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MAJA BERTONCELJ

Na dnevnem redu nadaljevanja 8. seje občinskega sveta je 
tudi Predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča (NUSZ) v občini Medvode. Ta je pomemben vir 
občinskih proračunov, saj lahko presega tudi deset odstotkov 
vrednosti celotnega proračuna občine in predstavlja največji 
lastni prihodek občine. Še pred dokončnim sprejetjem je dvi-
gnil veliko prahu.

CIVILNA INICIATIVA NASPROTUJE SPREJEMU ODLOKA

Že pred obravnavo osnutka je kmet in občan Damjan Zore 
iz Zgornjih Pirnič poslal odprto pismo županu in vsem sve-
tnikom občine Medvode. Nanašal se je na višino plačila 
nezazidanih stavbnih zemljišč v občini, za katere nadome-
stilo se bo po novem tako kot v večini številnih drugih ob-
čin plačevalo tudi v medvoški. Po sprejetju osnutka je bila 
ustanovljena tudi civilna iniciativa občanov Medvod proti 
sprejetju takšnega predloga. Na svetnike občinskega sveta so 
naslovili odprto pismo. Kot so zapisali, je bila civilna inici-
ativa ustanovljena "zaradi napovedanih enormnih povečanj 
dajatev za NUSZ, predlaganih s strani župana občine Med-
vode". Svetnike so pozvali, da takšnega predloga odloka ne 
podprejo. "Predlagani odlok obremenjuje uporabnike ali la-
stnike nepremičnin: zemljišč, stanovanj, stanovanjskih hiš, 

gospodarskih in ostalih proizvodnih objeSktov do takšnih 
zneskov, ki bi povzročili socialno stisko in bodo uničili neka-
tere gospodarske subjekte. Podjetniki in obrtniki v nekaterih 
dejavnostih, zaradi nesorazmerij med prihodki in obremeni-
tvami, že napovedujejo prenehanje dejavnosti, kar pa lahko 
ogrozi tudi konkurenčnost medvoške občine glede razvoja 
gospodarstva. Predlog odloka, ki ga boste obravnavali, pre-
dlaga tudi do 500-odstotno povečanje dajatev za NUSZ lastni-
kom in uporabnikom nepremičnin, mnogim med njimi pa 
tudi za več desetkrat povečuje zneske, ki naj bi jih plačevali v 
občinski proračun. Polnjenje izpraznjenega proračuna z ro-

panjem občanov na tak način za ljudi ni sprejemljivo. Treba 
se je boriti za povečano povprečnino s strani države in za po-
večane prihodke iz rasti gospodarstva v občini. Člani civilne 
iniciative vas zato pozivamo, da predlog odloka zavrnete, v 
nasprotnem primeru bomo podali pobudo ustavnemu sodi-
šču za začetek postopka za oceno ustavnosti predloga odloka 
o odmeri NUSZ v medvoški občini," so med drugim zapisali. 
Njihovo akcijo je podprla tudi Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Ljubljana Šiška.

PODLAGA JE V ZAKONU

Za komentar smo vprašali Uroša Koširja iz podjetja Locus, ki 
za občino vodi projekt. "Odlok o odmeri nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča je eden ključnih odlokov v občini, 
ki prinaša kar veliko finančnih sredstev. Vsi odloki, na pod-
lagi katerih morajo zavezanci nekaj plačati, imajo posledice 
pri ljudeh. Konkretno v občini Medvode je novo nadomestilo 
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. Do sedaj lju-
dje tega niso bili vajeni plačevati. Normalno je, da so ljudje 
vznemirjeni, da ne vedo, kako odreagirati, in to so poskusi 
vplivanja na občinsko upravo in na občinski svet," je komen-
tiral ustanovitev civilne iniciative, v nadaljevanju pa povedal, 
da je zakon tisti, ki občinam nalaga pobiranje nadomestila 
– ne samo za zazidana, temveč tudi za nezazidana stavbna 

Več nepozidanih kot pozidanih stavbnih zemljišč
Pred vrati je sprejetje Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Lastniki bodo prihodnje leto položnice prvič dobili tudi za plačilo nadomestila za 
nezazidana stavbna zemljišča v občini Medvode. To je povzročilo precej nejevolje in 
ustanovljena je bila tudi civilna iniciativa.  

Uroš Košir iz podjetja Locus je predstavil tudi spremembe v odloku, 
do katerih je prišlo po sprejetju osnutka.

»Nepozidanih stavbnih zemljišč je trenutno 
v evidenci 140 hektarjev, pozidanih pa okrog 
130 hektarjev. Lahko bi rekli, da še za ene 
Medvode.«
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Župan je za 27. november sklical osmo 
sejo občinskega sveta. Na dnevnem 
redu je bilo nekaj pomembnih točk, 
med drugimi tudi rebalans proračuna 
za letošnje leto, sprememba proraču-
na za prihodnje leto in sprejem Odlo-
ka o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Medvode. 
O vsem tem pa niso odločali, saj je bila 
seja prekinjena.
To se je zgodilo po četrti točki, potem ko 
so svetniki za nadomestnega svetnika 
potrdili Mirka Verovška iz liste ŠPON 
(šport, podjetništvo, okolje, napredek), 
ki bo nadomestil Mirana Šušteršiča. Ta 
je iz osebnih razlogov na začetku sep-
tembra podal odstopno izjavo z mesta 
člana občinskega sveta in vseh drugih 
funkcij, ki so mu bile dodeljene iz tega 

naslova. O tem je župan obvestil občin-
ski svet in občinsko volilno komisijo. 
Zaradi njegovega odstopa so ugotovili, 
da občinski svetnik postane naslednji 
kandidat z liste, ki bi bil izvoljen, in to 
je Mirko Verovšek. Ta je mandat sprejel. 
Na osmi seji pa ga ni bilo, saj nanjo ni 
bil povabljen. Pred začetkom obravnave 
pete točke je tako Tomaž Kuralt (NLN-
KOM) vprašal, kje je novi svetnik, ki so 
mu potrdili mandat, zakaj ga ni na seji. 
"V poslovniku jasno piše, da imajo člani 
sveta pravico in dolžnost udeleževati se 
sej in sodelovati pri delu. Mi bomo da-
nes glasovali, kako bo on glasoval, od 
doma? To so hude kršitve. Prekinimo 
sejo, naj se sestane statutarnopravna 
komisija in naj presodi. Jaz na tej seji 
ne bom sodeloval in na vašem mestu 
je tudi ne bi nadaljeval," je med drugim 
povedal Kuralt in ob tem poudaril še od-

govornost župana. Župan Občine Med-
vode Nejc Smole je pojasnil, da je prišlo 
do različnega tolmačenja, kdaj nastopi 
mandat nadomestnega svetnika, posle-
dično pa do nedopustne napake občin-
ske uprave, ki ni bila storjena nameno-
ma, zaradi katere novi svetnik povabila 
na sejo ni dobil. Že pred sejo, takoj ko so 
napako ugotovili, se mu je opravičila v. 
d. direktorja občinske uprave. 
Župan je odredil premor, v katerem je 
zasedala statutarnopravna komisija, 
katere član je tudi Kuralt, ki pa je sej-
no dvorano zapustil že pred tem in tudi 
ni sodeloval pri odločanju. Podan je bil 
sklep, da se, ker nadomestni član ob-
činskega sveta na sejo ni bil vabljen, ta 
po četrti točki prekine in s peto točko 
nadaljuje, ko jo skliče župan. Sklep so 
občinski svetniki potrdili. Nadaljevanje 
bo 11. decembra.

Svetnik ni bil povabljen, sejo so prekinili
Medvoški občinski svetniki so se konec novembra sestali na osmi seji v tem mandatu, 
ki pa ni trajala dolgo, saj je bila prekinjena. Nadaljevali jo bodo 11. decembra.

zemljišča: "Občina Medvode je ena redkih, ki tega še ne pobi-
ra. Veliko občin je v zadnjem času to že uredilo." 

SPREMEMBE MED OSNUTKOM IN PREDLOGOM

V času med sprejetim osnutkom in obravnavo predloga je 
potekala javna razgrnitev, občani so lahko podali pripombe. 
"Vseh pripomb v času javne razgrnitve preko elektronskih 
sporočil, spleta ali obiska osebno je bilo 1260; nanašajo se na 
to, da ljudje niso vedeli, kako velike površine imajo, na neza-
zidano stavbno zemljišče, nekateri niso niti vedeli, da imajo 
stavbno zemljišče, podane so bile pripombe, da se bo to na-
domestilo neupravičeno plačevalo, pripombe so bile tudi na 
spremembe območij, do katerih je prišlo, veliko je bilo splo-
šnih vprašanj," je dejal Košir. Med osnutkom in predlogom je 
v odloku prišlo do nekaterih sprememb. "Ključna spremem-
ba je pri nezazidanih stavbnih zemljiščih za stanovanjsko 
gradnjo, kjer se predlaga znižanje za deset odstotkov, drugo 
znižanje je bilo predlagano pri avtobusnih postajališčih. Prej 
so bila ovrednotena s 40 točkami, sedaj so z 10 točkami. Na 
četrtem območju se je znižala obremenitev za polovico za sto-
ritvene in trgovske dejavnosti ter gospodarstvo in poslovno 
dejavnost," je pojasnil.

NEKATERI BODO PLAČEVALI VEČ KOT DOSLEJ, DRUGI MANJ

Kot je bilo že povedano, drži, da bodo nekateri tudi za zazi-
dana stavbna zemljišča plačevali več kot doslej, spet drugi 
manj. "Na višjo odmero tudi v nekaterih primerih za pozi-
dana stavbna zemljišča sta vplivali dve ključni stvari. Ena 
je, da so površine, ki se vodijo v uradnih evidencah, bistveno 
drugačne, kot jih je občina imela v svojih lastnih evidencah. 
To izhaja še iz preteklosti, ko je bila vzpostavljena evidenca 

zazidanih stavbnih zemljišč, ko so ljudje sami napovedovali 
površine. Danes, ko uporabljamo uradne podatke, ki jih vodi-
jo na Geodetski upravi RS, se izkazuje, da so lahko površine 
tudi tristo, štiristo odstotkov večje. Druga ključna zadeva pa 
je določitev novih območij. Osnovni odlok, ki je v veljavi, je 
še iz leta 1996 in v tem času se je v občini marsikaj zgodilo, 
spremenilo. Zgradile so se nove ceste, nova komunalna opre-
ma, povečale so se centralne funkcije ... Več dejavnikov je, 
ki vplivajo na kakovost življenja v Medvodah. Skladno s tem 
so se tudi območja prilagodila novim standardom," dodaja 
Košir, hkrati pa poudari, da so tudi takšni, ki bodo plačevali 
manj. "Če se osredotočimo samo na gospodarstvo, je šlo na 
splošno gledano za tri odstotke navzdol. Imamo gospodarske 
subjekte, ki so doslej plačevali bistveno preveč, in tiste, ki so 
plačevali bistveno premalo."

NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA ŠE ENE MEDVODE

Uvedba nadomestila za nepozidana stavbna zemljišča ima 
lahko učinek tudi na trg nepremičnin. Košir temu pritrju-
je: "Prepričan sem, da vplivi bodo, če ne drugega, bodo lju-
dje, tisti, ki res ne potrebujejo stavbnih zemljišč, dali pobu-
de za spremembo namembnosti v primarno rabo, se pravi 
v kmetijsko oziroma gozdno rabo, tisti, ki bodo ocenili, da 
jih potrebujejo, pa jih bodo obdržali in posledično plačevali 
nadomestilo. Občina bo na drugi strani zaradi izvzema stavb-
nih zemljišč ta imela možnost širiti tam, kjer jih dejansko 
potrebuje. Posledično bo tudi trg z nepremičninami stekel." 
In še zanimiv podatek, koliko v občini je nepozidanih stavbih 
zemljišč. "Nepozidanih stavbnih zemljišč je trenutno v evi-
denci 140 hektarjev, pozidanih pa okrog 130 hektarjev. Lahko 
bi rekli, da še za ene Medvode," je še dodal Košir.
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• Novembra je bila seja občinskega 
sveta, ki je bila prekinjena. Kdaj bo 
nadaljevanje?
Nadaljevanje seje bo 11. decembra z 
zahtevnim dnevnim redom, ki je bil 
načrtovan že za sedaj. Edina težava, ki 
jo imamo zaradi prekinitve, je vezana 
na Osnovno šolo Pirniče, kjer občina 
ne bo dala predčasnega mnenja k ime-
novanju ravnateljice. To ne vpliva na 
delovanje javnega zavoda. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja je naredila izbor in predlagala 
občinskemu svetu, naj poda soglasje k 
imenovanju za ravnateljico Damijani 
Božič Močnik, sedanji v. d. ravnateljice. 
• Na dnevnem redu je kar nekaj po-
membnih točk, med drugimi rebalans 
proračuna za letošnje leto. Katere so 
predlagane največje spremembe?
Na prihodkovni strani je manjši priliv 
iz naslova komunalnega prispevka, tudi 
od prodaje nepremičnin, na odhodkov-
ni strani pa je bilo veliko več sredstev 
porabljenih za investicije in projekt ko-
hezija.
• Omenili ste nepremičnine: uspešna 
pa je bila dražba objekta na Topolu.
Lahko rečem, da več kot uspešna. Pro-
daja hiše na Topolu je bila z ocen, ki 
so se na začetku gibale okrog šestdeset 
tisoč evrov, dvignjena na začetno vre-
dnost 111 tisoč evrov, prodana pa je bila 
za 139 tisoč evrov. Najbrž je bila lokacija 
tista, ki je prepričala tri dražitelje, da 
so oddali ponudbo. Nakazilo bo do kon-
ca leta, tako da bo šlo še v proračun za 
leto 2019.
• Pripravili ste tudi spremembo pro-
računa za leto 2020. Kaj bi poudarili?
Znižanje sredstev iz naslova komunal-
nega prispevka; manj ga bo, kot smo 
predvidevali, kar je že jasno, saj ob-
močja Pirnič še ne moremo priključiti 
na kanal C0 in posledično ne zaraču-
nati komunalnega prispevka. Nekaj 
smo znižali tudi prihodek od prodaje 
nepremičnin. Na drugi strani pa je ve-
liko več odhodkov. Kar precejšen delež 

plačila sočasne gradnje na področju 
kohezijskega projekta se je prestavil v 
leto 2020, zato je treba zagotoviti doda-
tna sredstva. Ne bomo še začeli gradnje 
Osnovne šole Preska, temveč gradnjo 
modularnega prizidka za štiri učilnice, 
kar pomeni pol milijona evrov. V priho-
dnjem letu nas čaka tudi veliko investi-
cij na cestah.
• V proračunu 2020 je upoštevan tudi 
že višji prihodek iz naslova nadome-
stila za nepozidana stavbna zemlji-
šča, ki bo nov prihodek v proračunu. 
Dvignil je precej prahu. Upravičeno ali 
ne?
Odziv na vsako podražitev je za tistega, 
ki se ga tiče, razumljiva. Nihče ni vesel, 
kadar mora začeti plačevati dodatne 
dajatve. Po drugi strani pa so strokov-
na tolmačenja ministrstva za okolje in 
prostor in ministrstva za finance potr-
dila naša opozorila, da je zadnji čas, da 
uredimo tudi to področje. V proračunu 
je upoštevano to povišanje. Če bi se na 
seji decembra zgodilo, da bi nadomesti-
lo še dodatno znižali, proračun ne bi bil 
več usklajen in bi ga morali zavrniti in 
dati v dopolnitev. 

• Ustanovljena je bila civilna inicia-
tiva proti sprejemu takšnega Predlo-
ga Odloka o odmeri nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Medvode. Kaj bo v primeru, če ga ob-
činski svet ne sprejme?
Potem bomo morali v prihodnjem letu 
nadomestilo obračunavati po starem 
odloku, kar pomeni tudi do petdeset 
odstotkov višja nadomestila za nepo-
zidana stavbna zemljišča, od teh, ki so 
jih prejeli na informativnih izračunih 
po novem odloku. Tudi stari oziroma 
trenutno veljavni odlok to nadomestilo 
predvideva, a se doslej ni zaračunaval. 
Nesprejetje odloka je, kar se tega tiče, 
za občane najslabši možni scenarij. 
Odlok o odmeri nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča je poleg ob-
činskega prostorskega načrta in vsa-
koletnega proračuna najzahtevnejši 
akt, ki ga občina sprejema, ker uvaja 
dajatve. Lotili smo se ga počasi, ne čez 
noč. Pripravili smo delavnice za občin-
ske svetnike, skušali smo ga tudi preko 
medijev predstaviti najširšemu krogu 
ljudi. Odločili smo se, da po sprejetju 
osnutka zavezancem pošljemo infor-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Zapleti na vrhuncu črpanja evopskih sredstev
Iz pogovora z županom: Proračuna za letošnje in prihodnje leto – Nadomestilo  
za uporabo stavbnega zemljišča pred dokončnim sprejemom – Zapleti pri gradnji 
kanala C0 – Snuje se projekt za več lokalno pridelane hrane v javnih zavodih

Župan Medvod Nejc Smole je otrokom v vrtcu postregel tradicionalni slovenski zajtrk.
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mativne izračune. En mesec so bili v 
prostorih občine na voljo trije zaposle-
ni iz podjetja Locus, d. o. o., ki je odlok 
pripravljal. Sprejeli so okrog sedemsto 
ljudi. Pripomb je bilo okrog 1200. Vse to 
je bilo narejeno v luči, da prvič po usta-
novitvi občine te stvari uredimo. Velik 
del pripomb je bil vezan na podatke, ki 
so vzeti iz uradnih državnih evidenc, 
drugi del pa na dajatev za nepozidana 
stavbna zemljišča, ki se je doslej ni pla-
čevala. Treba se je zavedati, da imajo 
tisti, ki imajo nepozidana stavbna ze-
mljišča, tudi premoženje. Davek na ne-
premičnine bo nekoč prišel, na žalost 
ga vlada še ni imela poguma sprejeti 
in je to preložila na občine. Tako je se-
daj ves gnev javnosti zlit na župana in 
občino. Država pa si bo – ko bo enkrat 
zahtevno in nepriljubljeno delo opra-
vljeno – ponovno pripenjala medalje in 
delila bombone. A tako to pač očitno v 
naši državi je.
• In nepozidanih stavbnih zemljišč je 
v občini veliko. Kot je bilo slišati toli-
ko, da bi lahko postavili še ene Med-
vode. 
Delež nepozidanih stavbnih zemljišč 
je v naši občini res velik. Nadomesti-
lo za uporabo stavbnega zemljišča ni 
samo davek, s katerim se pobira de-
nar, je hkrati tudi edino orodje zemlji-
ške politike, ki ga občina ima. Dejstvo 
je, da bodo vsi, ki si v prihodnje želijo 
spremembo namenske rabe v zazidlji-
vo, to zelo težko dosegli, če bo ostajal 
takšen delež nepozidanih stavbnih 
zemljišč. Zato lahko tisti, ki želijo ze-
mljišča spremeniti v osnovno rabo, ker 
ne želijo plačevati tega nadomestila 
in zazidljivih zemljišč ne potrebujejo, 
to tako rekoč brezplačno uredijo na 
občini. Svetujem, da vlogo vložijo do 
konca januarja, ko zbiramo pobude za 
spremembo Občinskega prostorske-
ga načrta. Ne glede na to, da še ne bo 
sprejet takoj, da lahko postopek znova 
traja več let, za izvzeti del že v tem času 
ne bo treba plačati nadomestila. Tudi 
tukaj smo pripravljeni iti ljudem na-
proti. Prihodek iz naslova nepozidanih 
stavbnih zemljišč bo na koncu najbrž 
nižji. Obravnavati je treba tudi še 1200 
pripomb, ki so v neki meri zagotovo 
tudi upravičene. To bo trajalo nekje do 
konca januarja, vsekakor pred izdajo 
položnic za plačilo nadomestila. 
• Zapleti so pri gradnji kanala C0 na 
območju Mestne občine Ljubljana. Ali 
to že kakorkoli vpliva na občino Med-
vode?

Smo edina od treh občin, ki sodelujemo 
v projektu (poleg MOL je vanj vključena 
še Občina Vodice), ki je projekt izvedla 
že v več kot osemdesetih odstotkih in 
smo tudi na vrhuncu črpanja evropskih 
sredstev. Vsakršno ustavljanje njihovega 
črpanja za Občino Medvode bi pomenilo 
nelikvidnost občine in ustavitev vseh in-
vesticij. To je dejstvo. Tukaj govorimo o 
desetih milijonih evrov. Če jih ni, ne mo-
remo delati. Do danes nismo imeli no-
benih težav. Vsi zahtevki so bili potrjeni, 
nakazani, vsa dela, ki smo jih dodatno 
izvedli, so bila potrjena. Z naše strani pri 
tem projektu, tudi zato, ker smo zelo do-
sledni na terenu, ni nobenih težav.
• Najbolj črn scenarij?
Če bi se zgodilo, da bo izplačevanje 
evropskih sredstev ustavljeno, kar odlo-
či država, bi to za občino Medvode lahko 
pomenilo nelikvidnost. Verjamem, da 
do tega scenarija ne bo prišlo. Dnevno 
potekajo sestanki. V zadnjem mesecu 
dve tretjini časa namenim projektu C0, 
predstavljanju naše situacije na držav-
ni ravni, ministrom, sekretarjem, vsem 
odgovornim, tudi poslancem, da bi vi-
deli, da Medvode dejansko niso tista 
točka, na kateri se lomijo kopja. Poseb-
na hvala za pomoč gre tudi naši poslan-
ki Andreji Zabret.
• In vaš osebni pogled na zaplet?
Lepo bi bilo, če bi v Sloveniji veljalo, da 
obstaja čas odločanja in čas gradnje. 
To gledam predvsem iz tega, da je zelo 
nekorektno, da se sredstva na podlagi 
iste dokumentacije potrdijo, se začne-
jo črpati, potem se pa pri osemdesetih 
odstotkih to ustavi. Za nas je to izredno 
neprijetna situacija, sploh ker delamo 
vse po črki zakona. Na to, kaj je dogaja-
lo z gradbenimi dovoljenji na območju 
Mestne občine Ljubljana, mi nimamo 
vpliva. Treba je še enkrat poudariti, da 
ima Občina Medvode ločeno pogodbo 
in odgovarja za del, ki se gradi v obči-
ni Medvode, soudeleženi pa smo v 25 
odstotkih na kanalu C0, a za ta del mi 
nismo pridobivali gradbenih dovoljenj.
• Kako bodo sicer potekala dela pri 
koheziji čez zimo?
Dokler so še odprte asfaltne baze, bomo 
skušali položiti grobi asfalt na čim več 
odsekih, potem pa bodo dela razen na 
nekaj gradbiščih čez zimo stala. Tudi 
gradnjo na cesti v Vikrčah med Kova-
čem in mejo občine bomo najverjetneje 
začeli šele spomladi.
• V minulem mesecu je bila morda 
najbolj odmevna prireditev v občini: 
Noč parkeljnov v Goričanah. Imajo 

takšne prireditve kakšen poseben sta-
tus, kar se financiranja tiče?
To je največja prireditev v Medvodah, pri 
kateri so nosilci organizacije iz medvo-
ške občine. Da uspejo izpeljati tako ob-
sežen dogodek, gre poklon vsem, ki so 
del ekipe. Tudi letos sem prišel pogledat 
sprevod parkeljnov. Maske so vsako leto 
enako grozne, se človek kar ne navadi 
nanje. Vsekakor je prireditev velika pro-
mocija za Medvode. Letos so izdali tudi 
knjigo ob petdesetletnici miklavževanja 
v Goričanah, ki smo jo finančno podprli 
tudi iz občinskega proračuna. Nasploh 
se trudimo pomagati, kolikor lahko. 
Poleg sofinanciranja prek razpisa smo 
poskrbeli tudi za nekatere druge stro-
ške, seveda v obsegu, kot to lahko sto-
rimo … Skupaj z organizatorji bo treba 
pogledati, kaj še lahko skupaj naredimo 
v prihodnje. 
• V novembru ste znova zajtrkovali z 
otroki v vrtcu. Ob tem ste omenili, da 
na občini snujete projekt za več lokal-
ne hrane v javnih zavodih. Lahko po-
veste kaj več?
Na Občini pripravljamo drzen projekt, o 
katerem še ne morem povedati več kot 
to, da je naša želja, da bi sklenili pogod-
be z lokalnimi pridelovalci in odkupili 
njihov pridelek za naše javne zavode. 
Ker je najprej vprašanje cene, bo naš 
predlog, če ga bo potrdil tudi občinski 
svet, šel v smeri, da občina sofinancira 
razliko v ceni med običajno in lokalno 
pridelano hrano. Na ta način bi otroci 
imeli najboljšo hrano v javnih zavodih, 
po drugi strani pa naši medvoški pride-
lovalci zagotovljen odkup. Če nam bo ta 
projekt uspel, mislim, da bo to zgodba, 
na katero bomo lahko res ponosni. Naša 
želja je, da bi zaživel že prihodnje leto, 
pilotno morda še v tem šolskem letu.
• Potrebne bodo velike količine. So 
Medvode tega sposobne?
Seveda ne. Tega se zavedamo. Bolj gre 
zato, da bi nam uspelo odkupiti tisto, 
kar se pridela lokalno na območju ob-
čine. Če bi bil odkup konstanten, bi ver-
jetno tudi lokalni ponudniki razmišljali 
in si upali obseg dejavnosti povečati.
• Začel se je veseli december, ki bo 
znova poln dogodkov.
Konec novembra smo odprli drsališče, 
ki je letos še nadgrajeno, prvič na tej lo-
kaciji, ravno na dan izida Sotočja, bomo 
prižgali praznične luči, potekale bodo 
tradicionalne prireditve, kot je kuhanje 
vina in čaja, letos bo znova silvestrova-
nje na prostem ... December bo poln do-
godkov. Vsak bo zagotovo našel kaj zase.
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• Osebna predstavitev ...
Rojen sem v Ljubljani 11. septembra 
1963, stanujem pa v Žlebeh. Po izobrazbi 
sem komunalni inženir, zaposlen v Po-
licijski akademiji.
• V občinskem svetu ste novinec. Za-
kaj odločitev za kandidaturo?
Drži, v občinskem svetu sem novinec, 
nisem pa novinec na področju sodelo-
vanja z Občino Medvode. Delovanje ob-
čine poznam, nepravilnosti me motijo 
in menim, da s svojim strokovnim zna-
njem in izkušnjami lahko pripomorem 
k izboljšavi trenutnega stanja tako na 
področju športa kot komunale.
• Koliko ste tudi sicer vključeni v do-
gajanje na lokalni ravni?
Na lokalni ravni sem aktiven okrog 16 let. 
Bil sem član KS Preska - Žlebe, kjer sem 
bil dvanajst let predsednik sveta. Štiri leta 
sem bil član odbora za komunalo, deset 
let sem aktivno sodeloval v TD Žlebe - 
Marjeta, aktiven sem v NŠD Medvode. V 
krajevni skupnosti smo realizirali kar ne-
kaj projektov in podali precej pisnih po-
bud. Nekaj izmed njih je danes tudi rea-
liziranih (linija Ljubljanskega potniškega 
prometa št. 15, pešpot Bonovec ...). Imeli 
smo urejeno komunalno službo (stroji, 
komunalni objekt, pogodbeniki), odlič-
no smo skrbeli za pokopališče v Preski … 
Lahko rečem, da sem bil kar precej vklju-
čen v delovanje lokalne skupnosti.
• Torej ste spremljali lokalno politi-
ko? Kako komentirate odločitve?
Seveda spremljam lokalno politiko. 
Ocenjujem, da je marsikaj narejeno do-
bro, vendarle pa se marsikaj izvaja tudi 
stihijsko, nedomišljeno, marsikje smo 
nazadovali, na primer pri vzdrževanju 
cest in zimski službi.
• Kakšna pričakovanja imate kot sve-
tnik v tem mandatu?
S svojim znanjem, poklicno usmeri-
tvijo in bogatimi izkušnjami želim 
konstruktivno doprinesti k nadgradnji 
dela v občini tako pri športu kot pri po-
vezovanju in sinergiji delovanja med 
podjetniki in občino, skrbi in razvoju 
komunalnih ureditev (sprehajalna pot 
okoli Zbiljskega jezera in druga po bre-

žini Sore od centra do visečega mostu in 
nazaj), cest …
• Katere lastnosti odlikujejo dobrega 
svetnika in kakšna bodo vaša vodila 
pri opravljanju svetniške funkcije?
Menim, da je za svetnika odločilno, da zna 
prisluhniti občanom, svetovati, je koope-
rativen in zna iskati rešitve. Moje vodilo 
je enako, kakršen je pomen imena naše 
liste ŠPON: združevati športnike in jim 
nuditi pogoje, podpirati podjetnike, skr-
beti za okolje, kar je ključno za napredek.
• Katera področja najbolje poznate, 
kako se vam zdijo urejena in kaj bi 
lahko spremenili?
Najbolje poznam področji športa in ko-
munale, ki se jima bom najbolj posvetil. 
Menim, da v športu premalo vlagamo v 
kakovosten in kompetenten kader (tre-
nerje). Še aktivnejše bi moralo biti delo z 
mladimi, spodbujati bi morali šport za 
starejše … Kar se komunale tiče, bi začel s 
pospeševanjem lastništva na vseh cestah, 
ki jih je občina kategorizirala. Premalo in-
vestiramo v ceste, predvsem na obrobju, 
manjka nam premišljenosti in ciljnosti, ki 
bi prinesli nižje stroške izgradnje (novo ce-
sto čez nekaj let ponovno razkopljemo ...).
• Kaj je po vašem mnenju največji 
problem v občini in kako bi ga rešili?
Medvode potrebujejo center in življenje 
v njem, potrebujemo pa tudi razvoj oko-
liških vasi, Polhograjcev … Kar se tiče 
občinske uprave, pa je problem v neod-
zivnosti in žal nekompetentnosti (če po-
gledamo samo zadnji banalen primer 
imenovanja svetnika), predolg je reak-
cijski čas na pobude in vprašanja. Zgodi 
se, da na oglede na terenu predstavni-
ki občine prihajajo brez kompetenc in 
zadeve niso realizirane (primer: cesta 
Žlebe 13–2 in 7–6a). Odgovor na rešitve 
je zelo preprost: imeti vizije, spodbujati 
sodelovanje, upoštevati mnenja. Skupaj 
smo močni, skupaj znamo vse, vsak zase 
pa smo samo minljiva regratova lučka v 
vetru. Tega bi se morali vsi zavedati.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
V resnici je prostega časa malo. Name-
nim ga športu in vnučkoma, ki mi s 
svojim nasmehom in vragolijami vsak 
dan sporočata, da se splača. Zanju in za 
njune vrstnike.

Najbolj se bo posvetil športu in komunali
Mirko Verovšek je član občinskega sveta postal konec novembra. Je predstavnik liste 
ŠPON (šport, podjetništvo, okolje, napredek). V občinskem svetu je novinec.

Mirko Verovšek

Mirko Verovšek je novinec v 
občinskem svetu. Funkcijo 
je nastopil konec letošnjega 
novembra po odstopu kolega z 
liste ŠPON Mirana Šušteršiča. 
V občini je dejaven že vrsto 
let. Aktiven je tudi izven 
nje. Je tudi vodja komisije in 
demonstratorske
vrste za nordijsko hojo in tek na 
smučeh ter nordijsko rolkanje 
in rolanje pri Smučarski zvezi 
Sovenije.
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Krajevna skupnost Zbilje pokriva obmo-
čje vasi Zbilje. 
Kot je bilo zapisano v opisu, je bila vas 
prvič omenjena leta 1216. Prvotno je 
stala na ravnini ob Zbiljski cerkvi, ki 
stoji na polju ob cesti proti Podreči. Po 
ustnem izročilu naj bi vas zaradi lesene 
gradnje v celoti pogorela in se iz tega ra-
zloga kasneje preselila bližje k reki Savi. 
Cerkev sv. Janeza Krstnika, zgrajeno v 
letih 1883–1884, so nekdaj obiskovali 
romarji. Zbilje so poznane kot turistič-
ni kraj. Turistični preporod so doživele 

leta 1953, ko so zgradili hidroelekrarno 
Medvode na reki Savi in ustvarili ume-
tno akumulacijsko jezero. Še istega leta 
je zaživelo Turistično društvo Zbilje, ki 
je veliko prispevalo k urejenosti kraja.
Aktivni so tudi v Krajevni skupno-
sti Zbilje. Prvi mandat je predsednik 

Damjan Smole, ki je bil član sveta že 
prejšnji mandat. Kot pravi, je bil v kra-
ju vselej aktiven. Je tudi član upravne-
ga odbora TD Zbilje in član PGD Zbilje. 
Funkcijo predsednika Sveta KS je spre-
jel, ker želi čim več prispevati v dobro 
kraja. O prioritetah tega mandata je 
povedal: "Prioritete so urediti pešpot 
okrog jezera, postaviti javno razsvetlja-
vo od glavne ceste proti Zbiljski dobravi 
in v sklopu gradnje kanalizacije, ki še 
poteka, urediti javno razsvetljavo proti 
Žejam in od Žej proti Jeprci, tudi z vi-
dika varnosti pešcev. Rekonstrukcija 
ceste krožišče Zbilje–Žeje–obrtna cona 

z izgradnjo pločnika skozi naselje in 
komunalno infrastrukturo je največja 
letošnja investicija v naši krajevni sku-
pnosti in tudi ena večjih na ravni ob-
čine. Njena vrednost je skoraj milijon 
evrov." O ureditvi pešpoti okrog jezera 
je dodal, da gre za veliko investicijo, za 

katero težko verjame, da bo kdaj v ce-
loti izvedena: "Naša želja je, da bi naj-
prej izvedli vsaj prvo fazo." Ta obsega 
ureditev dela pešpoti od Zbiljske ceste 
do sedanje čolnarne. Sprehajalna pot v 
dolžini 410 metrov bo potekala ob oba-
li jezera in je načrtovana na betonskih 
pilotih, za premagovanje višinske raz-
like pa bo treba postaviti dvižno plo-
ščad. Smole še poudarja, da je bilo v KS 
Zbilje veliko narejenega tudi v zadnjih 
letih: "Izvedenih je bilo kar nekaj po-
membnih projektov, tako da smo lahko 
zadovoljni. Realizirana je bila ena naj-
težje pričakovanih investicij: gradnja 
pločnika, komunalnih vodov in rekon-
strukcija ceste skozi Zbilje, rekonstrui-
rana je bila cesta proti Zbiljski dobravi, 
zgrajeno je bilo krožišče pri Zormanu, 
asfaltirala se je cesta nad jezerom ..."
Ob koncih tednov, ko je lepo vreme, so 
Zbilje polne pločevine. "Nekaj časa smo 
imeli redarje, povečali smo parkirišča, 
za parkiranje smo ob koncih tednov 
namenili tudi asfaltno igrišče pri je-
zeru. Načrtuje se izgradnja parkirišča 
nad Zbiljskim jezerom za osebna vozila 
in postajališča za avtodome, a kakšnih 
premikov glede tega ni," pravi Smole.
Krajevna skupnost Zbilje dobro sode-
luje tudi s Turističnim društvom Zbi-
lje in drugimi organizacijami v kraju. 
"Povezovanje in sodelovanje je nujno 
potrebno in le tako se lahko izpelje čim 
več projektov. Dobro sodelujemo tudi z 
občino," je še povedal Smole in na kon-
cu omenil še eno stvar, po kateri so 
Zbilje prav tako zelo prepoznavne: po 
uspehih njihovih mladink na gasilskih 
olimpijadah. Letos so bile znova naj-
boljše.

PREDSTAVLJAMO KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Veliko že narejenega,  
želja pešpot okrog jezera
Na območju Krajevne skupnosti Zbilje je bilo v zadnjem 
obdobju kar nekaj investicij.

Damjan Smole, predsednik Sveta KS Zbilje

Prioriteta na seznamu želja je izradnja prve faze pešpoti okrog Zbiljskega jezera. 
/ Foto: Peter Košenina

Člani KS Zbilje v mandatu 2018–2022: Damjan Smole (predsednik), 
Andrej Kalan (podpredsednik), člani Klemen Mlinarič, Ana Jerina in 
Vojka Ločniškar Pipan. Zunanja tajnica je Anita Kalan.
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Občina Medvode je pred kratkim izve-
dla nujna vzdrževalna dela na podhodu 
pod železniško progo na Barletovi cesti 
v Medvodah. 
"Izvedla se je nujna sanacija stopnic, 
medtem ko podhod čaka na temeljito 
rekonstrukcijo, za katero upamo, da se 
bo lahko začela v prihodnjem letu. Tre-
nutno je v pripravi projektna dokumen-
tacija za Kolesarsko pot Medvode (Pre-
ska)–Medvode–Pirniče–Vikrče. Del te 
kolesarske poti bo tudi obnova podhoda 
po železniško progo, ki bo omogočala 
varno uporabo za kolesarje, invalide in 
vozičke. Ker ob železniški progi potekajo 
glavni energetski in komunalni vodi, bo 
projekt izvedbeno in finančno zelo zah-
teven," pojasnjujejo na Občini Medvo-
de. Investicija je ocenjena na dobrih 1,5 
milijona evrov, večina naj bi pridobili 
iz drugih virov financiranja (kohezijski 
sklad, ministrstvo za infrastrukturo). 
Projekt Kolesarska pot Medvode (Pre-
ska)–Medvode (središče)–Pirniče–Vi-
krče obsega ureditev kolesarske poti, 
ki se začne v Vikrčah na meji z Me-
stno občino Ljubljana, preko obstoječe 
brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje 
Medno in Vikrče. Pot se približa vasi 
Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega 
vrelca Straža in se nadaljuje ali desno 
proti naselju Zgornje Pirniče ali na-

ravnost proti naselju Verje. Kolesarska 
pot se nato spusti na spodnjo teraso 
ob reki Savi in jo prečka preko brvi čez 
Savo do središča Medvod. Na drugem 
bregu reke Save in Sore se kolesarska 
pot začne v Medvodah (Preska), kjer se 
preko Barletove ceste spusti v podhod 
(rampa/dvigalo) pod železnico in na-
daljuje po Barletovi cesti, prečka Go-
renjsko cesto in nato po Seškovi cesti 

pripelje v center Medvod.  Kot so na 
Občini Medvoe zapisali v opisu projek-
ta, je njegov namen izgradnja varne in 
urejene kolesarske povezave med zale-
dnimi naselji Medvode (Preska), Verje, 
Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vi-
krče z mestnim središčem Medvode, 
z izvedbo projekta pa zasledujejo cilje, 
postavljene v Celostni prometni strate-
giji Občine Medvode.

Izvedli nujna vzdrževalna dela na podhodu
Temeljita rekonstrukcija podhoda pod železniško progo na Barletovi cesti bo izvedena 
v sklopu projekta kolesarske povezave od Preske do Vikrč.

Izvedla se je nujna sanacija stopnic, medtem ko podhod čaka na temeljito rekonstrukcijo. 

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav stvene 
ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov 
(VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS) uporabni-
ke pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, 
da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen 
ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato treba do 
nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne namene 
obvezno prekuhavati: VVS Žlebe - Jetrbenk, VVS Žle-
be - Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, VS Golo Brdo - 
Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o 
preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno 
dostopna na spletnih straneh Občine Medvode www.
medvode.si. Navodila, priporočila in mnenja glede 
vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hi-
šnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob-
čina Medvode

MAJA BERTONCELJ

Javno podjetje VOKA SNAGA je zadolženo 
za določanje velikosti zabojnikov svojih 
uporabnikov. Če zaposleni opazijo, da se 
ob zabojnikih pojavljajo dodatne vrečke, 
da je zabojnik večkrat zapored poln in 
njegov pokrov odprt, je to zanje znak, da 
velikost zabojnika ni primerna za po-
trebe uporabnikov. Zato lahko zabojnik 
zamenjajo z večjim, in to brez vašega 

predhodnega soglasja. Za občasno ve-
čjo količino preostanka in bioloških od-
padkov pa lahko ob zabojnike postavite 
posebne tipizirane vrečke, a ne več kot 
pet hkrati. Sporočajo tudi, da morajo vsi 
zabojniki, tudi tisti za embalažo in pa-
pir, stati na zasebni površini in da jih 
na dan odvoza do 6. ure zjutraj pripra-
vite na prevzemno mesto, ki je na robu 
javne površine, kjer se smetarsko vozilo 
lahko ustavi in zabojnike izprazni.

Zabojnike lahko zamenjajo  
brez vašega soglasja



OBČINSKE NOVICE | 9 

Vabimo vas, da nas  
obiščete na spletni strani 
Občine Medvode.

www.medvode.si

•  koledar vseh  
dogodkov v občini

•  portal investicij

•   oddajanje vlog in 
obrazcev

•  predlogi in prijave

MAJA BERTONCELJ

Na območju občine Medvode so v leto-
šnjem letu potekale številne investicije 
na področju komunalne infrastrukture 
in pred zimo želijo zaključiti tudi večino 
tistih, ki so se začele v zadnjem obdobju.
Kot pojasnjujejo na Občini Medvode, je 
bila v oktobru končana gradnja ploč-
nika v Trnovcu. Poteka po desni stra-
ni občinske ceste Sora–Topol. Širina 
pločnika je 1,2 metra, dolžina pa 230 
metrov. Uredilo se je tudi ustrezno od-
vodnjavanje meteornih voda, uvozi v 
stranske ulice ter dostopi do zemljišč. 

Zaključena je tudi gradnja manjkajo-
čega pločnika ob Ostrovrharjevi ulici, 
med Zdravstvenim domom Medvode 
in krožiščem v skupni dolžini dobrih 
80 metrov. Zgrajeni sta bili dve stalni 
avtobusni postajališči za linijo LPP šte-
vilka 15 v Goričanah. Izvedeni sta kot 
niši, torej izven vozišča. Za zagotovitev 
večje varnosti in umiritev prometa je 
obstoječi prehod za pešce v grbini. As-
faltirana je cesta na Spodnji Senici od 
hišne številke 33b do 35g. Izvedla se je 
zamenjava neustreznega ustroja, ure-
ditev odvodnjavanja in asfaltiranje ce-
stišča. Zaradi dotrajanosti in pogostih 

okvar so obnovili 220-metrski odsek 
vodovoda v naselju Zavrh pod Šmar-
no goro. Trasa je umeščena v občinsko 
cesto, ki je po prenovi vodovoda dobila 
novo asfaltno prevleko. V Zavrhu pod 
Šmarno goro Telekom Slovenije gradi 
tudi novo optično omrežje. V teku je as-
faltiranje makadamskih cest v Valbur-
gi in Hrašah.
Dela gredo h koncu v Sori, obnavljajo ce-
ste v Žlebeh in v Zbiljah. 
Na kohezijskem projektu Čisto zate so 
izvajalci za november in december dali 
v načrt asfaltiranje še 33 kanalov vsaj z 
grobim asfaltom. 

Večina investicij bo zaključenih pred zimo
Zaključuje se večina odprtih investicij na področju komunalne infrastrukture. 

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode bo letošnjo zimo (od 15. 
novembra 2019 do 15. marca 2020) izva-
jala zimsko službo skladno z veljavno 
kategorizacijo občinskih cest, ki je bila 
sprejeta v letu 2016. 
"Pogoj za začatek pluženja je, da je na 
cesti deset centimetrov snega. Izjema 
so območja v naseljih Žlebe, Seničica, 
Golo Brdo, Studenčice, Tehovec, Brezovi-
ca pri Medvodah, Topol pri Medvodah, 
Belo, Trnovec, Setnica in Osolnik, kjer je 
ta pogoj sedem centimetrov. Ceste mo-
rajo biti po zakonu splužene v 24 urah 
od začetka sneženja, pločniki pa v 48 
urah (razen kadar je treba sneg odvaža-
ti). V Občini Medvode je kategoriziranih 
okrog 210 kilometrov cest, od tega pri-

bližno 140 kilometrov asfaltnih in 70 ki-
lometrov makadamskih. Naša želja in 
želja izvajalca je, da so ceste splužene v 
čim krajšem možnem času. Določen je 
prioritetni vrstni red pluženja, po kate-
rem se zimska služba izvaja," pojasnju-
jejo na Občini Medvode.
Sprememba je letos pri izvajalcu zim-
ske službe na vseh kategoriziranih ce-
stah in pločnikih na območju občine 

Medvode. To je podjetje HNG Hidroteh-
nika, nizke in komunalne gradnje, ki bo 
zimsko službo izvajalo s podizvajalci. V 
primeru vprašanj, reklamacij ali potre-
be po informacijah lahko pokličete na 
dežurno telefonsko številko 080 28 40.
Na državnih cestah pa je za izvajanje 
zimske službe na območju občine Med-
vode še naprej zadolženo podjetje Go-
renjska gradbena družba. 

Izvajanje zimske službe
S petnajstim novembrom se je na cestah začela zimska sezona. 

Občina Medvode vabi na predavanje Delovanje okoljske merilne postaje v občini Medvode, 
ki bo v torek, 10. decembra, ob 18. uri v Veliki sejni sobi Občine Medvode. Teme predavanja 
bodo: viri emisij v okolici, vpliv posameznih onesnaževal na zdravje, princip delovanja meril-
ne postaje in merilne opreme in analiza izmerjenih vrednosti. Predavateljici bosta strokovni 
sodelavki z Elektroinštituta Milana Vidmarja, Nina Miklavčič in Petra Dolšak. M. B.

O okoljski merilni postaji v Medvodah
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Letošnja zima v nižjih krajih še ni pri-
nesla snežne odeje, prav tako tempera-
ture ne dopuščajo izdelovanja umetne-
ga snega. Tekaški poligon Nordijskega 
centra Bonovec tako še sameva. V Jav-
nem zavodu Sotočje pa so pripravljeni 
na zimsko sezono.
"V novo obratovalno sezono Nordijskega 
centra Bonovec vstopamo brez posebnih 
novih investicij. S pomočjo zunanjega iz-
vajalca smo izvedli le dela za povečanje 
obstoječe kontejnerske nadstrešnice, da 
bo nov snežni teptalec lahko ustrezno 
zavarovan. Pred začetkom obratovanja 
smo opravili vse potrebne servise in ko-
rekcije snežnega teptalca, sani, snežnih 

topov, črpalke, napeljave ... Traso zim-
ske proge smo redno urejali celo leto, saj 
se večji del prekriva s trim stezo, ki je v 
toplejših mesecih izredno dobro obiska-
na in mora biti redno vzdrževana. Tako 
smo na novo sezono povsem pripravlje-
ni, čakamo le še ugodne temperature, da 
lahko začnemo umetno zasneževanje. 
Glede na napovedi pričakujemo sezono, 
podobni lanski, ko je poligon obratoval 
57 dni, v dveh mesecih pa ga je obiskalo 
okrog 13. tisoč ljudi," je pojasnila Ines Is-
kra, vodja vzdrževanja Nordijskega cen-
tra Bonovec Medvode.
V letošnji zimi močno upajo na obilno 
pošiljko naravnega snega, kar bi lahko 
število obratovalnih dni občutno pove-
čalo. "V nekaj preteklih sezonah smo jih 
beležili tudi po osemdeset, devetdeset. 

Skrbno vzdrževane smučine ter gosto-
ljubnost bosta še naprej naši prioriteti 
pri obratovanju centra, ob dobrih sne-
žnih pogojih bomo skupaj s pogodbenim 
izvajalcem del Nordijskim športnim 
društvom Medvode poskrbeli za pester 
program," še pravi Iskra.
Cene tekaških vozovnic ostajajo ena-
ke lanskim. "Že zdaj za tekaški poligon 
vlada precejšnje zanimanje med različ-
nimi podjetji in skakalnimi klubi, ki so 
si vnaprej zakupili tekaške vozovnice. 
Cena ostaja enaka lanski, za dopoldan-
sko bo treba odšteti štiri evre, dnevno 
pet evrov in večerno šest evrov. Starejši 
od sedemdeset let ter učenke in učenci v 
okviru šolske športne vzgoje pa bodo pri 
nas še naprej lahko tekli brezplačno," je 
za konec še povedala Ines Iskra.

Brez večjih novih investicij, pripravljeni na zimo
V Nordijskem centru Bonovec pričakujejo sezono, ko bo podobna lanski, ko je tekaški 
poligon obratoval 57 dni, obiskalo pa ga je okrog trinajst tisoč ljudi.

Voščilo
Če gledamo svet na ozek način – kako zelo je lahko ozek!
Če ga pogledamo na zloben način – kako zelo je lahko zloben!
Če gledamo nanj sebično – kako zelo je lahko sebičen!

Če pa pogledamo nanj na širok, prizanesljiv in prijateljski način –  
koliko čudovitih ljudi najdemo na njem! /Horace Rutledge/

Dragi občani,
v teh dneh ne zaključujemo le meseca oziroma leta, zaključujemo drugo desetletje v tem stoletju.  
Večina najbrž nikakor nima občutka, da je od vstopa v novo tisočletje minilo že dvajset let. 
Kako le, ko pa se zdi, da so dogodki izpred toliko let v resnici le malo za vogalom.

A čas teče. Za vse nas enako neusmiljeno.
Imamo srečo, da živimo v času velikega blagostanja, ko imamo razen najbolj odrinjenih  
vsi ostali materialnih dobrin v izobilju. Živimo v času, ko sta nevarnost vojne in občutek strahu,  
povezan z njo, večini generacij neznana. Zato je ta čas tudi premalo cenjen.
Živimo pa v časih, ko se vse preveč bohoti osredotočenost samo nase – egocentrizem, v katerem  
je prostor le zame in moje potrebe. Dolžnosti je že davno preraslo grmovje, ki ga opisujemo  
kot preživeto razmišljanje, neprimerno današnjemu času.

Zato se tudi do decembrske luči prepogosto vedemo kot vešče, ki se pijano zaletavajo v svetlobo.  
Vedo za njeno moč, a je ne razumejo.

Naj bo letošnja decembrska Luč tudi čas priložnosti, da v ospredje postavimo druge. 
In ugotovili bomo, da dajanje v resnici povečuje naše bogastvo.

Poskusimo, če nam je že dano, da ponovno doživimo december – mogoče nam tokrat uspe.

Vesele praznike in srečno v letu 2020 vam želijo  
župan Nejc Smole, Občinska uprava in Občinski svet
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Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je bil tudi letos eden iz-
med osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Obeležili so 
ga tudi v javnih zavodih v medvoški občini in 15. novembra 
otrokom in mladostnikom razdelili zajtrk iz živil, ki so bila 
izključno pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Letošnje 
sporočilo je bilo Hvala za naš super zajtrk.
Prav poseben je bil na ta dan zajtrk za skupino Žabice v eno-
ti Ostržek Vrtca Medvode. Pridružil se jim je namreč župan 
Medvod Nejc Smole in v spremstvu vodstva vrtca otroke 
opozoril na pomembnost uživanja zajtrka in zdrave slo-
venske hrane. Otroci so bili njegovega obiska zelo veseli in 
so mu zastavili tudi kar nekaj vprašanj. Dogodek so seveda 
začeli z zajtrkom. Na mizi je bil kruh, maslo, med, mleko, 
jabolko. "Med in maslo sta mi všeč. Tudi doma jem takšen 
zajtrk," je povedala Lili, Maksimilijan je dodal, da mu je še 
posebno všeč maslo, Maks pa: "Takšen zajtrk imam zelo rad. 
Pojedel sem več kosov. Mami mi je rekla, da je danes po-
seben dan, da pride župan in da bomo imeli tradicionalni 
slovenski zajtrk."
Sestavljen je bil iz živil lokalnih proizvajalcev. Romana Epih, 
ravnateljica Vrtca Medvode, je pojasnila: "Tradicionalni slo-
venski zajtrk je že večletna tradicija, tako da smo nanj dobro 
pripravljeni in tudi otroci ga poznajo. Povezujemo se s pov-
sem lokalnimi dobavitelji. Pirin kruh je s kmetije Pr' Črnet z 
Verja, maslo pa s kmetije Mis iz Zavrha. Med je iz Čebelarstva 
Luznar iz Begunj na Gorenjskem, jabolka z Ekološke kmeti-
je Kašnik iz Vrbe pri Lukovici. Poleg tega, da imamo danes 
tradicionalni slovenski zajtrk, so v povezavi s tem dogodkom 
potekale tudi različne aktivnosti, vezane na čebelarje, med, 
domačo pridelavo hrane … Že v vrtcu je treba dati velik po-
udarek zdravi prehrani in ozaveščati, da je lokalna hrana 
veliko bolj zdrava kot tista, ki pride iz uvoza in je dlje skla-
diščena."
Otroci so kar dobro vedeli, kaj pomeni tradicionalni sloven-
ski zajtrk. Vzgojiteljica Mateja Obadič je pojasnila: "Ko smo 
izvedeli, da bo prišel župan, smo se čisto malo pripravili tudi 

s tega področja – in vidim, da so si kar precej zapolnili. Zelo 
so bili navdušeni in so že težko pričakovali ta dan. Po zajtr-
ku se bomo še pogovarjali o zdravi prehrani, naučili smo se 
tudi pesmico o čebelicah, ki jo vam bomo zapeli. Smo tudi 
v projektu Prvi turistični koraki in eno temo smo namenili 
prav pridelavi medu, obiskali bomo čebelarja. V skupini je 
24 otrok, starih od štiri do pet let. Mlajši sledijo starejšim, 
je pa treba vsako temo prikazati na zanimiv način, preko 
različnih zanimivih materialov, da si otroci zapomnijo kar 
največ." Z njo je v skupini še pomočnica vzgojiteljice Ljubica 
Potočnik.
Župan Nejc Smole je bil zelo vesel odziva otrok. "Prav je, da 
se tudi župani odzovemo povabilu in se udeležimo tega vse-
slovenskega dogodka. Tema lokalno pridelane hrane je tema 
prihodnosti, o kateri v zadnjih letih govorimo vedno več, in 
po korakih gremo v smeri, da bi naši javni zavodi imeli čim 
več lokalno pridelane hrane. Snujemo poseben projekt," je po-
vedal Smole.
Tradicionalni slovenski zajtrk so postregli tudi v medvoških 
osnovnih šolah. V Osnovni šoli Medvode se ga je udeležil 
medvoški podžupan Ivo Rep.

Hvala za naš super zajtrk!
Tradicionalni slovenski zajtrk so imeli tudi v vrtcu in šolah v medvoški občini.

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Medvode

Postregli so kruh, med, maslo, mleko in jabolka.

Zakaj moramo zjutraj zajtrkovati? Zato, ker 
prazna vreča ne stoji pokonci. Kaj pa pomeni ta 
slovenski pregovor? To, da lačen človek težko 
dela. Že zjutraj moramo telesu zagotoviti dovolj 
energije, da se lahko učimo in igramo. Ni vseeno, 
kaj zajtrkujemo. Zajtrk mora biti sestavljen iz 
zdravih, naravno pridelanih živil. Prav je, da jemo 
hrano, ki je bila pridelana blizu našega doma. S 
tradicionalnim slovenskim zajtrkom se učimo 
spoštovati doma pridelano hrano. In ne pozabimo 
tudi na gibanje! To je zapis, s katerim so letos v 
Vrtcu Medvode ozaveščali o pomenu zajtrka.  
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Leto 2019 je bilo na področju mednarodnega sodelovanja v 
Občini Medvode znova zelo aktivno. Njihove dogodke v tem 
letu in načrte za prihodnje leto so v Mednarodnem odboru 
Medvode prestavili na letnem srečanju 20. novembra v Klubu 
Jedro.
"Namen letnega srečanja je, da javnosti predstavimo svoje delo 
prek leta ter k sodelovanju povabimo zainteresirano javnost. 
Vsako leto se delu odbora pridruži kar nekaj novih občanov; še 
posebno bo to pomembno v letu 2020, v katerem v maju načr-
tujemo osrednji mednarodni projekt, kjer bomo potrebovali go-
stitelje za več kot sedemdeset gostov – 'Lens and harmony'. Cilj 

projekta je sodelovanje in spoznavanje manjšin in migrantov, 
prepoznavanje in razbijanje stereotipov ter skozi kulturo (foto-
grafijo in glasbo) spregovoriti o drugačnosti," je pojasnila Darin-
ka Verovšek, predsednica Mednarodnega odbora Medvode. Kot 
pravi, je za njimi uspešno leto: "Zaključili smo velik projekt z 

mladimi Imagine next v italijanskem Ponte San Nicolu, kjer so 
mladi razmišljali o prihodnosti Evrope, o evropskih vrednotah, 
predvsem pa o osebni participaciji. S prijateljskimi mesti je bilo 
kar nekaj srečanj, še posebno kulturnih izmenjav. Naš odbor je 
bil prisoten tudi v nemškem mestu Nidda, kjer smo se predsta-
vili na festivalu narodov. Mednarodni odbor Medvode je odprt 
za vse ideje in predloge posameznikov, ki bi želeli sodelovati. 
Nekateri imajo občutek, da je to pomembno in se tudi aktiv-
no udeležujejo posameznih prireditev, sodelujejo kot gostitelji, 
prostovoljci in organizatorji. Delo odbora je na povsem prosto-
voljni ravni, zato sem še posebej hvaležna vsem članom odbo-
ra in drugim posameznikom." Občina Medvode je pobratena s 
francoskim mestom Crest, zato nas je zanimalo, ali je na vidiku 
tudi že novo pobratenje. Verovškova odgovarja: "Pogovori tečejo 
z italijanskim Ponte San Nicolom, prav tako z nemško Niddo, je 
pa res, da je občinski svet že leta 2013 sprejel sklep o nameri o 
pobratenju s srbskim mestom Zaječar, a so stiki malce zamrli."
Letno srečanje je bila tudi priložnost za druženje med člani 
odbora in drugimi prisotnimi. 

Predstavili opravljeno 
delo in načrte
Letno srečanje Mednarodnega odbora 
Medvode. V letu 2020 začetek novega 
projekta.

Utrinek z letnega srečanja Mednarodnega odbora Medvode  
/ Foto: arhiv odbora

»Vsako leto se delu odbora pridruži kar nekaj 
novih občanov. Še posebno bo to pomembno v 
letu 2020, v katerem v maju načrtujemo osrednji 
mednarodni projekt, kjer bomo potrebovali 
gostitelje za več kot sedemdeset gostov.«

MAJA BERTONCELJ

Pri velikem projektu Čisto zate, Odvaja-
nje in čiščenje odpadne vode na obmo-
čju vodonosnika Ljubljanskega polja, v 
katerega je vključena tudi Občina Med-
vode, se zapleta pri gradnji povezoval-
nega kanala C0. 
Skozi dobrih 12 kilometrov dolg pove-
zovalni kanalizacijski vod, ki ga gradi 
Mestna občina Ljubljana, se bo odpadna 
voda iz Medvod in Vodic stekala do cen-
tralne čistilne naprave v Zalogu. Del te 
trase od Broda do Ježice poteka po ožjem 
vodovarstvenem območju s strožjim re-
žimom varovanja. Nasprotniki med dru-
gim opozarjajo, da bi bilo v primeru po-
tresa in izteka kanalizacije nemudoma 
ogroženih 300 tisoč Ljubljančanov, ki bi 
ostali brez pitne vode. Odprla so se tudi 

vprašanja o zakonitosti pridobivanja 
gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenih 
postopkih. Mestna občina Ljubljana raz-
polaga z gradbenimi dovoljenji za veči-
no kanala, manjka le še dokumentacija 
za okoli 150 metrov. V prostorih Mestne 
občine Ljubljana je 29. novembra poteka-
la novinarska konferenca, na kateri so 
podali stališča na priporočila Državnega 
zbora Ministrstvu za okolje in prostor ter 
na zahtevo trinajstih mestnih svetnikov 
za sklic izredne seje Mestnega sveta MOL 
na to temo. Državni zbor je namreč na 
izredni seji med drugim priporočil mini-
strstvu za okolje in prostor, da nemudo-
ma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do 
pridobitve vse zahtevane dokumentacije 
o projektu in presoje vplivov na okolje 
zadržal oz. ustavil gradnjo kanala na 
spornem kraku od Broda do Ježice. 

Poleg župana MOL Zorana Jankovića je 
bila prisotna tudi ekipa, ki sodeluje pri 
projektu, in tudi župana Vodic Aco Franc 
Šuštar in Medvod Nejc Smole. Med dru-
gim je bilo pojasnjeno, da bodo gradnjo 
nadaljevali v skladu z veljavnimi pred-
pisi, v skladu s pravnomočnimi grad-
benimi dovoljenji. "Dejstvo je, da je to 
nujen okoljski projekt, ki so ga po teme-
ljitem preverjanju potrdile vse pristojne 
institucije pri Evropski komisiji in tudi 
Evropska komisija sama. Ponovno pou-
darjamo, da izgradnja kanalizacijskega 
zbiralnika C0 pomeni zaščito vodnih 
virov in da nevarnosti za kakršnokoli 
onesnaženje pitne vode ni in je tudi ne 
bo, ne samo zaradi gradnje, ampak tudi 
zaradi našega dela in vzdrževanja," je 
povedal Krištof Mlakar, direktor družbe 
JP Voka Snaga. 

Zapleti pri gradnji povezovalnega kanala
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MOJCA FURLAN

Vstopili smo v najprijaznejši mesec v 
letu, saj v tem času izrečemo veliko 
lepih misli, toplih želja in iskrenih vo-
ščil, ki naj prinesejo zdravja in blaginje 
v prihodnjem koledarskem letu. Spre-
mljevalci nekaterih prireditev in pra-
znovanj so tudi izdelki, ki navdušujejo s 
poki in svetlobnimi učinki. Petarde, ra-
kete, fontane in druga pirotehnika ima-
jo mnogo škodljivih posledic na okolje 
in živa bitja. Izpusti slabo vplivajo na 
počutje in zdravje ljudi, lahko pride tudi 

do telesnih poškodb. Hrup živalim pov-
zroča veliko trpljenja in tudi smrti.
Uporaba pirotehničnih sredstev one-
snažuje zrak. Pri eksplozijah se v ozračje 
sproščajo tudi ultra fini delci PM10, ki 
lahko predstavljajo tveganje za zdrav-
je. V Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje so opravili meritve, ki so poka-
zale, da je v času trajanja ognjemeta iz-
postavljenost PM-delcem tudi do deset-
krat večja kot običajno. Izjemno majhni 
delci predstavljajo tveganje predvsem 
za otroke in mladostnike, nosečnice, 
starejše ljudi, bolnike z boleznimi dihal, 
srca in ožilja ter za sladkorne bolnike. 
Prodrejo lahko globoko v pljuča in z raz-
ličnimi nevarnimi elementi zastruplja-
jo človekovo telo. Lahko se izperejo v po-
vršinske vode in prodrejo v podtalnico.
Kaj pa živali? Živali slišijo večji fre-
kvenčni razpon zvokov kot človek. Vse 
živali ob pokanju doživljajo velik stres. 
Nenadni glasni zvoki povzročajo mo-
čan strah, lahko tudi fizično bolečino. 
Anatomija ušes psov in mačk omogoča, 

da slišijo tudi do štirikrat bolj oddalje-
ne zvoke kot človek. Hišne živali nujno 
umaknimo v varne notranje prostore. 
Psi, ki so zunaj, pogosto od strahu pobe-
gnejo in končajo pod avti. Poki in ognje-
met lahko povzročita preplah tudi v jati 
spečih ptic. V zmedi zadenejo predmete, 
ki jih v temi ne vidijo, kar lahko prive-
de do pogina številnih ptic. Agencija za 
okolje Republike Slovenije je poslala po-
ziv, naj se zaradi zdravja prebivalcev in 
zmanjšanja onesnaženja odpovejo or-
ganiziranim ognjemetom.
Občina Medvode ognjemetov ne izva-
ja. S svojim vzgledom nagovarja tudi 
krajane. Poiščimo veselje, zadovoljstvo, 
izpolnjenost in mir v sebi in v družbi 
ljudi, ki nam veliko pomenijo. Bližnjim 
podarimo svoj čas in pozornost. Vsaj 
za krajše obdobje zaustavimo (pre)hitri 
tempo življenja. Namesto svetlobnih 
učinkov raket raje občudujmo prelepo 
zvezdnato nebo. Naj svetlobna onesna-
ženost in hrup ne zasenčita najlepšega 
na svetu – narave. Vse dobro v letu 2020!

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Pirotehnika

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

SIR JOŠT  
LJUB. MLEK. 1 kg  

6,32 EUR 

SIR EDAMEC MU 
LJUB. MLEK. 1 kg 

5,19 EUR  

PENINA  
MUŠKATNA  

J. ORMOŽ 0,75 l 
6,94 EUR  

5+1 gratis 
PENINA SEC  
J. ORMOŽ 0,75 l   
4,14 EUR  
5+1 gratis 

BAKALAR 9o g:
NA BELO 2,99 EUR
TARTUFINO 3,69 EUR 
OLIVETO 3,29 EUR
PIKANTINO 3,19 EUR

MED PISLAK 900 g:
-  CVETLIČNI TOČENI 7,65 EUR

-  AKACIJEV 8,75 EUR
-  GOZDNI 9,01 EUR

-  LIPOV 9,07 EUR
-  KOSTANJEV TOČENI 8,81 EUR
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Novosti na policah Knjižnice  Medvode
Pregled treh knjižnih novosti sta pripravili bibliotekarki Ta-
tjana Mavrič in Mira Vidic.

SLAVKO PREGL IN LEON POGELŠEK: SKRIVNOST  
SE IMENUJE ERICH ŠLOMOVIČ

Leon Sattler je študent umetnosti in zgodovine, ki se v želji po 
hitrem zaslužku začne ukvarjati s preprodajo starin. K potre-
bi po denarju prispeva tudi njegovo novo dekle Kristina, ki je 
navajena življenja na veliki nogi. Leon se zvijač uči od izku-
šenega Srba Bate, ki pa mu prodaja v zadnjem času ne teče 
po načrtih. Bata se po odkritju starega kataloga Šlomovičeve 
zbirke odloči, da bo Leona izkoristil za svoje umazane posle. 
S pomočjo Rista in Dobrega človeka začne ponarejati slike ve-
likih umetnikov, France Benko pa kot goljufivi strokovnjak 
ponaredke potrdi na mednarodni ravni. Pa se jim bo goljufija 
izplačala? Zgodba temelji na resničnih izkušnjah Leona Poge-
lška, poznavalca sveta likovnih umetnin, ter že več desetletij 
trajajočih ugibanjih o usodi zbirke židovskega zbiratelja.

MIHA MAZZINI: FUNNY

Protagonist romana je nekdaj uspešni novinar, ki se po iz-
gubi službe v življenju nikakor ne (z)najde. Tudi njegova 
žena Karin z zaposlitvijo ni zadovoljna. Predmeti in do-
gajanje okoli njiju ju puščajo s praznino v mislih in srcu 
in tudi zaradi finančnih razlogov prodata vse, kar se da. 

V stanovanju nad njunim živi tridesetletni sin, ki se, na-
vajen lahkotnega življenja, noče ali ne more osamosvojiti. 
Vsakdanje dogajanje ju vedno bolj obremenjuje in Karin 
se odloči, da se bo v iskanju smisla odpravila v Afriko. Ko 
se mož odloči, da jo bo spremljal, oddata stanovanje, sinu 
obljubita finančno podporo in se odpravita pristnejšemu 
bivanju naproti. A Afrika jima pokaže tudi svojo gršo plat. 
Čeprav je ton romana lahkoten, pa je Mazzini, tudi kot 
doktor antropologije vsakdanjega življenja, v pripravah na 
zgodbo dojemanju in razlikam spolnega turizma na Vzho-
du in Afriki posvetil kar precej časa.

TANGUY VIEL: 353. ČLEN KAZENSKEGA ZAKONIKA

Tajkuni niso slovenska avtohtona vrsta. Poznajo jih povsod 
po svetu, na primer v Franciji. Knjiga 353. člen Kazenskega 
zakonika ni kriminalka, je pa roman o kriminalu. Prvoo-
sebno ga pripoveduje žrtev »nepremičninskega podjetnika«, 
»vizionarja« z neskončno globokim žepom, ki se čudi, kako 
meščani Bresta ne dobijo idej o razvoju, ko pa imajo tako en-
kratne možnosti. Na morje sta odplula dva, vrnil se je eden. 
Privedejo ga k preiskovalnemu sodniku. Kako se bo odločil, 
ko bo poznal celo zgodbo? Kaj je prav? Kaj je pravica? Kaj 
je dobro in kaj je zlo? Je pohlep kazniv? Je mogoče ravnati 
po svoji vesti? Roman je izjemno prevedel Aleš Berger. Nudi 
nam dva užitka, tehtno zgodbo in bogat jezik.

www.brinox.si

… Živeti.

Zmeraj do kraja.
Preživeti.
Začeti skraja.
(Bodi, Tone Pavček)

Brinox d.o.o.
Sora 21
1215 Medvode
T: 01 3619730
M: info@brinox.eu Srečno 2020
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ANDREJA ČERU

Po obisku Italije v januarju in Poljske v maju je v oktobru pri-
šla vrsta na OŠ Medvode, da gosti enotedensko mednarodno 
izmenjavo v programu Erasmus+. Obiskalo nas je skoraj pet-
deset tujcev iz Bolgarije, Italije, Poljske in Turčije. Učenci so 
bivali pri družinah, medtem ko so bili učitelji nastanjeni v 
hotelu v Škofji Loki.
Učenci in učitelji smo prijateljem iz Evrope vsak dan pripra-
vili pester program: začeli smo s kulturnim programom, kjer 
so se izkazali naši učenci in pokazali svoje talente s plesom, 
igranjem harmonike, petjem … Na kulturnem programu ob 
sprejemu tujcev nas je obiskal tudi gospod Rep kot predstavnik 
Občine Medvode. Obiskali smo Bled, se sankali na Straži, kjer 
je bilo na začetku prisotnega tudi nekaj strahu, a so ga učenci 
hitro premagali in veselo brzeli po letnem sankališču. Na ce-
lodnevnem izletu smo občudovali Postojnsko jamo in Piran, 
kjer nam je poleg dobre volje doživetje polepšalo še čudovito 
vreme. Povzpeli smo se na Sveto Marjeto in poslušali legende 
o roparskih vitezih in zmaju ter poskusili dobrote Medvoške 
Pehte. Program smo popestrili še z ogledom našega glavnega 
mesta. Učenci so predzadnji dan programa svoje moči merili 
še na športnih igrah – igrali so tenis, badminton, nogomet, 

Izmenjava Erasmus+ na Osnovni šoli Medvode
Od 13. do 19. oktobra je Osnovna šola Medvode skupaj s starši gostila 31 učencev  
in 15 učiteljev iz štirih evropskih držav.

košarko in se izkazali v plesu. Dogajanje na igrišču je popestril 
poštar Pavli s poštnimi vrečami, v katerih so učenci skakali – 
preskakati so morali košarkarsko igrišče.
Vodilna nit tokratnega srečanja so bile »Igre in geografija«. 
Tuji in naši učenci so predstavili tradicionalne, stare igre, ki 
se jih otroci igrajo še danes. Igre so nas tudi naučili igrati in 
nam hkrati predstavili še besedišče, ki ga pri igranju iger upo-
rabljajo. Učenci so svojo ustvarjalnost in domišljijo pokazali, 
ko so morali v narodnostno mešanih skupinah ustvariti nove 
namizne igre in pokazati, kako se igrajo. Nastali so zanimivi 
in domiselni izdelki. Vsaka skupina je predstavila še geograf-
ske značilnosti države: Kapadokijo, regijo Abruzzo, Medvode 
in njene značilnosti, poljske regije … Spoznali smo tudi ustroj 
šolskih sistemov v gostujočih državah. 
Na enotedenskem srečanju smo se vsi – starši, učenci in učitelji 
– mnogo novega naučili, se pogovarjali v angleščini, se naučili 
nekaj besed v različnih jezikih in na lep način predstavili in za-
stopali Medvode, našo šolo in pokazali nekaj lepot naše države. 
Izmenjava je bila logistično in organizacijsko zelo zahtevna 
in za vso pomoč se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam 
pomagali izpeljati celoten teden.

Na obisku na OŠ Medvode so bili učenci in učitelji iz Bolgarije, Italije, 
Poljske in Turčije. 

Teden je bil obogaten s številnimi dejavnostmi.

DOGAJANJE NA GLAVNEM TRGU
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Novembra je v Športni dvorani Medvode potekal Dan odpr-
tih vrat naprednih 3D-tehnologij. Udeležencem so predavali 
strokovnjaki iz Slovenije in Nemčije. Rešitve so bile predsta-
vljene s pomočjo 3D-printerjev na kovino, prah in resin ter z 
naprednimi metrološkimi 3D-skenerji.
Dogodek je potekal v organizaciji podjetja 3Way, ki ima sedež 
v Medvodah, ustanovljeno pa je bilo leta 1999. Ukvarja se s 
prodajo programskih paketov CAD/CAM/PLM, 3D-printerjev 
in 3D-skenerjev. Nudijo tudi storitve na področju 3D-tehno-
logij. Kupcem ponujajo vse od vzvratnega inženirstva do ra-
zvoja novih izdelkov in tudi same proizvodnje prototipov in 
manjših serij. 

3D-tehnologije
Dan odprtih vrat v organizaciji 
medvoškega podjetja 3Way

Zvrstile so se različne predstavitve.

Sredi oktobra so se na seji skupščine sešli družbeniki Javnega hol-
dinga Ljubljana. Sprejeli so poročilo o polletnem poslovanju holdin-
ga in družb v skupini ter imenovali člane nadzornega sveta Javnega 
holdinga Ljubljana za novo mandatno obdobje, ki ga bodo nastopili 
17. decembra. Kot predstavnica Občine Medvode je bila imenovana 
Sanja Malej, vodja Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo. 
Matična družba Javni holding Ljubljana je prvo polletje letošnjega 
leta zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 294.343 evrov. 
Prav tako je prvo polletje pozitivno zaključila tudi družba Energeti-
ka Ljubljana v višini 1.266.552 evrov. Negativni poslovni izid pa sta 
izkazali družbi JP VOKA SNAGA v višini 655.991 evrov in Ljubljanski 
potniški promet v višini 748.071 evrov. Ocenjujejo, da bo celotna 
skupina leto 2019 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. V in-
vesticijskem delu družbe sledijo poslovnim načrtom in so v prvih 
šestih mesecih leta 2019 v investicijske projekte vložile 11,4 mili-
jona evrov lastnih sredstev, glavnina investicijskih projektov pa je 
oziroma bo izvedena v drugi polovici leta. M. B.

Skupščina Javnega holdinga  
Ljubljana

Žel imo  vam v e s e l e  p razn i k e  
i n  s r e cn o  v  l e t u  2020 !

H A I R  O ’ C L O C K
+ 3 8 6  6 8  6 1 5  3 7 8

C e s t a  k o m a n d a n t a  S t a n e t a  4 ,  
M e d v o d e ,  T P C  S p a r

D E L O V N I  Č A S :  P O  D O G O V O R U

Ž E N S K O  &  M O Š K O  S T R I Ž E N J E

O T R O Š K O  &  N A J S T N I Š K O  S T R I Ž E N J E

M O D N O  B A R V A N J E

F E N  F R I Z U R A

S P E N J A N J E  L A S

B A R V A N J E  I N  O B L I K O V A N J E  O B R V I

Frizerski 
salon
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MAJA BERTONCELJ

• Prejeli ste priznanje Mednarodne 
zveze za pismenost. Kaj vam pomeni?
Maryann Manning special service award 
je nagrada oziroma priznanje, ki jo po-
deljuje Mednarodna zveza za pismenost 
(ILA) za vseživljenjsko delo, predanost ter 
izjemne dosežke na področju pismenosti. 
Letos jo je podelila petič; leta 2015 trem do-
bitnicam, potem pa vsako leto eni. Vedno 
so bile to Američanke, sem prva dobitnica 
iz Evrope. Zelo sem vesela, seveda, pono-
sna sem. Mojo kandidaturo so vložili in 
podprli Bralno društvo Slovenije, Društvo 
Bralna značka Slovenije – ZPMS in Pionir-
ska, center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Lju-
bljana. Hvaležna sem ne le njim, najte-
snejšim sodelavkam in sodelavcem že tri 
desetletja, temveč vsem, s katerimi sem 
sodelovala in še sodelujem. To je moja 
tretja nagrada. Pred tem sem dobila na-
grado Kalanovega sklada za projekt knji-
žne vzgoje (leta 1995) in Čopovo diplomo 
(leta 2011) za življenjsko delo na področju 
bibliotekarstva. Ponosna sem tudi nanju.
• Postali ste ime tedna na Valu 202, 
ste med finalistkami za Slovenko leta. 
Vse to je priložnost za promocijo bra-
nja, ki ga imate tako zelo radi ... 
Ta malce bučna medijska pozornost 
me sicer spravlja v zadrego, obenem pa 
sem je zelo vesela, predvsem zaradi pro-
mocije branja. V medijih se veliko več 
pozornosti namenja ustvarjalcem lite-
rature in knjigam kot pa spodbujanju 
branja. Toda predvsem pri delu z mla-
dimi, družinami in v medgeneracijskih 
skupinah vidim, kako zelo pomemben 
je primeren izbor knjig, prepričljiva 
predstavitev, topla spodbuda ... 
• Kako bi se opisali, kako bi odgovo-
rili na vprašanje, kdo je gospa Tilka 
Jamnik?
Sem strastna bralka že vse življenje, 
tudi študirala sem primerjalno književ-
nost, imela sem srečo, da sem delala 
v Pionirski knjižnici, katere vodja sem 
bila šest let in sem še sedaj zunanja 
sodelavka, ves čas sem tudi tesna sode-
lavka Društva Bralna značka Slovenije 
– ZPMS, kjer sem ponosna dolgoletna 

podpredsednica. Sem tudi predsednica 
Slovenske sekcije Mednarodne zveze 
za mladinsko književnost (IBBY). Rada 
berem in posredujem navdušenje nad 
branjem in kakovostnimi mladinskimi 
knjigami, zlasti če se to dogaja na tere-
nu in je povezano s potovanji. Zelo rada 
namreč tudi potujem, s hčerjo, vnuki-
njo ali možem. S predavanji in bralni-
mi delavnicami sem obiskala ne le vso 
Slovenijo, ampak ves slovenski prostor, 
države, kjer živijo potomci Slovencev, 
udeležila sem se bralnih konferenc in 
svetovnih kongresov po vsem svetu. 
Slogan Bralne značke je S knjigo v svet 
– ne le v svet branja, ampak tudi v kon-
kreten svet in k ljudem. To mi je pisano 
na kožo.
• Med drugim ste promotorka branja. 
Kaj to pomeni, kako poteka vaše delo?
Spremljam predvsem novosti na podro-
čju otroške in mladinske književnosti, 
berem kakovostna dela, tudi strokov-
no se izpopolnjujem na simpozijih in 
berem strokovne članke. Tako pripra-
vljena potem predavam na različnih 
seminarjih in simpozijih, izvajam bral-
ne delavnice in drugo, nekaj v sodelo-
vanju z Bralno značko, nekaj me pova-
bijo knjižnice, šole in vrtci, na različne 

konference v Sloveniji in po svetu pa se 
prijavim sama. Obiskujem tudi knjižne 
sejme, o prebranih kakovostnih knjigah 
objavim kaj malega na spletu ... Dela je 
dovolj. Kot promotorka branja ne bom 
odnehala, "dokler bo še vetra kej", in pri 
svojem delu moram biti optimistična. 
Tudi najmanjši kamen namreč vzne-
miri gladino.
• Nekje sem zasledila, da v letu pre-
berete več knjig, kot je dni. S čim vas 
vedno znova navdušujejo? 
Predvsem z novimi temami in razu-
mevanjem ter načini obravnave različ-
nih problemov, tudi s prikazom različ-
nih življenjskih zgodb. Še posebno me 
navdušujejo slikanice s čudovitimi ilu-
stracijami in dovršenim oblikovanjem, 
posebno t. i. crossover slikanice, to so 
naslovniško odprte slikanice, ki niso 
namenjene zgolj otrokom. Med knjiga-
mi, ki jih preberem, je veliko slikanic 
in celo slikanic brez besedila. (smeh) 
Nima vsaka prebrana knjiga dvesto ali 
tristo strani, je pa res, da imam takšne 
romane najraje. Tako obsežne knjige 
lahko spravim v torbico, knjigo, ki jo 
berem, nosim ves čas s seboj in potem 
na avtobusu ali če moram kje čakati – 
pač berem. 

Prva Neameričanka z nagrado za pismenost
Tilka Jamnik z Verja je prejela priznanje Mednarodne zveze za pismenost. Doslej  
so jo prejele le Američanke. Branje je zanjo pomembno tako intimno kot poklicno. 

Tilka Jamnik je priznanja zelo vesela in je hkrati ponosna nanj.



Tajska masaža Gorazd Jenko s.p.
Zg. Pirniče 72, 1215 Medvode, Slovenija

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:  
+386 51 603 727, +386 40 512 002
Facebook: BanTajskaMasaža&salon
Instagram: BanTajskaMasaža&salon

Tajska Masaža & Salon

V MESECU DECEMBRU 10% POPUST NA  
VSE STORITVE,  TUDI NA DARILNE BONE.

• Tradicionalna tajska masaža 50 min 30 €
• Tajska masaža z aromatičnimi olji 50 min 45 €

• Masaža z vročimi kamni 80 min 69 €

Masažo izvajajo izučene tajske maserke  
s čarobnimi rokami.  

Srečno 2020
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• Kdo vas je navdušil za knjigo?
Najprej najbrž starša, ki sta mi brala, 
predvsem mama. Spomnim se, kako 
mi je brala Lupinico Vere Albreht z ilu-
stracijami Mikija Mustra, ki je izhajala 
kot podlistek v dnevniku Poročevalec. 
Potem učiteljica Vida Živec v prvem ra-
zredu, ki nam je pripovedovala zgodbe 
in ob tem premikala izrezane papirna-
te figure po flanelogramu, pa učiteljica 
slovenščine na OŠ Preska, ki me je med 
drugim pritegnila k sodelovanju pri 
šolskem časopisu Brstje. Kasneje pa že 
kar moj sedanji (vseživljenjski) soprog 
Franjo, ki je tedaj študiral na Filozofski 
fakulteti in mi povzemal zanimiva pre-
davanja o literaturi. Že v gimnaziji sem 
si iz žepnine kupovala Sto romanov in 
prav požirala spremne besede. Poleg 
francoščine sem študirala primerjalno 
književnost, imela sem vrhunske pro-
fesorje, med drugim dr. Janka Kosa in 
predvsem dr. Dušana Pirjevca. Da pa 
sem začela delati na področju mladin-
skega knjižničarstva in branja, je bila 
odločilna Pionirska knjižnica, soseda 
RTV Slovenija, kjer sem bila v službi 
dvanajst let, v oddelku za raziskovanje 
programa in občinstva. V Pionirski knji-
žnici sem si izposojala knjige za svoja 

otroka, ju vodila tja na pravljične ure, 
občudovala sem to knjižnico, tam sem 
srečevala Daneta Zajca, Sašo Vegri, Ta-
njo Pogačar, ki je vodila pravljične ure, 
potem ko je Marjana Kobe odšla na Pe-
dagoško fakulteto ... Zazdelo se mi je, 
da je Pionirska knjižnica pravi kraj, da 
uresničim svoj "poklic" ... in sem ob delu 
dodatno študirala, opravila strokovni 
izpit iz bibliotekarstva in tako imela 
vse pogoje, ko je bil v Pionirski razpis. 

Magistrirala pa sem iz bibliotekarstva 
kasneje, spet ob delu. Pionirska knji-
žnica je bila zame srečni kraj z dobrimi 
ljudmi. In je še vedno. Druga najljubša 
pa mi je Knjižnica Medvode, in če ne bi 
delala v Pionirski, bi se zagotovo potru-
dila, da bi prej ali slej dobila službo v 
Knjižnici Medvode, kjer pa zdaj že deset 
let sodelujem kot zunanja sodelavka, 
upokojenka.

• Kako za branje navdušujete druge 
in ali je to danes, v času sodobne teh-
nologije, težka naloga?
Kratke predstavitve kakovostnih knjig 
objavljam na Facebooku, pišem pred-
stavitve v Priporočilnici na domači 
strani Bralne značke, sicer pa jih vple-
tam v predavanja in bralne delavnice. 
Vedno predstavljam kakovostne knjige, 
ki me še poseno navdušujejo, in tega ne 
skrivam. Enako pomembno kot kako-

vost knjige je moje navdušenje; oboje 
se navadno dotakne poslušalcev in jih 
motivira za branje. Meni se to ne zdi 
težka naloga. Je pa res, da je veliko ljudi 
potrebnih spodbud, predvsem težko je 
pritegniti na razne oblike bralnih dru-
ženj ljudi, ki ne berejo. Nekaj odraslih 
nebralcev pridobimo s spodbujanjem 
družinskega branja, kar najlaže poteka 
v vrtcih, kjer pač lahko povabimo vse 

»Družinsko branje je "zibelka branja". Branje otroku v 
predšolskem obdobju spodbuja njegov vsestranski razvoj, govorni, 
intelektualni, domišljijski, čustveni, socialni. Je dobra osnova 
za kasnejše uspešno učenje v šoli, za razvoj poklicne kariere in 
polnejše življenje. Ob branju se poglabljajo tudi čustvene vezi med 
otrokom in odraslimi, ki mu berejo.«
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starše otrok. To do neke mere velja tudi 
v osnovni šoli, predvsem v prvem trile-
tju. Neposredno pa odrasle pritegnejo 
splošne knjižnice z bralnimi klubi in 
različnimi "bralnimi značkami za odra-
sle". Tudi Knjižnica Medvode ima Knji-
žne večere za odrasle in bralno značko 
za odrasle Beremo na sotočju. 
• Velik poudarek dajete družinske-
mu branju. Zakaj se vam zdi tako po-
membno, koristno?
Družinsko branje je "zibelka branja". 
Branje otroku v predšolskem obdobju 
spodbuja njegov vsestranski razvoj, go-
vorni, intelektualni, domišljijski, ču-
stveni, socialni. Je dobra osnova za ka-
snejše uspešno učenje v šoli, za razvoj 
poklicne kariere in polnejše življenje. 
Ob branju se poglabljajo tudi čustvene 
vezi med otrokom in odraslimi, ki mu 
berejo. Poleg tega pa spodbuja tudi bral-
no pismenost odraslih, ki berejo otro-
ku. Skupaj uživajo v leposlovju, skupaj 
iščejo odgovore na otrokova vprašanja 
v informativnih virih in ob tem se tudi 
odrasli marsikaj naučijo. Otroci vidijo 
svoje starše, ki berejo, in to jim potrjuje 
izkušnjo, da je branje potrebno in prije-
tno vse življenje. Nekatere odrasle pri-
tegnemo k branju prav zaradi njihovih 
otrok. 
• Vaša opažanja: starši še berejo otro-
kom ali je tega vse manj?
Tisti starši, ki so tudi sami bralci in se 
zavedajo pomena branja za otrokov ra-
zvoj, berejo svojim otrokom in z njimi 
obiskujejo knjižnico. Teh je približno 
tretjina. S predavanji, bralnimi de-

lavnicami in bralnimi projekti potem 
pridobimo še tretjino staršev, da vsaj 
v predšolskem in zgodnjem bralnem 
obdobju berejo svojim otrokom, tretji-
ne pa žal ne pridobimo. Starši imajo s 
celodnevnimi službami res manj časa 
in energije za branje svojim otrokom, 
ampak ... pol ure na dan bi ga našli. 
Tako ali tako to traja samo kakšnih de-
set let, seveda pa se z otrokom še vedno 
občasno pogovarjamo o knjigah, ko po-
stane samostojen bralec. Praviloma 
naj bi starši brali otrokom ali skupaj 
z njimi, dokler si to želijo. V sodobnem 
času nekateri starši otrokom dovolijo, 
da so prezgodaj in preveč časa pred te-
levizijskimi ekrani, na računalnikih 
in mobilnih telefonih; mlajši je otrok, 
bolj potrebno je, da odrasli bere z otro-
kom in se pogovarja z njim. Saj to bra-
nje je do neke mere lahko z zaslonov, 
ampak odrasli mora biti ob otroku, da 
mu pomaga pri razumevanju. To je 
ključno. In čustvena podpora, bližina, 
skupni čas. Glasno branje je dejanje in 
dajanje ljubezni. 
• Kako je z izborom knjig?
Sodelujem v strokovni skupini Pionir-
ske – centra za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo, ki vsako leto ovre-
dnoti vse otroške in mladinske knjige 
in jih predstavi v Prioročniku za kako-
vostno branje in podeljuje priznanja 
zlata hruška. S pomočjo teh seznamov 
sodelujem pri sestavi priporočilnih se-
znamov knjig pri Bralni znački, pri se-
stavi različnih tematskih seznamov in 
seznamov glede na ciljne skupine ... 
Knjige v Priporočilnici Bralne zančke in 
na Facebooku predstavljam sproti, kar 
preberem kakovostnega, po svojem iz-
boru. To naj bi bilo vedno kakovostno 
branje, upoštevajoč bralčevo starost, 
bralno zmožnost in izkušnje, njegova 
zanimanja in želje. Pri odraslih ni nič 
drugače, le da so pri njih pomembne 
bralne in življenjske izkušnje. Odrasli 
tudi manj potrebujejo svetovanje oziro-
ma ga ne želijo. 
• Katero knjigo prebirate danes?
Prav danes? Roman Preiskovalec, avtor 
je srbski pisatelj Dragan Velikić, nagra-
jenec Vilenice 2019. Morda vas vendarle 
zanima kaj s področja mladinske lite-
rature? Včeraj sta bili to dve slikanici 
založbe Malinc – Susana Alano Casa-
les: Šlik šlak in Iban Barrenetxea: Mi-
zarjeva zgodba; obe je prevedla Barbara 
Pregelj in sta izjemni, zelo priporočam. 
Ponovno sem preletela tudi mladinski 
roman Kit na plaži Vinka Möderndor-

ferja; pripravila sem namreč odlomke, 
ker danes sodelujem v medgeneracijski 
skupini na OŠ Pivka. Kljub vsej bralni 
"kilometrini" se na vsako srečanje pri-
pravljam.
• In knjiga, ki vas je najbolj navdu-
šila?
To je zelo pogosto knjiga, ki jo ravno-
kar berem. Ampak ... nepozabna mi je 
Neskončna zgodba Michaela Endeja (v 
prevodu Janeza Gradišnika). Ta je mor-
da moja najljubša knjiga med vsemi. 
Moja ljubezen do branja in predvsem 
do mladinske književnosti je prav tako 
"neskočna zgodba" ... In naj traja. 
• Knjige pišete tudi sami. Koliko jih je 
že izšlo izpod vašega peresa in ali pri-
pravljate kaj novega?
No, tole je pa bolj preteklost, in vse je 
poučno, strokovno gradivo s področja 
mladinske književnosti in branja. Ne 
pišem leposlovja, nisem pisateljica. 
Pogledala sem v Cobissu, kot avtorica 
in soavtorica, z vsemi ponatisi seveda, 
imam 161 tiskanih enot: 59 učbenikov, 
32 delovnih zvezkov, 15 priročnikov, šest 
zbornikov, pet spremnih besed. Ampak 
če bi govorila na pamet, bi se spomni-
la naslednjih: en priročnik Književna 
vzgoja otrok v predbralnem obdobju, 
tri slikanice (V knjižnici z ilustracijami 
Alojza Zormana Fojža, Pika v knjižnici 
in Ostržek bere za bralno značko, obe 
z ilustracijami Petra Škerla), potem pa 
soavtorstvo učbeniških kompletov za 
slovenščino v prvem triletju OŠ pri Mla-
dinski knjigi in vrsto prispevkov o bra-
nju v različnih zbornikih in revijah. 
• V Medvodah vodite Knjižne večere. 
Ste zadovoljni z odzivom?
V tem šolskem letu poteka že deseta 
sezona Knjižnih večerov za odrasle, ves 
čas je sodelavka neumorna knjižničar-
ka Marija Rovtar. Srečanja potekajo od 
oktobra do maja tretji četrtek v mese-
cu. Naša srečanja so namenjena pred-
stavitvam kakovostnih novosti, spod-
bujamo družinsko in medgeneracijsko 
branje, predstavljamo torej otroške in 
mladinske knjige ter knjige za odrasle. 
Ob vsakem srečanju pripravimo tudi 
nekaj informacij v pisni obliki, ki jih v 
zadnjih mesecih direktor knjižnice Igor 
Podbrežnik oblikuje v lične knjižice. Te 
so dostopne tudi drugim obiskovalcem 
knjižnice. Izkušnje so pokazale, da se 
spodbude z naših srečanj širijo naprej 
med družinske člane in prijatelje ne le 
ustno, ampak tudi s temi knjižicami. 
Tako je naš "bralni krog" precej širši, kot 
pa je število udeležencev na srečanju.

Priznanje Mednarodne zveze za pismenost 
so podelili petič. Tilka Jamnik je prva 
Neameričanka, ki ga je prejela.
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Srečno 2020!
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Za lepe praznike in spomine,  
knjigarna Ognjišče poskrbi!

Knjigi 
za otroke, 
primerni 

za Miklavževo 
darilo

ANGEL VARUH

ČAS ZA SVETEGA 
MIKLAVŽA

Bogata ponudba jaslic
Knjigarna Ognjišče

http://knjigarna.ognjisce.si

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h
KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji Sotočje  
8. novembra 2019 z geslom BRANISLAVA SUŠNIK, ki prejme-
jo darilni bon TRGOVINE BALDRIJAN v vrednosti 20 EUR ,  
so: Polona Gostič, Malči Purič in Janez Gruden iz Medvod. 
Nagrajencem iskreno čestitamo. 

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode vabijo, da se pridružite bralni znački za 
odrasle Beremo na Sotočju.
"Letos smo k sodelovanju povabili zaposlene v občinski upra-
vi Občine Medvode in zaposlene v javnih zavodih, katerih 
ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Medvode, da s svo-
jimi predlogi pomagajo oblikovati seznam knjig za branje. 
Našemu vabilu so se odzvali vsi (Glasbena šola Franca Štur-
ma, Javni zavod Sotočje Medvode, Občina Medvode, Osnovna 
šola Medvode, Osnovna šola Pirniče, Osnovna šola Preska, 

Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Vrtec Medvode in 
Zdravstveni dom Medvode), za kar se jim najlepše zahvalju-
jemo. Tako smo pripravili seznam osemdesetih knjig, med 
katerimi lahko izbirate vse leto. Knjige so razdeljene v dva 
sklopa: leposlovje (šestdeset knjig) in stroka (dvajset knjig)," 
je pojasnila Jana Krašovec iz Knjižnice Medvode, koordina-
torka projekta.
V bralni znački za odrasle, ki se je začela 11. novembra in 
bo potekala do 8. maja prihodnje leto, lahko sodelujejo člani 
Knjižnice Medvode, stari 18 let in več. Sodelujoči berejo knjige 
s priloženega seznama. Treba jih je prebrati pet. 
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in knjižnih na-
grad bo v maju.

Beremo z javnimi  
uslužbenci
Prispevali so predloge za sestavo bralnega 
seznama, ki vsebuje osemdeset knjig.

Pripravili so seznam osemdesetih knjig, med 
katerimi lahko izbirate vse leto. Razdeljene  
so v dva sklopa: leposlovje (šestdeset knjig) in 
stroka (dvajset knjig). Decembrski čas naj bo čas prijateljstva,  

čas toplih besed, čas isker in smeha v očeh.  
Naj njihov praznični sij vsem vam razsvetljuje 

prihajajoče leto 2020. 

Vse dobro vam želimo.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Sorški orgličarji KUD Oton Župančič so 17. 
novembra v Kulturnem domu v Sori pri-
pravili Večer z ustno harmoniko – orglica-

mi. Predstavili so se s svojim obsežnim re-
pertoarjem, s katerim navdušujejo doma 
in tudi v tujini. V goste so tokrat povabili 
dve skupini: Francetove orgličarje, prija-
telje, s katerimi se srečujejo na nastopih 
po Sloveniji in Hrvaški, in vokalni Kvartet 

Štiglic z Ljubnega ob Savinji, zmagovalna 
družina iz televizijske oddaje Slovenski 
pozdrav. Po koncertu so si obiskovalci lah-
ko ogledali novo Galerijo Sora, v kateri so 
razstavljena nagrajena dela iz preteklih 
razstav Extempore Sora in Finžgarjev kot.

Večer z ustno harmoniko

Sorški orgličarji na domačem odru v Sori Predstavil se je tudi vokalni Kvartet Štiglic, zmagovalna družina iz 
televizijske oddaje Slovenski pozdrav.
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Salon Prevc ŽABNICA, 
Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, 
Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si
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Igriva. Dovršena. Elegantna. 
Nova spalnica Arabeska. 

 20%
promocijski

popust

... ko stanovanje 
    postane dom.
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Ob peči in noši sorodniki Jožefove Mici, podpredsednica TD Pirniče Cvetka Židan Valjavec in 
Sonja Porenta, ki je pečo in nošo strokovno restavrirala / Foto: Tina Dokl

MAŠA LIKOSAR

Turistično društvo Pirniče vse od usta-
novitve dalje skrbi za ohranjanje kul-
turne dediščine, ljudskega izročila, šeg 
in običajev svojih krajev. Pri tem jim 
pomagajo tudi vaščani, ki jim zaupajo 
podatke o nekdanjih navadah in pred-
mete, ki so obtičali na njihovih domačih 
podstrešjih, v kleteh ali starih skrinjah 
ter omarah. Tudi Vida Erjavec, hčerka 
Jožefove Mici, se je odločila, da nameni 
del svoje dediščine na ogled širši javnosti 
in s tem poskrbi, da se ta ne bi v nadalj-
njem prehajanju z roda v rod izgubila. 
Njena mama Jožefova Mici, rojena leta 
1928, iz družine Pr' Jožefovc, je podedo-
vala znamenito žensko pokrivalo – pečo 
"na petelinčka", staro okoli dvesto let, in 
meščansko črno nošo svojih prednikov. 
Dolga leta ju je s ponosom nosila na vseh 
lokalnih prireditvah in večjih cerkvenih 
ter posvetnih slovesnostih. Družina ter 
slikovni in ustni viri omenjajo, da je bila 
mama Mici s to nošo tudi na romanju 
v Lurdu in Rimu. TD Pirniče je slovesno 
opravo Jožefove Mici restavriralo in 
poskrbelo, da bo stalno na ogled v pir-
niškem Kulturnem domu. V ta namen 
so pripravili tudi poseben projekt ohra-
njanja kulturne dediščine in ga skupaj 
s finančno podporo Občine Medvode 
realizirali. Noša s pečo bo postavljena v 
stekleni vitrini, kjer bo opisana tudi zgo-
dovina noše in kako je iz roda v rod v lo-
kalnem okolju ohranjala svojo pristnost 
in izvirnost. Pečo in nošo je strokovno 
restavrirala Sonja Porenta iz Preske. 
"Obleko in pečo sem očistila, kar je bilo 
treba, sem pošila, pokrpala, oprala, na 
rahlo poškrobila, polikala in pripravila 
za ogled," je povedala restavratorka.
Podpredsednica TD Pirniče Cvetka Židan 
Valjavec je na kratko predstavila zgodo-
vinsko in tudi krajevno pot razstavljene 
peče. Pečo je hranila Ivana Burger iz Tac-
na pod Šmarno goro, klicali so jo Bavn-
tova Johana, bila je stara mama Jožefove 
Mici. Imela jo je v skrinji skupaj s porcela-
nom, ki ga je verjetno dobila za doto, ko se 
je poročila z Gregom Burgerjem in se pri-
možila na Bavntovo kmetijo v Pirniče. Da 

Peča in noša Jožefove Mici iz Pirnič 
V začetku novembra so v avli Kulturnega doma Pirniče svečano predstavili  
in za stalno na ogled postavili restavrirano kulturno dediščino – pečo in nošo  
Jožefove Mici iz Pirnič.
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je bila peča del dote, sorodniki sklepajo, 
ker je Johana na kmetiji živela bolj kot ne 
v revščini in si izdelave te dragocenosti 
ne bi mogla privoščiti, obenem ne obsta-
ja nobena slika, kjer bi jo bilo moč videti 
oblečeno vanjo. Ustno izročilo sorodnikov 
pove, da tako peča kot tudi pripadajoči 
deli "fertahov" oziroma predpasnikov ter 
ročno zašite pentlje iz svile, izvirajo iz ča-
sov pred letom 1877. Na podlagi materia-
lov in načina izdelave je mogoče sklepati, 
da je peča nastala sredi 19. stoletja. 
Danes je znano, da se je črna noša kot 
obleka za pražnje priložnosti začela 
razvijati v zadnjih desetletjih 19. stole-
tja. V tem obdobju se je kmečko prebi-
valstvo tudi po oblačenju vse bolj pribli-
ževalo mestnemu, kar se je predvsem 

kazalo v krojih in materialih oblačil za 
posebne priložnosti. K poenotenemu 
oblačilnemu videzu so navadno sodili 
tudi predpasnik in pentlja zadaj iz kva-
litetne svile z obrobo iz čipke, usnjeni 
in sukneni čevlji, bele nogavice in nek-
daj splošno razširjeno pokrivalo peča, 
zavezana "na petelina", kakor rečemo 
vezavi z dvema čipkastima krajcema 
vrh glave, ki spominjata na petelino-
vo rožo. Prevladujoči materiali so bili 
bombaž, til, svila in čipka. Nepogrešlji-
va sestavina noše so bili tudi sklepni-
ki, sklepanci ali preprosto pasovi – kot 
dragocen modni dodatek k obleki, ki je 
kazal na premožnost. Ženske so k noši 
dodajale še dodatke ali šmuk, kakor so 
jih ponekod imenovali.
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PETER KOŠENINA

Aljaž Rezar iz Pirnič je 17-letni dijak srednje ekonomske šole 
v Ljubljani, ki v avli pirniškega kulturnega doma razstavlja 
fotografije z zelenortskega otoka Sal. Razstavo je poimenoval 
No stress, brez stresa.
"No stress je moto otoka," pravi. Razstavlja 39 popotniških fo-
tografij, ki so nastale med družinskim potovanjem. Zelenort-
ski otoki ležijo v Atlantiku, slabih šeststo kilometrov zahodno 

od Senegala v zahodni Afriki. Na enajstih vulkanskih otokih 
živi dobrih petsto tisoč prebivalcev. Naravnih bogastev tako 
rekoč nimajo, zato razvijajo turizem. »Ogromno domačinov 
je taksistov, ki komaj čakajo, da dobijo stranko. Na otoku je 
turistično območje, ki je izjemno lepo urejeno, na drugi stra-
ni pa je veliko revščine. Ljudje živijo v hišah iz sodov in plo-
čevine, živijo zelo zelo revno. Namen razstave je predstaviti 
otok Sal z druge plati, ne le turistične, zato so na slikah tudi 
portreti in narava," je povedal Rezar.
Fotografija ni njegova edina strast, dejaven je tudi v mladin-
ski ekipi pirniških gledališčnikov.

V Afriki brez stresa
Fotografska razstava Aljaža Rezarja

Namen razstave je predstaviti neturistično plat otoka Sal.

Znani so rezultati likovnega in fotonatečaja v okviru LAS projekta 
Zgodbe naših mokrišč. Na likovni natečaj je prispelo 17 likovnih 
del, ki jih je poslalo 17 avtorjev. Za najboljše likovno delo je ko-
misija izbrala delo z naslovom Mokrišče Hraše Medvode avtorice 
Barbare Rabič. Na fotonatečaj se je s 70 fotografijami odzvalo 15 
avtorjev. Največ točk je prejela fotografija "Dolgolistna rosika", Tr-
zin, avtorja Jureta Slatnerja. Vsa likovna dela in najbolje fotografije 
bodo januarja in februarja razstavljene na potujoči razstavi po ob-
močju partnerskih občin Mengeš, Vodice, Medvode in Trzin. M. B.

Najboljše »Zgodbe naših  
mokrišč« so ...
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Oder mladih, multimedijska sekcija 
Gledališča Odra treh herojev KUD Pirni-
če, se je 16. novembra premierno pred-
stavila z Nenavadnim šolskim dnem. 
Gre za delo Gorana Gluviča. 
Zamisel je prispeval Aljaž Rezar, režijo 
ekipa Odra mladih, mentor je Peter Mi-
litarev, za luč in ton skrbi Luka Ilinčič, 
za tehnično izvedbo Žan Rantaša, igra-
jo pa Timon Malnar, Mirjam Kastelic, 
Marcela Firm, Taja Malnar, Aljaž Rezar, 
Medeja Firm, Luka Ilinčič, Tina Grab-
nar, Peter Šušteršič in Pija Božič. 
"Mladi 'otehajevci' so se odločili, da v 
sklopu gledališke delavnice oblikujejo 
prepričanje, da morajo v svojem ustvar-
janju predvsem določiti mesto svojega 
pogleda kot nosilci gledališke produk-
cije. Izbrali so si za osnovo nezahtevno 
delo Gorana Gluviča, mu dali naslov Ne-
navaden šolski dan, ga preoblikovali za 

svoj uprizoritveni koncept, pri tem pa 
ohranili avtorjevo sporočilo," je med dru-
gim v gledališkem listu zapisal mentor 
Peter Militarev in dodal, da gre za njiho-

vo predstavitev mladostnega videnja in 
znanja, tako režije, kostumografije, sce-
nografije, kakor tudi oblikovanja raznih 
likov. Vsak namreč igra več vlog.

Nenavaden šolski dan
Mladi "otehajevci"so navdušili z novo predstavo.

Nenavaden šolski dan v izvedbi Odra mladih
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MAJA BERTONCELJ

V KUD JaReM so 28. novembra odprli 
novo lutkovno sezono na Aljaževini z 
lutkovno igrico Janček – ježek, ki jo bodo 
igrali še ves december (12. decembra ob 
9., 10. in 11. uri, 23. decembra ob 10. in 18. 

uri) in tudi še v januarju. To je igrica za 
otroke in odrasle v štirih dejanjih. 
Priredba besedila, režija, scena in izbor 
glasbe je delo Romana Verasa, lutke so 
izdelali Sonja Porenta, Irena in Marko Ci-
gale, Marija Podvez in Roman Veras, igrajo 
pa Sonja Porenta, Sara Bukovšak, Aljaž Ci-
gale Kršinar, Jurij Marussig, Marko Poren-
ta, Zoja Terze Knific, Kjara Veras, Roman 
Veras in Nevenka Verbič. Lutkovna igrica 
je nastala po motivih istoimenske sloven-
ske ljudske pravljice. V igrici nastopa kar 
31 oseb in živali, ki jih vodi devet lutkarjev. 
Veliko vrednost in pravljične občutke poleg 
samih lutk nudi gledalcem še odlična sce-
nografija, ter barvni in zvočni efekti. Zani-
mivo je tudi petje žabjega zbora Regljačev, 
smešne operne arije, balet ... 
Vzporedno s predstavami si lahko obi-
skovalci ogledajo tudi razstave kulis in 
lutk njihovih predstav od leta 2013 do 
2018. "Razstavljene kulise in lutke so iz 
štirih predstav, katere so bile uprizorje-
ne v lutkovnem gledališču Aljažek v pe-
tih letih od sicer njegovega šestletnega 
obstoja. To so: Linček petelinček, Sneža-
ka korenjaka, Sneguljčica ter Janko in 
Metka. Prva lutkovna igrica Dobri duhec 
in Jakob Aljaž je bila odigrana že leta 
2012. Sledila ji je predstava Rdeča ka-
pica, vendar se lutke in kulise od obeh 
predstav niso ohranile, oziroma smo jih 
predelali," so pojasnili v KUD JaReM. 
Razstavljene kulise in lutke sta izdelala 
članica in član lutkovne sekcije KUD Ja-
ReM Roman Veras in Sonja Porenta. Raz-
stava, ki jo načrtujejo tudi prihodnje leto, 
pa bo obogatena še z lutkami in kulisami 
letošnje lutkovne igrice Janček – ježek.

Janček – ježek 
in razstava
V lutkovni predstavi 
Janček – ježek na Aljaževini 
nastopa kar enaintrideset 
oseb in živali, ki jih vodi 
devet lutkarjev.

Utrinek s predstave Janček – ježek / Foto: arhiv KUD JaReM
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Za varne praznične nakupe in  
mirne decembrske dni

Tudi če ne uživamo v nakupovanju, nas praznično vzdušje lahko hitro vsaj malo spremeni  
v šopoholike. Prednovoletno nakupovanje pa skriva tudi nekaj pasti, ki so v tem času  

pogostejše. Te je dobro prepoznati in se nanje pripraviti, da bodo tudi decembrski nakupi 
prijetna izkušnja, praznični dnevi pa brez finančnih skrbi.

Konec leta je prodaja trgovin precej višja kot v drugih me-
secih, hkrati pa tudi naša poraba. Če se na to prej ne pripra-
vimo, lahko leto zaključimo z nepričakovanim negativnim 
stanjem na računu, ki ga bomo pokrivali še več mesecev. 

»Da pred novim letom ne bi zapravili preveč, si pripravimo 
poseben praznični proračun ter določimo, koliko denarja 
bomo namenili za darila, koliko za pogostitve in druženja 
zunaj doma,« svetuje Snežana Jovanovič, vodja NLB Po-
slovalnice Medvode. Načrt prilagodimo svojim finančnim 
zmožnostim, spremljajmo pa ga tudi med nakupi in spro-
ti prilagajajmo dejanskemu stanju. Za načrtovanje lahko 
uporabimo spletno banko NLB Klik, v kateri sproti prever-
jajmo porabo in stanje na osebnem računu. V mobilni ban-
ki Klikin pa to lahko storimo kar v trgovini. 

Upoštevajmo pravila varnega  
spletnega nakupovanja
Na večji obseg spletnega nakupovanja se pripravijo tudi 
prevaranti. Več kupcev zanje pomeni več možnosti, da 
jim prevara uspe, računajo pa tudi na manjšo razsodnost 

kupcev, saj smo lahko manj previdni pri spletnem nakupo-
vanju in posledično lažja žrtev. »Zato vedno upoštevajmo 
osnovna pravila varnega spletnega nakupovanja. Vklopi-
mo SMS-Alarm o uporabi kartice, da bomo obveščeni o 
vsaki kartični transakciji in bomo lahko hitro odreagirali, 
če ugotovimo, da transakcija ni bila naša,« nadaljuje Jo-
vanovičeva. Banke imajo včasih več informacij o sumljivih 
spletnih trgovinah kot stranke in vam lahko pomagajo po-
skrbeti za spletno varnost. »Če zaznamo, da želite opraviti 
nakup v sumljivi spletni trgovini, vas, če imamo vaše kon-
taktne podatke, pokličemo in na to opozorimo,« še doda 
sogovornica.

Da bi bili prazniki čarobni, pa ne potrebujemo materialnih 
dobrin. Včasih je povsem dovolj, da z obiskom presenetimo 
nekoga, ki ga dlje časa nismo videli, ali pa decembrski čas 
preživimo s tistimi, ki jih imamo najrajši. »V letu, ki sledi, 
vam zato želimo, da vas povsod spremlja toplina, vas ne-
nehno osrečuje bližina ter na vseh poteh vodita pogum in 
optimizem. Vse dobro v letu 2020!« zaključi Snežana Jova-
novič  in vas lepo povabi v NLB Poslovalnico Medvode.

Snežana Jovanovič, vodja NLB Poslovalnice Medvode
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Skrivate svoje noge? Glivice pa povzročajo debele in rumene 
nohe, ki jih z nobenim ščipalcem ali škarijcami ne morete več 
skrajšati? Vam trda koža na petah trga nogavice, razpoke pa 
občasno tudi zakrvavijo? Zaradi otiščancev ali vraščenega 
nohta ne morete obuti marsikaterih čevljev? Toliko težav, pa 
ne veste komu zaupati, kam se obrniti, koga poklicati, kdo 
vam bo pomagal in poskrbel za vas. 
Vaših bolečin in skrbi je sedaj konec. Sem Petra Slapar iz Pirnič, 
kozmetičarka in pedikerka. Več kot 20-letne izkušnje na podro-
čju kozmetike in pedikure zagotavljajo strokovno in varno 
oskrbo vaših stopal. Še posebej skrbno strokovno pedikuro 
opravim diabetikom, kroničnim bolnikom, nepokretnim, špor-
tnikom, otrokom in mladim. Estetska  pedikura z živahno na-
lakiranimi nohti pa vam bo vlila samozavesti.
Obiščite me, z lahkoto me boste našli, salon se nahaja ob glav-
ni cesti Tacen–Medvode, v Spodnjih Pirničah 84. Parkirali 
boste na prostornem in ravnem dvorišču. 
Vsi, ki me težko obiščete, nimate prevoza ali pa se preposto 
doma bolje počutite, pa boste deležni obiska na svojem 
domu. Poskrbim za vas in vas obiščem na celotnem območju 
občine Medvode, pa tudi v krajih proti Škofji Loki, Vodicam in 
Ljubljani.  Naj vas ne skrbi zaradi cene, saj je cena pedikure pri 
vas doma enaka ceni v mojem salonu.
Za pedikuro na domu ni treba ničesar posebej pripravljati, 
lahko sedite ali celo ležite (še posebej priročno za poškodo-
vane ali ostarele). Tudi prostor je lahko katerikoli (kuhinja, ko-
palnica, spalnica, dnevna soba, terasa ...). S posebno mobilno 
enoto za pedikuro poskrbim, da vam je sila udobno in da je 
vse potrebno pri roki. Pokličite me na številko 040 466 446 in 
dogovorili se bomo za termin.
V mračnih in hladnih mesecih pogrešamo sonce, toploto, ne-
skončno nam paše toplel objem, stisk, nasmeh. Naj vas v teh 
dneh ogrejejo sproščujoče masaže glave, ramen, hrbta, cele-
ga telesa, stopal ... z dišečimi olji, ki vas ogrejejo navznoter, vam 
pobožajo dušo in vas v tem norem tempu pomirijo. 
Vas najbolj osreči občutek, da ste nekoga osrečili, mu podarili 
nekaj, kar si je res želel, česar se je razveselil? Podarite svojim 
najdražjim najlepše darilo: darilni bon za katerokoli storitev. 
Pokličite me na številko 040 466 446 in darilni bon vam brez-
plačno prinesem k vam domov.
Iskreno vam želim, da bi vam praznični čas prinesel milino, 
bližino, zdravje, srečo, veselje, prijateljstvo, vse to pa naj 
traja vse dni tudi v naslednjem letu 2020.

Petra Slapar, s.p.
Spodnje Pirniče 84, Medvode
T: 040 466 446
petrca.slapar@gmail.com
Delovni čas po dogovoru.
Pedikura tudi na vašem domu.

Slapar

PAA RLS

HIŠA NEGE IN SPROSTITVE

Slapar

PAA RLS

HIŠA NEGE IN SPROSTITVE

PEDIKURA 
MASAŽE
NEGE OBRAZA  
IN TELESA

040 466 446

DARILNI BONI
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MAJA BERTONCELJ

Koncertni ansambel ustnih harmonik, ki po selitvah iz dveh 
drugih društev od januarja 2016 deluje kot samostojno Kul-
turno društvo Sorarmonica, bo imel ob zaključku letošnjega 
leta nekaj različnih nastopov tudi v Medvodah, kjer ga bo moč 
slišati v zasedbi dveh članic in dveh članov: Simone Perme, 
Mire Vidic, Valentina Bogataja in Vladimirja Hrovata. 

Potrudili se bodo poslušalcem podati delček tistega, kar se je 
zapisalo kritiki v tedniku Celjan, ko sta marca letos Simona in 
Vladimir "prinesla nebeško vzdušje v dvorano", ob nastopu s 
Simoni posvečeno Hrovatovo skladbo Concerto S, ki ga je spre-
mljal Celjski godalni orkester v okvirju njegovega koncertnega 
abonmaja. Po sodelovanju na letnem koncertu domačega zbora 
Jakob Aljaž, ki je bil 1. decembra v Preski, sledi v petek, 13. decem-
bra, samostojni koncertni večer v Kavarni Sotočje, 27. decembra 
ob 19.30 pa že 6. tradicionalni božično-novoletni koncert v cer-
kvi Marijinega vnebovzetja v Zgornjih Pirničah, tokrat ob vzaje-
mnem sodelovanju z vrhunskimi Tamburjaši iz Vipave. 
Raznolik spored bo zajemal glasbo od Vivaldijevega Koncerta 
za dve trobenti (Vladimir in Simona z ustnima harmonika-
ma) prek raznih priložnostno izbranih skladb različnih ža-
nrov do zasanjane Offenbachove Barkarole. 

Koncerti Sorarmonice
Sorarmonico v decembru čaka nekaj 
nastopov v medvoški občini, med drugim 
tudi samostojni koncertni večer.

Sorarmonica kvartet / Foto: arhiv KD Sorarmonica

V Knjižnici Medvode bo v sredo, 18. decembra, ob 19.30 odprtje 
razstave Trideset slovesnih srečanj na Sv. Jakobu. Udeležil se ga 
bo tudi častni gost Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Re-
publike Slovenije. Razstavljata Občina Medvode in Odbor Sv. Ja-
kob 1990. Razstava bo na ogled 3. januarja. M. B.

Trideset srečanj na Sv. Jakobu

Sorške face, mladinska glasbena skupina, edina v Sloveniji, ki 
z igranjem na ustno harmoniko navdušuje različne generacije, v 
decembru prvič pripravlja samostojen glasbeni dogodek, in sicer 
Miklavžev koncert Sorških fac z gosti. Potekal bo v Domu krajanov 
v Sori 7. decembra z začetkom ob 19. uri. M. B.

Koncert Sorških fac
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AKCIJA DECEMBER 20  % popusta na vso obutev v redni prodaji
30  % in 50 % popusta na določene artikle

Želimo vam vesele praznike  
in srečno 2020.

Trgovina BAI, d.o.o., BC Mercator Medvode 
T: 01 36 12 114,  www.trgovina-bai.si

MAJA BERTONCELJ

Člani fotosekcije KUD Fofité so zelo aktivni. Njihovi člani so 
od 5. do 26. novembra razstavljali v knjižnici Medvode, minu-
li teden pa je bilo prav tako v knjižnici odprtje razstave dveh 
njihovih članic: Irene Krasnik in Irene Marsich. Razstava z 
naslovom Okus po soli bo na ogled do 13. decembra.
Člani fotosekcije KUD Fofité Greta Skvarča, Irena Krasnik, 
Irena Marsich, Matevž Jekler, Peter Slapar in mentor Boris 
Primožič so se na skupinski razstavi predstavljali s fotogra-
fijami na temo Polja in njive iz okolice Medvod. V medvoški 
knjižnici so gostovali že osmič. "Vsako leto zberemo temo, 
povezano z Medvodami. Letos so to polja in travniki. Pred-
stavili smo se s črno-belo fotografijo, vsak avtor s šestimi 
fotografijami, skupaj torej 36 fotografij od detajlov do pa-
noram. Kot mentor sem zadovoljen, vsi so se zelo potrudili, 

naredili kvalitetne fotografije. V knjižnici razstavljamo že 
osmo leto, skupaj smo že dlje. Srečujemo se okrog dvakrat 
na mesec, enkrat letno gremo na fotografski tabor. Letos 
smo bili na Krku. Kot mentor lahko rečem, da so naredi-
li zelo velik napredek. Pravzaprav ne potrebujejo več veliko 
moje pomoči, so samostojni. Imajo tudi samostojne razsta-
ve," je povedal Boris Primožič.
S samostojno razstavo z naslovom Okus po soli se v Knjižnici 
Medvode trenutno predstavljata članici Irena Krasnik in Ire-
na Marsich, ljubiteljski fotografinji, ki sta letos združili moči. 
Razstava obsega dela, nastala na jutranjih in večernih spre-
hodih ob morskih obalah v spremstvu glasbe valov in vre-
ščanja galebov, pa tudi na potovanjih po obmorskih deželah. 
Želita, da se ob sprehodu mimo razstavljenih fotografij tudi 
obiskovalec spomni na prijetne trenutke, ki jih je doživel ob 
morju.

Skupaj s polji in njivami, sami z okusom po soli
Člani fotosekcije KUD Fofité na dveh razstavah v Knjižnici Medvode

Utrinek z odprtja fotografske razstave Polja in njive  
/ Foto: arhiv fotosekcije

Irena Krasnik in Irena Marsich na razstavi Okus po soli  
/ Foto: Maja Bertoncelj
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Punce, to knjigo 
morate prebrati!

Blaginja, medicinski pripomočki,
Vodnikova cesta 105, 1000 Ljubljanawww.blaginja.si

BREZPLAČNA DOSTAVA!
030 633 332

KNJIGA 
KAJ MI 
PRIPADA 
V JESENI 
ŽIVLJENJA?

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga 
je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferen-
ca Unesco na svojem zasedanju 16. novembra 1995. Obeležili so 
ga tudi v Medvodah z dogodkom, ki je potekal v Kulturnem domu 
Medvode. V prvem delu so obiskovalci lahko prisluhnili branju 
zgodb mizoginije na Slovenskem – kolektiv ImproŠke, sledil pa je 
koncert ženskega pevskega zbora Kombinat. M. B.

Počastili mednarodni dan strpnosti

Prireditev se je začela z branjem zgodb. / Foto: Peter Košenina

Praznična darila, ki smo jih 
letos pripravili za vas, izvirajo 
iz tradicije. V Galenskem 
laboratoriju smo izdelali Vescin 
gel za nego utrujenih in težkih 
nog, Mazilo za ustnice ter 
prehranska dopolnila Nekoč in 
danes, kjer smo stare recepture 
posodobili z novimi znanji. 
Tako so nastali Vinum tonicum, 
Elixirum viscerale in Domača 
zeliščna grenčica. Ponudbo smo 
dopolnili s potiskano stekleno 
skodelico Steklarne Hrastnik. 
Vsi izdelki so okrašeni z 
motivom idrijske čipke, izdelane 
posebej za Lekarno Ljubljana.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si 
in specializiranih prodajalnah LL Viva.
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"Kot je v zborniku ob 80-letnici zapisala 
naša članica dr. Saša Istenič, sta se leta 
1929 Štefan Krelj s Svetja in Franc Bečan 
iz Rakovnika odločila začeti zbirati čla-
ne, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri 
godbi. Tako letos pravzaprav praznuje-
mo 90 let njune zanesenjaške zamisli. 
Pridružilo se jima je 15 mož, od katerih je 
vsak prispeval tisoč takratnih dinarjev, 
v tovarno Herold v Mariboru so poslali 
prošnjo za nakup inštrumentov in leta 
1930 začeli z vajami pod taktirko Frica 
Zaplotnika. Leta 1934 so začeli graditi 
godbeni dom in ga končali leta 1939. Ze-
mljišče je daroval eden od članov, zgra-
dili pa so ga godbeniki z lastnimi rokami 
– povsem prostovoljno in udarniško," je 
spomine na začetke godbeništva v Med-
vodah obujala Irena Sonc Šlenc, sedanja 
predsednica KD Godba Medvode.
Od takrat pa do danes so dodobra zazna-
movali medvoški prostor in se uveljavili 
tudi izven občine. "Danes štejemo 45 ak-
tivnih članov. Trudimo se pridobiti več 
tolkalistov in inštrumentalistov na niz-

kih trobilih. Z bobnarskimi delavnica-
mi, ki smo jih organizirali v novembru 
in se nadaljujejo še v decembru, smo – 
upamo – navdušili kakšnega bodočega 
godbenika, za nizka trobila (tuba, evfo-
nij, pozavna, rog) pa je žal tudi v glas-
beni šoli zelo malo razpisanih vpisnih 
mest," pravi Sonc Šlenčeva in nadaljuje: 
"Članstvo je zelo pomlajeno. Povprečna 
starost je okrog 25 let. Ponosni smo na 
medgeneracijsko povezovanje, na sode-
lovalen duh, na prostovoljno udejstvo-
vanje in seveda na napredek v glasbe-
nem izražanju. V društvu delujejo tri 
sekcije: mladinska, pihalna in trobilna. 
Zadnji dve sta v zadnjih dveh letih osvo-

jili zlato priznanje na Srečanju malih 
inštrumentalnih skupin v Dravogradu. 
Mladinci tudi postajajo zelo samostojni. 
Godba je velik razvoj v kvaliteti igranja 
dosegla v zadnjih osmih letih pod tak-
tirko Damirja Fajfarja, ki pa nas je zara-
di osebnih razlogov ravno v letu prazno-
vanja 90-letnice zapustil. Na njegovo 
mesto je julija 2019 stopil rogist v orke-
stru Slovenske vojske, Damjan Medve-
šek, simbolno predajo dirigentske pali-
ce pa bomo izvedli kar na koncertu 90 
let Godbe Medvode."
Ta bo v nedeljo, 22. decembra, z začet-
kom ob 19. uri v Športni dvorani Medvo-
de. "Ker praznujemo obletnico, smo se 
odločili program popestriti z bolj zvez-
dniškim voditeljem. Skozi koncert nas 
bo peljal Tilen Artač z glasbenimi gosti 
– katerimi, naj ostane presenečenje. Kot 
je že postala navada, pripravljamo kraj-
ši šov program pred samim začetkom 
koncertnega dela. Seveda ob obletnici 
ne bomo pozabili na jubilante, ki bodo 
prejeli Gallusove značke za aktivno 
udejstvovanje na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti. Poudariti velja, da 
je organizacija najbolj obiskanega glas-
benega dogodka v občini v izvedbi lokal-
nega društva kar velik zalogaj za dru-
štvo, za dobrih štirideset prostovoljcev. 
Veliko odrekanja in porabljenih ur pro-
stega časa je poplačanih z nasmejanimi 
obrazi in aplavzom poslušalcev, najem 
dvorane, ozovočenja, manjkajočih tol-
kal in prevozov pa žal le z gotovino, zato 
bomo tudi letos zbirali prostovoljne pri-
spevke, za katere se vnaprej lepo zahva-
ljujemo," je pojasnila Irena Sonc Šlenc. 
Letošnje leto bo za godbo prelomno še 
po nečem. Z Javnim zavodom Sotočje 
so namreč sklenili dogovor o poslov-
nem sodelovanju, ki godbenike zave-
zuje h kvalitetnemu in strokovnemu 
delovanju na področju ljubiteljske kul-
ture, hkrati pa jim omogoča popravila 
dotrajanih inštrumentov in dopolnitev 
uniform. 
Godba Medvode je prisotna na števil-
nih dogodkih v občini, izven nje in tudi 
izven meja Slovenije. "Na leto imamo 
okrog trideset nastopov. Smo pa bili 
letos nekoliko zadržani pri odzivanju 
na vabila, saj smo se pol leta ukvarjali 
z zamenjavo dirigenta, od jeseni pa se 

intenzivno pripravljamo na koncert ob 
obletnici. Že zdaj pa razmišljamo tudi o 
prihodnjem letu in ponovni organizaci-
ji srečanja godb v povezavi s Festivalom 
kranjske klobase na Zbiljski dobravi 
konec maja. Naš repertoar so koračni-
ce (tudi žalne), filmska glasba, zabav-
ne koncertne skladbe, ljudska glasba, 
spogledujemo se tudi s popularnimi 
popevkami ter džezovsko in rokovsko 
glasbo," je za konec še povedala Irena 
Sonc Šlenc. 

Godba Medvode praznuje devetdeset let
Visok jubilej bodo obeležili s tradicionalnim koncertom, ki bo 22. decembra.

Irena Sonc Šlenc, predsednica  
KD Godba Medvode

Godba Medvode je julija dobila 
novega dirigenta. Damirja 
Fajfarja je nasledil rogist v 
orkestru Slovenske vojske, 
Damjan Medvešek. Simbolno 
predajo dirigentske palice bodo 
izvedli na koncertu 90 let Godbe 
Medvode. 2

2
S R E Č N O  
NOVO LETO!
Mizarstvo Jamnik d.o.o.
www.Mizarstvo-Jamnik.si
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Želimo vam vesele božične praznike 
ter srečno in uspešno leto 2020.
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PETER KOŠENINA

Medvoški Klub Jedro gosti nenavadno razstavo mask, slik in 
lutk, ki jih je izdelala domačinka Karmen Jeraj, nosi pa ime 
Govorica obrazov. Groteskne podobe v naš svet prinašajo mi-
tologijo, filmsko srhljivost in avtoričino bujno domišljijo.
Karmen Jeraj se je z oblikovanjem mask začela ukvarjati 
pred štirimi leti, sicer pa ustvarja že vse življenje. "S Karmen 
se poznava že dlje časa, priznati pa moram, da ves ta čas ni-
sem vedel, kaj doma počne, da se ukvarja s tako zanimivo 
umetnostjo. Ko sem na Facebooku videl njeno prvo objavo 
maske, sem bil navdušen, jo poklical in predlagal razstavo 
teh unikatnih del," je na odprtju 15. novembra dejal Rok Tom-
šič iz Kluba Jedro. Jerajeva se sprva ni odzvala, pred dobrima 
dvema mesecema pa je izvedela, da bo odprtje razstave sredi 
novembra. "Tako sem dobila motivacijo, da sem izdelala še 
nekaj izdelkov. Vsak ima svoje ime in meni osebno že to pove 
veliko. Maske je mogoče nositi in ob vsaki si predstavljam 
njen karakter. Nekatere imajo osnovo v mitologiji, druge ne. 
Pri lutkah je najpomembnejši obraz, obleke je mogoče za-
menjati. Rada tudi slikam, če pa bi morala izbrati, bi izbrala 
izdelavo mask, ker imam zelo rada tridimenzionalne stva-
ri," pravi Karmen Jeraj. Za osnovo izbere masko obraza, ki 
jo kupi v trgovini, nato pa nanjo lepi papir, dokler oblika ni 

taka, kot si jo želi. Zadnji korak je barvanje, ki maski da ži-
vljenje. Ideje zanje črpa iz svoje bujne domišljije, mitologije in 
filmov. Razstavo Govorica obrazov si bo v medvoškem Klubu 
Jedro mogoče ogledati do začetka januarja.

Podobe domišljije
Vsaka nenavadna maska, slika in lutka ima svoj karakter.

Karmen Jeraj ideje za svoje izdelke najde v bujni domišljiji, mitologiji 
in filmih.
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Večeri filmske glasbe so v medvoški kulturni ponudbi že dol-
go stalnica. Letošnji, že enajsti po vrsti, je bil na sporedu 10. 
novembra, na njem pa so ob Godbi Medvode nastopili še Pi-
halni orkester Rudnika Mežica, pevca Andreja Sonc in Jure 
Galičič ter pianistka Janja Galičič.
Godba Medvode je na Večeru filmske glasbe prvič nastopila 
pod vodstvom novega dirigenta Damjana Medveška. "Že od 
nekdaj sem ljubitelj filmske glasbe. Po izobrazbi sem rogist 
in mi je strast igrati to zvrst. Od skladb, ki smo jih zaigrali, 
mi je kot film in kot glasba najbolj všeč Čarovnik iz Oza, ker 
je pravljičen. Vse skladbe smo se morali naučiti na novo, na 
koncert pa smo se pripravljali dva meseca. Z nastopom orke-
stra sem zelo zadovoljen," je po koncertu dejal Medvešek, ki je 
sicer zaposlen v orkestru slovenske vojske. Medvoški godbe-
niki so poleg glasbe iz filma Čarovnik iz Oza zaigrali še sklad-
be iz filmov Dežela La La, Kralja mamba in Zvezda je rojena.
Zadnjo sta s svojima glasovoma polepšala pevca Andreja Sonc 
in Jure Galičič, sicer organizator Večerov filmske glasbe. Andre-
ja Sonc je na koncertih nastopila že večkrat, letos pa se je kot 
pianistka prvič predstavila tudi Juretova mama Janja Galičič. 
S Sončevo sta skupaj izvedli skladbo skupine Queen Too much 
love will kill you iz filma Bohemian Rhapsody. "Letos je bilo po 
dolgih letih morda še največ rdeče niti in še več osebnega pristo-

pa z dvema pevskima vložkoma. Mislim, da je bilo dovolj vsega 
– dovolj glasbe, dovolj petja, zanimivi filmi. Ko sem pripravljal 
vsebino, sem ugotovil, da so vsi povezani prek oskarjev, saj so 
pri vseh nagradili prav glasbo," je letošnji večer opisal Galičič. 
Pihalni orkester Rudnika Mežica bo čez dve leti praznoval 
120-letnico delovanja, v Medvodah pa je nastopil prvič. Odi-
grali so šest skladb, od katerih jih je nekaj del njihovega stal-
nega repertoarja, druge pa so pripravili za svoj spomladanski 
in prihajajoči novoletni koncert. Odigrali so skladbe iz filmov 
Exodus, Ledeno kraljestvo, Zgodba z zahodne strani, New 
York, New York ter glavno temo iz avstralske nadaljevanke 
Pesem ptic trnovk. Zaključili so z glasbo iz priljubljenega slo-
venskega mladinskega filma Poletje v školjki. 

Večer filmske glasbe
Gostje letošnjega koncerta so bili 
glasbeniki Pihalnega orkestra Rudnika 
Mežica.

Andreja Sonc in Janja Galičič med izvajanjem skladbe Too much love 
will kill you iz filma Bohemian Rhapsody o skupini Queen

Golo Brdo 9, 1215 Medvode, tel.: 01 36 12 795
čet., pet., sob.: od 12h do 21h

ned., prazniki.: od 10h do 20h
SREČNO  
2020

    
Svetloba za življenje

STE KLAR STVO IN ALU KON STRUK CI JE
MAR JAN OMA NO VIČ s.p.

ŽLEBE1K,MEDVODE,tel.:01/3617707,gsm:051636600
info@steklarstvo-omanovic.si,www.steklarstvo-omanovic.si

Srečno z vami in za vas tudi v letu 2020!
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Ljudje, prižgimo luč!

Iz oken vsake hiše
naj prek dežel in mej

srebrno cesto riše,
da bomo šli po njej.

                      (Frane Milčinski - Ježek)

Naj vam knjige  
prinašajo luč in veselje  

na vse poti novega leta 2020.  
Srečno!

Medvoški knjižničarji

ELEKTRONIKA

LED, LCD, PLAZMA TV,  VIDEO SISTEMI, 
INTERNET IN SATELITSKI SISTEMI VSEH VRST

TV od

15,99  /m
   

že 15 let  
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2020
ZOBNI RENTGEN

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA
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Vesele božične 
praznike in srečno          
novo leto 2020!

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Projekt Foto trio, ki poteka pod okriljem 
Javnega zavoda Sotočje, je prvič potekal 
v letu 2017. Njegov cilj je obogatiti arhiv 
Občine Medvode s fotografijami, ki se 
nanašajo na njeno kulturno dediščino. 
Foto trio je celoletni projekt, ki je v prvi 
vrsti namenjen ljubiteljskim fotografom 
v občini. V prvem letu obstoja je s štirimi 
natečaji kot letni produkt nastal Planer 
Medvode 2018, v letu 2018 pa so izdali set 

treh beležnic z desetimi zmagovalnimi 
fotografijami ljubiteljev fotografiranja. V 
letošnjem letu so potekali trije natečaji 
na tri različne teme. Naslov prvega na-
tečaja je bil Vodnjaki in štirne, drugega 
Polja in njive, tretjega pa Kozolci v občini 
Medvode. Za zaključek vsakega je sledila 
razstava izbranih fotografij. Prvo sito iz-
bora za razstave je naredil Boris Primožič. 
Odprtje razstave na temo Kozolci v občini 
Medvode je bilo pretekli mesec v Kavarni 
Sotočje. Na ogled so postavili šestnajst fo-
tografij, s katerimi so obogatili kavarniški 
prostor. "Kozolci v občini Medvode je bila 

Foto trio –  
izbrane so  
najboljše  
fotografije
Zaključen je letošnji 
projekt Foto trio, ki je 
potekal tretje leto zapored. 

dobro izbrana tema. Pri fotografiranju se 
lahko osredotočiš na kozolec kot celoto, 
na detajle, zanimivi so tudi podrti kozolci 
… Po občini je še kar nekaj kozolcev, res 
pa je, da niso vsi v dobrem stanju. Škoda 
je vseh tistih, ki propadajo," je medvoški 
fotograf Boris Primožič povedal nekaj be-
sed o tretji razstavi, o letošnjem projektu 
pa je dodal: "Prvo leto nismo dobili veliko 
fotografij, lani jih je bilo že več, letos pa 
sem bil prav pozitivno presenečen nad 
odzivom. Samo na zadnji natečaj smo 
prejeli več kot sto fotografij. Nekaj avtor-
jev je novih, nekaj jih redno sodeluje. Tudi 
kvaliteta fotografij se izboljšuje." 
Nad odzivom je zadovoljna tudi Irena 
Sonc Šlenc, koordinatorica in organiza-
torka kulturnega programa iz Javnega 
zavoda Sotočje. Na Ta veseli dan kulture, 
3. decembra, so že razglasili tudi najboljše 
letošnjega leta. Izbor je opravila posebna 
komisija. "Tri serije šestnajstih fotografij 
so brez imen ocenjevali trije člani komisi-
je oziroma dva fotografa (Srđan Živulović 
ter Sergej Menegalija), tretja ocena pa je 
bila povprečje ocen treh prostovoljcev, ki 
v sklopu projekta Evropske solidarnostne 
enote pri Zavodu pridobivajo znanja in iz-
kušnje na področju fotografije in videa," je 
pojasnila Irena Sonc Šlenc. 
Kdo so avtorji najboljših fotografij? Prvo 
mesto je osvojil Janez Strojan za fotogra-
fijo Pogled iz smeri Zavrh proti Kamni-
škim hribom, drugo mesto Iva Grabnar 
(Zelena dvojina, Zg. Pirniče) in tretje ista 
avtorica za fotografijo Ostanek preteklo-
sti, Zg. Pirniče. Vsi sodelujoči prejmejo 
praktične nagrade ter letni produkt, ki 
je letos set magnetkov z najboljšimi de-
setimi fotografijami. Magnetki bodo na 
prodaj kot spominek tudi v TIC Medvode.
"Projekt Foto trio iz leta v leto privabi več 
sodelujočih in tudi poslane fotografije 
so vedno bolj kvalitetne. Z njim bomo 
nadaljevali tudi prihodnje leto," je že 
napovedala Irena Sonc Šlenc.

Utrinek z odprtja razstave Kozolci v občini Medvode



DOMAČI KRAJI | 37 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: ALOJZ IZLAKAR

Društvo upokojencev Medvode je na začetku novembra šestič 
pripravilo Krompirjev dan. To je dan, ki je v znamenju krom-
pirjevih jedi. 
Letos so postregli kar 29 različnih – od juh in glavnih jedi do 
sladic. Iz krompirja se da pripraviti veliko dobrih in kvali-
tetnih jedi. Njihovo število je na Krompirjevem dnevu vsako 
leto večje, prav tako tudi število obiskovalcev. Prostori dru-
štva so pokali po šivih. V goste so namreč povabili tudi prija-
telje iz pobratenega Društva upokojencev Kočevje. 
Organizatorji na čelu z Majdo Tratar, ki je bila pobudnica tega 
dogodka, in Marijo Tome, predsednico društva, so veseli, da 
je Krompirjev dan tako dobro zaživel. 

Krompirjev dan pri upokojencih

Letos so iz krompirja pripravili kar 29 različnih jedi.

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Mešani pevski zbor Smleški žarek pod 
vodstvom zborovodje Tomaža Grajzarja 
se je 22. novembra predstavil na tra-
dicionalnem jesenskem koncertu. Na-
polnili so kulturni dom v Smledniku. 
Obiskovalci so uživali v glasbi, plesu, 
igri pa tudi v čarovniških trikih. Medse 
so znova povabili goste, tudi mlade ta-
lente, ki so popestrili njihov program. 
Tako so se predstavili še pevska in 
glasbena skupina Ropotavčki iz Druš
tva upokojencev Vodice, iz katerega je 
bila tudi plesna skupina Plesoče žab'ce, 
na klavirju sta navdušili Neli in Brina, 
člani otroške gledališke skupine Son-
ček z OŠ Simona Jenka Smlednik pa 
so se pod mentorstvom Brede Rovšek 
predstavili s skečem Čarodej in plesno 
točko.

Jesenski koncert Smleškega žarka

Mešani pevski zbor Smleški žarek na svojem tradicionalnem jesenskem koncertu
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 salon_lepote_z    salon lepote z

Cesta komandanta Staneta 4a
TC Spar Medvode  

(vhod 2, nasproti trgovine Kik) 
1215 Medvode

e-pošta: z.salonlepote@gmail.com

gsm: 040 848 230
Kupon velja za mesec januar 2020.

KUPON: 10% POPUST NA NEGO OBRAZA

Nudimo: � pedikuro  manikuro  masažo ��
 depilacijo  nego obraza

Vesel božič ter srečno novo leto 2020!
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V Medvodah so pretekli mesec nada-
ljevali spoznavanje antropologinje dr. 
Branislave Sušnik, ki se je rodila v Med-
vodah. S projekti skušajo obuditi spo-
min nanjo. Svoje znanstveno delovanje 
je posvetila preučevanju paragvajskih 
staroselcev. Rodila se je 28. marca 1920 
v Medvodah, umrla je 28. aprila 1996 v 
Asunciónu v Paragvaju, kjer je živela od 
marca 1951. Tam je še vedno izjemno ce-
njena. Prihodnje leto bo minilo sto let 
od njenega rojstva.
O dr. Branislavi Sušnik je bil že pred 
leti posnet film z naslovom Šamanka 
Branka. Predvajan je bil tudi 12. novem-
bra v Knjižnici Medvode na domoznan-
skem večeru o tej znanstvenici. Sledil 
mu je pogovor z režiserjem Matjažem 
Žbontarjem, ki je Sušnikovo označil za 
najbolj zanimivo Slovenko, njeno delo 
mu je predstavila umetnostna zgodo-
vinarka Irene Mislej, in antropologinjo 
Marijo Mojco Terčelj. Pred kratkim se je 
vrnila iz Paragvaja. Ukvarja se z anali-
zo dela in življenja Branislave Sušnik v 
okviru raziskovalnega projekta, katere-
ga namen je postavitev razstave ob stoti 
obletnici njenega rojstva. "Občudujem 
njeno izjemno voljo. Veliko je bilo ovir, a 
je vztrajala," je poudarila Terčeljeva.
Izvedeli smo številne zanimivosti, med 
drugim tudi to, da je živela samotar-
sko, veliko delala ... V zgodnjih pismih 
sestri je pojasnjevala tudi, kako je med 
staroselci nabirala slovar. Za domačin-
ske izraze (glagole, samostalnike in pri-
devnike) se je oddolžila z darili v obliki 
moke, soli, slanega krompirja in ciga-
ret. Slednje, ker je bila strastna kadilka. 
"Hotela sem jih malo pridobiti in sem 
jim sem in tja dala kakšno cigareto ali 

tobak. Tudi indijanske žene rade žvečijo 
tobak. Kmalu so se na to tako privadile, 
da so, še zlasti ena stara ženica, odprle 
usta le, kadar sem jim dala cigareto. Ni-
koli ne bom pozabila te stare Indijanke, 
kajti ko sem hotela poznati vse pridev-
nike v tobskem jeziku, me je to stalo kar 
celih štirinajst cigaret. Mlada Indijan-
ka, ki je bila že v misijonskem zavodu 
pri sestrah, je hotela piškote za otroka, 
zato sem morala indijanske glagole pla-
čati s piškoti. Mlade indijanske deklice 
so svoje samostalnike prodale za bom-
bone," je zapisala. Njena pot na odprave 
je bila dolga, tako v smislu poti same, ki 
je bila povrhu še nevarna, kot tudi pri 
pridobivanju različnih dovoljenj.
Domoznanski večer so obogatila nova 
spoznanja. Med udeleženci sta bila na-
mreč celo sorodnika Sušnikove. Dogo-
dek je bil del projekta Simbolni spome-
nik Branislavi Sušnik. Marca prihodnje 
leto bo v Medvodah v sklopu praznova-
nja stote obletnice njenega rojstva in v 
sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje 
še posebna razstava. Na obletnico bodo 
prihodnje leto spomnili tudi dogodki 
na državnem in mednarodnem nivoju. 
Osrednji bo odprtje razstave v Sloven-
skem etnografskem muzeju novembra 
2020 v sodelovanju Slovenskega etno-
grafskega muzeja in Etnografskega mu-
zeja Andrés Barbero iz Paragvaja.
Življenje dr. Branislave Sušnik je bilo v 
veliki meri posvečeno znanosti, ki se ji 
je kmalu zapisala. Koliko časa je živela v 
Medvodah, ni znano, prav dolgo pa ver-
jetno ne. Njen oče Jože Sušnik je bil na 
začetku druge svetovne vojne umorjen. 
O tem času ni rada govorila. Ko je ho-
tela zbežati v Italijo, so jo ujeli in zaprli 
v zaporu v Ajdovščini. Nato je odšla na 
Koroško in kasneje kot begunka v Rim 
k šolskim sestram. Leta 1947 je odšla v 
Argentino v Buenos Aires. Pot z ladjo je 

trajala en mesec in medtem se je nauči-
la špansko. Bila je izjemno nadarjena za 
jezike, kar se je potrdilo tudi kasneje. Na 
povabilo šolskih sester je odšla v misi-
jon med domorodce Toba. Proučevala je 
njihovo kulturo ter jezik in o tem izdala 
obsežno študijo. Leta 1951 je na povabi-
lo ustanovitelja Etnografskega muzeja 
Andrés Barbero odšla v Asunción v Pa-
ragvaju. Leta 1952 je prevzela vodenje 
muzeja in ga je vodila vse do svoje smrti 
leta 1996. Opravila je njegovo reorgani-
zacijo in povečala muzejsko zbirko. Ve-
liko je bila na terenu in organizirala je 
več odprav med staroselce. Za znanstve-
no proučevanje in stik z indijanskimi 
ljudstvi se je morala naučiti njihovega 
jezika. Znala je kar osem indijanskih je-
zikov. Proučevala je tudi druga avtohto-
na ljudstva v Boliviji in Braziliji. Dvajset 
let je na Filozofski fakulteti univerze v 
Asunciónu vodila katedro za ameriško 
arheologijo in etnologijo. V svoji dolgi 
in bogati znanstveni karieri je napisala 
teoretično osnovo za razvoj socialne an-
tropologije in zgodovine Paragvaja ter 
številne študije o običajih in jezikih po-
sameznih plemenskih skupnosti. Njena 
bibliografija zajema okoli sedemdeset 
del. Za življenjsko delo je leta 1992 pre-
jela paragvajsko nacionalno nagrado 
za dosežke v znanosti in bila posmrtno 
odlikovana za znanstveni prispevek k 
paragvajski identiteti. V svojem delo-
vanju je največji pomen pripisovala te-
renskemu delu. Njen moto je bil Med 
Indijance! S terena je prinašala bogato 
gradivo ter nato vneto katalogizirala in 
pisala. 
Ob stoti obletnici njenega rojstva bo 
Branislava Sušnik tudi skozi omenjene 
projekte gotovo dobila pomembnejše 
mesto tudi v slovenskem prostoru. Kot 
je dejala Terčeljeva, je še vedno čas, da 
jo bomo znali ceniti.

Nova  
spoznanja  
o Branislavi  
Sušnik
Ob stoti obletnici rojstva bo 
antropologinja Branislava 
Sušnik gotovo dobila 
pomembnejše mesto tudi v 
slovenskem prostoru.

O Branislavi Sušnik sta spregovorila Matjaž Žbontar, režiser filma Šamanka Branka, in 
antropologinja Marija Mojca Terčelj (v sredini). Pogovor je vodila Barbara Pregelj.
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So dnevi in trenutki
polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo
in si tiho zaželimo,
da ne mine.

Mizarstvo Stare Roman s.p.
Sp. Senica 21c, Medvode
mizarstvo.stare@evj-kabel.net
T: 041 695 272

MAJA BERTONCELJ, FOTO: IZTOK PIPAN

Turistična zveza Slovenije je na zaključni prireditvi Moja 
dežela – lepa in gostoljubna 2019, ki je bila minuli mesec, 
podelila tudi priznanja turističnim delavcem. Za prizadev-
no prostovoljsko delo v turistični društveni organizaciji ga je 
prejela Joži Kumer iz TD Hraše.

"V društvu, ki beleži 30 let svojega delovanja, se zavzema-
mo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, krepitev 
turističnega razvoja kraja ter za povezovanje vaščanov v 
prijetnem druženju. Res da je naše društvo majhno, a zato 
toliko bolj aktivno. Prav zato je še kako pomembno, da je 
med nami Joži, ki je vedno pripravljena delati za dobro dru-
gih. Že vrsto let v našem društvu več kot uspešno opravlja 
kar dve funkciji: tajnika (od leta 1997) in blagajnika (od leta 
1995). Skrbi za organizacijo vseh dogodkov, ki jih pripravlja-
mo preko celega leta in so že zdavnaj presegli ne le občin-
skih, ampak nekateri od njih tudi državne meje. Verjetno se 
marsikdo v kraju niti ne zaveda, da za vsemi temi dogodki, 
ki bogatijo naš kraj, bdi ona, ki ji je skrb za naš kraj in za lju-
di v kraju taka vrednota, da je pripravljena velik del svojega 
prostega časa posvetiti temu, da se imamo v Hrašah prijetno 
in lepo," so med drugim zapisali v obrazložitvi.

Priznanje za Joži Kumer

Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije, je podelil 
posebno priznanje Joži Kumer iz TD Hraše. 

Na začetku novembra je zaživel nov povezovalni turistični portal 
šestih občin LAS za mesto in vas, ki je posledica uspešne kan-
didature projekta "Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma" 
na javnem pozivu v letu 2017. Nosilec oziroma vodilni partner 
projekta je bila Občina Medvode, vsebinsko je zadevo pripravil 
in usklajeval Javni zavod Sotočje Medvode. Kot so pojasnili, je 
projekt Od mesta do vasi v skupni spletni portal povezal občine 
Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Namen je 
spodbujanje turizma in kulturnega udejstvovanja krajanov in obi-
skovalcev njihovih krajev. Projekt je sofinanciral Evropski kmetij-
ski sklad za razvoj podeželja. Spletni portal si lahko ogledate na 
naslovu www.odmestadovasi.si. M. B.

Turistični portal
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Srečno novo leto 2020 vam želi

SREČNO 2020!
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Cesta  na  Svetje  30  
1215 Medvode,  Slovenija

Tel:  01/36 1 33  90  
GSM:  041/73  44  64

info@mizarstvo-kajzer.si
www.mizarstvo-kajzer.si

Vesel božič in srečno 
novo leto 2020!

Nedavno sta priljubljena spletna vplivneža Teja Perjet in Jani Jugovic dahnila usodni da. 
Se je pa Teje dotaknila zgodba malega Krisa in že v času, ko so zbirali denar zanj, je raz-
mišljala, kako bi lahko pomagala. Vendar se je vse skupaj odvilo zelo hitro in denar za 
pogumnega fantka je bil zbran prej, preden bi se lahko dobrodelni dogodek, ki se ga je 
namenila organizirati, realiziral. Z nekaj pomoči pa ga je vseeno speljala. Tako je športna 
dvorana v Medvodah konec novembra gostila dobrodelni dogodek Ostani človek, kjer so 
zbirali prostovoljne prispevke za otroke z redkimi boleznimi, namenili pa so ga za Sklad 
Vilijem Julijan. Povabilu za nastop na dogodku se je odzvalo lepo število domačih glasbe-
nih imen, prišli so spletni vplivneži, otroci pa so lahko uživali tudi v otroškem kotičku in si 
privoščili obrazno poslikavo. A. B.

Ostani človek

Teja v družbi Nine in Gregorja Bezenška, staršev Vilijema Julijana, ki je izgubil bitko  
z boleznijo

Svarunova noč v Jedru preganja zimske meglice. / Foto: arhiv prireditve

V Klubu Jedro je 22. novembra potekala Svarunova noč, edinstven glasbeni dogodek, ki 
skozi kombinacijo folk in metal ritmov obuja mistično atmosfero preteklosti. Tradicionalno 
daritev glasbenim bogovom so tokrat opravili prekmurski temni simfoniki Dark Sphere, 
ki so se predstavili s svežim albumom Gemini. Sledila jim je zasedba Agan: atmosferični 
Tolminci so v zadnjih letih obiskali zavidljivo število odrov, konec lanskega leta pa posneli 
album De Profundis, pravo epsko razodetje. Častni gostje so tokrat vihteli zastavo Slova-
ške: Achsar so pravo poosebljenje epskega folk metala, tudi tokrat so poskrbeli za vse pri-
vržence melodičnih rifov in bojnih vzklikov, manjkalo pa ni niti poganskih napitnic. Raz-
gret oder so za konec prepustili zanesljivim rokam priljubljenih črnometalskih romantikov 
Dekadent. S skladbami še svežega albuma The Nemean Ordeal so tudi tokrat poskrbeli za 
mojstrsko zvočno doživetje, ki nikogar ni pustilo ravnodušnega. Poleg koncertnega doga-
janja so si obiskovalci postregli z domačimi izdelki ter si ogledali tematsko razstavo Med-
voščanke Karmen Jeraj, ki je temačni atmosferi Svarunove noči dodala še poseben pečat. 
Pred vrati je morda res mrzla zima, toda v Jedru so nanjo več kot dobro pripravljeni. S. L.

Tradicionalna Svarunova noč

Srečno 2020!

trgovina s konjeniško, 
kmetijsko opremo in 
opremo za predelavo 

mesa
Zbilje 4h, 1215 Medvode
01 36 15 145, 041 689 980

Delovni čas:  
ponedeljek–petek  

od 8h do 18h,  
sobota od 9h do 12h.
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Prostovoljci društva Reks in Mila iz Med-
vod so 29. in 30. novembra na Tržnici 
Medvode imeli posebno stojnico, ki je 
bila založena z unikatnimi, ročno izde-
lanimi darili. Pekli so tudi palačinke. Vse 
to za dober namen. "Zbiramo prostovolj-
ne prispevke za društvo Reks in Mila, ki 
pomaga živalim, predvsem hranjenju 
prostoživečih mačk in psov, in pogosto 
krije tudi stroške za njihovo zdravlje-
nje, kar ni poceni. Zelo smo se potrudi-
li. Večino izdelkov smo naredili sami. 
Priprave so potekale dva meseca. Upam, 

da bo naša akcija uspešna," je v imenu 
organizatorjev povedala Lana Garin in 
nato dodala, da so bili z odzivom zado-
voljni: "Zbrane prispevke bomo porabili 
za hrano in oskrbo živali v občini Med-

vode. Stojnico bomo znova imeli 6. in 7. 
decembra. Pomoč pa potrebujemo tudi 
pri hranjenju živali." Prostovoljci Dru-
štva Reks in Mila občanom želijo veliko 
zdravja in vse dobro v letu 2020. 

Stojnice  
z unikatnimi 
darilci za dober 
namen

Prostovojci Društva Reks in Mila so pripravili pester izbor ročno izdelanih daril.

Adventni čas, ki ga začenjamo, je čas pri-
čakovanja. Čas, ko se kristjani pripravlja-
mo na praznovanje Jezusovega prihoda 
med nas, za vse skupaj pa čas, ko se še bolj 
posvetimo svojim najdražjim in jih skuša-
mo po svojih močeh razveseliti. Če ne dru-
gače – tudi s primernim darilom. Mnogi 
med nami pa ravno v tem času doživljajo 
največje stiske. Ne le da svojim najdražjim 
ne morejo kupiti darila, kot si ga želijo; ve-
dno več je ljudi, ki si ob bornih prejemkih 
ne morejo zagotoviti niti najosnovnejših 
potreb po hrani, obleki in toplem domu.
Leto za letom se ob tednu Karitas v nji-
hovem imenu župnijske Karitas, ki de-

lujemo v občini Medvode, obračamo na 
vas. Vaša velikodušnost nas vedno zno-
va razveseljuje in nam vliva upanje, da 
solidarnost in dobrohotnost med nami 
še nista povsem zamrli. V tednu Karitas 
nas letos nagovarja geslo Dobro iz vsa-
kega srca. Vabi nas k sočutju, dobroti in 
konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski. 
Vsako človeško srce je namreč zmožno 
dobrote, pa čeprav je to le dobra misel in 
želja, dobra beseda in spodbuda.
Naj se vam za vse dobro, kar prihaja iz 
vašega srca, toplo zahvalimo. Tudi letos 
bomo veseli vaše pomoči, s katero bomo 
v prihajajočih zimskih mesecih lahko 

pomagali najbolj potrebnim družinam v 
naši občini. V imenu župnijskih Karitas, 
ki delujemo v občini Medvode, smo letos 
za izvedbo te akcije zadolženi v Župnij-
ski karitas Pirniče, zato lahko sredstva, 
če se boste odločili za finančno pomoč, 
nakažete na transakcijski račun Župnij-
ske Karitas Pirniče, Zg. Pirniče 74b, 1215 
Medvode, SI56 0202 1025 3468 769.
Že vnaprej se vam za vašo velikodušno 
pomoč iskreno zahvaljujemo in vam 
želimo poglobljeno pripravo na božič, 
nato pa mirno in veselo praznovanje. 
ŽK Pirniče, ŽK Preska, ŽK Smlednik,  
ŽK Sora in ŽK Sv. Katarina

Dobro iz vsakega srca
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FOTO: PETER KOŠENINA

Noč parkeljnov v Goričanah je letos po-
tekala v osmi izvedbi. Leta 2012 se je za-
čela pisati zgodba, ki je vsako leto večji 
spektakel. Prireditev vsakič obišče več 
obiskovalcev.

PRESEGLI PRIČAKOVANJA

"Želel sem si, da bi videl kaj takšnega. To 
se mi je uresničilo. Noro. Ganjen sem. Tež-
ko je reči, koliko obiskovalcev se je zbralo, 
ocenjujem pa, da okrog osem tisoč," so 
bile ob pogledu na množico parkeljnov in 
obiskovalcev besede Jakoba Knifica, vodje 
prireditve iz Turističnega društva Goriča-
ne - Vaše. Obiskovalci so se začeli zbirati 
že eno uro pred začetkom sprevoda par-
keljnov, s katerim se je začela prireditev. 
Zvrstilo se je 24 skupin iz Slovenije, Avstri-
je, Italije in Hrvaške. Organizatorji so le-
tos pripravili kar nekaj sprememb, najve-
čja je bila pri sami trasi sprevoda. "Trasa 
je nova in poteka pod Gradom Goričane. 
Je nekoliko krajša kot prejšnja, dolga je 
šeststo metrov, je pa zato širša, ob njej se 
na obeh straneh lahko zvrsti več obisko-
valcev, boljše je ozvočenje, razsvetljava, 
skratka, spektakel je še večji. Zelo sem 
zadovoljen," je dejal Knific. 

ODZIVI OBISKOVALCEV

"Peklenščki" so nagnali vsaj malce 
strahu v kosti ne le otrokom, temveč 
tudi odraslim. Obiskovalci so bili nav-
dušeni. Mark iz Medvod jih je opazo-
val že med pripravami za sprevod. "Na 
Noči parkeljnov v Goričanah sem tre-
tjič. Maske so mi všeč, ker so malo gro-
zne. Malo se jih pa vseeno bojim." Ja-

nez Bogataj je prišel iz Reteč v sosednji 
škofjeloški občini: "Letos sem prvič, saj 
mi v preteklih letih časovno ni uspelo. 
To je zanimiv običaj in z zanimanjem 
pričakujem različne maske, da vidim 
kreativnost skupin iz različnih držav. 
Vsaka ima nekaj svojega." Vida Bališ pa 
je domačinka: "Prav se mi zdi, da so se 
fantje lotili takšne prireditve. Zelo so 
pogumni, da jo izpeljejo, in upam, da 
jih bo ta pogum držal še naprej. Prav 
je, da se tudi v Goričanah enkrat letno 
zgodi nekaj, kar se morda prej že dolga 
leta ni. Parkeljni so zagotovo kulturna 
dediščina, in če so prisotni že toliko let, 
naj se tradicija nadaljuje, tudi v naši 
vasi."

POSEBNO LETO ZA GORIČANSKE  
PARKELJNE, IZDALI KNJIGO

Vsaka skupina je posebna, kar nekaj 
jih je v svoj nastop vključilo ogenj, dim, 
motorna vozila ... Pina Kopač Maletič, 
predstavnica Hudob Sorških, parkeljnov 
iz Sore, je povedala: "Hudobe Sorške so 
letos posodobile svoje mašine, sledimo 
tradiciji. Priprave se začnejo že precej 
prej. V naši skupini so tudi dekleta. Noč 
parkeljnov v Goričanah je super spek-
takel, organizatorji vložijo veliko truda 

Spektakel parkeljnov v Goričanah
Noč parkeljnov v Goričanah je bila rekordna v vseh pogledih. Ob spremenjeni trasi  
je bilo več tisoč obiskovalcev. Ogledali so si sprevod štiriindvajsetih skupin parkeljnov 
iz štirih držav. Z izdajo knjige so počastili pol stoletja miklavževanja v Goričanah.

Predstavilo se je 24 skupin iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške.

Sodelujejo tudi dekleta.
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SLAVKOV DOM
GOSTILNA BELŠAK

Dušan Belšak, s. p.
GOLO BRDO 8, 1215 MEDVODE
info@gostilna-belsak.si

Odprto:  torek 11.00-16.30, sreda-petek 
11.00-20.30, sobota 10.00-20.30,  

nedelja 10.00-19.00, prazniki 10.00-17.30, 
ponedeljek zaprto.

SREČNO NOVO LETO!
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Kavarna 4 mačke, Center Medvode, T: 01 36 17 963

Vesel božič in srečno  
novo leto 2020!

Kavarna 4 mačke, Center Medvode, T: 01 36 17 963
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AVTOMEHANIKABORUTJAKŠE,s.p.
Vikrče23c,1211LjubljanaŠmartno,

tel.:015110044,e-pošta:borut-jakse@siol.net

VPRIHAJAJOČEMLETUVAMŽELIMO
VARNOINSREČNOPOT!

VW
SEAT
AUDI

ŠKODA

VSEM ŽELIMO 
VESEL BOŽIČ, 
OBILO 
ZDRAVJA  
IN SREČE 
V NOVEM LETU! 
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in želim jim, da nadaljujejo po tej poti." 
Med skupinami so bili tudi Goričan-
ski parkeljni, za katere je letošnje leto 
posebno. Beležijo petdeset let organizi-
ranega in neprekinjenega miklavževa-
nja po vasi. Ob tej priložnosti so izdali 
knjigo, v kateri so predstavili to dolgo-
letno tradicijo. Idejo, da se zaznamuje 
50-letnica miklavževanja, je dal Mar-
ko Sušnik, koordinatorica projekta pa 
je bila Jelka Sušnik. Knjiga ima naslov 
Zlata tradicija Miklavževanja v Goriča-
nah. "Knjiga je zelo bogata s slikovnim 
gradivom. Najprej smo nameravali 
izdati manjšo knjižico, da obeležimo 
obletnico, na koncu pa je nastala knji-
ga, ki ima 120 strani. Je zelo lep izde-
lek, na katerega smo člani društva zelo 
ponosni. Zelo veliko nam pomeni. Brez 
Jelke in Marka Sušnika nam tega ne bi 

uspelo. Vložila sta ogromno časa. Prvi 
natis je v 250 izvodih, na prodaj je tudi 
na prireditvi. Želimo si, da obiskovalci 
vidijo našo tradicijo, prav tako tudi lju-
dje izven občine," je na to temo povedal 
Knific in še dodal, da je razviden tudi 
sam razvoj miklavževanja v Goričanah, 
katerega raven so postavili na višjo sto-
pničko.
Tako z miklavževanjem kot tudi z No-
čjo parkeljnov v Goričanah bodo nada-
ljevali. "V prihodnje si želimo, da bi se 
predstavilo še več skupin. Je pa takšen 
dogodek za društvo, ki temelji na pro-
stovoljstvu, resnično velik projekt. Če 
ne bi bilo toliko srčnih, zagnanih pro-
stovoljcev, ga zagotovo ne bi mogli izpe-
ljati," je še dejal Knific. 
Prireditev se je nadaljevala z zabavo s 
skupino Poskočni muzikanti. 

Goričanski parkeljni

Grozne maske prestrašijo še tako pogumne obiskovalce.
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MAŠA LIKOSAR

Letos gostijo tri prostovoljce, in sicer iz 
Finske, Bosne in Hercegovine ter Fran-
cije, ki bodo pri njih devet mesecev 
ustvarjali multimedijske vsebine. Dvaj-
setletni Stefan Antić iz Bosne in Herce-
govine, dvajsetletna Finka Sokorey Mo-
hamed in 24-letni Francoz Simon Parsy 
so k njim prišli v začetku meseca okto-
bra, v Medvodah pa bodo ostali vse do 
konca junija. Skozi celoten projekt bodo 
prostovoljci pridobivali znanje s pomo-
čjo mentorjev, mladih Medvoščanov, ki 
so vpeti v delovanje mladinskega cen-
tra že dolgo časa. Luka Ilinčič skrbi za 
fotografijo, Max Petač pa skrbi za video 
vsebine. Delavnica za prostovoljce po-
teka enkrat tedensko, kjer preizkušajo 
novo obliko fotografiranja in snemanja, 
preostale dni pa prostovoljci naučene 
vrline uporabljajo na dogodkih, ki po-
tekajo v medvoški občini. Poleg multi-
medijskih vsebin gostje v času projekta 
pridobijo tudi številne izkušnje in zna-
nja. Pri vključevanju v lokalno okolje in 
pri beleženju pridobljenega znanja jim 
pomaga mentorica Urša Perčič. Svoje 
znanje bodo prostovoljci po novem letu 
prenesli tudi na lokalno mladino, ko 
bodo enkrat tedensko dva meseca pote-
kali tečaji na vseh osnovnih šolah v ob-
čini Medvode. Mladi se bodo tako imeli 
možnost naučiti osnov multimedije, 
po končanih delavnicah pa bodo svo-
je znanje lahko še nadgraditi, saj bodo 

delavnice potekale še v Klubu Jedro. V 
zadnjem delu projekta bodo prostovoljci 
izdelali končni produkt po lastni želji. 
Trenutno še nimajo načrtovanega kon-
kretnega produkta, vendar se že kažejo 
obrisi in ideje.
Prostovoljci se tudi udeležujejo številnih 
dogodkov, ki potekajo v občini Medvo-
de, in tako občanom predstavljajo svojo 
kulturo in običaje. Na ta način Med-
voščani spoznajo razlike med narodi, 
mladi pa predvsem vidijo možnost za 
vključitev v projekte Evropske solidar-
nostne enote. "To nam je v zavodu ve-
lik izziv, saj si želimo poslati vsaj enega 
Medvoščana na mednarodno izmenja-
vo. Zato bi povabil vse mlade, ki imajo 
željo po neformalnem izobraževanju v 
tujini in spoznavanju novih kultur, da 
se javijo v Klubu Jedro, kjer jim bomo 
podali vse potrebne informacije," so po-
vedali v zavodu. 
Prostovoljci se med izvajanjem projekta 
učijo tudi slovenskega jezika, zato lahko 
z njimi že spregovorite kakšno sloven-
sko besedo. Vsi trije so povedali, da so v 
Sloveniji prvič, navdušile so jih naravne 
znamenitosti Slovenije, ki pa se nekoli-
ko razlikujejo od tistih v njihovih drža-
vah. Simon Parsy nam je zaupal, da je 
doslej obiskal Postojnsko jamo, Bled, Ko-
per, Piran, Ljubljano, Litijo in Krško. Ste-

fan Antić je opazil kulturne razlike, So-
korey Mohamed pa pravi, da so Slovenci 
bolj odprti in prijazni kot njeni rojaki. 
Zadnji petek v novembru so v Klubu Je-
dro pripravili tudi edinstven dogodek 
v Sloveniji. Gostili so petdeset prosto-
voljcev, ki trenutno delujejo v različnih 
projektih Evropske solidarnostne enote 
(ESE) po Sloveniji. Dogodka so se udele-
žili prostovoljci iz 13 držav in 17 organi-
zacij, kar je za organizatorje zelo velik 
uspeh, saj se je število udeležencev v 
primerjavi z lanskim letom podvojilo 
in je tako pri dogodku sodelovala sko-
raj polovica vseh prostovoljcev, ki so 
trenutno v Sloveniji. Cilj dogodka je bil 
spoznati projekte in prostovoljce soro-
dnih organizacij in jim tako omogočiti 
mrežo poznanstev za obdobje njihovega 
projekta. "Ugotavljamo, da so projekti 
ESE zelo dobro sprejeti v lokalnem oko-
lju in prinašajo številne koristi za lokal-
ne prebivalce, zato bomo nadaljevali v 
prihodnjih letih. V projekte bomo vklju-
čevali različne prostovoljce iz različnih 
držav in tako lokalnemu prebivalstvu 
vsako leto omogočili spoznavanje raz-
ličnih kultur, mladim pa prostor in 
vsebino za koristno preživljanje proste-
ga časa in pridobivanje neformalnega 
znanja," so povedali v Javnem zavodu 
Sotočje Medvode. 

Gostijo prostovoljce iz treh držav 
Javni zavod Sotočje Medvode, ki v projektih prostovoljstva deluje vse od leta 2011, 
letos izvaja nadgradnjo lanske uspešne multimedijske delavnice z lokalno mladino. 
Nacionalna agencija MOVIT je lani njihov projekt izbrala kot primer dobre prakse. 

Prostovoljci iz Francije, Finske in Bosne in Hercegovine (na sredini) bodo v Sloveniji vse do 
konca junija. / Foto: Urša Perčič 
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V prihajajočem letu 2017 

Vam želimo zdravja, sreče, veselja 

Osebnega zadovoljstva in 

Izpolnitev skritih želja 

 

Dragočajna 

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h 

V prihajajočem letu 2017 

Vam želimo zdravja, sreče, veselja 

Osebnega zadovoljstva in 

Izpolnitev skritih želja 

 

Dragočajna 

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h 

Novo leto približuje se,
Naj Vam želje izpolnijo se vse.

Zdravja, sreče in veselja
Vam v 2020 želi

Vabljeni vsak dan od  10. do 23. ure.
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sončne elektrarne

vetrne elektrarne

toplotne črpalke

sončni kolektorji

zbiralniki deževnice

bio čistilne naprave

peči na biomaso

električna kolesa

Tehnosol d.o.o.
Zg. Pirniče 45a
1215 Medvode

01 3623 023
info@tehnosol.si
www.tehnosol.si

tehnosol
BODI MODER - MISLI ZELENO

Srečno 2020!

 

 

Vesele božične praznike,
varno in

srečno v letu 

Živas commerce d.o.o.

Oprema za gasilstvo
reševanje  in

civilno obrambo www.zivas.si

zivas.si

 

2020!
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www.hortika.si

Simbol Vrtnarstvo Hortika:  

  

Simbol Vrtnarstvo Hortika:  

  

Vrtnarstvo Hortika
Monika Mohar, s.p., Goričane 37, Medvode, nasproti gradu Goričane

... ZA VSE LETNE ČASE

Želimo Vam tople božične  
praznike v krogu družine in 
uspehov polno leto 2020!

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Minuli mesec je bila predstavitev knjige z naslovom Prva 
dama Melania Trump – Kot je bila, ki je podnaslovljena z Raz-
kritje neznanih zgodb in mladostnih fotografij. Avtorja sta 
fotograf Nino Mihalek in publicist Igor Omerza. Prvo damo 
Združenih držav Amerike predstavljata, ko je bila stara 21 in 
22 let in še Melanija Knavs.

Kot pravita, knjiga temelji izključno na resničnih dejstvih, 
avtentičnih fotografijah in dokumentih. Knjiga je sestavljena 
iz petih poglavij: Fotograf Nino in 21-letna študentka Mela-
nija, Mlada Melanija ‒ lepota po slovensko, Snemalec Aleks 
in 22-letna tekmovalka Melanija, Mlada Melanija ‒ Look of 
the Year in Raziskava o zakoncih Trump. Fotografije je pred 
več desetletji v Ljubljani posnel tedaj še modni fotograf Nino 
Mihalek. Pisalo se je leto 1991, ko je hitel v filmski studio in 
zagledal Melanijo Knavs, ki je graciozno in zlagoma hodila 
po pločniku Poljanske ceste. Pritegnila je njegovo pozornost 

in predlagal ji je sodelovanje. Kot pravi, je pristala na takoj-
šnje testno fotografiranje. Prostor fotografiranja je predlagala 
Melanija. Kot piše v knjigi, je bila njena ideja, da se dobita na 
vrtu bližnjega dijaškega doma, imenovanega po Ivanu Can-
karju. Tudi Ninu se je zdel predlog primeren. Čez nekaj ur sta 
se dobila. Fotografiranje je trajalo samo slabih deset minut in 
v tem času je Nino naredil štirinajst fotografskih posnetkov. 
Dve njeni fotografiji je po dogovoru poslal tudi v Milano, v eno 
izmed prestolnic svetovne mode.
In prav te fotografije so objavljene tudi v knjigi. To je sploh 
njihova prva objava, ki je, kot pravi Mihalek, požela zanima-
nje tudi že izven slovenskih meja, tudi v Združenih državah 
Amerike.

Knjiga o prvi dami
Fotografije je prispeval Nino Mihalek z 
Golega Brda, ki je za knjigo dal tudi idejo.

Nino Mihalek s knjigo, na katero je zelo ponosen

Fotografiranje je trajalo samo slabih deset minut 
in v tem času je Nino Mihalek naredil štirinajst 
fotografskih posnetkov.
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Marjan Petač je znanje in ljubezen do 
strojenja kož podedoval po dedku. Ta je 
trgoval s kožami, ukvarjal se je tudi s 
preparatorstvom in delal v Prirodoslov-
nem muzeju Slovenije. Po končanem 
vojaškem roku je Marjan dvanajst let 
delal kot vzdrževalec v papirnici v Gori-
čanah, nato je postal tehnološki višek. 
Tedaj si je zgradil delavnico za strojenje 
kož, obiskoval je tudi stare mojstre stro-
jenja, kjer je pridobival znanje, študi-
ral je zgodovinske vire o Srednjeveških 
usnjarjih in izdelovalcih pergamenta. 
Klub temu da je leta 1992 pridobil vsa 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
strojenja kož drobnice in divjadi, se ni 
odločil za strojno, polindustrijsko obra-
tovalnico. Zakaj? Ker se je tedaj proti 
krznu začela gonja. "Krzno ni bilo več 
moderno, tudi zime so postale milejše. 
Začel sem razmišljati o preusmeritvi, 
ob tem pa sem se zavedal, da so kože 
divjadi in drobnice čudovita surovina, 
ki dajejo neverjetno široko paleto mo-
žnosti predelave in uporabe," je pojasnil.

Marjan Petač je kvaliteti vedno dal pred-
nost pred kvantiteto. Pri njem je bil vselej 
prisoten čut za ekologijo. "Kvaliteto po-
skušamo uresničevati z uporabo narav-
nih materialov in z reciklažo odpadkov. 
Zelo dobro poznam sodobne tehnologije 
in materiale, ki se trenutno uporabljajo 
v usnjarski industriji, vendar moj namen 
ni slediti tem trendom, ker se kot rokodel-
ska delavnica ne moremo kosati s tehno-
loško in strojno visoko razvito industrijo, 
ki največkrat ni ravno ekološka. Zato in 
zaradi cene delovne sile se ta industrija 
seli na vzhod in na Kitajsko. V Sloveniji 
pa je praktično izumrla. Z obrtno-strojno 
predelavo kož se pri nas ukvarjamo le še 
nekateri obrtniki," pripoveduje Petač. 
V svoji domači butični delavnici Mar-
jan izdeluje belo usnje oziroma galun-
sko usnje, ki je prav takšno kot v času 
starega Rima, ko so ga imenovali alu-
ta. Pri tem uporablja najstarejši način 
mineralnega strojenja usnja na svetu, 
ki je pravzaprav kombinacija mineral-
nega in mastnega strojenja, pri čemer 

se uporabljajo izključno naravne sesta-
vine.
Uspelo mu je narediti tudi taninsko ozi-
roma vegetabilno usnje, kjer kožo obde-
luje z lesnimi tanini. "To je najstarejši 
način predelave surovih kož v usnje. Kot 
strojila uporabljamo smrekovo lubje in 
kostanjeve ter hrastove tanine. Da dobi 
usnje polnost, mehkobo ter vonj tisoč-
letij, pa je treba pripraviti še pravo ma-
ščobo, ki se vtre v usnje," je povedal.
Najžlahtnejše delo – pa pravi Marjan 
Petač – je izdelovanje pergamenta, ene 
izmed najstarejših podlag za pisanje, za 
kar je pridobil ustrezno mnenje Obrtno-
-podjetniške zbornice Slovenije. Po tisoč 
let starih risbah in zapisih si je goričan-
ski rokodelec izdelal orodje in okvirje 
za izdelavo pergamenta. "Izdelujem ga 
popolnoma ročno po recepturah iz sre-
dnjega veka. Za vsak kos pergamenta je 
treba vedeti, čemu bo namenjen, saj se 
glede na namen uporabe prilagodi teh-
nologija izdelave," je povedal sogovornik 
in še zaupal, da je njegov pergament 
primeren za knjigoveštvo, restavrator-
stvo, kaligrafijo, tiskanje; izdeluje pa ga 
iz kozje ali jagnječje kože oziroma kože 
srnjadi. Petač po naročilu izdela tudi 
srednjeveški oziroma renesančni bo-
ben, keltske torbice, mošnjičke, replike 
srednjeveških kodeksov.
Za konec nam je povedal, da z vsakim 
izdelanim kosom odstira tančice prete-
klosti in prodiramo v skrivnosti davno 
minulih časov, ki so še vedno ohranjeni 
na čudovito iluminiranih straneh sre-
dnjeveških kodeksov. "Delo mi je v užitek 
in trudim se, da bi razveseljeval s prav 
takim kosom pergamenta ali usnja, kot 
ga potrebujete pri restavriranju kodeksa 
ali pa za kaligrafsko stvaritev," je sklenil 
Marjan Petač.

Z rokodelstvom 
odstira tančice 
preteklosti 
Rokodelec Marjan Petač 
iz Goričan se ukvarja 
s strojenjem kož po 
naravnih postopkih, ki  
so stari več stoletij.

Marjan Petač izdeluje pergament po recepturah iz srednjega veka. / Foto: osebni arhiv

Mošnjički, ki so nastali v butični delavnici Marjana Petača / Foto: osebni arhiv



REBOLJ, d.o.o., MEDVODE
ŠKOFJELOŠKA CESTA 33, 1215 MEDVODE
Tel.: 01 361 77 50, 361 13 52
Faks: 01 361 77 51
GSM: 041 633 845
E-pošta: a.rebolj@siol.net
http://www.rebolj-sp.si

 izdelovanje ščetk, čopičev in omel
  izdelovanje in obnavljanje ščetk za industrijo,  

obrt in kmetijstvo
Ob izteku starega in začetku novega leta vsem poslovnim partnerjem in zvestim 
strankam želimo vesele božične praznike ter srečno in uspešno novo leto 2020.

Osemenjevalni center Preska
Cesta v Bonovec 1 
1215 Medvode
Tel.: (01) 361 12 66  
Faks: (01) 361 37 28
E-pošta:osemenjevalni.center.preska@siol.net
www.ocpreska.lj.kgzs.si

Zadovoljitizahteveodjemalcevalicelo
presečinjihovapričakovanjajevodilo
OsemenjevalnegacentraPreska.Vposlovanje
vnašamoizboljšave,stempasmosepridružili
klubumodernihpodjetijzmodernim
načinomposlovanja,kjerosredotočenost
naodjemalcainskrbzazaposleneigra
glavnovlogo.Čebodozadovoljnirejci,ki
prireprodukcijisvojihčreduporabljajo
semebikov,proizvedenovOsemenjevalnem
centruPreska,bomozadovoljnitudimi.

Vupanju,dabomouspešnosodelovali
tudivprihodnje,vsemsvojimodjemalcem
invsembralcemželimovelikouspehov
vprihajajočemletu.
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Prijetne praznike in srečno 2020!
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je konec 
novembra znova odprla vrata Ledena de-
žela. Ledene skulpture bodo na ogled do 
6. januarja vsak dan od 10. do 23. ure.
Skupna točka razstavljenih skulptur je 
Ljubljana. Miro Rismondo iz Valburge, 
ki je idejni vodja Ledene dežele, je z eki-
po slovenskih in tujih umetnikov ideje 
črpal iz zgodovine Ljubljane, od koli-
ščarjev do Rimljanov in vse do Plečnika. 
Tudi letos ne gre brez zmajev, slikate pa 
se lahko tudi na pravi rimski bojni ko-
čiji ali v ledenem avtomobilu. Prisedete 
lahko na klopco k Jožetu Plečniku in si 
ogledate njegovo v led izklesano Kate-
dralo svobode, Plečnikovo zamisel za 

slovenski parlament, ki jo je udejanjil 
Janez Dolšak. Po nekaj letih so znova na 
ogled tudi lesene jaslice, otroci se zape-
ljejo po ledenem toboganu, ki je najvišji 
in najdaljši do sedaj ... Kot vsako leto je 
odprt ledeni bar.
Skulpture so ročno delo, umetniki pa 
so se ledu lotili z motornimi žagami, 
rezkalniki, kotnimi brusilkami, dleti 
ter celo likalniki in sušilniki za lase. 
Ustvarjali so jih šestindvajset dni. Raz-
prostirajo se v veliki dvorani, ohlajeni 
na minus pet stopinj Celzija.

Od koliščarjev 
do Plečnika 
Ledena dežela bo odprta  
do šestega januarja. 

Miro Rismondo v Ledeni deželi ob skulpturi 
Jožeta Plečnika, ki jo je izdelal 
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Vse redkeje srečujemo pare, ki bi tako 
uživali v družbi drug drugega, kot to lah-
ko opazimo pri zakoncih Batagelj. Resda 
si delita strast do plesa, a tudi sicer je 
med njima vidna močna vez. Obstajajo 
ljudje, ki so si pač usojeni. Njuno življe-
nje zadnja tri leta bogati še hči Iva.
• Kako sta se sploh znašla v plesu?
Jurij: Bil sem hiperaktiven otrok in ve-
dno pripravljen na kakšno neumnost. 
(smeh) Tako se je na šoli pokazala mo-
žnost vpisa na plesni tečaj in sem se od-
ločil, da poskusim. Mamo bi skoraj kap, 
ko je slišala, da sem se vpisal na plesne, 
jaz sem pa vse skupaj takoj vzljubil. Zelo 
rad nastopam in to je bilo neke vrste 
nastopanje. Takrat sem bil star dva-
najst let, kar je sicer za vstop v tekmo-
valni svet plesa že lahko pozno.
• Ste se takoj odločili za latinskoame-
riške plese?
Jurij: Takoj. Bil sem zelo ambiciozen in 
v kratkem času sem hitro napredoval.
• In potem ste ostali v tem?
Jurij: Da, ker mi je všeč ta vrsta izraža-
nja, nastop, sam performans.
• Pa vi, Jagoda, kako pa je šlo pri vas?
Jagoda: V šoli smo dobili letak za vpis v 
plesno šolo. Večina je bila za, a sem pri-
šla edina. Ko sem bila že pri vratih, sem 
se želela obrniti, pa so me prepričali in 
sem poskusila. Ravno tako sem bila sta-
ra dvanajst let. Vedno sem rada plesala, 
tako da mi je bilo takoj všeč, a za latin-
skoameriške plese sem se odločila po 
enem letu v plesni šoli. Jurija sem spo-
znala precej kasneje in je bil vedno moj 
vzor. Spominjam se, da sem imela nad 
posteljo njegov plakat. Takrat je bil že 
zelo uspešen. Ko me je poklicala njego-
va trenerka in vprašala, ali bi poskusila 
plesati z njim, nisem mogla verjetni, da 
se to res dogaja.
• Koliko pa ste bili stari? Ste že tek-
movali?
Jagoda: To je bilo leta 1998. Osemnajst 
let sem imela.
Jurij: V tistem času sva s prejšnjo ple-
salko zaključila sodelovanje in sem 

razmišljal, kako naprej. Tudi o tujini, o 
Ameriki in tudi o tem, da neham plesa-
ti, ko sem se odpravil v takratni plesni 
klub v Ljubljani in mi je trenerka rekla, 
naj počakam, češ da ima zame plesalko. 
Pa sem si rekel, zakaj pa ne – in Jagoda 
je prišla čez kakšne pol ure ...
Jagoda: Takrat še ni bilo mobilnih te-
lefonov. Spomnim se, da ko je trenerka 
klicala, nisem bila doma. Brat je pritekel 
na stadion in mi sporočil novico. Usedla 
sem se na prvi avtobus za Ljubljano. Mi-
slim, da je bil Jurij takrat kar malce raz-
očaran, ker sem bila začetnica.
Jurij: No, ne ravno razočaran. Pač ni-
sem razmišljal, da bom ostal. Ko pa 
sem zaplesal z Jagodo, sem takoj vedel, 
da je to to. Počutil sem se, kot da sem 
doma. No, en mesec sem jo potem pu-
stil, da je čakala na odločitev, ker sem 
imel velik ego.
• Nekje sem zasledila, da menita, da 
vsak v sebi nosi ples; da se vsak lahko 
nauči plesati.
Jurij: Mislim, da ima vsak plesno žili-
co v sebi. Je pa problem, da se z nami 
vedno igrata glava in samozavest in to 
nas zavira, tudi profesionalne plesal-
ce – včasih ne plešemo slabo, ker ne bi 
znali, temveč se zgodijo zavore v glavi.

• Sedaj ne plešeta več, a kot profesi-
onalca sta dosegla praktično vse. Ka-
kšno je pravzaprav vajino življenje? 
Iščeta, potrebujeta nove izzive?
Jagoda: Ko sva nehala profesionalno 
plesati, sva dobila Ivo in nama je to 
popolnoma spremenilo življenje. Še ve-
dno pa sodelujeva pri projektih, plesnih 
predstavah.
Jurij: Zelo rada nastopava, ustvarjava, 
poučujeva. Energijo, ki sva jo imela za 
lastna tekmovanja, sedaj dajeva dru-
gim. Pri tekmovanjih namreč prideš do 
ene faze, ko si rečeš, da je dovolj. Tako 
da tega dela ne pogrešava. In ko danes 
gledava kakšno plesno tekmovanje, se 
prav vprašava, ali sva to res nekoč po-
čela. Ples ostaja del najinega življenja; 
včasih pleševa tudi samo zase. Trenu-
tno ustvarjava koreografije za oddajo 
Zapleši v ljubezen in v tem res uživava. 
Ples enostavno nosiva v sebi.
Jagoda: Jaz imam še vedno občutek, da 
v bistvu v življenju ni bilo dne, ko bi za-
res delala, ker dejansko vse življenje de-
lam tisto, kar rada delam, me veseli in 
v tem uživam, tudi ko je naporno.
Jurij: Je naporno. Fizično naporno. Mo-
raš biti kar aktiven. V plesu smo sami 
svoji mojstri, za vse moramo poskrbe-

Plešeta skozi življenje
Jagoda in Jurij Batagelj. Gorenjka in Primorec, ki živita v Dragočajni. Zaljubljena v 
ples. Poleti 1998 sta začela plesati skupaj, pove Jurij, letos pa teče že enaindvajseto leto 
njune skupne življenjske poti, ga dopolni Jagoda. V oddaji Zapleši v ljubezen na Planet 
TV se dobro znajdeta tudi v voditeljski vlogi.

Jurij in Jagoda Batagelj / Foto: Tina Dokl



ti sami. Vedno moraš biti razpoložen, 
nasmejan, poln energije. To je pač taka 
služba, če lahko tako rečem.
• Kako pa usklajujeta družinsko ži-
vljenje s poslovnim oziroma plesnim? 
Je bil na začetku šok?
Jurij: Niti ne ...
Jagoda: … ker sva se na začetku za-
vestno odločila, da sem bila jaz bolj 
doma, on je več delal. Jaz sem bila več 
z Ivo, sedaj ko je stara tri leta, pa se že 
lažje organiziramo. V bistvu sem že 
pri njenih dveh letih začela več delati. 
No, (smeh) že ko je dopolnila pol leta, 
sem sodelovala pri oddaji Zvezde ple-
šejo, vendar je bila takrat večino časa 
z menoj. Sedaj je v vrtcu, a vseeno sva 
si življenje uredila tako, da večino časa 
preživiva z njo.
Jurij: Pa skoraj nikoli ni tako, da bi oba 
naenkrat nekam šla. Razdeliva si dan. 
Včasih se sicer zgodi, da greva na ka-
kšno pot skupaj, ampak takrat gre Iva z 
nama ali nanjo pazijo stari starši.
• Omenili ste oddajo Zvezde plešejo. 
Je bil to vaš prvi tovrstni stik s tele-
vizijo?
Jagoda: Na televiziji sem že večkrat na-
stopala, a na takšen način res ne. Izku-
šnja je bila super, spoznala sem veliko 
čudovitih ljudi. Bilo je fino, ampak ta-
krat sem bila mlada mamica in me je 
kar naprej preganjal občutek slabe ve-
sti: nisem bila doma, pa sem zato ime-
la slabo vest; ali pa sem bila doma, pa 
sem razmišljala, kakšna bo naslednja 
koreografija ... V bistvu sem se ravno 
zato odločila, da bom sodelovala še pri 
drugi sezoni, ker je bila pri prvi Iva še 
premajhna in sem želela, da doživim 
tisti občutek, ko si del tako lepe plesne 
zgodbe, a je bilo vseeno še prezgodaj. V 
oddaji Zapleši v ljubezen pa sedaj res 
uživam.
• Kolikor mi je znano, so vaju v od-
dajo Zapleši v ljubezen povabili. Sta 
vpletena tudi v nastajanje oddaje?
Jagoda: Gre za licenčno oddajo, tako da 
so pravila določena. So pa super ekipa.
Jurij: Poznajo najin stil, kako delujeva, 
najino ustvarjanje – in jim je to všeč. Do 
neke mere nama dopuščajo kreativnost 
in dovolijo, da ostajava to, kar sva.
• Kako pa je z izbranimi kandidati, ki 
naj bi se skozi ples spoznali? Kaj opa-
žata?
Jurij: Niso plesalci in zase rečejo, da jim 
je ples všeč.
Jagoda: Se pa prek plesa spoznavajo.
Jurij: Koncept oddaje je tak, da na pod-
lagi življenjskih in ljubezenskih iz-

kušenj, dogodivščin iz preteklosti, na 
podlagi dveh izbranih karakterjev oseb 
potem narediva koreografijo.
• Torej je plesna koreografija nareje-
na prav za izbrani par?
Jurij: Da. Če je na primer ženska nezau-
pljiva, ji daš figure, ki ji bodo predstavlja-
le izziv in bo morala zaupati partnerju, 
ki ga ne pozna. Če imamo moškega, ki 
je recimo »brez hrbtenice«, ga daš v ples, 
ki bo poudaril njegove dobre lastnosti in 
ga obenem ravno tako postavil pred izziv. 
Zato naju je oddaja tudi tako pritegnila: 
ker je kreativna. Izhajaš iz človeške psi-
hologije. Zanimivo je, ko se plesalca učita 
koreografijo ločeno, in se dejansko ta-
krat, ko se ples zgodi, tudi prvič vidita.
• Pa iskrica preskoči?
Jurij: Večina pride bolj z odnosom, da so 
se prišli zabavat. Se pa najdejo takšni, 
ki se jim na koncu na obrazu zrcali 
razočaranje, ker so nekaj pričakovali. 
Smo imeli primer, ko fant ni znal kore-
ografije, pa mu je dekle kljub temu dalo 
priložnost in sta se kasneje na zmenku 
zelo dobro razumela.
Jagoda: Eni se pa že med plesom uja-
mejo in sedaj dejansko hodijo na zmen-
ke. Saj vemo, da ne moremo z danes 
na jutri reči, da se bosta kar poročila … 
Tako da na povabilo na poroko še čaka-
va. (smeh)
• Zase menita, da imata srečo, da sta 
se našla? Kako mislita, da bi bilo, če 
eden od vaju ne bi bil plesalec?
Jurij: Imaš pare, a aktivnih je zelo malo, 
takih, ki so vpleteni v ples, da življenje 
prepletejo s plesom. Naše delo je tako, 
da veliko potujemo. Videla sva praktič-
no ves svet. In seveda se zgodi, če eden 
od partnerjev pleše, da drugi včasih tež-
ko razume njegovo odsotnost.
Jagoda: Vedno moraš za delo poskrbeti 
sam in nikoli ni garancije, da ga boš ju-
tri še imel.
• Je kakšen košček sveta, ki ga še ni-
sta videla?
Jagoda: Antarktika (smeh) – in midva z 
latinskoameriškimi plesi tam ...
Jurij: Sedaj veliko učiva.
Jagoda: Naju še vedno kam povabijo in 
se odzoveva, vendar je bilo teh nastopov 
v tujini včasih več. Sedaj več učiva, še 
največ v tujini sodiva.
Jurij: Še vedno se pa tudi izobražujeva.
• Ali obstajajo še druge stvari, ki vaju 
pritegnejo? Kakšen poseben konjiček?
Jurij: Jaz sem nor na modelarstvo. 
Sploh kar se letal tiče. Mislim, da če 
ne bi bil plesalec, bi bil pilot. Všeč mi 
je celoten proces in kreativnost, izziv, 

vpletenost v proces, ko stvar nastaja, 
ko rešuješ probleme, ki se pojavijo. Še 
najmanj mi je všeč trenutek, ko je vse 
narejeno, ker sem ugotovil, da v tem ne 
znam uživati. 
Jagoda: Malce spoznavam jogo, začela 
pa sem se tudi učiti kitaro, a trenutno 
zaradi oddaje nimam časa. Vendar je to 
taka stvar, ki počaka.
• Kako pa je padla odločitev, da danes 
živita v Dragočajni?
Jurij: Najprej sploh nisva vedela, kje je 
to. (smeh) Enkrat v preteklosti sem že 
živel v Medvodah, potem sva skupaj ži-
vela v Mostah, v Ljubljani, ko pa sva za-
čela razmišljati o otroku, se tam nisem 
več videl. Prijatelj mi je svetoval vrstno 
hišico, čeprav sem bil skeptičen, ker je v 
osnovi s hišo veliko dela. Pa je kar vztra-
jal, češ da z vrstno hišo ni neke gore ob-
vez. In sva začela iskati kaj primernega. 
Tako sva našla Dragočajno. In »ta nova« 
Dragočajna je zaselek, v katerem so mla-
de družine, kjer se vsi med seboj super 
razumemo. Z vsakim se lahko pozdra-
viš, vsi so prijazni.
• Kaj bosta storila, če bo Iva izrazila 
željo, da bi bila plesalka?
Jagoda: Saj že pleše.
Jurij: Balet. V vrtcu – in ji je všeč. 

Pohištvo Iskra d.o.o., Barletova cesta 3, 1215 Medvode 
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MAJA BERTONCELJ

Miha Ivančič je konec novembra dose-
gel nov uspeh. Na mednarodnem tur-
nirju v badmintonu v Brežicah, ki je štel 
za svetovno jakostno lestvico, sta sku-
paj s Petro Polanc zmagala v mešanih 
dvojicah. Oba sta člana Badminton klu-
ba Medvode. 
"Že v prvem razredu sem obiskoval kro-
žek badmintona. V drugem razredu sem 
se priključil treningom v klubu in ostal. 
Badminton je treniral tudi moj starejši 
brat, zato sem ga verjetno začel tudi jaz. 
Ta šport mi je postal všeč. Je zanimiv, 
vedno je nekaj novega, ni pomembna 
le fizična pripravljenost, veliko je tudi 
v glavi," pravi igralec s Seničice, ki do-
daja, da so v Badminton klubu Medvode 
dobri pogoji za napredovanje med naj-
boljše igralce v Sloveniji. V letošnji se-
zoni se je le še utrdil med njimi, uspehe 
pa dosega tudi na mednarodni ravni. 
"Je pa v mednarodni konkurenci veliko 
težje biti konkurenčen. Najboljši so Azij-
ci, tudi v Evropi je nekaj močnih držav v 
tem športu. Treba je trenirati več, iskati 
možnosti treningov tudi v tujini, da si 
lahko boljši. Bil sem že na dvotedenskih 
pripravah na Danskem, veliko se naučiš 
tudi na turnirjih," pravi 21-letnik, ki ima 

v dvorani devet treningov na teden, ene-
ga ali dva še v fitnesu. V letošnji sezoni 
je naredil velik napredek. "Pozna se, 
da sem začel več trenirati. Od julija se 

več posvečam mešanim dvojicam, kjer 
sem bolj konkurenčen kot med posa-
mezniki. Igram s Petro Polanc, ki sicer 
prihaja iz Ljubljane, a že dolgo trenira v 
Medvodah, tako da se dobro poznava. Z 
njo igram že od kategorije do 15 let. Po-
membno je, da sva usklajena," je poja-
snil. Dolgo časa je bila njegova trenerka 
v klubu Maja Kersnik, tretje leto, odkar 
je iz mladinskih vrst prestopil med čla-
ne, pa trenira v reprezentančnem cen-
tru, v katerem so večinoma igralci iz 
Medvod in Ljubljane. Polovico treningov 
imajo tako v Medvodah, polovico v Lju-
bljani. Največ treningov opravi pod vod-
stvom Dušana Skerbiša. Na vprašanje o 
njegovih največjih uspehih je odgovoril: 
"Pred leti sva bila s Petro Polanc druga 

na članskem državnem prvenstvu – še 
kot mladinca. Lani in pred dvema leto-
ma sva postala članska državna prvaka. 
Dve leti zapored sva osvojila mednaro-

dni turnir v Brežicah, v zadnji mladin-
ski sezoni sem dobil tudi mednarodni 
turnir v Sloveniji." 
V paru s Petro Polanc sta na svetov-
ni jakostni lestvici na 124. mestu kot 
najvišje uvrščena Slovenca. "Do konca 
sezone sta še dva turnirja. Najin cilj 
je končati med najboljšo dvaintride-
seterico v Evropi. V badmintonu želim 
vztrajati čim dlje in upam na kakšen 
dober rezultat na evropskem in svetov-
nem članskem prvenstvu, na katerih še 
nisem bil, bom pa verjetno prihodnje 
leto. Februarja me najprej čaka ekipno 
evropsko prvenstvo," je nekaj besed o ci-
ljih dodal Ivančič. Poleg badmintona se 
v prvi vrsti posveča študiju računalni-
štva in informatike.

Zmagujeta v mešanih dvojicah
Badmintonist Miha Ivančič v paru s Petro Polanc uspešno nastopa na mednarodnih 
turnirjih. Pred kratkim sta vso konkurenco premagala v Brežicah.

Miha Ivančič zadnja leta v mešanih dvojicah nastopa skupaj s Petro Polanc. Že drugič sta 
postala zmagovalca mednarodnega turnirja v Brežicah. / Foto: arhiv BZS

»Do konca sezone sta še dva turnirja. Najin cilj je končati med 
najboljšo dvaintrideseterico v Evropi. V badmintonu želim vztrajati 
čim dlje in upam na kakšen dober rezultat na evropskem in 
svetovnem članskem prvenstvu.«

V Športni dvorani Medvode je od 29. no-
vembra do 1. decembra v organizaciji Bad-
minton kluba Medvode potekal mednaro-
dni turnir Medvode Forza Cup, ki je bil že 
enajsti zapored. Nastopilo je več kot tristo 
igralcev iz sedemnajstih držav, iz več kot 
štiridesetih različnih ekip. Tekmovali so v 
kategorijah U11, U13, U15 in U17, kjer so na-
stopali v igrah posamezno, igrah dvojic (ra-
zen U11) ter v igrah mešanih dvojic (samo 
v kategoriji do 17 let). V konkurenci so bili 
tudi igralci domačega BK Medvode. Najve-
čji uspeh sta dosegla Matic Cerar in Samo 
Stanovnik, ki sta v kategoriji do 13 let v igri 
dvojic osvojila končno drugo mesto. V fina-
lu sta izgubila šele po tretjem odigranem 
setu. Bila sta edina, ki sta za medvoški klub 
osvojila medaljo na tem tekmovanju. M. B.

Forza Cup že enajstič
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MAJA BERTONCELJ

Kolesarji so zaključili letošnjo sezono, 
ki je bila za Slovence zelo uspešna. Naj-
boljšim amaterskim kolesarjem v sezo-
ni 2019, ki tekmujejo v Pokalu Slovenije 
v cestnem kolesarstvu, so pokale znova 
podelili na zaključni prireditvi, ki je bila 
pretekli mesec v Zbiljah.
Med najboljše so se uvrstili tudi Med-
voščani. V skupnem seštevku vseh treh 
disciplin (vzpon, cestne dirke, vožnja na 
čas) je bila med ženskami A druga Maja 
Zajec (ŠD BAM.Bi), v kategoriji master 
F je zmagal Andrej Žavbi (TUŠ T.E.A.M) 
pred Janezom Debeljakom (KD LPP), v 
kategoriji master H pa je bil tretji Matej 
Mihovec (ŠD Turbo M). Vsi omenjeni so 
bili med najboljšimi tudi po disciplinah, 
kjer se jim je na stopničkah pridružil 
tudi Anton Govekar (ŠD Turbo M), zma-
govalec v kategoriji master H v vožnji na 

čas. Prvo ime letošnje sezone med ama-
terskimi kolesarji pa je zagotovo Andrej 
Žavbi iz Zbilj. Na prireditvi Večer zvezd 

ga je kolesarska zveza razglasila za naj-
boljšega amaterskega kolesarja sezone, 
kar je izjemen uspeh.

Najboljši amaterski kolesarji zbrani v Zbiljah

Medvoški amaterski kolesarji (od leve): Janez Debeljak, Anton Govekar, Andrej Žavbi, Matej 
Mihovec in Maja Zajec s pokali

MAJA BERTONCELJ

Sodelujoči v kolesarski akciji 60 vzponov 
na Katarino, ki poteka v organizaciji Ko-
lesarskega kluba Medvode, so imeli 29. 
novembra v Gostilni na Vihri zaključno 
prireditev in podelitev pokalov za uspe-
šno opravljene kolesarske vzpone. "Vpi-
salo se je 115 kolesarjev, 45 kolesarjev in 
kolesark je prejelo katarinkote, kar po-
meni, da so opravili manj kot 25 vzpo-
nov. Devet kolesarjev in pet kolesark je 
opravilo 25 vzponov in si prislužilo malo 
priznanje, 32 kolesarjev in pet kolesark 
pa je opravilo petdeset ali več vzponov, 
sedem pa celo več kot sto. Največ vzpo-
nov sta zabeležila Mojca Lukan (125) in 
Janez Bergant (170).

Lukanova in Bergant največkrat na Katarini

Letošnja akcija 60 vzponov na Katarino je zaključena. / Foto: arhiv KK Medvode



52 | ŠPORT IN REKREACIJA

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

Bliža se hladnejši del leta, z njim pa tudi 
krajši dan. Se splača iti ven tudi v mra-
zu, snegu in mrzlem vetru, ki nas še do-
datno ohladi? Za nekatere to ni ovira, 
vseeno pa se je težje spraviti izpred tle-
čega kamina, ob katerem nam je tako 
prijetno, ali pa izpod tople odeje. Poleg 
tega se stemni že praktično ob prihodu 
domov iz službe in vse to nas naredi 
malce bolj lene kot sicer. 
Kljub temu je za ohranjanje vitalnosti 
priporočljivo gibanje tudi v tem času, 

zato je pregovor "ni slabega vremena, 
le slaba oprema" tukaj precej na mestu. 
Ljudje me velikokrat vprašajo, ali me 
med tekom nič ne zebe. Moj odgovor je 
vedno enak, in sicer na način, da me pr-
vih pet minut morda res malo bolj kot pa 
v kakšni debelejši bundi, kasneje pa mi 
je bistveno topleje kot drugim. Pri teku 
namreč deluje precej mišičnih skupin, te 
pa so kot neki generatorji toplote, ki se 
sprošča ob njihovem krčenju. Več kot jih 
je vključenih in bolj intenzivno, kot va-
dimo, več toplote bomo oddajali. Zaradi 
tega se iz nas pozimi kadi kot iz parne-
ga vlaka. Skratka, želim povedati, da ni 
neke bojazni, da bi vas med tekom (ob 
primernih oblačilih) ali pa hojo v klanec 
zeblo, saj se telo samo ogreje, in to dokaj 
kmalu, ko prestopite domači prag.
Mogoče najbolj pomembna stvar pri 
vsem tem početju pa je dobro ogreva-
nje. Poleti se naše mišice in vezi hitreje 
ogrejejo in postanejo dovolj prožne, da 
ni strahu pred poškodbami, pozimi pa 
za to potrebujemo malenkost več časa. 
Kakšno minuto več nizko intenzivne 

aerobne aktivnosti (hitra hoja, počasen 
tek) in nekaj dodatnih ponovitev razte-
znih in krepilnih vaj bo tako še kako na 
mestu. Vse to priporome k večji varnosti 
pred poškodbami, ki pa lahko nastanejo 
zaradi spremenjenih razmer. Poledenele 
steze ali pa pločniki znajo biti sila nevar-
ni in kar kličejo po zdrsu, zato mora biti 
naš korak varnejši. Tudi potke po okoli-
ških hribih so lahko zaradi predhodnih 
obiskovalcev ravno tako zahrbtne. Na 
tem mestu se morda splača obuti tudi 
copate z boljšim profilom, ali pa celo s 
seboj vzeti kakšne mini dereze za varnej-
ši korak. Tudi meni se prav vsako zimo 
zgodi, da (tudi večkrat) zdrsnem na tla. 
Prva reakcija je vedno seveda v smislu 
"upam, da ni kdo tega videl", vendar na 
koncu je pomembno, da se nič ne zgodi. 
Torej, vsekakor se je dobro in pomemb-
no gibati tudi v zimskih mesecih, po-
sebno pozornost pa je vseeno dobro 
usmeriti v malo daljše ogrevanje in pa 
varen korak. Vsem polagam na srce, da 
je težji le začetek gibanja, kasneje pa se 
stvar obrne. Zimska idila kliče.

V gibanju s Timotejem (9)

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Pohod iz Smlednika v Vrbo je tradicija, ki so jo v Vzgojno-iz-
obraževalnem zavodu Frana Milčinskega Smlednik nadalje-
vali tudi letos. Drugega decembra, dan pred obletnico rojstva 
našega pesnika Franceta Prešerna, so se enaindvajsetič za-
pored peš podali iz Smlednika v Vrbo. Ustavil jih ni niti dež.
"Vkorakali smo v tretje desetletje izvajanja projekta, s kate-
rim želimo nadaljevati na visoki kakovostni ravni, ki smo jo 
zgradili prvih dvajset let. Projekt se izvaja v okviru vzgojno-
-izobraževalnega programa," je pojasnil Jože Rozman iz VIZ 
Smlednik. Organizacija projekta je velik zalogaj. 
Pot je dolga kar dvainštirideset kilometrov, organizatorji 
pa udeležencem, letos jih je bilo točno šestdeset, vsako leto 
skušajo pripraviti nepozabno doživetje. Na pot so se podali v 
zgodnjih jutranjih urah, prva postaja pa je bil Kranj, kjer so 
si ogledali spomenik Francetu Prešernu in hišo, v kateri je 
pesnik preživel zadnja leta svojega življenja. Ustavili so se ob 
njegovem grobu in v Pavšlarjevi hiši, kjer ima prostore Gale-
rija Prešernovih nagrajencev. Deležni so bili sprejema v pro-
storih mestne občine in pogostitve. Nagovoril jih je podžupan 
Robert Nograšek. Pot so nato nadaljevali naprej proti Vrbi, do 
rojstne hiše Franceta Prešerna. Tam je vedno najbolj slove-

sno. Poleg tega, da je tam zaključek poti, poteka tudi pester 
program. Osrednji del je bil nagovor predsednika Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjana Noča.
Pohodnike je sprejela Občina Žirovnica v sodelovanju z Zavo-
dom za turizem in kulturo Žirovnica. Žirovniški župan Leo-
pold Pogačar je zadnjo četrtino poti z udeleženci tudi prehodil.

V dežju na pot od Smlednika do Vrbe
Nadaljujejo tradicijo: kulturno romanje iz Smlednika v Vrbo

Peš iz Smlednika v Vrbo že enaindvajsetič
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"Planine mladini" je bilo njegovo življenjsko vodilo. Od prve-
ga dne, ko je s somišljeniki v letu 1948 ustanovil Planinsko 
društvo Medvode, je bilo delo z mladimi eden njegovih naj-
večjih izzivov. Po osnovnih šolah je agitiral za vključevanje v 
društvo, pripravljal programe in organiziral izvedbo izletov, 
taborov in raznih delovno-izobraževalnih akcij, zbiral po-
trebna sredstva in še marsikaj. V 60. letih prejšnjega stoletja 
je bilo v društvu tudi po več kot 500 mladih članov, danes jih 
je komaj za prste obeh rok. 
Jože Bukovec je bil dolga leta predsednik in tajnik društva, 
načelnik mladinskega odseka, načelnik gospodarskega od-
seka, predsednik planinske sekcije pri Društvu upokojencev 
Medvode, vodnik in vodja najrazličnejših akcij. V skoraj 50 
letih aktivnega dela ni nikdar obupal, nikdar ni vrgel puške 
v koruzo. Njegov delež pri obnovi in vzdrževanju Doma v Ta-
marju in Slavkovega doma na Golem Brdu, izgradnji infra-
strukture v Tamarju (elektrika, vodovod, cesta, telefon), iz-
gradnji ceste od Mednega do Slavkovega doma, če naštejemo 
samo najpomembnejše, je neprecenljiv. Res da so bili takrat 
drugačni časi, vendar brez volje, skromnosti, tovarištva, od-
rekanja in žrtvovanja se tudi takrat ne bi dalo kaj veliko na-
rediti. Vse to pa je Jože imel. Vse to so bile njegove lastnosti.
Kot je bil delaven in prizadeven v planinskem društvu, tak 
je bil tudi v poklicnem življenju. V tovarni Color, kjer je bil 
zaposlen vso svojo delovno dobo, se je od laboranta povzpel 
do komercialnega direktorja – vsekakor izjemno. Kljub ne-
majhnim obveznostim v poklicu je vedno našel čas za delo v 
društvu.
Zato ni presenetljivo, da je za svoje delo prejel celo vrsto pri-
znanj, med katerimi najbolj izstopata zlati častni znak Pla-
ninske zveze Slovenije in srebrni častni znak, ki mu ga je po-
delila Planinska zveza Jugoslavije (PSJ) za delo z mladimi. Bil 
je tudi častni član Planinskega društva Medvode. 

Dušan Brekič  
v imenu Planinskega društva Medvode

V spomin 

Jože Bukovec 
(1922–2019)

Javni zavod Sotočje Medvode je objavil Javni poziv za predlaganje 
kandidatov za športa priznanja v letu 2019, katerega predmet je 
izbor in podelitev priznanj najboljšim športnikom, športnim delav-
cem in jubilejem športnih društev v občini Medvode v obdobju od 
1. januarja do 31. decembra tega leta. Priznanja, ki se podeljujejo, 
so: mala športna plaketa Občine Medvode, velika športna plake-
ta Občine Medvode, športnica in športnik leta Občine Medvode in 
športno priznanje Občine Medvode. Rok za oddajo prijav je 6. janu-
ar. Obrazec za prijavo je objavljen na spletni strani Javnega zavoda 
Sotočje. Svoje predloge lahko posredujejo društva, zveze društev, 
druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali posamezniki. M. B.

Poziv za kandidate za športna  
priznanja
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Podjetje Geslo plus odlično  
pripravljeno na izzive leta 2020

Podjetje Geslo plus, d. o. o., nosilec javnega po-
oblastila za dejavnosti vseh upravnih postopkov, 
povezanih z registracijo in zavarovanjem vozil, je v 
medvoški regiji že uveljavljeno. Nedavno je zabe-
ležilo že eno leto izjemno uspešnega delovanja, 
v kar so se lahko prepričali mnogi, ki so obiskali 
urejene poslovne prostore podjetja v trgovsko-po-
slovnem centru Spar v središču Medvod. Podjetje 
je odlično pripravljeno tudi na nove izzive, ki jih 
prinaša prihajajoče leto 2020.
Kot pravi priznani direktor g. Enes Durić, je kako-
vostno svetovanje pri sklepanju vseh vrst zavaro-
vanj odlika podjetja Geslo, d. o. o. Pohvalijo se 
lahko z zelo zadovoljnimi strankami, kar kažejo tudi 
poglobljene nekajletne analize zavarovalniškega 
trga. S skupnimi močmi so pomembno dopolnili 
dejavnost registracije vozil, ki jo izvaja hčerinsko 

podjetje Geslo plus, tako v Ljubljani kakor tudi v Medvodah. Prav zato 
sporočajo cenjenim strankam, da v podjetju poleg registracijsko-uprav-
nih postopkov nudijo tudi cenovno izjemno ugodna ter kakovostna zava-
rovanja vseh vrst. Zaradi svojega kakovostnega ter strankam prijaznega 
poslovanja je podjetje Geslo plus, d. o. o., prejelo priznanje odličnosti, 
zlati AAA, mednarodno priznane bonitetne hiše Bisnode za letošnje leto.
"Z nakupom zavarovalnice Adriatic Slovenica je družba Generali postala 
druga največja zavarovalniška družba pri nas, s takšnim napredkom in 
delovanjem pa bomo, kot kaže, kmalu zasedli sam prestol v Sloveniji. 
Zahvalil bi se rad našim zvestim strankam za izkazano zaupanje v našo 
široko paleto zavarovalniških produktov ter za sodelovanje z nami v sko-
rajda dveh desetletjih. Zahvala pa gre tudi marljivi ekipi tržnikov, brez 
katerih ne bi bilo možno doseči tako visokokakovostne ravni uspešnosti. 
Vsem našim strankam želimo obilo brezskrbnosti pod okriljem krilatega 
leva, našega zaščitnega znaka, v novem letu pa vsem želimo obilo sre-
če, zdravja ter osebnega zadovoljstva," je še dejal g. Durić.
Ponudba, gre za široko paleto uslug na enem mestu, je zelo uspešno 
zaživela med lokalnim prebivalstvom, obseg dela se zaradi zadovoljnih 
strank vsak dan povečuje, tako da podjetje ponuja zaposlitev novim so-
delavcem, kakor tudi referentom pri registraciji vozil. Obiščite spletno 
stran http://www.geslo.si ali FB-stran podjetja, kjer boste dobili veliko 
informacij o vsebini zavarovanj in registracijskih postopkih ter vse upo-
rabne obrazce za reševanje škodnih primerov in za ureditev dokumen-
tov, povezanih z registracijo.
Delovni čas: vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure in 
ob sobotah od 9. do 12. ure

Enes Durić

Zlata odličnost

GESLO,d.o.o.

Matična št.: 1552716 
Bisnode d.o.o./25.9.2019

Vsem našim cenjenim strankam  
in bralcem Sotočja želimo prijetne praznike  

in srečno leto 2020!
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Panoramska strehaUsnjeni sedeži3600 Kamera

Kombinirana poraba goriva 6,1 - 5,6 l/100 km.Emisije CO2 149–162 g/km. Emisijska stopnja Euro6b. Emisije NOx:0,0358– 0,0450 g/km. Emisije trdnih 
delcev 0,00001- 0,00031 g/km. Število delcev:  0,02 – 0,04 x 1011. 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.
*Prihranek velja za omejeno količino vozil iz zaloge z akcijo Cash Plan z Nissan Financiranjem. **Velja preko Nissan Financiranja. ***V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela Nissan X-Trail 
priznamo do 1.450€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega 
rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan. ****Brezplačno 7-letno jamstvo velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan.  7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 
4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. *****3 leta brezplačnega servisa ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za 
redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja.
Akcija velja do 31.12.2019 oz. do razprodaje zalog.  Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

NISSAN X-TRAIL 

PRIHRANEK DO

5.000 €*

BONUS STARO ZA NOVO***

7 LET JAMSTVA****

3 LETA BREZPLAČNEGA SERVISIRANJA*****

DOŽIVI 4X4 AVANTURO 

ZIMSKE  
PNEVMATIKE**4 

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU 
AVTOHIŠA MALGAJ - Tržaška 108, 1000 Ljubljana- Tel: 01/20 00 628

Medtem ko glasovanje za slovenski 
avto leta 2020 še poteka in bodo finali-
sti znani sredi decembra, je žirija iz 23 
držav konec novembra izbrala sedem 
finalistov, ki se bodo potegovali za na-
ziv evropski avto leta 2020. Ti so: BMW 
serije 1, Renault Clio, Ford Puma, Peuge-
ot 208, Porshe Taycan, Tesla model 3 in 
Toyota Corolla. Trije izmed njih (BMW 
serije 1, Renaultov model Clio in Toyota 
Corolla) se potegujejo tudi za naslov slo-
venskega avta leta 2020. 
BMW je s tretjo generacijo svojega naj-
manješga kompaktnega modela, serije 
1, s pogonom na prednja kolesa pridobil 
prostor v kabini, prepričajo tudi dobri in 
zmogljivi motorji. Fordov model Puma, 
nekoč Fiesta coupe, je po novem vstopil v 
razred majhnih križancev, kar se pozna 
pri večjem udobju potnikov. Novi Peugeot 
208 navduši s samozavestno in elegan-
tno obliko karoserije ter visoko tehnolo-
gijo. Športni in električni model Taycan 
je trenutno najzmogljivejši v konkuren-

ci, do 100 kilometrov na uro doseže v 2,8 
sekunde. Vsestranski Ranaultov model 
Clio ostaja najbolj prodajan avto v Slo-
veniji in drugi v Evropi. Toyotin model 
Corolla z leti postaja zmogljivejši, vše-
čen, tehnično bolj dovršen in energetsko 

učinkovit, zato ni naključje, da je najbolj 
prodajan avto vseh časov na svetu. Pro-
izvajalec električnih avtomobilov Tesla 
se počasi širi v južno in vzhodno Evropo, 
najbolj dostopen model 3 se je v Evropi 
in tudi pri nas dobro prijel.

Evropski avto leta 2020
Konec leta tradicionalno v znamenju izborov za avto leta

Letošnji evropski avto leta je električni Jaguar I-pace 



S U V  P E U G E OT

  Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 GT 2,0 BlueHDi 180 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim 
bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 32.296 EUR; mesečni obrok je 354 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina 
pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.09.2019 znaša 8,45 % in se spremeni, če se spremenijo elementi 
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,4 %; financirana vrednost 22.607 EUR; skupni znesek za plačilo 38.878 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme 
tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti 
o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Vse slike so simbolične. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,1 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 108 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0154 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00039 do 0,00180 g/km. Število delcev: od 0,04 do 5,24. 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. 

peugeot.si

IZREDNI PRIHRANEK 
DO 4.200 €
KASKO ZA 1 €

SUV PEUGEOT 3008

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.
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Srečno in varno vožnjo v letu 2020 vam želi

Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Zmagovalca bosta določila testiranje in glasovanje, ki bo po-
tekalo v drugi polovici februarja v Franciji, uradna razglasitev 
pa bo dan pred odprtjem avtomobilskega salona v Ženevi, to 
je 2. marca 2020. S tem pa izborov še ne bo konec. Ob žene-
vskem sejmu navadno razkrijejo tudi superfinaliste, ki se po-
tegujejo za naziv svetovni avto leta. Tega navadno razglasijo 
dober mesec kasneje v New Yorku.

Da avto lahko kandidira za naslov evropskega avta leta, mora 
biti naprodaj vsaj v petih evropskih državah. Izbor velja za 
najpomembnejši tovrstni izbor na stari celini. Poteka že od 
leta 1964 in lahko zapišemo, da je pomembno pripomogel 
tudi k razvoju in vzpostaviti novih trendov v avtomobilski 
industriji. 
Letošnje leto je bilo za izbore prava prelomnica, saj je prvič v 
zgodovini prestižni naziv osvojil električni avtomobil Jagu-
ar I-Pace. Le za las ga je zgrešil Kiin model Ceed. V zadnjih 
desetih letih so naslov evropski avto leta osvojili še Volvo 
C40 (2018), Peugeot 3008 (2017), Oplov model Astra (2016), VW 
Passat (2015), Peugeot 308 (2014), VW Golf (2013), Opel Ampera, 
Chevrolet Volt (2012), Nissan Leaf (2011) in VW Polo (2010).

Kandidati za evropski avto leta 2020: BMW serije 
1, Renault Clio, Ford Puma, Peugeot 208, Porshe 
Taycan, Tesla model 3 in Toyota corolla. Trije 
izmed njih (BMW serije 1, Renault Clio in Toyota 
Corolla) se potegujejo tudi za naslov slovenski 
avto leta 2020. 

Evropski avto leta 2020 bodo razglasili   
2. marca 2020, pred tradicionalnim 
avtomobilskim sejmom  v Ženevi.

NA KOLESIH | 55 



56 | NA KOLESIH

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12,  
Medvode
Tel./faks: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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Srečno 2020!

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

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

ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

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

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

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

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,3-7,5 l/100km in 142-169 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0075-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00027-0,00086 g/km, število 
delcev: 0,059-2,46 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih 
emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.

Akcija velja do 31.12.2019. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil SX4 S-Cross, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.  
* Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.

... da tudi ženske izberejo svoj avto leta? To je letos Mazda 3! 
Tako se je odločilo 41 žirantk iz 31 držav pred slabim mesecm 
na mednarodnem avtomobilskem salonu v Dubaju. Pri preso-
ji so bili najpomembnejši kriteriji, ki ženske vodijo pri nakupu 
avtomobila, to so: varnost, vrednost za denar, estetski videz, 
prostornost, prijaznost in praktičnost za otroke, enostavnost in 
lahkotnost vožnje ter okoljski odtis. Ženskam torej ni pomemb-
no, kaj se skriva pod pokrovom motorja in kakšne pospeške ima 
avto. Ženski avto leta razglašajo od leta 2010 preprosto zato, ker 
so proizvajalci ugotovili, da ženske predstavljajo čedalje večji 
segment kupcev in da imajo v mnogih primerih pri nakupu avta 
odločilno vlogo prav ženske.

Ste vedeli ...

www.gorenjskiglas.si
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

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

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−6,699 l/100 km. Emisija CO2: 114−151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00018−0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,1−0,4. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

že za 13.290 €

1 LETO
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

ZIMSKIH 
PNEVMATIKPAKET+

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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"Čas nam laufa in beži – kot bi ga nam 
podili stekli psi", se mi je zapisalo ob 
dejstvu, da nam naglo mineva še zadnji 
mesec letošnjega leta. Seveda ne mine-
va vsem enako hitro ali počasi: tistim, 

ki težko čakajo plače ali pokojnine, se 
čas ne premakne nikamor. Med te sodijo 
tudi tisti otročaji, ki jim je Miklavž natre-
sel nekaj krhljev in rožičev, pa zdaj razo-
čarani živijo v pričakovanju, če se bosta 
Božiček in Dedek Mraz kaj bolje odreza-
la. Čas je skratka relativen pojem. Ste 
se že odločili, kje boste skočili v novo 
2020. leto, kje si boste zaželeli zdravja 
in ljubezni-vosti in vsega ostalega, kar 
nas razveseljuje? Sprašujem pa vas po 
pomembni 30-letnici srečanj, povezanih 
z našim krajem in s tokratno fotografijo. 
V novembrski številki pa sem vas spra-
ševal po spodnji fotografiji. Hrib se 
imenuje Jeterbenk, na njem je bil grad 
roparskih vitezov, ki se je podrl v onem 

strašnem potresu, iz razvalin pa je ona 
graščakinja dala zgraditi ono cerkvico. 
Nagrado tokrat prejme Jožefa Gruden iz 
Medvod. Poslali vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Slikovna uganka se z decembrsko šte-
vilko po dolgih letih poslavlja od bralcev 
Sotočja. Avtorju se zahvaljujemo za so-
delovanje.

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

Marješka Pehta se je tokrat osredotočila 
na praznični december in podala nekaj 
receptov za peko v tem mesecu.

NAVADNI KEKSI
Potrebujemo: 500 g moke, 200 g masla, 
200 g sladkorja, 3 rumenjake, 1 dl vode, 1 
pecilni prašek, 2 vaniljeva sladkorja. Se-
stavine zgnetemo v testo in ga pustimo 
počivati 30 minut. Zvaljamo in izrezuje-
mo z modelčki zvezdice, srčke, smrečice 
…, spečemo, ohladimo. Po želji pripravi-
mo še čokoladni preliv, vanj pomočimo 
piškot (del ali po želji), pustimo, da se 
čokolada strdi, in jih pospravimo v do-
bro zaprto posodo.
Recept moje mame, za piškote, ki so 
narejeni na strojčku, pa je naslednji: 
4 jajca, 1 skodelica sladkorja, 1 maslo, 
2 vaniljeva sladkorja, 1 pecilni prašek, 
moka, malo sladke tekoče smetane. 
Sestavine zgnetemo v testo, pustimo, 
da počiva nekaj časa, in nato s strojč-
kom izdelamo piškote raznih oblik. Če 
strojčka nimate, lahko testo razvaljate 
in z modelčki oblikujete piškote.

POGAČICE

Potrebujemo: 240 g masla, 240 g sladkor-
ja, 600 g moke, 4 jajca, 1 pecilni prašek, 
6 dag grenkega kakava. Iz vseh sestavin 
najprej zgnetemo belo testo, ki ga raz-
delimo na dva enaka dela, od tega eden 
ostane bel, v drugo polovico vgnetemo 
kakav. Testo malo počiva, zvaljamo oba 
dela in nato temnega prenesemo na be-
lega, malo povaljamo, zavijemo kot po-
tico in zrežemo na pol centimetra debe-
le rezine, spečemo zlatorjavo, ohladimo 
in pospravimo.

KOCKE

Potrebujemo: 20 dag masla, 35 dag moke, 
1 celo jajce, 1 suh kvas. Zgnetemo v testo, 
pustimo, da počiva. Razdelimo ga na tri 
dele, ki jih razvaljamo na velikost peka-
ča, v katerem bomo pekli. Pripravimo 
nadev: 15 dag sladkorja, 25 dag mletih 
orehov, dobra domača marmelada. Polo-
žimo prvo plast testa na pekač, pomaže-
mo z marmelado in potresemo z meša-
nico sladkorja in orehov, položimo drugo 
plast testa in ponovimo. Zadnjo zgornjo 
plast testa dobro prebodemo z vilicami. 
Spečemo, ohladimo in po vrhu polijemo 
čokoladno glazuro, ki jo pripravimo iz: 
10 dag sladkorja, 10 dag čokolade, 0,5 dl 
vode in 1 dag masla. Počasi segrejemo 
vse sestavine, prelijemo. Počakamo, da 
se ohladi, nato narežemo poljubno veli-
ke kocke in shranimo.

KRHKI FLANCATI MOJE MAME

Potrebujemo: 8 rumenjakov, 8 žlic kisle 
smetane, 8 žlic belega vina, moko. Vse 
sestavine zgnetemo v testo in pustimo 
počivati. Ta čas pripravimo kozico z 
oljem in površino, ki jo dobro pomoka-
mo, da se nam testo ob valjanju ne bo 
prijemalo. Zvaljamo čim bolj tenko, z no-
žem zrežemo pravokotnike in v vsakem 
naredimo še dve zarezi. Preverimo, če 
se je olje že dovolj segrelo, tako da damo 
vanj manjši košček testa. Če testo zacvrči 
in pride takoj na površje, pomeni, da je 
dovolj segreto in lahko začnemo s cvre-
njem. Ohlajene flancate posujemo z me-
šanico mletega sladkorja in vanilje. 
Za konec Marješka Pehta še pravi: "Naj 
vam bo december mesec za ustvarja-
nje in druženje, poleg tega vam želim, 
da vesele in zadovoljne dni prenesete 
tudi v leto 2020."

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Praznični veseli december
SLIKOVNA UGANKA

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?
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Petek, 6. december 2019, ob 18.00  Tržnica Medvode 

PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si

Sobota, 7. december 2019, ob 10.00  Aljaževa domačija,  
Zavrh pod Šmarno goro

USTVARJALNA DELAVNICA

KUD JaReM, 051 212 235

Sobota, 7. december 2019, ob 19.00  Kulturni dom Sora 

MIKLAVŽEV KONCERT SORŠKIH FAC

Sorške face – KUD Oton Župančič Sora, 041 353 318

Nedelja, 8. december 2019  Zbor pred BC Mercator Medvode

IZLET K'R NEKAM

Planinsko društvo Medvode, 041 582 208

Nedelja, 8. december 2019, ob 19.00  Dom krajanov Pirniče 

KONCERT DIXIELAND ORKESTRA LJUBLJANSKE KORENINE Z GOSTI

KUD Pirniče, 031 352 772

Torek, 10. december 2019, ob 17.00  Knjižnica Medvode 

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 10. december 2019, ob 18.00  Občina Medvode 

PREDAVANJE: DELOVANJE OKOLJSKE MERILNE POSTAJE V OBČINI MEDVODE

Občina Medvode, 01 361 95 10

Sreda, 11. december 2019  Zbor pred BC Mercator Medvode

IZLET MAL GOR PA DOL

Planinsko društvo Medvode, 031 750 558

Sreda, 11. december 2019, ob 18.00  Knjižnica Medvode 

MENJALNICA NALEPK

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 11. december 2019, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

PREDAVANJE JAKOBA ŠUBICA: KAKO ŽIVIJO DREVESA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Četrtek, 12. december 2019, ob 17.00  Župnijski zavod sv. Janeza  
Krstnika, Preska

MAŠA VRTCA, AKADEMIJA IN BOŽIČNI SEJEM

Rahelin vrtec - Hiša otrok Montessori, 040 724 744

Petek, 13. december 2019, ob 20.00  Župnija Preska

ADVENTNI VEČER – LUKA DEBEVC MAYER

Župnija Preska, 051 303 164

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

Prireditve v decembru 2019 in januarju 2020
javni zavod sotocje medvode

ˆ

 

www.cresnik.si      01/23-55-665 
 

SKRBNIKA PRODAJNEGA VOZNEGA PARKA  
novih in rabljenih vozil.  
 

Izobrazba, delovne izkušnje in starost 
kandidata niso pomembne, nujno pa je 
veselje do dela z vozili. 
 

Nudimo delo v mladem kolektivu ter 
stimulativno plačilo. 
 

ZAPOSLIMO: 
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Sobota, 14. december 2019, ob 10.00  Knjižnica Medvode 

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sobota, 14. december 2019, ob 16.00  Športna dvorana Medvode 

SREČANJE Z DEDKOM MRAZOM

Plesni studio IMPULZ Medvode, 041 684 006

Sobota, 14. december 2019, ob 19.00  Kulturni dom Sora 

KAJ BI ŽELEL SI ŠE VEČ

Moški pevski zbor KUD OŽ Sora, 041 862 012

Sobota, 14. december 2019, ob 19.00  Kulturni dom Smlednik 

PREDSTAVA: SEN KRESNE NOČI

KUD Smlednik, 031 226 131

Sobota, 14. december 2019, ob 19.30  Kulturni dom Medvode 

SLABA DRUŽBA – AVTORSKA MONOKOMEDIJA ADMIRJA BALTIĆA

Javni zavod Sotočje Medvode, kultura@zavodsotocje.si

Nedelja, 15. december 2019, ob 19.00  Kulturni dom Smlednik 
PREDSTAVA: SEN KRESNE NOČI

KUD Smlednik, 031 226 131

Nedelja, 15. december 2019, ob 20.00  Klub Jedro 

BOŽIČNI GLAM SQUAD KABARE

Javni zavod Sotočje Medvode, rok@zavodsotocje.si

Torek, 17. december 2019, ob 17.00  Knjižnica Medvode 
PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 17. december 2019, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

CIKEL RUSKEGA FILMA: CIKCAK SREČE

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 18. december 2019, ob 17.00  Knjižnica Medvode 

DRUŽABNE IGRE ZA VSAKOGAR

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 18. december 2019, ob 19.30  Knjižnica Medvode 
ODPRTJE RAZSTAVE: TRIDESET SLOVESNIH SREČANJ NA SV. JAKOBU

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Četrtek, 19. december 2019, ob 18.00  Knjižnica Medvode 
KNJIŽNI VEČERI ZA ODRASLE BRALCE

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Petek, 20. december 2019, ob 19.00  Kulturni dom Medvode 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Kulturno društvo Simon Jenko & Lovski pevski zbor Medvode, 041 782 428

Sobota, 21. december 2019, ob 18.00  Tržnica Medvode 
6. TEKMOVANJE V KUHANJU VINA IN ČAJA

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si

Nedelja, 22. december 2019, ob 19.00  Športna dvorana Medvode 
90 LET GODBE MEDVODE

Kulturno društvo Godba Medvode, info@godba-medvode.si

Četrtek, 26. december 2019, ob 10.00  Območje župnije Preska 

ZAČETEK KOLEDOVANJA

Župnija Preska, 051 303 164

Četrtek, 26. december 2019, ob 10.00  Hraše 
BLAGOSLOV KONJ V HRAŠAH 

Turistično društvo Hraše, 041 390 366

Petek, 27. december 2019, ob 18.00  Tržnica Medvode 

NOVOLETNA PREDSTAVA NAGAJIVA SNEŽINKA IN OBISK DEDKA MRAZA

Javni zavod Sotočje Medvode, rok@zavodsotocje.si

Petek, 27. december 2019, ob 19.00  Kulturni dom Medvode

V DRUGO GRE RADO

Kud Fofite, 041 654 031

Petek, 27. december 2019, ob 19.30  Župnijska cerkev Marijinega  
vnebovzetja, Zgornje Pirniče 

6. TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Ansambel ustnih harmonik SORARMONICA, 041 760 736

Nedelja, 29. december 2019, ob 9.30  Cerkev sv. Janeza Krstnika, Preska

BLAGOSLOV DRUŽIN

Župnija Preska, 051 303 164

Nedelja, 29. december 2019, ob 18.00  Župnijska cerkev v Smledniku

TRADICIONALNI BOŽIČNI KONCERT MEPZ SV. URH SMLEDNIK

KUD Smlednik, 041 905 717

Torek, 31. december 2019, ob 21.00  Tržnica Medvode 

SILVESTROVANJE NA PROSTEM

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si

Torek, 31. december 2019, ob 19.00  Kulturni dom Medvode

SILVESTRSKA PREDSTAVA: V DRUGO GRE RADO

KUD Fofite, 041 654 031

Ponedeljek, 6. januar 2020, ob 9.00  BC Mercator Medvode (Zlati kotiček) 

BEREMO IN USTVARJAMO S SUZANO: ŽIVALICE ZA MATERINSKE DOMOVE

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 7. januar 2020, ob 17.00  Knjižnica Medvode 

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Torek, 7. januar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

ODPRTJE RAZSTAVE »LJUBO DOMA, KDOR GA IMA – FOTOGRAFOV  
POGLED SKOZI ČAS«

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 8. januar 2020, ob 18.00  Knjižnica Medvode 

MENJALNICA NALEPK

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Sreda, 8. januar 2020, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

POTOPIS: »PO KOLUMBIJI Z ALENOM ČERVOM«

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Četrtek, 9. januar 2020, ob 9.30  Knjižnica Medvode 

MEDVODKOVE IGRALNE URICE

Knjižnica Medvode, 01 361 30 53

Želimo vam vesele božične  
in novoletne praznike,  
v novem letu 2020 pa veliko  
veselih, nepozabnih zgodb.

Uredništvo Sotočja
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Naši izvrstni izdelki vas že čakajo v 
vaših najbližjih trgovinah v  Medvodah, 
Škofji Loki , Kranju, Tržiču, Komendi  
in Ljubljani.

Sladko praznovanje  
in vse dobro v Novem letu  
Vam želi kolektiv

Po praznikih
        diši!

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Osrednje dogajanje v sklopu letošnjega Veselega decem-
bra bo na novi Tržnici Medvode. 
Na tamkajšnjem prireditvenem prostoru so postavili dr-
sališče, ki je uradno začelo obratovati 22. novembra, po-
stavljeno pa bo do 2. februarja. Obiskovalci so uživali v 
glasbenem programu, za katerega je poskrbel akustični 
duo Andreja Sonc in Sergej Škofljanec, ob drsališču pa je 
ekipa Žarovnij pekla prave napolitanske pice iz krušne 
peči. To je bila tudi napoved prvega slovenskega festivala 
pic Okusi pizze, ki bo 20. junija prihodnje leto ob Zbiljskem 

jezeru. Dogajanje se bo nadaljevalo že danes, 6. decembra. 
Ob 18. uri bo na Tržnici Medvode prižig prazničnih luči. 
Pester bo tudi prihodnji konec tedna. V soboto, 14. decem-
bra, bo ob 19.30 v Kulturnem domu Medvode nastopil Ad-
mir Baltič z monokomedijo Slaba družba, v nedeljo, 15. 
decembra, pa se bo ob 20. uri v Klubu Jedro začel Glam 
squad božični kabare. Eden osrednjih dogodkov v decem-
bru bo v soboto, 21. decembra, tradicionalno tekmovanje 
v kuhanju vina in čaja. Začel se bo ob 18. uri na Tržnici 
Medvode, popestril pa ga bo nastop Adija Smolarja. V ne-
deljo, 22. decembra, bo v Športni dvorani Medvode ob 19. 
uri koncert ob 90-letnici Godbe Medvode. Na svoj račun 
bodo prišli tudi otroci. V petek, 27. decembra, se bo ob 18. 
uri na Tržnici Medvode začela predstava Nagajiva snežin-
ka, sledil pa ji bo še obisk Dedka Mraza. V Javnem zavo-
du Sotočje Medvode, ki je organizator prireditev Veselega 
decembra 2019, so tudi letos pripravili silvestrovanje na 
prostem, na Tržnici Medvode. V novo leto 2020 boste vsto-
pili ob zvokih ansambla Kerlci. 
V času prireditev bo za motorni promet vzpostavljena po-
polna zapora Ceste komandanta Staneta in Medvoške ce-
ste, od mostu čez reko Soro do uvoza k trgovskemu centru.

Začel se je Veseli  
december
Drsališče so letos odprli že novembra, 
danes, šestega decembra, bodo 
zagorele še praznične luči. 

Drsališče je bilo že na dan odprtja dobro obiskano.
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62 | NAGRADNA KRIŽANKA

1. nagrada: bon v vrednosti 20 evrov, 2. nagrada: bon v vrednosti 
10 evrov, 3. nagrada: bon v vrednosti 10 evrov. Bon je unovčljiv le 
v trgovini v BC Mercator v  Medvodah.

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 petka, 20. decembra 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.

 Iščete 
decembrsko 
  darilo?

 Iščete 
decembrsko 
  darilo?





KUPON ZA10-ODSTOTNI POPUST
(Velja za celoten nakup od 16. do 21. decembra)

Želimo vam vesele praznike in 
veliko lepih trenutkov v letu 2020!

Presenetite
svoje najdražje  

s spodnjim perilom,
pižamo, nogavicami,

darilnim setom
brisač ...
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13. in 14. decembra vas vabimo na 
dan odprtih vrat s popusti do -30% Setring praznuje 25 let
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KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 9. DEcEMBRA 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

SAMO
0,99€

SONČNICE, 1 kg TERMINATOR 
MEHKA VABA

150 g

SAMO
3,99€

UNIOR GARNITURA 
ARt 20/7

Želimo vam tople božične praznike v krogu družine in uspehov polno leto 2020.

PIŠKOTI MEDENJAKI 
OBLAK, 500 g

SAMO
3,15€

DOMAČA 
MOCARELA, 
KMETIJA 
PR’MATEVŽ
200 g

2,85€
AKcIjA

3,56€

-20%

NOGAVICE 
PANDA

LUKA
2,58€

VOLNA
3,98€

JABOLČNI SOK
DOMAČIJA PR’ ANDREJ

1,40€
za 1 liter

1,69€
6,26€
za 5 litrov

7,60€

LOPATA ZA 
SNEG

SAMO
8,10€

FREZA SNEŽNA VST 70 
• Delovna širina 66cm

• Ogrevani ročaji
• LED delovna luč

• Elektronski zagon
• poraba 0,8l/h

• Moč 6,5KM
• teža 70kg

SAMO
689€

SAMO
44,90€

LUČKE 
NOVOLETNE 
LED 120, 12m

SAMO
11,90€

PRHA S 
CEVJO 
ZA TUŠ

SAMO
9,90€

ROKAVICE 
PODLOŽENE

WINTER

SAMO
3,39€
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