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Delo je začela nova sestava 23-članskega 
občinskega sveta Občine Medvode. Prvo, 
konstitutivno sejo so imeli 6. decembra. 
Začela se je s slovensko himno, ki jo je 
zapela Hana Kozjek, učenka četrtega 
razreda OŠ Medvode, na klavirju pa jo 
je spremljala Bernarda Rakar. Kasneje 
so v kulturnem programu nastopile še 
Polona Avsenik (klavir), Alja Šlenc (vio-
lina) in Alina Žerovnik (violončelo), vse 
učenke devetega razreda OŠ Medvode. 

PRVO SEJO VODIL STANISLAV MARN 
KOT NAJSTAREJŠI SVETNIK 

Sejo je kot najstarejši izvoljeni svetnik 
vodil Stanislav Marn (SDS). Svetniki so 
se seznanili z rezultati volitev v občin-
ski svet in za župana. Poročilo občinske 
volilne komisije je predstavila predse-
dnica Martina Hren. Komisija ni prejela 
nobene pritožbe, ki bi jo morala obrav-
navati tričlanska mandatna komisija, 
ki je bila na seji izvoljena prav v ta na-
men. Potrdili so svetniške mandate in 
se seznanili s sklepom, da je novi sta-
ri župan Nejc Smole, ki je med štirimi 
kandidati že v prvem krogu dobil veliko 
večino glasov, več kot 76 odstotkov. 

Sestava občinskega sveta je v primer-
javi s prejšnjo precej drugačna. Veliko 
je novih, mladih obrazov, največja po-
sebnost pa je, da se je prvič v zgodovini 
občine zgodilo, da bi kakšna izmed list 
dobila večino sedežev. LNS - Lista Nejca 
Smoleta, torej starega in novega župa-
na, ima kar 13 svetnikov. To so: Danica 
Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan Valjavec, 
Alojzij Teršan, Nada Prešeren, Uroš Me-
dar, Špela Kolarič, Rok Kogovšek, Marje-
ta Jamnik, Ana Barle, Ladislav Vidmar, 
Darinka Verovšek in Dominik Bradeško. 
Po dva svetnika imajo SDS (Leon Merja-
sec, Stanislav Marn), Nestrankarska li-
sta za napredek krajev občine Medvode 
(Tomaž Kuralt, Mateja Kuhar Bizjak) in 
Nestrankarska lista Sotočje (Stanislav 
Ulanec, Ines Iskra), po enega pa DeSUS 
(Ivan Špenko), Zeleni Slovenije (Dragan 
Djukić), NSi (Mirko Javeršek) in lista 
ŠPON (Šport, podjetništvo, okolje, napre-
dek), ki jo zastopa Miran Šušteršič. 

ZAPRISEGA IN NAGOVOR ŽUPANA

Sledila je slovesna zaprisega novoizvo-
ljenega župana in njegov nagovor. "Izja-
vljam, da bom svojo dolžnost opravljal 
v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije in Občine Medvode. Pri izvrše-

vanju funkcije župana bom ravnal ve-
stno in odgovorno v korist in za blaginjo 
občank in občanov," je zaprisegel župan 
Nejc Smole. V nagovoru se je najprej 
iskreno zahvalil za zaupanje, ki so mu 
ga podali volivke in volivci na lokalnih 
volitvah. Del nagovora je namenil no-
voizvoljenim članom občinskega sveta. 
Med drugim je dejal: "Tudi vam so obča-
ni podelili odgovoren mandat. S tem ko 
ste bili izbrani za njihove predstavnike, 
ste prevzeli tudi zahtevno nalogo obli-
kovanja skupnosti na vseh področjih v 
prihodnjih štirih letih. Treba bo sestavi-
ti najpomembnejše akte in vložiti veliko 

Prva, konstitutivna seja občinskega sveta
Bila je slovesnejša, kot so seje sicer – s kulturnim programom. Potrdili so mandate 
izvoljenim občinskim svetnikom in se seznanili s sklepom, da je novi stari župan 
Nejc Smole. Ta je zaprisegel in nagovoril svetnike, zaposlene v občinski upravi  
in tudi občane.

Občinski svet Občine Medvode v mandatu 2018–2022 z županom Nejcem Smoletom 

Na konstitutivni seji so svetniki 
imenovali tudi komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Predsednica je 
Darinka Verovšek (LNS), člani 
pa Rok Kogovšek, Špela Kolarič, 
Nada Prešeren (vsi LNS), 
Stanislav Marn (SDS), Tomaž 
Kuralt (NLNKOM) in Stanislav 
Ulanec (Nestrankarska lista 
Sotočje). Tako kot v občinskem 
svetu ima Lista Nejca Smoleta 
večino – glede na rezultat volitev.



V kulturnem programu so nastopile tudi Polona Avsenik (klavir), 
Alja Šlenc (violina) in Alina Žerovnik (violončelo), učenke devetega 
razreda OŠ Medvode. 
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SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA 

SO TOČ JE (ISSN 1580 - 0547) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o ob či ni Med vo de. Pri lo go pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, s so de lav ci: Peter Košenina,  
Boš t jan Lu štrik, Bo ris Pri mo žič in Fran ci Roz man. Od go vor na ured ni ca: Ma ri a Volč jak, ured ni ca pri lo ge Maja Bertoncelj (maja.bertoncelj@g-glas.si). Oglas no tr že nje: Mateja Žvižaj, 
te le fon: 04/201 42 48, 041/962 143, te le faks: 04/201 42 13. E-pošta: info@g-glas.si. De lo v ni čas: po ne de ljek, to rek, če tr tek od 8. do 16. ure, sre da od 8. do 17. ure, petek od 8. do 
15. ure, so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab; tisk: Nonparel, d. o. o.; SO TOČ JE šte vil ka 1 je pri lo ga 3. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 11. januarja 2019. V na kla di 6100 iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva v ob či ni Med vo de brez plač no. Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta Sta ne ta 12, Med vode.  
Na naslovnici: Curling na drsališču v Medvodah / Foto: Peter Košenina

truda in dela v to, da projekte, ki so pred nami, tudi uresniči-
mo. Želim si, da bi se zavedali, da je delo članov občinskega 
sveta v prvi vrsti odgovorna naloga. Že res, da vsakdo prihaja 
iz svojega mikro okolja, a že pri pripravi proračuna je jasno, 
da živimo kot skupnost, kjer je treba skozi razpravo in z mo-
čjo argumentov doseči dogovor, kaj, kje in v katerem času 
bo možno izvesti. Tako se iz prebivalcev tega ali onega kraja 
naše občine sedaj spreminjate v upravljavce občine, ki spa-
da med petnajst odstotkov največjih občin v Sloveniji." Na-
govoril je tudi sodelavce v občinski upravi: "Dejstvo, da se že 
poznamo, je po eni strani prednost, po drugi strani pa se je 
treba zavedati, da je delo v občinski upravi iz leta v leto bolj 
strokovno zahtevno, pričakovanja občanov – marsikdaj upra-
vičeno, včasih tudi ne - vse večja, borba za dodatna sredstva, 
ki nam omogočajo izvajanje projektov, pa vse bolj trda. Tako 
bomo tudi v naslednjih štirih letih nadaljevali še bolj pospe-
šeno s preoblikovanjem uprave v smislu odgovarjanja na po-
trebe časa, kraja in ljudi." Občankam in občanom je namenil 
naslednje besede: "V letu, ki prihaja, bo treba predvsem veliko 
naše dobre volje, strokovnega znanja in predanosti usmeriti 
v to, da vrhove osvojimo in se iz tega podviga naučimo novih 
stvari. Ko bo kohezijski projekt zaključen, se bomo lotili pre-
mnogih, ki jih nestrpno pričakujemo. Ne govorimo vedno le 
o investicijskih projektih, govorimo o vseh področjih družbe-
nega življenja, ki jih tako ali drugače ureja lokalna skupnost. 
Teh pa je veliko. Dragi občani, brezštevilne so torej možnosti, 
kamor lahko tudi vi pridate svoj delež, kajti nihče ni tako zelo 
pameten, da bi ne mogel poslušati razmišljanja drugega in 
ga ob dobrih argumentih tudi sprejeti. Predvsem pa je za nas 
vse pomembno, da se zavedamo, da nas na območju slabih 
78 kvadratnih kilometrov živi že več kot 16 tisoč, ki bivamo v 
skupnosti, skupaj, ne glede na to, da se vedno ne strinjamo." 
Svoj nagovor je končal z naslednjimi besedami: "Srečno in 
uspešno nam vsem v prihodnjih štirih letih."

IMENOVANA PRVA KOMISIJA

Na konstitutivni seji so svetniki imenovali tudi Kkomisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednica je 
Darinka Verovšek (LNS), člani pa Rok Kogovšek, Špela Kolarič, 
Nada Prešeren (vsi LNS), Stanislav Marn (SDS), Tomaž Kuralt 
(NLNKOM) in Stanislav Ulanec (Nestrankarska lista Sotočje). 
Tako kot v občinskem svetu ima Lista Nejca Smoleta veči-
no – glede na rezultat volitev. S takšno delitvijo se ni strinjal 
Dragan Djukić (Zeleni Slovenije), ki je začel že svoj peti man-
dat občinskega svetnika. "Prvič se odstopa od prakse občin-
skega sveta in dosedanjih županov in se predlaga lista sed-
mih za članice in člane te komisije. Vedno smo to počeli tako, 
da se je bila imenovana po rezultatu prvih sedmih list na 
volitvah. Ne želim ustvarjati problema, vendar sem kot dol-
goletni občinski svetnik dolžan opozoriti na praznino tudi v 
statutu občine in poslovniku občinskega sveta. Piše zelo ohla-
pno, da se na tej seji ta komisija imenuje, ni pa predviden 
postopek, način. Predlagal bi, da uveljavimo prejšnje načelo, 
ki se mi zdi bolj demokratično," je pojasnil in predlagal, da 
se da njegov predlog na glasovanje, do česar pa ni prišlo, saj 
je bil izglasovan obstoječi predlog. Kot je pokjasnila občinska 
uprava, v statutu občine piše, da je pri imenovanju komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet 
dolžan upoštevati volilni rezultat tako, da se na kandidatno 
listo določijo člani sveta, predstavniki svetniških skupin, ki 
so dobile največ glasov. Menijo, da je podani predlog v skla-
du s statutom. Njihova razlaga je torej drugačna od razlage 
Djukića, ki je ostal pri svojem stališču in na koncu kot edini 
glasoval proti predlaganemu predlogu imenovanja komisije, 
21 jih je bilo za, Tomaž Kuralt pa se je kot edini vzdržal, tako 
kot tudi pri vseh drugih glasovanjih na prvi seji. 
Svetnike boste lahko spoznali tudi skozi predstavitve v Soto-
čju. Predstavljeni bodo po abecednem vrstnem redu.

Konstitutivna seja se je začela s slovensko himno, ki jo je zapela 
Hana Kozjek, učenka četrtega razreda OŠ Medvode.
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 December se je začel s prvo, konsti-
tutivno sejo nove sestave občinskega 
sveta. Začel se je torej nov štiriletni 
mandat. Kakšni so prvi vtisi?
"Prvi vtisi so prijetni. Mislim, da se bo 
dalo delati dobro in kvalitetno. Upam 
pa, tako kot sem povedal v uvodnem 
nagovoru, da bo vsak izmed svetnikov 
našel področje dela, ki mu je blizu, kjer 
ima strokovna znanja, se temu podro-
čju še posebej posvetil in tudi pomagal 
pri izvedbi katerega izmed projektov."

 Na začetku je običajno največ uskla-
jevanj pri sestavljanju komisij in od-
borov občinskega sveta. Je predlog že 
pripravljen?
"Predlog bo na januarski seji občinskega 
sveta, ki bo konec meseca. Z večino sve-
tniških skupin oziroma z večino strank 
in nestrankarskih list je usklajen. Seve-
da nihče ni dobil vsega, kot si je želel. 
Upam, da bo predlog podprlo čim več 
članov občinskega sveta. Potem pa bo 
treba zavihati rokave. Imenovanje ko-
misij in odborov je predpogoj za začetek 
obravnave osnutka proračuna."

 Vaša lista Lista Nejca Smoleta ima 
večino v občinskem svetu, posledično 
tudi veliko mest v odborih, s čimer se 
nekateri ne strinjajo. To je bilo izraže-
no že na konstitutivni seji pri imeno-
vanju komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja. 
"Volilni rezultat je, kakršen je. Zanj sem 
hvaležen, kot pa sem že večkrat dejal, 
ga jemljem z veliko mero odgovornosti. 
Tako ga bo morala vzeti tudi Lista Nejca 
Smoleta in volivcem čez štiri leta po-
lagati račune za to, kar se bo naredilo, 
in včasih je še večkrat tako, da tudi za 
tisto, kar se ne naredi. Mislim, da smo 
bili pri razdelitvi mest demokratični 
in da zasledujemo maksimalno demo-
kratičnost pri soodločanju. Gledali smo 
volilni rezultat. Povsod, tudi pri odbor-
nikih, se upošteva matematika. Izračun 
je pokazal, da ima Lista Nejca Smoleta 
v Komisiji za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja štiri člane, trije pa 

so iz drugih list, po vrsti glede na volilni 
rezultat. Če bi na primer pogledali kon-
stitutivno sejo novega sveta Mestne ob-
čine Maribor, bi videli, da so komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja imenovali samo iz ene liste in ene 
stranke, ki sestavljata koalicijo."

 Do prve seje v novem mandatu so 
Medvode imele podžupanjo Darinko 
Verovšek. Ostaja v tej funkciji ali ste se 
odločili za novega podžupana?
"Odločitev je že znana. Medvode ima-
jo enega profesionalnega podžupana. 
Za to funkcijo sem imenoval Iva Repa, 
svetnika Liste Nejca Smoleta. Kot podž-
upan bo naslednja štiri leta zadolžen za 
področja, za katera bo nosil tudi polno 
odgovornost. To bo predvsem področje 
večjih in bolj kompleksnih investicij in 
področje gospodarstva, gospodarskih 
con."

 Na večer konstitutivne seje so se pri-
žgale praznične luči. Prireditve Vesele-
ga decembra v Medvodah so za nami. 
Kako jih ocenjujete?

"Velike pohvale najprej Javnemu zavodu 
Sotočje in vsem ostalim soorganizator-
jem. S prižigom luči in vsemi dogodki, 
ki so sledili v decembru, so dokazali, da 
se v Medvodah dajo delati dogodki, ki so 
dobro obiskani. Je pa seveda v to treba 
vložiti veliko energije in dela. Drsališče 
je v primerjavi z lansko zimo naredilo 
več korakov naprej. Ne le da je pokrito, 
tudi ponudba je boljša in sam ambient 
je prijetnejši. Prihodnje leto bo na obmo-
čju nove tržnice, tako da bo še bolj v sa-
mem središču dogajanja. Izjemen obisk 
je bil na tekmovanju v kuhanju vina in 
čaja, kjer poročajo o rekordnih številkah. 
Obisk je bil tradicionalno dober tudi ob 
prihodu Miklavža in Dedka Mraza. V 
glavnem prireditvenem šotoru je bilo 
letos prvič silvestrovanje, tudi otroško. 
Okrog polnoči se je zbralo precejšnje šte-
vilo ljudi, po ocenah okrog šeststo. Pri-
hodnje leto bo treba silvestrovanje nad-
graditi in bo najverjetneje tudi dejansko 
na prostem, ne pod šotorom. Za prvič je 
ocena zagotovo pozitivna."

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Medvode imajo novega podžupana
Iz pogovora z županom: Začetek novega mandata – Novi podžupan je Ivo Rep – Ocena 
veselega decembra – Večji projekti leta 2019 – Nadaljujejo se aktivnosti pri projektu 
nove šole v Preski in tudi morebitne širitve vrtca v Sori

Decembra je bil na obisku v Medvodah katalonski predsednik Quim Torra (drugi z desne). 
Sprejel ga je župan Nejc Smole, ki mu je razkazal rojstno hišo Franca Rozmana - Staneta.



 Veliko pozitivnih odzivov je bilo sli-
šati na praznično okrasitev Medvod. 
Kdo je poskrbel za to in kolikšen je 
celoten strošek Veselega decembra v 
Medvodah?
"Za to gre vsa pohvala vodji in sodelav-
cem Režijskega obrata občine in Javne-
ga zavoda Sotočje, ki so letos naredili 
zasnovo okrasitve Medvod. Tudi sam 
sem bil prijetno presenečen, kako do-
bro jim je vse skupaj uspelo. Vrednost 
celotnega programa Veselega decembra 
in praznične okrasitve občine bo okrog 
štirideset tisoč evrov.

 Kaj prinaša novo leto občini?
"V prvih dveh mesecih zelo resno delo 
v zvezi s proračunom. V osnovi je bilo 
mišljeno, da bomo pripravili samo pro-
račun za leto 2019, sedaj se že delno na-
gibamo k sprejemu dvoletnega prora-
čuna. Nadaljevali bomo investicije, kjer 
dela zaradi vremenskih razmer stojijo. 
Projekt kohezije pa se nadaljuje ne glede 
na zimo."

 Smernice za letošnji proračun zago-
tovo imate. Kateri so poudarki?
"Dejstvo je, da je zaradi vrhunca kohe-
zije finančno proračun težko uskladiti. 
Projekt kohezije bi moral biti poplačan 
nekje do marca prihodnje leto. Manj-
ši del sredstev bo tako treba zagotoviti 
tudi še v proračunu za prihodnje leto, 
večino pa v letošnjem. Javnim zavodom 
sem že povedal, da naj povečanja sred-
stev ne pričakujejo – razen pri tistih, ki 
jih bo treba dodatno zagotoviti zaradi 
povišanja plač, zaradi napredovanja za-
poslenih v plačilnih razredih. Samo za 
vrtec bo ta razlika skoraj 150 tisoč evrov. 

Se pa bomo trudili, da sredstev za javne 
zavode, tudi za društva in druge organi-
zacije, v letu 2019 ne bomo zmanjševali. 
To bo glavno vodilo."

 Katere večje investicije, če odmisli-
va kohezijo, bodo letos še potekale?
"To bo zaključek gradnje tržnice, cesta v 
Sori od Hiše kulinarike Jezeršek v sme-
ri Ločnice, cesta Zbilje–Žeje z vso infra-
strukturo, projekt, katerega vrednost 
je milijon evrov. Izvajalec je že izbran, 
nimamo pa še gradbenega dovoljenja. 
Uredila se bo kolesarska in sprehajalna 
pot na Bonovcu. Leto bo tudi v zname-
nju projektiranj, tudi za osnovno šolo v 
Preski. Projektno nalogo smo že oddali 
na Zbornico za arhitekturo in prostor 
Slovenije, ki bo vodila javni natečaj. Na 
tem projektu so bili narejeni kar veliki 
koraki naprej. Hkrati smo tudi že od-
merili zemljišče za novo osnovno šolo 
pri Osemenjevalnem centru v Preski. 
Ko bo narejena parcelacija, bo poslan 
predlog na Sklad kmetijskih zemljišč 
za zamenjavo parcel. Nadaljnje kora-
ke bo treba narediti za športni park. 
Spomladi bomo nadgradili investicijo 
športnega parka pri OŠ Medvode. Do-
dana bodo orodja za ulično vadbo (stret 
workout) ter zgrajeno igrišče ali tlačil-
ni poligon (pump track)."

 Omenili ste novo osnovno šolo v 
Preski. Na območje, na katero graviti-
ra, se bo priselilo kar nekaj novih dru-
žin. V naselju Rakovnik so prodane vse 
hiše v sklopu prve faze gradnje, gradi-
ti bodo začeli drugo fazo z 18 novimi 
hišami. Tako matična preška šola kot 
podružnici v Sori in na Topolu se sre-

čujejo s prostorsko stisko. Kakšni so 
načrti?
"V Sori že delamo prostorsko preverbo 
o možnosti za pridobitev še enega do 
dveh novih oddelkov vrtca. Narejena 
bo do pomladi. Glede šole v Preski sem 
že odgovoril, za Topol pa računamo, da 
bomo po odprtju nove šole v Preski na 
Topol prestavili tamkajšnjo montažno 
jedilnico in s tem bi na Topolu pridobili 
eno dodatno učilnico."

 Vse bolj se kaže končna podoba nove 
tržnice. Kdaj bo zaključena?
"Računamo, da bo izvajalec dela zaklju-
čil do pomladi. Objavili bomo še razpis 
za hortikulturno zasaditev in za urbano 
opremo."

 Kakšne so aktivnosti občine na rav-
ni države? 
"Intenzivno se pripravljamo na obljublje-
ni razpis države za investicije v osnovne 
šole, na katerem želimo kandidirati z 
Osnovno šolo Preska. Aktivnosti so ve-
zane tudi na gradnjo štiripasovnice proti 
Ljubljani. Mestna občina Ljubljana bo le-
tos v Stanežičah začela urejati parkirišče 
tipa parkiraj in se pelji z javnim prevo-
zom (P+R). To je za nas dobra novica."

 V prejšnjem mandatu ste bili zelo 
aktivni skupaj z župani sosednjih ob-
čin in vseh občin s Škofjeloškega. V 
Kranju in Škofji Loki sta župana nova. 
Ste se že sestali?
"Prvi stik smo imeli. Srečal sem se tako 
z novim škofjeloškim kot kranjskim 
županom in z obema so pogovori lepo 
stekli. Zelo sem optimističen in mislim, 
da bomo dobro sodelovanje, ki je bilo, 
peljali še naprej."
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Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je konec leta 
2018 potrdila šest projektov, ki bodo krepili razvoj na območju 
občin Medvode, Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodi-
ce. Skupna vrednost projektov je 583.632,45 evra, pri čemer bo 
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 339.136,50 evra, 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa 67.470,20 evra. 
Projekti v okviru LAS se sofinancirajo z evropskimi sredstvi iz 
programa "CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost".
Kot poudarjajo v lokalni akcijski skupini Za mesto in vas bodo 
projekti prinašali inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo 
prispevala k razvoju vaških in mestnih središč, vključevanju ran-

ljivih družbenih skupin ter omogočanju aktivnega povezovanja 
prek glasbe, kulture in športa. Med odobrenimi projekti ni no-
silcev iz medvoške občine, kot partner pa slednja sodeluje pri 
projektu Stara hišna imena II, cilj katerega je identificirati vsaj 
620 hišnih imen na območju LAS ter z njimi označiti najmanj 
310 domačij. Poleg tega bo organiziranih najmanj osem srečanj z 
domačini na lokalnem nivoju ter izdane najmanj tri publikacije.
Projekti se bodo začeli izvajati po pregledu in potrditvi s stra-
ni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Tretji Javni poziv 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS Za mesto in vas bo objavljen predvi-
doma spomladi 2019. 

Odobreni projekti drugega poziva za lokalni razvoj
Njihova skupna vrednost je 583.632,45 evra.
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 Vaša osebna predstavitev ...
"Konec januarja bom dopolnila 27 let. 
Doma sem v Preski, po izobrazbi sem 
profesorica poučevanja na razredni sto-
pnji in tudi delam na tem delovnem 
mestu."

 V občinskem svetu ste novinka. Za-
kaj ste se odločili za kandidaturo, kaj 
je pretehtalo?
"Za članico občinskega sveta sem kan-
didirala že pred štirimi leti, takrat pri 
nestrankarski listi Glas aktivnih Med-
voščanov, tako da tokratna kandidatu-
ra zame ni bila nekaj novega. Res pa je, 
da sem se v to podala, ker mi ni vsee-
no in ker verjamem v ekipo Liste Nejca 
Smoleta in v delo župana. Videla sem, 
da se stvari dejansko premikajo, da se 
nekaj dogaja in da je prisotna drugačna, 
bolj aktivna energija." 

 Koliko ste vključeni v dogajanje na 
lokalni ravni?
"Mislim, da sem bila stara 16 let, ko sem 
začela plesati folkloro v KUD Oton Župan-
čič Sora. Pri 19 letih sem postala najprej 
somentorica, nato pa mentorica najmlaj-
šim otroškim folklornim skupinam, kar 
sem še danes. Tam se je začela moja pot k 
raznim aktivnostim in dejavnostim. Bila 
sem tudi vodja nekaj oratorijev v Preski, 
pela pri Sorških kresnicah in delala v Je-
dru. Sem članica upravnega odbora KUD 
Oton Župančič Sora in Mednarodnega od-
bora Medvode." 

 Ste že doslej spremljali lokalno po-
litiko in kako komentirate dogajanje, 
odločitve?
"Lokalno politiko sem opazovala bolj od 
daleč oziroma le, kolikor sem bila vanjo 
vključena prek mednarodnega odbora, 
zato kakšnega konkretnega komentarja 
ne morem podati. Delo v mednarodnem 
odboru je prav zares navdihujoče in vse 
povezave, ki jih gradimo, so neprecen-
ljive. Projektov smo se lotili maksimal-
no zavzeto, rezultati so opazni in takšen 
pristop bi rada prenesla tudi na občin-
ski svet."

 Kakšna so vaša pričakovanja kot 
svetnica?

"Najprej bi si rada ustvarila realno sliko, 
kako stvari potekajo, prebrala gradivo, 
se poučila o določenih stvareh ... Ob tem 
se mi že pojavljajo vprašanja in misli 
za nove možnosti in priložnosti, ki so iz 
dneva v dan bolj jasne. Skratka, počasi 
v klanec." 

 Katere lastnosti po vašem mnenju 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Asertivnost, samoiniciativnost, odpr-
tost, uporaba zdrave pameti in stik z 
občani."

 Katera področja najbolje poznate, 
kako so po vašem mnenju urejena in 
kaj konkretno bi na teh področjih radi 
spremenili?
"Najbližje sta mi področji kulture in 
mladine. Menim pa, da področje, ki za-
deva mladino, potrebuje veliko več po-
zornosti. Mladinska strategija je pred 
sprejetjem in do dokončne potrditve so 
potrebni še detajli. Od tu naprej pa se 
začne delo, da se bodo ti ukrepi tudi iz-
vajali in izpolnjevali. Trenutno se mi zdi 
smiselno spremeniti oziroma preobli-
kovati pravilnik o nagradah študentov."

 Kakšna bodo vaša temeljna vodila 
pri opravljanju svetniške funkcije?
"Nimam univerzalnega vodila, vse je 
odvisno od konteksta. Vsako stvar bom 
zagotovo skušala pogledati iz čim več 
zornih kotov in jo čim bolje preučiti."

 Kje vidite največji problem v občini 
in kako bi ga rešili?
"Vprašanje je široko. Pri odgovoru se 
bom osredotočila na meni bolj poznana 
področja, na katerih si tudi želim delati, 
predvsem na področje mladine. Izpo-
stavila bi stanovanjsko problematiko in 
zaposlovanje. Menim, da moramo skozi 
informiranje in ozaveščanje bolj vzpod-
bujati preventivne dejavnosti s področja 
medvrstniškega nasilja, zlorabe dovo-
ljenih in nedovoljenih drog, varnejše 
uporabe spletnih omrežij... Mladim je 
treba dati prave informacije in jim nu-
diti pomoč."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Preproste stvari – družina, narava, kdaj 
tudi kakšna knjiga po lastni izbiri ter 
kultura na sto in en način. Rada tudi 
potujem in spoznavam vse, kar je novo."

PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE

Najmlajša občinska svetnica
Ana Barle iz Preske (Lista Nejca Smoleta) je novinka v občinskem svetu. V lokalnem 
okolju je bila že doslej aktivna. Najbližji sta ji področji kulture in mladine.

Ana Barle

Ana Barle je s šestindvajsetimi 
leti najmlajša članica nove 
sestave občinskega sveta. 
Doma je v Preski. Je profesorica 
poučevanja na razredni stopnji. 
Dejavna je pri folklori v Sori, 
je tudi članica Mednarodnega 
odbora Medvode.
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 Vaša osebna predstavitev ...
"Naj se na začetku najprej iskreno za-
hvalim vsem občanom, ki so na lokal-
nih volitvah izkazali podporo meni ter 
celotni Listi Nejca Smoleta, ki jo zasto-
pam. Star sem 38 let, stanujem v Ra-
kovniku. Po izobrazbi sem diplomirani 
inženir strojništva in v podjetju Brinox 
v Sori opravljam delo kontrolorja kako-
vosti. Sem poročen in oče enega otroka 
– hčerke." 

 V občinskem svetu ste novinec. Za-
kaj ste se odločili za kandidaturo, kaj 
je pretehtalo?
"Res je. V občinskem svetu sem novinec. 
V tem mandatu nas je kar precej novin-
cev. Sama sestava občinskega sveta se 
je po letih precej pomladila. Starejši sve-
tniki, tako po letih kot po stažu, so po 
večini res bolj izkušeni, toda potrebujejo 
se tudi nove, morda drznejše in drugač-
ne ideje, zato je že prav, da je prišlo do 
sprememb, da smo v občinskem svetu 
novi obrazi. Tudi učinkovitost bo morda 
s tem boljša, saj mlajši običajno stremi-
mo k temu, da se potrebne in dobre ide-
je ter projekti čim prej realizirajo. To je 
tudi moja želja, da se bo v tem mandatu 
naredilo kar največ, seveda v zadovolj-
stvo vseh občank in občanov."

 Koliko ste vključeni v dogajanje na 
lokalni ravni?
"Na lokalni ravni sem bil in sem še pre-
cej dejaven, tako da me veliko ljudi že 
kar dobro pozna. Deloval sem v KUD 
Oton Župančič Sora, in sicer na podro-
čjih folklorne dejavnosti, pevskega zbo-
ra in dramske sekcije. Bil sem član tudi 
domačega športnega društva, v Župni-
ji Sora pojem v pevskem zboru in sem 
član pritrkovalne skupine. Aktiven pa 
sem tudi v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Sora. Na področju gasilstva sem 
deloval tudi v Gasilski zvezi Medvode 
kot član Upravnega odbora in pomočnik 
predsednika Gasilske zveze Medvode za 
delo z gasilsko mladino."

 Ste že doslej spremljali lokalno po-
litiko in kako komentirate dogajanje, 
odločitve?

"Lokalno politiko sem spremljal. Imam 
občutek, da se je včasih preveč pogo-
varjalo o stvareh, na katere lokalna 
politika sploh nima vpliva, ali pa se je 
predolgo razglabljalo o temah, ki so bile 
že izčrpane, zato pa določene aktualne 
stvari niso prišle na dnevni red, kar je 
škoda. Opažam pa, da se stanje glede 
tega v zadnjih letih izboljšuje. Upam, da 
se bo še naprej."

 Kakšna so vaša pričakovanja kot 
svetnika?
"Upam, da se bomo s kolegi svetniki do-
bro razumeli, da bomo dobro sodelovali, 
imeli spoštljiv dialog, tudi če bodo naša 
stališča kdaj nasprotna, da bomo pod-
prli dobre stvari in projekte in da bomo 
učinkoviti." 

 Katere lastnosti po vašem mnenju 
odlikujejo dobrega svetnika?
"Pomembno se mi zdi, da zna svetnik 
prisluhniti, sodelovati in podpreti dobre 
projekte." 

 Katera področja najbolje poznate, 
kako so po vašem mnenju urejena in 
kaj konkretno bi na teh področjih radi 
spremenili?
"Poznam več področij, ki me tudi za-
nimajo. Glede na to, da smo šele na 
začetku mandata, da je za nami šele 
konstitutivna seja, pa se bom moral s 
podrobnostmi, kako so ta področja ure-
jena in kaj se sploh da spremeniti, na 
kaj kot svetnik sploh imam vpliv, še se-
znaniti."

 Kakšna bodo vaša temeljna vodila 
pri opravljanju svetniške funkcije?
"Moje temeljno vodilo bo: Delaj dobro za 
krajane in okolico."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in na kakšen način bi ga rešili?
"Težko je izpostaviti en sam problem. 
Povsod se da stvari še izboljšati in vedno 
bo tako. Če pa bi že kaj izpostavil, so to 
kolesarske steze. Kot rekreativen špor-
tnik si želim, da bomo v občini zgradili 
boljše kolesarske povezave po Medvo-
dah, pa tudi do Ljubljane in Škofje Loke." 

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Družina, izleti v naravo in številne pro-
stočasne aktivnosti, kot so gasilci, fol-
klora ..."

PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE

Delaj dobro za krajane in okolico
To bo v občinskem svetu vodilo pri delu Dominika Bradeška, novinca med  
svetniki, ki je bil izvoljen na Listi Nejca Smoleta. 

Dominik Bradeško

Dominik Bradeško živi v 
Rakovniku. Na lokalni ravni je 
bil že doslej zelo aktiven. Je 
član več društev. Je prostovoljni 
gasilec, pevec, igralec, 
pritrkovalec ... V prvi vrsti pa 
mož in oče hčerke.
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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 v sodelovanju z Ga-
silsko zvezo Medvode lani pristopila k 
večjemu nakupu osebne zaščitne opre-
me, namenjene prostovoljnim gasilcem 
v občini Medvode. Župan in hkrati po-
veljnik Civilne zaščite Občine Medvode 
Nejc Smole je novo opremo gasilcem 
predal 5. decembra, na mednarodni 
dan prostovoljstva.
Kot je pojasnil, je bil izveden nakup več 
sklopov osebne zaščitne opreme v sku-
pnosti vrednosti dobrih 62 tisoč evrov. 
Predana je bila predstavnikom Gasil-
ske zveze Medvode in vseh šestih pro-
stovoljnih gasilskih društev. Gasilci so 
dobili 42 kompletov zaščitne opreme s 
snemljivim napisom, 43 zaščitnih če-
lad, 29 podkap in 26 parov zaščitnih 
rokavic. "Že v letu 2017 smo začeli po-
govore, da bo treba več denarja name-
niti nakupu osebne zaščitne opreme za 
gasilce. Leto 2018 je bilo leto med kon-
cem enega in začetkom drugega cikla 
nakupa gasilskih vozil, tako da je bilo 
manj sredstev, vezanih na to. Dosegli 
smo dogovor za nakup gasilske opreme 
v vrednosti sedemdeset tisoč evrov, ki 
je bila skoraj v celoti izvedena. Vložena 
je bila revizija na javno naročilo za na-
kup škornjev in upam, da boste čim prej 
lahko prišli tudi do njih. Če ne gre za 

največjega, pa je to zagotovo eden večjih 
tovrstnih nakupov v zgodovini samo-
stojne občine. Prizadevali si bomo, da 
bo znesek dvajset tisoč evrov za nakup 
opreme ostal v proračunu tudi v priho-
dnje. Vse, kar je bilo vezano na javno 
naročilo, ste pripravili gasilci sami, kar 
je zelo pomembno. To je bila vaša od-
ločitev. Sprejeli ste gasilsko strategijo, 
ki je občini dala usmeritev tudi za na-
prej. Pred nami je še en težek korak, da 
se dogovorimo za sistem nove pogodbe 
in tudi, kako bomo vnaprej financira-
li nakupe gasilskih vozil in vlaganja v 
gasilsko infrastrukturo," je župan Nejc 
Smole nagovoril zbrane gasilce. 
Zadovoljstvo je izrazil tudi Miha Šušter-
šič, predsednik Gasilske zveze Medvode: 
"V imenu vseh šestih prostovoljnih ga-
silskih društev in Gasilske zveze Med-
vode se zahvaljujem za to veliko inve-
sticijo. Osebna zaščitna oprema je bila 
že podhranjena, se pa izboljšuje. Veseli 

nas, da je že kar nekaj zadnjih let v pro-
računu posebna postavka za njen na-
kup in upamo, da bo tako tudi vnaprej. 
V letu 2018 je občina iz požarnega sklada 
za nakup zaščite opreme namenila še 
dodatnih petdeset tisoč evrov. Vse ak-
tivnosti v zvezi s tem nakupom je opra-
vilo poveljstvo Gasilske zveze Medvode. 
Upamo, da nam bo oprema služila bolj 
na vajah kot na resnih intervencijah, 
če pa te že bodo, lahko občani kot vselej 
računajo na našo hitro pomoč. Gasilci z 
medvoško občino vsa leta njene samo-
stojnosti dobro sodelujemo. Pred nami 
je začetek drugega kroga nakupa gasil-
skih vozil. Kot prvo je na vrsti vozilo za 
PGD Preska - Medvode. Po gasilski stra-
tegiji bi potrebovali tudi dva do tri nove 
gasilske domove, tri bi lahko reševali s 
prizidki."
Predstavniki zveze in prostovoljnih ga-
silskih društev so po uvodnem delu pre-
vzeli novo opremo.

Gasilci imajo novo zaščitno opremo
Izveden je bil nakup več sklopov osebne zaščitne opreme v skupni vrednosti dobrih  
62 tisoč evrov, kar je eden večjih tovrstnih nakupov v zgodovini občine.

Gasilci so prevzeli novo zaščitno opremo.

Znana je že odločitev Državne 
revizijske komisije glede 
vloženega zahtevka za revizijo 
javnega naročila za sklop 
Gasilski zaščitni škornji. 
Zahtevku za revizijo je bilo 
ugodeno. Nakup bo občina 
izvedla v letu 2019. 
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V Ljubljanski urbani regiji (LUR) so izdelali prvo celostno prometno 
strategijo na nivoju celotne razvojne regije, v katero je vključena tudi 
Občina Medvode. Oktobra lani je bila soglasno potrjena na seji Sve-
ta LUR. Gre za inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih 
potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na 
področju trajnostne mobilnosti. Osrednji cilj ukrepov, vključenih v 
akcijski načrt, je predvsem dvig kakovosti življenja, kjer je poudarek 
na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe jav-
nega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja, znižanju visoke 
stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev.

Prometna strategija 

MAJA BERTONCELJ

Civilna zaščita Občine Medvode je pripravila dva nova načrta za-
ščite in reševanja v občini Medvode, in sicer Načrt zaščite in reše-
vanja ob železniški nesreči v občini Medvode in Načrt zaščite in 
reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi v občini Medvode. Oba 
sta javno razgrnjena še do 24. 1. 2019. Javna obravnava obeh načr-
tov bo v sredo, 16. januarja, ob 14.30 v sejni sobi Občine Medvode. 

Nova načrta zaščite in reševanja  

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Občina Medvode je v jesenskih mescih 
pri osnovni šoli v Medvodah zgradi-
la novo šolsko športno igrišče, ki bo v 
dopoldanskem času služilo otrokom 
osnovne šole in vrtca, v popoldanskem 
času pa je odprto in dostopno vsem 
obiskovalcem. Zgrajeno igrišče je tretje 
obnovljeno šolsko športno igrišče v za-
dnjih treh letih.
"Obnovili smo tristezno 200-metrsko 
atletsko stezo, dodatno uredili stezo za 
tek na 60 metrov ter skok v daljino. Zno-
traj tekaškega kroga je na novo zgrajeno 
asfaltirano igrišče za mali nogomet in 
košarko ter prostor za met krogle. Na-
meščena je bila tudi urbana oprema 
(pitnik, klopi in koši za smeti), celotno 
igrišče pa je ograjeno," pojasnjujejo na 
Občini Medvode. Investicijo je znotraj 
pogodbene vrednosti 214.495,15 evra z 
DDV in v določenem roku izvedlo pod-
jetje Euro grad. Za projekt so uspešno 

kandidirali za nepovratna sredstva na 
razpisu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za obnovo atletske ste-
ze pri Osnovni šoli Medvode. Upravičeni 
so do 42.909 evrov nepovratnih sredstev.
Spomladi sledi še zatravitev. Načrtu-

jejo pa tudi širitev igrišča z dodatnimi 
vsebinami. V drugi fazi je predvidena 
ali izgradnja otroškega igrišča ali po-
stavitev naprav za ulično vadbo "stre-
et workout" ter grbinastega poligona 
"pump track".

Tretje šolsko športno igrišče v zadnjih treh letih
Zgrajeno je igrišče pri osnovni šoli v Medvodah. Letos je v načrtu še širitev  
z dodatnimi vsebinami.

Novo šolsko športno igrišče pri OŠ Medvode v dopoldanskem času služi otrokom osnovne 
šole in vrtca, v popoldanskem času pa je odprto in dostopno vsem obiskovalcem.

MAJA BERTONCELJ

Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode je občino kot ustanoviteljico 
obvestil, da je zaradi smrti predčasno prenehal mandat članu sveta 
zavoda Branetu Kraljeviču, ki je bil imenovan za področje kulture. 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in 
mladino Medvode v 10. členu določa, da Svet zavoda sestavlja pet 
članov, od katerih so štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih izmed 
strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenu-
je občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer enega s 
področja športa, enega s področja turizma, enega s področja kulture 
in enega s področja mladinskih dejavnosti. Predlog za kandidata za 
področje kulture mora občina posredovati do 15. januarja.

Kandidat s področja kulture

MAJA BERTONCELJ

Na Gospodarskem razstavišču bo med 30. januarjem in 2. februarjem 
trideseti sejem turizma, kampinga in karavaninga Alpe-Adria. V Hali A 
se bosta na skupni stojnici predstavljala Turistična zveza Medvode z 
vsemi turističnimi društvi in javni zavod Sotočje Medvode. Njihov le-
tošnji delovni naslov je "Tukaj smo mi doma". Vabijo, da jih obiščete. 

Medvode na sejmu
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OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka:  011-8/2018-1
Datum: 12. 12. 2018

Na podlagi 55. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14-popr. in 17/18) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za člane  

Nadzornega odbora Občine Medvode

Kandidat za predsednika in člana nadzornega odbora mora 
poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje:
–   končana univerzitetna izobrazba po predbolonjskih študij-

skih programih ali magistrska drugostopenjska izobrazba,
–  najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno-računovod-

skem, tehničnem, ekonomskem ali pravnem področju,
–  stalno prebivališče v občini Medvode
–  ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član 

sveta krajevnih skupnosti in vaških odborov, direktor občinske 
uprave, javni uslužbenec občinske uprave ter član poslovod-
stev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev, ter

–  ne sme biti v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali 
ožjem sorodstvu s člani občinskega sveta, županom, podžu-
panom ali direktorjem občinske uprave.

Člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed 
občanov Občine Medvode.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev mora kandidat 
poslati do torka, 15. 1. 2019, v zaprti ovojnici s pripisom NE 
ODPIRAJ – NADZORNI ODBOR, na naslov: Občina Medvode, 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.  
               

Predsednica komisije
Darinka Verovšek

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne 
vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sistemov 
(VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da je zaradi 
varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in je 
zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno 
prekuhavati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žlebe - 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 ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS 
ter poročila o preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno dosto-
pna na spletnih straneh Občine Medvode www.medvode.si. Navodila, pri-
poročila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter 
hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih straneh Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje. Občina Medvode

Obvestilo

Februarska številka Sotočja bo zaradi 
praznika izšla v četrtek, 7. februarja.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

S 1. januarjem 2019 se je skladno z Zakonom o spodbujanju 
razvoja turizma uveljavilo določilo glede pobiranja in odva-
janja promocijske takse. Državni zbor je 15. februarja lani 
sprejel novelo zakona o spodbujanju razvoja turizma. Zakon 
med drugim občinam omogoča zvišanje turistične takse in 
je uvedel tudi promocijsko takso.
Promocijska taksa je nov vir sredstev za Slovensko turistično 
organizacijo (STO). Poleg turistične takse, ki jo bodo še naprej 
določale občine, zakon pa določa njeno zgornjo mejo pri 2,50 
evra, je namreč uvedena še promocijska taksa. Ta znaša 25 
odstotkov zneska turistične takse in je neposreden prihodek 
STO. Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bo pro-
mocijska taksa 0,625 evra, tako da bo gost plačal obe taksi v 
skupni višini 3,125 evra. Na ministrstvu pričakujejo, da bo 
STO s tem pridobila dodatnih 4,7 milijona evrov, občine pa 
dodatnih 6,9 milijona evrov letno.
Kako je v občini Medvode? Veljavni Odlok o turistični taksi 
v Občini Medvode je bil sprejet na seji občinskega sveta 20. 
junija. Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan je 1,20 
evra, na osnovi slednje je promocijska taksa 0,30 evra, sku-
pna višina obeh taks je tako 1,50 evra na osebo na dan. Turi-
stično in promocijsko takso zavezanci nakažejo na poseben 
račun Občine Medvode in na predpisan način, ki je objavljen 
na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli 
mesec. Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen ob-
činski inšpektor.

Novost tudi  
promocijska taksa
Novo leto je prineslo nekaj novosti  
tudi na področju zakonodaje. Med  
njimi je uvedba promocijske takse,  
ki jo morajo upoštevati vsi, ki imajo 
nastanitvene obrate.

Občina Medvode ponuja številne možnosti tudi za tiste, ki se 
odločijo v njej preživeti več dni. Vsi, ki imajo nastanitvene obrate, 
morajo od novega leta gostu za nočitev poleg turistične zaračunati 
tudi promocijsko takso.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ALEŠ SENOŽETNIK

Obrtno-podjetniška zbornica Sloveni-
je je na Brdu pri Kranju 6. decembra 
šestnajstič podelila naziv obrtnika in 
šestindvajsetič podjetnika leta. Obrtni-
ca leta je Mojca Trnovec iz Gostilne Mi-
hovec v Zgornjih Pirničah. Je sploh prva 
ženska s tem nazivom. Kipec in prizna-
nje sta ji podelila predsednik sloven-
ske vlade Marjan Šarec in Branko Meh, 
predsednik Obrtno-podjetniške zborni-
ce Slovenije. To je bila že druga velika 
nagrada za Mihovčeve v letu 2018. 
"Že kot majhna sem se rada vrtela med 
posodami in 'piskri'. Starša sta mi pri-
vzgojila ljubezen do zemlje, iz katere 
črpamo surovine, s katerimi 'čaramo' 
v kuhinji. Kalila sem se pri največji ku-
harski mojstrici, to je naši danes 91-le-
tni mami Ivanki. To priznanje ni prišlo 
ne prezgodaj ne prepozno. To je prizna-
nje za 160-letno delo, ki ga opravljamo 
z ljubeznijo," je na podelitvi povedala 
Mojca Trnovec. Nekaj dni kasneje smo 
jo obiskali v domači Gostilni Mihovec. 
"Prejela sem veliko čestitk, največja če-
stitka pa so vedno naši gostje. Oni so po-
trditev, da delamo dobro in prav. Lahko 
bi rekla, da je leto 2018 poklon naši hiši. 
Oče (Jernej Petač, op. p.) je na Dnevih 
slovenskega turizma prejel priznanje 
za življenjsko delo v gostinstvu. Že to 
je bila za našo hišo lepa nagrada, sedaj 
pa še naziv obrtnica leta. V šestnajstih 
letih je šlo to priznanje prvič v ženske 
roke. Mislim, da je to spodbuda za na-
prej, predvsem komisiji, ki o tem odlo-
ča. Prepričana sem, da je bila tudi pred 
mano že kdaj kakšna ženska, ki bi lahko 
prejela naziv obrtnice leta," je pojasnila 
Trnovčeva. Če pravijo, da za uspešnim 
moškim stoji ženska, pa smo jo vpraša-

li, kdo stoji za uspešno žensko. Takole 
je odgovorila: "Za uspešno žensko mora 
stati cela družina. Otroci morajo veliko 
potrpeti, so marsikdaj prikrajšani. Rav-
no danes je v pirniški osnovni šoli ba-
zar, a ne bom mogla iti. V gostinstvu je 
treba delati, ko pride gost."
Gostilno, ki jo je pred tem vodil oče Jer-
nej ob pomoči mame Mihaele, je pre-
vzela pred osmimi leti. Njena glavna 
skrb je kuhinja, oblikovanje ponudbe in 
organizacija dela. Gostilna Mihovec je 
edina gostilna v Sloveniji, ki je v času 
vegetacije samooskrbovana z vso zele-
njavo in žiti. Pri njih beseda domače ni 
zlorabljena, temveč gradijo na razvoju 
in promociji, od njive do mize. "Mojca 
Trnovec se ves čas trudi, da njihova ku-
linarična ponudba sledi trendom, a se 
zaveda, da je to za razvoj gostinstva in 
turizma na podeželju premalo. Turisti 
iščejo neklasična doživetja, avtentične 
zgodbe, višjo kakovost, butičnost, ino-
vativnost in predvsem lokalnost. Moj-
čini načrti so usmerjeni v projekte, ki 
jim bodo vse to tudi zagotavljali," je bilo 
med drugim zapisano v obrazložitvi pri-
znanja. Mojca Trnovec na to temo do-
daja: "Želja je, da se to, kar je, nadaljuje 
in nadgrajuje. Nekaj velikega obetati si 
za naprej je težko, ker ne vemo, v ka-
kšno smer bo šel ekonomski položaj. 
Z nakupom sosedove domačije smo se 

razširili. Tja nameravamo prestaviti se-
danjo kuhinjo, širiti se s prenočitvenimi 
kapacitetami in širiti turizem v malce 
drugačni zgodbi."
Njena obrtniška pot traja pravzaprav že 
vse njeno življenje. "Po osnovni šoli sem 
se vpisala na srednjo gostinsko šolo v 
Ljubljano. Odločitev je bila enostavna, 
sploh nisem pomislila na kaj drugega. 
Nadgradnja so dodatna izobraževanja, 
ki se jih še vedno udeležujem. Spomladi 
me čaka izobraževanje še za sommeli-
erja tretje stopnje. Učenje je pomemb-
no. Sem pa po srednji šoli imela misli 
še drugje kot v gostinstvu. Odločila sem 
se za vpis na pedagoško fakulteto, smer 
biologija in gospodinjstvo. Na dan vpi-
sa, ko sem bila že pripravljena, da grem 
od doma, me je oče lepo vprašal, kako si 
sedaj to predstavljam za naprej, kdo bo 
doma delal. Morda je bilo to vprašanje 
malce prenagljeno, morda je bila moja 
odločitev prenagljena, a najbrž je bilo 
tako prav. Danes vidim, da obojega ne 
bi mogla usklajevati. Mi je pa bilo delo 
z otroki vedno veselje in to nadomestim 
poleti, ko je v gostilni manj dela, ali v 
času počitnic, ko organiziramo delav-
nice za otroke. Očetu tistega vprašanja 
takrat nisem nikoli očitala, sama sem 
se odločila, da se ne grem vpisat. In tako 
sem se zaposlila. Moj prvi delovni dan 
je bil na moj rojstni dan, 29. novembra, 

Mojca Trnovec prva slovenska obrtnica leta
V šestnajstih letih je šlo priznanje obrtnik leta prvič v ženske roke. Prejela ga je Mojca 
Trnovec iz Gostilne Mihovec v Zgornjih Pirničah.

Priznanje za obrtnico leta sta Mojci Trnovec podelila predsednik slovenske vlade Marjan 
Šarec in Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

»Lahko bi rekla, da je leto 2018 
poklon naši hiši. Oče je na 
Dnevih slovenskega turizma 
prejel priznanje za življenjsko 
delo v gostinstvu. Že to je bila 
za našo hišo lepa nagrada, sedaj 
pa še naziv obrtnica leta.«
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Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve

Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70-letno 
tradicijo na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo hitro rast 
poslovanja, zato zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne zaposlitve v 
proizvodnji, ki poteka na naši lokaciji v Kranju.

K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji obdelave 
kovinskih materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA
– strugar (m/ž) ALI brusilec (m/ž)

Opis del in nalog:
 delo na stroju za obdelavo kovin,
 posluževanje različnih tipov strojev,
 izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
 opravljanje proizvodnih del.

Nudimo:
 zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, 
 zaposlitev direktno pri nas,
 možnost napredovanja,
 priložnost za osebni in strokovni razvoj,
 možnost dodatnega izobraževanja,
 delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.

Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si  
ali po pošti na naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.

Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani 

http://www.iskra-isd.si. 

Sponzor nagradne križanke, ki je 
bila objavljena  v decembrski izdaji 
SOTOČJA, 7. 12. 2018, je bilo pod-
jetje DONIT MEDVODE, ki nagra-
jencem za rešitev križanke poklanja 
tri praktične nagrade. Žreb je izbral 
naslednje nagrajence: NIKO DIMIC, 
Medvode, MALČI PURIČ, Medvo-
de, in ALOJZ KRISTAN Medvode. 
Nagrajenci prejmejo nagrade na Se-
dežu Gorenjskega glasa, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 KRANJ. Čestitamo!

nekdaj dan republike. Na ta dan mi ni 
bilo treba nikoli hoditi v šolo. Se mi zdi, 
da ga v naši hiši kar dobro praznujemo 
še danes. Gostje vedo, da na ta dan pra-
znujem jaz, da praznuje naša hiša. Za-
poslena sem že 27 let," je pojasnila. 
V Gostilni Mihovec so redno zaposle-
ni štirje, drugi delajo prek različnih 
pogodb. Vseh skupaj jih je okrog pet-
indvajset. Kot kaže, bo šla tradicija pri 
Mihovčevih naprej. V gostinstvo je vpe-
ta cela družina. "Tudi sin Martin se je 
po osnovni šoli odločil, da nadaljuje v 
tej smeri. Izobražuje se v gostinski šoli 
v Bad Gleichenbergu v Avstriji. Obisku-
je tretji letnik. Ela je v četrtem razredu 
osnovne šole in pravi, da bo šla v isto 
šolo kot Martin. Do tja je še daleč, bo 
morala pokazati še veliko znanja. Mar-
tin je šolanje v tujini dobil kot potrditev 
in nagrado za svoje pravo razmišljanje. 
V osnovni šoli je bil odličen učenec, po-
leg tega je imel še veliko drugih aktiv-
nosti, od harmonike, golfa do tečajev 
angleščine, nemščine ... Sicer pa ne 
Martina ne Ele ne silim, da nadaljujeta 
tradicijo. To morajo otroci sami začuti-
ti. Upam in verjamem, da sta na pravi 
poti," razmišlja.
Številni se tudi v gostinstvu zgledujejo 
po tujini. Pa Trnovčeva? "Zgled je širi-
na v tujini. Kljub temu da je Slovenija 
majhna, pa lahko tudi doma poiščemo 
zgled, kot je na primer Ana Roš. Uspela 
je s svojo zgodbo, je perfekcionistka, su-
per ženska. Pred leti je bila proglašena 
za najboljšo kuharico na svetu in to na-
grado si res zasluži. So pa tudi še drugi 
izjemni slovenski kuharji. Kulinarika 
se v Sloveniji zelo hitro in zelo mogočno 
širi." In kaj meni, da je ključ do uspe-
ha? "Predvsem trdo delo, vztrajnost, lju-
bezen do zemlje, do ljudi, do dela, ki ga 
opravljaš, in tradicija, ki vse to združu-
je," še pravi Mojca Trnovec.

MAJA BERTONCELJ

Vseslovensko združenje malih delničarjev je malim delničarjem družbe Goričane poslal 
informativne dopise ter jih povabil, da se pridružijo postopkom za izstop iz družbe po 
čim višji ceni za delnico oz. primerni denarni odpravnini. Kot navajajo, so se za ta korak 
odločili ob dejstvu, da z delnicami družbe Goričane na trgu Ljubljanske borze doslej ni 
bilo sklenjenega nobenega posla, družba pa – kljub 5.167.108 evrov bilančnega dobička 
za leto 2017 – vsaj do leta 2022 ne namerava izplačevati dividend, kot je na avgustovski 
skupščini pojasnil direktor Andraž Stegu. 

Poziv delničarjem družbe Goričane
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MOJCA FURLAN

V lokalni skupnosti lahko mnogo posto-
rimo, da si zagotovimo in ohranimo te-
meljne biotske potrebe človeka, bivanje, 
vodo, hrano, obleko in obutev, šolstvo 
in zdravstvo. Svoje vrednote moramo 
prepoznati kot skupne vrednote. Odlo-
čajmo se za zeleno mobilnost, za samo-
oskrbo brez uporabe kemičnih sredstev, 
ki zastrupljajo prst in vodo. Izberimo 
načine kurjave in pridobivanje energije, 
ki z izpusti ne onesnažujejo zraka.
Ekstremni vremenski pojavi so posle-
dica podnebnih sprememb. Prizadeli so 

mnogo ljudi, ki so za vedno izgubili svoj 
dom ali celo življenja.
Za omejitev dviga temperature na Zemlji 
za 1,5 stopinje Celzija bi morali do leta 
2030 zmanjšati uporabo premoga vsaj za 
dve tretjini, do leta 20150 pa se mu po-
polnoma odpovedati. Enako velja za naf-
to. To je velik izziv, saj kar 85 odstotkov 
energije na svetu proizvedemo iz fosil-
nih goriv, poroča Svetovna meteorološka 
organizacija.
Zdravje na globalni ravni najbolj ogroža 
onesnažen zrak. Zaradi izpostavljenosti 
onesnaženemu zraku na globalni rav-
ni umre okoli sedem milijonov ljudi, v 
Evropski uniji štiristo tisoč. Vsak deveti 
Zemljan vdihava zrak, ki je onesnažen 
zaradi prometa, industrije, kmetijstva 
in predelave odpadkov. Generalni se-
kretar Svetovne zdravstvene organi-
zacije WHO opozarja, da je po zadnjih 
podatkih tretjina smrti zaradi srčnih 
napadov, kapi, pljučnega raka, kronič-
nih bolezni dihal posledica onesnaže-
nega zraka. Vpliva na razvoj dojenčkov 
in povzroča prezgodnjo smrt starejše 
generacije. 

Najnevarnejši delci PM10 in še manjši 
povzročajo vnetje na mestu vstopa v telo, 
sapniku, pljučih, lahko povzročijo kronič-
no vnetje in zmanjšano zmogljivost pljuč, 
pri astmatikih poslabšajo simptomatiko, 
povzročajo sistemsko vnetje, bolezni srca 
in ožilja, spremembo krvnega tlaka, mo-
tnje srčnega ritma, vnetje v srčni mišici, 
kar vodi v srčno popuščanje, povzročajo 
in pospešujejo nastanek ateroskleroze, 
povečano tveganje za nastanek krvnih 
strdkov, manjšajo sposobnost prenosa 
kisika. Zadnje raziskave kažejo, da naj-
manjši delci prodrejo neposredno v mož-
gane, povzročajo Parkinsonovo in Alzhei-
merjevo bolezen, so rakotvorni, mutageni 
in povzročajo poškodbe organov.
Kljub vsem opozorilom se onesnaže-
vanje zaradi našega načina življenja 
še povečuje. Znanstveniki pojasnjujejo 
razliko med ogrevanjem ozračja za 1,5 
stopinje in 2 stopinji. Če nam uspe ob-
držati zvišanje temperature do 1,5 sto-
pinje, bo prizadetih 450 milijonov ljudi 
manj. Najbolj občutljiva področja so 
majhne otoške države, Sredozemlje in 
podsaharska Afrika.

Kotiček za trajnostni razvoj

Na januarski bralni potep po knjižnih 
novostih vas vabi Mira Vidic.

STEINHOFEL, ANDREAS:  
SREDIŠČE SVETA

Visoko noseča Glass se iz Amerike od-
pravi k sestri v Evropo. Porod se začne, 
še preden prispe do hiše in izve, da je se-
stra mrtva. Odvetnica Tereza, ki je prišla 
urejat zapuščino mrtve Stelle, ji poma-
ga, da se z dvojčkoma naseli v propada-
joči graščini Visible. Ker Glass živi zelo 
svobodno in z nasveti glede odnosov 
pomaga ženskam v bližnji vasi, otroka 
odraščata v preziru okolice in izločena 
iz družbe vrstnikov. Zgodbo pripoveduje 
Phil, ki ga očetova odsotnost razjeda iz 
dneva v dan. Ko se zaljubi v Nicholasa, 
se njegovo življenje še zaplete. Včasih 
je probleme lahko reševal v pogovoru z 
mamo in sestro dvojčico, a  Dianne se 
pred svetom vedno bolj zapira. Središče 
sveta je zgodba o vseh oblikah in nači-
nih ljubezni, ki poganja naša življenja 
in včasih hudo boli. 

GOLOB, TADEJ: LENINOV PARK
Ljubljana se duši v poletni vročini. Višji 
inšpektor Taras Birsa se ukvarja s svojim 
teniškim komolcem in preganja slabo 
vest zaradi svojega razmerja s sodelav-
ko Tino. Poletno ležernost prekine umor 
brezdomke v bivšem Leninovem parku. 
Sledijo mu streljanje, umor umetnika na 
Metelkovi, kasneje pa še samomor enega 
od stanovalcev bloka ob prizorišču prvega 
umora. Primer vodilni dodelijo neizkuše-
ni Tini, a ker se stvar nikamor ne prema-
kne, Taras uporabi stare zveze. Za Tino bi 
se raziskovanje problema lahko končalo 
tragično, a Taras je mojster v predvide-
vanju stvari. Golob tudi tokrat nikakor ni 
razočaral in z nestrpnostjo pričakujemo 
nove primere inšpektorja Birse.

KAWAKAMI, HIROMI: AKTOVKA

Tsukiko je osamljena ženska na začetku 
tridesetih let, ki rada zaide na sake ali 
dva. V lokalu, kjer se pogosto zadržuje, 
sreča svojega nekdanjega profesorja ja-
ponščine. Kljub temu da je med njima 

več desetletij starostne razlike, se Tsu-
kiko naveže nanj. Družita se tudi izven 
lokala, kjer se profesor nikoli ne loči 
od svoje aktovke. Njuno druženje je po-
časno, tiho in komaj opazno. Podobno 
tiho, še preden bi se razvilo kaj več, odi-
de tudi profesor. Po njegovi smrti Tsuki-
ko dobi njegovo aktovko, v kateri se »širi 
samo neskončen prostran prostor«. 

BERBEROVA, NINA: KNJIGA O SREČI 

Roman je prvič izšel že v 40. letih prejšnje-
ga stoletja, a je zgodba o iskanju ljubezni 
in sreče aktualna še danes. Vera je že kot 
deklica spoznala posebnega dečka Sama, 
s katerim sta razvila nesmrtno ljubezen. 
Zaradi vojne sta se ločila in tega Vera ni-
koli ni prebolela. Pot jo je iz Rusije vodila 
v Francijo in preko številnih ljubimcev je 
iskala srečo in ljubezen. Zgodbo začnemo 
spremljati, ko Sam, ki je postal slavni pi-
anist, Veri napove obisk. Kmalu po priho-
du v Pariz naredi samomor in Vera, ki na 
stara leta živi razkošno, vendar osamlje-
no življenje, se mora s tem soočiti.

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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Na Podružnični osnovni šoli (POŠ) Topol je bila 19. decembra 
božično-novoletna predstava v izvedbi učencev tamkajšnje 
šole. Obiskal jih je tudi Božiček in jih obdaroval – prav vse, 
in sicer s pomočjo tamkajšnje krajevne skupnosti. Največje 
darilo pa so znova dobili od Rotary kluba Medvode. Prinesli 
so jim nov projektor.
"V zadnjih letih se vsako leto udeležim te prireditve in vsakič 
pridem z večjim veseljem, tokrat še posebej, ker vidim, da se 
število učencev, ki obiskujejo šolo na Topolu, povečuje. Naš 
klub prav tako vsako leto poskrbi, da vas v novoletnem času 
obdarujemo in razveselimo. Letos z veseljem izpolnimo željo, 
ki ste jo prav gotovo skupaj oblikovali učenci in učitelji in jo 
sporočili Božičku, ki nam jo je zašepetal. Prepričan sem, da 
bo to darilo uspešno pripomoglo k še boljšemu, bolj pogloblje-
nemu pridobivanju znanja na POŠ Topol," je zbrane nagovoril 
Samo Krivic, predsednik Rotary kluba Medvode.
Darila so bili veseli tako učenci kot učitelji. "Čez poletje smo 
obnovili zunanjost šole, sedaj se trudimo, da bi čim bolj pope-
strili pouk znotraj nje. Še zadnjo učilnico smo opremili s pro-
jektorjem. Pripomogel bo k boljšemu, bolj kvalitetnemu pou-
ku. Zelo smo hvaležni Rotary klubu Medvode, ki nam vsako 
leto pomaga, ne le z darilom v tem prazničnem času. Vsako 
leto v maju peljejo na jadranje tudi pet otrok z dvema učitelji-
cama," je dejala Simona Jarc, vodja POŠ Topol. Na šoli imajo 

skupaj šest učilnic, od tega dve za dodatno strokovno pomoč 
za delo z učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi. Teh je enajst. 
Razlog so različni primanjkljaji na posameznih področjih, gi-
balna oviranost, motnje avtističnega spektra ... "Na šoli, kot je 
naša, se jim lažje posvetimo. Potrebne je seveda veliko ener-
gije, se pa z dobro voljo da vse. Seveda pa drugi zato niso nič 
prikrajšani," še pove Jarčeva.
Na šoli na Topolu imajo še veliko želja, v prvi vrsti šolo od 
znotraj še polepšati, tako da dobrim možem dela ne bo 
zmanjkalo.

Božiček jim je prinesel nov projektor
Rotary klub Medvode je znova obdaroval Podružnično osnovno šolo Topol.

Učenci POŠ Topol so se predstavili z igrico, prišel pa je tudi Božiček.

UČENCI LITERARNEGA KLUBA OŠ PIRNIČE, 6. RAZRED

Na OŠ Pirniče je 3. decembra potekal dogodek Ta veseli dan 
branja. Organizirali sta ga knjižničarka Barbara Kavčič in Li-
terarni klub z učiteljico Tadejo Klun Lenarčič, sodeloval pa je 
tudi otroški pevski zbor z Emo Gortnar.
Po nagovoru ravnatelja Janeza Sečnika smo se učenci predsta-
vili z interpretacijo poezije ter prepevanjem pesmi o literarnih 
junakih. Sledilo je odprtje razstave Slovenski literarni liki, za 
katero so svoje ilustracije prispevali učenci od prvega do de-
vetega razreda. Med ogledom razstave so lahko obiskovalci na 
Cankarjevi stojnici vzeli Cankarja za na pot. Cankarjeve kratke 
misli smo izbrali učenci, jih prepisali na lističe in jih zvezali s 
trstjem. Ustavili so se lahko tudi ob panojih z visečimi knjiga-
mi – minutka za branje – ter prelistali ali prebirali aktualne 
in zanimive odlomke iz knjig za otroke in odrasle. Knjigoljubi 
so lahko zamenjali knjige v kotičku Knjižni podarim – dobim, 
ki je potekal tako, da je vsak lahko prinesel svojo knjigo in jo 
zamenjal za drugo. Prireditev je bila vključena tudi v Medvoško 
knjižno transverzalo, ki spodbuja družinsko branje, obiskova-

nje kulturnih prireditev in spoznavanje znamenitosti v doma-
či občini. Če si prišel na prireditev, si pridobil nov žig. Marsikdo 
pa je šele na prireditvi izvedel za to in se vključil v projekt.

Ta veseli dan branja
Prireditev je bila vključena tudi v Medvoško knjižno transverzalo.

Za razstavo Slovenski literarni liki so svoje ilustracije prispevali 
učenci od prvega do devetega razreda.
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Decembra sta minili dve leti, odkar je 
bil v Sori ustanovljen zavod Središče 
za naravno učenje Samorog. Obiskali 
smo jih v zadnjih dneh lanskega leta. 
Temperatura je bila nekaj nad ledi-
ščem; tako predšolski otroci, ki obisku-
jejo Samorogove igralne dopoldneve na 
prostem, kot Zvedavi zmaji, skupina 
šolskih otrok, so bili v doživljajskem 
igrišču v gozdu, kjer je bila včasih smu-
čarska skakalnica. Najmlajši so se igra-
li, se greli ob kurišču, šolski otroci so 
se skozi igro učili matematiko, sešte-
vanje, odštevanje, poštevanko, odvisno 
od starosti in zanimanja. V Samorogu 
poudarjajo, da se otrok preko igre uči za 
življenje.
Otrok imajo vedno več. "Ko smo začeli, 
smo imeli šest otrok, od tega tri pred-
šolske in tri šoloobvezne, danes jih je 25, 
približno polovica jih prihaja vsak dan, 
ostali manjkrat. Večina otrok je šoloob-
veznih. Najstarejši so v tretjem razredu. 
Šolarji imajo uradno status šolanja na 
domu. Drugače ne gre, si pa želimo, da 
bi naš zavod postal priznan kot ustre-
zna alternativa klasičnemu izobraže-
vanju otrok," je pojasnila Anja Radšel, 
soustanoviteljica Središča za naravno 
učenje Samorog. Pri usvajanju znanj 
sledijo šolskemu kurikulu, šoloobvezni 
otroci imajo tudi delovne zvezke, ki so 
predpisani na šoli, v katero so uradno 
vpisani. "Ne bi želela delati primerjave z 
večinsko šolo, ker tudi moji otroci vanjo 
niso vključeni. Lahko povem, kaj je zna-
čilno za nas. Izvajamo kombinacijo goz-
dne pedagogike, doživljajske pedago-
gike, izkustvenega učenja. Šoloobvezni 
otroci imajo zvezke, tudi delovne zvez-
ke. Gre se bolj za učni proces, kako otrok 
pride do tega, da razume pisno nalogo. 
Na koncu jo mora znati rešiti, kot vsak 
drug otrok, ki obiskuje katerokoli šolo. 
Razlika je, da zvezke nesejo v gozd in 
najprej predelajo snov preko igre. Nalo-
ge v delovnem zvezku so jim potem kot 
izziv. Velikokrat se po kosilu, ko lahko 
izberejo, kaj bi delali, zgodi, da vzame-
jo prav delovne zvezke in jih rešujejo. 

Otroci se učijo skozi igro. In dejansko 
učenje tako tudi dojemajo. Lepo je sli-
šati, ko vprašam hčer, ki tukaj obiskuje 
drugi razred, kaj so danes delali, pa mi 
odgovori, da so se igrali, čeprav vem, da 
je bil to dan, ko so imeli veliko delavnic, 
povezanih z učenjem za šolo. Verjame-
mo, da je igra najboljše učno orodje, ki 
nudi celostno izkušnjo. Pomembno je 
tudi, da otrok pri tem ni obremenjen s 
tekmovalnostjo, koliko več zmore kot 
drugi, ampak koliko zmore sam zase 

premagati neki izziv," pove Radšlova. 
V Samorogu sta redno zaposleni dve 
strokovni delavki, še štirje prihajajo 
po dvakrat tedensko, celotna ekipa, ki 
skrbi, da program poteka nemoteno, pa 
šteje deset članov. Občasno so vključe-
ni še zunanji sodelavci, tako kot je bilo 
to na dan našega obiska, ko je bila pri-
sotna učiteljica matematike, prav tako 
tudi naravni govorec angleščine. To je 
četrtkov program. "Dopoldnevi šolo-
obveznih otrok so namenjeni šolskim 

Samorogovi prvi dve leti gozdnega učenja
V Središče za naravno učenje Samorog v Sori je vključenih že petindvajset otrok, 
večina šolarjev. Pouk kljub zimi še vedno večinoma poteka v gozdu – v njihovem 
doživljajskem igrišču.

Dopoldnevi na doživljajskem igrišču v Sori

Učenje matematike skozi igro z Mojco Pretnar
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vsebinam. Nimajo klasičnih ur, strogo 
določenega tempa za vsak dan posebej. 
Je pa seveda v določenem obdobju treba 
predelati določeno snov. Vsak dan v te-
dnu ima kakšne posebnosti. Ob torkih 
imajo otroci tako nauk o glasbi, srede so 
ustvarjalno obarvane s plesno delavni-
co in poskusi. Četrtki, kot že rečeno, so 
v znamenju matematike in angleščine. 
Ob petkih pa je čas za izlet. Če se le da, 
gremo na izlet vsak petek, in sicer ali 
na šport, na obisk kulturnih ustanov, 
podjetij, mest ... Tudi to je del učenja. 
Veliko časa šoloobvezni otroci preživijo 
tudi s predšolskimi," je pojasnila Rad-
šlova in dodala, da otroci lahko izbirajo 
tudi med dodatnimi dejavnostmi, kot je 
šahovski krožek, učenje igranja instru-
menta, dramska dejavnost ...
Otroke morajo skozi dejavnosti pripra-
viti tudi na zaključno preverjanje zna-
nja v večinski šoli, v katero so vpisani, 
tako kot je to pri vseh otrocih, ki se šo-
lajo na domu. "Doslej so bili vsi uspešni, 
sodelovanje s šolo pa je od šole do šole 
različno, predvsem odvisno od njihove-
ga pogleda do tovrstnega šolanja otrok, 
pa čeprav v našem primeru ne gre za 
klasično šolanje na domu. Otroci so 
vključeni v program, so v stiku z vrstni-
ki, z njimi delajo strokovni delavci," še 
pove Radšlova. Kar nekaj šoloobveznih 
otrok imajo iz lokalnega okolja, večina 
pa se v Soro vozi od drugje, od Škofje 
Loke do Ljubljane. Ravno v času našega 
obiska sta bila tam otrok in njegov oče 
iz Srbije. Kot je dejal, so se pred krat-
kim preselili v Ljubljano prav zato, ker 
si za otroka želijo alternativne oblike 
šolanja. "Pomembno mi je, da je otrok 
čim več v stiku z naravo, da ne sedi v 
učilnicah. Izvedeli smo, da imate v Slo-
veniji kar nekaj alternativnih možnosti 
šolanja, ena izmed teh je Samorog, in 
smo se odločili, da pridemo pogledat," je 
dejal oče.
V doživljajskem igrišču imajo otroci 
dobre možnosti spoznavanja narave. 
V dopoldanskem času je polno veselja, 
otroškega raziskovanja, medtem ko po-
poldan sameva. "Tu gre za ločen projekt. 
Želimo si, da bi bilo doživljajsko igrišče 
odprto tudi popoldan in ob koncih te-
dnov, a za to bi bila potrebna podpora 
širše lokalne skupnosti. Verjamem pa, 
da bi bilo igrišče dobro obiskano, kot je 
na primer v Mariboru. Doživljajsko igri-
šče je dober odgovor na to, kako otroke 
mobilizirati, jih izza različnih ekranov 
spraviti v naravo," je nekaj besed še na 
to temo dodala Radšlova. 

MAJA BERTONCELJ

Mojco Furlan iz Medvod bralci Sotočja 
poznate, saj vsak mesec piše Kotiček 
za trajnostni razvoj. Furlanova spada 
med ljudi odprtih rok – tudi uradno. Ob 
koncu lanskega leta je namreč prejela 
zahvalo za dobroto, plemenitost in člo-
vekoljubna dela, ki jo podeljujeta revija 
Ženska in Ministrstvo za delo, družine, 
socialne zadeve in enake možnosti.
"Mojca Furlan ni le učiteljica v OŠ Trno-
vo v Ljubljani, uči tudi, ko ni v šoli, in si-
cer sočutnega odnosa do sočloveka, oza-
vešča o varovanju okolja, predvsem pa o 
primernem odnosu do živali. Pri pouku 
in delu z mladimi je v dvajsetih letih 
naredila skupaj z njimi veliko za trajno-
stni razvoj, za večje spoštovanje narave 
in vseh živih bitij. Ko se delavnik v šoli 
zaključi, dan nadaljuje kot prostovoljka 
in predsednica Društva Reks in Mila, 
kjer vodi dejavnosti za ohranjanje oko-
lja in dobrobit živali v stiski. Vsak dan je 
na terenu, ne glede na vreme, letni čas, 
počutje ali obveznosti. Z dolgoletnim 
trudom je dosegla tudi tiste, ki urejajo 
politiko na področju zaščite živali. Pre-
pričana je, da lahko vsak z nekaj akcije 
in vloženega truda svet obrača na boljše 
in ga spreminja v bolj prijaznega za vsa 
živa bitja," je o Mojci Furlan zapisano v 
obrazložitvi za prejemnike zahvalnih li-
stin za leto 2018.
"Priznanje mi pomeni veliko iz več ra-
zlogov. Da sem bila nominirana med 
takim izborom krasnih ljudi plemeni-
tih dejanj, je velika čast. Velikega po-
mena se mi zdi, da so v reviji Ženska 
prepoznali kot potrebno in plemenito 
dejanje tudi prizadevanja za trajnostni 
razvoj, varovanje okolja in skrb za živa-
li. Živali so ranljiva skupina. Zavedati 
se je treba, da smo vsi na planetu po-
trebni, brez ene vrste se poruši narav-
no ravnovesje – in to se dogaja tukaj in 
zdaj,« je povedala Mojca Furlan. Ob delu 
z živalmi nenehno ugotavlja in opozar-
ja: "V Sloveniji bi morali na državni rav-
ni Zakon o zaščiti živali nujno zaostriti, 
vsaj če menimo, da smo kulturni narod. 
Preden pa se to zgodi, upam, da bo čim 
več posameznikov, društev in zavetišč 

delovalo proaktivno na lokalnem nivo-
ju, kjer se da marsikaj dobrega storiti, 
če je le volja, razumevanje in potrebna 
čustvena inteligenca."
V medvoškem Društvu Reks in Mila 
imajo veliko dela, zato so veseli vsakega 
prostovoljca, ki bi se jim želel priključi-
ti, prav tako pa vsakega prostovoljnega 
prispevka, ki ga potrebujejo za hrano 
živali in za njihovo oskrbo. Zadovoljni 
so s sodelovanjem z Občino Medvode, s 
katero skupaj peljejo akcijo sterilizaci-
je/kastracije mačk in psov. "S takšnimi 
akcijami sterilizacij in s spodbudami 
lastnikom mačk in psov se na daljši rok 
preprečujejo zavržene živali in občutno 
privarčuje občinski denar. Dolgoročni 
cilj je, da bi naša občina pokazala, koli-
ko se da storiti za živali s sodelovanjem 
občinske uprave in ljudi v lokalnem 
okolju," je zaključila Furlanova.

Dobrotnica, ki skrbi za živali
Mojca Furlan je prejela zahvalo za dobroto, plemenitost 
in človekoljubna dela. 

Mojci Furlan priznanje veliko pomeni – tudi 
zato, ker so bila kot potrebna in plemenita 
dejanja prepoznana prizadevanje za 
trajnostni razvoj, varovanje okolja in skrb za 
živali.
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Na začetku decembra se je na zaseb-
nem obisku v Sloveniji mudil kata-
lonski predsednik Quim Torra. V sklo-
pu obiska, katerega gostitelja sta bila 
nekdanji predsednik Slovenije Milan 
Kučan in evropski poslanec Ivo Vajgl, 
je 7. decembra obiskal tudi rojstno hišo 
Franca Rozmana - Staneta v Spodnjih 
Pirničah. Komandant Stane je bil na-
mreč eden prvih takratnih jugoslovan-
skih prostovoljcev v španski državljan-
ski vojni. 
Da je prišel na obisk ravno v Spodnje 
Pirniče, ni naključje. »Predsednik Ka-
talonije je bil presenečen, ko je izvedel, 
da se je kar šeststo Slovencev odšlo borit 
proti fašizmu v Španijo. Ko smo jim po-
vedali zgodbo komandanta Staneta, so 
bili izredno ganjeni in so takoj zahteva-
li, da pridemo sem, v njegovo spomin-
sko hišo. Besede, ki jih je predsednik 
Torra zapisal v spominsko knjigo, pove-
do, da so bili španski borci pravzaprav 
temelj prijateljstva med slovenskim in 
katalonskim narodom. V tem smislu 
je bil celoten obisk predsednika Torre v 
Sloveniji," je pojasnil Ivo Vajgl.
Katalonski predsednik je med obiskom 
sogovornike seznanil tudi s stanjem v 
Kataloniji. Nekdanji predsednik Slove-
nije Milan Kučan takole odgovarja na 
vprašanje o vzporednicah pri osamo-
svajanju Slovenije s primerom Kataloni-
je: "Je veliko vzporednic, čeprav so tudi 
razlike. Razmere, v katerih je Slovenija 
pisala svojo osamosvojitveno zgodbo, 
so bile nekoliko bolj transparentne, bolj 
razumljive, kriza v Jugoslaviji, ki je raz-
padala, je bila zelo velika. V Kataloniji 
gre za nekoliko drugačno zgodbo. Kot 
sami pravijo, je španska ustava zanje 
ječa, ker jim ne dovoljuje nobene viso-
ke stopnje avtonomije, nimajo drugega 
izhoda kot poskusiti uveljaviti pravico 
do samoodločbe, in to na miren način 
tudi v dialogu s špansko vlado, ki pa na 
žalost tega dialoga noče sprejeti." Na ne-
uradnem pogovoru je predsednika Ka-
talonije sprejel tudi predsednik Sloveni-
je Borut Pahor, ki glede prizadevanj za 
večjo samostojnost Katalonije poudarja, 

da je to stvar katalonskega ljudstva in 
Španije, v kar se uradna Ljubljana ne 
vmešava.
Katalonskega predsednika je pri rojstni 
hiši Franca Rozmana - Staneta sprejel 
medvoški župan Nejc Smole, ki mu je 
hišo tudi razkazal. "Počaščeni smo, da 
se je predsednik Katalonije odločil, da 
pride v Medvode, da počasti spomin na 
Franca Rozmana - Staneta, na enega 

prvih španskih borcev, ki so kot prosto-
voljci šli v špansko državljansko vojno. 
Prek tega ponesemo tudi Medvode v 
svet. Pokažemo, da je naša zgodovina 
pomembna, svetla in da imamo tudi 
Medvoščani korenine, iz katerih lahko 
črpamo za naprej."
Predsednik Katalonije je ob tem dal 
posebno priznanje in zahvalo Francu 
Rozmanu - Stanetu in več sto sloven-

Na obisku katalonski predsednik
Katalonski predsednik Quim Torra je v sklopu zasebnega obiska v Sloveniji obiskal 
tudi rojstno hišo Franca Rozmana - Staneta v Spodnjih Pirničah.

Za konec obiska še skupinska fotografija z Lovskim pevskim zborom Medvode

Predsednik Katalonije je ob tem dal posebno priznanje in zahvalo Francu Rozmanu - Stanetu 
in več sto slovenskim prostovoljcem, ki so se prišli v Katalonijo borit proti fašizmu. Izročil ju 
je komandantovemu sorodniku Egidiju Rozmanu.
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Osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti je bila v petek, 21. decembra. Minila je v znamenju stote 
obletnice konca prve svetovne vojne, stote obletnice zaključka 
službovanja Frana Saleškega Finžgarja v Sori in šaha. 
Šah je igra, pri kateri se figure na šahovnici premikajo po toč-
no določenih pravilih. Igralec s svojimi pravilnimi ali napačni-
mi odločitvami zmaga ali izgubi. V času hitrega tehnološkega 
napredka, ko so nam pomembne le materialne dobrine, se zdi, 
da smo kot šahovske figure. Naše življenje je le igra izkazova-
nja moči, dokazovanja lastne veličine in majhnosti drugega. 
Sosed pogosto postaja sovražnik in v preteklosti je tako raz-
mišljanje že pripeljajo do dveh svetovnih vojn, polnih grozot.
Slovenci smo se ob plebiscitu leta 1990 povezali in stopili sku-
paj, a še ne trideset let po doseženi samostojnosti nam enotno-
sti in povezovanja spet manjka. O tem, kako to, da zamirajo 
vrednote, kot so pomoč, solidarnost, tovarištvo, razumevanje 
in sprejemanje, ki so nekdaj veljale za samoumevne, se je 
spraševal tudi glavni govornik na prireditvi, župan Nejc Smo-
le. Preveč je egoizma, ki je vzrok mnogim družbenim pojavom, 
nad katerimi smo začudeni, ko jih opazimo, je ugotovil. Manj-
ka nam srčnosti in človečnosti. "Glejmo na ljudi in odnose sko-
zi srce in odprle se nam bodo oči," je pozval prisotne.
Ljudje nismo šahovske figure. Nujno potrebujemo sodelova-
nje, povezovanje in enotnost. "Treba je slišati, ne poslušati. 
Treba je uvideti, ne samo gledati," je Sabina Spanjol iz Javne-
ga zavoda Sotočje, ki je pripravila osrednjo prireditev, zapisa-
la v njen spremni letak. Oder medvoškega kulturnega doma 
je postal šahovnica, na kateri so v igri šaha kot figure nasto-
pili glasbeniki, športniki, operna pevka in pianistka ter pevci. 
Za njimi sta, dvignjena nad dogajanje, osnovnošolca igrala 
šah, njune poteze pa je občinstvo spremljalo v ogledalu. Neo-
bičajno predstavo je povezalo vezno besedilo iz romana Kvi-
šku Frana Saleškega Finžgarja.

Občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti je minila  
v znamenju šaha.

Nastopajoči so postali figure na šahovnici odra medvoškega 
kulturnega doma.

Človek ni šahovska figura
V dobi tehnološkega napredka pozabljamo na ljudi okrog sebe.

skim prostovoljcem, ki so se prišli v Katalonijo borit proti 
fašizmu. Izročil ju je komandantovemu sorodniku Egidiju 
Rozmanu. "Franc Rozman - Stane je bil hraber borec, ki do 
zadnjega ni odnehal. Današnja zahvala je zahvala njemu in 
vsem borcem, ki so se borili v Kataloniji. Priznanje bo na 
vidnem mestu v spominski hiši. Nam veliko pomeni," je po-
vedal Egidij Rozman. Potomci za hišo zgledno skrbijo. "To je 
po starem atu Martinu, ki je živel tukaj. Skrbimo za hišo, za 
vse, kar je v muzeju. Vsem, ki pridejo, hišo z veseljem odpre-
mo, jo razkažemo, povemo kaj o zgodovini," je še dejal. Da 
je hiša tako lepo urejena, je vesel tudi župan Smole: "Dokler 
je družina tista, ki je zanjo pripravljena skrbeti, ji je lahko 
občina samo hvaležna. Če pa bo družina enkrat rekla, da je 
ta skrb zanje prevelika, potem bo občina pristopila in poma-
gala najti rešitev."
Ob obisku katalonskega predsednika je pred hišo komandan-
ta Staneta potekal tudi kulturni program, v katerem je zapel 
Lovski pevski zbor Medvode.

Katalonski predsednik Quim Torra v rojstni hiši Franca Rozmana - 
Staneta
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Na dan samostojnosti in enotnosti je, 
kot veleva tradicija, potekala slovesnost 
na Sv. Jakobu. Minilo je 28 let od odlo-
čitve za samostojnost Slovenije in prav 
toliko let od prvega srečanja na plebi-
scitni dan na tem razgledniku v občini 
Medvode. 
Najprej je potekala sveta maša za do-
movino, nato pa pred cerkvijo še kul-
turni program, ki ga je povezoval Urban 
Pipan. Bil je preplet del Ivana Cankar-
ja in Toneta Kuntnerja, v njem pa so 
sodelovali še recitator Anže Škofic in 
Moški pevski zbor Župnije Preska pod 
vodstvom dirigenta Marka Jankovca. 
Slavnostni govornik je bil profesor Jože 
Kurinčič, upokojeni profesor sloven-
ščine na Škofijski klasični gimnaziji v 
Šentvidu. "Dne 23. decembra 1990, na 
dan plebiscita, v tistem navdušenju in 
veselja polnem dnevu, se je spontano 

rodila želja, da bi veselje nad izidom 
plebiscitnega glasovanja izrazili na 
poseben način, na simboličnem kraju. 
Sv. Jakob je bila posrečena izbira. Cer-
kev na hribu, čudovit razgled, simbolno 
lepa veduta, ki ponazarja Slovenijo. Al-
pinisti so šli ob razglasitvi plebiscitnih 
rezultatov na Triglav, mi k Sv. Jakobu. 
Tu se od takrat vsako leto zbiramo, da 
proslavimo rojstvo naše države. Tokrat 
že devetindvajsetič. Ta hrib tako posta-
ja drugi simbol slovenstva," je Kurinčič 
začel svoj govor in nadaljeval: "Se še 
spomnite, kakšno veselje je bilo pred 
osemindvajsetimi leti? Tisočletje in več 
je naš rod rastel v vedno večji jezikovno- 
kulturni povezanosti, vedno bolj se je 
oblikovala zavest o pripadnosti sloven-
ski narodni skupnosti, v želji po lastni 
narodni državi. Odločilen na tej poti je 
bil plebiscit leta 1990. Zbiramo se za to, 
da bi to veselje v sebi obnovili in utrdili. 
Gre za dan veselja, zato je smiselno, da 

na ta slovesni dan ne govorimo toliko o 
težavah, ampak raje o razlogih za vese-
lje. Imamo izjemne naravne lepote, ži-
vimo na podnebno najbolj ugodnem ob-
močju zemeljske oble, smo med najbolj 
naprednimi narodi sveta, s sosednjimi 
narodi živimo v miru, Slovenija je da-
nes ena narodnostno najbolj homoge-
nih držav, po gmotni blaginji spadamo 
med najbolje živeče zemljane, poslovili 
smo se od političnega totalitarizma in 
počasi gradimo moderno demokratično 
družbo z levo in desno politično opcijo, 
kar najbolj ustreza dvojni človeški nara-
vi. Čeprav nas je le za eno večje svetovno 
mesto, imamo vzpostavljene vse insti-
tucije razvite države. Kot kaže, je za nas 
maloštevilnost izziv, ne toliko ovira. Je 
pa ena žalostna stvar, mimo katere ne 
morem. Mislim na to, da so hiše, mimo 
katerih smo prišli sem, na pol prazne, 
nekatere celo zapuščene. Mislim na vasi 
iz moje rodne Tolminske, pa tudi iz Be-
nečije, v katerih je ostalo ponekod le še 
deset odstotkov prebivalstva. Mislim na 
žalostno dejstvo, da Slovenci porabimo 
več plenic za ostarele kot za otroke. Glo-
da me vprašanje, za kaj in za koga sploh 
samostojna država, če pa kot narod iz-
umiramo. Na te mračne misli kljub 
vsemu odgovarja upanje in vera, da se 
bo narod pravočasno prebudil, da se bo 
v naših družinah spet rodilo več otrok, 
da bodo prišleki, ki prihajajo in bodo še 
bolj množično prihajali, z navdušenjem 
sprejemali našo kulturo, naš edinstveni 
jezik in naše duhovno izročilo, da bomo 
vsi z veseljem tukaj prebivali."
Tudi letos se je 26. decembra na Sv. Ja-
kobu zbralo veliko domoljubov od blizu 
in daleč. Manjkal ni niti Lojze Peterle, 
predsednik prve slovenske vlade.

Sv. Jakob  
postaja drugi 
simbol  
slovenstva
Slavnostni govornik na 
slovesnosti ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti  
na Sv. Jakobu je bil 
profesor Jože Kurinčič. Številni so se na štefanovo znova zbrali na Sv. Jakobu in prisluhnili tudi slavnostnemu 

govorniku prof. Jožetu Kurinčiču.

V pogovoru Tone Kuntner, Janez Šušteršič in Lojze Peterle 
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Z Osamosvojitvenim pohodom pirniški 
pohodniki obeležijo dan, ko smo Slovenci 
pokazali največjo mero enotnosti v svoji 
zgodovini. Pred Kulturnim domom v Pir-
ničah se je 26. decembra v večernih urah 
zbralo sedemdeset pohodnikov, ki so se 
podali na pet kilometrov dolgo pot. Mar-
jeta Lukežič, Predsednica Turističnega 
društva Pirniče, ki že drugo leto skupaj s 
Krajevno skupnostjo Pirniče in KUD Pir-
niče organizira pohod, pojasni, da jih – 
osvetljene z baklami – pot ob glavni cesti 
vodi od Zgornjih Pirnič in mimo Vikrč, 
Spodnjih Pirnič vse do Zavrha pod Šmar-
no goro, rojstnega kraja Jakoba Aljaža. Na 
njegovi domačiji jih je sprejel Roman Ve-
ras, ki jih je popeljal po domovanju in jim 
obenem razkazal razstavo jaslic s celega 
sveta, ki bodo v rojstni hiši Jakoba Aljaža 
na ogled do 2. februarja. Pohodniki so se 

nato peš vrnili na sam začetek, v prosto-
re Kulturnega doma Pirniče, kjer jih je 
pričakala pogostitev in glasba ansambla 
Strune. "Pohod je za nas domačine hkra-

ti prednovoletno srečanje. Osvetlimo ga 
z baklami oziroma lučjo, ki simbolizira 
svetlobo in naše lastno razsvetljenje v 
prazničnem času," sklene Lukežičeva.

S pohodom obeležijo enotnost Slovencev
Domačini Pirnič in okolice so se 26. decembra, tokrat že trinajstič, podali na 
Osamosvojitveni pohod ter ga sklenili s prednovoletnim druženjem.

Sedemdeset pohodnikov na pet kilometrov dolgem Osamosvojitvenem pohodu

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 

sobota, 2. februar 2019,
ob 19. uri

Nakup vstopnic /vstopnina 15 €/:
ŠKOFJA LOKA:  TIC Turizem Škofja Loka in 
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ: Gorenjski Glas in Eventim: prodajna mesta

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj
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Prvi krščanski mučenec sv. Štefan goduje 26. decembra in je 
zavetnik konj in živine. Konji so bili v preteklosti najbolj ce-
njene domače živali, zato so jih na štefanovo blagoslavljali 
in prosili za njihovo zdravje. Ta običaj ohranjajo po mnogih 
krajih v Sloveniji, tudi v Hrašah.

BLAGOSLOV KONJ V HRAŠAH

V Hrašah je blagoslov konj dvajseto leto zapored potekal pri 
tamkajšnji cerkvi sv. Jakoba. Ta tradicija pa na tem obmo-
čju sega še dlje. "Z ohranjanjem tega običaja smo začeli leta 
1994 s prebivalci in ljubitelji konj (in oslov) Smlednika, Hraš 
in okolice ter drugimi," spomine obuja Zoran Kos, takrat pod-
predsednik Konjeniškega društva Hraše, ki je bilo ustanovlje-
no novembra leta 1994. Na Štefanovo istega leta so pripravi-
li blagoslov konj, ki se ga je udeležilo okrog dvajset konj iz 
različnih krajev. Štiriindvajset let kasneje je bilo konj precej 
več, k blagoslovu pa je Andrej Koželj pripeljal tudi osla. Blago-
slov konj in soli v Hrašah poteka v organizaciji Turističnega 
društva Hraše in Jahalnega centra Janhar. Blagoslovil jih je 
smleški župnik Tomaž Nagode. Največ konj je bilo iz Jahal-
nega centra Janhar, kjer jih imajo okrog 35, prišli pa so tudi 
iz drugih delov medvoške občine in predvsem iz sosednjih 
občin.

DAROVANJE ŽIVINICE V SORI

Zanimiv običaj na štefanovo je na drugem koncu medvoške 
občine. V Sori je sv. Štefanu posvečena župnijska cerkev in 
tam na ta dan župljani že stoletja darujejo živinico. Daro-

vanje živinice ima v Sori večstoletno tradicijo. Župljani pri 
vhodu v cerkev izberejo iz lesa izrezljano domačo žival – ko-
nja, kravo ali prašiča – in jo odnesejo do oltarja. Tisti, ki 
doma nimajo živali, do oltarja nesejo svečo. Čeprav ima da-
nes le malo ljudi doma živino, se je običaj ohranil. "Mislim, 
da ima ta običaj korenine še v poganski dobi. Zavest, da je 
treba nekaj darovati, da si pridobiš naklonjenost bogov, je 
v vseh religijah. Veliko teh običajev se je ohranilo tudi po 
prihodu misijonarjev in pokristjanjenju, zato je običaj pri-
našanja in prošnje verjetno zelo star. Cerkev je take običaje 
na neki način posvojila in jim dala nov pomen, kar se je 
velikokrat zgodilo tudi s prazniki," zgodovino običaja daro-
vanja živinice razlaga sorški župnik Jože Čuk. V naši oko-
lici se je ta običaj ohranil še v župniji Stara Loka v Škofji 
Loki in v Utiku v župniji Vodice. Značilen je za stare župnije, 
tako imenovane prafare. Župnija Sora je v pisnih virih prvič 
omenjena v 13. stoletju.
Svetega Štefana so pred jeruzalemskim obzidjem kamenjali, 
pri tem dejanju pa je bil navzoč tudi mladenič Savel, ki je 
pozneje zagrizeno preganjal kristjane. Izročilo pravi, da se je 
spreobrnil, ko je na poti v Damask padel s konja. Preimenoval 
se je v Pavla in postal najpomembnejša osebnost apostolske 
dobe, ki je krščanstvo prinesla v Evropo. Za zgled pri svojem 
misijonarskem delovanju si je izbral prav sv. Štefana. Od tod 
izvira svetnikova povezava s konji. "Konj je bila včasih najbolj 
cenjena žival in tisti, ki ga je imel, je bil že zelo premožen. 
Zato so najprej na štefanovo blagoslavljali konje, pozneje pa 
še druge živali. Ko je pri vhodu v cerkev kmet v roke vzel eno 
od teh živali, je še posebej prosil za blagoslov pri prašičih, kra-
vah, konjih," pravi župnik Jože Čuk.
Figure živali, ki jih v Sori darujejo, so delo domačih rezbarjev 
in so že častitljivo stare. Izdelovali so jih pozimi, ko zunaj ni 
bilo toliko dela. Ker vsi niso bili enako nadarjeni, so nekatere 
izdelane zelo natančno, druge pa so preprostejše.

Tradicija se nadaljuje: blagoslov konj v Hrašah  
in darovanje živinice v Sori
Na god svetega Štefana so po Sloveniji potekala tradicionalna blagoslavljanja konj. 
Eno je bilo tudi v Hrašah. V Sori pa na ta dan že stoletja darujejo živinico.

Blagoslov konj v Hrašah / Foto: Tina Dokl

Običaj darovanja živinice ima v Sori večstoletno tradicijo.  
/ Foto: Peter Košenina
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Prodajate, kupujete, najemate
ali oddajate nepremičnino?

PETER KOŠENINA

Zadnji dan leta 2018 je minilo 75 let od poboja petindvajsetih tal-
cev v Gramozni jami na Svetju. Nemci so 31. decembra 1943 v jamo 
iz zaporov pripeljali 25 partizanov in aktivistov, med katerimi sta 
bila tudi dva domačina, in jih v svarilo Medvoščanom postrelili. 
Medvoško združenje Zveze borcev za ohranjanje vrednot NOB v 
Gramozni jami vsako leto pred novim letom pripravi spominsko 
slovesnost z namenom ohranjanja spomina na talce in zgodovino 
ter v opomin prihodnjim rodovom. Letošnja je potekala 28. de-
cembra. Na prireditvi so nastopili: Lovski pevski zbor Medvode, 
Godba Medvode ter recitatorji Anica Horvat, Zlata Trampuš in Bo-
jan Orel. Slavnostni govornik je bil župan Nejc Smole.

Spomin na ubite v Gramozni jami

Predsednik ZZB NOB Medvode Vladimir Bertoncelj je k spomeniku 
žrtvam položil venec.

MAJA BERTONCELJ

Dedek Mraz je 15. decembra v Športni 
dvorani Medvode obiskal otroke. Slednji 
so s svojimi starši najprej uživali v pro-
gramu Plesnega kluba Impulz Medvode, 
nato pa dočakali še darila. Dedek Mraz 
je vse, ki so prišli, obdaril s pomočjo 
medvoških podjetnikov."Dogodek je že 
tradicionalen. Podjetja v Medvodah pro-
simo za pomoč in potem kupimo dari-
la, pripravimo pakete, se dogovorimo z 
Dedkom Mrazom, rezerviramo prostor 
in naredimo zgodbo. Dandanes smo kar 
pozabili na to dobroto. Lepo je bilo vide-
ti otroško navdušenje in pričakovanje," 
je povedala Darja Šuster, vodja Plesnega 
kluba Impulz, ki je organizator dogodka 
v sodelovanju z Gorazdom Šturmom. 
Slednji je pojasnil, da so razdelili 133 da-
ril, vsako v vrednosti deset evrov. Nad 
odzivom medvoških podjetnikov so zelo 
zadovoljni in se vsem najlepše zahvalju-
jejo. Izvedbo načrtujejo tudi v letošnjem 
decembru, in to v še večjem obsegu.

Dedku Mrazu pomagajo medvoški podjetniki
Letos so obdarovali več kot sto trideset otrok.

Dedka Mraza je v Športni dvorani Medvode znova pričakalo veliko otrok. 
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V decembru je bilo v Medvodah pestro 
dogajanje s številnimi dogodki. Veseli 
december 2018 je bil dobro obiskan.
Organizatorji iz Javnega zavoda Sotočje 
Medvode so zadovoljni. Končno oceno 
je podal Jure Galičič: "Z izpeljavo ve-
selega decembra smo zelo zadovoljni. 
Prireditve nam je uspelo glede na leto 
prej še nadgraditi, kar so z zelo dobrim 
obiskom nagradili tudi obiskovalci. Pr-
vič so se oglaševani dogodki odvijali na 
več prizoriščih (poleg centra Medvod še 
v Klubu Jedro in v Športni dvorani Med-
vode), svoje pa je k prazničnemu vzduš-
ju dodalo še odlično urejeno drsališče. 
Mislim, da smo izoblikovali močan 
železni repertoar prireditev, ki pa jih 
bomo v prihodnosti še nadgrajevali. Pr-
vič po dolgih letih smo organizirali tudi 
silvestrovanje na prostem, pravzaprav 
pod prireditvenim šotorom. Z obiskom 
smo zelo zadovoljni, vseeno pa razmi-
šljamo že o prihodnjem silvestrovanju, 
predvsem o tem, da bi občanom in ob-
čankam ponudili tako silvestrovanje na 
prostem kot tudi v dvorani."
Kaj vse se je dogajalo? Večina dogodkov 
je bila na osrednjem prireditvenem pro-
storu na Mestnem trgu pred Knjižnico 
Medvode, kjer je bil postavljen tudi šo-
tor. Začelo se je 6. decembra s Prižigom 
prazničnih luči in obiskom Miklav-
ža. Izjemno dobro obiskana prireditev 
z odličnim vzdušjem je tekmovanje 
v kuhanju vina in čaja. Potekalo je 15. 
decembra – petič zapored. Za glasbeno 
vzdušje je skrbela skupina Help: A Bea-
tles Tribute. V kuhanju vina in čaja so 
tekmovale ekipe krajevnih in vaških 
skupnosti ter Občine Medvode, ocenje-
vali pa so obiskovalci, ki so po simbo-
lični ceni treh oziroma na dan dogodka 

štirih evrov kupili lično degustacijsko 
skodelico, s katero so cel večer degu-
stirali čaj in vino in najboljšim nato 
namenili glasovalni žeton. Ideja, ki je 
bila dobro sprejeta. "Z izjemo ene so 
sodelovale vse krajevne in vaške sku-
pnosti v občini, svojo stojnico je imela 
tudi ekipa Občine Medvode. Skodelic je 
zmanjkalo, kar pomeni, da smo jih pro-
dali osemsto, lani okrog 650," je po raz-

glasitvi rezultatov povedal Galičič. Pri 
zmagovalcih nič novega. Najboljši čaj je 
skuhala ekipa Občine Medvode, vino pa 
Krajevna skupnost Trnovec. Obe ekipi 
sta ubranili zmago. "Recepta ne izdamo. 
Je isti kot vsa leta in mu bomo sledili 
še naprej. To je star recept, ki so nam 
ga zaupali gostinci v našem kraju. Sku-
hali smo okrog osemdeset litrov vina in 
vse je šlo v promet. Vključili smo tudi 

Veselo v prazničnem decembru
Program je bil od prejšnjih let še nadgrajen. Rekordna udeležba znova na tekmovanju 
v kuhanju vina in čaja. 

Praznični december se je začel s Prižigom prazničnih luči in obiskom Miklavža. Tradicionalno 
so zbrane s pesmijo ogreli otroci. / Foto: Maja Bertoncelj

Tekmovanje v kuhanju vina in čaja je postreglo z rekordnim obiskom. / Foto: Peter Košenina

 Jure Galičič: »Z izpeljavo 
veselega decembra smo zelo 
zadovoljni. Prireditve nam 
je uspelo glede na leto prej 
še nadgraditi, kar so z zelo 
dobrim obiskom nagradili tudi 
obiskovalci.«
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Božična zgodba Sorških kresnic / Foto: Maja Bertoncelj

gospodinje, ki so spekle dobrote. Uživamo v tem. Smo dobra 
ekipa in veseli smo, da smo znova najboljši. Tudi sicer smo 
prepoznavni, ne samo po dobrem kuhanem vinu. V Krajev-
ni skupnosti Trnovec dobro delamo, naš kraj živi. Smo naj-
manjša krajevna skupnost, a znamo stopiti skupaj in veliko 
naredimo," je povedala Lojzka Bozovičar, članica zmagovalne 
ekipe KS Trnovec, in pohvalila dogodek: "Med seboj se druži-
mo člani krajevnih in vaških skupnosti in ljudje na splošno. 
V tem prazničnem času je to pomembno, sploh za tiste, ki so 
bolj osamljeni." Najboljši kuhan čaj pa je ekipa Občine Med-
vode poimenovala kar županov čaj. "Tudi naš recept je skriv-
nost. Kuhamo ga že več let. Rožice zanj so nabrane po okoli-
ških hribih, pri čemer nam pomaga Marješka Pehta. Skuhali 
smo ga štirideset litrov in nič ga ni ostalo," pa je pojasnila 
Martina Kutnar z Občine Medvode.
Dan kasneje, 16. decembra, je bila v sklopu Veselega decem-
bra v Medvodah v športni dvorani baletna predstava Hrestač. 
Dogajanje v centru Medvod se je nadaljevalo 22. decembra z 
božično-novoletnim koncertom Sorških kresnic in LUFT-om, 
sejmom unikatnih izdelkov. "Repertoar je tokrat primeren 
času in je božično obarvan. Ljudem želimo pričarati božično 
zgodbo. Pripravile smo trinajst pesmi," je povedala Polona Ko-
pač Trontelj, umetniška vodja Sorških kresnic. Poleg njih so 

nastopili še Gašper Gortnar ter Tuba evfonij kvartet. Obisko-
valci so si ob tem lahko ogledali tudi ponudbo na stojnicah 
LUFT-a, ki je sploh prvič gostoval v Medvodah. Ponudniki so 
se predstavljali na tridesetih stojnicah.
Eno izmed prizorišč Veselega decembra je bil Klub Jedro, kjer 
je bil 23. decembra večer burleske in kabareja. Na Mestnem 
trgu je 28. decembra otroke obiskal Dedek Mraz, ogledali so si 
tudi predstavo, 31. decembra pa je sledilo še silvestrovanje na 
prostem, najprej otroško s klovnom Jako in Piko Nogavičko, 
nato pa še za odrasle s Samuelom Lucasom in skupino.
Pestro dogajanje je bilo v decembru tudi sicer. Potekali so šte-
vilni koncerti medvoških pevskih zborov in drugih skupin.

Obisk Dedka Mraza / Foto: Peter Košenina

Silvestrovanje s Samuelom Lucasom in skupino / Foto: arhiv JZ Sotočje

Najboljši trije pri kuhanem vinu: drugo mesto za ekipo KS Pirniče, 
prvo za KS Trnovec in tretje za KS Studenčice / Foto: Peter Košenina

Najboljši kuhani čaj: tretje mesto KS Preska - Žlebe, prvo mesto 
Občina Medvode in drugo mesto KS Sora / Foto: Peter Košenina
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V župnijski cerkvi sv. Štefana v Sori so 
lani na župnijski praznik, 26. decembra, 
blagoslovili obnovljeno sliko Kamenja-
nje sv. Štefana, ki jo je leta 1741 naslikal 
baročni slikar Janez Valentin Metzinger.
Metzinger velja za najpomembnejšega 
baročnega slikarja na Slovenskem, v Lju-
bljano pa se je iz Francije preselil leta 1727. 
Po umetniški vrednosti so njegove slike 
presegale dela lokalnih mojstrov. "Za-
znamuje jih izrazita verska čustvenost, 
dinamična kompozicija, domišljijska in 
nebeška krajina ter barvna harmonija," 
je ob Metzingerjevem imenu zapisano na 
internetnih straneh Narodne galerije v 
Ljubljani. Po cerkvah, samostanih in gra-
dovih v Sloveniji in na Hrvaškem je evi-
dentiranih več kot 350 njegovih slik.
Sliko Kamenjanje sv. Štefana je Met-
zinger leta 1741 naslikal za staro sorško 
farno cerkev, ki je stala na današnjem 
pokopališču. Prikazuje Štefanovo kame-
njanje pred Jeruzalemskim obzidjem. 
Osebe na njej so oblečene v oblačila, ka-
kršna so bila v modi v času nastanka 
slike. Visoka je 270 in široka 147 centi-
metrov, izdelana pa je bila za baročni 
glavni oltar. Slika je bila pred zadnjimi 

posegi restavrirana vsaj trikrat, in sicer 
v letih 1909, 1916 in 1981.
Poročili o posegih iz let 1916 in 1981 ome-
njata slabo stanje platna zaradi pre-

mikanja slike, pa tudi izpostavljanost 
prekomerni vlagi, saj je bilo platno ple-
snivo. Podobne poškodbe so zaznali tudi 
pred zadnjo restavracijo. Neprimerna 
peč za ogrevanje cerkve je bila kriva za 
nabiranje vlage na hrbtni strani, skoraj 
nevidne saje in prah pa za potemnelost 
vidnega dela slike. Zaradi potemnelo-
sti podobi mladega Savla spodaj levo in 
moža, ki pobira kamen, spodaj desno 
pred obnovo skorajda nista bili vidni. Re-
stavratorji so odstranili potemneli lak in 
nečistoče, retuširali sliko in jo na novo 
prelakirali ter utrdili njeno zadnjo stran. 
Restavriranje je trajalo tri leta. "Obnova 
je zahtevala veliko dela, tudi veliko se-
stankov z restavratorji in umetnostnimi 
zgodovinarji. Na nekaterih mestih je bila 
namreč tako poškodovana, da obnova ni 
bila mogoča in je bilo treba tisti del izde-
lati in poslikati na novo," o restavriranju 
najpomembnejše slike v sorški župnijski 
cerkvi pravi župnik Jože Čuk. Zdaj je po 
dolgih letih spet v glavnem oltarju.
Zahtevna obnova je s seboj prinesla tudi 
visoke stroške, saj je stala 11 tisoč evrov. 
Za štiri tisočake in pol je župnija uspe-
šno kandidirala na občinskem razpisu 
o sofinanciranju kulturne dediščine v 
občini Medvode.

Obnovljen Metzingerjev Sv. Štefan
Zadnja obnova 277 let stare slike je bila najmanj četrta.

Metzingerjeva slika Kamenjanje sv. Štefana 
je najpomembnejše delo v sorški župnijski 
cerkvi.

MAJA BERTONCELJ

Kako je grozno biti brez copat, so ugotavljali mladi igralci lut-
kovnega odra KUD Pirniče v predstavi Muca Copatarica, ki so 
jo na domačem odru premierno uprizorili 30. decembra.
Pravljico Muca Copatarica je napisala Ela Peroci, z ilustraci-
jami Ančke Gačnik Godec je prvič izšla leta 1957. Navdušuje 
številne, v prvi vrsti seveda otroke, ki jim je namenjena. Ne 
glede na to, kolikokrat jo slišijo, so vsakič navdušeni. Nav-
dušeni so bili tudi nad izvedbo pirniških igralcev. Dvorana 
je bila polna do zadnjega kotička. Pod režijo te igrice za naj-
mlajše je tokrat podpisan Peter Militarev, prav tako tudi pod 
sceno. Vodji predstave, ki traja 35 minut brez odmora, sta Iva 
Grabnar in Mojca Firm. Igrajo: Lucija Rebolj (Muca Copatari-
ca), Iva Grabnar (pripovedovalka), otroci Medeja Firm, Kaja 
Vavkman, Klara Rebolj, Eva Rebolj, Anai Rebolj, Neja Vavk-
man, Jaka Malnar in glas mame (Mojca Firm).

Muca Copatarica v Pirničah
Premiera je bila 30. decembra.

Premiero Muce Copatarice so odigrali pred polno dvorano.
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Hrestač je balet v dveh dejanjih, ki je na-
rejen po pripovedki E. T. A. Hoffmanna. 
Je plesna uspešnica vse od krstne izved-
be davnega leta 1892. Glasbo je napisal 
Peter Iljič Čajkovski, ki je najprej napisal 
samo orkestralno suito, leto dni pred 
svojo smrtjo pa je pripravil tudi verzi-
jo za celovečerni balet. Z njim so v bo-
žično-novoletnem času, 16. decembra, 
navdušili baletniki Baletne šole Stevens.
Obiskovalci so v Športni dvorani Med-
vode uživali v več kot uro dolgi baletni 
predstavi, s katero so v Baletni šoli Ste-
vens pričarali božično vzdušje, zimski 
čas in tudi plese s celega sveta. "Trenu-
tno sem še polna vtisov. Dvorana je bila 
enkrat večja, kot smo pričakovali, ker je 
bilo toliko prodanih kart. To je bila velika 
izkušnja za plesalce. V veliko čast nam 
je, da smo lahko mi tisti, ki smo v Med-
vodah predstavili tradicijo Hrestača. Je 
primeren za ta čas pred božičem," je ta-
koj po predstavi povedala Nena Vrhovec 
Stevens, ki je z možem Andrewom Ste-
vensom v predstavi tudi plesala. "Lahko 
smo upravičeno ponosni. Zelo sem zado-
voljna, poklon plesalcem, da so zdržali 

naporen tempo v zadnjem obdobju. Pred 
enim tednom smo se v Cerkljah predsta-
vili s Sneguljčico, danes že s Hrestačem. 
Dva meseca smo pripravljali dve pred-
stavi, kar je za baletno šolo velik zalogaj," 
je še dodala Vrhovec Stevensova. V Hre-
staču je bilo na odru nekaj več kot šest-
deset nastopajočih, vsi iz Baletne šole 
Stevens. Glavni vlogi sta plesala doma-

čina Manca Torkar in Luka Maj Špenko.
Baletna šola Stevens nastopa po različ-
nih krajih, vadijo pa na dveh lokacijah, 
in sicer drugo leto v Tacnu in tretje leto v 
Spodnjih Bitnjah. "Sedaj imamo v načrtu 
nekaj počitka, nato pa nadaljujemo delo. 
V marcu bomo imeli že novo prireditev 
– Pozdrav pomladi," je še povedala Pirni-
čanka Nena Vrhovec Stevens.

Navdušili  
s Hrestačem
Baletna šola Stevens je 
leto zaključila z baletno 
predstavo Hrestač.

Glavni vlogi sta plesala domačina Manca Torkar in Luka Maj Špenko.

Baletna šola Stevens se je v Medvodah predstavila s Hrestačem.

Računovodstvo in davčno svetovanje  
od A do Ž za:

 Samostojne podjetnike
 Normirance
 Društva
 Zavode
 Kmete
 Družbe:  d.o.o.  in k .d.

I m a m o  v e č  k o t  2 0  l e t  i z k u š e n j  i n  u s p e š e n  n a s t o p  n a  t r g u . 
Oglasite se v naši poslovni enoti, lokacija ZBILJSKA CESTA 4, 1215 Medvode. 

Tel: 01 361 66 97
GSM: 041 512 263

e-pošta:  
tatjana@efekta-plus.si
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Medvoška Godba ob koncu leta vsakič pri-
pravi novoletni koncert. Med poslušalci je 
izjemno dobro sprejet in število ljudi, ki 
se ga pred prazniki udeleži, je iz leta v leto 
večje. V nedeljo, 23. decembra 2018, si je 
novoletni koncert Godbe Medvode v špor-
tni dvorani ogledalo blizu tisoč ljudi.
Začetek koncerta je bil slovesen, saj so 
godbeniki na prizorišče prikorakali v 
dveh skupinah, ki ju je vodil predvodnik 
Klemen Avguštin. Izkušeni pozavnist 
pri godbi igra že več kot četrt stoletja, 
v letu 2017 pa je prevzel naloge predvo-
dnika v orkestru. "Predvodnik je oseba, 
ki vodi godbo v figurativnem delu, to je 
takrat, ko hodimo. Ko se orkester po-
strojava, obrača ali drugače premika, 
predvodnik s svojimi ukazi ureja to gi-
banje," je svoje naloge med korakanjem 
na prizorišče opisal Avguštin. Osem-
inštirideset godbenikov je po uvodu 
zasedlo svoja mesta in začelo koncert, 
med katerim so se jim pred navduše-
nimi gledalci pridružili še pevci vokal-
ne skupine BeJazzy in plesalci Studia 
Dansa. Domačim skladbam Kranjsko 

dekle, Pozdravljena Slovenija, Avseni-
kov miks, Dan ljubezni in Ne čakaj na 
maj so dodali svetovne uspešnice What 
a wonderful World Louisa Armstronga, 
I want to break free skupine Queen in 
venček skladb ameriškega skladatelja 
Glenna Millerja. Ob koncu so skupaj z 
domačo pevko Ano Lucijo Jezeršek za-
igrali še skladbo Sveta noč, od prve iz-
vedbe katere je lani minilo dvesto let, 
ter obvezni Radetzky marš.

DOBRO VZDUŠJE PRIVABLJA MLADINO

Godba Medvode se z leti pomlaja, saj 
vsako leto pridobi kakega novega čla-
na iz glasbene šole. Letos so se jim 
pridružili štirje. »Gotovo je nam, sta-
rejšim članom, izjemno lepo videti 
ves ta podmladek, saj to pomeni, da je 
to, kar delamo starejši, zanimivo tudi 
mladim. Naš trud tako ne bo šel v nič,« 
je številnih mladih moči vesel Klemen 
Avguštin. "Vzdušje v orkestru je dobro, 
člani znajo stopiti skupaj. Pred koncer-
tom smo imeli pripravljalno soboto, ko 
smo delali od osmih zjutraj do devetih 
zvečer, in to kaže na to, da so z dušo 

in srcem pri orkestru. Da, mladina je 
tukaj, in ker je vzdušje dobro, ostajajo, 
pridružujejo pa se nam tudi vedno novi 
mladi. Dovolj nas je, seveda bi si vedno 
želeli še kaj, a smo zadovoljni," pravi di-
rigent Damir Fajfar.   

LETOS DEVETDESETLETNICA

Godba Medvode je bila ustanovljena av-
gusta 1929 in bo letos slavila 90-letnico 
delovanja. Po napornem 89. letu so pri-
prave na jubilejno leto že v teku. "Mi-
slim, da bomo v jubilejnem letu ostali 
doma. Dogovorili smo se že, da bomo 
ponovno organizirali srečanje godb in 
tradicionalni koncert, ki bo v luči 90-le-
tnice, zato si upam reči, da bo spekta-
kel. Želimo, da bi k sodelovanju priklju-
čili čim več lokalnih ustvarjalcev, da bi 
naredili raznolik koncert, se pravi God-
be Medvode in gostov, ampak gostov iz 
bližnje okolice," pravi Irena Sonc Šlenc, 
predsednica medvoške godbe. 
Posebno doživetje bo gotovo tudi vzpon 
godbenikov na Triglav, ki ga izpeljejo 
vsakih dvajset let, načrtujejo pa ga za 
letošnji september.

Novoletni koncert spet odlično obiskan
V letu 2019 Godba Medvode praznuje 90-letnico obstoja.

Novoletni koncert medvoške godbe je bil njen zadnji nastop pred jubilejnim letom 2019, ko bodo praznovali 90-letnico.
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IGOR KAVČIČ

Zapisano v naslovu sta dve izmed značilnosti ljubiteljske 
igralke Maše Kavčič. Svoje igralske odlike v KUD Fofité je v za-
dnjem obdobju dokazovala v vlogah Anette Reille v predstavi 
Bog masakra Yasmine Reza ter Une v predstavi Kos Davida 
Harrowerja (obakrat v režiji Braneta Kraljeviča). Obe vlogi sta 
sad nekajletnega igralskega zorenja na ljubiteljskem odru. 
Obe vlogi sta od Kavčičeve zahtevali igralsko zrelost, odrsko 
predanost in trdo delo. Za vlogo Anette Reille je Kavčičeva pre-
jela tudi nagrado za najboljšo žensko vlogo na 29. Čufarjevih 
dnevih. V obrazložitvi k nagradi smo med drugim slišali, da 
Maša Kavčič s svojimi igralskimi kreacijami dokazuje, da je 
ljubiteljsko gledališče lahko prostor vrhunskih odrskih doži-
vetij in da je s predanostjo in zavezanostjo umetnosti meja 
samo nebo.
"S tako kompleksnim likom, kot je bila Una v predstavi Kos, 
se še nisem srečala in bi iskreno pobegnila pred izzivom, če 
me ne bi podprl režiser, ki je vseskozi verjel vame. Ko mi je 
zmanjkalo energije, je bil on tisti, ki me je potisnil naprej, in 
premikal meje, ko sem sama mislila, da za boljše ni več pro-

stora," je med drugim povedala Maša, ki svoj igralski napre-
dek v zadnjih letih povezuje predvsem z režiserjem Branetom 
Kraljevičem in KUD Fofité. "Z nami ni nikoli delal na amater-
skem nivoju, vedno smo šli v igro stoodstotno, zato smo kot 
igralci in ekipa iz leta v leto napredovali," dodaja Maša. "To, 
da stopim na oder, ni moja pravica, ampak privilegij. Moja 
dolžnost mi narekuje, da dam vse od sebe, da ta privilegij 
upravičim.“

Popolnost in lastni izraz 
Severjevo nagrado za igralske stvaritve  
v ljubiteljskem gledališču v preteklem 
letu je prejela Maša Kavčič iz KUD Fofité.

Maša Kavčič je ena izmed prepoznavnih imen igralske ekipe  
KUD Fofité. / Foto: Tina Dokl
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Kolažno strukturirano besedilo ORTO avtorja komaj šestnaj-
stletnega dijaka in člana Odra mladih KUD Pirniče Aljaža Re-
zarja je njegov prvi poskus napisati igro in jo tudi uprizoriti 
na odru. Mladi igralec in režiser je pod mentorstvom Petra 
Militarova v omenjenem delu zapisal, kakšno videnje sveta 
nosi v sebi in kaj ga pri teh letih vznemirja v deželi, kjer živi 
in hodi v šolo. Zaupal je, da obožuje gledališče in svobodo na 
odru. "Na odru je vsaka ideja izvedljiva, pa naj bo še tako po-
sebna. Navdihe za predstavo sem črpal iz sebe. Že od nekdaj 
me vleče v osemdeseta leta, h Quenenom, preživljanju pro-
stega časa zunaj, avtomobilom yugo, gramofonskim ploščam 
in kasetam, v čas brez telefonov in čas pristnih odnosov. In 
ker ne morem kot duh oditi tja, kamor si želim, sem svoje 
želje vključil v predstavo ORTO. Sanje so prišle k meni, najprej 
le na list papirja, zdaj še na oder in upam, da nam je uspelo." 
Aljaž Rezar je skušal z ORTOM ustvariti estetski impulz, izražen z 
ljubeznijo, in na drugi strani svarilo pred drogami. V svoji avtor-
ski predstavi razmišlja o mladem fantu Ortu – odigral ga je on 
sam, ki je v prometni nesreči izgubil zavest za trideset let. Ko se 
zbudi iz kome v zanj popolnoma nov svet, v novi državi, z velikimi 
družbenimi spremembami, ga ta posrka v dogodke, ki jih z dro-
go prežema naš vsakdan. Ortove situacije v igri so univerzalne, s 
predstavljenimi problemi pa se lahko poistoveti prav vsak. 

Zanimive in aktualne teme se je gledališka skupina Oder 
mladih lotila z uprizoritvenim izhodiščem, kar pomeni, da 
je bil sam postopek ustvarjanja predstave važnejši kot končni 
izdelek. Obenem se je deset igralcev med enoletnim spopa-
dom z novim besedilom uvajalo v režijske in igralske princi-
pe s poudarki na odprtosti besedila za intervencijo, ne samo 
s polja literature, ampak tudi z vidika vizualnih umetnosti, 
izhajajoč iz njih samih.

Avtorska predstava mladega gledališčnika
V začetku decembra je gledališka skupina Oder mladih v Kulturnem domu Pirniče 
krstno uprizorila prvo avtorsko predstavo Aljaža Rezarja z naslovom ORTO. 

V svoji prvi avtorski predstavi ORTO je Aljaž Rezar poustvaril čas,  
ki mu je blizu – osemdeseta leta prejšnjega stoletja.

PETER KOŠENINA

Vokalna skupina Fone Megale je v de-
cembru odšla na kulturno izmenjavo 
na avstrijsko Koroško. Srečali so se s 
kvartetom Dobniško jezero iz Loč pri Ba-
škem jezeru, čez mejo pa se je z njimi 
na izlet odpravilo tudi veliko drugih čla-
nov KUD-a Fran Saleški Finžgar Senica.

Pevci vokalne skupine Fone Megale so 
peli pri dvojezični nedeljski maši v Lo-
čah/Latschachu, po njej pa jim je ko-
ordinator kulturne izmenjave Simon 
Treissnig, sicer član kvarteta Dobniško 
jezero, razkazal kraj. Na vzpetini Jed-
vovca so se povzpeli na sto metrov visok 
razgledni stolp Pyramidenkogel, nato 
pa odšli v Bilčovs/Ludmannsdorf. 

Tam deluje Kulturno društvo Bilka, ka-
terega mešani pevski zbor že skoraj de-
setletje vodi Dominik Jurca, umetniški 
vodja vokalne skupine Fone Megale. Ko 
je na Konservatoriju za glasbo v Celovcu 
študiral solo petje, se je odzval na pova-
bilo društva k sodelovanju in to traja še 
danes. Koroški Slovenci se soočajo s šte-
vilnimi preprekami pri svojem kultur-
nem delovanju. "Tudi v Avstriji kultur-
niki težko pridejo do finančnih sredstev. 
Precej se zanašajo na urad Republike Slo-
venije za zamejce in Slovence po svetu, 
nekaj denarja dobijo od dežele Koroške 
in nekaj od občine. Del denarja zberejo 
tudi na dogodkih, ki jih organizirajo," 
pojasni Jurca. Članom društva Bilka je 
slovenščina zelo pomembna in sodelo-
vanje z nekom, ki prihaja iz Slovenije, je 
zanje eden od načinov ohranjanja stika 
z živim jezikom. V društvu poleg meša-
nega deluje tudi mladinski pevski zbor, 
tako da je med mladimi še prisoten čut 
za slovensko besedo in pesem. 

Na obisku pri koroških Slovencih

Člani KUD-a Fran Saleški Finžgar Senica med ogledom Loč pri Baškem jezeru
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MAŠA LIKOSAR  
FOTO: BARBARA PRIMOŽIČ

Razstavljena dela so nastala med fo-
tografiranjem vaj in predstav v izved-
bi članov gledališke sekcije KUD Fofite. 
Vsak izmed šestih razstavljalcev – Greta 
Skvarča, Irena Krasnik, Irena Marsich, 
Matevž Jekler, Peter Slapar in Boris Pri-
možič – je v osebnem arhivu, ki je na-
stajal dvanajst let, izbral pet fotografij, 
ki odražajo veličino medvoškega gleda-
lišča. Mentor fotosekcije KUD Fofite Boris 
Primožič pojasni, da jim je režiser Bra-
ne Kraljevič omogočil, da so se fotografi 
med gledališko vajo v kostumih gibali 
na samem odru med igralci. "Gledališče 
je poseben medij, odet je v skivnostnost, 
svetlobna kulisa je mavričnih barv, gibi 
in prizori so filmsko hitri. Ob začetku 
nam je to povzročalo nekaj težav, nismo 
bili uspešni, a z vajo smo se prilagodili 
in se naučili misliti vnaprej. Končni re-
zultat je bil še vedno 75 odstotkov neu-
spešnih fotografij, a tiste, ki so uspele, 
so edinstven odraz medvoškega gledali-
šča,” pojasni Primožič in nadaljuje: "Re-
žiser Kraljevič je v tednu pred odprtjem 
razstave preminil, zato je razstava Moje 
gledališče posvečena njemu v spomin, v 
spomin njegovim predstavam in njego-
vemu izjemnemu delu na gledališkem 
področju." 
Trideset črno-belih fotografij razstave 
Moje gledališče prikazujejo osebe med 
številnimi predstavami gledališke sek-
cije KUD Fofite: Zrcalo, Vihar, Ujet pravi 

trenutek, Hrup za odrom in druge. "Pri 
črno-beli tehniki opazovalec uzre bistvo 
fotografije, pozornost usmeri v mimi-
ko, izraze, poze. Rdeča nit razstave so 
portreti; obrazi igralcev in njihova raz-
položenja pa so osrednji motiv," pove 
Primožič.
Vsaka fotografija razstave nosi sporočilo 
in pripoveduje zgodbo o človeku, njego-
vem prostoru, nepopolnosti ali popolno-
sti, odpira vprašanja o samem sebi in 

viziji lastnega duha. "Vsaka predstava 
je tudi na nas, fotografih, pustila sledi, 
nas spremenila in oblikovala po svoje. 
Tako kot tiste starodavne grške predsta-
ve bodo tudi te naše medvoške skromno, 
pogumno in iskreno odmevale za zme-
raj. Predvsem pa se bodo v gledališkem 
prahu našega odra poznale sledi premi-
nulega režiserja Braneta Kraljiča še tako 
dolgo, kot bodo živele njegove in naše 
predstave," sklene Boris Primožič.

V spomin režiserju medvoškega gledališča
V Knjižnici Medvode so člani Fotosekcije KUD Fofite 19. decembra na ogled postavili 
fotografsko razstavo Moje gledališče, ki si jo je bilo moč ogledati vse do danes. 

Razstavljavci fotografske razstave Moje gledališče: Boris Primožič, Greta Skvarča, Irena 
Marsich, Matevž Jekler, Irena Krasnik, Peter Slapar  

Nudimo vam:
  celovite računovodske storitve (od A do Ž), 
 celovite knjigovodske storitve, 
  davčno in individualno svetovanje za obstoječe stranke, 
 kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe), 
 poslovno svetovanje, 
 pomoč in svetovanje pri ustanovitvi podjetja, 
  ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva  

ter davčnega svetovanja, 
  možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke, 
  možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov  

preko vseh bančnih programov).

Računovodstvo
 MEJA
Cesta komandanta Staneta 4a 
1215 Medvode
Telefon: 031/678-499
E-pošta: 
racunovodstvo.meja@gmail.com
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: OSEBNI ARHIV

O Dani Zalar smo v Sotočju pisali pred 
njenim odhodom na križarko, kamor je 
odšla delat kot maserka. Pred časom se 
je vrnila domov.

 Za vami je nova velika izkušnja.
"Drži. Dejansko je bilo delo na ladji zelo 
velika izkušnja v mojem življenju. Lah-
ko celo rečem, da je bila to največja pre-
lomnica mojega življenja. In ne samo 
delo na ladji, tudi šolanje v Londonu 
pred tem je del te izkušnje. Brez sramu 
povem, da če bi vedela, kaj me čaka, ne 
bi imela poguma, da bi se podala na to 
pot. Na šolanje v London sem odletela 
lani 4. februarja, 3. marca sem se že 
vkrcala na ladjo v Miamiju. Na njej sem 
ostala do 25. septembra, ko sem se izkr-
cala na Kefaloniji."

 Na kateri križarki ste bili in kje je 
plula?
"Moj dom na morju je bila ladja z ime-
nom Costa Deliziosa (16 nadstropij, 
dolžina ladje 294 metrov, sprejme 2828 
potnikov in 1100 zaposlenih). Izpluli 
smo v Miamiju, sledili so Bahami, nato 
šestdnevna plovba po odprtem morju 
do Kanarskih otokov. Naše postaje so 

bile: Malaga, Marseille, Savona, Nea-
pelj, Bari, Dubrovnik in končna oziro-
ma začetna postaja Benetke. Do konca 
mojega bivanja na ladji smo nato pluli 
po naslednji poti: novi gostje so se vkr-
cali v Benetkah, sledila je plovba do Ba-
rija, nato otok Krf, Santorini, Mykonos, 
Dubrovnik in Benetke. Ker se je plovba 
vedno prilagajala vremenskim razme-

ram, smo nepričakovano obiskali še 
Split, Kefalonijo in Trst."

 Kakšni meseci so za vami?
"Kot sem že omenila, se na to dogodi-
vščino ne bi odpravila, če bi vedela, kaj 
me čaka. Zelo težko je bilo zapustiti 
moje najdražje in se odpraviti v London. 
'Svojo' ladjo sem dobila prva v skupini, 
ker je veliko povpraševanje po nemško 
govorečih maserkah.
Iz Londona sem poletela direktno v Mi-
ami. Med čakanjem na vkrcanje sem 
spoznala Miho, dekle z Japonskega, ki 
je tudi začela delo kot maserka na isti 
ladji. To je bila že njena druga pogodba, 
tako da mi je bila pri vsem v veliko po-
moč. Postali sva glavni zaveznici in tudi 
najboljši prijateljici. Obe sva imeli na za-
četku veliko krizo in odločili sva se, da 
bova skupaj predčasno zapustili ladjo. 
Naj omenim, da se veliko zaposlenih od-
loči za ta korak. V enem mesecu so nas 
zapustila tri dekleta, kar je pri kolektivu, 
ki šteje petnajst ljudi, kar veliko. Miho 
je nato zaključila pogodbeno delo, jaz pa 
sem namerno zapustila ladjo nekaj prej. 
To je bilo na Kefaloniji. Do zadnjega tre-
nutka nisem vedela, ali bo to izvedljivo 
ali ne. Ko so mi prinesli potni list, sem 
bila najsrečnejša oseba na svetu, kot da 
bi dobila odpustnico iz zapora. 

Pol leta življenja na križarki
Od marca do konca septembra je bila dom Medvoščanke Dani Zalar križarka 
Costa Deliziosa. Na njej je delala kot maserka. Kot pravi, je bila to njena največja 
prelomnica v življenju in še: "To so bili meseci življenja kot v zlati kletki." 

Dani Zalar in Costa Deliziosa na Kefaloniji

Videla je kar nekaj sveta: na fotografiji otok Catalina, Dominikanska republika.
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Življenje na ladji je bilo podobno življenju v zlati kletki. Imaš 
vse, vendar brez 'svobode', brez svežega zraka, brez dnevne 
svetlobe, brez sonca. Najtežji je bil vedno trenutek, ko sem se 
morala po nekajurnem prostem izhodu vrniti nazaj na ladjo. 
Delo na ladji je tisti pravi kraj, ko na dan privrejo vsa naj-
globlja čustva. In tukaj ne mislim samo na negativna, tudi 
lepi trenutki so tam še lepši. Recimo prvi pogovor po telefonu 
z mojim sinom. Ko sem se vkrcala na ladjo, sem bila prvih 
deset dni brez signala. Ko sem bila v Antigvi nekaj ur prosta, 
sem oddirjala ven in poiskala lokal, kjer sem lahko uporabila 
brezžični internet. Roke so se mi tresle, ko sem čakala, da se 
mi sin oglasi. Neprecenljivo, ko slišiš in vidiš nekoga od do-
mačih po dolgem času. Morda mi je ta pogovor brez kakršnih 
koli očitkov dal tisto dodatno moč, da sem ostala tako dolgo. 
Bilo mi je v veliko tolažbo, da sem vedela, da lahko kjerkoli 
na naši plovbi zapustim svojo zlato kletko in odidem domov. 
V tem času je bilo veliko joka. Najbolj stresne so bile Benetke, 
ker sem bila najbližje domu: ker sem vedno, ko sem odhajala 
na terminal, naletela na Go-Optijev kombi in se poigravala 
z mislijo, da samo sedem vanj in sem čez nekaj ur lahko že 
doma, in ker bi me lahko prišli obiskat moji najdražji, pa sem 
jim to prepovedala, ker vem, da ne bi prenesla, da oni odidejo 
domov, jaz pa ostanem."

 Kakšno je bilo življenje na ladji, kako so potekali vaši 
dnevi?
"Polno dogodivščin je bilo že v Londonu, ko smo bili vsak dan 
do petih popoldne na akademiji. Imeli smo veliko izpitov in 
se vsak dan učili pozno v noč. Dobili smo bele uniforme, ki so 
bile naša obvezna oprema. Nositi smo jih morali tudi na poti 
na akademijo. Po vseh opravljenih izpitih je sledil še obvezen 
tako imenovani 'Sea survival' – usposabljanje za preživetje na 
morju. Odšle smo na otok Isle of Wight, kjer smo dobile še 
zadnjo potrditev, da smo pripravljene, da se vkrcamo. Najbolj 
mi je ostalo v spominu reševanje v vodi, ko smo morale sko-
čiti v ledeno mrzlo morje.
Življenje na ladji je potekalo nekako takole: Delala sem šti-
rinajst ur na dan, od osmih zjutraj do desetih zvečer. Vmes 
je bil kratek premor za kosilo in večerjo. Nekajkrat na teden 
smo bili nekaj ur prosti. Kabino sem si delila še z eno ose-
bo, miniaturno kopalnico pa smo imele v uporabi štiri osebe. 
Naše kabine so bile pod nivojem vode, tako da me je vsako 
noč v sanje zazibal zvok valov, ki je udarjal ob ladijski trup."

 Koliko masaž se je nabralo v teh mesecih?
"Nisem jih štela, jih je pa bilo preko tisoč. Prav vsako sem 
opravila z veseljem. Moj prvotni namen odhoda na ladjo je bil 
pridobivanje izkušenj, in ne zaslužek. In vesela sem, da sem 
dobila potrditev, da je to delo, ki mi je pisano na kožo. Odzivi 
gostov pa so mi dali potrditev, da ga opravljam dobro. Ni-
sem imela niti ene same negativne izkušnje. Ker sem delala 
z gosti z različnih predelov sveta, sem izpopolnila tudi svoje 
znanje tujih jezikov."

 Ste zelo komunikativna oseba. Pre dvidevam, da ste skle-
nili veliko prijateljstev.
"Vsekakor je zelo pomembno, da imaš ob sebi nekoga, na ka-
terega se lahko obrneš, ko imaš slab dan. Kot sem že ome-
nila, je bila Miho tista oseba, na katero sem se lahko vedno 
zanesla, ko sem jo potrebovala. Nikoli me ni razočarala. Poleg 
nje sem imela priložnost spoznati veliko novih ljudi. Zanimi-
vo, da sem z vsemi, za katere na začetku nisem imela ravno 
dobrega mnenja, kasneje razvila zelo lep odnos. Z vsemi v 
kolektivu sem se zelo dobro razumela."

 Pomemben del vašega življenja je šport. Je bilo kaj časa 
zanj?
"Ko sem bila prosta, sem najprej odšla na tek, če je bilo pre-
vroče, sem tekanje na prostem zamenjala za tek v fitnesu, 
ki ga prej nisem nikoli uporabljala. Okolico sem raziskovala 
tudi s kolesom."

 Kaj ste najbolj pogrešali?
"Če razmišljaš o tem, koga in kaj pogrešaš, potem te to pov-
sem uniči. Najprej psihično in nato še fizično. Moja taktika, 
ki se je odlično obnesla, je bila, da o tem preprosto nisem raz-
mišljala. Poskušala sem sprejemati tisto, kar mi je bilo dano 
v tistem trenutku. Postavljala sem si kratkoročne cilje in se 
jih veselila. Vedno sem imela nekaj, kar me je pripeljalo bližje 
mojemu cilju (odhodu domov). Vsak dan sem pisala dnevnik 
in šestdeseti dan pred koncem sem začela z odštevanjem."

 Tako zelo ste si želeli domov, po odhodu z ladje pa ste 
ostali še v Grčiji.
"Najprej sem načrtovala ladjo zapustiti na otoku Krf, vendar 
je spremenila načrt plovbe in je namesto na Krf plula na Ke-
falonijo. Za Krf sem že naredila plan in si tudi priskrbela vse 
potrebne podatke o trajektih, ki vozijo do Benetk. Ker je bila 
Kefalonija čisto nenačrtovana, so nastale težave glede moje-
ga izhoda. Do zadnjega trenutka so urejali vso potrebno do-
kumentacijo. V mestu sem si nato najela avto, v njem spala, 
raziskala otok in se s trajektom odpravila na moj najljubši 
grški otok Lefkas, kjer sem uživala še nekaj dni in vsak dan 
izkoristila za potepanje po otoku. Ob vrnitvi domov smo se vsi 
dobili pri mojih starših. Kljub temu da sem bila navdušena 
nad kuhinjo na ladji, je ni čez govejo juho, ki jo naredi moja 
mami. Lepo je bilo biti spet doma in z ljudmi, ki ti pomenijo 
največ v življenju."

 A doma niste ostali prav dolgo ... 
"Ko sem doma uredila vse stvari, sem odšla z avtom na po-
tep po hrvaških otokih. S seboj sem seveda vzela tudi gorsko 

V Benetkah s prijateljico Miho iz Japonske



34 | ZANIMIVOSTI

PETER KOŠENINA, FOTO: OSEBNI ARHIV

Timotej Brecelj je 25-letni študent za-
dnjega, šestega letnika ljubljanske 
medicinske fakultete. Sekcija za trop-
sko medicino, ki jo vodijo zdravniki z 
infekcijske klinike, organizira odprave 
študentov v štiri afriške države: Keni-
jo, Ugando, Zambijo in na Madagaskar. 
Brecelj je na četrti največji otok na svetu 
odšel s skupino študentov, v kateri so 
bili trije bodoči splošni zdravniki, ena 
zobozdravnica in en zdravstveni tehnik. 
Tam so se prvič soočili s samostojnim 
zdravniškim delom in odgovornostjo, ki 
jo bodoči poklic prinaša s sabo.

ZBIRANJE ZDRAVIL IN SREDSTEV ...

Priprave na odhod so se začele že s pri-
javo na odpravo. "Če smo želeli oditi 
na Madagaskar in v terminu, ki nam 

je ustrezal, smo se morali prijaviti leto 
in pol pred odhodom. Med kolegi je za 
take odprave veliko zanimanja, zato se 
splača pohiteti. Šele ko se začneš pri-
pravljati na odhod, se zaveš, da je v igri 
veliko faktorjev in da ni čisto samou-
mevno, da na koncu tudi zares odideš," 
je dejal Brecelj. Nekateri študentje ima-
jo doma bolne starše in ne upajo za-
pustiti doma za tako dolgo časa, drugi 
imajo morda sami zdravstvene težave. 
"Ni treba, da so hude. Zaradi slabše hi-
giene se ti tam stanje lahko poslabša in 
težje funkcioniraš," je pojasnil. Lahko 
pride do sprememb v ekipi, s čimer se 
je morala soočiti tudi njihova. Zaradi 
odpovedi so morali poiskati dva nova 
člana, s katerima pa so se k sreči zelo 
dobro ujeli. Pred odhodom so po Slove-
niji zbirali zdravila, sanitetni material 
in finančna sredstva, s katerimi so nato 
zdravila kupili na Madagaskarju. Za čas 

Na Madagaskarju prvič začutil 
breme odgovornosti
Timotej Brecelj s Spodnje Senice je v drugi polovici 
lanskega leta dobre tri mesece preživel na 
Madagaskarju, kjer je kot član zdravstvene odprave 
slovenskih študentov medicine delal v kraju Matanga. 

Odpravo na Madagaskar so sestavljali: Karmen Zrnec, Loreta Jerič, Lara Petrič (z leve, stojijo), 
Timotej Brecelj in Aljaž Bajc (čepita). Ob njih so na fotogafijah še sestre domačinke, ki so 
pomagale v dispanzerju. 

kolo, mojo Julči. Spala sem v avtu, čez 
dan pa kolesarila. Izvedela sem, da bo 
Costa Deliziosa ravno v tistem času v 
Splitu, tako da sem se zapeljala do tja 
in jih obiskala. Po vrnitvi z ladje dneve 
preživljam tako, kot mi je ljubo: aktivno 
in z ljudmi, ki mi nekaj pomenijo." 

 Kako naprej glede službe, življenja?
"Ne vem še točno, kaj bom počela, za-
gotovo pa se bom še vedno ukvarjala z 
masažo, tako da se zna zgoditi, da bodo 
Medvode bogatejše za novi masažni sa-
lon."

 Imate v mislih že kakšen nov izziv?
"Moj naslednji izziv, ki bi ga rada izpe-
ljala, je kolesarski potep po grških oto-
kih s spanjem v šotoru. Posebno pozor-
nost bom namenila otokom, ki sem jih 
obiskala, ko sem bila na ladji."

 Bi to izkušnjo priporočili naprej?
"To izkušnjo bi zagotovo priporočila prav 
vsakemu, ker šele, ko si tam, spoznaš, 
kaj imaš doma. Ceniš tiste malenkosti, 
ki so ti sicer povsem samoumevne: biti 
v bližini svoje družine, biti na zraku, si 
vzeti pet minut samo zase in v miru po-
piti kavico, zaspati v svoji postelji ... Biti 
svoboden! Vsi povezujejo delo na ladji 
z velikim zaslužkom. Vse to je odvisno 
od veliko različnih dejavnikov. Odvisno, 
na kateri ladji delaš. Bila sem pridna 
in sem vse, kar sem zaslužila, prine-
sla domov. Denar, ki sem ga prejela od 
napitnin, mi je zadostoval za vse moje 
skromne potrebe. Poznam pa veliko 
primerov, ko so ljudje ladjo zapustili s 
praznim računom. Vsak ima svoje po-
trebe in prioritete. Eni pridejo na ladjo, 
da lahko potujejo in obiščejo kraje, ki jih 
nikoli ne bi. Delo na ladji te prevzame, 
postaneš odvisen. Dekleta, ki se vračajo, 
pravijo, da se po dveh mesecih dopusta 
začnejo doma dolgočasiti. Dovolj jim je, 
da na kratko vidijo svojo družino, se na-
spijo, dobro najejo in nato so pripravlje-
ne na novo pogodbo in nove dogodivšči-
ne. Če koga to delo zanima in potrebuje 
dodatne informacije, sem na voljo."

Na ladji je delala kot maserka in poleg imena 
je pisalo, da prihaja iz Slovenije.
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odprave so si izposodili tudi napravo za 
ultrazvok, strokovno pa so se nanjo pri-
pravljali z delom na infekcijski in pedi-
atrični kliniki.  

MATANGA, DRUGAČEN SVET

Na Madagaskar so odleteli preko av-
strijskega Gradca, turškega Istanbula in 
Mauritiusa. Pristali so v Antananarivu, 
glavnem mestu, od tam pa so se od-
peljali južno proti osemsto kilometrov 
oddaljenemu cilju. Dva dni so se s kom-
bijem vozili do zadnjega večjega mesta 
pred Matango, od tam pa nadaljevali pot 
v terenskem vozilu. "Pot naj bi po kolo-
voznih poteh trajala dve uri, na koncu 
pa smo se do vasi vozili veliko dlje. Dva 
kilometra pred vasjo smo obtičali v bla-
tu," se je spominjal. Dispanzer v Matan-
gi je bil že prvi dan poln. Imel je podob-
no funkcijo kot naš zdravstveni dom, 
zato so se srečevali z veliko različnimi 
težavami bolnikov. Veliko jih je bilo pre-
hlajenih ali imelo malarijo, veliko jih je 
imelo vneta dihala ali prebavila, oskr-
beli so tudi veliko ran. Za ključno se je 
izkazala odločitev za tečaj francoščine, 
ki ga je Brecelj obiskoval zadnje leto pred 
odhodom na Madagaskar. Francoščina 
je ob malgaščini uradni jezik otoka in 
od belcev vsi pričakujejo, da jo govorijo. 
Po prvem mesecu so se naučili že toliko 
malgaščine, da so lahko za silo komuni-
cirali tudi v tem jeziku. 
"Zelo veliko bolnikov je bilo otrok in do-
jenčkov. V našem dispanzerju ženske 
niso rojevale, so pa bolne novorojenčke 
k nam lahko pripeljali že naslednji dan. 
Če so imeli neonatalno sepso, so morali 
takoj dobiti antibiotike, nedohranjenim 
smo dajali prehranske nadomestke in 
učili mame, kako naj otroke privijajo k 
sebi, da jih bodo grele," je Brecelj opisal 
delo v dispanzerju. Imeli so tudi nekaj 
nujnih primerov, pri katerih se je poka-
zalo, kako nemočni so lahko zdravniki 
na podeželju, kadar pacient nujno po-
trebuje bolnišnično oskrbo. "Take bolni-
ke smo morali čim prej spraviti v bol-
nišnico, ki pa je bila oddaljena dve uri 
vožnje, če so bile ceste suhe," pravi. Da 
je bila Matanga drugačen svet od Slove-
nije, se je pokazalo tudi tako, da včasih 
ni bilo avtomobila, ki bi lahko odpe-
ljal bolnika. "Nekatere bolnike nam je 
uspelo prepeljati v bolnišnico, drugi so 
tja prišli pozneje, kot bi si mi želeli, ne-
kateri pa sploh niso prišli, ker se svojci 
s tem niso strinjali," je opisal težave, s 
katerimi so se srečevali.

NAJTEŽJE BREME ODGOVORNOSTI

Odprave na Madagaskar Timotej Brecelj 
ne obžaluje. "Zdi se mi, da je bila to zame 
močna življenjska izkušnja, karkoli že to 
pomeni. Občutki so bili zelo močni, kot 
tudi čustva, ki so me tam prevzemala. 
Zelo močan je bil tudi občutek bremena 
odgovornosti, česar pred tem še nisem 
izkusil. Eno je o tej odgovornosti poslu-
šati in si jo predstavljati, nekaj povsem 
drugega pa jo je začutiti. S tega vidika 
je bila odprava zame preizkušnja, saj 
se je bilo velikokrat težko odločiti," se je 
spomnil najtežjih trenutkov. Poudaril je 
tudi vidik samostojnega dela s pacienti, 
za katere je bil odgovoren. Misli, da so 
na tem področju med odpravo vsi zelo 
zrasli. "Čudovita izkušnja je bilo tudi 
delo s prijatelji, ki smo šli na Madaga-
skar. Odlični prijatelji smo postali tudi 
s članoma odprave, ki sta vskočila, saj 
se prej nismo preveč dobro poznali. Že 
tam sem si dejal, da bom doma gotovo 
pogrešal tako dobre sodelavce. Povedali 
smo si vse, zaupali smo si vse, brez ka-
kšnih igric. Čudeža nismo naredili, smo 
pa vseeno pomagali kar veliko ljudem," 
se je z nasmehom spominjal. Ekipa je v 
Matangi delovala tudi preventivno, saj 
so na primer razdeljevali zobne ščetke 
in domačine učili pravilnega dvigova-
nja težkih bremen ter jim svetovali gle-
de higiene.

NA KONCU TUDI NEKAJ  
PROSTEGA ČASA

Matanga je nekdanji slovenski misijon, 
ki so ga uspešno prevzeli domačini in v 
okviru tega delujeta kmetijska šola in dis-
panzer. Po končani trimesečni odpravi so 
si vzeli tri tedne časa še za malo bolj tu-
rističen pogled na Madagaskar. Obiskali 
so slovenska misijonarja Janeza Krmelja 
in Janija Mesca, ki delujeta na podeželju, 
dokaj blizu Matange. Krmelj ima že uve-
ljavljen dispanzer, v katerem so teden dni 
nadomeščali takrat ravno odsotno zdrav-
nico. Od njega so izvedeli tudi več infor-
macij o življenju domačinov, za kar med 
delom v Matangi niso imeli časa.
Pred vrnitvijo so v glavnem mestu obi-
skali tudi Pedra Opeko. "Njegovo Aka-
mosoo smo obiskali takoj po prihodu 
na Madagaskar, a je bil takrat odsoten, 
zato smo ga srečali šele ob vrnitvi po 
treh mesecih življenja in dela na Ma-
dagaskarju. Na začetku odprave nam je 
bilo žal, da ga nismo srečali, je pa bilo 
zato srečanje toliko lepše ob njenem 
koncu. Imeli smo že nekaj občutka za 
Madagskar in več smiselnih vprašanj. 
Lepo ga je bilo spoznati, je pa na Ma-
dagaskarju še precej drugih slovenskih 
misijonarjev, ki so ravno tako srčni 
ljudje in ravno tako ogromno naredijo, 
niso pa toliko znani," je srečanje z zna-
nim Slovencem opisal Brecelj. 

Velik del bolnikov so predstavljali otroci.
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Projekt Beremo in ustvarjamo s Suzano 
je januarja gostoval v Zlatem kotičku 
Mercator centra v Medvodah. V sode-
lovanju medvoške knjižnice in društva 
upokojencev so udeleženke kvačkale ho-
botnice za nedonošenčke. Le-te otroke 
spominjajo na razmere v maminem tre-
buhu. Za navdih so si pogledale še knjige 
o dojenčkih, ki govorijo tudi o nedono-
šenčkih, in knjige o morskih živalih.
"Danes kvačkamo hobotnice za nedono-
šenčke, v knjigah pa iščemo povezave, 
zakaj so zanje koristne, in informacije o 
hobotnicah na splošno. Literature na to 
tematiko je kar nekaj," je povedala Suzana 
Belak Pungartnik. Kvačkale so same žen-
ske po natančno predpisanem postopku 
za izdelavo hobotnic za nedonošenčke. 
Julijana Zadravec iz Verja je dejala: "Lani 
sem jih delala v Monna Lisi, naredila sem 
jih veliko, in ko sem videla objavo, da se 
bodo letos izdelovale v Zlatem kotičku, 
sem se z veseljem odzvala. Ni zahtevno, 
je pa potrebne nekaj kilometrine. Za eno 
hobotnico potrebujem okrog dve uri. Po-
membno je, da so narejene s srcem, saj so 
za otroke. V Društvu upokojencev Pirniče 
v okviru ročnih del delamo tudi copatke, 
ki jih potem namenimo za porodnišnico, 
in ko jih bomo oddali, bom zraven dala še 
hobotnice za nedonošenčke."
Tokratno srečanje Beremo in ustvarjamo 

s Suzano v Zlatem kotičku ni bilo prvo. 
"Družili smo se že pred božičem. Pogovar-
jali smo se o božiču, predstavili božične 
knjige, svoje misli pripravili na prazni-
ke. Tematike so bile od receptov do tega, 
kako smo včasih preživljali božič. Na tem 
srečanju smo se naključno začeli pogo-
varjati o tem, da delam hobotnice za ne-
donošenčke, pa so rekle, da jih tudi one. 
Odločili smo se, da jih delamo skupaj in 
povežemo z literaturo. Danes je to zažive-
lo tudi v praksi. Hobotnice bom odnesla v 
porodnišnico, kjer se jih vselej zelo razve-
selijo, tako osebje, nedonošenčki kot tudi 
njihovi starši. Veseli pa smo tudi mi, ki 
kvačkamo hobotnice. To je darilo, s kate-
rim narediš nekaj dobrega, najbolj razve-
seliš sam sebe," je dejala Belak Pungartni-
kova. Hobotnice za nedonošenčke bodo 
kvačkali vsak ponedeljek v mesecu vse do 
maja. Začnejo ob 9. uri v Zlatem kotičku.
Beremo in ustvarjamo s Suzano: hobo-
tnice za nedonošenčke je popestritev 
dogajanja v Zlatem kotičku. Odprt je od 
februarja 2017. O tem, kako živi, je več po-
vedala koordinatorica Marija Tome, tudi 
predsednica Društva upokojencev Medvo-
de: "Program je bil zastavljen zelo pestro. 
Nekaj dogajanja je, lahko pa ga bi bilo še 
več. Povezali smo se tudi s Knjižnico Med-
vode. Težko je dobiti vodje dejavnosti, tudi 
udeležence, ker je ponudba za starejše v 

občini kar velika. V društvih so aktivni. V 
Zlatem kotičku se srečujejo tudi medvo-
ški šahisti, gostuje društvo, ki se ukvarja 
s proučevanjem in varovanjem ptic, po-
teka učna pomoč ... Največ zanimanja je 
pri tistih, ki nimajo ustreznih prostorov 
za svojo dejavnost. Upam, da bo v priho-
dnje kotiček še bolj zaživel." Marija Tome 
je tista, na katero se lahko obrnete, če vas 
zanima karkoli v povezavi z Zlatim kotič-
kom v Medvodah. Ta je v prvi vrsti name-
njen druženju, medgeneracijskemu sode-
lovanju in izobraževanju starejših.

Zlati kotiček in hobotnice za nedonošenčke
V projektu Beremo in ustvarjamo s Suzano sta se povezali Knjižnica Medvode in 
Društvo upokojencev Medvode. S tem so obogatili program Zlatega kotička.

Kvačkanje hobotnic in spoznavanje literature na temo dojenčkov in morskih živali bo v 
Zlatem kotičku vse do maja potekalo vsak prvi ponedeljek v mesecu. 

Julijana Zadravec je že vešča kvačkanja 
hobotnic za nedonošenčke. 

Hobotnice za nedonošenčke
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Miha Ivančič in Petra Polanc, člana 
Badminton kluba Medvode, sta konec 
novembra zelo uspešno tekmovala na 
mednarodnem članskem turnirju za 
svetovno jakostno lestvico, ki je pote-
kal v Brežicah. V mešanih dvojicah sta 

zmagala, kar je njuna sploh prva zmaga 
na tovrstnih članskih turnirjih. Na tur-
nirju je tekmovalo 150 igralcev iz tride-
setih držav. Pomemben domači članski 
turnir bodo prihodnji mesec gostile tudi 
Medvode. V športni dvorani bo 2. in 3. 
februarja člansko državno prvenstvo za 
posameznike in dvojice.

Skupaj do prve zmage
Badmintonista Miha Ivančič in Petra Polanc najboljša 
v mešanih dvojicah na mednarodnem turnirju. V 
Medvodah bo februarja člansko državno prvenstvo.

Miha Ivančič in Petra Polanc  
/ Foto: osebni arhiv

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Letošnja zima s snegom še ni bila radodarna, v Nordijskem 
centru Bonovec Medvode pa se kljub temu da teči na smučeh. 
Poligon je uradno začel obratovati 5. januarja. 
Prve dni je bila urejena 750-metrska tekaška smučina, pri-
merna za klasično in drsalno tehniko, ki so jo podaljševali, 
tako da je krog sedaj dolg 1200 metrov. Čez teden je možna 
tudi nočna smuka. Cena vstopnice ostaja enaka kot lansko 
zimo, kar pomeni za odrasle pet evrov dnevna vozovnica in 
štiri evre dopoldanska (veljata dve uri dnevno). Letošnja no-
vost po sklepu sveta Javnega zavoda Sotočje je brezplačna 
smuka za vse občane, stare več kot sedemdeset let.

IMAJO NOV SNEŽNI TOP

Upravljavec poligona je Javni zavod Sotočje Medvode, Nordij-
sko športno društvo Medvode pa skrbi za tehnično obratova-
nje in njegovo vsebino.
V lanskem letu je zavod z investicijskim programom "Poso-
dobitev sistema umetnega zasneževanja" uspešno kandidiral 
na javnem razpisu Fundacije za šport in pridobil 7600 evrov 
nepovratnih sredstev. "To je zadoščalo za približno tretjino 
investicije. Preostala sredstva je zavod črpal iz presežka pri-
hodkov nad odhodki iz preteklih let, pridobljenih iz tržne de-
javnosti. Preko evidenčnega postopka javnega zbiranja ponudb 
smo kupili nov snežni top znamke Sherpa, ki je zmogljivejši, 
ima močnejši kompresor za še boljše delovanje v mejnih po-
gojih in vso opremo za avtomatsko delovanje, namenski tišji 
ventilator zaradi bližine naselja, manjšo porabo, hitrejši vodni 
pretok, skupna masa pa ne presega 700 kilogramov, kar je za 
nas ključnega pomena pri transportu. Poleg tega je top lahko 
voden na daljavo, s čimer se bodo ure nočnih dežurstev lahko 
zmanjšale," je povedala Ines Iskra iz Javnega zavoda Sotočje.
Tekaški poligon je odprt za vse obiskovalce vsak dan od 8. do 
21. ure, ob koncu tedna nočne smuke ne bo, bodo pa takrat 
potekali redni tečaji teka na smučeh. V primeru ugodnih po-

gojev bodo na Bonovcu tudi državna in rekreativna tekmova-
nja v teku na smučeh in nordijski kombinaciji, če bo debelina 
snežne odeje ustrezna, bodo uredili tudi sankališče v nepo-
sredni bližini poligona. Nordijsko društvo Medvode poleg te-
čajev nudi tudi izposojo tekaške opreme in servis smuči.

O STROŠKIH OBRATOVANJA

"Strošek obratovanja centra je pogojen z vremenskimi razmera-
mi," pove Ines Iskra in nadaljuje: "V povprečju se giblje okrog tride-
set tisoč evrov in vključuje stroške rednega vzdrževanja in obra-
tovanja, redne in periodične servise snežnega teptalca, snežnih 
sani, topov in sistema zasneževanja, zavarovanja, goriva, delovne 
ure izvajalcev del na progi in davčni blagajni. Podobno kot stroški 
so tudi prihodki iz naslova prodanih vstopnic, najemnin poligo-
na za tekmovanja in izposoje snežnega teptalca drugim občinam 
odvisni od več dejavnikov, predvsem debeline naravne snežne 
odeje, in so v povprečju okrog dvajset tisoč evrov."
Odprtja poligona so se razveselili tudi tekači domačega Nordij-
skega športnega društva Medvode, ki na njem tudi trenirajo.

Kljub še zeleni zimi na Bonovcu tečejo na smučeh
Poligon Nordijskega centra Bonovec Medvode je uradno odprt od 5. januarja. 

Na poligonu je urejena proga tako za klasično kot za prosto tehniko. 
Lansko zimo je bil obisk dober in želijo si, da bi bilo tako tudi letošnjo.
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Za smučarskimi tekači je prvi vrhunec sezo-
ne, novoletna tekaška turneja Tour de Ski. 
Prvič jo je končala tudi Anamarija Lampič 
iz Valburge. Po uspešnih nastopih tako v 
sprintih kot na razdalji je bila pred zadnjo 
etapo na desetem mestu, nato pa so ji v izje-
mno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis po-
šle moči in turnejo je končala na 22. mestu.

Prvič končala turnejo

MAJA BERTONCELJ

Najboljše plavalce v letu 2018 v Sloveniji 
je decembra razglasila Plavalna zveza Slo-
venije. Naj plavalec je Pirničan Peter John 
Stevens (PK Triglav Kranj). Na evropskem 
prvenstvu v Glasgowu je bil v disciplini 50 
metrov prsno tretji. To je bila stota meda-
lja slovenskih plavalcev na evropskih in 
svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah. 
Jeseni je bil štirikrat na stopničkah v sve-
tovnem pokalu, enkrat je zmagal, bil dva-
krat drugi in enkrat tretji. Po načrtih se mu 
ni izšlo le na svetovnem prvenstvu v kratkih 
bazenih decembra na Kitajskem.

Stevens plavalec leta

MAJA BERTONCELJ

Potem ko mu na uvodnih tekmah nove sezo-
ne svetovnega biatlonskega pokala ni šlo po 
načrtih, je Rok Tršan iz Valburge leto zaklju-
čil uspešno. Na Pokljuki se je veselil dveh 
naslovov državnega prvaka. Najboljši je bil 
tako v sprintu kot na zasledovanju. Na začet-
ku novega leta pa je na državnem prvenstvu 
na tekmi s skupinskim startom osvojil tretje 
mesto. Na stopničke se je uvrstila tudi Lea 
Einfalt iz Zbilj, novinka v biatlonskih vrstah. 
Enkrat je bila druga in enkrat tretja.

Dvakrat državni prvak

MAJA BERTONCELJ

Za košarkarji ekipe Brinox Medvode je v se-
zoni 2. slovenske košarkarske lige dvanajst 
tekem. Imajo pet zmag in sedem porazov in 
so na lestvici na devetem mestu. Jutri, 12. ja-
nuarja, jih čaka nova tekma. Igrali bodo pred 
domačimi gledalci. V ŠD Medvode bodo go-
stili Celje. Začetek tekme bo ob 19. uri.

Košarkarji deveti

PETER KOŠENINA

Medvoško drsališče se je 8. januarja 
spremenilo v igrišče za curling. V igri, ki 
je podobna balinanju, le da se igra s ka-
mni na ledu, se je lahko preizkusil vsak, 
ki je to želel. Tekmovalni del so sesta-
vljali dvoboji med ekipami Javnega za-
voda Sotočje, Pirnič, delavcev na drsali-
šču in Curling zveze Slovenije. Slednjim 
so izkušnje pomagale do zmage.
Curling izhaja iz Škotske, kjer so ga po-
zimi na zamrznjenih jezerih igrali že 
vsaj v šestnajstem stoletju. Od tam se je 
počasi razširil po vsem svetu, zelo pri-
ljubljen je v Kanadi ter v skandinavskih 
državah. Kamni, ki drsijo po ledu, so 
težki dvajset kilogramov, njihovo smer 
in hitrost pa do neke mere lahko spre-
menijo, če igralci pred njimi čistijo pot 
z metlo. Cilj igre je, da po njenem kon-
cu tvoji ekipi v krogu na drugem koncu 
igrišča ostane več kamnov kot naspro-
tniku. "Curling smo v Sloveniji začeli 
igrati pred osmimi leti, še isto leto je 
Slovenija postala pridružena članica 
Mednarodne curling zveze, odigrali pa 
smo tudi prvo državno prvenstvo. Danes 
je v Sloveniji šest klubov, v katerih tre-
nira 150 igralcev," pravi Gregor Verbinc 
s Curling zveze Slovenije, ki je v Medvo-
dah predstavila ta zanimivi šport. 
V tekmovalnem delu so se "profesional-
ci" pomerili s tremi amaterskimi ekipa-
mi, katerih člani so se s športom srečali 
prvič. "Igra je odlična. Pred začetkom 

posebnih pričakovanj nisem imela, na-
stop mi je bil izziv. Je zanimiva in te pri-
tegne, veseliš se vsakega dobrega meta 
kamna. Krepi ekipni duh, in če je ekipa 
dobra, se vsi veselijo," je po prvi curling 
tekmi v življenju dejala Špela Kolarič, ki 
v Zavodu Sotočje skrbi za organizacijo 
in izvedbo športnih programov za otro-
ke in mladino. Ekipa Curling zveze Slo-
venije je v tekmovanju zmagala, drugo 
mesto so osvojile Pirniče, tretje pa ekipa 
Zavoda Sotočje.

V Medvodah igrajo curling
Curling v Sloveniji trenira sto petdeset igralcev.

Curling je igra, ki krepi ekipni duh.

Elegance, s katero kamne mečejo trenirani 
tekmovalci, v prvem poskusu seveda ni 
mogoče doseči.
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Konec decembra so Špelini junaki v 
Športni dvorani Medvode na božičnem 
nastopu predstavili, kaj so se naučili na 
vadbah. 

VELIKO VEČ KOT LE GIBANJE IN VADBA

Špelini junaki se imenuje vadba za 
malčke, stare od tri do šest let, ki pa ni 
samo to. "Naša misija je veliko večja. 
Špeline junake vodiva brat in sestra Rok 
in Špela, ki že od majhnega uživava v 
delu z otroki. Še bolj pa naju skrbi za 
prihodnost naših otrok in naslednjih 
generacij. Debelost je vsako leto večji 
problem, tudi pri naših otrocih. In ver-
jameva, da je treba začeti na začetku, 
takrat, ko si oseba oblikuje življenjske 
navade in se prvič sreča z gibanjem in 
prehrano ter se tega že aktivno zaveda," 
pojasnjuje Špela Bohinc. 
Delo z otroki jima predstavlja izziv. "Kot 
starši dobro vedo, delo s skupino, ki jo 
sestavlja od deset do dvanajst otrok, ni 
lahko in te izčrpa, čeprav imamo več 
vaditeljev. Veliko ljudi naju vpraša, za-
kaj ravno to in ne kakšen lažji posel. 
Veste, kaj mi da največ energije? Ko 

triletna Lara prvič naredi preval in ko 
petletni Anže pomaga Liji čez oviro. Ko 
vidim, kakšen pozitiven vpliv imamo 
na otroke," pojasni Špela, Rok pa doda, 
da so Špelini junaki veliko več kot le 
gibanje in vadba: "Imamo strokovno 
organiziran način dela, da si otroci 
skozi gibanje oblikujejo samozavest in 
premagujejo strah skozi različne ovire, 
razvijajo ekipni duh, med seboj sodelu-
jejo in si pomagajo. Pridobivajo si nove 
prijatelje skozi nove izkušnje. Predvsem 
pa postavimo temelje zdrave prehrane, 
gibanja in navad za celo življenje."
Božični nastop so organizirali tako, da 
so lahko malčki iz vseh sedmih lokacij, 
na katerih delujejo, pokazali, kaj so se 
skozi obdobje semestra štirih mesecev 
naučili. Z obiskom je otroke razveselil 
tudi Božiček. "Božičkov nastop bo tudi 
zaradi izjemno pozitivnih odzivov po-
stal tradicija," sta enotna Špela in Rok 
Bohinc. 

PROGRAM ŽE ŠIRITA, V KRATKEM TUDI 
AKADEMIJA ŠPELINIH JUNAKOV

Velike načrte imajo tudi za prihodnost. 
"Karkoli v življenju počnemo, so naše 
zdravje, nivo energije in naše počutje 

glavni dejavnik, kako bomo delovali. 
Začnimo pri mladih in jim že na začetku 
razvijmo navade, ki jih bodo vodile celo 
življenje. Pri Špelinih junakih se ne bomo 
ustavili tukaj. Že februarja začenjamo 
program Špelini junaki Junior, za vadbo 
z otroki od leta in pol do treh let skupaj s 
starši. Ta magična izkušnja, ko sta starš 
in otrok skupaj na vadbi, je nekaj, kar v 
naši okolici še ne obstaja. Prav tako zače-
njamo akademijo Špelinih junakov. Lah-
ko si jo predstavljate kot našo vadbo za 
otroke od tretjega do šestega leta, vendar 
bolj zasebno. Na uri bo majhna in omeje-
na skupina, vsak mesec se bodo spoznali 
z osnovami novega športa, s sodobnimi 
veščinami, kot so meditacija in joga, se-
veda na način, ki bo otrokom zabaven 
in zanje uporaben, prav tako pa bomo 
spoznavali osnove zdrave prehrane po 
nasvetih nutricionista. Vse bo potekalo 
skozi igro in zabavo. To je program, ki se 
ga s Špelo najbolj veseliva. Naša misija 
je velika, želimo namreč poskrbeti, da bi 
naši in vaši otroci in celotne generacije 
za nami živeli zdravo in aktivno življe-
nje. Spremeniti želimo življenje vsaj ti-
soč otrokom na leto in razširiti gibanje 
zdravih navad že pri otrocih," je nekaj o 
načrtih povedal Rok Bohinc.

Predstavili so se Špelini junaki
Špelini junaki je vadba za malčke od tretjega do šestega leta starosti, ki jo tudi v 
Medvodah vodita brat in sestra – domačina Rok in Špela Bohinc. Njuna želja je, da bi 
otroci in generacije za nami živeli zdravo in aktivno življenje. 

Špelini junaki na božičnem nastopu
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Pooblaščeni zastopnik, ulica št., kraj tel. 0X XX XX XXXAVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

Med 28 izbranimi modeli av-
tomobilov (Audi A6, Audi A7, 
Audi A8, Audi Q8, BMW X2, 
BMW X4, BMW X5, Citroën 
Berlingo, Opel Combo, Peuge-
ot Rifter, Dacia Duster, Ford 
Focus, Honda CR-V, Hyundai 
Santa Fe, Jaguar E-pace, Kia 
Ceed, Kia Stinger, Mercedes-
-Benz – razred A, Mercedes- 
Benz CLS, Mercedes-Benz – 
razred X, Mitsubishi Eclipse 
Cross, Nissan Leaf, Seat Aro-
na, Škoda Karoq, Volkswagen 
T-roc, Volkswagen Touareg, 
Volvo XC40 in Volvo 60/V60) 
ste (so) bralci in poslušalci so-
delujočih medijev izbrali pet 
finalistov. 
Največ glasov ste pripisali mo-
delom Škoda Karoq (lani se je 
v izbor »naj« petih uvrstil nje-
gov večji brat Škoda Kodiaq in 

To so finalisti za slovenski avto leta
Slovenski avto leta 2019 bo znan v nedeljo, 13. januarja.

naslov slovenski avto leta 2018 zgrešil le za 
las), sledi Volkswagen T-Roc, ki je zbral 38 
točk, na tretjem mestu je Ford Focus s 34 
točkami, na četrtem Kia Ceed (13 točk) in na 
petem Volvo XC 40 (5 točk). 

V nedeljo, 13. januarja 2019, se finalne pre-
izkušnje na Vranskem lahko udeležite tudi 
voznice in vozniki, ki bi si radi pobliže ogle-
dali izbor in avtomobile ter se o njih pogo-
vorili ali jih morda preizkusili.
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Storitve, ki jih nudi podjetje Geslo plus, d. o. o., ki je nosilec 
javnega pooblastila za dejavnosti vseh upravnih postopkov, 
povezanih z registracijo in zavarovanjem vozil, so uspešno 
zaživele tudi na območju Medvod. Svoje poslovne prostore 
je podjetje pred mesecem dni odprlo v trgovsko-poslovnem 
centru Spar v samem središču Medvod, na naslovu Cesta kom-
andanta Staneta 4a. 

Direktor g. Enes Durić, katere so glavne 
odlike podjetja?
“Kakovostno svetovanje pri sklepanju vseh 
vrst zavarovanj je odlika podjetja Geslo, d. 
o. o., ki že sedemnajsto leto uspešno eksklu-
zivno zastopa zavarovalnico Generali, d. 
d., kot njena največja zunanja ekskluzivna 
agencija. Poleg zavarovanj naši izkušeni in 
strokovno usposobljeni svetovalci skrbijo za upravne postopke 
registracij motornih in priklopnih vozil v povezavi s hčerinsko 
družbo Geslo plus, d. o. o., v Medvodah, kakor tudi na sedežu 
družbe v Ljubljani na Kajuhovi 32d. Strankam uredimo tudi fi-
nanciranje ob nakupu novega ali rabljenega vozila preko naših 
leasing partnerjev, katerih pooblaščenci smo. Naš cilj in glavni 
moto je VSE NA ENEM MESTU, kar v današnjem življenjskem 
slogu predstavlja prihranek časa in zadovoljstvo uporabnikov 
naših storitev. Lokaciji v Medvodah in Ljubljani sta pregledni in 
dobro dostopni, razpolagamo z velikim parkiriščem, tudi gibalno 
oviranim osebam je omogočen nemoten prihod v naše prostore.” 

Katere storitve nudite vašim strankam?
“Veseli nas, da je naša ponudba uspešno zaživela med lokalnim 
prebivalstvom. Našim strankam je sedaj na voljo široka pal-
eta storitev na enem mestu: nove registracije vseh mo tornih 
in priklopnih vozil, podaljšanje obstoječih registracij, izdaja 
prometnih dovoljenj, odjava, sprememba ali prenos lastništva 
vozila, izdaja izvoznih tablic ter tablic za preskusno vožnjo, up-
ravni postopki, vsa osnovna in kasko zavarovanja vozil, dodat-
na zavarovanja po izbiri (osebna, premoženjska, pokojninska, 
zdravstvena in obrtna zavarovanja) ter plačilo letne dajatve za 
uporabo vozila v cestnem prometu (cestne takse). Strankam se 
prilagodimo, na željo jih lahko obišče predstavnik družbe na 
domu v najkrajšem možnem času – za termin obiska na domu 
izven delovnega časa kontaktiraj te sedež podjetja v Ljubljani 
na tel. št. 01 520 70 30 ali GSM: 040 552 452. Kontaktirate nas 
lahko tudi preko spletne strani na Facebooku: https://www.
facebook.com/geslozavarovalnisko.zastopanjeljubljana.”

Dostopna lokacija podjetja Geslo plus, d. o. o., v centru 
Medvod v trgovsko-poslovnem centru Spar.

Urejeni poslovni prostori podjetja, kjer vsi zaposleni 
skrbijo za zadovoljne stranke.G
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Uspešen uvodni mesec  
registracije vozil v Medvodah

Ali morajo stranke pred prenosom lastništva pogodbo 
overiti na upravni enoti?
“Ne, obisk upravne enote ali notarja za tovrstne overitve 
po novem zakonu o motornih vozilih ter pravilniku o regis-
tracijah sedaj ni več potreben. Ob prenosu lastništva zado-
stuje navzočnost prodajalca in kupca, referent pa opravi le 
identifikacijski postopek. Vse v zvezi z urejanjem dokumen-
tacije uredimo v naši pisarni, saj smo nosilci javnega pooblas-
tila. Vse stranke zato vljudno vabimo, da nas obiščejo, četudi 
jim morda zavarovanje poteče šele čez nekaj mesecev – naši 
prijazni svetovalci bodo poskrbeli za ustrezno in pravočasno 
ureditev dokumentacije vseh vrst zavarovanj.”

Kaj bi še želeli sporočiti vašim strankam?
“Vsem strankam, ki so nas v Medvodah že obiskale, se iskre-
no zahvaljujem za izkazano zaupanje, ki ga želimo graditi 
dolgoročno. Smo edini ponudniki storitev registracij v širšem 
okolišu med Ljubljano in Kranjem, zato vabimo lokalno pre-
bivalstvo, da izkoristi dodano vrednost znotraj svoje skup-
nosti v samem središču mesta. Vsem želim obilo zdravja, 
sreče in varno vožnjo v letu 2019.”

DELOVNI ČAS: vsak dan od ponedeljka do petka od 9. 
do 17. ure – zaradi povečanega povpraševanja se bo odpi-
ralni čas kmalu podaljšal do kasnejših ur ter tudi na sobote.

Enes Durić
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	CD-predvajalniki 
	 	Iz	vse	več	novih	avtomobilov	izginjajo	zgoščenke.	Namesto	

teh	prihajajo	zbirke	priljubljene	glasbe,	zapisane	v	forma-
tih	MP3.	Povezava	Bluetooth	omogoča	predvajanje	glasbe	
v	avtu	s	telefonov	in	drugih	prenosnih	naprav.

	Gumbi in stikala
	 	Zasloni	na	dotik	niso	več	le	trend,	ampak	standard	prak-

tično	pri	vseh	proizvajalcih	avtomobilov.	Gumbi	in	stikala	
se	redčijo,	nekateri	proizvajalci	pa	so	že	predstavili	vozila	
povsem	brez	stikal	in	gumbov.

	Klasični avtomobilski ključi 
	 	Teh	ne	bo	več.	Proizvajalci	namesto	standardnih	ključev	

za	zagon	vozila	uporabljajo	rešitve	v	obliki	čitalnikov	pr-
stnih	odtisov	ali	kartic,	ki	jih	lahko	nosimo	v	žepu.	Prek	
digitalnih	 ključev	 bomo	 funkcije	 avtomobila	 upravljali	
kar	s	pomočjo	pametnih	telefonov	ali	pametnih	ur.

	Analogni merilniki 
	 	Že	manj	 luksuzni	avtomobili	 imajo	danes	vgrajene	pov-

sem	digitalne	prikazovalnike.	Analogni	merilniki	sicer	še	
prevladujejo,	 upamo	 pa	 si	 napovedati,	 da	 v	 prihodnosti	
teh	ne	bo	več.	

	Ročna zavora 
	 	Velika	ročica	ob	ročnem	menjalniku	gre	počasi	v	pozabo.	

Nadomešča	jo	elektronska	parkirna	zavora.	
	Vzvratno ogledalo 
	 	Brez	 vzvratnih	 ogledal	 si	 avta	 ne	moremo	 predstavljati.	

Ta	bodo	ostala,	vendar	bodo	klasična	ogledala	zamenjala	
digitalna,	ki	bodo	sliko	pridobivala	s	pomočjo	kamer.	

	Stalni pogon AWD 
	 	Stalni	pogon	na	vsa	štiri	kolesa	že	nadomešča	"pametni"	

sistem	pogona	4	x	4.	Elektronika	ves	čas	spremlja	vozilo	
in	glede	na	pogoje	na	cesti	prenaša	moč	na	sprednja	ali	
zadnja	kolesa.	

	Ročni menjalniki
	 	Ti	vsaj	v	Evropi	še	vedno	prevladujejo,	predvsem	v	cenej-

ših	avtomobilih.	Vse	več	avtomobilskih	proizvajalcev	av-
tomatske	menjalnike	ponuja	tudi	v	majhnih	avtomobilih,	
medtem	ko	proizvajalci	prestižnejših	vozil	v	svoje	dražje	
modele	ročnih	menjalnikov	sploh	ne	vgrajujejo	več.

Avtomobilska  
prihodnost 
Česa v novih avtomobilih ne bo več?
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Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Renault KOLEOS
Izberi drugačno pot.
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Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

 Prihranek do

4.500 €*

Paket zimskih pnevmatik**

*V prihranek je vključen redni popust v višini 2.000 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €. Ob nakupu prek Renault financiranja 
in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. ** 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 8,2 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2 163 – 168 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6C. Emisija NOx: 0,0373 – 0,0438 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00012 – 
0,00017 g/km. Število delcev (x1011): 3,14 – 4,63. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE  REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, Telefonske številke: Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, 
Damir 041 789 758 (Prodaja pravnim osebam). Delovni čas: pon – pet: 8:00 – 18:00, sobota: 9:00 – 12:00. 
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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

Za nami so božično-novoletni prazniki. 
Marješka Pehta pravi: "Zagotovo ni ni-
kogar ali pa so zares redki, ki se v tem 
času ne bi pregrešil s preveč mastno, 
sladko hrano ali pa popili kakšen ko-
zarček preveč. Če se počutite napihnje-
ne, imate slabo prebavo, ste nenehno 
utrujeni, potem bo potreba očistiti orga-
nizem."
Organizem v teh januarskih dneh čisti 
tudi Marješka Pehta. Kako bo začela? 
"Zjutraj na tešče bom ponovno začela s 
pitjem dveh decilitrov tople (to je zelo 
pomembno) vode, v katero stisnem po-
lovico limone. Vsako jutro isto – in to 
lahko počnemo daljše obdobje, očistili 
bomo jetra in tudi prehladna obolenja 

bodo preteklost. Čez dan pijemo toplo 
vodo, je bolj zdrava in z vodo tudi čisti-
mo organizem. Kdor ne prenese vode 
in limone na tešče, naj poizkusi dva 
decilitra tople vode z žlico domačega 
jabolčnega kisa in žlico medu. Čez dan 
bom povečala pitje tudi večjih količin 
zeliščnega čaja, tudi zelenega. Kavi se 
skušajte odpovedati, kar pa meni ne 
gre najbolje, tako da bo zjutraj neslad-
kana kar ostala," pravi Marješka Peh-
ta in nekaj besed nameni še prehrani: 
"Jedla bom čim več zelene solate, radi-
ča in rukole, bolj kot je grenka, boljša je 
za čiščenje jeter in žolča. Zelje (sladko 
in kislo) je dobro zaradi vitaminov, ki 
jih vsebuje. S kislim zeljem si očistim 
črevesje, znameniti Sebastian Kneipp 
ga je označil kot krtačo za želodec in 
črevesje, tako da ga ne pozabite sku-
hati, pripraviti v solati. Tudi kisla repa 
naj bo v tem mesecu čim večkrat na 
jedilniku. Iz svežega ali zamrznjenega 
jagodičevja, ki mi ga je lansko poletje 
narava dala zares veliko, lahko nare-
dimo okusne smutije. Zelenjavne juhe, 
bistre ali goste, lahko uživamo, koli-
kor nas je volja. Seveda naj bodo sve-
že pripravljene in brez dodatka kisle 
smetane. Čebula in česen sta prav tako 
obvezni sestavini pri čiščenju oziroma 
razstrupljanju. Izogibati se bo treba 
mlečnim izdelkom, sladkorju, sladi-
cam ter močnatim jedem. To je zame 
najtežja odločitev. Kruh naj bo polno-
zrnat, uporabljajmo ajdovo kašo in aj-
dovo moko.
Kaj pa meso? Čim manj, najprimernej-
še so ribe in kakšen kos pustega piščan-
ca. Ko mi bo "padel sladkor", pa bom za-
užila temno čokolado s sedemdesetimi 
odstotki kakava. Pa srečno!"

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Čiščenje organizma
SLIKOVNA UGANKA

Že dalj časa opažamo in doživljamo, da 
sta zadnja meseca leta bolj jesenska 
kot zimska in že marsikatero silvestrovo 
smo dočakali brez snega. Ko sem vam 
to pisal, je manjkala še polovica mese-
ca do konca leta, pa je zunaj zdaj lahko 
sneženo in mrzlo, da škriplje pod pod-
plati, a takrat si se lahko odpravil nabrat 

telohov na kakšno sončno grmičasto 
pobočje pod Sv. Jakobom ali Osolnikom. 
Kakorkoli že, stvar je taka, da se je že v 
času mojega življenja vreme temeljito 
spremenilo in podnebje ogrelo, da še 
redkokdaj blejsko jezero zamrzne, da 
je mogoča hoja na otok, da o drugih ak-
tivnostih na ledu niti ne govorim. Kdor 
rad hodi po naših hribčkih, bo tudi hi-
tro ugotovil, kje sem naredil ta zimski 
posnetek. Naj vam malo pomagam, da 
sem slikal Grmado. Odgovore pošljite 
do konca januarja na naslov Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s pri-
pisom "za Sotočje". En pravilen odgovor 
bomo izžrebali in pošiljatelja nagradili. 

V decembrski številki sem vas spraševal 
po zgornji fotografiji. Stal sem na Rogu in 
fotografiral cerkvico sv. Jakoba. Nagrado 
prejme Janez Buh iz Medvod.

Jože Praprotnik,  
avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

Marješka Pehta zjutraj priporoča pitje tople 
vode z limono.
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Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 15. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.,  ter objavo na spletni 
strani www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 2, 1215 
Medvode. T: 36 14 346 G: 041 378 050. E: info@visitmedvode.si  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode

Prireditve v januarju in februarju 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ

JANUAR
Petek, 11. 1. 2019  klub Jedro, ob 19. uri

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE: MATEJA BENEC – ABSTRAKCIJE

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

Sobota, 12. 1. 2019  Pastoralni dom Preska, ob 9. uri

SREČANJE KOLEDNIKOV

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 12. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO;  
RAZISKOVANJE STARODAVNIH MEDVOD

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

Nedelja, 13. 1. 2019  klub Jedro, ob 19. uri

ZVOČNA KOPEL Z GONGI

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

Torek, 15. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Sreda, 16. 1. 2019

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

Sreda, 16. 1. 2019  avla Kulturnega doma Medvode, ob 19. uri

URICE ZA ZDRAVJE: NARAVNA MEDICINA IN UPORABA ZELIŠČ

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

Sreda, 16. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30  

ODPRTJE RAZSTAVE LESENIH IZDELKOV ANDREJA MRAKA

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

Četrtek, 17. 1. 2019  Center starejših Medvode, od 9. ure do 9.30

DAN ODPRTIH VRAT ZA AKTIVNO VARSTVO IN AKTIVNI DAN

DEOS, d. d., Medvode, T: 36 25 400

Četrtek, 17. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 14.30

KNJIŽNE VEČERE SMO PREOBLIKOVALI V KNJIŽNA SREČANJA ZA ODRASLE 

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

Petek, 18. 1. 2019  Aljaževa domačija, ob 10. uri

LUTKOVNA PREDSTAVA: DUHEC IN JAKOB ALJAŽ

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

Petek, 18. 1. 2019  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

MINI SVETOPISEMSKI MARATON

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 19. 1. 2019  klub Jedro, ob 18. uri

HIP HOP V JEDRU: GRAFITARSKA IN DJ DELAVNICA, OPEN MIC 

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

Nedelja, 20. 1. 2019

IZLETNIŠKI ODSEK: BABJI ZOB–JELOVICA
PD Medvode, prijave na tel. 041 582 208, E: pdmedvode@pzs.si

Torek, 22. 1. 2019

IZLET DU MEDVODE: SLOVENSKO PRIMORJE

DU Medvode, prijave na tel.: 041 390 456 ali 01 36 12 303

Torek, 22. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Petek, 25. 1. 2019  Aljaževa domačija, ob 18. uri

LITERARNI VEČER: ČAS PELJE MIMO

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

Petek, 25. 1. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLASBENI VEČER: GLASBA ZA POKUŠINO

JZ Sotočje Medvode, T: 041 550 668 E: kultura@zavodsotocje.si 

Petek, 25. 1. 2019  klub Jedro, ob 21. uri

KONCERT SKUPINE BOGUNOV

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

Sobota, 26. 1. 2019  Katarina nad Ljubljano, gostilna Na vihri, ob 18. uri

GALLUS + GALLUS

Gostilna Na vihri, T: 041 561 059, E: navihri@gmail.com

Sobota, 26. 1. 2019  klub Jedro, ob 19. uri

POTOPISNO PREDAVANJE: PATRICIJA VOLČIČ – PO STEZAH MAROKA

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

Sobota, 26. 1. 2019  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

PROF. RAFKO VALENČIČ: DRUŽBENI NAUK CERKVE, POMOČ PRI ISKANJU 
SOŽITJA V RAZVITIH DRUŽBAH

Župnija Preska, T: 051 303 164

Torek, 29. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Sreda, 30. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POGOVOR Z GOSPODOM SAMOM RUGLJEM: TRIGLAVSKE POTI

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

Četrtek, 31. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

ANDREJ KUHN: POT DO ZDRAVJA; MEDICINSKI QIGONG; 
POGOVOR OB KNJIGI  

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

FEBRUAR
Sobota, 2. 2. 2019  klub Jedro, ob 20. uri

JEDRO PLEŠE: VEČER PLESOV V PARU

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

Nedelja, 3. 2. 2019  Rudno – Železniki   

VETERANSKE TEKME V VELESLALOMU

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

Ponedeljek, 4. 2. 2019  v Zlatem kotičku Mercator centra, ob 9. uri 

BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO 



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

Torek, 5. 2. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Torek, 5. 2. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30
14. DOMOZNANSKI VEČER: KULTURNA DEDIŠČINA MEDVOD  
(MILITAREV, PRIMOŽIČ)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 5. 2. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

SLOVENGLISH – NEFORMALNI POGOVORI V ANGLEŠČINI

Odbor za mednarodno sodelovanje, E: irena.sonc@gmail.com

Sreda, 6. 2. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPISNI VEČER IN ODPRTJE RAZSTAVE: GRETA SKVARČA – KITAJSKA 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Četrtek, 7. 2. 2019  Knjižnica Medvode, ob 9.30

MEDVODKOVE IGRALNE URICE (ZA PREDŠOLSKE OTROKE, KI NE  
OBISKUJEJO VRTCA)

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

Petek, 8. 2. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 16. uri
PREŠERNOV DAN ZA OTROKE

JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si 

Sobota, 9. 2. 2019  Knjižnica Medvode, ob 10. uri
PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO; SLAVKOV DOM
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si 

Sobota, 9. 2. 2019 klub Jedro, ob 16. uri
MLADINSKO TEKMOVANJE V BREAKDANCEU: KIDZ BATTLE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Nedelja, 10. 2. 2019  klub Jedro, ob 19. uri
ZVOČNA KOPEL Z GONGI

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

Ponedeljek, 11. 2. 2019  Aljaževa domačija, ob 18. uri

REDNI OBČNI ZBOR KUD JAREM

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

Torek, 12. 2. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Sreda, 13. 2. 2019

SENIORSKA SKUPINA: KUHOVNICA – BLED

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

Sreda, 13. 2. 2019  avla Kulturnega doma Medvode, ob 19. uri

URICE ZA ZDRAVJE: ZELIŠČARSKA DELAVNICA

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

Sreda, 13. 2. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

SREDI KRUTE SILE NEŽNO TRAJAM: PREDSTAVITEV KNJIGE AVTORJA 
MIRKA BOGOMIRJA MIKLIČA IN POGOVOR 

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

Petek, 15. 2. 2019  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

PROFESIONALCI ESPE – GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA ABONMA IN IZVEN

JZ Sotočje Medvode, E: kultura@zavodsotocje.si 
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01/23-55-665 
www.cresnik.si 



46 | NAGRADNA KRIŽANKA

Foto: Peter Košenina

Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

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, 23. januarja 2019, 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.
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Marijan Peternelj:  
Melanda

Erika Jesenko:  
Recepti za vse  

letne čase

  bombažna brisača po izbiri

kava Barcaffe,  
250 g

avtomatski dežnik
Ivan Sivec:  

Karantanski rokopisi

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 

in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 

družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 

povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 

drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Cesta Staneta Žagarja

Cesta Staneta Žagarja

Nazorjeva ulica

Nazorjeva ulica

Kebetova ulica
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Oldhamska cesta

Oldhamska cesta
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Gorenjske lekarne

Ljudska 
univerza 
Kranj

Optika Clarus
NKBM

NKD

Pošta 4101 Kranj

Art optika

Območno združenje
Rdečega križa

Zavarovalnica 
Triglav

Porodnišnica Kranj

NIJZ Kranj

Avtobusna 
postaja 
Kranj

Mercator

Policija Kranj

Gorenjska banka

Spar

Okrajno sodišče 
v Kranju

Osnovna šola 
Simona Jenka Center

Abanka

NOVA 
LOKACIJA

Nazorjeva ulica 1

Stara lokacija 
Gorenjskega glasa

PRESELILI SMO SE NA  
NAZORJEVO ULICO 1Četrt leta zastonj –25 %

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI 
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA! 

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico 
ter izbrali eno od daril na fotografiji. 

Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,  
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo
Janez Logar: Jaz, midva, mi 
Mojca Logar: Več kot sanje

Nena Veber: 
 Zdravje in Jaz 

 – Prijatelja
Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja  
Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da 

se celostno posvečamo svojemu zdravju 

in dobremu počutju. 

V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov 

opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti 

za mentalno dobro počutje (mentalni 

trening IMT in NLP). Starodavna znanja 

tradicionalne kitajske medicine (TKM) 

nam pomagajo razumeti, kako smo 

povezani z naravo in vesoljem, kako se 

ritmi in cikli narave odslikavajo v našem 

telesu in njegovem delovanju. Poglavje o 

hrani odstira pogled na prehranjevanje z 

energijskega vidika. Dodana so še moja 

razmišljanja in osebna dognanja, ki so 

mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem 

se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti 

k sebi. Se začutiti. R
aziskati, kaj so tisti 

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 

vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Z veseljem vam jih posredujem. 

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

pravi za vas.

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  

je bivališče zdravega duha. Telo in duh  

se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 

listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 

ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 

nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  

je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

in duha. 

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 

bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«  

 
Prisrčno vabljeni k branju. 

Nena Veber

MELANDA

Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)
T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

PIVO HOP 
PRINCES 4,2 % 

 0,33 l ploč. 

PIVO  
LAGUNITAS  

IPA 6,2 %  
 0,355 l st.  

PIVO MORT 
SUBITE KRIEK 4,0 %

0,25 l st.

PIVO ROCKET  
QUEEN 6,9 %  

0,33 l ploč.  

PIVO MARS  
COLONY 5 % 

0,33 l ploč.   

PIVO CASHMERE 
NEIPA 

0,33 l ploč.

PIVO 
FORBIDDEN  
FRUIT 4,7 % 
0,33 l ploč. PIVO KOMB4JN  

PALE ALE 
0,33 l ploč.

PIVO SOL 4,5 % 
0,33 l st. PIVO AFFLIGEM 

BLONDE 6,7 % 
0,30 l st.

        VRHUNSKA PONUDBA PIVA

PIVO POVODNI  
MOŽ 5,8 % 
0,33 l ploč.



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 14. jANUARjA 2019.

*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

GROZDNI SOK 
GORIŠKA BRDA
3 litri

SONČNICE
5kg

SAMO
4,74€

DESKA WC BELA 
MDF PVC TEČAJI

BRUSILNIK 
KOTNI 750W, 

115mm, BEG-110

SAMO
33,90€

FREZA SNEŽNA VST 70 
• Delovna širina 66cm

• Ogrevani ročaji
• LED delovna luč

• Elektronski zagon
• poraba 0,8l/h

• Moč 6,5KM
• teža 70kg

SAMO
679€

SAMO
3,98€

DOKOLENKE 
MATIC
različne 
barve in 

vzorci

SAMO
1,98€

MOKA AJDOVA 
PR’MARŠET
1kg

SAMO
2,99€

RATIMOR MEHKA 
VABA, 150g

4,27€
AKcIjA

6,10€

-30%

KOCKE ZA PRIŽIGANJE
48 kosov

SAMO
0,80€

2,98€
AKcIjA

3,50€

-15%
PIŠKOTI 
MEDENJAKI 
OBLAK, 500g

SAMO
11,90€

LOPATA SNEŽNA 
ERGONOMSKA 
DOLENC

SAMO
14,90€

ŽAGA 
MOtORNA 

RAMDA Ys411s 
39,6ccm, MEč 38cm, 

2,2KM (1,6KW)SAMO
89,90€
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