članice 2  
/ Foto: arhiv BiT Medvode

Plavalni klub Branik je obeležil sto let or-
ganiziranega plavanja v Mariboru. V sklo-
pu prireditve so sredi decembra razglasili 
tudi najboljše slovenske plavalce minule-
ga leta. V članski kategoriji sta to postala 
Ravenčanka Tjaša Oder in Pirničan Peter 
John Stevens, plavalec kranjskega Triglava. 
Priznanji sta dobila tudi njuna trenerja Go-
razd Podržavnik in Luka Berdajs, ki je tre-
ner Stevensa. Stevens je decembra nasto-
pil na evropskem prvenstvu v 25-metrskih 
bazenih v Glasgowu. V finale se je uvrstil v 
disciplini petdeset metrov prsno. Na koncu 
je osvojil osmo mesto. To je bila tretja naj-
boljša slovenska posamična uvrstitev na 
tem prvenstvu. Na sto metrov prsno je bil 
triindvajseti. M. B.

Stevens plavalec leta

»Za klub to pomeni izjemen uspeh, saj je bila na 
svetovnem prvenstvu konkurenca zelo močna 
v prav vseh starostnih kategorijah. Tekmovalci 
pridejo z vsega sveta. V Sloveniji je velik uspeh 
že uvrstitev na svetovno prvenstvo, saj imamo 
izredno dobre plesalce.«

ŠPORTNO PLESNI CENTER BIT

ŠPORTNA DVORANA MEDVODE

  www.pkbit.si        •       051 241 444        •        medvode@pkbit.si

BODI FIT V CENTRU BIT

HIIT 
TOR 19.30-20.30

PILATES ZAČETNI 
TOR in ČET 20.00-21.00 

  JOGA PILATES 
SRE 6.30-7.30

FUNKCIONALNA VADBA 
PON 19.00-20.00

TOR in ČET 20.30-21.30
PILATES ZAČETNI  
FUNKCIONALNA VADBA
HIIT
ZUMBA 
JOGA PILATES

KUPON  - 25% za vadbe 

Velja za nove člane in vadbe navedene na kuponu v mesecu  
januarju ali februarju 2020
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Za smučarskimi tekači sta dva vrhunca letošnje sezone: 
domače tekme svetovnega pokala v Planici in novoletna te-
kaška turneja (Tour de Ski). Znova je navdušila Anamarija 
Lampič. Športnica iz Valburge, članica TSK Triglav Kranj, je v 
Planici tekla v finalu posamičnega sprinta v prosti tehniki in 
ga končala na petem mestu, v ekipnem sprintu je bila skupaj 
s Katjo Višnar osma, nato pa je na novoletni turneji zmagala 
na obeh sprintih, tako v prosti kot v klasični tehniki, in osvo-
jila tudi rdečo majico za najboljšo sprinterko turneje. To sta 
bili zmagi v izjemnem slogu, njeni druga in tretja na tekmah 
svetovnega pokala. Turnejo je v skupnem seštevku končala 
na 19. mestu.

GLAVNI CILJ RDEČA MAJICA

Za tekmicami je največ zaostala na zaključnem vzponu na Alpe 
Cermis, v etapi, v kateri si je že v prvem delu zagotovila rdečo 
majico. To je bil tudi njej glavni cilj. "Že včeraj sem si zadala, da 
moram dobiti vse točke na stadionu, na prvem sprintu. Zelo 
sem vesela, da mi je to uspelo in da sem na koncu osvojila tudi 
rdečo majico," je bila po koncu turneje nasmejana Anamarija 
Lampič in dodala: " Upam, da vas ne razvajam preveč, da to 
ne bo postalo že samoumevno. Še naprej bo treba delati, pred 
mano je še veliko stvari." Kot je dejala tudi na domačem pri-
zorišču v Planici, je zanjo vsaka tekma pomembna tudi zaradi 
pridobivanja izkušenj, učenja – vse na poti do naslednjih olim-
pijskih iger. Na tekaški turneji sta jo med drugimi spodbujala 
tudi ponosna starša Janez in Anka. 
Na tekmah v Švici in Italiji pa ni tekmoval njen brat Janez. 
Je pa uspešno nastopil na domačem prizorišču v Planici in 
osvojil nove točke svetovnega pokala. Bil je 27. "Zadovoljen 
sem še posebej s kvalifikacijami, glede na to, da mi v prosti 
tehniki ni šlo najbolje. To je kazalnik, da sem delal dobro, in 
upam, da bo šlo le še na bolje. Dosedanje tekme so pokazale, 
da sem naredil korak naprej," je dejal. V prvi vrsti računa na 
sprint. Brat in sestra Lampič bosta novo priložnost imela že 
ta konec tedna. Tekaška karavana se seli v Dresden v Nem-

čijo, kjer bo 11. januarja posamičen sprint v prosti tehniki, 12. 
januarja pa še ekipni sprint.

V PLANICI TEKMOVAL TUDI ČLAN NŠD MEDVODE

Na tekmah svetovnega pokala v Planici so bili tudi člani med-
voškega NŠD Medvode, največ v organizacijskih vrstah, tek-
moval pa je Gal Gros, ki je v kvalifikacijah osvojil 74. mesto. 
To je bil njegov krstni nastop na tekmah svetovnega pokala. 
"Smo zadovoljni," je povedal Damjan Jenko, predsednik NŠD 
Medvode, v nadaljevanju pa se dotaknil še delovanja društva: 
"Za leto 2019 smo za razliko od leta prej dobili toliko denarja, 
da nam je bilo omogočeno normalno delovanje. Izgubili smo 
glavnega trenerja Aleša Grosa, ki ga nismo mogli več plačati. 
Še vedno pa vodi našo super A-skupino, v kateri so brata Anže 
in Gal Gros, Hana Jamnik Mazi in Nejc Šraj. Finančno stanje 
se je letos popravilo. V društvu imamo skupaj 23 tekmovalcev. 
Ukvarjamo se tudi z biatlonom, v katerem imamo osem mla-
dih tekmovalcev. Manjka nam biatlonski kader." Po novem 
letu so se razveselili tudi odprtja tekaškega poligona v Nordij-
skem centru Bonovec, s čimer jim bo prikrajšana marsikate-
ra vožnja na treninge.

Najboljša sprinterka novoletne tekaške turneje
Smučarska tekačica Anamarija Lampič je v izjemni formi: na novoletni tekaški 
turneji je dvakrat zmagala v sprintu in osvojila rdečo majico za najboljšo sprinterko.

Anamarija in Janez Lampič sta lahko zelo zadovoljna z dosedanjim 
potekom sezone. / Foto: Gorazd Kavčič

Kljub zeleni zimi jim je v Nordijskem centru Bonovec uspelo naredi-
ti dovolj umetnega snega, da so prvi konec tedna v januarju odprli 
tekaški poligon. "Trenutno je urejena proga dolžine sedemsto me-
trov in se bo vsako noč še podaljševala. Urejena je krožna smučina 
za klasično in drsalno tehniko, debelina snežne odeje je od tride-
set do štirideset centimetrov. Tekaški poligon obratuje vsak dan 
med 8.00 in 16.30, od 17.30 do 21.00 med delavniki je možen tek 
pod žarometi. Za nočno zasneževanje in vzdrževanje centra dnev-
no skrbi četverica ljudi iz Nordijskega društva Medvode, naloge v 
zvezi z upravljanjem centra pa izvaja Javni zavod Sotočje," je v za-
četku tedna sporočila Ines Iskra iz Javnega zavoda Sotočje. M. B.

Na Bonovcu že tečejo na smučeh

Poligon je bil že ob odprtju dobro obiskan. 
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Avto zastopnik d.o.o. / Naslov 8,  Kraj / tel. 000 000 000

Nova Kona Hybrid

Tucson
N Line

i30 N

Hyundai Najboljše razmerje 
med ceno in kakovostjo!

 OMEJENA SERIJA VOZIL
• POPUSTI VSE DO 5.000 EUR 

• IZJEMNO FINANCIRANJE TUDI BREZ OBRESTI 

• 4 ZIMSKE GUME * 

• 5 LET TOVARNIŠKE GARANCIJE 
 BREZ OMEJITVE KILOMETROV

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 7,8 l/100 km, emisije CO2: 0,0 - 178 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi 
goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. * Ob nakupu avtomobila dobite 4 zimske gume za samo 1 evro, gum ni mogoče zamenjati za denar oz. za dodaten popust.Kupci ste avtomobilski blagovni znamki 
Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: ttp://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

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

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

ZIMSKE AKTIVNOSTI

Zadnjič smo govorili o zimi in mrazu, 
ki prihaja, vendar ga do sedaj vseeno 
nismo bili prav veliko deležni. Ravno 
nasprotno, jaz sem večino svojih tre-
ningov na stezi naredil v poletni opre-
mi. Pa vseeno poglejmo nekaj ugodnih 
možnosti za rekreacijo v zimskem času.
Kot sem omenil, je tek lahko v določenih 
razmerah malce nevaren za koga, saj ni-

smo vajeni paziti na vsak korak, da o ko-
lesu ne govorim. Tako se ponujajo številne 
zimske oblike športa, kot so tek na smu-
čeh, drsanje, sankanje, smučanje in po-
dobno. Tako kot za sadje in zelenjavo pra-
vijo, da moramo jesti sezonsko, zakaj ne 
bi še pri rekreaciji upoštevali tega nasve-
ta? Čez leto se marsikdo nasiti s tekom, 
hojo v hribe in kolesarjenjem, zato ni na-
pačno, da pozimi izbere druge aktivnosti.
Zima je za letne športe tudi čas, ko se 
gradijo temelji. Intenzivnost je običajno 
nižja, večja pozornost pa je posvečena 
manjšim detajlom. Športniki tako delajo 
na pomanjkljivostih svojega telesa, sani-
rajo morebitne poškodbe in pa ustvarjajo 
široko bazo svoje pripravljenosti, s čimer 
mislim na dolgotrajno vzdržljivost. Vse 
to je seveda priporočljivo za vse rekrea-
tivne športnike, saj boste v pomlad vsto-
pili "popravljeni", predvsem pa spočiti in 
pripravljeni na intenzivnejši trening.
Najraje pozimi pa imamo verjetno kar 
smučanje. Še zlasti če želite smučati po 
zadnjem trendu, tehniki karving, to zah-

teva sprva dobro koordinacijo celotnega 
telesa, ne nazadnje pa tudi precej moči. 
Vsekakor se je dobro pred smučarsko se-
zono tudi malo bolj usmerjeno telesno 
pripraviti. V mislih imam predvsem do-
volj močne hrbtne mišice, saj smučarski 
položaj zahteva stalno fleksijo zgornjega 
dela, ob številnih tresljajih izpod smuči 
pa je stabilizacija tega dela še toliko po-
membnejša. Z nekaj predhodnimi va-
jami se boste tako izognili bolečinam v 
križu ali pa zategnjenim hrbtnim miši-
cam. Jasno pa je, da se smuča z nogami, 
kar pomeni, da morajo biti dovolj moč-
ne in vzdržljive. Z nekaj kompleksnimi 
vajami, kot so počepi, "mrtvi dvigi" ali 
pa pobiranja s tal, se boste več kot do-
volj pripravili na celodnevno smuko. Si-
cer pri nas smučarske proge niso ravno 
dolge, če pa zavijete tudi na strmine v 
sosednjih državah, vam vzdržljivost na 
daljših progah tudi ne bo odveč.
Skratka, zima ponuja številne različne 
aktivnosti, ki lahko odlično zamenjajo 
ali pa dopolnijo naše primarne aktivno-
sti, dobro pa se je nanje tudi pripraviti 
v zadostni meri, da bo užitek v njih še 
večji.

V gibanju s Timotejem (10)
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V dvorani Partizana Medvode smo obiskali otroke, ki obisku-
jejo vadbo na svili. Enkrat tedensko poteka pod vodstvom 
Urše Štrukelj in ob pomoči njene hčerke Ronje. 
Zračna svila je sicer cirkuška disciplina, ki je prišla iz Fran-
cije. Zametki segajo v leto 1959, ko je bil eden od učencev na 
francoski šoli pozvan, da ustvari nekaj inovativnega na po-
dročju akrobatike. Uradno je bila kot disciplina prepoznana 
šele 1995. leta s predstavo Quidam v Cirque du Soleil, ki sta 
jo odplesali Isabelle Vaudelle in Isabelle Chasse. V Sloveniji je 
bila zračna svila prvič predstavljena na delavnici leta 2003, ki 
jo je vodil francoski aerialist Volodia. Od takrat dalje je ples 
na svili postal tudi del življenja Urše Štrukelj. Svoje znanje 
predaja na delavnicah v Ljubljani, kjer ima skupine za od-
rasle in otroke, ter v Medvodah, kjer trenutno vadi skupina 
osmih otrok. "Ples na svili je priložnost za nov podvig tele-
sa, suvereno plezanje, premišljeno zapletanje, sproščeno pa-
danje in presenečanje samega sebe. Je zmes gibalnih vaj za 
moč, raztegljivost, gibalno spretnost in vzdržljivost ter učenja 
likov na svili. Prepleta vrsto gibalnih tehnik, od plezanja, ple-
sa, joge do kontakta, improvizacije, in ponuja stik s telesom 
na svojstven način. Pomembno je, da se telo počuti sprošče-
no, močno, prožno in vztrajno. Vadba pelje v celostnost giba-
nja skozi občutenje telesnih razpoloženj ter v iskanje prostora 
med pogumom in previdnostjo," je Štrukljeva na kratko opi-
sala ples na svili. 
V Medvodah se srečujejo ob ponedeljkih, vadba poteka eno 
uro. "Začnemo z vodenim ogrevanjem, ki temelji na vajah za 
moč, na postavitvi telesa, spontanem gibanju, raztegljivosti, 
dodamo tudi jogo ... Do telesa pristopimo na celosten način. 
Sledi vadba na svili. Vadimo znane slike in izboljšujemo nji-

hovo tehniko. Naučimo se česa novega. Kreativnost ne pozna 
meja. Pomembna je tudi sama komunikacija, socializacija, 
da se otroci ne obremenjujejo s tem, koliko zmorejo drugi, 
temveč se posvetijo sebi – se iščejo med pogumom in previ-
dnostjo. Ne gre samo za fizično vadbo, temveč tudi za men-
talno, za spopadanje z lastnimi omejitvami. Za konec so še 
raztezne vaje telesa," pove Štrukljeva. Otrokom je vadba zelo 
zabavna in hitro napredujejo. "Učim jih spoznavati zmožnosti 
telesa. Omejitev tukaj ni. Ko spoznaš, kaj vse zmoreš, lahko 
zmoreš vedno več. Otrokom je to zabava, istočasno pa potre-
bujejo veliko moči, se razvijajo, še posebej se to pozna pri mo-
toričnih sposobnostih," še pove. Pri vadbi ji pomaga hči Ronja, 
učenka sedmega razreda na waldorfski šoli. Od malega se uri 
v plezanju na svili, v zadnjih treh letih pa posebej intenzivno 
z rednimi delavnicami na šoli, ki jih tudi pomaga voditi. Za 
sabo ima že veliko javnih nastopov, med njimi lani v oddaji 
Slovenija ima talent, kjer je navdušila in ji je žirija podelila 
zlati gumb. "Za vadbo na svili sem se takoj navdušila. Super 
je. Ključ do uspeha je veliko vaje. Vadim dvakrat tedensko, 
pred nastopi na različnih prireditvah, imam jih kar veliko, 
pa še večkrat," je dejala Ronja Štrukelj Kreč. Navdušeni so tudi 
otroci, ki obiskujejo vadbo v Medvodah. "Je težko. Nekaj časa 
je trajalo, da sem napredovala. Najbolj mi je všeč, ko visim z 
glavo navzdol. To je dober občutek, ni me strah," je povedala 
Živa, Lara pa je dodala, da zelo rada pride na vadbo, na kateri 
se vsakič nauči kaj novega.
Kot še pravi Štrukljeva, se na svili dobro znajdejo tako otroci 
kot odrasli: "Starostnih omejitev pravzaprav ni. Primerno je 
za vsakogar, ki ga zanima nov način gibanja. Če bi kdo rad 
poskusil, se nam lahko pridruži."

Vadba na svili
V Medvodah od lanske jeseni poteka vadba na svili, cirkuška gibalna veščina,  
zmes plesa in plezanja, ki učinkovito spodbuja motorični razvoj otroka.  

Ples na svili je tudi priložnost za nov podvig telesa.

Vadba poteka pod vodstvom Urše Štrukelj in ob pomoči njene hčerke 
Ronje. 
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon – pet: 8.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 12.00. 

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−6,699 l/100 km. Emisija CO2: 114−151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00018−0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,1−0,4. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.

Podana cena (MPC=maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cene in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster Essential 1.0 TCe 100.
*Ob nakupu vozila preko Dacia Financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter 
redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia 
Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

že za 13.290 €

1 LETO
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

ZIMSKIH 
PNEVMATIKPAKET+

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Zmagovalca bodo med finalisti izbrali predstavniki avtomo-
bilskih medijev, ki se poklicno ukvarjajo z avtomobilizmom. 
Največ glasov je doslej z glasovanjem zbral renault clio, po 
številu zbranih točk sledijo opel corsa, volkswagen T-cross, 
škoda kamiq in mazda CX-30. 
Finaliste so izbrali bralci, gledalci in poslušalci, ki so no-
vembra pridno glasovali za avto leta. Organizatorji so prejeli 
kar 21.388 glasov, od tega 15.212 tiskanih glasovnic in 6176 v 
spletnem glasovanju. V izboru Slovenski avto leta 2020 lahko 
sodelujejo novi avtomobili, ki so prišli na slovenski trg v letu 
2019 in jih je bilo do 30. novembra 2019 registrirano najmanj 
25. Poglavitni kriteriji pri izboru so: oblika avtomobila, voz-
ne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, 
varnost, cenovna umestitev in primernost za slovenski av-
tomobilski trg. Naziv slovenski avto leta za proizvajalca in 
trgovce pomeni veliko priznanje in tudi obveznost, ki jo je 
treba upravičiti.

Konec tedna bomo  
dobili slovenski avto 
leta 2020
Bo to renault clio, opel corsa, volkswagen 
T-cross, škoda kamiq ali mazda CX-30?
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PETER KOŠENINA

Božično-novoletni prazniki so mimo in 
z njimi dela prosti dnevi. Vreme je bilo 
zadnja dva tedna lepo, kar je v Polho-
grajske dolomite zvabilo veliko šte-
vilo pohodnikov. Fotografija je z vrha 
715 metrov visokega Homa, prikazuje 
pa skoraj povsem "obrano" novoletno 
smrečico, ki jo tam vsako leto postavi 
Janez Poljanec s Spodnje Senice. Okrasi 
jo z običajnimi okraski, kot so novoletne 
krogle in čokoladni bomboni, pa tudi z 
zavojčki presenečenja. Na lahko dose-
gljivih vejah so bomboni izginili, nekaj 
jih je ostalo le na vejah tik pod vrhom.                                                                                                                                        

RAZGLED

Na vrh Homa  
po sladko nagrado

MARJEŠKA PEHTA

Končno so prazniki za nami. Mize so 
bile v decembrskih dneh še posebej 
obložene s hrano. V predalu shrambe 
se mi je nabralo kar nekaj daril, ki so 
bolj zdrava kot čokolada, bombonjere ... 
To so suho sadje, datelji, suhe fige, suhe 
slive, rozine, lešniki, orehi … v nasle-
dnjih mesecih jih bom porabila, ko bom 
pripravljala razne sladice in kompote. 
Na primer rozine, ki jih nisem porabila 
v decembrski peki, porabim kot sladi-
lo pri jabolčnem kompotu. Super okus 
kompota iz svežih jabolčnih krhljev, 
rozin, suhih sliv in suhih jabolčnih kr-
hljev nadomesti vsako sladico. Kompo-
tu dodam samo še malo cimeta v stroku 
ali pa mletega in malo limonine lupi-
nice.
Če še vedno morate speči sladico ob ne-
deljskem kosilu, preverite zaloge suhe-
ga sadja in ostalih oreščkov in pripra-
vite sladico domači prijatelj, ki jo imajo 
vsi zelo radi. Lahko jo imate shranjeno 
kakšen teden in ima še vedno dober 
okus.

DOMAČI PRIJATELJ

Moj recept:
10 jajc in 10 dag sladkorja mešamo to-
liko časa, da masa naraste, da postane 

penasta, nato dodamo od 20 do 25 dag 
moke. Na koncu dodamo 20 dag reza-
nih orehovih jedrc in 20 dag rozin in 
dobro premešamo. Maso zvrnemo v po-
maščen pekač, jo poravnamo in damo 
v pečico, ogreto na 180 stopinj. Testo je 
zelo hitro pečeno. Pečeno testo še vroče 
narežemo na rezine in potem pustimo, 
da se ohladi. Pospravimo v škatlo za pi-
škote.

SADNI KRUH

Lahko se lotimo tudi peke sadnega kruha.
Sestavine, ki so potrebne:
200 g moke
80 g sladkorja
70 g mletih lešnikov
60 g suhih fig
40 g rozin
30 g suhih brusnic
250 g jogurta
0,5 dl olja
2 jajci
rum po okusu
2 žlički pecilnega praška
1/4 žličke klinčkov v prahu
vaniljev izvleček
1 žlička naribane limonine lupinice

Priprava:
Rozine temeljito preberemo, operemo 
in odcedimo. Suhe fige drobno nareže-

mo. Na štedilnik pristavimo kozico z 
decilitrom vode, sesekljanim sadjem in 
1 do 3 žlicami ruma. Ko zavre, odstavi-
mo in pustimo stati 10 minut. V skledo 
presejemo moko s pecilnim praškom. 
Dodamo lešnike in klinčke ter dobro 
premešamo. Pečico segrejemo na 180 
°C. Jajci, sladkor in vaniljev izvleček 
penasto umešamo. Primešamo jogurt, 
odcejeno suho sadje, olje in naribano 
limonino lupinico, nazadnje pa počasi 
še moko z dodatki. Model namažemo 
z maslom in potresemo z drobtinami. 
Vanj nalijemo testo, potem pa model za 
približno 50 minut položimo v segreto 
pečico. Pečen sadni kruh ohladimo.

O DATELJNIH

Dateljni so najboljši kot samostojni pri-
grizek. Pomagajo pri številnih boleznih. 
So zelo sladki in odličen vir vlaknin, 
kalija, železa in več rastlinskih snovi. 
Od vsega suhega sadja so prav dateljni 
eden najbogatejših virov antioksidan-
tov. Imajo nizek glikemični indeks, kar 
pomeni, da njihovo uživanje ne bi sme-
lo povzročiti večjega dviga sladkorja v 
krvi.
Je pa treba vedeti, da je vse suho sad-
je zelo zdravo, ima veliko vitaminov in 
tudi veliko sladkorja, zato ga je treba je-
sti v zmernih količinah. 

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Po praznikih
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SMEH JE POL ZDRAVJA SUDOKU

sudoku_SOTOCJE_20_01
NALOGA

9 4 1 3 5 6 7
3 7 1

5 2
8 6 9 1

4
6 2 7 5
7 8

8 9 6
6 3 5 8 9 4

sudoku_SOTOCJE_20_01

REŠITEV

9 4 1 3 2 5 6 7 8
3 8 2 9 7 6 4 5 1
6 7 5 1 8 4 2 9 3
7 2 8 6 5 9 1 3 4
5 3 9 8 4 1 7 6 2
4 1 6 2 3 7 5 8 9
1 9 7 4 6 3 8 2 5
8 5 4 7 9 2 3 1 6
2 6 3 5 1 8 9 4 7

sudoku_SOTOCJE_20_01
NALOGA

9413567
371

52
8691

4
6275
78

896
635894

sudoku_SOTOCJE_20_01

REŠITEV

941325678
382976451
675184293
728659134
539841762
416237589
197463825
854792316
263518947

Rešitev:

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno 
število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih 
kvadratov. Pripravil B. F.                        

KAKO JE ZMOGEL?
Poskočni Jože iz Hraš je trem ženskam iz Smlednika, Zbilj in Pirnič 
na isti dan "naštimal" otroka. Vse so tudi rodile na isti dan.
Sodnik je poklical Jožeta na sodišče v Ljubljani: "Jože, a si ti Urši, 
Poloni in Ani na isti dan 'naštimal' otroka?"
Jože: "Sem, ja, gospod sodnik."
Sodnik: "Kako si pa to zmogel?" 
Jože: "Veste, gospod sodnik, jaz imam moped." 

TAŠČA Z BISERI
Tašča gospoda Novaka je na počitnicah v Španiji utonila. Čez dve 
leti je obalna straža našla truplo in poslala gospodu Novaku na-
slednje sporočilo: "Našli mamo vaše žene, pokrito s školjkami in 
biseri, ki so vredni milijon evrov." 
Gospod Novak jim odgovori: "Prodajte bisere, pošljite denar in 
znova nastavite vabo!"

NEUMNI GLODAVCI
"Dragi, ali je res, da so glodavci požrešni in neumni?" vpraša žena moža. 
On ji odgovori: "Res je, miška moja."

Združenje za gorske teke je konec leta v Kamniku podelilo priznanja 
najboljšim v letu 2019. Gorski tekač leta je Medvoščan Timotej 
Bečan (na sliki s partnerico Jasmino in sinom). Bronasto plaketo za 
okroglo število reprezentančnih nastopov (deset) pa je prejela Tina 
Kozjek iz Valburge. M. B. / Foto: Primož Pičulin

Na tekmovanju v kuhanju vina in čaja je bila v ekipi Občine Medvode 
tudi Jožica Fartek (v sredini), tajnica župana že takrat, ko je bil na tej 
funkciji Stanislav Žagar, in tudi v času Nejca Smoleta. Odhaja v pokoj 
in na njen predzadnji delovni dan kot redno zaposlene so ji na občini 
pripravili prav posebno slovo. M. B. / Foto: Peter Košenina

Izbrali so petdeset najboljših Reutersovih "čudaških" posnetkov leta 
2019. Med njimi je tudi fotografija lesene skulpture Melanie Trump, 
ki jo je julija lani posnel fotograf Foto agencije Bobo Borut Živulovič 
iz Studenčic. Postavljena je v bližini Sevnice. M. B.

Aleša Galofa smo v objektiv ujeli na tekmi svetovnega pokala v 
smučarskih tekih v Planici, kjer je bil del organizacijske ekipe. 
Nekdanji kolesar pri organizaciji pomaga na številnih športnih 
prireditvah. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič 
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Vsak ponedeljek ob 17.30  Klub Jedro

SODOBNA, URBANA, DINAMIČNA YOGA

Amritam, d. o. o. (Katyoga), info@amritam.si

Petek, 10. januar 2020, ob 18.00  Klub Jedro

ODPRTJE RAZSTAVE UR-CHI MANDALE

JZ Sotočje Medvode, rok@zavodsotocje.si

Petek, 10. januar 2020, ob 19.30  Kulturni dom Spodnja Senica

PUSTI TATU, DA POŠTENO KRADE!

KUD Fran Saleški Finžgar Senica

Sobota, 11. januar 2020, ob 10.00  Pastoralni dom Preska

SREČANJE KOLEDNIKOV

Župnija Preska, 051 303 164

Sobota, 11. januar 2020, ob 10.00  Osnovna šola Pirniče

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sobota, 11. januar 2020, ob 19.30  Kulturni dom Spodnja Senica

PUSTI TATU, DA POŠTENO KRADE!

KUD Fran Saleški Finžgar Senica

Nedelja, 12. januar 2020, ob 19.30  Kulturni dom Spodnja Senica

PUSTI TATU, DA POŠTENO KRADE!

KUD Fran Saleški Finžgar Senica

Torek, 14. januar 2020, ob 10.00  Aljaževa domačija, Zavrh

Lutkovna igrica: JANČEK - JEŽEK

KUD JaReM, 051 212 235

Torek, 14. januar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 14. januar 2020, ob 18.00  Kavarna Sotočje

ODPRTJE RAZSTAVE SLOVENSKI VELIKANI 2020

JZ Sotočje Medvode, kultura@zavodsotocje.si

Sreda, 15. januar 2020  Zbor pred BC Mercator Medvode

IZLET PD MEDVODE (seniorski odsek): SV. OŽBOLT

Planinsko društvo Medvode, 031 750 558

Sreda, 15. januar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

DRUŽABNE IGRE ZA VSAKOGAR

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 15. januar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

Predavanje Jakoba Šubica: NARAVEN DOM

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Četrtek, 16. januar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode

KNJIŽNI VEČERI ZA ODRASLE BRALCE

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Nedelja, 19. januar 2020  Zbor pred BC Mercator Medvode

IZLET PD MEDVODE (izletniški odsek): DRAŽGOŠKA GORA

Planinsko društvo Medvode, 041 582 208

Torek, 21. januar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 22. januar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode

MENJALNICA NALEPK

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 22. januar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

Cikel predavanj o vzgoji: 1. predavanje: MARKO JUHANT: KAKO PRIPRAVI-
TI OTROKA NA ŽIVLJENJE

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Petek, 24. januar 2020 ob 18.00  Klub Jedro

PREDAVANJE O TUI-NA MASAŽI

JZ Sotočje Medvode, rok@zavodsotocje.si

Petek, 24. januar 2020, ob 20.00  Kapela Svete družine, Preska

MINI SVETOPISEMSKI MARATON

Župnija Preska, 051 303 164

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete preko portala MojaObčina.si.
Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu 
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode. 

Prireditve v januarju in februarju 2020
javni zavod sotocje medvode

ˆ

8
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2020

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja
Prešernovi recitali / Festival lajnarjev 

  icnejargan ivonrešerP ni isanraP meksjnark an zum dohS
Sejem domače in umetnostne obrti=

www.visitkranj.si
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Sobota, 25. januar 2020, ob 18.00  Klub Jedro

RAZVOJ KOMUNIKACIJE, JEZIKA IN GOVORA OD ROJSTVA DO ŠOLE

JZ Sotočje Medvode, kozamernik.n@gmail.com

Sobota, 25. januar 2020, ob 19.00  Kulturni dom Smlednik

PROJEKCIJA FILMA SRCE SE NE BOJI

Župnija Smlednik, info@zupnija-smlednik.si

Ponedeljek, 27. januar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

Odprtje razstave MED NEBOM IN ZEMLJO

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 28. januar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 28. januar 2020, ob 18.00  Aljaževa domačija, Zavrh

VOTEK NA PLATNU: literarni večer, posvečen Andrejki Jereb

KUD JaReM, 051 212 235

Sreda, 29. januar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

DRUŽABNE IGRE ZA VSAKOGAR

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 29. januar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

Predstavitev knjige IZGORELOST: SI UPATE ŽIVETI DRUGAČE?

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Petek, 31. januar 2020, ob 19.00  Klub Jedro

Fotografsko-likovna razstava EX-Tempore HRAŠE-ALJAŽEVINA 2019

KUD JaReM, 051 212 235

Petek, 31. januar 2020, ob 20.00  Pastoralni dom Preska
DOGODEK V DVORANI VALENTINA OBLAKA
Župnija Preska, 051 303 164

Sobota, 1. februar 2020, od 9.00 do 17.00  Klub Jedro
VIKEND DELAVNICA TUI-NA MASAŽE
JZ Sotočje Medvode, 040 185 855

Nedelja, 2. februar 2020, ob 8.00  Zbor pred BC Mercator Medvode
49. VETERANSKE TEKME V VELESLALOMU
Planinsko društvo Medvode, 041 582 208

Nedelja, 2. februar 2020, od 9.00 do 17.00  Klub Jedro

VIKEND DELAVNICA TUI-NA MASAŽE
JZ Sotočje Medvode, 040 185 855

Ponedeljek, 3. februar 2020, ob 9.00  Zlati kotiček, BC Mercator Medvode

BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO: ŽIVALICE ZA MATERINSKE DOMOVE
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 4. februar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 4. februar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode 

MANCA ŠILAR: HRAŠKI MLAKI – NARAVOSLOVNA VROČA TOČKA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 5. februar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

DRUŽABNE IGRE ZA VSAKOGAR

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Zavarovanje potovanj 
v tujino

Imate
s sabo
res vse?

Do 20% 
popusta pri
sklenitvi
preko spleta. 

tiskan_oglas_turizem_kovcek_90,5x131_NOVO.indd   1 17/12/2019   09:52

Sreda, 5. februar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

POTOPIS: KARNIJSKA VISOKA POT
Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Četrtek, 6. februar 2020, ob 9.30  Knjižnica Medvode

MEDVODKOVE IGRALNE URICE

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sobota, 8. februar 2020, ob 10.00  Kulturni dom Medvode

PREŠERNOV DAN ZA OTROKE

JZ Sotočje Medvode, kultura@zavodsotocje.si

Ponedeljek, 10. februar 2020, ob 18.00  Klub Jedro

INTERAKTIVNO PREDAVANJE: DRUŽINSKA E-PRAVILA ZA VARNO UPORABO 
DIGITALNIH MEDIJEV

JZ Sotočje Medvode, 031 488 446

Torek, 11. februar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 12. februar 2020  Zbor pred BC Mercator Medvode

IZLET PD MEDVODE (seniorski odsek): JOŠT

Planinsko društvo Medvode, 031 750 558

Sreda, 12. februar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode

MENJALNICA NALEPK

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 12. februar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode

Cikel predavanj o vzgoji: 2. predavanje: ALENKA LANZ – O LOČITVAH

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53
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Nagrade: 3-krat darilni bon trgovine Baldrijan v vrednosti 20 evrov

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, 29. januarja 2020, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si         www.gorenjskiglas.si



ali 636€
26

ali 72 €

JANUARJA

SAMSUNG
 

GALAXY A40
SAMSUNG
 

GALAXY S10+

*Akcijska cena velja ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja s paketom Naj C (z vezavo za 24 mesecev) z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih 
mesečnih obrokih (v znesku 3 EUR za Samsung Galaxy A40, skupaj 72 EUR, oz. v znesku 26,50 EUR za Samsung Galaxy S10+, skupaj 636 EUR), ki se obračunajo prek mesečnega računa. 
Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja do 
odprodaje zalog. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, 
obročnem plačilu in možnosti vezave za 12 mesecev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Na neodvisnem testu, ki ga je opravilo nemško podjetje P3, se je mobilno omrežje Telekoma Slovenije dokazalo kot najboljše omrežje v Sloveniji. Telekom Slovenije je tako za svoje mobilno 
omrežje prejel certifikat P3 »Najboljši na testu«, ki velja za globalni panožni standard merjenja kakovosti omrežja in zadovoljstva uporabnikov.
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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 13. jANUARjA 2020.

*10% popust velja ob 
enkratnem nakupu v 
prodajalni MEDVODE 
ZADRUGA in ŽELEZNINA. 
popust ne velja za kmetijski 
repromaterial kot so semena 
(koruza, krompir, žita, 
poljščine), gnojila (mineralna 
25kg, foliarna 1l), krmila, ffs 
(250ml in več), lesni peleti, 
naftni derivati in gradbeni 
material. predviden je za 
prodajo v količinah, običajnih 
za gospodinjstva in ne velja za 
pravne osebe ter samostojne 
podjetnike. 

cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
tEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072

trg-zeleznina@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure
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PRODAJALNA ZADRUGA cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
tEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOtE od 7. do 13. ure

GNOJILO ZA VRTNICE, 
RODODENDRONE, 1 kg

UNIOR KLJUČI NASADNI 
10-24 1/2” 

FREZA SNEŽNA VST 70 
• Delovna širina 66cm

• Ogrevani ročaji
• LED delovna luč

• Elektronski zagon
• poraba 0,8l/h

• Moč 6,5KM
• teža 70kg

SAMO
689€

SAMO
6,98€

1+1GRATIS

CEPILNA 
SMOLA
250 g

SAMO
7,16€

GRATIS
LEPILNI TRAK ZA DREVESA

TERMINATOR 
MEHKA VABA

150 gSAMO
3,99€

ZIMSKO 
ČISTILO

3 litri

SAMO
3,36€

LOJNA POGAČA
6 kos

SAMO
0,99€

MED 
CVETLIČNI 
Šlebir
900 g

8,99€
AKcIjA

11,98€

-25%

100% 
BUČNO OLJE 

KOROŠEC
1 liter

SAMO
13,55€

TESNILO ZA OKNO
6 m

SAMO
2,19€

LOPATA 
ERGONOMSKA 
ZA SNEG

SAMO
14,90€

64,90€
AKcIjA

129,80€

-50%

ODSTRANJEVALEC 
VLAGE, 450 g

SAMO
4,90€

SAMO
6,98€

1+1GRATIS
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