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počasi se poslavljamo od leta, ki je poskrbelo za mnogo 
lepih in gotovo tudi kakšen manj lep trenutek.  
A kot pravi star slovenski pregovor, slabo pozabimo, 
dobro ohranimo.

Leto, ki je pred nami, bo gotovo polno novih izzivov. 
Želim si, da bi jih kar največkrat znali reševati kot 
skupnost, da bi osebne interese znali postaviti nekoliko 
vstran in delovati v duhu pomoči in sodelovanja.

V prazničnem času si vzemite čas zase in svoje najbližje. 
Prevečkrat pozabljamo na ljudi, ki nam vedno stojijo ob 
strani. Včasih je že trenutek, topel nasmeh in lepa beseda 
dovolj, da so dnevi lepši.

Novo leto naj nam vsem prinese obilo medsebojnega  
razumevanja, strpnosti, širokih pogledov in odprta srca.

Vse dobro vam želi

ŽUPAN NEJC SMOLE
IN SODELAVCI OBČINSKE UPRAVE

Drage občanke, dragi občani,

Fo
to

: G
or

az
d 

Ka
vč

ič

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: ARHIV OBČINE MEDVODE

Veseli december v Medvodah se začenja 
danes, 11. decembra, s prireditvijo, ki so 
jo poimenovali Prižig prazničnih luči. V 
večjih slovenskih mestih luči že gorijo, 
od danes bodo tudi v Medvodah. 
Zavod za šport in turizem Medvode je 
pripravil številne prireditve, ki bodo po-
tekale vse do vstopa v novo leto. V špor-
tni dvorani boste lahko silvestrovali s 
skupino Hozentregarji, Danielom Ram-
pretom in Andrejo Čamernik. Kar nekaj 
prireditev bo potekalo tudi na Mestnem 
trgu pred knjižnico. Sprehodili se boste 
lahko med novimi stojnicami, ki jih je 
kupila Občina Medvode. Prvič se bodo 
uporabljale prav za dogodke veselega de-
cembra, kasneje pa jih bodo preselili na 
tržnico. 

ISKALI REŠITVE ZA DRSALIŠČE

Praznično ponudbo bi občanom zago-
tovo popestrilo drsališče. Na občini so 
razmišljali o njegovi postavitvi. Kot je 
na seji občinskega sveta pojasnil žu-

pan Nejc Smole, so iskali različne re-
šitve. Dobili so nekaj ponudb za najem 
ledenih drsališč in ponudbo za nakup 
drsališča iz umetne mase, ki se lahko 
uporablja 365 dni v letu. Gre za svetovno 
novost, ki za obratovanje ne potrebuje 
mraza, vode in elektrike. Pred kratkim 
so takšno drsališče odprli v Domžalah. 

Ponudbe so bile vrednosti med 30 in 40 ti-
soč evrov in ker v proračunu za drsališče 
ni zagotovljenih sredstev na nobeni po-
stavki, predvideli jih niso niti v rebalan-
su, se za nakup niso odločili. So pa na seji 
občinskega sveta tako župan, podžupanja 
kot tudi nekateri svetniki izrazili naklo-
njenost tej ideji.

Nove stojnice, drsališča še ne bo
Danes se s prižigom prazničnih luči začenja veseli december v Medvodah.  
Na prireditvah bodo prvič v uporabi nove stojnice, razmišljali so o postavitvi drsališča.

Na prireditvah veselega decembra bodo prvič v uporabi nove stojnice.
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Za voznike, ki se dnevno vozijo v Lju-
bljano in nazaj, in predvsem za občane 
Medvod, so vendarle prišle vesele novi-
ce glede obnove mostu v Mednem. 19. 
novembra so se pri mostu z ministrom 
za infrastrukturo dr. Petrom Gašper-
šičem sestali župani Medvod in štirih 
občin s Škofjeloškega. Predstavili so mu 
sklep, da če ne bo prišlo do hitre rešitve, 
bodo izvedli loški scenarij z zaporo ce-
ste. Minister je že takrat odgovoril, da 
bodo storili vse, da do tega ne bo prišlo. 
Zapletalo se je zaradi pritož neizbranih 
izvajalcev. Direkcija RS za infrastruktu-
ro je nato 24. novembra prejela obvesti-
lo o umiku zahtevka za revizijo zoper 
naročnikovo odločitev o oddaji javnega 
naročila za rekonstrukcijo
premostitvenega objekta v Mednem. 
S tem je bil predrevizijski postopek za-
ključen. Izbrana izvajalca del sta podje-
tji RAFAEL, d. o. o., in SŽ-ŽGP Ljubljana. 
Pogodbeni rok za dokončanje del je 180 
dni po uvedbi v posel.
Za dodatne informacije smo se obrnili 
na Direkcijo RS za infrastrukturo in iz 
službe za stike z javnostjo smo dobili 
odgovor, da je bila pogodba z izbranim 
izvajalcem za izvedbo projekta podpisa-
na 30. novembra. "Izvajalec je bil v delo 
uveden takoj po podpisu pogodbe. Tre-
nutno poteka priprava dokumentacije, 
ki jo v skladu z zakonodajo mora izvaja-
lec dostaviti investitorju. Izvajalec mora 
pripraviti: načrt organizacije gradbišča, 
plan dinamike del, varnostni načrt za 
izvedbo del, plan tekoče kontrole kako-
vosti del, tehnološki elaborat za izvedbo 
del, elaborat začasne ureditve cestnega 
prometa v času izvajanja del in dovo-
ljenje za takšno začasno ureditev del, 

o pričetku del obvestiti vse pristojne 
službe upravljavca železniške proge, 
dogovoriti termine za zapore železniške 
proge ter pridobil potrebno dovoljenja 
od upravljavca železnice za začetek del 
in obvestiti Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije o začetku del v skla-
du s kulturno-varstvenim soglasjem. Po 
predaji vse potrebne dokumentacije in 
pridobitvi dovoljenj bo izvajalec začel 
dela na terenu. Zakoličeno bo območje 
gradnje in potek komunalnih vodov ter 
odstranjeno rastje," so sporočili.
Na gradbišču bosta vzpostavljena dva 
montažna mostova za dvosmerno pro-
metno ureditev, torej promet bo potekal 
brez semaforjev takoj, ko bo postavljen 
prvi most. "Za postavitev montažnega 
mostu je treba najprej zgraditi nasip 
in z zagatnicami zaščititi brežino nad 
železniško progo. Na tem nasipu bo sle-
dila izgradnja temeljev, hkrati se bo se-
stavljal tudi montažni most, ki bo nato 
nameščen na temelje. Predpogoj za 

namestitev montažnega mostu je tudi 
poseg v vozno mrežo za napajanje vla-
kov – to je elektro mrežo nad železniško 
progo, ki jo je potrebno prilagoditi no-
vonastali lokaciji začasnega mostu. Ta 
dela se bodo izvajala istočasno s pripra-
vo temeljev oziroma urejanjem dostopa 
za postavitev montažnega mostu. Glede 
na trenutno ugodne vremenske razme-
re ter dejstvo, da je večino del za posta-
vitev montažnega mostu možno izvesti 
tudi ob nekoliko nižjih temperaturah in 
manjši količini padavin, načrtujemo, 
da bo promet po prvem montažnem 
mostu stekel v prvem tednu v februar-
ju. Dvosmerni promet bo vzpostavljen 
tako, da bo v eno smer promet pote-
kal preko montažnega mostu, v drugo 
smer pa po obstoječem nadvozu. S tem 
pa bo odpravljen tudi semafor. Predvi-
doma tri tedne za tem bo promet stekel 
še preko drugega montažnega mostu in 
začela se bo sanacija nadvoza, bližnjega 
propusta ter ceste," so še pojasnili.

Februarja čez most v Mednem dvosmerni promet
Po dveh letih izmenično enosmernega prometa čez most v Mednem se bo vendarle 
začela obnova. Najprej bodo postavili dva montažna mostova, po katerih bo v času del 
potekal promet. Promet čez obnovljen most pa naj bi stekel v pol leta.

Pet županov se je sredi novembra pri mostu v Mednem srečalo z ministrom za infrastrukturo 
dr. Petrom Gašperšičem. Dela se bodo vendarle začela.



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ

Občinski svetniki so se na deseti seji 
v tem mandatu zbrali 18. novembra. 
Osrednja točka, pri kateri je bilo največ 
razprave, je bila dokončno sprejetje Od-
loka o krajevnih in vaških skupnostih 
v občini. Na podlagi obravnave osnutka 
je bilo pričakovati, da bodo glavna tema 
sejnine za člane svetov krajevnih in va-
ških skupnostih. 

GLEDE SEJNIN JE BIL V ODLOKU  
PREDLAGAN KOMPROMIS

Kot je pojasnil Matej Osolnik, svetovalec 
župana, se s tem odlokom ureja orga-
niziranje, delovanje ter določa osnove 
in merila za financiranje krajevnih in 
vaških skupnostih. Gre torej za izredno 
pomemben odlok. Svetniki so ga večino-
ma pohvalili, razprava pa je v največji 
meri tekla le okrog 31. člena, ki govori 
o sejninah. V predlogu je bilo zapisano, 
da se svet krajevne ali vaške skupnosti 
sam odloči, ali se bodo članom sveta iz-
plačevale sejnine ali pa se bodo povrnili 
potni stroški za poti, povezane z opra-
vljanjem funkcije. Zakonsko sta možni 
obe varianti, lahko pa za to porabijo 
največ 25 odstotkov sredstev, name-
njenih redni dejavnosti. Tudi tokrat je 
bila večina svetnikov proti izplačevanju 
sejnin. S strani Odbora za komunalne 
dejavnosti, katerega predsednik je Sta-
nislav Ulanec, je bil vložen amandma, 
da se sejnine ne izplačujejo, se pa lah-
ko povrnejo potni stroški. "Absolutno ne 
sme biti notri, da se lahko izplačujejo 
sejnine," je pojasnil Ulanec (NLNKOM). 
Izmed prisotnih 21 članov občinske-

ga sveta jih je za amandma, torej pro-
ti sejninam, glasovalo 15. "Amandma 
bom podprl. Tudi sam sem član sveta 
KS. Kandidiral sem, ker čutim pripa-
dnost vasi. V prihodnje bo treba paziti 
na to, da se ne bodo sejnine izplačevale 
kot potni stroški," je povedal Anže Šilar 
(GLAM), Zvonka Hočevar (DeSUS) pa je 
dejala: "Soglašam, da sejnin ni. Članica 
sveta KS sem že dvajset let. Vsi ta leta 
delamo prostovoljno. S tem smo tudi 
kandidirali, ker prispevaš svoji krajevni 
skupnosti po svojih močeh. Je pa prav, 
da se dobi povračilo stroškov." Odločno 
proti amandmaju je bil Dragan Djukić 
(ZKO): "Glasoval bom proti, ne zara-
di sebe ne zaradi sejnine, temveč ker 
imam za sabo še sedem svetnikov, ki 
delijo enako mnenje. Strinjam se s pre-
dlogom odloka, ki je upošteval kom-
promis, da se vsaka krajevna ali vaška 
skupnost sama odloči, ali si bo izplače-
vala sejnine ali ne. Ne vidim razloga, 
da vlagate amandmaje, ki niso potreb-
ni. Zakon jasno dovoljuje, da se sejnine 
lahko izplačujejo." Dejal je še, da v odlo-
ku niso upoštevani predlogi, ki so prišli 
s strani KS Medvode Center, katere član 
je: "Mi bomo delali normalno toliko 
časa in izpolnjevali svoje naloge, dokler 
bomo ocenjevali, da bo dovolj denarja. 
Ko bomo ocenili, da denarja ne bo več, 
bomo s sklepom sveta opozorili kraja-
ne in jih usmerili na občinsko upravo." 
Proti amandmaju je bil tudi Gorazd 
Šturm (SD): "Amandma je sprevržen. Je 
vse tisto, česar ne potrebujemo. Verja-
mem, da marsikdo ne razmišlja o tem, 
ali bi dobil sejnino ali ne. Prav je, da se 
omogočita obe možnosti." Podobnega 

mnenja je Alenka Žavbi Kunaver (SMC): 
"Ne zdi se mi sporno, da ljudje, ki delajo 
v krajevnih skupnostih, dobijo sejnine, 
ki niso visoke, bolj simbolične. Niso 
samo seje, člani svetov neplačano opra-
vijo tudi še veliko drugega." Vprašanja 
so bila tudi glede vzdrževanja cest, za 
katere bodo morale skrbeti krajevne ali 
vaške skupnosti. Osolnik je pojasnil, da 
bodo vzdrževane samo tiste ceste, ki so 
kategorizirane, in da bo natančna raz-
delitev, katere so v pristojnosti krajev-
ne skupnosti, katere pa občine, določe-
na s posebnim aktom, ki ga bo sprejel 
občinski svet.

SPREJET ODLOK O KATEGORIZACIJI 
OBČINSKIH CEST

Na isti seji so svetniki sprejeli tudi pre-
dlog Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v občini (in ne na prejšnji, kot smo 
pomotoma zapisali). Sprememba odlo-
ka se je pripravljala že pet let. Pojasnje-
no je bilo, da kategorizacija v osnovi 
nima neposrednega vpliva na vzdrževa-
nje cest, pač pa samo pravno-formalno 
opredeljuje ceste, s katerimi se občina 
zavezuje, da jih bo urejala, kako in na 
kakšen način ter v kakšni prioriteti, pa 
bo stvar nadaljnjih pravilnikov. Uroš 
Ranfl iz podjetja DFG Consulting je poja-
snil še, da je še vedno veliko, kar okrog 
60 odstotkov cest, ki potekajo po zaseb-
nih parcelah. Občinske ceste se katego-
rizirajo na lokalne ceste, katerih sku-
pna dolžina je dobrih 61 km, na javne 
poti v skupni dolžini nekaj manj kot 143 
km in na javne poti za kolesarje v dolži-
ni 500 m. Skupaj je kategoriziranih 205 
km cest. K posredovanju stališč so bile 
pozvane tudi krajevne skupnosti. Naj-
več pripomb je prišlo s strani KS Seni-
čica - Golo Brdo, kar 22, a jih niso mogli 
upoštevati.
Svetniki so sprejeli tudi Predlog sklepa o 
vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
za leto 2016. Vrednost točke se ne spre-
minja in znaša 0,000303 evra.

Z amandmajem proti sejninam za člane svetov 
krajevnih in vaških skupnosti
Deseta seja občinskega sveta Občine Medvode je prinesla sprejem pomembnega 
odloka, ki ureja organiziranje, delovanje ter določa osnove in merila za financiranje 
krajevnih in vaških skupnosti. 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, katerih skupna 
dolžina je dobrih 61 km, na javne poti v skupni dolžini nekaj 
manj kot 143 km in na javne poti za kolesarje v dolžini 500 m. 
Kategorizacija v osnovi nima neposrednega vpliva na vzdrževanje 
cest, pač pa samo pravno-formalno opredeljuje ceste, s katerimi se 
občina zavezuje, da jih bo urejala.
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Občinski svetniki so imeli na dnevnem 
redu 11. seje, ki je potekala 2. decembra, 
dve zelo pomembni točki: rebalans pro-
računa za letošnje leto, ki so ga sprejeli 
po hitrem postopku, in osnutek odloka 
o proračunu občine za prihodnje leto, ki 
je bil prav tako sprejet.
Zakaj je bil potreben rebalans letošnje-
ga proračuna je pojasnila Sanja Malej, 
vodja Oddelka za proračun, finance in 
gospodarstvo: "Občinski svet je marca 
sprejel proračun za letošnje leto. Vklju-
čeval je sredstva za Regijski center za 
ravnanje z odpadki Ljubljana in ener-
getsko sanacijo Osnovne šole Simona 
Jenka v Smledniku. Sredstva za regijski 
center bodo ostala neporabljena zaradi 
koriščenja evropskih sredstev, bomo pa 
za ta namen morali zagotoviti sredstva 
v prihodnjem letu, in sicer 1.020.000 
evrov. V letošnjem letu država razpi-
sa za energetsko sanacijo javnih stavb 
še ni objavila, zato tudi sredstva za 
energetsko sanacijo šole v Smledniku 
ostajajo neporabljena. Na odhodkovni 
strani jih bomo porabili za celotno vra-
čilo komunalnega prispevka, ki ga sedaj 
vračamo po obrokih, kar zaradi obresti 
ni gospodarno, s tem bomo razbreme-
nili prihodnje proračune. Investitor je 
komunalni prispevek v višini 420 tisoč 
evrov plačal leta 2013, a se je nato odlo-
čil, da gradnje ne bo začel (gre za zemlji-
šče v Preski pred kitajsko restavracijo, 
kjer je bil plan investitorja zgraditi tri 
večstanovanjske objekte, op. p.). Grad-
beno dovoljenje mu je poteklo v lan-
skem letu, zato je zahteval vračilo pla-
čanega komunalnega prispevka. Poleg 
tega z rebalansom zagotavljamo tudi 
dodatna sredstva za JP LPP in za izva-
janje vrtčevske dejavnosti." Spremembe 
rebalansa proračuna bi bile možne edi-
no z amandmaji. Vložen ni bil nobeden, 
v razpravi pa je Dragan Djukić (ZKO) 
predlagal, da bi župan kot predlagatelj 
zagotovil 4500 evrov za KUD Pirniče, ki 

jih potrebujejo za plačilo kurjave, vode 
in elektrike. Odgovor je bil, da se vsa 
sredstva v ta namen dodeljujejo preko 
razpisov. 
V nadaljevanju so svetniki v osnutku 
sprejeli Predlog proračuna občine za 
prihodnje leto skupaj s pripombami. 
Večinsko mnenje je bilo, da je proračun 
dobro pripravljen, seveda pa so želje 
večje od sredstev, ki so na razpolago. 
"Sem mnenja, da država s povprečnino 
525 evrov ruši lokalno samoupravo. Vsi 
smo ujetniki tega, da samo gledamo, 
kako bomo lahko sestavili proračun, ki 
pa je kljub vsemu pozitivno naravnan." 
Kljub težki situaciji na odhodkovni stra-
ni začenjajo z novimi investicijskimi 
projekti, največji je odvajanje in čišče-
nje odpadne vode na območju vodono-
snikov ljubljanskega polja - tako ime-
novana kohezija.  Tudi na ta račun v 
letu 2016 planirajo zadolževanje v višini 
1.050.000 evrov namensko za investicije 
na področju varovanja okolja in oskrbe 

s pitno vodo. Nameravajo se zadolžiti za 
plačilo gradnje regijskega centra RCERO 
in vseh investicij na področju kohezije. 
Kot je pojasnila Malejeva, je zadolževa-
nje predvideno konec prihodnjega leta, 
in sicer le, če se bo izkazalo, da je res 
potrebno. 
V razpravi so bili izpostavljeni načrto-
vani projekti, kot so hiša Blagajana na 
Topolu, selitev turističnega informacij-
skega centra v železniško postajo, par-
kirišče pri Bojtu, kavarna v Kulturnem 
domu Medvode in Gasilski dom Pirniče. 
Izpostavljeno je bilo tudi kanalizacijsko 
omrežje, višina sredstev za Javni zavod 
Sotočje in reševanje prostorske stiske 
na OŠ Preska, kar bo velik finančni za-
logaj. Župan je svetnike seznanil, da je 
za mesec maj predviden rebalans pro-
računa, ker se bo takrat že vedelo, kaj bo 
s kohezijo. Predlog proračuna bodo sve-
tniki obravnavali na seji še ta mesec in 
v tem primeru bomo več o njem pisali v 
januarskem Sotočju.

Sprejeli rebalans proračuna
V letošnjem proračunu so ostala neporabljena sredstva za Regijski center za ravnanje z 
odpadki Ljubljana, ki jih bo treba zagotoviti prihodnje leto, ter za energetsko sanacijo 
osnovne šole v Smledniku, ker država še ni objavila razpisa za energetsko sanacijo 
javnih stavb. To sta glavna razloga, da je bilo treba sprejeti rebalans proračuna. 

V osnutku proračuna za leto 2016 je predvidenih tudi 55 tisoč evrov za selitev turistično 
informacijskega centra Medvode na novo lokacijo, in sicer v prostore stavbe na železniški 
postaji. S tem bi bil na bolj primerni lokaciji, poleg tega bi železniška postaja z obnovo dobila 
lepši izgled. Vložena sredstva bi se upoštevala pri plačilu najemnine.
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Sredi novembra je bilo odprtje največje-
ga kohezijskega projekta v državi – Re-
gijskega centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana (RCERO), v katerega je Občina 
Medvode vključena kot ena izmed večjih 
občin investitork. Udeležila sta se ga 
tudi Nejc Smole, župan občine Medvo-
de, in Katja Gomboši Telban, vodja Od-
delka za okolje, prostor in razvoj. Center 
je bil zgrajen v roku in v načrtovanih 
finančnih okvirih. Je najsodobnejši v 
Sloveniji in eden izmed najsodobnejših 
v evropski uniji, z začetkom njegovega 
delovanja pa bodo tudi odpadki iz med-
voške občine deležni okolju prijaznejše 
obdelave.

VKLJUČENIH JE 37 OBČIN, 
TRETJINA SLOVENIJE

Center je s 65 odstotki sredstev sofinan-
ciran iz evropskega kohezijskega sklada, 
kot pravijo in so zapisali tudi na spletni 

strani RCERO, je primer dobre prakse na 
področju povezovanja in sodelovanja 
občin ter povezovalni element ravnanja 
z odpadki v Sloveniji med občinami in 
regijami. Vanj je trenutno vključenih 
37 občin, kar pomeni, da bo poskrbel za 
odpadke tretjine Slovenije. Celotni pro-
jekt, za katerega je Evropska komisija 
izdala odločbo aprila 2009, po poobla-
stilu Mestne občine Ljubljana in preo-
stalih občin vodi javno podjetje Snaga 
Ljubljana. Je največji kohezijski projekt 
s področja okolja v državi. Evropska 
komisija je zanj odobrila 77,6 milijona 
evrov, preostanek do skupne vrednosti 
projekta 155 milijonov evrov z DDV pa 
se zagotavlja iz državnega in občinskih 
proračunov ter iz okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov. Evropska sredstva, namenje-
na projektu, bodo v letošnjem letu po-
rabljena. Občina Medvode bo morala v 
proračunu za leto 2016 zagotoviti še 1,02 
milijona evrov za poplačilo svojega de-

leža investicije. Proračun investitorjev 
in sovlagateljev sicer predstavlja deset 
odstotkov celotnega proračuna projek-
ta, kar pomeni 11.774.108 evrov.

POSKUSNO OBRATOVANJE

Ljubljanski Regijski center za ravnanje 
z odpadki je 6. novembra dobil dovolje-
nje za poskusno obratovanje. Ponaša 
se z najmodernejšo okoljsko tehnolo-
gijo. Sestavljajo ga razširjeno odlagali-
šče, čistilna naprava za izcedne vode in 
objekti za predelavo odpadkov. Novo 
odlagalno polje je v uporabi od leta 
2009, čistilna naprava za izcedne vode 
obratuje od leta 2011, gradnja objektov 
za mehansko-biološko obdelavo odpad-
kov, ki je najzahtevnejši del projekta, pa 
je v sklepni fazi. 
Center so že predstavili medijem. "Tisto, 
kar odložimo v črne zabojnike – preo-
stanek odpadkov – gre v tovarno, kjer 
odpadke zmeljemo in presejemo, loči-
mo v težko frakcijo, to so organski od-

Center bo poskrbel za odpadke tretjine Slovenije
Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana je največji kohezijski projekt s 
področja okolja v državi. Dovoljenje za poskusno obratovanje že ima. Poskrbel bo za 
odpadke tretjine Slovenije, tudi iz občine Medvode. Slednja bo v proračunu za leto 
2016 zanj kot ena večjih občin investitork morala nameniti dober milijon evrov.

Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana je najsodobnejši v Sloveniji.
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S 4. januarjem bodo v Enoti Senica Vrtca Medvode od-
prli še polovični oddelek, v katerem bo sedem otrok 
prvega starostnega obdobja. S tem bodo zapolnili vseh 
štirideset oddelkov. Na vstop v Vrtec Medvode bo tako 
čakalo še šest otrok s kasnejšim datumom vstopa. 

V vrtcu na Senici še polovični  
oddelek

Občina Medvode, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je objavila Poziv za predlaganje 
kandidatov za sodnike porotnike s priloženo izjavo, 
namenjeno kandidatom. Najdete jo na spletni strani 
Občine Medvode. Predloge sprejemajo najkasneje do 
18. decembra. 

Kandidati za sodnike  
porotnike

MAJA BERTONCELJ

Za rubriko Vi sprašujete, občinska uprava odgovar-
ja sprejemamo vprašanja po spletni pošti maja.
bertoncelj@g-glas.si ali na naslov Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, s pripisom 'za Sotočje'.

PETER MOHORČIČ

»Zanima me, kdaj občina Medvode predvideva v celo-
ti sanirati cesto od Zavrha proti Pirničam, ki je v obu-
pnem, da ne rečem katastrofalnem stanju, in je samo 
še vprašanje časa, kdaj se bo tam zgodila kakšna ne-
sreča zaradi vseh teh lukenj, ki jih premore.«

KATJA GOMBOŠI TELBAN, VODJA ODDELKA  
ZA OKOLJE, PROSTOR IN RAZVOJ:

»Občina Medvode je že v letošnjem letu pristopila k iz-
vedbi projekta Obnove ceste v Zavrh. Izdelana je bila 
potrebna projektna dokumentacija, na katero so bila 
pridobljena soglasja soglasodajalcev. Pri projektu je 
sodeloval tudi imenovani gradbeni odbor Zavrh. Pro-
jekt obsega rekonstrukcijo ceste v približni dolžini 820 
metrov, in sicer na odseku od križišča lokalnih cesti 'pri 
Lipi' do stanovanjske hiše Zavrh pod Šmarno goro 3j. 
Sočasno z rekonstrukcijo ceste, ki se bo tudi razširila, 
se bo obnovil tudi vodovod. Trenutno tečejo postopki 
za pridobitev zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo ce-
ste. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 350 
tisoč evrov. Sredstva za izvedbo investicije so načrto-
vana v osnutku proračuna za leto 2016, ko naj bi se in-
vesticija začela in tudi zaključila.«

VI SPRAŠUJETE, OBČINSKA UPRAVA ODGOVARJA

padki, in lahko frakcijo, ki je v glavnem gorljiva. Ta gre v drugi objekt, 
kjer odstranimo primesi in jo obdelamo do kakovosti goriva z višjo 
(za cementarne) ali nižjo (za termoelektrarne) kalorično vrednostjo. 
Težka frakcija gre v biološke reaktorje, kjer poteka anaerobna raz-
gradnja. V dveh tednih iz teh odpadkov nastane bioplin in digestat, 
ki ga posušimo in pošljemo v termično obdelavo. Bioplin poganja tri 
nove motorje, ki skupaj z obstoječimi pokrijejo potrebe centra po ele-
ktriki in toploti. Po obdelavi preostanka odpadkov bomo tako odložili 
med pet in deset odstotkov odpadkov, ki bodo brez škodljivih vplivov 
na okolje. V drugem objektu predelujemo ločeno zbrane biološke od-
padke ter iz njih pridobivamo kompost. Biorazgradljivi odpadki gre-
do najprej v poseben reaktor. Ta reaktor je velika betonska stavba, ki 
se z zunanje strani ogreva, da vzdržujemo temperaturo približno 55 
stopinj Celzija. V reaktorju so mešala, ki to maso odpadkov mešajo, 
in bioodpadki potujejo od vstopa do izstopa iz tega reaktorja pribli-
žno tri tedne. V teh treh tednih se razkrajajo brez prisotnosti kisika 
in pri tej razgradnji nastaja bio plin. Ko pregnita masa pride iz reak-
torja, se na določenih napravah ožame oziroma loči od vode. Tako 
dobimo suh del, ki ga prepeljemo v zorilni del, kjer ga dlje časa in-
tenzivno prezračujemo in se pri tem še dodatno razkraja. Potem pa 
sledi še zadnja, tretja faza, ko pod nadstrašnico približno tri mesece 
masa še dodatno zori do kakovosti komposta," so pojasnili.
V letu 2016 je predvideno poskusno obratovanje in garancijsko ob-
dobje v letu 2017, z januarjem 2018 pa bo projekt RCERO Ljubljana za-
ključen.

Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana prinaša 
dolgoročno ureditev problematike ravnanja z odpadki 
za tretjino Slovenije, najboljši in najsodobnejši 
sistem predelave odpadkov v Sloveniji, uporabo 
najmodernejše in trajnostne tehnologije za ravnanje 
z odpadki v evropskem merilu, primer dobre prakse 
na področju povezovanja in sodelovanja občin ter 
povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med 
občinami ter regijami, zelena delovna mesta.

V projekt je vključenih 37 občin.
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 Zakaj ste se odločili za vstop v lo-
kalno politiko?
»Bil sem navdušen nad tem, da je 
Slovenija postala samostojna država. 
Ko so se ustanavljale stranke, sem se 
priključil socialnim demokratom. Po-
litiko sem si predstavljal drugače in 
bil zato hitro razočaran, ko sem videl, 
da je treba povedati tisto, kar mislijo 
drugi, in ne tistega, kar misliš sam. 
Moja takratna politična pot je bila 
kratke sape. Izstopil sem iz stranke 
in se odločil, da v strankarski politiki 
na ta način ne bom več sodeloval. Bolj 
konkretno sem se z občinsko politiko 
seznanil pred 18 leti. Zima je pustila 
posledice na cesti Koder–Cvajnar. Or-
ganiziral sem gradbeni odbor in pri-
čakoval, da se bo vse skupaj hitreje 
odvijalo, a se ni. Projekt še danes ni 
zaključen. Kljub vsemu sem vztrajal 
in pred sedemnajstimi leti kandidi-
ral v svet Krajevne skupnosti Preska - 
Žlebe. Štiri mandate sem se z velikim 
veseljem ukvarjal s komunalnim po-
dročjem. Bil sem tudi član občinskega 
odbora za komunalo. Tisti čas sem po-
bližje spoznal lokalno politiko. Na lan-
skih volitvah sem bil prvič izvoljen v 
občinski svet.«

 Katere lastnosti po vašem odliku-
jejo dobrega svetnika?
»Da poveš, kar misliš, kar mene sicer 
dostikrat tepe, da imaš konstruktivne 
predloge, da vidiš probleme in jih znaš 
predstaviti, da vidiš stvari, ki se doga-
jajo v občini na vseh področjih, morda 
še korak naprej, ne samo za sproti in 
za nazaj.«

 Katere cilje boste osebno poskušali 
uresničiti kot svetnik?
»Najbolj poznam komunalno podro-
čje, nekaj tudi področje kulture in kul-
turne dediščine. Poleg strategije razvo-
ja so ceste tiste, ki so največji manko v 
občini. Dal sem pobudo, da se ustanovi 
občinska komunalna služba, ki bi bila 
operativna, in mislim, da bi se občina 
na ta način bistveno lepše in ceneje 
urejala.«

 Kje ta čas vidite največji problem 
in kako bi ga rešili oziroma vsaj na-
kazali njegovo rešitev?

»Največja problema sta komunalno 
področje in celostna strategija razvo-
ja občine. Potrebujemo vizijo, kako 
naj bi bile Medvode videti iz centra 
navzven in s podeželja v center. Tre-
ba bo zagotoviti, da se bodo vsi poču-
tili Medvoščane in bili pripravljeni za 
svojo občino tudi nekaj narediti. V tem 
mandatu in s tem županom menim, 
da lahko marsikaj dosežemo za razvoj 
občine.«

 Ste aktivni še na katerih drugih 
področjih v občini?
»Sem človek, ki mu ni prva okupacija 
televizija, ampak menim, da je treba 
biti aktiven in izkoristiti svoj talent in 
želje. Pojem v moškem pevskem zbo-
ru KUD Oton Župančič in v Lovskem 
pevskem zboru, poleg tega sem pred-
sednik TD Žlebe - Marjeta. V prostem 
času slikam in kiparim. Moja velika 
želja pa je priti peš od doma do Tibeta. 
Vsako leto en mesec prehodim od 1400 
do 1600 kilometrov. To mi je sprosti-
tev, poleg tega se na poti, ko si sam, 
bolje spoznaš, tako v dobrem kot sla-
bem, izkristalizira se tudi kakšna ide-
ja. V treh letih sem prehodil od doma 
do Atlantika, sedaj pa, kot že rečeno, 
je moj cilj po svilni poti priti do Tibe-
ta. Prehodil sem že pot do Irana. Sem 
človek, ki rad hodi, in to mi ni težko. 
Sicer sem družaben, dostikrat pa sem 
rad tudi sam.«

 Imate življenjsko vodilo oziroma 
moto?
»V politiki in tudi sicer v življenju je 
moje vodilo, da če nisi pripravljen 
ničesar narediti za družbo in druge, 
potem od nje in od drugih tudi nimaš 
kakšne posebne pravice veliko priča-
kovati.«

 Na kaj ste v življenju najbolj po-
nosni?
»Lahko bi rekel, da sem iskreno vesel 
vsakega na novo urejenega odseka ce-
ste v naši KS in seveda tudi v občini. 
Veseli me, da imam dobre odnose z 
ljudmi in da so mi občani naše volilne 
enote zaupali, da jih zastopam v ob-
činskem svetu. V privatnem življenju 
pa sem ponosen na svojo družino, na 
to, da si upam živeti tako, kot si že-
lim, in upam, da bom čil in zdrav čim 
dlje.«

Prehodil je že do Atlantika, sedaj na poti do Tibeta
Ladislav Vidmar je bil v občinski svet izvoljen z liste Glas aktivnih Medvoščanov.

Ladislav Vidmar stanuje  
v Žlebeh. Star je 58 let.  
Je oče hčerke. Zaposlen je kot 
samostojni podjetnik. Včasih 
se je ukvarjal z alpinizmom, 
sedaj pa veliko hodi. Vsako 
leto se za en mesec sam peš 
poda na pot. Prišel je že  
do Atlantika, naslednji cilj  
pa je Tibet.

LADISLAV VIDMAR
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S septembrom ima Občina Medvode znova občinskega inšpek-
torja. To je Aleš Karba, ki ima tudi redarska pooblastila. To de-
lovno mesto zanj ni nekaj novega, saj je bil prej zaposlen na 
Medobčinskem inšpektoratu občin Cerkno in Železniki. »Nekaj 
izkušenj zagotovo imam, kar mi prav pride, sicer je pa to delo 
živo, ker se odloki ter zakonodaja spreminjajo in se to posledič-
no odraža tudi pri delu,« pravi Aleš Karba.
Ker Občina Medvode kar nekaj časa ni imela občinskega in-
špektorja, ga je že ob nastopu zaposlitve čakalo precej starih 
zadev, vseskozi pa prihajajo tudi nove. »Izzivov je veliko, kar pa 
je spodbudno. Prijave in pobude pridejo od občanov, prav tako 
pa tudi sam na terenu zaznam kršitev in temu primerno ukre-
pam,« je povedal. Vse njegove pristojnosti in naloge izhajajo s 
področja odlokov, zakonov in drugih pravnih aktov (pravilniki, 
predpisi, uredbe). »Če za določeno zadevo nisem pristojen, je 
moja dolžnost, da pomagam, in če je treba, zadevo posredujem 
pristojnemu organu,« odgovarja na vprašanje, kako ukrepa v 
primeru, da zadeva ni v njegovi pristojnosti. 
V tem zimskem obdobju je njegova pristojnost tudi, da opozar-
ja na potrebno obrezovanje dreves, ki bi lahko ob snežnih pa-
davinah povzročala težave zimski službi in predstavljala tudi 
nevarnost. »Na aktualni izziv sem opozoril na več načinov. 
Opozoril sem prek krajevnih skupnosti, naj ljudi spodbudijo k 
obrezovanju dreves, opozorila sem poslal tudi posameznikom, 
lastnikom – in odziv je bil precejšen. Na določenih odsekih cest 

je zdaj prav lepo urejeno. Kontrolo po terenu delam sam. Tudi 
prek medijev sem opozoril, naj se lastniki lotijo obrezovanja 
drevja. Skratka, izkoristil sem vse možnosti, da so bili lastniki 
seznanjeni pravočasno in hitro,« je dejal.
Karba ima tudi redarska pooblastila in nadzoruje in ureja tudi 
to področje. V prihodnjem letu pričakuje, da bo predvsem na 
področju mirujočega prometa imel še veliko več dela, saj se bo 
v Medvodah na tem področju začel vzpostavljati drugačen red, 
kot je trenutno. »Pravno podlago imam v odlokih in zakonih, 
iz katerih izhaja tudi moja pristojnost. Ti predpisujejo tudi vi-
šino globe,« pravi.

Aleš Karba je novi občinski inšpektor
Občinski inšpektor, ki ima tudi redarska pooblastila, ima veliko dela. V tem obdobju 
opozarja tudi na potrebno obrezovanje dreves, ki bi lahko ob snežnih padavinah 
povzročala težave zimski službi in predstavljala tudi nevarnost. 

Aleš Karba

Občina Medvode svojim občanom nudi Pomoč na domu. 
Storitev, ki je namenjena starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom,  
izvaja COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu, Tbilisijska cesta 57b,  
Ljubljana. Ostareli, bolni oziroma njihovi svojci ob delovnikih od  
8. do 12. ure lahko za informacije o storitvi pokličete kontaktno telefonsko  
številko 01/244 31 05 ali pišete na elektronski naslov: zavod.campa@comett.si.

MAJA BERTONCELJ

Občinska uprava Občine Medvode je odločila o vlogah za dodeli-
tev nagrade študentom. Namenjenih je bilo 25 tisoč evrov prora-
čunskih sredstev, občinski svet pa je na predlog župana zagotovil 
še dodatnih 21.906,18 evra, kolikor je bilo potrebno za izplačilo 
nagrad vsem diplomantom, magistrom in doktorjem. Za 46 prija-
vljenih vlog za nagrade za končan letnik dodiplomskega študija pa 
je zmanjkalo proračunskih sredstev. Občina Medvode je tako letos 
za nagrade študentov namenila 46.906,18 evra.

Za nagrade študentov 47 tisoč evrov
MAJA BERTONCELJ

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila 
Poziv za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet Javnega 
zavoda Sotočje Medvode. Sestavlja ga pet članov, od tega štirje 
predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje občinski svet na pre-
dlog zainteresirane javnosti, in sicer s področja športa, turizma, 
kulture in mladinskih dejavnosti. Upoštevane bodo kandidature, 
ki bodo oddane do 18. decembra. Poziv in obrazec za kandidaturo 
je objavljen na spletni strani Občine Medvode.

Poziv v svet zavoda Sotočje



PROGRAM  ZAVODA 
KM MEDVODE

V klubu Jedro izvajamo tudi zvočno kopel z gongi, 

breakdance tečaj, tečaj plesa za upokojence, Magic The 

Gathering, jogo. 

Več informacij o programu in najemu naših 

prostorov: info@kmmedvode.si

Zavod

Zavod

Zavod

Zavod Zavod

Zavod ZavodZavod

Zavod

Zavod Zavod

Zavod Zavod

Zavod Zavod

DELAVNICA: VPLIV QIGONG 
VAJ NA ZDRAVJE

Torek, 15. 12. 2015, ob 18:00 v klubu Jedro

Qigong je veščina, s kat-

ero gojimo in krepimo 

svojo notranjo energijo 

in s tem naše fizično, 

čustveno in mentalno 

zdravje. 

POTOPISNO PREDAVANJE 
UROŠA ERBEŽNIKA: 

POTOVANJE PO IRSKI

Sobota, 16. 1. 2016, ob 20:00 v klubu Jedro

Irska ponuja vse, kar si 

radoveden popotnik la-

hko želi. Naravne lepote 

odmaknjene od vsega, 

starodavni spomeniki, 

ki kljubujejo času. La-

hko se prepustimo ži-

vahnemu mestnemu dogajanju, ali pa le vdihavamo 

veter z Atlantika. 

KONCERT SKUPINE »IF« 
TRIBUTE TO PINK FLOYD

Petek, 22. 1. 2016, ob 20:00 v klubu Jedro

Glasbena skupina IF 

FLOYD TRIBUTE TO 

PINK FLOYD je nastala 

z namenom poustvarja-

ti harmonične glasbene 

trenutke skupine Pink 

Floyd in s tem pričarati 

pozitivno glasbeno en-

ergijo, ki povezuje ljudi.

DNEVNA SOBA: DJ sALEX – 
60`s - 90`s Party

Sobota, 30. 1. 2016, ob 20:00 v klubu Jedro

V klub Jedro se vrača Dnevna soba - za vse mlade, 

ki se želijo družiti, se zabavati ob glasbi, športnih 

in ustvarjalnih aktivnostih.

KONCERT LIPSTIKK
 & LEATHÜR: Nastop skupin 

KARIOT in HAIRX

Petek, 5. 2. 2016, ob 21:00 v klubu Jedro

OTROŠKO-MLADINSKI CENTER 
BIVAK

Po novem letu: vsak torek, sredo in četrtek 

od 14:00 do 17:00 v klubu Jedro

TEcAJ ŠPANŠcINE

Vsak četrtek ob 17:00 v klubu Jedro

TEcAJ FRANCOŠcINE 

Vsak četrtek ob 19:00 v klubu Jedro, 

začetek tečaja je 14. 1. 2016

Cena: 10 € na mesec

Prijave na: miha.sustar@siol.com

Delovanje Zavoda KM Medvode omogočajo: Občina Medvode, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad za mladino, MOVIT - NA Mladina, JSKD, Medijski sponzorji: Gorenjski glas, TV Medvode
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Naša strokovna ekipa veterinarjev  
že 20 let v Kranju skrbi  

za zdravje vaših ljubljenčkov,  
na Primskovem pri gostilni Arvaj.

VETERINARSKA AMBULANTA
MEDICOVET, d.o.o. 

KAJUHOVA 23, 4000 KRANJ 
T: 04 235 82 60

www.medicovet.si

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Izidi plebiscita o samostojni in neod-
visni Sloveniji so bili razglašeni 26. de-
cembra 1990. Od takrat je letos 25 let. 
Vsako leto se na ta dan pri cerkvici na 
Sv. Jakobu na Brezovici nad Medvodami 
zberejo domoljubi, med seboj prijatelji 
in znanci. Letos bo srečanje že šestin-
dvajsetič. Začne se ob 18. uri s sv. mašo 
za domovino, po njej pa se vsi zberejo 
na osvetljenem prostoru pred cerkvi-
jo. Zapeti Zdravljici sledi kulturni pro-
gram, ki je prepleten z govori s prav za 
to priložnost povabljenimi slavnostni-
mi govorniki. Letos bo sveto mašo da-
roval ljubljanski pomožni škof Franc 
Šuštar, slavnostna govornika pa bosta 
Nejc Smole, župan Občine Medvode, in 
Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske 
vlade. 
Dogodek bo letos zaradi srebrnega jubi-
leja zgodovinske odločitve slovenskega 
naroda še posebej slovesen. Pripravlja-
jo poseben zbornik, predstavljena pa bo 
tudi najnovejša pesniška zbirka Tone-
ta Kuntnerja, ki je posvečena prav tej 
obletnici. "Počastitev najpomembnej-
šega državnega praznika na Sv. Jakobu 

že dolgo ni samo navaden dogodek. Je 
mnogo več. Je inspiracija, priložnost, 
izvir najžlahtnejšega domoljubja, sim-
bol, ljubezen. Pravi čudež je, da smo 
ohranili 25-letno tradicijo srečanja, 
hkrati pa daje nam, ki sodelujemo pri 

organizaciji, neverjetno zadovoljstvo, da 
dajemo ljudem nekaj, kar jim po njiho-
vih izjavah veliko pomeni," pravi Janez 
Šušteršič in vabi, da se jim na štefanovo 
pridružite na praznovanju dneva samo-
stojnosti in enotnosti.

Srečanje na Sv. Jakobu ob srebrnem jubileju

Letos praznujemo 25 let od odločitve za samostojno in neodvisno Slovenijo. Srečanje v ta 
spomin bo že šestindvajsetič potekalo na Sv. Jakobu (na sliki).

MAJA BERTONCELJ

Pred dobrim letom in pol je bil ustanovljen Območni odbor 
Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Medvode - 
Vodice. 
"Ustanovljen je bil na pobudo številnih posameznic in posa-
meznikov, ki smo prepričani, da je treba obdobju slovenske 
osamosvojitve zagotoviti častno mesto v slovenski zgodovini, 
njene vrednote pa gojiti in negovati. V združenju je prostor za 
ljudi vseh političnih, verskih, ideoloških in nazorskih prepri-
čanj, ki so sodelovali na različnih področjih pri osamosvajanju 
Slovenije ali pa jim vrednote slovenske osamosvojitve predsta-
vljajo temeljni vrednostni okvir svojega delovanja," je povedal 

Marjan Merjasec, predsednik Območnega odbora VSO Medvo-
de - Vodice, v katerem je več kot petdeset članov. 
Kot poudarja, je treba izkazati ponos in domoljubje do naše 
države tudi s tem, da ob državnih praznikih izobesimo slo-
vensko zastavo. V odboru se trudijo biti čim bolj aktivni. "Po-
leg številnih aktivnosti, kot so obeležitve dogodkov, organiza-
cij okroglih miz, predstavitve knjig, zbiranje dokumentacije, 
posnetkov in pričevanj, ki se nanašajo na obdobje osamosva-
janja, smo vzpostavili tudi interaktivno spletno stran domo-
ljubje.si, ki je namenjena izobraževalnim procesom, in izdali 
spletno revijo glasdomovine.si. Prisotni pa smo tudi na soci-
alnem omrežju," je Merjasec še dodal nekaj besed o njihovih 
aktivnostih.

Zavzemajo se za vrednote osamosvojitve
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Na Brdu pri Kranju so 26. novembra po-
delili prestižni naslov obrtnik leta 2015. 
Med petimi nominiranci je bila tudi 
Mateja Vodičar, direktorica podjetja 
Prima Filtri. Za obrtnika leta je bil tudi 
letos, tako kot vsa leta doslej, izbran 
moški: Bojan Železnik. Vodičarjeva je 
prejela priznanje obrtniški vzor 2015. 

 Kaj vam pomeni to priznanje?
»Motivacijo, potrditev, da smo na pravi 
poti. V Sloveniji nas je okrog šestdeset 
tisoč obrtnikov in to, da so opazili nas 
in mene, mi veliko pomeni, še poseb-
no, ker so med nominiranci večinoma 
moški in ker izstopam tudi po starosti. 
Vseskozi je treba motivirati in spodbu-
jati zaposlene, na motiviranje vodstva 
pa se največkrat pozabi, kar ni prav, saj 
tudi vodje potrebujemo motivacijo. To 
priznanje mi pomeni prav to.«

 Katere so lastnosti, ki vas vodijo na 
tej poti uspešnosti?
»Sebe je težko ocenjevati, pravijo pa, da 
imam dober občutek za odločitve in po-
trebno energijo. Danes je tako, da mo-
raš imeti dober produkt, dobro razmer-
je med kakovostjo in ceno, pomemben 
pa je tudi osebni odnos s partnerji, za 
katerega je prava energija še kako po-
trebna.« 

 Vam je kot ženski v »moški« branži 
kaj težje?
»Najprej si je bilo treba izboriti položaj, 
da nisem samo lastnikova hčerka, am-
pak oseba, ki ima znanje, občutek za lju-
di in spoštljiv odnos so vseh. Ko smo to 
razčistili, je bilo vse lažje. Pri poslovnih 
partnerjih je pa tako, da če v tebi vidijo 
zanesljivega partnerja, ti zaupajo. Res je, 
da je to moška branža, a skozi leta izo-
braževanj sem pridobila veliko znanja. 
Učiti pa se je treba še naprej. Osebnostno 
je treba rasti vse življenje in vlagati v iz-
obraževanje. Trudim se, da opravim vsaj 
eno formalno izobraževanje mesečno.«

 Od kdaj ste zaposleni v domačem 
podjetju?
»Zaposlila sem se pred desetimi leti, 
funkcijo direktorice pa sem uradno pre-
vzela pred dvema letoma, po očetovi 
upokojitvi. Glede na to, da gre za družin-

sko podjetje, se je nekako pričakovalo, da 
bodo vajeti prevzeli nasledniki. Sestra je 
bila v podjetju zaposlena že pred mano, 
jaz sem še študirala na dodiplomskem 
študiju komunikologije in podiplom-
skem študiju na ekonomski fakulteti. 
Ko sem se zaposlila v podjetju, so mi bila 
sprva dodeljena administrativna dela, 
ki mi niso prinašala zadostnega izziva, 
zato sem se zelo hitro začela dolgočasiti 
in počasi prevzela tudi druge naloge. Več 
smo začeli delati s tujimi trgi v smislu 
iskanja kupcev in dobaviteljev v tujini, 
saj smo prej delali v največji meri z do-
mačimi poslovnimi partnerji. Je pa res, 
da sem direktorica podjetja v branži, ki 
je bolj domena moških, zato je bilo treba 
vložiti še nekaj dodatnega truda.«

 Na obrtniško pot sta pred 25 leti sto-
pila vaša oče in mama. Kako je pote-
kal razvoj od takrat?
»Podjetje Prima Filtri je bilo ustanovlje-
no leta 1990. Ustanovila sta ga oče in 
mama. Začeli smo se ukvarjati s proi-

zvodnjo filtrirnih vložkov. Oče je prej 
delal v Donitu in našel tržno nišo v 
maloserijski proizvodnji, v izdelavi fil-
trov po naročilu, za kar v Donitu ni bilo 
interesa. Postopoma smo rasli, se razvi-
jali, dodajali nov program. Na začetku 
smo veliko delali tudi filtre za tovorna 
vozila, gradbene in delovne stroje ter 
kmetijska vozila, danes pa to večinoma 
pokrivamo z blagovnimi znamkami, ki 
se pojavljajo pri prvi vgradnji. Sami pro-
izvajamo večinoma filtre za industrij-
ske aplikacije, kjer je potrebnega več 
znanja in izkušenj. Prelomno leto je bilo 
2009, ko smo se združili s konkurenč-
nim podjetjem s Štajerskega, večinsko 
v tuji lasti, in ustanovili novo podjetje 
Prima Filtertehnika. Na tržišču je zdru-
žitev s konkurenco redkost, a postali 
smo močnejši in smo razširili program. 
V 25 letih smo z nenehnim vlaganjem v 
razvoj rasli v zanesljivega partnerja, ki 
mu zaupajo številna slovenska in tuja 
podjetja.«

Tudi vodje potrebujemo motivacijo
Mateja Vodičar, direktorica podjetja Prima Filtri iz Sore, je bila med petimi 
nominiranci za obrtnika leta in prejela priznanje obrtniški vzor 2015.

Mateja Vodičar je mesto direktorice uradno prevzela pred dvema letoma, po upokojitvi očeta, 
ki je skupaj z mamo leta 1990 ustanovil podjetje Prima Filtri.

»Najprej si je bilo treba izboriti položaj, da nisem samo lastnikova 
hčerka, ampak oseba, ki ima znanje, občutek za ljudi in spoštljiv 
odnos so vseh. Ko smo to razčistili, je bilo vse lažje.«
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 Poleg Prima Filtrov torej vodite tudi 
podjetje Prima Filtertehnika. Kako sta 
povezani?
»V Prima Filtrih poteka proizvodnja 
filtrov, v Prima Filtertehniki pa je teh-
nologija, razvoj, marketing, nabava 
in prodaja. Podjetji sta med seboj zelo 
povezani. V prvem je moja desna roka 
svak, v drugem pa sestra.«

 Kje najdemo filtre iz vaše proizvo-
dnje?
»Filtre, ki jih izdelamo v svoji proizvo-
dnji, najdete v raznovrstnih industrij-
skih aplikacijah. To so hidravlični filtri, 
filtri za gorivo, olje, zrak, v prezrače-
valnih sistemih, emulzija, erozija, pro-
cesna filtracija, filtri iz inoxa, filtrirne 
vreče, košare, sita, žepasti filtri. Spekter 
je zelo širok.
Prodajamo pa še filtre za motorni 
program, odpraševalne naprave, kjer 
poskrbimo za projekt na ključ, medi-
cinsko filtracijo. Kar se tiče filtracije, 
pokrivamo vse, razen filtrov za osebne 
avtomobile.« 

 Kakšna je proizvodnja v številkah?
»Ker imamo maloserijsko proizvodnjo, 
ta podatek ni realen. Najbolj pomemb-
na je vrednost. Na trgu je močna kon-
kurenca. Delati je treba dobro, da se 
ohraniš, sploh pa, da rasteš in poveču-
ješ trg.«

 Koliko imate zaposlenih?
»V obeh podjetjih skupaj imamo trenu-
tno 23 zaposlenih, od tega deset v Prima 
Filtrih.« 

 Kakšen bo poslovni izid letošnjega 
leta?
»Z letošnjim poslovanjem smo zadovolj-
ni. Že lansko leto je bilo zelo dobro leto, 
predvsem kar se tiče naše proizvodnje 
filtrov. Ta trend opažamo tudi letos. Pro-
izvodnja in prodaja se povečujeta kon-
stantno in kontrolirano. Smo zagovor-
niki počasne rasti, tudi zaposlujemo raje 
postopoma. Filtertehnika bo imela nekaj 
manj kot tri milijone evrov prometa, Pri-
ma Filtri pa okrog sedemsto tisoč evrov.«

 Kakšna je vaša prednost pred kon-
kurenco?

»Naše vrednote so prilagodljivost, hi-
trost in predvsem reševanje še tako za-
pletenih problemov strank na področju 
filtracije.«

 Prostore imate v Sori. Načrtujete 
kakšno širitev?
»Na začetku so bili v podjetju zaposleni 
štirje, pisarna je bila v hiši, proizvodnja 
pa v prizidku. Z leti smo pozidali vse, 
kar je bilo na tej lokaciji še možno. Ko 
se bomo širili, bo treba poiskati alterna-
tivne variante. Ker smo družinsko tako 
povezani in zelo vpeti v lokalno okolje, 
si ne predstavljamo, da bi podjetje selili 
drugam. Je pa tako, da prostora vedno 
primanjkuje. Trenutno obe podjetji sku-
paj poslujeta na okrog tisoč kvadratnih 
metrih« 

 Kakšni so vaši cilji za prihodnje?
»Postopna in kontrolirana rast, prodor 
na tuje trge, ki trenutno predstavljajo 
okrog dvajset odstotkov prodaje, še več 
pa bomo vlagali v tehnologijo in razvoj. 
Tudi v prihodnje pa želimo ohraniti 
družinski značaj podjetja.« 

Izberite čisto letoIzberite čisto leto

www.prima-filtertehnika.si

Prima Filtertehnika d.o.o.
Sora 42a, 1215 Medvode

T  +386 1 36 19 260                   

E  info@prima-filtertehnika.si
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Dan za kariero. Gre za projekt, v okviru 
katerega so 26. novembra številna pod-
jetja odprla vrata slovenskega gospo-
darstva za šolsko mladino in starše. V 
njem je sodelovalo tudi podjetje Goriča-
ne, tovarna papirja Medvode. »Prvi na-
men je bil, da se šolska mladina sezna-
ni s poklici, ki jih potrebujemo v našem 
podjetju. Poleg tega smo pripravili dan 
odprtih vrat za vse,« je povedal Janez 
Gale, tehnični direktor podjetja. Obiska-
lo jih je okrog osemdeset ljudi, ki so si z 
zanimanjem ogledali, kako poteka pro-
izvodnja papirja.

ENA NAJBOLJ PISANIH PROIZVODENJ

»Iz mešanice surovin, ki jih je za izde-
lavo papirja za laika neverjetno veliko, 
v eni recepturi je lahko tudi štirideset 
komponent, naredimo na koncu 'le nek 
papir'. Za to potrebujemo ogromno ener-
gije, potrebna je pisana druščina pokli-
cev in izredna prilagodljivost trgu, tako 
zaradi dovoza surovin kot zaradi odvoza 
gotovih izdelkov. To je ena najbolj pi-
sanih proizvodenj,« je v nekaj besedah 
Gale predstavil proizvodnjo, ki je v celoti 
avtomatizirana. Ogled smo začeli v skla-
dišču celuloze. Predstavili so nam, kako 
se celuloza razpušča in kam se s pomo-
čjo vode transportira. Videli smo, kako 
se pripravlja snov, iz katere se dela pa-
pir in kako se zmeša, da iz recepture na-
stane prava mešanica, ki pride na stroj. 
Nadaljevali smo na začetku papirnega 

stroja pri natoku, kamor po cevovodih 
pripeljejo okrog 25 tisoč litrov snovi na 
minuto. Vodo je potem treba na situ čim 
prej odvesti, da se formira papirni list. 
Sledila je skupina stiskalnic, kjer pa-
pirni trak dodatno posušijo s pomočjo 
filcev, ki iz papirnega traku odvzamejo 
del vode. Sledi sušilna skupina, kjer s 
paro segrevajo sušilne cilindre, prek ka-
terih teče papirni trak. Zaradi te toplote 
iz papirnega traku izpari še preostala 
voda – vse do želene vrednosti. Proces se 
nadaljuje s površinsko obdelavo papirja, 
kjer ga lahko tudi pobarvajo, na hitro 

posušijo, zgladijo in nastane končni pa-
pir. Navijejo ga na zvitek, širok slabe šti-
ri metre, premera do 2,1 metra in težak 
od 15 do 18 ton. Naprej smo si ogledali, 
kako iz tega zvitka zrežejo manjše, ki so 
namenjeni znanemu kupcu in gredo na 
pakirno linijo ter v skladišče gotovih iz-
delkov. Če pa je papir namenjen za raz-
rez v format, se zavije drugače in gre v 
vmesno skladišče, kjer čaka na razrez 
na prečnih rezalnih strojih. Izvedeli 
smo, da je formatnega papirja že skoraj 

Na minuto proizvedejo kilometer papirja
Ob Dnevu za kariero so številna slovenska podjetja odprla svoja vrata, tudi Goričane, 
tovarna papirja Medvode. Predstavili so proizvodnjo, ki je v celoti avtomatizirana. 

Ogledali smo si tudi nadzorno sobo, ki je srce proizvodnje. 

V medvoški tovarni papirja na 
leto proizvedejo osemdeset 
tisoč ton papirja, večino ga 
prodajo na trge Evropske unije. 
Na dan to pomeni do 350 ton,  
v dolžino pa do enega kilometra 
na minuto. Proizvodnja dela  
24 ur na dan, okoli 350 dni  
v letu. Stalno je zaposlenih 
okoli 210 ljudi. Med najbolj 
iskanimi so kadri s področja 
strojništva, elektrotehnike, 
mehatronike, poklici s področja 
kemije in kemijske tehnologije.



polovico celotne proizvodnje. Palete gredo potem na avto-
matsko linijo za pakiranje, ovijejo jih v folijo in uskladišči-
jo. Za konec smo si ogledali še skladišče gotovih izdelkov, v 
katerem imajo zaloge za približno tri tedne svoje proizvo-
dnje. Skladišče je veliko 4400 kvadratnih metrov.

OSEMDESET TISOČ TON PAPIRJA NA LETO

V medvoški tovarni papirja na leto proizvedejo osemdeset 
tisoč ton papirja, večino ga prodajo na trge Evropske unije. 
Na dan to pomeni do 350 ton, v dolžino pa do enega kilo-
metra na minuto. Proizvodnja dela 24 ur na dan, okoli 350 
dni v letu. Stalno je zaposlenih okoli 210 ljudi. Med najbolj 
iskanimi so kadri s področja strojništva, elektrotehnike, 
mehatronike, poklici s področja kemije in kemijske teh-
nologije. Papirniške šole pa pri nas že dolgo ni več. Med 
udeleženci dneva odprtih vrat je bilo tudi nekaj šolarjev. 
»Prišel sem, ker me zanimata kemična in strojna usme-
ritev. Ogled je bil zanimiv. Tudi na takšen način se potem 
lažje odločiš za nadaljevanje šolanja,« je povedal osmo-
šolec Gal Pavlič, ki je v Goričane prišel iz Mengša. Največ 
pa je bilo občanov Medvod, tudi nekdanjih delavcev. Eden 
izmed njih je Jože Dolinar iz Zgornje Senice: »Tukaj sem 
delal deset let. Iz podjetja sem odšel leta 1980 in od takrat 
nisem bil več v proizvodnji. Ogromno se je spremenilo. Je 
kot noč in dan. Takrat še ni bilo računalnikov. Skozi pro-
izvodnjo smo šli danes na hitro, vse me zanima še bolj 
podrobno, zato bom še prišel.« Kar nekaj vprašanj je bilo 
glede celuloze. Uvažajo jo iz Evrope pa tudi od precej dlje, 
veliko iz Južne Amerike. Slovenija pa je bogata z lesom. 
Proizvodnja celuloze se je v Goričanah zaprla pred dobrimi 
25 leti. »Smiselna bi bila postavitev proizvodnje celuloze, 
a za širšo regijo. Težava je, da je rentabilna šele pri proi-
zvodnji okrog 150 tisoč ton in več na leto,« je pojasnil Gale.

Podjetje je po visokih dimnikih vidno daleč naokrog. Izve-
deli smo tudi, kaj prihaja iz njih. »To je vodna para. Ob zelo 
jasnem in hladnem vremenu je nad tovarno cel oblak pare. 
Gre za izparjeno vodo iz papirnega stroja. Izparimo jo tako, 
da v stroj vpihamo topel zrak, ki nase veže izparjeno vodo 
in jo odvede na prosto. Velik del te toplote preko toplotnih 
izmenjevalcev zajamemo nazaj. Temperatura na izhodu iz 
izpuha je okrog 70, 75 stopinj. Včasih so bile višje, delamo 
pa na tem, da bi bila v prihodnje še nižja, da čim več ener-
gije dobimo nazaj v proizvodnjo. Drugi izpust pa je dimnik 
energetike. Kurimo na plin, tako da je tudi tam v izpuhu v 
glavnem para,« je za konec še povedal Gale. Z
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ZIDARSTVO MRAK d.o.o.

AVTOPREVOZI MRAK d.o.o.
Studenčice 42, 1215 Medvode

T: (01) 361 76 03, F: (01) 361 45 32

Studenčice 42, 1215 Medvode
T: (01) 361 76 03, F: (01) 361 45 32

Štefan Bokan (041) 654 808

zidarstvo.mrak@evj-kabel.net

Jože Mrak (041) 635 044
Boštjan Mrak (051) 654 808

www.zidarstvo-mrak.siwww.zidarstvo-mrak.si

ZIDARSTVO MRAK, d. o. o.
Studenčice 42, 1215 Medvode

T: (01) 361 76 03, F: (01) 361 45 32
zidarstvo.mrak@evj-kabel.net

Naj ob novem letu prijazni novi čas 
prinese vse, kar je v starem zamudilo.

Veliko osebne sreče in poslovnih uspehov
naše praznično je voščilo.

                                      Srečno 2016!

Golo Brdo 9, 1215 Medvode, tel.: 01 3 612 795
čet., pet., sob.: od 12h do 21h

ned., prazniki.: od 10h do 20h
SREČNO 2016

PRODAJA, MONTAŽA, SERVIS OLJNIH IN 
PLINSKIH GORILCEV TER LESNE BIOMASE

Buderus
Ileršič Marjan, s.p., Zg. Pirniče 91/i
Tel./faks: 01/362-31-78, GSM: 041/630 294
E-pošta: ilersic-sp@siol.net

Pooblaščeni servis za ogrevalno tehniko Buderus
SREČNO  

2016!
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Ogled smo začeli v skladišču celuloze.
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MOJCA FURLAN

V Parizu se je zaključilo izjemno po-
membno srečanje voditeljev vlad in dr-
žav COP21. V času pisanja prispevka še 
ni znano, ali bodo sprejeti predlagani 
ukrepi, ki bi do leta 2100 zadržali zgor-
njo raven segrevanja planeta do največ 
2 stopinji Celzija oziroma optimistično 
celo do 1,5 stopinje Celzija. 
Predstavljajte si, da čas od nastanka Ze-
mlje do danes skrčimo na eno leto … Ze-
mlja je nastala 1. januarja, človek se je 
pojavil šele 31. decembra. V kratkem času 
je z izkoriščanjem zemlje, energije in na-
ravnih bogastev povzročil toliko škode 

kot nobena vrsta pred njim. Kmetijska 
revolucija se je začela pred deset tisoč 
leti, industrijska revolucija okoli 1760. Do 
leta 1830 je bila na svetu okoli milijarda 
ljudi, danes nas je na istem planetu se-
dem milijard.
Naše dejavnosti slonijo na fosilnih gori-
vih. Industrija, potrošništvo, prehranje-
valne navade in prevoz povzročajo veliko 
škodo. Z rabo fosilnih goriv izkoriščamo 
delo narave iz davne preteklosti. Kako 
zajeziti podnebne spremembe na našem 
planetu, da ohranimo življenjske pogoje 
za svoje vnuke? Kako lahko tudi kot posa-
meznik vplivam na stanje onesnaženja, ki 
je iz dneva v dan večje? Kot posamezniki 
lahko omejimo promet. Uporabimo me-
stni prevoz. V našem kraju z novimi lini-
jami odlično deluje (z izjemo konca tedna 
in nočnih ur, kar bi lahko še izboljšali). 
Tudi vlak je pravi odgovor. Več uporabljaj-
mo kolo ali hodimo peš. Če že moramo z 
avtom, ga med čakanjem vsaj ugasnimo. 

Pogosto si nekateri grejejo, hladijo avto 
»le za par minut«?! Za nastanek vsakega 
litra goriva, ki ga porabimo, je potrebnih 
24 ton rastlinskega materiala iz staro-
davnih oceanov. Intenzivna živinoreja 
omogoča veliko porabo mesa. Tako z rejo 
kot s prevozi ustvarja izpuste toplogre-
dnih plinov, primerljive s tistimi iz pro-
meta. Za en hamburger izsekajo petdeset 
kvadratnih metrov tropskega deževnega 
gozda. Za boljši svet jejmo manj mesa. 
Vplivi kurjave so jasno vidni tudi na me-
teorološki postaji, ki v Občini Medvode 
zagotavlja spremljanje kakovosti zraka in 
nevarnih izpustov. Če zmanjšamo termo-
state za dve stopinji in na kratko prezra-
čimo, privarčujemo precej energije. Stare 
peči, drva in premog zamenjajmo z zele-
no energijo. Velike korporacije, onesnaže-
valce, vlade lahko spodbujamo s predlogi 
in peticijami ter zahtevamo pojasnila in 
spremembe v dobro narave in življenjskih 
pogojev, ne dobička.

Kotiček za trajnostni razvoj

MAJA BERTONCELJ

Anja Žavbi Kunaver iz Zbilj, študentka 
programa Finančna matematika na Fa-
kulteti za matematiko in fiziko, je ena 
izmed štiriindvajsetih študentov, ki so 
letos prejeli zlato priznanje iz tekmo-
vanja iz logike, ki ga vsako leto razpiše 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije. 

 Kakšno mesto v tvoji zbirki priznanj 
ima študentsko priznanje iz logike?
»Poleg tega priznanja imam že eno zlato 
Cankarjevo priznanje iz slovenščine, ki 
sem ga prejela že pred petimi leti, poleg 
tega sem predlani prvič prejela zlato pri-
znanje iz logike. V osnovni šoli in gimna-
ziji sem sodelovala še na drugih šolskih 
tekmovanjih, tako da imam nekaj srebr-
nih priznanj iz Vegovega (matematika) 
in Stefanovega (fizika) tekmovanja. Logi-
ka je najbolj povezana z matematiko in 
mi pride prav na vseh področjih v življe-
nju, zato sem vesela zlatega priznanja.«

 Koliko si se pripravljala?
»Nisem se posebej pripravljala. Lahko bi 
reševala specifične naloge, vendar sem 

na tekmovanju že sodelovala in vem, 
kaj približno pričakovati. Na tekmovanje 
hodim bolj iz veselja do reševanja nalog, 
kot pa zaradi uspeha. Če se prav spo-
mnim, smo pisali dve šolski uri, naloge 
pa so bile tri. Če bi se kdo želel preizkusi-
ti v takšnih nalogah, jih lahko najde na 
spletni strani Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije pod zavihkom Logika, naloge.«

 Kje je po tvoje ključ do uspeha?
»Po mojem mnenju nam je logično raz-
mišljanje dano, da pa se ga razvijati in 
seveda pridobiti znanje. Vsekakor je po-
trebno delo, brez veselja do dela pa se 
težko pride do uspeha. Najbrž nam je 
vsem, ki se udeležujemo takih tekmo-
vanj, skupno veselje do reševanja logič-
nih nalog in razmišljamo bolj v tej sme-
ri. Osebno uživam v tem, kar počnem, 
šola mi nikoli ni bila odveč.«

 Odločila si se za študij matematike. 
Izpolnjuje tvoja pričakovanja?
»S študijem sem zelo zadovoljna in bi se 
ponovno enako odločila. Je pa zahtevno 
in poleg talenta in veselja za matemati-
ko zahteva tudi veliko dela.«

  Kje se vidiš po koncu študija?
»Tako daleč še nisem. Trenutno se osre-
dotočam na to, da bi čim bolje uskladila 
študij in šport, o prihodnosti pa se odlo-
čam vsako leto posebej po sezoni. Sicer 
bi po študiju najraje poučevala, vendar 
imam z izbrano smerjo širšo izbiro, za 
poučevanje pa še vedno lahko opravim 
dodatne izpite.«

Logične naloge so ji v užitek
Anja Žavbi Kunaver je v logiki med najboljšimi študenti v državi. 
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MAJA BERTONCELJ

Knjižnica Medvode je v sklopu projekta Ta 
veseli dan kulture 3. decembra organizi-
rala tri prireditve. Od tega dne do danes, 
11. decembra, je na ogled knjižna razstava 
Prešeren in sodobniki, za otroke so pri-
pravili Medvodkove igralne urice, imeli 
pa so tudi dan odprtih vrat, na katerem 
je bibliotekarka in domoznanka Tatjana 
Mavrič predstavila njihovo domoznansko 
zbirko in knjižnične dragocenosti. 

ZBIRKA O DOMAČEM OKOLJU

Obe sta v vitrinah v osrednjem prosto-
ru knjižnice. V domoznanski zbirki je 
okrog 270 knjig in drugo gradivo. "Do-
moznanstvo je zanimanje za doma-
če okolje, v našem primeru za občino 
Medvode. Splošne knjižnice smo se po 
knjižničarskih pravilih dolžne zanima-
ti za okolje, v katerem delujemo. To so 
knjige, v katerih so omenjene Medvode 
in drugi kraji v naši občini ali pa tukaj 
živi avtor. Zbiramo različno gradivo. 
Največ imamo monografij, zbiramo in 
hranimo serijske publikacije, tudi vaš 
časopis Sotočje. Zbirka obsega tudi DVD-
-je, CD-je, celo karte, pa uokvirjeni kopiji 
grafik gradov Smlednik in Goričane iz 
Slave vojvodine Kranjske. Imamo celo 
tri kamne iz Knapovž. Tudi to je domo-
znansko gradivo. Poleg tega zbiramo sta-
re in nove razglednice in fotografije, ki 
so zelo sporočilne," je pojasnila Tatjana 
Mavrič. Domoznanska zbirka je ločena 
od ostalega gradiva, si pa knjige iz zbirke 
lahko izposodite na dom. Med avtorji, ki 
živijo v Medvodah, najdemo: dr. Moniko 
Govekar Okoliš, dr. Janeza Juhanta, Til-
ko Jamnik, Matjaža Mastnaka, Staneta 
Okoliša, Nadjo Puppis, dr. Barbaro Pre-
gelj, Gregorja Rozmana, Cvetko Sokolov, 
Ireno Velikonja, Urbana Vovka, Marjeto 
Žebovec in druge. Zadnja pridobitev v 
domoznanski zbirki sta vodnik po učni 
poti v Žlebeh in zbornik, izdan ob 30 
letnici Župnije Pirniče. Najbolj izposta-
vljene osebnosti v domoznanski zbirki 
iz preteklosti so Jakob Aljaž, Fran Sale-
ški Finžgar, Franc Rozman Stane in Va-
lentin Vodnik. Kot pravi Mavričeva, so 
zelo pomembno domoznansko gradivo 

zborniki društev, šol in drugih ustanov 
in organizacij, ki jih običajno izdajo ob 
obletnicah, pa tudi časopisi krajevnih 
skupnosti, kot so Smleški odmevi, glasi-
la osnovnih šol, seminarske in diplom-
ske naloge. 

DRAGOCENOSTI NISO ZA IZPOSOJO
V posebni omari imajo shranjene drago-
cenosti. Gre za več kot sto monografij, ki 
si jih lahko pogledate, niso pa za izposo-
jo. "Najstarejša in najbolj dragocena je 
Kopitarjeva slovnica. Zelo smo ponosni 
na Slavo vojvodine Kranjske, na faksi-

mile Dalmatinove Biblije iz 20. stoletja, 
pa tudi na Biblijo, vezano v usnje z zlato 
obrezo. Ogledate si lahko polico knjig, 
ki so bile v knjižnici leta 1953. Imamo 
knjigo z inventarno številko 2, številke 1 
pa žal nimamo," pravi Mavričeva in do-
daja, da obiskovalce tovrstna dela zelo 
zanimajo, ko odprejo omaro in začne-
jo o gradivu govoriti, sicer pa večinoma 
hodijo mimo. Redko kdaj kdo kaj vpra-
ša, največ za Slavo vojvodine Kranjske. 
Dragocenosti dobijo na več načinov: z 
nakupom, pri založbah in v antikvari-
atu ter z darovi.

Dragocenosti so v vitrini in pod ključem
Knjižnica Medvode ima tudi domoznansko zbirko in zbirko dragocenega gradiva. 
Najstarejša knjiga v njej je Kopitarjeva slovnica iz leta 1808.

Dragocenosti je predstavila bibliotekarka Tatjana Mavrič. V rokah ima Kopitarjevo slovnico iz 
leta 1808.

 
Kaj bi zemlja brez vrtenja,  
kaj srce brez hrepenenja? 

Kaj telo bi brez dotika, 
kaj pogled, ki se izmika? 
Kaj bi sonce brez moči, 

kaj bi hiša brez ljudi? 
Kaj tema bi brez svetlobe, 

kaj bi prav brez kdaj narobe? 
... 

Vse bi smisel izgubilo, 
vse v prazno se izlilo, 

kot da nikdar ni nastalo, 
nič sprejelo in nič ni dalo. 
Sem le človek, ki potuje, 

čuti, misli in razume, 
sem le del tega vesolja, 

iz dna globine do obzorja. 
 

(Sten Vilar) 
 
 

Pogumnih korakov, drznih zamisli, 
iskrenih besed, prijaznih nasmehov,  

nezlomljive vere v prihodnost,        
predvsem pa upanja v dobro  

vam tudi v letu 2016 iskreno voščimo 
vaši knjižničarji. 
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nezlomljive vere v prihodnost, predvsem pa upanja v dobro vam tudi v letu 2016  
iskreno voščimo vaši knjižničarji.
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MAJA BERTONCELJ

Po lanskem žledolomu, ki je precej 
spremenil podobo medvoških gozdov, 
je letos veliko škodo, tudi gospodarsko, 
naredil še lubadar. O vsem tem je več 
povedala Nataša Sterle, ki je zadolžena 
za revir Medvode. Obiskali sva območje 
na Golem Brdu, ki ga je spremenil žle-
dolom, iglavce pa so močno uničili še 
podlubniki. To so majhni cilindrični do 

ovalni hrošči, med katerimi je najbolj 
znan smrekov lubadar, ki povzroča tudi 
največ škode.

 Kakšen je letos obseg napada in 
škode zaradi podlubnikov?
»Obseg napada in škode zaradi pod-
lubnikov bo letos v Sloveniji največji v 
zadnjih sedemdesetih letih. Septembra 
je bilo evidentiranih več kot 1,1 milijo-
na m3 smreke, napadene s podlubniki. 
V gozdnogospodarski enoti Medvode, 

ki zajema revirja Medvode in Vodice, 
ki obsega slabih šest tisoč hektarjev 
gozdne površine, je bilo do 20. novem-
bra evidentiranih skoraj 17 tisoč dre-
ves, napadenih s podlubniki – v skupni 
bruto izmeri 18 tisoč m3. Ker je fizično 
nemogoče sproti označiti vse napa-
dene smreke, ocenjujemo, da jih je še 
vsaj pet do šest tisoč kubičnih metrov. 
Za primerjavo naj povem, da je bila na 
medvoškem v zadnjih osmih letih evi-
dentirana polovica letošnje količine lu-
badarja oziroma dobrih tisoč kubičnih 
metrov na leto. Zaradi preobilice dela in 
pogoste nedostopnosti po žledolomu jih 
je bilo veliko spregledanih, vendar je ne 
glede na to razlika med običajnim in le-
tošnjim letom osupljiva.«

 Kje so razlogi za takšno namnožitev 
podlubnikov?
»Vsaka naravna ujma za sabo potegne 
namnožitev različnih škodljivcev. Ni se 
namnožil samo lubadar, temveč tudi 
borov strženar, glive, predvsem na bu-
kvi, ki je bila najbolj poškodovana po 
žledolomu. Bilo je pričakovano, nismo 
pa mislili, da bo v takšnem obsegu. 
Eden glavnih problemov je, da so bile 
številne napadene smreke nedostopne, 
ker je bilo od žledoloma na tleh še toliko 
listavcev. Tam se je lani lepo namnožil. 
Lani junija je bil še vetrolom, ki ga je 
opazil malokdo.«

 Verjetno ni težko ugotoviti, da je 
smreko napadel lubadar?
»Ključno je prepoznati prisotnost luba-
darja pravočasno, kar pa ni lahko. Ko se 
smreka suši, je običajno že prepozno. V 
tem obdobju je pomembno, da lastniki 
pregledajo smreke in preverjajo priso-
tnost prvih znakov (prikazano tudi na 
fotografiji), ki nakazujejo prisotnost lu-
badarja. Dober kazalnik so žolne, ki me-
čejo s smreke lubje, saj iščejo lubadarja 
za hrano. Takšna smreka ima sedaj igli-
ce še zelene, spomladi pa bodo že začele 
obletavati.«

 Kako je treba ukrepati?
»V vsakem primeru je treba obvestiti re-
virnega gozdarja, tako pred sanacijo kot 

Velika škoda v medvoških gozdovih:  
lani žledolom, letos množičen napad lubadarja
Na medvoškem so letos evidentirali skoraj sedemnajst tisoč dreves v skupni  
bruto izmeri osemnajst tisoč kubičnih metrov, ki so jih napadli podlubniki. 
»Najpomembnejše je hitro ukrepanje,« poudarja revirna gozdarka Nataša Sterle.  

Nataša Sterle je zadolžena za revir Medvode. Na sliki v gozdu na območju Golega Brda, 
katerega podobo je močno spremenil žled. 

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

Zadovoljitizahteveodjemalcevaliceloprese
činjihovapričakovanja jevodiloOsemenje
valnegacentraPreska.Vposlovanjevnašamo
izboljšave, s tem pa smo se pridružili klubu
modernihpodjetij zmodernimnačinompo
slovanja,kjerosredotočenostnaodjemalcain
skrbzazaposleneigraglavnovlogo.
Čebodozadovoljnirejci,kiprireprodukci
jisvojihčreduporabljajosemebikov,proiz
vedenonaOsemenjevalnemcentruPreska,
bomozadovoljnitudimi.

Vupanju,dabomouspešnosodelovali
tudivprihodnje,vsemsvojimodjemalcemin
vsembralcemželimovelikouspehov
vprihajajočemletu.
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Lubadar za seboj pusti okroglo luknjo 
(spodaj), za njimi pridejo kozlički, ki se sedaj 
množijo in njihovo prisotnost potrjujejo 
ovalne luknjice. Na deblu so vidne tudi sledi 
žolne, ki se prehranjuje s podlubniki.

Prvi znaki jesenskega napada lubadarja: 
žolne so z debla smreke zmetale na tla lubje. 
Spomladi bodo iglice porumenele in začele 
odpadati. Ukrepati je treba takoj: drevo 
posekati, lubje pa odstraniti in sežgati.

O načinu izvedbe ukrepov se predhodno informirajte pri vaši 
revirni gozdarki. Nanjo se obrnite tudi, če imate lubadarice,  
ki še niso evidentirane. Kontakti: Nataša Sterle (041 657 259), 
revir Medvode (k.o. Zbilje, Senica, Medvode, Preska, Sora, 
Studenčice, Žlebe, Topol, Golo Brdo in Selo pri Polhovem  
Gradcu-del); Nina Iveta (041 657 224), revir Vodice (k.o. Moše, 
Hraše, Smlednik, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vodice, Repnje, 
Bukovica, Šinkov Turn, Vesca, Polje, Skaručna in Zapoge).

po njej. Najpomembnejša je hitrost 
spravila, poleg tega pa tudi, da napadena 
drevesa varno odpeljemo iz gozda in od-
stranjeno lubje sežgemo. Pri izvedbi sa-
nacijskih in preventivnih ukrepov se še 
vedno pojavljajo težave v obliki pomanj-
kanja usposobljenih izvajalcev za posek 
in spravilo ter težave pri sprotnem od-
vozu izdelanih sortimentov, ki vsebujejo 
še žive podlubnike. V hribovitem delu je 
precejšen problem nedostopnost zaradi 
konfiguracije terena. Še večje težave pa 
predstavljajo majhne parcele, parcele 

neprimernih oblik, razdrobljena posest 
ter posledično nepoznavanje lastnih po-
sestnih meja, zlasti pri tistih, ki jim gozd 
ne predstavlja finančne rezerve, temveč 
prej obremenitev. Prav tako je cena lesa 
zaradi ogromnih količin na trgu pre-
polovljena, kar pomeni, da cena lesa 
ob daljši spravilni poti in npr. potrebni 
sanaciji/gradnji vlake, komajda pokrije 
celotne stroške sanacije. Nerazumljiva 
so tudi dejanja prebivalcev ob gozdnem 
robu, ki na različne načine preprečujejo 
varno in pravočasno spravilo ali izvoz 
lesa iz gozda, s čimer povzročajo doda-
tno finančno izgubo lastnikom lesa ter 
dodatno ogrožajo biotsko ravnovesje 
gozdnega ekosistema.«

 Koliko odločb ste že izdali?
»Za izvedbo sanacijskih del je bilo le-
tos na medvoškem izdanih več kot 450 
odločb. Do sedaj je bilo posekanega in 
odpeljanega 12 tisoč kubičnih metrov 
lesa. Sečnja poteka nepretrgoma, tako 
da se številke spreminjajo iz dneva v 
dan. Pri tem je treba upoštevati, da se 
žarišče šteje kot sanirano šele takrat, 
ko je ves les posekan in odpeljan iz 
gozda, zato je število odpeljanega lesa 
nekoliko višje, kot kažejo evidence. Žal 
je bil poleg vsega naštetega zaradi neo-
bičajno tople jeseni lubadar aktiven do 
20. novembra, kar pomeni, da je uspel 
v letošnjem letu razviti štiri generaci-
je. Običajno razvije dve do tri. Razvoj je 
letos potekal izjemno hitro. Hroščki so 
zato manjši, jih je pa izjemno veliko. V 
eni smreki jih je lahko več tisoč.«

 Ob letošnji prenamnožitvi podlub-
nikov pa seveda še vedno poteka sa-
nacija žledoloma. 
»Do sedaj je na medvoškem eviden-
tiranega več kot 260 tisoč m3 po žledu 
poškodovanega drevja, od tega je dve 
tretjini listavcev. Evidentiranje še ni 
zaključeno, saj bo po naših ocenah 
treba evidentirati še 150 tisoč m3 po-
škodovanega drevja. Zaradi sanacije 
lubadaric, ki imajo prednost pred žle-
dolomom, zaostaja evidentiranje po-
spravila listavcev. Po grobih ocenah je 

sanirana ena tretjina žledoloma, naj-
manj ena tretjina drevja pa bo zaradi 
nedostopnih terenov in parcel ostala v 
gozdu. Drevje je piravo, primerno le še 
za sekance. Kar se ne bo saniralo v le-
tošnji zimi, bo prepuščeno naravnemu 
razkroju. V prihajajočih letih sicer sledi 
še posek in spravilo stoječega polomlje-
nega drevja, vendar se bo to nadaljeva-
nje sanacije izvajalo le še na parcelah 
lastnikov, ki tudi sicer redno gospoda-
rijo z gozdom.«

 Kakšen je predvidevanje za priho-
dnost?
»Z nastopom hladnih temperatur lah-
ko pričakujemo zaustavitev razvojne-
ga cikla podlubnikov do pomladi, ko 
se bo temperatura zopet povzpela nad 
devet stopinj. Do takrat velja izkoristiti 
čas za izvedbo dodatnih preprečeval-
no-zatiralnih ukrepov, kot so požig ali 
drobljenje lubja in sečnih ostankov. Od-
padlo lubje in neolupljeni kosi debel so 
prezimovališče ličink, bub in odraslih 
hroščev. Ličinke in bube osmerozobe-
ga smrekovega lubadarja preživijo pri 
temperaturah do –13 oziroma –17 sto-
pinj Celzija, odrasli hrošči pa preživijo 
temperature celo do –30 stopinj. Vse-
kakor je treba zaključiti s sanacijo lu-
badaric najkasneje do konca februarja, 
tudi tistih, ki jih gozdar še ni označil. 
Naslednjo pomlad bo preživeli lubadar 
ponovno pričel s pustošenjem po pre-
ostalih smrekah. Predvidevam, da bo 
prihodnje leto po napadenih drevesih 
podobno letošnjemu.«

GOZDARSTVO | 19 
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Člani skupnosti Barka se zahvaljujemo  
vsem podpornikom in prijateljem za pomoč  
in zvestobo na skupni poti.

Blagoslovljene praznike in vse 
dobro v novem letu.
                          Barkači
 
 Društvo Barka, Zbilje 1k, 1215 Medvode
 www.skupnostbarka.si

                          Barkači                          Barkači                          Barkači                          Barkači                          Barkači                          Barkači
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ZAVOD BALETNA ŠOLA STEVENS
www.stevensbalet.com

20. 12. – Pepelka v Gledališču France Prešeren, Kranj (ob 16 h in 18 h)
23. 12. – Pepelka v Kulturnem domu Medvode(ob 10 h in 11 h)

Želimo lepe  
božične praznike in   
srečno novo leto!

IGOR KAVČIČ,  
FOTO: ARHIV SORARMONICA

Ansambel ustnih harmonik Sorarmo-
nica, ki pod umetniškim vodstvom 
Vladimirja Hrovata deluje v okviru Kul-
turno-umetniškega društva JaReM iz 
Zgornjih Pirnič, si je letos za svoj glav-
ni cilj zastavil udeležbo na enem naj-
pomembnejših evropskih orgličarskih 
festivalov, Bristol International Harmo-
nica Festival, ki je bil konec oktobra v 
Angliji. Njihovo leto uspehov se je za-
čelo že konec junija, ko so na posebno 
željo in vabilo organizatorjev že drugič 
doslej gostovali na velikem severnoe-
vropskem festivalu Baltic-Nordic Open 
v Estoniji. Če so lani s festivala odnesli 
srebrno in dve bronasti medalji, so to-
krat napredovali do zlate, dodali pa so ji 
še srebrno in bronasto medaljo, ob tem 
pa so si prislužili tudi grand prix in de-
narno nagrado estonskega ministrstva 
za kulturo. Po koncertnem nastopu v 
festivalskem mestu Pärnu je sledil še 
nastop v glavnem mestu Talin.
 Oktobra so se tako z dobro popotnico 
odpravili v Bristol. Ansambel je naj-
prej sodeloval na tekmovanju v šestih 

različicah sestavov ustnih harmonik 
od sola, dueta, do dveh triov, seksteta 
in nazadnje tudi celotnega okteta ter 
osvojili tri prva, eno drugo in dve tretji 
mesti. Ob tem so njihovo kvaliteto or-
ganizatorji še posebej nagradili, saj so 
Sorarmonica kot posebni gostje ob še-
stih povabljenih zvezdnikih tega instru-
menta, nastopili še na večernem gala 
koncertu. »S svojo izvedbo Ravelovega 
Bolera smo popolnoma osvojili poslu-
šalstvo v nabito polni dvorani. Izvedba 
te izjemne skladbe je že na tekmova-
nju prevzela glavnega ocenjevalca, ki je 
med javnim poročanjem o nastopih an-
samblov večkrat uporabil besedo 'fanta-
stic',« pove Vladimir Hrovat. V Bristolu 
je ansambel pripravil tudi delavnico 
igranja klasične glasbe, nastopili pa so 
tudi na nedeljskem popoldanskem tako 
imenovanem Odprtem odru. 

V zadnjih dneh tega leta ansambel, v 
katerem poleg Vladimirja Hrovata igra-
jo še Simona Perme, Dinko Hrabrić, 
Polona Jeršin, Valentin Bogataj, Mira 
Vidic, Andrej Primc in Maja Nemanič, 
čakata še dva predbožična koncertna 
nastopa v cerkvah v Parmi in Bolgni v 
sosednji Italiji. Že so prejeli tudi vabilo 
na veliki bienalni Asia Pacific Harmoni-
ca Festival, ki bo prihodnje leto avgusta 
na Tajvanu, in močno upajo, da se ga 
bodo lahko tudi udeležili.

Navdušili 
Estonce in  
Angleže
Nastop na festivalu 
v angleškem Bristolu 
vrhunec leta za 
Sorarmonico

Sorarmonica so tudi dobra družba. Po napornih nastopih in velikem uspehu v Bristolu  
so nazdravili v enem tamkajšnjih pubov. 

Nagrajenci križanke
Nagrajenci zadnje križanke iz Sotočja 
so: 1. Oskar Ravnikar, Medvode; 2. 
Dragica Bertalanič, Medvode; 3. Mar-
tina Hartman, Medvode. Geslo je bilo 
KUD Fofite.
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SAMO LESJAK,  
FOTO: ARHIV KUD JAREM

Večmesečni projekt izdelovanja slo-
venskih peč po muzejskih predlogah je 
pripravila društvena sekcija za oživlja-
nje starih običajev pod mentorstvom 
Marije Podvez. Med sodelujočimi so 
se spletle prijateljske vezi, nastal pa je 
tudi tako rekoč prvi slovenski film, ki 
prikazuje ter dokumentira ta del slo-
venske dediščine.
Razstava Peče na Slovenskem sodi k 
obujanju in promociji ene redkih in 
po muzejskih predlogah narejenih, za 
Slovence zelo značilnih in dragocenih 
izdelkov naše oblačilne dediščine – 
peče. Gre za ženska pokrivala kvadra-
tne ali pravokotne oblike, ki so se da-
nes ohranila predvsem v različici, ko 
so okrašena z vezenino in obrobljena s 
čipkami. V veliko pomoč pri nastanku 
razstave je bil strokovni sodelavec dr. 
Bojan Knific, etnolog in kustos Trži-
škega muzeja, ki je s svojima sodelav-
kama Dani in Sašo postavil razstavo. V 
prostorih rojstne hiše Jakoba Aljaža so 
prikazani starejši izdelki, ki so v lasti 
posameznikov in Tržiškega muzeja, 
ter izdelki, ki so nastali na letošnjem 

projektu izdelovanja peč po muzejskih 
predlogah – torej od tistih iz 17. stole-
tja, ki so jih nosile ženske na Sloven-
skem, kar je vidno tudi na bakrorezu 
Janeza Vajkarda Valvasorja, pa vse do 
peč iz današnjih dni. Projekt je podprla 
komisija za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine, sofinancirala pa Občina 
Medvode.
Člani filmske foto sekcije so o tej te-
matiki posneli tudi dokumentarni 
film. Zunanje prizore so posneli v Tr-
žiču in v Kurnikovi hiši, kjer so posneli 
tudi tam razstavljene peče. Istočasno 
so posneli tudi razgovor s kustosom 
Bojanom Knificem. Sledilo je študij-
sko snemanje detajlov izvezenih iz-
delkov, ker pa so v film vključeni tudi 
igrani prizori, so se odpravili snemat 
na grad Bogenšperk. S člani folklorne 
skupine Karavanke iz Tržiča so oživili 
Valvasorjev bakrorez. V avtentičnem 
prizorišču gradu so posneli tudi zave-
zovanje peče s petelinčkovo vezavo, do 
premierne predstavitve filma novem-
bra v Kulturnem domu Medvode pa 
jih je čakalo še veliko dela, saj je bilo 
treba ves posneti material pregleda-
ti, zmontirati ter opremiti z avtorsko 
glasbo Lada Jakše.

Peče na Slovenskem
V rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu pri Šmarni gori je 
na ogled etnološka razstava pokrival slovenskih žena – 
peč in rut, ki jo je pripravil KUD JaReM v sodelovanju  
s Tržiškim muzejem in Javnim zavodom Bogenšperk.

Najboljših in najlepših 
stvari v življenju 
ne moremo videti 

niti se jih dotakniti...
čutiti jih moramo s srcem…

  LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN VSE DOBRO V NOVEM 

LETU 2016!
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Cesta  na  Svetje  30,  
1215 Medvode,  Slovenija

tel/faks:  01/36 1 33  90,  
gsm: 041/73  44  64

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

Vesel božič in 
srečno novo leto!
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»V branju je ogromno lepe počasnosti, gosposke zbranosti – 
in še krasen obet: da bi pamet končno dobila zalet.« (Mimi 
Podkrižnik). Dobrodošli med knjižnimi zakladi knjižnice na 
sotočju Save in Sore …

SVETINA, PETER: KAKO ZORIJO JEŽEVCI
Mi bi pojasnili, da smo jedli češnje, Peter Svetina pa pove 
takole: »A se spomladi večkrat zgodi, da ježevci odpadete z 
dreves?« »Ne bi vedel, pravzaprav ne vem, kdaj ježevec do-
zori.« Močerad Tine, ježevka Nikozija, prometnik Ferdinand 
in drugi junaki srečajo ježevca Helgeja in z njim zapletajo ter 
razpletajo kratke, jedrnate in duhovite zgodbe, dopolnjene s 
prav takimi ilustracijami D. Stepančiča.

BASINSKI, PAVEL: LEV TOLSTOJ – POBEG IZ RAJA
Dobili smo prevod monumentalnega biografskega dela o 
znamenitem ruskem pisatelju in filozofu, ki je leta 1910 pre-
senetil svet s pobegom od doma s svojega posestva v Jasni 
Poljani in čez deset dni umrl na zakotni železniški postaji. 
Zadnjih deset dni njegovega življenja je izhodišče za osvetli-
tev celotnega Tolstojevega življenja, opisanega v desetih po-
glavjih. Čeprav biografsko, je Basinski napisal dovršeno lite-
rarno delo.

ELIOT, GEORGE: MIDDLEMARCH
Avtorica s pravim imenom Mary Ann Evans je roman izda-
la leta 1870. Dogaja se v izmišljenem mestu okrog leta 1832 z 
mlado Dorotejo Brooke in zdravnikom Tertiusom Cydgatejem 
v ospredju. Okrog teh dveh likov se razpletajo usode mnogih 
drugih oseb, ki razkrivajo odnose med njimi in njihov odnos 
do položaja žensk, do ljubezni in poroke, do družbenih razre-
dov pa tudi do politike. Avtorica do konca obsežnega romana 
uspešno vzdržuje radovednost bralca, kdo bo na koncu popla-
čan s srečo in kdo bo zaradi svojih manj prijetnih lastnosti in 
dejanj končal manj srečno.

ECCLESIA CATHOLICA. ŽUPNIJA PIRNIČE, 30 LET  
(UREDIL STANE OKOLIŠ)
Zbornik nas vodi od zgodovine območja župnije Pirniče pre-
ko nastanka župnije Smlednik, terezijansko-jožefinskih re-

form in upravne ure ureditve v 19. stoletju, šolskih potreb do 
ustanovitve župnije Pirniče leta 1985. Sledimo opisu cerkva in 
pokopališča, duhovnikov in duhovnih poklicev v župniji ter 
zaslužnih faranov.

UČNA POT ŽLEBE JETERBENK  
(TURISTIČNO DRUŠTVO ŽLEBE - MARJETA)
Drobna knjiga na pogled, ko pa jo odpremo, dobimo podroben 
opis učne poti, ki obsega dvaindvajset informativnih tabel, 
na katerih so opisi in fotografije živali, dreves in rastlin. V 
vodniku so tudi opisi vasi Žlebe, njene zgodovine, legende iz 
teh krajev, etnoloških posebnosti, arhitekture in kmečkih 
opravil. Pot je dolga skoraj pet kilometrov, speljana je krožno 
in naredi skoraj tristo metrov relativne nadmorske višine. 
Priložen je zemljevid poti z vsemi oznakami.

WRIGHT, TIMOTHY IN KNIEL, NICHOLAS:  
CREATING RIBBON FLOWERS
Za vse tiste, ki radi ustvarjajo, zavijajo darila in okrašujejo, 
ter s tem obdarovanju in praznovanju dajo še oseben pečat, 
priporočamo knjigi Creating ribbon flowers in Creative bows 
made easy. 

SIVEC, IVAN: VIHARNIK VRH GORA
Izpod peresa Ivana Sivca je nastala biografija Slavka Avseni-
ka, v kateri nam avtor opiše svoje spomine na svetovno zna-
nega glasbenika in avtorja že kar ponarodele Na Golici.

KUČI, ADRIANA: ENCIKLOPEDIJA SLOVENSKIH  
KOŠARKARSKIH REPREZENTANTOV
V enciklopediji je avtorica predstavila vse košarkarje, ki so 
nastopali za Slovensko reprezentanco od leta 2001 do 2014. 
Knjiga ne postreže le s suhoparnimi podatki, ampak prinaša 
tudi pričevanja predstavljenih o občutkih, ko zaigraš za re-
prezentanco, spomine in osebna pričevanja.

SMALLMAN, STEVE: POSEBEN GOST
Kralj džungle povabi na zabavo najlepšo in najpametnejšo ži-
val. Le katera bi to lahko bila?

COLLIN, RENAUD: MINIONI 1: BANANA!
Prvi strip iz serije o Minionih. Obvezno branje za tiste, ki se 
radi nasmejejo njihovim dogodivščinam in njihovi ljubezni 
do banane.

Knjižnične novosti

IGOR KAVČIČ 
FOTO: GRAFIČNA SEKCIJA KUD ZBILJE

Člani in članice likovne grafične sekcije KUD Zbi-
lje se v Cafe galeriji Pungert v Kranju na razstavi 
z naslovom Črno - belo - barva predstavljajo z 
grafikami v tehniki lesoreza in globokega tiska. 
Svoja dela so na ogled postavili avtorji Tamara 
Špitaler Škorič, Joži Nastran, Ana Jamnik, Nataša 
Kovše, Filip Nastran, Petra Durjava Lajevec, Anja 
Opec, Maja Popović, Jasna Vitez, Renata Grmov-
šek, ki že šesto leto ustvarjajo pod mentorskim 
vodstvom akademske slikarke Andreje Eržen. 

Zbiljski grafiki v Kranju
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DELOVNIČAS:
PON.–PET.:9.–18.ure
SOBOTA:9.–12.ure

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

www.zlatarstvo-trtnik.si
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Kavarna 4 mačke, Center Medvode, T: 01 36 17 963

Vesel božič in  
srečno novo leto  
2016!

MAJA BERTONCELJ, 
FOTO: TJAŠA ELEDWHEN

Botrce je kratka veseloigra po motivih 
rezijskih basni. Sekcija za ljudski oder 
KUD Fofité Medvode jo bo v Kulturnem 
domu Medvode premierno uprizorila 
danes, 11. decembra, ob 19. uri.  
Kot so povedali v sekciji, je za okvir 
predstave služila znana zgodba o treh 
botrah lisicah, ki na veliki nogi žive 
ena blizu druge, vsaka v svoji vili. Ko 
nanese, da se srečajo, si privoščijo za-
bavo s pripovedovanjem zgodb, v ka-
terih se razkriva njihova zvijačnost, 
kako so prišle do svojega udobnega 
življenja. "Neutrudni zbiralci ljudske-
ga izročila so prav v ljudskih basnih iz 

Rezije odkrili živi zaklad, ki ne pripo-
veduje samo nadvse zabavne zgodbe o 
živalih, ampak v prvi vrsti govori soč-
no in brez dlake na jeziku o odnosih 
med ljudmi," še pravijo KUD Fofité. V 
Botrcah igrajo Sara Kutnjak Veber, 
Katja Kutnjak, Bojan Bešter, Tjaša Ele-
dwhen, Taja Vratarič in Goran Šavora. 
Režiser in dramaturg je Janez Vencelj, 
sodelujejo pa še Vito Avsec (glasba), 
Matevž Jekler (scena), Žiga Okorn in 
Jernej Čebašek (ton in luč) ter Daša Ti-
šler (maska).
Po današnji premieri bosta še dve po-
novitvi. Prva bo 19. decembra, druga pa 
9. januarja, obakrat ob 17.30. Predstava 
je primerna tudi za otroke od petega 
leta starosti.   

Zgodba o treh botrah lisicah
Danes, 11. decembra, bo premiera Sekcije za ljudski 
oder KUD Fofité z naslovom Botrce. 

Predstava bo zanimiva tudi za otroke.

C. kom. Sta ne ta 6, 1215 Med vo de
tel.: 01 36 11 452

MO ŠKI IN ŽEN SKI FRI ZER SKI SA LON

BOČ KO

VE SEL  
BO ŽIČ IN  
SREČ NO 
NOVO LETO! 

se!

Pr

iporočamo

MAJA BERTONCELJ

V Kulturnem domu Sora bo v izvedbi dramske skupine KUD Oton Župančič Sora v soboto, 
26. decembra, premiera komedije Pacienti v čakalnici avtorja Andreja Jelačina. Pod režijo 
in scenografijo se je podpisal Boštjan Luštrik - Boti.  Pravijo, da se obeta doza smeha. Te-
matika je večno aktualna – predolge čakalne dobe, neznosna gneča v čakalnicah, zdravje, 
bolezen, zdravniki, medicinske sestre, birokracija, čakanje in vse, kar je s tem še pove-
zano in prej ali slej doleti vsakega izmed nas, zato bi vsakdo o tem lahko povedal svojo 
zgodbo. Gre torej za živo, vsakdanje in vsakomur poznano dogajanje, ki ga je znal avtor 
predstaviti na preprost humoren način ter ga ponekod obogatiti celo z resničnimi dogodki 
in anekdotami.

Prihajajo Pacienti v čakalnici
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BLAŽ JEZERŠEK, ŽUPNIK V PIRNIČAH

Ko smo mislili, da je svetovna recesija pri koncu, da se gospo-
darstvo počasi, a vztrajno postavlja na noge in da bo število 
ubogih, pomoči potrebnih med nami začelo upadati, se je zgo-
dilo. Sprva je bilo videti, da se vse to dogaja daleč proč od nas. 
Poročila so govorila o množici migrantov, ki se je iz bližnje-
vzhodnih dežel začela valiti proti Evropi; mediji so vse pogo-
steje prikazovali posnetke dolgih kolon, ki se, kakor brez cilja, 
pomikajo po zaprašenih cestah proti severozahodu. A ni traja-
lo dolgo, da so prav te potrkale tudi na naša vrata. In takrat 
smo se streznili.
Beda, ki smo jo bili vajeni s televizijskih zaslonov, je postala 
del našega vsakdana. Tisoči in tisoči obrazov in pred sleher-
nim negotova prihodnost. »V Nemčijo gremo. Germany.« Ka-
ritas se je zganila med prvimi. Ljudi vendar ne moreš pustiti 
lačnih in prezeblih pred vrati svojega doma. Skupaj z drugimi 
humanitarnimi organizacijami, s službami državne uprave 
in policijo je, sprva nekoliko začetniško, neokretno, kasne-
je pa vse bolj sistematično in organizirano, odgovarjala na 
potrebe prihajajočih množic. Vsem pomislekom navkljub, 
s katerimi se je – bodimo iskreni: mnogo prepozno – začela 
ukvarjati evropska politika, so prostovoljci Karitas pomagali, 
kolikor se je pač dalo. Vsi se zavedamo, da z množico mi-

grantov med nas prihaja tudi obilica socialnih problemov; da 
prihajajo morebitni fundamentalisti, ki na gostoljubje evrop-
skih držav ne bodo odgovarjali posebno prijazno; da prihajajo 
na ulice naših krajev burke in nikabi; in končno, da silhuet 
naših mest ne bodo več ustvarjali zgolj nebotičniki in zvoniki, 
pač pa tudi minareti. Da, vsega tega se zavedamo. Žal so to, 
namerno ali ne, spregledali tisti, ki tem selitvam botrujejo … 
Ko imaš pred vrati tisočglavo prezeblo množico, je pač treba 
poskrbeti zanjo. Ne za množico, ne za številke: za sleherno 
življenje, ki se je zaradi Bog ve kakšnih razlogov znašlo pred 
našimi vrati. Če je zatajila politika, mi tega ne smemo. Za 
ljudi gre, ne za številke.
Dragi prijatelji. Slovenska karitas letos obhaja petindvajset let 
obstoja. V teh letih je iz majhne skupine prostovoljcev prerastla 
v nacionalno humanitarno organizacijo, ki se v prvih vrstah 
bori za dostojanstvo in človeka vredno življenje slehernega med 
nami. Žal je v zadnjih letih potreb iz dneva v dan več, virov po-
moči pa čedalje manj. Naj bo zato letošnje praznovanje Tedna 
Karitas spodbuda nam vsem, da za trpeče v naši sredi storimo 
še nekaj več kot doslej. Kako? Najenostavnejša priložnost se 
ponuja kar sama: skupaj s to revijo ste prejeli položnico (če je 
slučajno niste, jo lahko dobite na pošti). Vaš dar lahko nekomu 
spremeni življenje. Nedvomno pa ga bo na lepše spremenil tudi 
vam. Hvala.

PISMO ŽUPNIJSKIH KARITAS

Za ljudi gre, ne za številke

Opremljanje stanovanja je lahko enostavno,  
če se odločimo za kakovost.  
Saloni Prevc z vami tudi v letu 2016.

Spalnica ARIJA

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si
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PETER KOŠENINA

Gasilci pri svojem delu potrebujejo kakovostno zaščitno opre-
mo, vendar se tudi ta, kot vsaka druga, izrabi. Prostovoljnim 
gasilskim društvom njen nakup predstavlja precejšen fi-
nančni zalogaj, zato so hvaležni za vsako pomoč, ki jo dobijo 
za opravljanje svojega poslanstva. 
Zavarovalnica Triglav je Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Sora v okviru svoje prednovoletne akcije Za boljši jutri name-
nila 3500 evrov, ki jih bodo porabili prav za nakup zaščitne 
opreme. Zavarovalnica v akciji del sredstev, ki jih sicer na-
meni za novoletna poslovna darila, daruje različnim preven-
tivnim projektom, ki prispevajo k ozaveščanju ter zmanjše-
vanju nevarnosti in možnosti nezgod. Letos bodo tako po vsej 
Sloveniji podprli več kot 30 projektov. »Zavarovalnica Triglav 
svojo naravnanost do okolja izkazuje s prednovoletnimi pre-
ventivnimi akcijami. Letos smo se v okviru območne enote 
Ljubljana odločili podpreti šest gasilskih društev. Gasilcem 
darujemo iz enostavnega razloga, ker zelo lepo oplemenitijo 
pridobljena sredstva. Med prispelimi prošnjami poiščemo ti-
ste projekte, za katere verjamemo, da bodo dolgoročno imeli 
najboljši vpliv na okolje, kateremu sredstva namenimo,« je 
ob predaji treh tisočakov in pol dejal Aleš Klement, direktor 
Triglavove območne enote Ljubljana.
PGD Sora je eno od treh največjih prostovoljnih gasilskih dru-
štev v občini in kot tako prisotno na vsakem nujnem gasil-
skem posredovanju. »Veseli smo, da bomo s tem denarjem 
lahko posodobili osebno zaščitno opremo naših gasilcev. K 
opremi sodijo čelada, obleka, rokavice in škornji, ki morajo 
biti vsi primerni okolju, v kakršnega vstopajo gasilci. Kako-
vostna gasilska zaščitna oprema je zelo draga, zato smo zelo 
veseli vsake pomoči, s katero jo lahko kupimo ali posodobi-
mo,« je bil donacije zavarovalnice vesel predsednik PGD Sora 
Primož Šušteršič.

Gostom so gasilci s kratko vajo gašenja požara v bližnjem 
objektu pokazali, kako se odzovejo na poziv k ukrepanju. Ga-
silci so bili v času poziva doma, po dveh minutah pa že v ga-
silskem domu. Dve gasilski vozili sta garažo doma zapustili 
že manj kot štiri minute po pozivu. »Dobro smo se odločili, 
ko smo PGD Sora podelili sredstva za nakup zaščitnih oblek, 
saj so nam na zelo nazoren način pokazali, kako to opremo 
uporabljajo. Mislim, da je za učinkovito izvajanje interven-
cij poleg vrhunske usposobljenosti in znanja potrebna tudi 
primerna oprema,« je po ogledu vaje dejal Aleš Klement iz 
Zavarovalnice Triglav.   
Sorški gasilci pokrivajo območje Sore, Dola, Rakovnika, Spod
nje in Zgornje Senice, Osolnika ter dela Polhograjcev do Topo-
la in Belega. Največji akciji društva v zadnjih dveh letih sta 
bili posredovanji ob lanskem žledolomu, ko so ceste po hri-
bovitih predelih čistili več kot teden dni, in lanske oktobrske 
poplave, ki so zalile del vasi Sora na bregovih potoka Ločnice.

Darovali za opremo gasilcev
Zavarovalnica Triglav je sorškim gasilcem na pomoč priskočila s 3500 evri.

Direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav Aleš Klement 
je predal donacijo predsedniku PGD Sora Primožu Šušteršiču. 
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Želimo vam 
vesele božične 
praznike in 
srečno novo 
leto 2016.

Foto: Mark Prezelj

MATEJA RANT

Pobuda za ustanovitev turističnega 
društva v Pirničah je pred desetimi leti 
prišla s strani iniciative za ustanovi-
tev društva, katerega glavni "motor" je 
bil Jernej Petač. "Sledil je prvi sestanek 
iniciativnega odbora za ustanovitev tu-
rističnega društva in prva ustanovna 
skupščina. Temeljni kamen za takrat 
najmlajše društvo v občini Medvode je 
bil položen, postopoma, povezano in or-
ganizirano smo gradili zgodbe, dogod-
ke, prijetna srečanja in druženja ter pri 
vsem tem opravili veliko ur prostovolj-
nega dela," je pojasnila sedanja predse-
dnica Cvetka Židan Valjavec, ki društvo 
vodi šest let. Vodenje je prevzela od Luke 
Strojana, prvi predsednik društva pa je 
bil Jure Sešek. Ta čas društvo šteje okrog 
sto članov.

Med glavnimi projekti društva je Cvet-
ka Židan Valjavec izpostavila skrb za 
revitalizacijo širšega območja toplega 
vrelca Straža, ki je naravna vrednota 
državnega pomena. Z različnimi prire-
ditvami poskušajo obuditi tudi spomin 
na perištvo in mlekarstvo pod Šmarno 
goro. Z etnološko prireditvijo Žehtarce 
v Straži so se spomnili zgodovine pe-
rištva kot obrti pod Šmarno goro, ko 
so pirniške perice prale perilo za lju-
bljansko gospodo. Spomin na mlekar-

stvo pa so obudili z etnografsko razsta-
vo, ki so jo pripravili v sodelovanju z 
družino Juvan in člani likovne sekcije 
KUD Pirniče. Vsakoletni Semanji dan 
na telečjem so popestrili tudi z etno 
razstavo z naslovom Za ljubi kruhek. 
V društvu se trudijo tudi za urejenost 
lokalnega okolja s čistilnimi akcijami 
in ocvetličenimi društvenimi kozolci. 
Njihova posebnost pa je projekt Pomla-
dni srčki v kraju, vsakoletna okrasi-
tev uličnih svetilk s srci in prijaznimi 
citati na temo imeti rad, spoštovati, 
ljubiti, za 14. februar. "Namenjeni so 
temu, da sokrajanom in mimoidočim 
zaželimo prijazen začetek pomladi in 
da jim povemo, da prijaznost še obsta-
ja," je poudarila Cvetka Židan Valjavec. 
Med prihodnjimi načrti ostaja želja po 
ustvarjanju novih idej, dogodkov, pro-
duktov in aktivnosti ter prispevati k 

K sodelovanju bi pritegnili tudi mlade
V Turističnem društvu Pirniče so minuli petek s prireditvijo v Domu krajanov 
zaznamovali desetletnico delovanja.

Turistično društvo Pirniče 
bo 26. decembra pripravilo 
tradicionalni osamosvojitveni 
pohod z baklami od Pirnič do 
Aljaževe hiše v Zavrhu in nazaj. 
Odhod bo ob 18. uri izpred  
doma krajanov Pirniče.



Predsednica društva Cvetka Židan Valjavec z nekaterimi od nagrajencev

dodani vrednosti vsebine rojstne hiše 
Jakoba Aljaža pa tudi nadaljnji razvoj 
širšega območja Straže. "Dolgoročno 
naša želja ostaja zadržati turiste v na-
šem kraju kakšen dan več in meddru-
štveno povezovanje na državi ravni in 
preko meja." K sodelovanju v društvu 
pa si prizadevajo v večji meri privabiti 

tudi mlade. "Na nadaljnjo pot se želimo 
podati skupaj, povezano, z mladimi, 
novimi obrazi in ustrezno energijo." 
Svečanost ob jubileju so začeli z in-
sertom iz prvega projekta društva z 
naslovom Ob kapljici domačega. Na 
prireditvi, ki so jo pomagali soobliko-
vati še citrarji iz Kamnika, člani sek-

cije ustnih harmonik iz KUD Fran Sa-
leški Finžgar Sora ter učenci Osnovne 
šole Pirniče in Baletne šole Stevens, 
so ob jubileju podelili tudi 45 priznanj. 
Med njimi je pet članov društva prejelo 
naziv častni član, posebno priznanje 
za aktivno delo v društvu pa je prejelo 
13 članov.
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Na Osnovni šoli Pirniče je 3. decembra 
potekala slavnostna prireditev ob 40-le-
tnici šole. Pripravili so jo učenci in za-
posleni. Bila je preplet preteklosti, spo-
minov, sedanjosti in prihodnosti.
»Zgodba te stavbe se začenja leta 1963, 
ko je bila prvič izražena želja po večji, 
novi osnovni šoli. Pouk se je odvijal le 
v prvih štirih razredih, učenci višjih ra-
zredov so odhajali v Šmartno, Šentvid 
ali v Presko. Občani so se odločili za pro-
stovoljno zbiranje finančnih sredstev za 
novo šolo. Zbrali so skoraj polovico vseh 
sredstev, drugo polovico so prispevali z 
ljubljanskim samoprispevkom. Otvori-
tev šole je bila 29. novembra 1975. Začeli 
smo s popolno osnovno šolo, v drugem 
polletju pa nadaljevali s programom ce-
lodnevne osnovne šole. Danes bi temu 
rekli devetletka in podaljšano bivanje. 

Vedno lepo, že od nekdaj tako
To je bil naslov prireditve, s katero so obeležili štiridesetletnico Osnovne šole Pirniče. 

Prireditev so s pesmijo popestrili učenci šolskega pevskega zbora.
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Spomini takratne učiteljice Rozalije Strojan  
na staro šolo: »Trije razredi, peti, sedmi in 
osmi, so bili v stari šoli, en šesti je imel učilnico 
v gasilskem domu, drugi šesti pa v krajevni 
skupnosti. V službo sem se iz rodnega Tacna 
vozila z motorjem in potem tako tudi od ene do 
druge lokacije učilnic. Pograbila sem dnevnik, 
se usedla na motor in se hitro odpeljala drugam. 
Otroci so gledali skozi okno, kdaj bom prišla. 
Odmor je bil včasih tudi zato malce daljši.«

Športna igrišča v okolici šole so bila dokončana leta 1980. 
Šola je bila zaradi večjega števila učencev in različnih pro-
gramov dvakrat dozidana, nazadnje zaradi uvedbe devet-
letke. Od lanskega leta je energetsko sanirana, na kar smo 
še posebno ponosni,« je v svojem nagovoru zgodovino šole 
opisala Martina Kutnar, ravnateljica OŠ Pirniče. Stavbo so 
v vseh teh letih napolnjevale generacije otrok, ki so v njej 
sobivali z zaposlenimi. Na prireditvi so se še posebej spo-
mnili tudi tistih, ki imajo na šoli že dolg staž. To so Igor 
Veler (31 let), Karmen Rebolj (34 let), Marina Topčić (35 let), 
Viki Grošelj (37 let) in Metka Prinčič ter Poldka Šilar (obe 
38 let). 
Ob odprtju nove šole je bil ravnatelj Marjan Tavčar, kako 
je bilo prej in po tem, pa je na prireditvi spomine obujala 
Rozalija Strojan, takratna učiteljica matematike in fizike: 
»Trije razredi, peti, sedmi in osmi, so bili v stari šoli, en še-
sti je imel učilnico v gasilskem domu, drugi šesti pa v kra-
jevni skupnosti. V službo sem se iz rodnega Tacna vozila z 
motorjem in potem tako tudi od ene do druge lokacije učil-
nic. Pograbila sem dnevnik, se usedla na motor in se hitro 
odpeljala drugam. Otroci so gledali skozi okno, kdaj bom 
prišla. Odmor je bil tudi zato včasih malce daljši. Otroci so 
morali sami kuriti v kaminu. Včasih se je preveč pokadilo 
in je bilo treba učilnico prezračiti. Nikoli med otroki ni bilo 
težav, vsaj vedeli nismo zanje. Otroci so takrat znali stvari 
sami urediti. Zelo smo bili veseli nove šole, se pa sedaj spo-
minjamo tudi lepih trenutkov v stari.« 
Ravnateljica je v nagovoru poudarila, da je vesela, da se 
tako nekdanji zaposleni kot učenci radi vračajo na šolo in 
v pogovorih razkrijejo, kako jim uspeva dosegati želje in 

sanje. Zanje se trudijo tudi na šoli. »Vsako obdobje v zgodo-
vini naše družbe se je posledično odražalo tudi v delovanju 
naše šole, v projektih, proslavah, idejah, spremembi imena 
šole, delnih uniformah, poimenovanju učnih predmetov, 
dobrodelnosti in prostovoljnosti. Spremljali smo smučarje 
in alpiniste, sodelovali z zamejci, spoznavali kulture sveta, 
peli z Avseniki, se spominjali otroškega skladatelja Jane-
za Bitenca, se prehranjevali zdravo in pili vodo. Tekmovali 
smo v znanju in športu, pokazali in dokazali svoje umetni-
ške sposobnosti na področju glasbene in likovne umetnosti 
ter konstruktorstva. Ponosni smo, da lahko vsako šolsko 
leto samostojno izpeljemo kar sedem šol v naravi,« je še 
povedala Kutnarjeva in se za vse to zahvalila nekdanjim in 
sedanjim učiteljem pa tudi vsem drugim, ki so v štiridese-
tih letih soustvarjali življenje in delo šole. Svoj nagovor pa 
je končala z naslednjimi besedami: »Vse najboljše, moja 
šola, in srečno v novem desetletju!« 
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Oliver Medič

m: 041 715 594
e: medic.oliver@gmail.com

 sanacije dimnikov z inox cevmi
 izdelki po naročilu iz inoxa

Ferros d.o.o., Simona Jenka 4, 1215 Medvode

Srečno 2016!Srečno 2016!
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Zupanc Matjaž, s. p.
Zg. Pirniče 45 b, 1215 Medvode
tel.: 01/3621379, faks: 01/3621425
GSM: 041/646487
e-pošta: instalacije.zupanc@siol.net

OGREVANJE, SOLARNA TEHNIKA, TOPLOTNE ČRPALKE
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO!
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MAJA BERTONCELJ

Šole in vrtci se vedno bolj vključujejo v 
mednarodne projekte. Vrtec Medvode 
je od letošnjega leta vključen v projekt 
Erasmus+, v katerem sodeluje šest par-
tnerjev: Finska kot koordinator, Nemči-
ja, Slovenija, Poljska, Francija in Belgija. 
Projekt poteka na temo varne uporabe 
medijev. Uraden naslov je »Media educa-
tion for young children and preventing 
bullying«, skrajšano Fair@kit. »Mediji so 
vsepovsod. Smiselno je, da razmišljamo o 
medijih kot okolju. Vsi partnerji se strinja-
mo, da so informacije brezmejne, otroci 
pa niso dovolj usposobljeni za njihovo 
uporabo. Zaradi eksplozije virtualno-digi-
talnega življenjskega sloga smo zmedeni, 
saj ne vemo, kako otrokom omejiti me-
dijsko uporabo. Da bi otroci lahko delovali 
v medijski kulturi, potrebujejo znanje za 
njeno obvladovanje,« pravi Romana Epih, 

Vrtec Medvode v evropskem projektu
Vrtec Medvode je vključen v triletni mednarodni projekt Erasmus+,  
ki se je začel letos septembra. Združuje otroke iz šestih držav. 

V projekt je vključenih šest držav. Septembra so obiskali Finsko, ki je koordinator projekta. 
Spodaj levo je ravnateljica Vrtca Medvode Romana Epih. / Foto: arhiv Vrtca Medvode

Nail SPA Kristal 
Manikura, pedikura, masaža stopal             

Zbiljska cesta 8, Medvode                           

T: 041 86 86 04                                        
        

Skrivnost srečnega življenja

spoznajo le tisti, 
ki si vzamejo čas za  

drobne užitke.

D
U

Š
A

N
 J

E
R

A
J 

S
.P

.,
 N

IZ
K

A
 3

1,
 R

E
Č

IC
A

 O
B

 S
AV

IN
JI



ravnateljica Vrtca Medvode, ki je z devetimi lokacijami, 720 otro-
ki in 120 zaposlenimi največji partner v projektu. Najmanjši je 
francoski vrtec s štirimi oddelki s petimi učitelji. Drugi partnerji 
so srednje velikosti z od 120 do 300 otroki. Starost vseh vključe-
nih otrok je od enega do deset let, v glavnem pa od tri do sedem 
let. Nemški partner je osnovna šola. Tako nemški kot belgijski 
partnerji imajo otroke več različnih narodnosti. 
V projektu sodelujejo otroci, zaposleni in tudi starši. »Naš cilj 
je ozavestiti starše, naj bodo pozorni na uporabo medijev v 
družini. Poleg tega želimo poiskati nove delovne metode in 
nove načine uporabe medijev v vrtcih: izdelava kratkih fil-
mov z otroki, snemanje lastnega filma, novice v vrtcu, časo-
pis, sodelovanje z novinarji in podobno. Z nakupom nove teh-
nične opreme iz sredstev projekta bomo imeli več možnosti 
za izvajanje različnega medijskega izobraževanja, saj tehnika 
omogoča neomejeno uporabo. Poleg tega bomo uporabili tra-
dicionalne medije. Glavni namen je, da otroci aktivno sode-
lujejo, ustvarjajo, igrajo, se učijo, ne samo sedijo in čakajo, 
kaj se bo zgodilo na zaslonu,« še pravi Epihova. 
Projekt intenzivno izvajajo v enotah Ostržek in Pirniče, kar 
pomeni skupaj štiri skupine otrok, v posamezne aktivnosti 
bodo vključeni tudi ostali v Vrtcu Medvode: otroci, strokovni 
delavci in starši. Povezovali se bodo z OŠ Medvode, potekajo 
pa tudi predavanja za starše. »Mediji so za otroke zelo za-
nimivi in veliko smo na to temo delali že pred vključitvijo 
v projekt Erasmus+. Aktivnosti so prilagojene starosti otrok. 
Med drugim se na različne načine dopisujejo s skupinami iz 
drugih držav, izdelujejo film, obiskali so tiskarno, radijsko in 
televizijsko postajo, knjižnico, v Pirničah smo s pomočjo star-

šev izdelali medijsko sobo, otroci so se seznanili z množični-
mi mediji pa tudi z zgodovino medijev,« je Epihova povedala 
nekaj o dejavnostih. Posebno pozornost so zaposlene name-
nile tisku. Povezale so ga z zgodnjim opismenjevanjem otrok, 
kjer so otroci prek različnih dejavnosti, kot je na primer izde-
lava črk iz testa, razvijali predbralne in predopismenjevalne 
spretnosti in še mnogo drugih zanimivih dejavnosti.
Projekt se bo zaključil 31. avgusta 2018, za medvoški vrtec pa 
je zanj namenjenih 27.400 evrov evropskih sredstev. Ker gre 
za sodelovanje predšolskih otrok, izmenjav ne bo, se pa bodo 
srečevali zaposleni, ki sodelujejo v projektu. Septembra so bili 
na Finskem, naslednje srečanje pa bo aprila v Sloveniji.

V vrtcu v Pirničah so s pomočjo staršev uredili medijsko sobo, v 
kateri so tudi predmeti starejšega datuma, povezani z mediji.

Srečno 2016!
Untitled-1   1 16.11.2010   21:49:18

 POPRAVILO ČEVLJEV 
 IZ DE LAVA KLJU ČEV  

 VSE ZA VARNOST VAŠEGA DOMA
ŠE TI NA MAR KO, s. p., tel.: 01/3611 207

BLA GO VNI CEN TER MED VO DE
VESEL BOŽIČ
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

Goričane postajajo vse bolj prepoznavne 
po etnološki prireditvi Noč parkeljnov v 
Goričanah, ki je v organizaciji TD Goriča-
ne - Vaše 21. novembra potekala četrtič. V 
glavnih vlogah so bili parkeljni iz 19 sku-
pin iz štirih držav. Po osem skupin je bilo 
iz Slovenije in Avstrije, dve iz Italije in 
ena iz Hrvaške. Prinesli so sneg, ki je pri-
reditvenemu prostoru dal pravo kuliso.
Za parkeljne se je prireditev začela že kar 
precej pred tem, ko se je spustila noč. 
Najprej se je bilo treba preobleči, kar zah-
teva svoj čas. »Enkratno vzdušje. Maske 
so pripravljene. Trudimo se biti čim stra-
šnejši, glavni namen pa je uživati v dru-
ženju z drugimi skupinami in obiskoval-

ci. Tudi pri nas imamo takšen festival,« 
je med menjavo vloge pojasnil Jordano 
iz skupine parkeljnov iz Pontebbe v Ita-
liji. Zelo glasni so bili tudi Avstrijci. »Pri 
nas imajo parkeljni že dolgo tradicijo. 
Vsako leto še hodimo po hišah. V Goriča-
ne radi pridemo, ker je dobra organizaci-
ja in se tukaj dobro počutimo. Prišlo nas 
je okrog petnajst,« je povedal Manuel iz 

skupine Oberdörfer Teufel. Med sloven-
skimi skupinami so bili tudi Parkelni iz 
Podkorena, kjer ima srečanje parkeljnov 
še precej daljšo tradicijo kot v Goričanah. 
»Organiziramo ga že 14 let. Namen je 
ohranjanje tradicije in sporočila. Takšno 
srečanje je zanimiva mešanica kultur, 
običajev. Poleg tega gre tudi za druženje. 
Naše maske se precej razlikujejo od na 
primer avstrijskih. Bistvena razlika je, 
da niso iz lesa, temveč iz ovčje kože in 
kravjih rogov. Imamo tudi vodjo, Tren-
tarja, katerega maska je težka skoraj 25 
kilogramov in ima dvanajst muflonjih 
rogov, ki predstavljajo mesece. Otroke 
pa kaznujemo tako, da jih namažemo 
s sajami,« je povedal Blaž Veber iz LTO 
Kranjska Gora, ki je organizator Srečanja 
parkeljnov treh dežel v Podkorenu. Kot je 
poudaril, je vesel, da se takšna srečanja 
širijo: »Upam, da bo še kakšna vas šla v 
to zgodbo. Potenciala je veliko. Samo na 
sosednjem Koroškem je od Beljaka do 
Celovca skoraj petdeset podobnih festi-
valov.«
Parkeljni so bili nato pripravljeni, da se 
pokažejo množici, ki se je zbrala pri gori-
čanskem gradu. »Pripravljenih je 19 sku-
pin, kar pomeni okrog 380 mask, največ 
doslej. Za primerjavo: prvo leto jih je bilo 

Noč, ko so  
prišli parkeljni
Parkeljni iz devetnajstih 
skupin iz štirih držav  
so četrtič strašili v 
Goričanah. To je ena 
redkih takšnih prireditev 
pri nas, medtem ko so pri 
naših sosedih dodobra 
uveljavljene. Samo od 
Beljaka do Celovca  
jih je skoraj petdeset.

Kdo bo koga? Obiskovalci so uživali v spektaklu.

Najbolj glasni so bili domači parkeljni iz Goričan.



170. Dogodek je z leti rasel točno tako, kot 
smo si želeli. Trudimo se, da je prireditev 
organizirana na visokem nivoju, da so 
zadovoljni tako nastopajoči kot gledalci, 
da je to spektakel, ki ga ljudje ne poza-
bijo kar tako,« je povedal Jakob Knific, 
predsednik TD Goričane - Vaše. Letos so 
pripravili pomembno spremembo: tra-
so, po kateri je potekal mimohod par-
keljnov, so podaljšali skoraj za polovico 
in je bila dolga pol kilometra, poleg tega 
je potekala v obratni smeri. Sprevod so 
odprli Mošanski parkeljni. »Udeležimo 
se samo srečanja v Goričanah in pride-
mo vsako leto. Danes nas je tukaj 13. Na 
Miklavžev večer pa hodimo po hišah,« je 
tik pred začetkom povedal Tadej. Poleg 
parkeljnov iz Moš so medvoško občino 
zastopali še Preški verigarji, Sorške hu-
dobe s traktorjem in domači Goričanski 
parkeljni, ki so zaključili srečanje. Bili 
so glasni s predelanim kabrioletom na 
čelu. 
Obiskovalci so bili navdušeni. Prostor 
ob ograji je bil zapolnjen, ko se je nanjo 
naslonil kakšen grozen parkelj, pa jih 
je večina naredila kakšen korak nazaj. 
Noč parkeljnov se je nato nadaljevala z 
zabavo s skupino Dejan Vunjak & Bren-
dijeve barabe. 

Steyrtaler Höhnteufel'n

Gebirgsteufel St. Jacob in Rosental/Šentjakob v Rožu

Najprej se je treba »preobraziti«. Maske iz Pontebbe/Tablja v Italiji so bile pripravljene.
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20 % popusta 
na frizerske storitve.Vse lepo v letu 2016!

SAMO LESJAK, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Večer z uglednima gostoma sedme umetnosti se je začel – kot 
se tudi spodobi – filmsko. Na velikem platnu se je namreč 
odvrtela projekcija na novo sestavljenih glasbenih prizorov 
iz filma Poletje v školjki 2. Za odlično in brezhibno sestavljen 
filmski kolaž, ki je navdušil tudi oba gosta, je poskrbela Foto-
-filmska sekcija KUD JaReM oz. Janez in Gregor Meglič. Po pro-
jekciji pa je ob okrogli mizi, imenovani Glasba na filmu, sledil 
tudi pogovor oz. predstavitev gostov.
Tugo Štiglic je filmski režiser celovečernih filmov, reportaž, 
portretov, dram, dokumentarnih oddaj in tudi radijskih iger. 
Rojen v Ljubljani, se je Tugo Štiglic že zelo zgodaj (1956) zapisal 
v zgodovino slovenskega filma s svojim nastopom v filmu Do-
lina miru, ki ga je režiral njegov oče France Štiglic, zaslužen 
tudi za nepozabne filme Na svoji zemlji, Ne joči, Peter in Deveti 
krog. Diplomiral je iz umetnostne zgodovine, nato pa asistiral 
številnim slovenskim režiserjem. Samostojno, za Vibo film ali 
TV Ljubljana je realiziral reportažne, propagandne in etnograf-
ske filme ter TV-dokumentarne oddaje. Od njegovih kratkome-
tražnikov gre omeniti film To človeka jezi, s katerim je prejel 
zlato medaljo na Beograjskem festivalu leta 1985. Istega leta je 
nastala tudi njegova največja uspešnica, celovečerec Poletje v 
školjki, ki še danes tudi po režiserjevih besedah ostaja njego-
vo temeljno delo. "Zadovoljen sem, da nam je uspelo ustvariti 
film, ki je v kine pritegnil gledalce vseh generacij, predvsem 
pa mlade. Še danes – preko DVD-jev ter televizije – film ohra-
nja svojo popularnost," je dejal Štiglic. Poletje v školjki dejansko 
lahko proglasimo za kvintesenčni slovenski film osemdesetih, 
ki v sebi združuje elemente mladinskega filma, muzikala, dra-
me odraščanja, za nameček pa se vse odvija ob – slovenskim 
gledalcem tako ljubih – obmorskih kulisah.
Opus skladatelja Janija Goloba, ki je zaslužen tudi za glasbo 
filma Poletje v školjki, zajema žanre resne, zabavne in džezo-
vske glasbe. Med njegova najpomembnejša dela sodijo Štiri 
slovenske ljudske pesmi, Koncert za violino in orkester, balet 

Krst pri Savici in opere Krpanova kobila, Medeja ter Ljubezen 
kapital. Odlikuje ga absolutni posluh, ki, kot je hudomušno 
dejal Golob, včasih predstavlja tudi ''absolutno breme''. Beseda 
je stekla tudi o njegovem mednarodno prepoznavnem instru-
mentalnem avizu, ki ga predvajajo ob počasnih posnetkih po-
letov v Planici. Po zaslugi vsakoletnih mednarodnih prenosov 
se je glasba zasidrala v srca milijonov gledalcev. Kot velja že 
za splošno specifiko filmske glasbe, ki jo je izpostavil že ve-
liki Bojan Adamič in s katero se strinja tudi Jani Golob, je pri 
ustvarjanju le-te potrebno veliko občutka za improvizacijo in 
ritem. "Filmska glasba se ustvarja večinoma po tem, ko je film 
že končan in zmontiran, tako da je komponist dobesedno pri-
siljen glasbo napisati zelo hitro, z veliko mero improvizacije. 
Obenem je ob koncu snemanja filma skorajda porabljen tudi 
njegov proračun, kar gotovo predstavlja dodatno oviro za skla-
datelja. O sodelovanju z režiserjem Štiglicem pa moram reči, 
da sva vse tovrstne težave presegla in nastala je filmska glasba 
s skladbami, ki so – tako kot tudi sam film – popularne še da-
nes," je filmsko-glasbeno druženje sklenil Jani Golob.

Poletje v školjki
Ob filmskem jubileju, tridesetletnici filma Poletje v školjki, je KUD JaReM  
v medvoškem Kulturnem domu gostil režiserja Tuga Štiglica in skladatelja  
filmske glasbe Janija Goloba.

Glasba na filmu: skladatelj Jani Golob (levo) in režiser  
Tugo Štiglic (desno) na okrogli mizi, ki jo je vodil Janez Meglič. 
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riS tem oglasom vam do konca februarja nudimo 8% 
popust na hrano in opremo za male živali.

Vam in Vašim hišnim ljubljenčkom  
želimo SREČNO 2016!

ZAHVALJUJEMO SE ZA ZAUPANJE  
IN VAM ŽELIMO VESEL BOŽIČ IN 

SREČNO NOVO LETO!

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Peš iz Smlednika do Vrbe. To je projekt 
VIZ Frana Milčinskega Smlednik, ki je 
letos potekal že sedemnajstič zapored. 
Z njim so na poseben način obeležili 
obletnico Prešernovega rojstva. Na 42 
kilometrov dolgo pot so se podali 2. de-
cembra ob peti uri zjutraj.
»Iz našega zavoda se je pohoda udeležilo 
18 učencev, poleg njih pa še 22 zaposle-
nih. Do Kranja nam je družbo delala tudi 
podžupanja Medvod Darinka Verovšek. 
Pri projektu so se nam pridružili števil-
ni drugi pohodniki, tudi iz OŠ Franceta 
Prešerna iz Kranja, OŠ Žirovnica, Vzgoj-
nega zavoda Kranj, dijaki Stanovanjske 
skupnosti Ježek, skupina dijakov Dija-
škega doma Bežigrad, celo pot je z nami 
prehodila Maja Zupan, direktorica Zavo-
da za turizem in kulturo Žirovnica, del 
poti pa žirovniški župan Leopold Poga-
čar. Skupaj nas je bilo kar 94, kar je daleč 
največ doslej,« je povedal Jože Rozman, 
vodja projekta iz VIZ Frana Milčinskega 
Smlednik. Kot je dejal, si niti v sanjah ni 
predstavljal, da bo projekt dobil takšne 
razsežnosti: »Na prvega sem se podal s 
štirimi fanti. Ko smo ga uspešno zaklju-
čili, sem si prizadeval le, da bi postal 
tradicionalen. Še letos v času priprav si 
nisem predstavljal, da bo številka ude-
ležencev tako visoka. Običajno nas je 
bilo okrog šestdeset. Pohod ima poseben 
čar. Namenjen je doživljanju potovanj v 

Prešernovem času, ko so peš premago-
vali še precej daljše razdalje. Najboljše 
doživetje je lastna izkušnja, spoznanje, 
da je možno tudi brez sodobnih sredstev 
premagovati večje razdalje in z voljo do-
segati tudi oddaljene cilje. Udeležencem 
to pomeni tudi potrditev, da zmorejo, po-
leg tega gre za druženje in spoznavanje, 
tako samih sebe kot tudi obdobja, v kate-
rem je živel France Prešeren. Udeleženci 
imajo neverjetno voljo. Zaradi otiščancev 

so nekateri del poti prehodili celo bosi.« 
Udeležence je pot iz Smlednika vodila v 
Kranj, kjer so si ogledali Prešernov spo-
menik, hišo, v kateri je preživel zadnja 
leta svojega življenja, in se ustavili v Pa-
všlarjevi hiši. Sprejeli so jih tudi na Ob-
čini Kranj. Pot so nadaljevali naprej do 
pesnikove rojstne hiše v Vrbi, kamor so 
prispeli okrog pete ure popoldan. Ker le-
tos mineva 180 let od smrti Matije Čopa, 
so se posvetili tej temi.

Potovali peš – kot v Prešernovem času
Na sedemnajstem pohodu iz Smlednika v Vrbo je bilo štiriindevetdeset udeležencev, 
daleč največ doslej. »Prvo leto nas je šlo na pot pet in takrat si niti v sanjah nisem 
predstavljal, da bo projekt dobil takšne razsežnosti,« pravi njegov vodja Jože Rozman. 

Iz Smlednika jih je pot vodila do prve postaje pri Prešernovem spomeniku v Kranju. Na 
uvodnem delu je bila z njimi tudi podžupanja Medvod Darinka Verovšek.
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SAMO LESJAK

Prevara je glasbena skupina, sestavljena iz izkušenih glasbeni-
kov, ki so se odločili preigravati legendarne skladbe t. i. yu-ro-
ka, ki so za vedno zaznamovale območje nekdanje Jugoslavije. 
Njihov nastop je poslastica za oboževalce skupin, kot so Riblja 
čorba, Bijelo dugme, Plavi orkestar, Parni valjak, Divlje jagode 
itd., skratka za vse nostalgike oziroma ljubitelje yugo roka, ki 
je pustil velik pečat na glasbeni sceni.
Skupino sestavljajo pevec Denis Jambrošič, kitarist Rok Tom-
šič, basist Tilen Sušnik in bobnar Klemen Markelj. Denis Jam-
brošič je eden boljših rokovskih vokalistov mlade generacije. 
Pel je v hard'n’heavy zasedbi Tomcat, sodeloval pa je tudi pri 
projektih Deadline ter Kariot. Rok Tomšič igra kitaro tudi pri 
skupini Metalsteel, sodeluje pri različnih glasbenih projek-
tih, tudi s teksaškim pevcem Jamesom Rivero. Za sabo ima 
že šest albumov in veliko koncertov po slovenskih in evrop-
skih odrih. Tilen Sušnik igra bas kitaro v zasedbi Classified, 
veliko pa nastopa tudi s skupino Sam's Fever, s katero preigra-
vajo skladbe legendarnega Elvisa Presleyja. Klemen Markelj je 
profesionalni bobnar in pedagog, ki je študiral na College of 
Music v Los Angelesu. Bobnarske palice med drugim vihti v 
glasbenih skupinah Obidil, The Blue Marble in Yakuntse, prav 

tako je studijski in 'session' glasbenik ter vodja bobnarske šole. 
Uigrana zasedba navdušuje z nastopi po celotni regiji, pa tudi 
širše – nedavno je tako skupaj s skupinama Metalsteel in Back 
Up nastopila v medvoškem Klubu Jedro ob praznovanju jubileja 
Petre in Jadrana Tomšiča, za soboto, 12. decembra, pa na med-
voškem Mestnem trgu obljubljajo prav poseben koncert v duhu 
veselega decembra.

Poslastica za glasbene nostalgike
Praznični utrip bo s koncertom v soboto, 12. decembra, ob 20. uri na Mestnem trgu 
pred medvoško knjižnico popestrila tudi skupina Prevara.

Prevara v akciji / Foto: arhiv skupine (Luka Ilinčič)
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REBOLJ ANDREJ, s. p.

ŠČETARSTVO
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 potrebe industrije
 izdelovanje ščetk za potrebe kmetijstva
Ob izteku starega in začetku novega leta vsem poslovnim partnerjem in zvestim 
strankam želimo vesele božične praznike ter srečno in uspešno novo leto 2016.
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SETRING
elektrotehnična trgovina

Želimo vam  
čudovito novo leto,
polno veselja in  
dragocenih trenutkov.

Srečno 2016!
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

Sekcija ustne harmonike pri KUD Oton 
Župančič Sora je v Domu krajanov v Sori 
4. decembra pripravila letni koncert, 
večer z ustno harmoniko ali orglicami. 
Predstavili so se Sorški orgličarji (na sli-
ki) in njihov podmladek. Gostje večera 
so bile pevke vokalne skupine Plamen-
ke iz Preddvora. 
Skupino Sorških orgličarjev sestavljajo 
Klara Burgar, Fani Krajnc, Marija Straj-
nar, Miran Pustovrh, Lojze Bergant, Sil-
va Peternelj, Maja Šušteršič in Zdenka 
Bergant. V podmladku pa jih je enajst: 
Martin Kikelj Bedenčič, Grega Kikelj Be-
denčič, Polona Luštrik, Domen Mesarič, 
Tjaša Jakup, Timotej Avsec, Benjamin 
Avsec, Nejc Kržišnik, Katarina Pelko, 
Staša Pelko in Petra Dolenec. "Smo trden 
zgled medgeneracijskega sodelovanja, 
saj je že od samega začetka pred štirimi 

leti v sekciji med najmlajšo in najsta-
rejšo članico celih petdeset let starostne 
razlike," je povedala Zdenka Bergant, 
vodja sekcije. Umetniški vodja Sorških 
orgličarjev je prof. Damir Fajfar, pod-
mladek pa uči Marjan Urbanija. Svoje 
znanje predstavijo tudi na nastopih. 
Februarja so se udeležili festivala Ah, 
te orglice v Mokronogu, kjer jim je stro-
kovna komisija dodelila točke, vredne 
zlatega priznanja, aprila so sodelovali 
na srečanju orgličarjev pri Avseniku v 
Begunjah, maja na festivalu Zasopimo 

na organić v hrvaškem Gračišću, na 
tekmovanju malih instrumentalnih 
skupin julija v Dravogradu so prejeli 
zlato priznanje, nepozaben nastop pa so 
doživeli na "zadarski rivi", ob znameni-
tih morskih orglah, kjer so v vrhuncu 
turistične sezone zaigrali na prireditvi 
Noč punog miseca.
Zvrsti glasbe, ki jo izvajajo, je raznovr-
stna. Prepletajo se predvsem skladbe iz 
narodno-zabavnega programa, ljudske 
in znane uspešnice, bodisi iz sodobne 
glasbe ali filmskega ustvarjanja. 

Večer  
z orglicami

MAJA BERTONCELJ

Za martinovo so na povabilo podjetja 
Spar v Medvode prišli člani Društva ljubi-
teljev vina iz Šenčurja in se predstavili z 
zanimivim programom. Z ekipo, ki so jo 
sestavljali sv. Martin, njegova dva kardi-
nala in drugi, so na povabilo Petraskale 
Razpeta, predsednika Kulturno humani-
tarnega društva Alvador, ki živi na Verjah, 
obiskali še nekaj drugih lokacij, tudi ob-
činsko upravo na čelu z županom. "Pro-
gram je bil zelo zanimiv in mislim, da smo 
številnim popestrili dan," je povedal Pe-
terskala Razpet, ki v Medvodah ustana-
vlja podružnico K.H.D. Alvador, društva, 
ki se že več kot dvajset let ukvarja s kul-
turno-humanitarnimi projekti. Razpet je 
tudi pevec Moškega pevskega zbora KUD 
Oton Župančič Sora. 

Sv. Martin  
v Medvodah

www.medvode.si
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MAJA BERTONCELJ

Tradicionalnega slovenskega zajtrka se 
je 20. novembra udeležil tudi župan Med-
vod Nejc Smole. V spremstvu predstav-
nikov Občinskega čebelarskega društva 
Medvode in vodstva vrtca se je pridružil 
otrokom v Enoti Pirniče Vrtca Medvode. 
Za zajtrk so imeli bio kruh, bio mleko, 
bio maslo, bio med in bio jabolko lokal-
nih ponudnikov. »Tako je danes po vseh 
naših enotah. Takšen zajtrk pa imamo 
večkrat tudi sicer,« je pojasnila Romana 
Epih, ravnateljica Vrtca Medvode. Med 
je otrokom na kruh mazal sam župan 
Medvod Nejc Smole, ki je povedal: »Naj-
večkrat po medu posegam v času prehla-
dnih obolenj, ko se še bolj zavem, kako 
zdrav je. To je ena najbolj žlahtnih pr-
vin narave. Vesel sem pobude, ki je pri-
šla z vrha države, da vsaj enkrat letno 
s slovenskim zajtrkom obeležimo dan 
slovenske hrane in otroke še posebej 
spomnimo na to, da največ šteje prav lo-
kalno pridelana hrana.« 
Namen projekta Tradicionalni sloven-
ski zajtrk in Dneva slovenske hrane je 
namreč spodbujanje lokalne samooskr-

Kruh, med,  
maslo, jabolko 
in mleko
Tradicionalni slovenski 
zajtrk so ob dnevu 
slovenske hrane imeli tudi 
otroci v vrtcu. 

Med je otrokom na kruh mazal župan Medvod Nejc Smole, obiskala pa sta jih tudi Primož 
Ločniškar in Leon Merjasec iz Občinskega čebelarskega društva Medvode.

2016

 

SREČNO 2016

zivas.si
Živas Commerce d.o.o.

Zgornje Pirniče 25
1215 Medvode

Za otroke so pripravili tudi igrico. /Foto: arhiv vrtca
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in uspešno
novo leto

cena s Kartico zvestobe

KAKAVOVO MASLO
redna cena: 10,17 €

5,09 € 50%
POPUST:

30

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

MATIČNI MLEČEK

SKODELICA
ORGANSKI ČAJI 
GOOD NATURE

redna cena: 9,39 €

redna cena: 6,99 €
redna cena: 4,19 €

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

7,51 € 20%
POPUST:

2

3,49 € 50%
POPUST:

10

Cene s Kartico zvestobe veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana in zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo 
redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 3. 12. 2015 do 11. 1. 2016 oziroma do prodaje zalog.

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

1+1
gratis

oglas_sotocje_185x131.indd   1 4. 12. 15   13.36
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Rugelj in Logar, d. o. o., Zbilje 30, 1215 Medvode
Tel.: 01/361 8001, GSM: 041/999 000 

www.gostisce-jezero.si 
logar.gregor@gmail.com

Nudimo vam: 
 nedeljska kosila  jedi po naročilu 

 ribje jedi  prenočišča

Organiziramo: 
 ohceti  razna praznovanja

Odprto: od 11. do 22. ure, 
ned. in prazniki: od 11. do 20. ure, 

ponedeljek zaprto

Pogled iz restavracije

Srečno
novo leto!

be s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. »Zdi se mi zelo pomembno, da otroci 
spoznavajo čebele in med, ki ga imajo zelo radi. Najraje posegajo po akacijevem 
in cvetličnem. Letošnja letina je sorazmerno dobra,« je dejal Primož Ločniškar, 
predsednik Občinskega čebelarskega društva Medvode, ki je z Leonom Merjascem 
otrokom razdelil zloženke o razmnoževanju in vzreji čebel. V medvoškem društvu 
se članstvo povečuje. Trenutno imajo 66 članov. Nekateri čebele vozijo od Primor-
ske do Prekmurja, večina pa ima stacionarne čebelnjake. 
Otroci imajo radi tradicionalni slovenski zajtrk. »Rada imam med. Tudi doma ga 
jem. Vem, da ga dobimo od čebel in da je zdrav,« je povedala petletna Živa, njen 
vrstnik Vid pa je dodal: »Všeč mi je zajtrk, kot ga imamo danes. Tudi doma večkrat 
jem med in maslo. Med namažem na kruh, včasih ga dam tudi v čaj. Je okusen in 
zdrav. Jedel bi ga vsak dan.«
V sklopu projekta so v vrtcu ves teden potekale dejavnosti na temo zdrave hrane. 
»Izdelali smo veliko likovnih izdelkov, tiskali, risali, na to temo so bile glasbene 
aktivnosti, ples, obiskali pa smo tudi bližnje kmetije, kjer imajo postavljene čebel-
njake. Pogovarjali smo se o delu čebel, o čebelnjaku, čebelarjih. O tem kar nekaj 
vedo, saj se na to temo večkrat pogovarjamo tudi med sprehodi po okolici. Danes 
pa je ključni dan, ko imamo tradicionalni slovenski zajtrk. Za otroke smo pripra-
vile igrico Mojca Pokrajculja, ki se nanaša tudi na med. Vse dopoldne pa bodo 
potekale različne likovne aktivnosti,« pa je povedala Nataša Vene, vodja Enote 
Pirniče Vrtca Medvode.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske 
hrane je spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega 
okolja. »Zdi se mi zelo pomembno, da otroci spoznavajo čebele 
in med, ki ga imajo zelo radi. Najraje posegajo po akacijevem in 
cvetličnem,« je dejal Primož Ločniškar, predsednik Občinskega 
čebelarskega društva Medvode.
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PETER KOŠENINA

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V drugi 
polovici novembra so v gostilni Dobnikar na Katarini gostili 
okroglo mizo o njem – o strahu, optimizmu in življenju po 
zdravljenju. Namen okrogle mize je bil ozaveščati ljudi, pred-
staviti načine zdravljenja in razbijati tabuje v zvezi s to za-
hrbtno boleznijo.
Na okrogli mizi so številnemu občinstvu svoje izkušnje po-
sredovale dr. Mojca Senčar, predsednica društva Europa Don-
na Slovenija, onkologinja dr. Simona Borštnar ter bolnici, ki 
sta se spopadli z boleznijo, Lucija Mlinarič in Mojca Buh. Po-
slanstvo združenja Europa Donna je ozaveščanje ljudi o raku 
dojk, ki pa vendarle ni samo bolezen žensk. »Skoraj vsaka 
ženska, ki dočaka 75 ali več let, lahko zboli za rakom dojk. 
Moški zbolijo stokrat redkeje,« je poudarila Mojca Senčar in 
dodala, da o bolezni veliko premalo govorimo. Vsako leto za 
njo v Sloveniji zboli tisoč dvesto žensk, v 80-odstotkih prime-
rov po petdesetem letu, a zbolevajo tudi mlajše. »Slovenkam 
nam niti malo ni v čast, da nas k zdravniku prvič pride komaj 
petdeset odstotkov, ko je bolezen omejena še zgolj na dojko in 
je dobro, dobro ozdravljiva. Taka srečanja so pomembna zato, 
da se zavemo, da je naša naloga od poznih najstniških let pa 

do konca življenja enkrat mesečno pretipati dojke, po petde-
setem letu pa, če smo normalno ogrožene, iti na presejalno 
mamografijo,« je pomembnost zgodnjega odkrivanja bolezni 
poudarila Senčarjeva. Ker je danes življenjska doba žensk dol-

Najpomembnejši hiter odhod k zdravniku
V Sloveniji vsak dan tri bolnice izvedo, da so zbolele za rakom dojk.

Dr. Mojca Senčar (skrajno levo) je predsednica združenja Europa 
Donna Slovenija, ki ozavešča družbo o raku dojk, bolnicam pa nudi 
tudi vse potrebne informacije v zvezi z zdravljenjem. 
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V Medvodah odprla vrata 

Solna vila

Solna terapija,  
Donova 2, Medvode, 

T: 070 509 519

V soboto,12. 12. 2015, bomo imeli od 9. do 15. ure dan oprtih vrat. 

Z našim letakom boste imeli 20% popust. 

Solna terapija je primerna za vse starosti, predvsem pa,  
če imate pogoste težave z astmo, bronhitisom,  

bronhiolitisom, angine, vnetja ušes, sinusitis, ekcem,  
dermatitis, vnetje žrela, artritis, alergije. Znane so po tem,  

da delujejo sproščujoče, pomagajo pri utrujenosti,  
slabemu spancu, smrčanju. 

Naš slogan: Solne terapije – koža in dihala vam rečejo hvala!

Smeh je pol zdravja. Ostalo polovico dobite pri nas.
Želimo vam prijetne praznike in srečno novo leto!



ZDRAVJE | 41 

ga, je možnosti za razvoj bolezni več, vendar je s pravočasnim 
odhodom k zdravniku dobro ozdravljiva. 
»Vsaka bulica v dojki absolutno ni rak. Devetdeset odstotkov 
vseh zatrdlin, ki jih ženske zatipamo v dojkah, ni rakavih, 
vendar tega kar tako ne moremo vedeti, zato je treba to na 
nek način preveriti. Ko odkrijete v dojki nekaj, česar tam 
prej ni bilo, je čas, da odidete k zdravniku. Napotil vas bo na 
punkcijo, ta pa bo pokazala, za kakšno spremembo gre. Vsa-
ka zatrdlina naj žensko napoti k zdravniku,« je dejala onko-
loginja Simona Borštnar. Znak za odhod k zdravniku so tudi 
spremembe na koži, kot so rdečina, vdrtine ali koža, podob-
na pomaranči. Včasih se zgodi, da rak v dojki vznikne, pa ga 
ženska ne zatipa. V Sloveniji zato obstaja presejalni program, 
s katerim ženske med 50. in 69. letom pregledujejo in bole-
zen lahko odkrijejo zelo zgodaj. »S tem presejalnim progra-
mom lahko v dojki najdemo že najmanjše spremembe, ko 
te še niso tipne in jih lahko pozdravimo v zelo zgodnji fazi. 
Zdravljenje je tako manj naporno, končni rezultat pa zaradi 
zgodnjega začetka boljši,« je še dodala. Pri ženskah, ki imajo 
v družini koga z rakom dojke, je samopregledovanje še po-
membnejše kot pri tistih, ki bolezni v družini nimajo. Če se je 
rak pri sorodnikih pojavil v zelo zgodnji starosti, je smiselno 
družinske članice napotiti na genetsko svetovanje in morda 
tudi genetsko testiranje. »V takih primerih je rak pogostejši 
in verjetnost, da bodo ženske zbolele, je celo do 80-odstotna,« 
je najbolj ogrožene posvarila Borštnarjeva.
Sprejem diagnoze rak je za vsakogar izjemno težak, zato je 
pomembno, da imajo bolniki oporo v družinskih članih in 
prijateljih. »Podpora bližnjih je v času zdravljenja zelo, zelo 
pomembna. Vsak potrebuje ramo, na katero se nasloni, ko 

mu je hudo. Imela sem zelo dobro izkušnjo s tem, ko sem 
javno povedala, da sem zbolela. Ljudje, ki so me srečali na 
sprehodu, so mi govorili, da sem videti lepo, da sem super in 
zato sem se tudi sama počutila bolje. S tem sem dobila voljo, 
željo in moč, da se borim naprej,« je dejala Lucija Mlinarič. 
»Mož je bil tisti, ki sem se mu zjokala na rami, ko mi je bilo 
hudo. Tam je bil, ko sem potrebovala, da me kdo nasmeji. 
Čakal je, da prenaša moje muke. Vedno je bil tako močan, 
poln pozitivnih misli in kaj hitro je opazil, če so moje ušle v 
napačno smer. V sebi pa je imel strah, ki mi ga ni hotel poka-
zati – ni ga smel. Želel je biti močan. Zvečer, ko sem zaspala, 
je zajokal in spustil iz sebe bolečino strahu,« pa je o svojem 
možu Marku dejala Mojca Buh. Da imajo bolniki podporo in 
da ne obupajo, je ključno, pri tem pa bližnji igrajo nadvse po-
membno vlogo.
Ob okrogli mizi so v prostorih gostilne Dobnikar odprli tudi 
fotografsko razstavo Lep je dan, ki jo je sestavljalo 36 portre-
tov bolnic in ozdravljenk, fotografiral pa jih je Tomaž Levstek. 

»Vsak potrebuje ramo, na katero se nasloni, ko 
mu je hudo. Imela sem zelo dobro izkušnjo s tem, 
ko sem javno povedala, da sem zbolela. Ljudje, ki 
so me srečali na sprehodu, so mi govorili, da sem 
videti lepo, da sem super, in zato sem se tudi 
sama počutila bolje. S tem sem dobila voljo, željo 
in moč, da se borim naprej,« je na okrogli mizi 
v gostilni Dobnikar dejala najboljša slovenska 
umetnostna kotalkarica Lucija Mlinarič.
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Koledar dogodkov v trgovini Medivital v decembru
15. december: Brezplačni vitaminsko mineralni test (potrebno je predhodno naročanje)

18. december: Iridološka analiza  - analiza očesne šarenice (potrebno je predhodno naročanje)
23. december: Brezplačni vitaminsko mineralni test (potrebno je predhodno naročanje)

29. december: Iridološka analiza  - analiza očesne šarenice (potrebno je predhodno naročanje)
30. december: 20 % popust na vse izdelke Solime in Hildegarda
31. december: 20 % popust na vse izdelke Solime in Hildegarda 

Veseli december: Pozornost za zdravje in dobro počutje vaših najdražjih -  
večja ali manjša darilca po ugodnih cenah

POGLED V TELO SKOZI OČESNO ŠARENICO
Očesno šarenico so pregledovali že pred 
3000 leti v Indiji in na Kitajskem, prakticirali 
so jo v Egiptu. Posvečal se ji je tudi Hipo-
krat. 
Ste se kdaj vprašali, kaj razkriva vaše oko? 
Oko je odsev duše. Iridologija je metoda, ki 
nam poda informacije o psihičnih, fizičnih, 
dednih, konstitucijskih in pridobljenih vidi-
kih človeka. 
Iridologa v očeh zanimajo zrklo, obroči 
okoli zrkla, drobne nitke, ki potekajo na 
zunanjem robu šarenice, pigmenti, lakune, 
pike in črte. Iz oblike očesnega ovratnika 
npr. lahko sklepamo, kako je oblikovano 
naše črevesje in v kakšnem stanju je, kje 
ima oseba šibke točke, ki jih velja krepiti.  
Na podlagi iridološke analize iridolog poda 
smernice, kateri organ moramo okrepiti, da 
okrepimo zdravje celotnega telesa. Pred-
nost iridološkega pregleda je predvsem v 
preventivi, saj lahko pravočasno ukrepamo 
pri marsikateri telesni pomanjkljivosti. 
Včasih so pregled šarenice opravili s po-
večevalnim steklom, danes se uporablja 
iridoskop. 

Bi tudi vi želeli preveriti, ali imate v telesu 
ostanke toksinov, poraščene glivice, 
zasluzenost organov?  
Vabljeni na analizo očesne šarenice. 
KJE: v Medivitalovi trgovini  
v Zdravstvenem domu v Medvodah
KDAJ:  18. in 29. decembra 2015
KDO SE BO Z VAMI POGOVORIL:  
Andrej Istenič, dr. v. med.
CENA:  brezplačno
Za analizo se je potrebno predhodno 
naročiti na telefon 051 601 997.
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V veselem decembru vas čaka presenečenje!

Cesta Ljubljanske brigade 23, Ljubljana  
(nasproti Mercator centra Šiška)

T: 041 726 374

SREČNO SREČNO SREČNO 2016 2016 2016 IN VESELE PRAZNIKE!IN VESELE PRAZNIKE!IN VESELE PRAZNIKE!

FRIZERSKI SALON

Marjanca Krmelj s.p.
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V veselem decembru vas čaka presenečenje!

VSEM ŽELIMO 
VESEL BOŽIČ, 
OBILO 
ZDRAVJA  
IN SREČE 
V NOVEM LETU! 
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: GORAZD KAVČIČ

 Letošnja prva slovenska košarkar-
ska liga je zelo izenačena. Na vrhu so 
tri ekipe, ena izmed njih je Šenčur Go-
renjska gradbena družba s trenerjem, 
38-letnim Igorjem Kešljem iz Preske in 
kapetanom, 32-letnim Štefanom Ko-
scem z Golega Brda. Pogovarjali smo se 
po nedeljski tekmi v Škofji Loki, kjer so 
doživeli prvi poraz v sezoni. 
Kako je biti del ekipe, ki je hit lige?
Kešelj: "Seveda je lepo biti del ekipe, ki zma-
guje. Letos nam je uspelo sestaviti dobro 
ekipo, takšno, kot smo si želeli. Še vedno 
smo relativno poceni ekipa, med zadnjimi 
po tem kazalcu v ligi. Na prvih tekmah se 
nam je vse izšlo po načrtih, danes pa smo 
po petih zmagah doživeli prvi poraz, za kar 
smo krivi sami. Bitka je izgubljena, vojna 
ne. Do konca sezone je še daleč."
Kosec: "Super. Že kar nekaj let igram v 
Šenčurju, tako da dobro poznam upravo, 
igralce in se odlično počutim. Letos sem 
prvič kapetan ekipe in v tej vlogi se odlično 
počutim. To si štejem v čast. V klubu ti zau-
pajo, te imajo kot nekakšen ključ ekipe, ki 
pomaga, spodbuja, motivira igralce."

 Od kdaj sta v Šenčurju?
Kešelj: "Sedaj teče četrta sezona. Prišel 
sem 15. novembra 2012. Igrali so v drugi 
ligi, imeli pet zmag in tri poraze. Cilj je 
bil prva liga. Do konca nismo več izgubili 
tekme, a na žalost nam je malce zmanj-
kalo za uvrstitev naprej. Prvič pa smo se 
uvrstili v finale pokalnega tekmovanja. 

Drugo sezono smo se uvrstili v prvo ligo 
s 24 zmagami in dvema porazoma. Zno-
va smo bili tudi med štirimi v pokalu. 
Mislim, da je bilo prvič, da se je drugoli-
gaška ekipa dvakrat zapored uvrstila na 
zaključni turnir pokala Spar. Lani smo 
igrali v prvi ligi in za las zgrešili ligo za 
prvaka. Osvojili smo deveto mesto in zno-
va prišli na zaključni turnir pokala."
Kosec: "Mislim, da peto leto."

 Je to vajina služba?
Kešelj: "Zaposlen sem še kot varnostnik. 
Žal je v Sloveniji takšna situacija, da se ne 
morem stoodstotno posvečati le trener-
stvu, se pa bi v prihodnje rad. Bomo videli, 

kako se bo naprej razvijala moja trener-
ska kariera. Na srečo imam tako službo, 
ki mi omogoča, da sem prisoten na klub-
skih aktivnostih. Na teden imamo osem 
treningov, pet večernih in tri jutranje. 
Slednje obiskuje le peterica igralcev."
Kosec: "To je moja druga služba ali pa prva, 
kakor se vzame. Košarko zelo rad igram, a 
klubi so zelo omejeni s finančnimi sred-
stvi, tako da je treba hoditi tudi v službo."

 Naj uspeh?
Kešelj: "Uvrstitev v prvo ligo z ekipo Šen-
čurja in da smo bili tri leta zapored na 
zaključnem turnirju pokalnega tekmo-
vanja." 

»Ko bom jaz trener, bo pa medalja«
Košarkarji Šenčurja so hit letošnje prvoligaške sezone. V vidnih vlogah sta dva 
Medvoščana: trener je Igor Kešelj, kapetan pa Štefan Kosec.

Štefan Kosec in Igor Kešelj, Medvoščana v ekipi Šenčurja
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MAJA BERTONCELJ

Zavod za šport in turizem Medvode je objavil javni poziv za predla-
ganje kandidatov za športna priznanja za leto 2015. Predmet pozi-
va je izbor in podelitev priznanj najboljšim športnikom, športnim 
delavcem in jubilejem športnih društev v občini v letu 2015, in sicer 
v obdobju od 1. januarja do 31. decembra tega leta. Podeljujejo se 
mala športna plaketa, velika športna plaketa, športnica in športnik 
leta ter športno priznanje. Na javnem pozivu lahko svoje predloge 
posredujejo društva, zveze društev, druge športne organizacije, 
podjetja, zavodi ali posamezniki. Rok za oddajo prijav je 11. januar 
2016. Javni poziv, pravilnik in obrazec za prijavo so dostopni na 
spletnem mestu www.medvode.si in www.zstmedvode.si.

Objavljen poziv za športna priznanja

Kosec: "Težko rečem. Zagotovo je uspeh igranje v prvi ligi in 
med najboljšo četverico v pokalnem tekmovanju."

 Vajina košarkarska pot?
Kešelj: "Kot igralec sem slabih dvajset let igral v Medvodah. 
Takoj po koncu igralske kariere leta 2005 sem v Medvodah 
postal trener in ostal dve sezoni. Nato sem šel za tri sezone 
v Hrastnik, za sezono k Parkljem in prav tako za eno sezono 
nazaj v Medvode. Kot že rečeno, sem sedaj četrto sezono v 
Šenčurju."
Kosec: "V košarko sem bolj resno vstopil šele pri šestnajstih 
letih. Igral in treniral sem jo tudi že prej, a ne prav resno. Pri 
šestnajstih sem potem videl, da sem v primerjavi z drugimi 
dober. Začetki so bili v Medvodah, od koder me je nato pri 
osemnajstih letih trener Gašper Okorn povabil v Škofjo Loko. 
Tam sem igral tri leta. Uvrstili smo se v prvo ligo, v kateri 
sem nato tudi igral. Iz Škofje Loke sem odšel k Parkljem iz 
Bežigrada, kjer sem bil pet let. Tudi z njimi sem prišel in igral 
v prvi ligi. Iz Parkljev sem šel prvič v Šenčur. Bilo je povsem 
po naključju. Bil sem brez kluba in tam sem se pripravljal na 
novo sezono. Bili so navdušeni in sem ostal. Po dobri sezoni 
sem šel za eno leto k Slovanu, nato je prišla poškodba kolena, 
po kateri sem se znova vrnil v Šenčur in tam ostal."

 Je lažje biti trener ali igralec?
Kešelj: "Na trenerski klopi si seveda zelo nervozen. Je stresno, 
a vedel sem, v kaj se spuščam. Dokazali smo, da se tudi v 
končnicah v košarki lahko naredi marsikaj in je zelo zanimiv 
razplet. So pa tesni zaključki seveda še bolj stresni. Če pri-
merjam funkcijo trenerja in igralca, je oboje po svoje težko. 
Na klopi je težje biti samo iz enega razloga, ker si po porazu 
lahko samo ti kriv, ne obtoži pa se en igralec, ampak je kriva 
cela ekipa."

 Vaša odlika?
Kešelj:"Poskušam razumeti igralce, ki jih imam v ekipi, se 
tudi od njih kaj naučiti skozi celotno igro in treninge. Trudim 
se ohranjati spoštljiv odnos. Dober sem tudi v psihološki pri-
pravi, saj to področje poznam že iz svojega posla." 
Kosec: "Sem krilni center, "štirka". Na tem položaju igram že 
celo kariero in se kar dobro znajdem. Visok sem točno dva 
metra. Moja odlika je, da lahko zadanem izpod koša ali pa 
iz trojke." 

 Kje sta pridobila največ znanja?
Kešelj: "Veliko sem se naučil sam. Sem trener prvega razreda. 
Hodim na vse seminarje, ki so letno potrebni za obnovitev li-

cence, poleg tega se še dodatno izobražujem. Ogledam si čim 
več tekem, opazujem čim več trenerjev. Največ sem se naučil, 
ko sem bil drugič v Medvodah. Imel sem priložnost delati s 
Slobodanom Subotičem - Pixijem. Eno leto sva delala skupaj. 
Od njega sem se veliko naučil. Sicer pa brez težav za mnenje 
vprašam kakšnega starejšega, bolj izkušenega trenerja. Moj 
pomočnik v Šenčurju je Ernest Novak, ki je bil vrsto let v Olim-
piji, tudi v tujini. Pa tudi od igralcev se da marsikaj naučiti."
Kosec: "Veliko sem ga dobil v Škofji Loki in tudi pri Prakljih, 
kjer sem treniral dvakrat dnevno, kar se je poznalo."

 Cilji v letošnji sezoni?
Kešelj: "Tihi cilj je uvrstitev med tri, skupaj z ekipami z lige ABA 
to pomeni med šest. Je pa do tam še dolga pot. Moj osebni cilj 
je vedno napadati vrh. Trenutno smo res hit sezone, a tekem 
je še veliko. Največji problem je fante obdržati na realnih tleh, 
saj smo tudi danes že videli, da če visoko letaš, nizko padeš."
Kosec: "Cilj si je treba postaviti čim višje. Upam, da ga bomo 
dosegli. To je uvrstitev v ligo za prvaka, med najboljših šest 
v državi."

 Kaj pa cilji v karieri?
Kešelj: "Ker je ekipa uspešna, sem tudi jaz trenutno bolj vi-
den. Trenerski posel pa je tak, da si danes gor, jutri dol ali kot 
pravijo, v trenerskem poslu moraš imeti vedno pripravljene 
kovčke. Nikoli ne veš, kdaj in kam boš šel. Lahko se zgodi, 
da ekipa izgubi nekaj tekem in se uprava kluba odloči, da 
te zamenjajo. Imam cilje in ambicije, da bi se s trenerstvom 
ukvarjal profesionalno in na višjem nivoju. Seveda je cilj tre-
nerja voditi reprezentanco. Večkrat v šali rečem, da bo meda-
lja za Slovenijo, ko bom jaz selektor."
Kosec: "Nikoli nisem bil v reprezentanci, kar je zagotovo želja 
vsakega. Nisem več ravno mlad, tako da se niti ne ženem več 
za tem ciljem. Dokler bom zdrav in videl, da lahko igram, 
bom še vztrajal."

 Spremljata medvoško košarko?
Kešelj: "Spremljam. Tudi z Deanon Bunčičem se občasno sliši-
va. Ostal je v Medvodah in prav je tako, saj je medvoški košar-
ki dal veliko. Ekipa je kombinacija starejših in mlajših. Dobro 
delajo in naj gre tako naprej."
Kosec: "Pogledam rezultate, na tekme pa ne hodim. Škoda, 
ker članska ekipa ne igra na kakšnem višjem nivoju tekmo-
vanja. V Medvodah je super dvorana, super občinstvo. Pogre-
šam te čase. Kariero bi zaključil v Medvodah, zakaj pa ne, če 
bi le igrali v kakšni ligi višje."

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
in prihranite od 10 do 25%

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
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MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Konec novembra so z novo sezono v 
Skandinaviji začeli smučarski tekači. 
V ekipi A sta tudi dve Medvoščanki: 
Lea Einfalt iz Zbilj in Anamarija Lam-
pič iz Valburge, ki sta že v lanski sezo-
ni dokazali, da se lahko uvrščata med 
najboljše na svetu. Obe sta članici TSK 
Triglav Kranj. Z začetkom sezone nista 
zadovoljni: Lea rezultatsko, Anamarija 
pa zaradi vnovičnih težav s srcem, za-
radi katerih se je tik pred prvimi tek-
mami iz Skandinavije morala vrniti 
domov.

EINFALTOVA SI ŽELI MEDALJE

Lea Einfalt je imela v pripravljalnem 
obdobju kar nekaj težav s poškodbo. 
"Po padcu s kolesom in nezavesti sem 
hitro začela trenirati, a so mi šele po 

štirinajstih dneh odkrili počeno kost v 
stopalu. Morala sem izpustiti priprave 
v Planici. Dva meseca sem trenirala po 
prilagojenem programu. Bilo je kar tež-
ko brez teka, ampak na srečo sem lahko 
opravljala rolkarske treninge. Vseeno 
mislim, da sem dobro pripravljena na 
začetek sezone. Na treningih sem letos 
dala veliko več poudarka na moči, ki je 
bila v prejšnji sezoni moja šibka točka, 
in zelo me zanima, kako se bo ta napre-
dek odražal na tekmah," je tik pred pr-
vimi tekmami razmišljala Einfaltova, o 
ciljih za sezono pa dodala: "Največji cilj 
sezone je svetovno prvenstvo do 23 let, 
kjer si želim odličja. Lani se mi nastop 
namreč ni posrečil. Najbolj pa se vese-
lim novoletne tekaške turneje Tour de 
Ski, kjer bom zelo zadovoljna, če bom 
izboljšala lansko skupno 22. mesto." 
Pred odhodom v Skandinavijo je opra-
vila posebna testiranja v Salzburgu. "Z 

Na četrti operaciji srca v enem letu
Za Leo Einfalt so uvodne tekme svetovnega pokala v smučarskem teku,  
Anamarija Lampič pa je zaradi težav s srcem iz Skandinavije prišla predčasno.

Lea Einfalt

Dar Prestige
Bar Pr’ Peht Novo v Medvodah

trgovina z nakitom in darili

DARILO za prvih 50 kupcev! 

SREČNO V LETO 2016 VAM ŽELI

Ponedeljek - petek 9ih -17ih, Sobota 8ih - 12ih
Trgovina odprta:

&&&&Dar Prestige&Dar Prestige
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Cesta ob Sori 3D, Medvode
poleg bara Pr’Peht
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RedBullom sem v pogovorih za spon-
zorstvo, zato so me povabili v njihov 
diagnostični trening center. Cel teden 
sem opravljala različne teste, kjer so mi 
pomagali različni strokovnjaki. Dobila 
sem veliko koristnih informacij: v čem 
sem dobra in kaj moram še izboljšati, 
da bom napredovala, hkrati pa je bila to 
tudi zelo prijetna izkušnja," je pojasnila.
Z začetkom sezone ni najbolj zadovolj-
na: "Zaradi slabih razmer smo pozno 
odšli na priprave v Skandinavijo in tudi 
tam pogoji niso bili najboljši. To se mi 
pozna na tehniki, predvsem v klasiki 
potrebujem še nekaj časa in trenin-
gov, da pridobim pravi občutek. S pro-
stim slogom sem zadovoljna in na prvi 
FIS-tekmi sem pokazala napredek, v 
svetovnem pokalu pa mi sreča ni bila 
naklonjena s smučmi in prvim star-
tnim položajem, ki je v tistih razmerah 
pomenil najbolj počasno smučino." Za 
januarske tekme na domačih tleh v 
Planici nima posebnih želja, saj bodo 
to tekme v sprintu. "Nisem sprinterka, 
poleg tega bom teden prej zaključila 
Tour de Ski, ki je moj glavni cilj sezone. 
Zagotovo si želim pred domačim občin-
stvom nastopiti kar se da dobro. Če se 
bom uvrstila med najboljših trideset, 
bom zelo zadovoljna," je še dejala 21-le-
tna športnica.

LAMPIČEVA SI ŽELI ČIM PREJ  
NA SMUČI

Veliko smolo ima Anamarija Lampič, 
z dvajsetimi leti najmlajša v slovenski 
reprezentanci in po besedah Vesne Fa-
bjan najbolj obetavna. Zadnje obdobje 
jo zaznamujejo težave s srcem. Imela 
jih je že na začetku priprav na sezono. 
"Dobra dva tedna sem bila v bolnišnici 
na Jesenicah, nato imela novo opera-
cijo, vendar niso nič odkrili in mi dali 
zeleno luč za treninge. Začela sem z 
lažjimi treningi in šele septembra do-
dala hitrejše," je pojasnila. Pred sezono 
je takole razmišljala o ciljih: "Moja cilja 
sta tekma svetovnega pokala v Planici 
in mladinsko svetovno prvenstvo do 23 
let. Največ računam na sprint, saj sem 
za razdaljo v pripravljalnem obdobju iz-
pustila preveč treninga."
Iz Skandinavije so sprva prišle obetav-
ne informacije, saj naj bi na snegu kar 
letela, potem pa se je znova zapletlo. 
Lampičeva pojasnjuje: "Na pripravah 
na Norveškem sem znova imela nekaj 
srčnih napadov, tako da so me takoj po-
slali domov, in sicer ravno pred prvimi 
FIS-tekmami. Doma smo se odločili za 
pregled v Berlinu, tako da smo dobili še 
dodatno mnenje, sledila pa je že četrta 
operacija v enem letu, saj druge rešitve 
ni. Seveda sem bila žalostna, a tako je. 

Pozitivno grem naprej in upam, da se 
ekipi pridružim čim hitreje. Želim si, 
da bi lahko nastopila v Planici in raz-
veselila navijače. Za mano sta že skoraj 
dva tedna počitka in komaj čakam, da 
se vrnem na sneg in smuči. Zavedam 
pa se, da bom morala začeti počasi, saj 
sem znova izpustila veliko treninga."
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Anamarija Lampič
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MIROSLAV CVJETIČANIN

Nogometni klub Jezero Medvode združu-
je vse ljubitelje nogometa v občini Med-
vode. Poleg članske ekipe, ki tekmuje v 3. 
slovenski nogometni ligi Center, v klubu 
delujejo še ekipa mladincev, ki tekmuje 
v 1. mladinski ligi Medobčinske nogo-
metne zveze Ljubljana, ekipa kadetov, ki 
tekmuje v 1. kadetski ligi MNZ Ljubljana, 
ekipa starejših dečkov, ki tekmuje v 1. 
ligi MNZ Ljubljana, ekipa mlajših dečk-
ov v 2. ligi MNZ Ljubljana ter ekipe cici-
banov v starosti manj od devet, deset in 
enajst let. 
Zgodovina kluba sega v petdeseta leta 
prejšnjega tisočletja, pod sedanjim ime-
nom pa nastopa od leta 2001 naprej. Klub 
je nastal z združitvijo dveh nogometnih 
klubov: Medvode in Jezero Zbilje. Skozi 
leta delovanja je klub nastopal na različ-
nih nivojih tekmovanja, verjetno največji 

uspeh kluba pa je nastopanje v 1. sloven-
ski nogometni ligi na začetku devetdese-
tih let. Takrat je klub nastopal pod ime-
nom Nogometni klub Loka Medvode.
Klubska zgodovina združevanja se je po-
novila. Letos so v novo sezono vstopili z 
nekaj pomembnimi novostmi. Največja 
je vsekakor sodelovanje mladinskega 
pogona s prijateljskim klubom Ločan iz 
Škofje Loke.  "Cilj sodelovanja je v nekaj 
letih postaviti skupni mladinski pogon, 
ki bo s svojimi selekcijami tekmoval 
v najvišjih ligah na državnem nivoju. 
Tako bi dosegli želeni cilj, saj bi imeli 
tisti najmlajši člani kluba, torej od cici-
banov naprej, določen cilj, odskočno de-
sko oziroma stik z najboljšimi v državi. 
Klub ima izkušnje z združevanjem, zato 
si od tega obetamo najboljše rezultate in 
s tem dosego zastavljenih ciljev. " Je po-
vedal predsednik kluba Danilo Vuković.
Selekcija članov tudi letošnjo sezono na-

stopa v 3. državni ligi, cilj pa je obstanek 
v ligi in skozi leta ustvariti ekipo, ki jo 
bodo sestavljali v domačem klubu vzgo-
jeni nogometaši. Z vsemi ostalimi ekipa-
mi kluba uspešno nastopajo na ligaških 
tekmah in raznih turnirjih po celotni 
Sloveniji. V naslednji sezoni si želijo ve-
čjo udeležbo na turnirjih v tujini. 
"Januarja in februarja bomo v klubu or-
ganizirali tudi serijo dvoranskih turnir-
jev za mlade od osmega do petnajstega 
leta. Pričakujemo udeležbo okoli 100. 
ekip iz Slovenije in tujine, kar naš turnir 
uvršča med največje in najbolj obiskane 
turnirje v Sloveniji. Vse športne navdu-
šence vabimo, da pridejo spodbujat mla-
de nogometaše v športno dvorano Med-
vode," je še povedal predsednik kluba 
Vuković ter se še posebej zahvalil vsem 
staršem otrok in ostalim ljubiteljem klu-
ba ter vsem sponzorjem, brez katerih bi 
tako uspešno delo bilo nemogoče. 

Z združenimi močmi do vrha
Medvodčani si z mladinsko nogometno ekipo želijo med najboljše v državi.

Medvodčani in Ločani skupno na poti do najboljših v državi

Vesele božične in novoletne praznike!
Mizarstvo Stare Roman s.p. I  T: 041 695 272

So dnevi in trenutki
polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo 
in si tiho zaželimo, da ne mine.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV KLUBA

Od septembra v Medvodah deluje Klub 
Mkreativa, v katerem trenira trideset 
otrok. Po uspehu na tekmovanju v No-
vem Sadu jih ta teden čaka nastop na 
svetovnem prvenstvu.
Ustanovitelji kluba so Kim Germ, Miri-
am Štucin in Blaž Slanič. Kim je idejni 
vodja kluba, z otroki pripravlja koreo-
grafije in odrske nastope, Blaž je glavni 
trener akrobatike in fizične pripravlje-
nosti, Miriam je predsednica društva 
in vodi celoten klub. Del ekipe so tudi 
psihologinja Nina Dušič Hren, s katero 
Kim skrbno načrtuje kreativne delav-
nice za otrokovo retoriko in njihovo 
samozavest in samo sprejemanje, Brin 
Matko Juvanič, plesalec in učitelj bre-
akdancea, ter Ana Peklaj. V klubu vadi 
trideset otrok, večina iz občine Med-
vode. Imajo štiri tekmovalne skupine: 
mladinsko jazz, pionirsko jazz in pri-
pravljalno otroško jazz skupino (5–7 let) 
in pionirsko break dance (fantje do 10 
let). Kot pravi Kim Germ, se program 
razlikuje od drugih, njihova vizija pa je 
gradnja otrokove samozavesti, spodbu-
janje kreativnosti in učenje sprejema-
nja, oblikovanje celotne osebnosti. 
Pred kratkim so nastopili na prvem tek-
movanju, ki je bilo v Novem Sadu. Do-
segli so odlične rezultate: prvo mesto 

jazz formacija mladinci s koreografijo 
Baseball team, drugo mesto jazz mala 
skupina mladinci s koreografijo Sava-
na, tretje mesto jazz formacija pionirji s 
koreografijo Žabja svatba, četrto mesto 
jazz solo mladinka Lara Šlibar inpeto 
mesto jazz solo pionirka Zarja Čerkez. 
Ta teden jih čaka nastop na svetovnem 
prvenstvu v jazzu, modernu in baletu v 
Mikolajkiju na Poljskem. »To je vrhunec 

naše sezone. Naš cilj so uvrstitve v fina-
le, vendar so dekleta prvo leto mladin-
ke, tako da so najmlajše med tekmoval-
ci. Smo dobro pripravljeni in na odru 
bomo dali vse od sebe,« napoveduje Kim 
Germ. 
V soboto, 19. decembra, v Jedru pripra-
vljajo prvi božični bazar, na katerem 
bodo nastopile njihove članice, poleg 
tega bo potekal božični prodajni sejem.

Po svetovnem prvenstvu še božični sejem
Pred člani Kluba MKreativa je vrhunec sezone. Na svetovnem prvenstvu  
si želijo uvrstitev v finale.

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, E: info@hausmart.si
www.hausmart.si

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata

•  080 87 74
MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA

Izkoristite popust in izberite super okna 
za najboljšo ceno. Popust velja na dan 16.12. 2015
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Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 9. do 22. ure,

KOSILA, MALICE, OCVRTE POSTRVI, 
PICE IZ KRUŠNE PEČI.  

NOVO!
OB NAROČILU TREH PIC 

ENA GRATIS
Dostava hrane na dom

04/250 11 69, 041/581 327
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04/250 11 69, 041/581 327
Srečno 2016!

Žabice iz Kluba MKreativa
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Marješka Pehta je že  
v prazničnem vzdušju. 
Posredovala nam je  
nekaj predlogov, kako 
razveseliti svoje bližnje z 
doma narejenimi darili. 

MAJA BERTONCELJ

»Če ste vse leto na svojih sprehodih na-
birali zdravilne zeli in jih doma posušili 
za domačo uporabo, bi morda sedaj pre-
gledali zaloge in pripravili čajne meša-
nice. Kupite kakšen simpatičen kozarec 
in ga napolnite, lepo okrasite in poda-
rite. Ste skuhali dobro domačo marme-
lado? Tudi to je lepo darilo za prijatelje, 
sploh če ga podarite nekomu, ki spoštu-
je vaše delo. Vse leto ste morda nabira-
li rožice za domač zvarek, prelijte ga v 
lepo oblikovane stekleničke in podarite. 
Sama sem pripravila tudi ognjičevo in 
šentjanževo kremo. To je darilo, ki ga bo 
vesela vaša prijateljica. Uporabite domi-
šljijo in okrasite svoja darila. Vse to vas 
ne bo veliko stalo, vaši bližnji pa bodo 
veseli darila, v katerega ste dali tudi 
sebe. Sami pa najbolje veste, komu ga 
podariti,« pravi Marješka Pehta.

Recept za medeni kruh:
Tudi domače pecivo je lepo darilo. Pehti-
no najljubše je medeni kruh, za katere-
ga je povedala tudi recept.

Potrebujete:
12 dag masla
6 jajc
12 dag sladkorja
20 dag medu
1/4 žličke cimeta
2 noževi konici klinčkov
malo mletega janeža
limonino lupino
5 žlic ruma
1 žličko sode bikarbone
10 dag moke
10 dag mletih orehov
sneg

Navodilo za pripravo: Beljake stepite v 
trd sneg. Maslo penasto umešajte, do-
dajte rumenjake in preostale sestavine. 
Na koncu dodajte še moko s snegom. In 
njeno sporočilo za konec: »V novem letu 
vam želim čim več zdravja in sreče in 
uživajte v drobnih radostih življenja.«

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Doma  
narejena  
praznična  
darila

Praznična darila, izdelana in zavita doma

Če bi zadnjo letošnjo uganko začel z 
besedami: »No, pa smo jo 'pridrajsali' 
na konec letošnjega leta ...«, bi se naj-
brž oglasilo kar precej bralcev, rekoč: 
»Ustavi konje, stari, ponavljaš se, prmej 
zelenkasto-rdeč!« Ja, in prav bi imeli, saj 
smo prav vsi obsojeni na ta ponavljajoči 
vrtiljak življenja, na ponavljanje letnih 
časov, na nenehna ponavljanja od roj-
stva do smrti. Vrtimo se v zanimivem 
krogu, vse je kot eno in edinstveno po-
tovanje z vlakom, ki ne omogoča vrnitev: 
kdor potegne zasilno zavoro, odpade za 
vedno. Vsi, prav vsi brez izjeme imamo 
samo to priložnost, izbiranja ni, ker je 
včeraj izginil neznano kam, ker je jutri 

pod velikim vprašanjem in ker imamo le 
danes in ta trenutek, ta utrip srca, ta na-
smeh, to ljubezen in ta poljub. Kje sem 
se klatil, ko je sneg ležal v naši prelepi 
deželi? Odgovore pošljite do konca de-
cembra na naslov Gorenjski glas, Ble-
iweisova 4, 4000 Kranj, s pripisom 'za 
Sotočje'. En pravilen odgovor bomo izž-
rebali in pošiljatelja nagradili.

V novembrski številki sem vas spraše-
val, kaj je na posnetku. Odgovor je poko-
pališče v Sori. Tokrat smo dobili izjemno 
veliko odgovorov, večinoma pravilnih. 
Žreb je določil, da nagrado prejme Vanja 
Marcen z Golega Brda. 
Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke 

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?
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Rubrika Otroci pišejo, rišejo je namenje-
na tako osnovnošolcem kot tudi predšol-
skim otrokom. Izdelke nam lahko pošlje-
te po elektronski pošti na naslov maja.
bertoncelj@g-glas.si ali po navadni pošti 
na Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 
Kranj, s pripisom 'za Sotočje'. 

Povabilo 

ALJAŽ, 7 LET, SORA

Pridi, sveti Nikolaj, in obišči nas sedaj.
Vsi te že pričakujemo, vsi se že radujemo.
Pridnim boš darov delil, saj si zmeraj dober bil.
Če ne veš, kje smo doma, naj te angelček pripelja.

Otroci o prazničnem decembru 
in dobrih možeh

Želimo vam lepe božične 
praznike in srečno novo leto 
2016 s čim več pozitivnih 
zgodb in dogodkov.
 
Uredništvo Sotočja
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www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 50 22 000

www.vitara.si
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.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

www.vitara.si
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.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 
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PETER KOŠENINA

Najvišja razreda svetovnega avto-mo-
to športa sta si podobna, a hkrati bolj 
različna, kot se zdi. Svetovno motoci-
klistično prvenstvo z razredom moto 
GP v zadnjih letih pridobiva vedno več 
gledalcev, formula ena pa jih izgublja. 
Nič ne kaže, da bi se ta trend kaj hitro 
spremenil.
Dirke svetovnega motociklističnega 
prvenstva za razliko od formule ena 
še zmorejo držati gledalce v napeto-
sti. Letos so ob koncu sezone po sporu 
med Valentinom Rossijem in Marcom 
Marquezom zanj vedele tudi babice, ki 
dirkanja nikoli ne spremljajo. Res je, da 
so najboljši dirkači tudi tu milijonar-
ji, in res je tudi, da navijače tudi tu ob 
nakupu spominkov pošteno oskubijo. A 
vseeno so se vodilni iz napak formule 

ena nekaj naučili. Zanimanje za dirka-
nje je največje v Evropi, zato večina dirk 
še naprej ostaja tu. Kljub odličnim pla-
čam so motociklisti veliko bližje tlom 
kot dirkači formule ena, saj najboljši ne 
dajejo vtisa, da se imajo za nekaj več. 
Velika večina jih živi v avtodomih kar 
na dirkališčih. Navijači jih obožujejo in 
vsi po vrsti se trudijo, da jim posvetijo 
del svojega časa. Dostop v motociklistič-
ni paddock je lažji in v Brnu se na pri-

mer v nedeljo dopoldne med tovornjaki 
kar tre ljudi. Letošnjo dirko za VN Češke 
si je ogledalo skoraj 140 tisoč gledalcev, 
v celem koncu tedna pa jih je na dirka-
lišče prišlo več kot 240 tisoč, o čemer 
lahko večina prizorišč dirk formule ena 
le sanja.
Največji adut motociklizma je izenače-
no dirkanje. Doslej si je le pet dirkačev 
prislužilo naziv »vesoljca«. To so tisti, ki 
so se na vsaki dirki sposobni boriti za 

Motocikli bolj 
navdušijo
Moto GP ali formula 1– in 
ali je to sploh vprašanje. V 
živo v Brnu in Spa-Fran-
corchampsu.

Nagibanje dirkačev razreda moto GP v ovinkih je dih jemajoče.

Zbilje 4a, 1215 Medvode
tel.: 01 361 34 55, 361 41 87, gsm: 041 944 087

LAKIRANJE V KOMORI
Polin - Italija

DE BEER REFINISH

Marko Banič, s. p.

SREČNO 2016

www.avto-stekla.si

SREČNO 2016SREČNO 2016

Zbiljska cesta 5, Medvode 
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. Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov osebnih vozil

Srečno in varno vožnjo 2016 vam želi

Avto

S O T O Č J E - 45

◆ prodaja in odkup 
rabljenih vozil

◆ vozila z garancijo
◆ prepisi vozil
◆ zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12, 
Medvode
Tel./fax: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO!

AVTOSERVIS
Primož Ločniškar, s. p., 
Zbilje 47, Medvode

Tel.: 031/336 822

Vzdrževanje in popravilo vozil
Premontaža in centriranje pnevmatik
Vesele praznike in srečno vožnjo v letu 2011!
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POOBLAŠČENI PRODAJALEC
IN SERVISER VOZIL

AVTO LUŠINA d.o.o.
GOSTEČE 8, 
4220 ŠKOFJA LOKA
tel.: 04 50 22 000
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

www.avto-lusina.si

SREČNO 2011

Zbilje 4a, 1215 Medvode
tel.: 01 361 34 55, 361 41 87, gsm: 041 944 087

LAKIRANJE V KOMORI
Polin - Italija

STANDOX AVTOLAKI

Marko Banič s.p.

SREČNO 2011!

Novi Ford Focus 
že v proizvodnji

Serijska proizvodnja najnovejšega Forda Focusa, ki velja za prvi For-
dov globalni model, se je v Fordovi tovarni Saarlouis v Nemčiji že za-
čela. Izdelovali bodo vse tri karoserijske različice, štiri-, in petvratno
ter kombijevsko. Proizvodnja športnega modela ST bo dodana v za-
četku 2012. Vpeljava proizvodnje novega Focusa poteka tudi v Fordovi
tovarni v Michiganu v ZDA. Sredi leta 2011 se bo proizvodnja Focusa
razširila še v St. Petersburgu v Rusiji, kjer bodo prav tako izdelovali
vse tri različice. Nadalje bo v letu 2012 proizvodnja stekla v tovarni
Chongqing na Kitajskem in v Rayongu na Tajskem.

Z več kot 6.500 zaposlenimi in investicijo, ki je znašala več kot 3
milijarde evrov, sta potekali zadnja posodobitev in modernizacija For-
dove tovarne Saarlouis, ki velja za vodilno v evropski avtomobilski in-
dustriji. Na dan lahko v treh izmenah izdelajo 1.850 vozil.  M. G.



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

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA, 
INTELIGENTNA PONUDBA.

NISSAN

JUKE
NISSAN

QASHQAI
NISSAN

X-TRAIL

DODATNA OPREMA  
PO VAŠEM IZBORU*** 

5 LET  
JAMSTVA* 

5 LET BREZPLAČNEGA 
VZDRŽEVANJA** 

Kombinirana poraba goriva: 3,8–7,4 l/100 km. Emisije CO2: 95–169 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **5 let vzdrževanja ali za do 100.000 
km za bencinske motorje oz. za do 150.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale oziroma za redni plan vzdrževanja, navedenega v Knjižici jamstva in servisiranja Nissan. Ponudba velja do 31. 12. 2015 in le z Nissan financiranjem. ***Paket 
Crossover velja za pakete originalne dodatne opreme Nissan za modele crossover. Za vsak model lahko kupec izbira med tremi različnimi paketi določene vrednosti (za modele Juke v vrednosti do 370 €, Qashqai do 410 € in X-Trail do 700 €), podrobnosti 
pa je mogoče najti v katalogu dodatne opreme. Velja z le ob nakupu z Nissan financiranjem. Več na nissan.si.

OGLAS_KONCESIONAR_CROSS_NOV15_A5_V3.indd   1 30/11/15   17:00

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

zmago. Poleg Caseyja Stonerja, ki se je že upokojil, so v tem 
elitnem klubu le še Yamahina Valentino Rossi in Jorge Loren-
zo ter oba Hondina dirkača Marc Marquez in Dani Pedrosa. 
Ta četverica se z dirke na dirko bori za zmago, največkrat na 
meji svojih in zmogljivosti svojih motociklov. Prepričan sem, 
da bo tako tudi v prihodnji sezoni. 
Po dvanajstih letih sem imel letos spet možnost obiskati 
dirko formule ena. Če ne bi šlo za VN Belgije v Spa-Francor-Lepa dekleta so zaščitni znak motociklističnih dirk. 

Eau Rouge je zaščitni znak dirkališča Spa-Francorchamps in najzahtevnejši 
ovinek v formuli ena, ki ga dirkači prevozijo s hitrostjo tristo kilometrov na uro.

Dirko za VN Češke si v Brnu vsako leto ogleda veliko Slovencev. 
Toliko kot letos jih tam še ni bilo.
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Eau Rouge je zaščitni znak dirkališča Spa-Francorchamps in najzahtevnejši 

champsu, bi jo verjetno izpustil, ker 
sem kot mnogo drugih z leti zanima-
nje za formulo ena skorajda povsem 
izgubil. Belgijsko dirkališče je eno 
redkih, ki v koledarju še ohranja sta-
tus tradicionalnega, tehnično zahtev-
nega dirkališča, ki ni bilo zasnovano 
z računalnikom in ki dirkačem še ve-
dno predstavlja velikanski izziv. Poleg 
Monze v bližini Milana in ulic Mon-
te Carla Spa po desetletjih prirejanja 
dirk vendarle še ostaja v koledarju 
formule ena. Glavni človek tekmova-
nja, Britanec Bernie Ecclestone, mi-
lijonske vložke za prirejanje že dolgo 
nabira po vsem svetu, v zadnjem času 
vedno pogosteje v državah Bližnjega 
in Daljnega vzhoda. Prirejanje dirke 
formule ena je že dolgo vir ugleda, za 
katerega so bogataši pripravljeni od-
šteti vrtoglave vsote, čeprav nato tri-
bune ob dirkališčih samevajo. Države 
brez dirkaške tradicije namreč težko 
privabijo gledalce, a to Ecclestona ne 
moti preveč. 
Spa-Francorchamps v srcih navijačev 
ostaja eno najboljših dirkališč, zato je 
dirka vsako leto zelo dobro obiskana. 

Formula ena s seboj prinaša prestiž, 
ki se kaže na vsakem koraku. Navi-
jači ga občutijo najprej pri visoki ceni 
vstopnic, nato pa takoj na stojnicah 
z navijaškimi rekviziti, kjer od njih 
za eno Ferrarijevo kapo zahtevajo 35 
evrov. Dirkači se po bližnjih mestih 
zvečer vozijo s superšportnimi av-
tomobili, navijači pa čez dan na tri-
bunah in bregovih ob dirkališču jedo 
sendviče, ki so jih prinesli s seboj v 
nahrbtnikih. Kontrast bi težko bil 
večji. Prestiž se nadaljuje tudi v t. i. 
paddocku za boksi, kjer imajo moštva 
parkirane svoje tovornjake in veli-
kanske bleščeče montažne zgradbe 
za pogostitev svojih gostov. Dostop do 
njega imajo samo izbranci in v Belgiji 
je bil povsem prazen. Uro pred dirko, 
ko bi človek pričakoval največji vrvež, 
med tovornjaki skorajda ni bilo žive 
duše. 
Dirka sama je bila dolgočasna, saj sta 
zmagala Mercedesova dirkača, ki sta 
vodila od štarta do cilja. Vsem je jasno, 
zakaj formula ena izgublja gledalce. 
Omejevanje s tehničnimi pravili je 
šport pripeljalo tako daleč, da so pre-

Sekunda pri tristo kilometrih na uro v slavnem ovinku Eau Rouge

hitevanja zelo redka, skorajda popolna 
prepoved razvoja dirkalnikov med sezo-
no pa daje prednost tistim, ki so najbolje 
delali pozimi. V zadnjih dveh sezonah je 
bil to nemški Mercedes. Tudi to, da je 
precej slavnih dirkačev zdolgočasenih 
in jim je odveč ostati v stikih z navijači, 
doda svoje.
Motociklizem bo tudi prihodnje leto pri-
vabil nove navijače, formula ena pa jih 
bo izgubila. Brez drastičnih sprememb 
drugače ne more biti. 

SREČNO 2016

AVTOMEHANIKABORUTJAKŠE,s.p.
Vikrče23c,1211Ljubljana-Šmartno,

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

VPRIHAJAJOČEMLETUVAMŽELIMO
VARNOINSREČNOPOT!

VW
SEAT
AUDI

ŠKODA

  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo
  prepisi vozil
  zavarovanje vozil

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

OR
SE

Y,
 d

.o
.o

.,
 H

af
ne

rj
ev

o 
na

s.
 2

9,
 Š

ko
fj

a 
Lo

ka



54 | KULINARIKA

JASNA PALADIN

Potica sodi med bolj prepoznavne slo-
venske praznične jedi, vsekakor pa gre 
za najbolj priljubljeno sladico, ki ne 
manjka ob vseh večjih slovenskih pra-
znikih, še posebej te dni ob božiču.  
Včasih so jih gospodinje pekle doma v 
krušni peči, danes jih marsikdo kupi v 
trgovskih centrih, a peka potice, prav za-
radi prijetnega vonja in domačnosti, ki 
jo prinaša, ne bo izginila iz slovenskih 
domov. Še več, obstaja celo nepisano 
pravilo, da je priprava in peka potice iz-

Praznikov ni brez potice
Pečene ribe, različne pečenke, francoska solata, tatarski biftek … ali pa krvavica  
z zeljem in bel kruh, kot so bili za praznike vajeni nekdaj – naše mize se bodo  
v teh prazničnih dneh marsikje šibile od različnih dobrot, a prazničnim jedilnikom  
je vedno skupna ena slastna jed: potica.

»Potica je dobra, če jo narediš  
z veseljem,« so si glede 
receptov enotne gospodinje.
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AKCIJA V AKCIJA V AKCIJA V AKCIJA V AKCIJA V AKCIJA V AKCIJA V AKCIJA V AKCIJA V 
DECEMBRU:DECEMBRU:DECEMBRU:

OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST OB KONCIH TEDNA 40% POPUST 
NA KRUH IN PEKOVSKO PECIVONA KRUH IN PEKOVSKO PECIVONA KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
DOMAČA OREHOVA POTICADOMAČA OREHOVA POTICADOMAČA OREHOVA POTICA
TATARSKI BIFTEKTATARSKI BIFTEKTATARSKI BIFTEK

Odpiralni čas: ponedeljek-petek od 7. do 19. ure, 
sobota od 7. do 17. ure, nedelja od 8. do 12. ure 
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Vesel božič in srečno
novo leto 2016

Vesel božič in srečno
novo leto 2016

Obiščite nas in se 
prepričajte!

Tel. 01/3612 445                                         M-SFINGA
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21/c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.

ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE
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ŠIR OKA IZBIRA ,  VISOKA KAKOVOST,  NIZKE CENE

Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

PENINA  
MUŠKATNA  

ORMOŽ 
0,75 l 

6,77 EUR

PENINA SREBRNA 
RADGONSKA  

POLSUHA 
0,75 l 

5,99 EUR
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ČOKOLADA GORENJKA, 
MLEČNA Z LEŠNIKI, NOVOLETNA,  

250 g / 2,68 EUR

RENSKI RIZLING  
ORMOŽ 

0,75 l, BUTELJKA
3,78 EUR

TRAMINEC RADGONA 
0,75 l, BUTELJKA 

5,49 EUR

ČOKOLADA GORENJKA  
S CELIMI LEŠNIKI, NOVOLETNA, 

450 g / 5,58 EUR

KAVA DROGA BAR 
100 g / 0,99 EUR

REFOŠK SIMČIČ 
0,75 l, BUTELJKA

3,81 EUR

TRAMINEC RADGONA

MLEČNA Z LEŠNIKI, NOVOLETNA, 

  Dušan Belšak, s.p.

SLAVKOV DOM
GOSTILNA BELŠAK

Dušan Belšak, s. p.
GOLO BRDO 8, 1215 MEDVODE

Odprto: torek-petek 11.00-22.00,
sobota 10.00-22.00, nedelja 10.00-21.00,

ponedeljek zaprto

SREČNO NOVO LETO!

kaznica vsake prave 
gospodinje in dobre-
ga kuharja, potica pa ima v 
našem kulturnem prostoru že pra-
vi simbolni značaj, podobno kot ga je 
imel nekdaj hlebec belega kruha. 
Na našem območju je razširjenih na 
desetine različnih vrst potic, sladkih 
in slanih – od predvsem pozimi zelo 
priljubljene ocvirkovke pa vse do siro-
ve, drobnjakove, čokoladne, skutine, 
makove, kokosove, lešnikove, jabolč-
ne, kostanjeve, rozinove, rožičeve … in 
številne druge. 
Med najstarejše sodi medena, med 
najbolj značilne slovenske pa pehtra-

nova potica, daleč 
najbolj priljubljena 

in razširjena pa je ore-
hova, ki jo peki in trgovci v teh 

prazničnih dneh prodajo tudi največ.
Receptov je skorajda toliko kot gospo-
dinj, bi lahko rekli, saj vsaka doda ka-
kšno svojo skrivnost – kdaj so to doma-
ča jajca za lepše testo, žlica čokolade za 
temnejši nadev, orehi, zmleti v roč-
nem mlinčku, žlička ruma za aromo, 
predvsem pa občutek. 
»Praznik ni pravi, če v kuhinji ne za-
diši po potici. Dobra pa je prav vsaka, 
ki je narejena z veseljem,« pa so si gle-
de priprave enotne gospodinje.

Potice so okrogle pogače iz kvašenega in zvitega testa, 
premazane z najrazličnejšimi nadevi in pečene v potičnikih, 
navadno glinenih okroglih pekačih.

kaznica vsake prave 
gospodinje in dobre-
ga kuharja, potica pa ima v 

nova potica, daleč 
najbolj priljubljena 

in razširjena pa je ore

JA
N

A
 U

R
Š

IČ
 S

.P
.,

 P
LA

N
IN

A
 7

, 
K

R
A

N
J

Mnogo sreče, zdravja, veselja, 

Osebnega zadovoljstva 

In poslovnih uspehov 

v letu 2016 

 

DRAGOČAJNA 

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h 
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Na tekmovanju mladih cvetličarjev in vrtnarjev v izdelovanju 
adventnih venčkov, ki ga je v Kranju pred kratkim organizi-
ral Biotehniški center Naklo, je med petnajstimi tekmovalci iz 
petih slovenskih biotehniških šol in hrvaške srednje šole stro-
kovno komisijo najbolj prepričala 17-letna Ajda Rupnik Čavič iz 
Medvod. »Na zmago nisem niti pomislila. Ob razglasitvi naj-
boljšega sem najprej obstala za dve sekundi, da sem dojela vse 
skupaj in se prepričala, ali so res izrekli moje ime,« se v smehu 
spominja dijakinja tretjega letnika BC Naklo, ki je na tekmova-
nju pod mentorstvom Tomaža Smrtnika zastopala ljubljansko 
cvetličarno Emporia, kjer pridobiva praktične izkušnje.
Presenečenje ob zmagi je bilo še toliko večje, saj je Ajda s pri-
javo sprva precej oklevala: »Pred tem sem ustvarila le nekaj 
venčkov. Nazadnje sva se z mentorjem vseeno odločila, da se 
tekmovanja udeležim.« Skladno s tokratno temo, ki je bila 
adventni venček kot etnološki motiv, sta izbrala naravne 
materiale. »Veliko je bilo predpriprave, saj smo na tekmo-
vanje lahko prinesli predhodno izdelano osnovo venčka – v 
mojem primeru slamnat obod, ki sem ga prekrila s tilancijo 
in macesnom. Nato sem dodala štiri svečke biserne barve ter 
dekoracijo, večinoma iz naravnih plodov, pri čemer sem bila 
zelo pozorna, da sem za vsako stvar našla pravi prostor, da 
je bil venček na koncu videti dobro,« je pojasnila ter dodala, 
pri ustvarjanju venčkov in tudi drugih aranžmajev veliko raje 
kot umetne materiale uporablja naravne, ki ustvarjajo pridih 
domačnosti.
Odločitve, da stopi na pot cvetličarke, ne obžaluje. »Že od ma-
lega sem na sprehodu vedno nabrala še kakšno ročico. In ko 
se je bilo ob koncu osnovne šole treba odločiti, kje nadaljevati 
šolanje, mi je mami predlagala, da se greva na informativni 
dan v Biotehniški center Naklo pozanimat o programu cvetli-
čar. Že prvi vtis je bil zelo pozitiven, zato odločitev za to šolo 
ni bila težka. Priznam, da začetki niso bili lahki, treba se je 
naučiti osnov in stilov, potem pa vse gladko steče, če imaš 
ideje in si spreten,« razmišlja Ajda. Bodoči cvetličarki je še do-

daten zagon dalo opravljanje prakse v cvetličarnah, še zlasti 
letošnjo jesen, ko je novo znanje in izkušnje pridobivala v že 
omenjeni cvetličarni Emporia. 
Poklic cvetličarja je v Sloveniji premalo cenjen, ugotavlja: 
»Kot cvetličar se potrudiš za vsak izdelek, ki nastane pod tvo-
jimi rokami, na drugi strani pa ljudje lahko že skoraj v vsa-
ki trgovini kupijo aranžmaje in cvetje po res nizkih cenah, s 
katerimi cvetličarne ne morejo priti skozi. Zato je vse manj 
cvetličarn, ker s cenami ne uspejo konkurirati trgovskim 
centrom, kjer pa za cvetje in druge rastline pogosto ni ustre-
zno poskrbljeno. V cvetličarnah oskrbimo vsak cvet posebej, 
pogledamo, da ni poškodovan, odstranimo odvečne liste …«
Po končanem triletnem programu cvetličar namerava šola-
nje nadaljevati v smeri hortikulturni tehnik. »V prostem času 
se bom izobraževala v praktičnem delu v cvetličarni, kjer se 
zelo dobro počutim. V največje veselje mi je izdelovanje šop-
kov in aranžmajev. Nekoč si želim imeti svojo lastno cvetli-
čarno, vendar moram prej pridobiti še kar nekaj znanja,« 
nam je še zaupala.

Navdušila z adventnim venčkom
Ajda Rupnik Čavič iz Medvod je nadarjena bodoča cvetličarka, kar je dokazala  
tudi z zmago na nedavnem tekmovanju v izdelovanju adventnih venčkov.

Ajda Rupnik Čavič z zmagovalnim adventnim venčkom 

041 618 273

Elektricna popravila

www.elektrokusar.si

041 618 273

Elektricna popravila

www.elektrokusar.si

Srečno 2016!
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041 618 273

Elektricna popravila

www.elektrokusar.si

ZAHVALJUJEMO  
SE ZA OBISK  

TER VAM ŽELIMO
VESEL BOŽIČ  

IN SREČNO NOVO 
LETO. 

  
GOSTILNA  
BENCAK  

IN TRAFIKA  
3 DVA
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Prodajalne:

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

VODICE, 
Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011

VIŽMARJE, 
Tacenska cesta 67 

T: 01/5124-666

DOBRUNJE, 
Cesta II. Grupe odredov 43 

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

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

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

PAKIRANI SUHOMESNATI   
IZDELKI

KRUH IZ KRUŠNE PEČI  
KMETIJE JOŽEFOVC –  
OB ČETRTKIH

DOMAČI  MLEČNI  IZDELKI 

KISLA REPA, KISLO ZELJE,  
ZELNICA

DOMAČE TESTENINE  
IN PIŠKOTI

JABOLKA, KROMPIR,  
ČEBULA, ČESEN

Želimo vam tople božične praznike v krogu družine  
in uspehov polno leto 2016.

PETRA ŠPUR KREK

Evropska bela omela oziroma Viscum album raste kot polpara-
zitska rastlina na listnatih drevesih, najpogosteje v bližini vode. 
Omela delno zavira gostiteljski rastlini njeno rast, saj iz nje črpa 
vodo ter mineralne snovi. Če pa je na enem drevesu več belih 
omel, obstaja je možnost, da bo drevo, na katerem rastejo, zelo 
kmalu propadlo, saj ne bo imelo dovolj moči za nadaljnjo rast. 
Poleg tradicije ohranjanja zelenja, ki ga imajo v prazničnem 
času vse zimzelene rastline, kot so bodika, jelka in bršljan, 
pa ima bela omela še eno čarobno moč: varovala naj bi pred 
udarom strele in požarom. Prav zaradi te simbolike naj bi belo 
omelo pustili v stanovanjih vse do drugega prazničnega časa 
in jo šele takrat zamenjali z drugo. Velja tudi za simbol miru in 
sprave.  Naši predniki so verjeli, da je bela omela simbol ne-
smrtnosti in življenjske biti ter da odganja zle duhove, zato so 
jo obešali nad vhodna vrata ali pa v vežo. Vikingi so verjeli, da 
ima bela omela posebno moč, ki lahko obudi mrtve. Častili so 
jo tudi Kelti, ki so jo nabirali z zlatim srpom. V njihovem jezi-
ku omela pomeni »zdravilec vsega«. Zanimivo je, da jo imajo 
v Franciji za strupeno rastlino, ker naj bi rasla na drevesu, 
na katerem je bil križan Jezus Kristus. Zaradi tega naj bi bila 
prekleta in bo za njih vedno veljala le kot zajedavec. 
V Severni Ameriki pa je tradicija, da belo omelo obesijo v pro-
storu, kjer bo praznično slavje. Zato mladenka, ki se znajde 
pod njo v božičnem času, ne sme zavrniti poljuba. Takšen po-

ljub bi lahko pomenil globoko ljubezen ali pa trajno prijatelj-
stvo. Po starem izročilu pravijo, da se dekle, ki je pod okrašeno 
omelo ni nihče poljubil, vsaj še eno leto ne bo poročila. Pravijo 
tudi, da prinaša srečo v prihajajočem letu vsakomur, ki jo naj-
de v gozdu.

Bela omela, simbol nesmrtnosti in življenjske biti

1
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FRIZERSKI SALON

Prestiz
DELOVNI  ČAS
ponedeljek - petek:  7.30 - 19.00
sobota:  8.00 - 12.00
nedelja in prazniki: zaprto

ANJA MEGUŠAR & MATEJA BOHINC

Prestiz
T:  01 330 11 14

Vse želje, ki se letos niso izpolnile,
vse sanje, ki so vas prebudile, 
naj v prihajajo�cem letu pri�carajo
najlepše trenutke,  
ki jih boste sanjali vse leto.

Vsem strankam in poslovnim
partnerjem želiva vesel boži�c  
in sre�cno novo leto 2016.

PrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestizPrestiz
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Donova 2, 1215 Medvode

sotocje-reklama 2015-tisk.indd   1 20/11/15   17:06

JURE GALIČIČ

 V Medvodah se po vaši zaslugi zopet obeta velik in odme-
ven dogodek. Zakaj ravno Medvode?
»Kar več razlogov je, da se vedno znova vračam v Medvode. 
Pred petimi leti me je Ines Iskra, takrat še Hižar, povabila v 
športno dvorano v Medvode. Bil sem očaran, ljubezen na prvi 
pogled. To je zame najlepša športna dvorana v Sloveniji. Imeli 
smo že dva uspešna koncerta: Butikov in Slovenca leta. Zato 
se vedno znova vračam. Pa še to: pravijo, da so Medvode ze-
lena vrata Ljubljane. Jaz pa pravim, da so tudi zelena vrata 
Gorenjske, ki je najbolj čaroben predel Slovenije.«

 Sredi januarja se prireditev ne bo imenovala Slovenec 
leta, ampak Eksplozija dobre volje. Kako to?
»Kar 24 let smo v Nedeljcu imeli javnomnenjsko raziskavo 
Slovenca leta. Akcija je z leti dobila preveč politične konota-
cije, zato smo se odločili, da jo nekoliko posodobimo, in smo 
sklenili, da poiščemo ambasadorja dobre volje. Prepričan 
sem, da je dobre volje v Sloveniji odločno premalo, saj posta-
jamo narod nergačev, nezadovoljnežev, sitnežev, z ničimer 
več nismo zadovoljni. Sedaj bom vse svoje sile in sposobnosti 
vložil v akcije, ki bodo v Sloveniji širile dobro voljo, in tudi 
zato bomo imeli v Medvodah koncert Eksplozija dobre volje.«

 Na vaših prireditvah nastopajo priljubljena in znana ime-
na, seveda skupaj z domačimi izvajalci. Bo tudi tokrat tako?
»Seveda, medvoška Eksplozija dobre volje bo koncert brez 
konkurence! Vodilna viža bo Kekčeva pesem Dobra volja je 
najbolja. Ob domačih izvajalcih, Lovskem pevskem zboru, 
otroškem zboru ter Godbi Medvode, bo na odru še kar nekaj 
Medvoščanov pa smetana slovenske estrade: Čuki, Prifarski 
muzikanti, Rock Partyzani, Jana Šušteršič, Adi Smolar, Mo-

ped show itd. Ne bom pa razkril vseh presenečenj. Kdor bo 
na naši Eksploziji dobre volje dokazano slabe volje, mu vr-
nemo vstopnino. S koncertom v Medvodah bomo tudi začeli 
s humanitarno akcijo za pomoč Ustanovi za pomoč otroku z 
rakom in krvnimi boleznimi.«

 Sami ste že dolgo najbolj prepoznaven ambasador dobre vo-
lje v Sloveniji, imate kakšen aktualen nasvet za Medvoščane?  
»Res je, sem pobudnik akcije za ambasadorja dobre volje. Si-
cer nerad delim nasvete za dobro voljo, vseeno pa za Med-
voščane dam en konkreten nasvet: pridite na naš koncert, 
dobre volje bo na pretek. Si pa želim, da bi bile Medvode v pre-
stopnem letu 2016 epicenter veselja in prijetnosti. Tega nam 
manjka. Na Zavodu za šport in turizem s svojimi programi že 
delujejo v tej smeri. Zato smo tudi mi zraven.« 

Eksplozija dobre volje v Medvodah
Vsestranski Tone Fornezzi - Tof je vzel Medvode za svoje in 14. januarja skupaj  
z Nedeljskim dnevnikom v Športni dvorani Medvode pripravlja nepozaben dogodek, 
katerega glavni poudarek bo širjenje dobre volje.

V Medvodah bodo nastopila številna znana imena, tudi Moped show.
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Delovni čas TIC Medvode: od ponedeljka do petka: 8.00 - 12.00 in 12.30 – 16.00     
Informacije: T  01 / 361 43 46,  041 378 050  |  turizem@medvode.info  |  www.medvode.info

VESELI DECEMBER 
V MEDVODAH

PETEK, 11. 12. 2015
PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI 
Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 17.30

PREMIERA: Botrce
Kulturni dom Medvode, ob 19.00

veliki koncert najboljših DALMATINSKIH KLAP
Športna dvorana Medvode, ob 20.00

SOBOTA, 12. 12. 2015
nastop glasbene skupine PREVARA

Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 20.00

PETEK, 18. 12. 2015
PRAVLJIČNE MEDVODE 

igrica za otroke in prihod DEDKA MRAZA
Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 17.30

SOBOTA, 19. 12. 2015
2. tekmovanje v KUHANJU VINA IN ČAJA

Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 18.00

nastop glasbene skupine
OBVEZNA SMER

Mestni trg pred Knjižnico Medvode, ob 19.00

NEDELJA, 20. 12. 2015
novoletni koncert GODBE MEDVODE

Športna dvorana Medvode, ob 19.30

SOBOTA, 26. 12. 2015
PREMIERA: Pacienti v čakalnici

Kulturni dom Sora, ob 19.00

slovenski Joe Cocker DANIEL RAMPRE
ANDREJA ČAMERNIK

SILVESTROVANJE
ŠPORTNA DVORANA MEDVODE, ob 20.00

slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker slovenski Joe Cocker DANIEL RAMPREDANIEL RAMPRE
skupina HOZENTREGARJI

CˇETRTEK, 31. 12. 2015

Vstopnina: 8 EUR*, za otroke do 15. leta 5 EUR*
(*v to vključena konzumacija ene pijače)

Oglas-Sotocje-VeseliDecemberMedvode-185x131.indd   1 19.11.2015   16:00:47
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Petek, 11. 12. 2015  Kulturni dom Medvode, ob 19.30

PREMIERA: BOTRCE, PO REZIJSKIH BASNIH – SEKCIJA ZA LJUDSKI ODER
KUD Fofité, T: 041 654 031

Petek, 11. 12. 2015  Knjižnica Medvode, ob 16. uri

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

Petek, 11. 12. 2015  Mestni trg pred knjižnico Medvode, od 17. ure dalje

PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI
Občina Medvode, Zavod za šport in turizem Medvode in Javni zavod za 
kulturo in mladino Medvode, T: TIC Medvode 01 36 43 46 ali 041 378 050, 
E: turizem@medvode.info 

Sobota, 12. 12. 2015  Mestni trg pred knjižnico Medvode, ob 20. uri

KONCERT SKUPINE PREVARA
Občina Medvode, Zavod za šport in turizem Medvode in Javni zavod za 
kulturo in mladino Medvode, T: TIC Medvode 01 36 43 46 ali 041 378 050, 
E: turizem@medvode.info 

Sobota, 12., in nedelja, 13. 12. 2015  Rojstna hiša Jakoba Aljaža, Zavrh 2,  
od 10. do 13. ure

ODPRTA VRATA ROJSTNE HIŠE JAKOBA ALJAŽA:  
PEČE NA SLOVENSKEM – RAZSTAVA 
KUD JaReM in Tržiški muzej, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com  

Nedelja, 13. 12. 2015  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri 

POEZIJA OB KUHANEM VINU
KUD Pirniče, T: 041 776 735

Torek, 15. 15. 2015  Odhod ob 9. uri izpred DU Medvode

Izlet DU Medvode: V NEZNANO IN ZAKLJUČEK SEZONE
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 390 456,  
E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Torek, 15. 12. 2015  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Torek, sreda in četrtek, 15.–17. 12. 2015  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

USTVARJALNE DELAVNICE ZA VSE GENERACIJE
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 16. 12. 2015  Osnovna šola Medvode, ob 19. uri

MOČ ENERGIJSKIH TEHNIK IN ZDRAVLJENJE Z ZVOKOM GONGA
Društvo Magičnost gibanja, T: 031 667 503, E: beno.vigi@gmail.com 

Četrtek, 17. 12. 2015  Knj ižnica Medvode, ob 18. u ri                                                                                    

KNJIŽNI VEČER NA SOTOČJU Z GOSPO TILKO JAMNIK
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Petek, 18. 12. 2015  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

SILVESTRSKA SPRAVA – za abonma OTH in IZVEN 
KUD Pirniče, T: 031 352 772

Petek, 18. 12. 2015  Mestni trg pred knjižnico, ob 17.30 

PREDSTAVA ZA OTROKE: KAM SE JE SKRIL DEDEK MRAZ  
IN OBISK DEDKA MRAZA                                                      
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sobota, 19. 12. 2015  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri 

ZVEZDICA ZASPANKA – za abonma OTEHAJČEK in IZVEN
KUD Pirniče, T: 041 776 735 

Sobota, 19. 12. 2015  Športna dvorana Medvode, ob 16. uri 

TELIČEK RJAVČEK – OTROŠKA PREDSTAVA IN OBISK DEDKA MRAZA
KUD Pirniče in SD Medvode, T: 041 672 831 

Sobota, 19. 12. 2015  Mestni trg pred knjižnico Medvode, od 18. ure dalje

2. TEKMOVANJE V KUHANJU KUHANEGA VINA IN ČAJA IN  
NASTOP GLASBENE SKUPINE OBVEZNA SMER
Občina Medvode, Zavod za šport in turizem Medvode in Javni zavod za 
kulturo in mladino Medvode, T: TIC Medvode 01 36 43 46 ali 041 378 050, 
E: turizem@medvode.info 

Sobota, 19. 12. 2015  Klub Jedro, ob 16. uri

1. BOŽIČNO PLESNI BAZAR
Klub MKreativa, T: 040 832 460, E: kimgerm@gmail.com 

Sobota, 19. 12. 2015  Zbor izletnikov pred BC Medvode 

MLADINSKI ODSEK: NOČNI POHOD NA SV. JAKOBA /806 M/  
POLHOGRAJSKO HRIBOVJE
Planinsko društvo Medvode, Prijave: 041 873 514,  
www.planinskodrustvo-medvode.si

Sobota, 19. 12. 2015  Rojstna hiša Jakoba Aljaža, Zavrh 2, od 10. do 13. ure

ODPRTA VRATA ROJSTNE HIŠE JAKOBA ALJAŽA –  
PEČE NA SLOVENSKEM – RAZSTAVA 
KUD JaReM in Tržiški muzej, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 20. 12. 2015  Rojstna hiša Jakoba Aljaža, Zavrh 2, od 10. do 13. ure

ODPRTA VRATA ROJSTNE HIŠE JAKOBA ALJAŽA –  
PEČE NA SLOVENSKEM – RAZSTAVA 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 20. 12. 2015  Športna dvorana Medvode, ob 19.30

NOVOLETNI KONCERT GODBE MEDVODE
Godba Medvode, T: 041 984 429, E: info@godba-medvode.si 

Torek, 22. 12. 2015  Knjižnica Medvode, ob 17. uri   

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO: Z GOSPO PREGELJ 
IZ ZALOŽBE MALINC                                                                                                       
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 23. 12. 2015  Zbor izletnikov pred BC Medvode

SENIORSKA SKUPINA: GLINŠČICA SLOVENSKO-TRŽAŠKI KRAS
Planinsko društvo Medvode, Prijave: 031 750 558,  
www.planinskodrustvo-medvode.si  

Sobota, 26. 12. 2015  Kulturni dom Sora, ob 19. uri 

PREMIERA KOMEDIJE - PACIENTI V ČAKALNICI
KUD OŽ Sora, T: 041 855 788

Prireditve v decembru 2015  in januarju 2016             
Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 11. 12. 2015,  ter objavo na spletni strani www.zstmedvode.si, www.medvode.info je 
treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu, na naslov: TIC Medvode, Cesta ob Sori 3a, 1215 Medvode.
Turistično informacijski center Medvode, Cesta ob Sori 3a, SI – 1215 Medvode T: 36 14 346 G: 041 378 050; E: turizem@medvode.info  W: www.medvode.info                                               
Zavod za šport in turizem Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode
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Sobota, 26. 12. 2015  Rojstna hiša Jakoba Aljaža, Zavrh 2, od 16. do 20. ure

DAN ODPRTIH VRAT – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com

Nedelja, 27. 12. 2015  Kulturni dom Sora, ob 19. uri 

KOMEDIJA PACIENTI V ČAKALNICI 
KUD OŽ Sora, T: 041 855 788

Nedelja, 27. 12. 2015  Cerkev Marijinega vnebovzetja, Zg. Pirniče, ob 19.30

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT ANSAMBLA USTNIH HARMONIK  
SORARMONICA
KUD JaReM – glasbena sekcija, T: 041 760 736, E: kud.jarem@gmail.com

Torek, 29. 12. 2015  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Torek, 29. 12. 2015  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri 

TRIJE SNEŽAKI – predstava za otroke in obisk Dedka Mraza
KUD Pirniče, T: 041 776 735 

Sreda, 30. 12. 2015  Medvode – Gramozna jama, ob 16. uri

KOMEMORACIJA V GRAMOZNI JAMI 
Združenje borcev za vrednote NOB Medvode 

Četrtek, 31. 12. 2015  Športna dvorana Medvode, ob 20. uri 

SILVESTROVANJE V MEDVODAH 
Občina Medvode, Zavod za šport in turizem Medvode 
T: TIC Medvode 01 36 43 46 ali 041 378 050, E: turizem@medvode.info

JANUAR 
Torek, 5. 1. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Torek, 5. 1. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNEGA DRUŠTVA ME VI ART  
TRANSFORMACIJA PORTRETA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Torek, 5. 1. 2016  Odhod ob 8.30 izpred DU Medvode

IZLET DU MEDVODE: JETRBENK–SV. JAKOB 
DU Medvode, T: 36 12 303, 041 390 456, 
 E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Sreda, 6. 1. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

POTOPIS: MARIJA KOJEK: TRANSSIBIRSKA ŽELEZNICA
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 7. 1. 2016  Knj ižnica Medvode, ob 9.30                                                                                               

MEDVODKOVE IGRALNE URICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE                                                                                 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Torek, 12. 1. 2016  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 13. 1. 2016  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

PESNIŠKI VEČER Z GLASBENIM DODATKOM, MARUSSIG IN KERMAUNER
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 13. 1. 2016  Zbor izletnikov pred BC Medvode

SENIORSKA SKUPINA: MREŽICE JULIJSKE ALPE 
Planinsko društvo Medvode, Prijave: 031 750 558,  
www.planinskodrustvo-medvode.si  

Petek, 15. 1. 2015  Rojstna hiša Jakoba Aljaža, Zavrh 2, ob 18. uri 

LITERARNI VEČER ANDREJKE JEREB
KUD JaReM, T: 031 626 855, E: kud.jarem@gmail.com
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Prihaja čas obdarovanj. Letos podarite

naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja vsak torek in  
petek in v naše domove prinaša novice  
z Gorenjske.

Za več informacij, prosimo, pokličite 04/201 42 41, 
pišite na: narocnine@g-glas.si ali se pri nas na  
Bleiweisovi 4 v Kranju oglasite osebno.

 

Lokalna novica je kraljica
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wwwww wwww .donit.eu
GS KITAJSKA

GS SLOVENIJA

ISS SLOVENIJA

GS BLIŽNJI VZHOD

GS INDIJA

ISS BELGIJA

GS JUŽNA AMERIKA

GS SEVERNA AMERIKA

GS JUŽNA AMERIKA

USMERJENI PROTI SKUPNEM CILJU

SILAK,
KI GA JE

PREMAGAL
MARTIN
KRPAN

ŽIVAL Z
RILCEM,
ZLASTI
PRAŠIČ

PEVKA
ČERNE

PRIPADNIK
SIKHOV,

HINDUJSKE
VERSKE
SEKTE

AMERIŠKI
IGRALEC,
MOJSTER

BURLESKE
(BUSTER)

EDVARD
RUSJAN

NADALJEVANJE
GESLA

PRILITJE
TRNAT
GRM S

ČRTALAS-
TIMI LISTI

IVO
DANEU

MORSKA
ŽIVAL Z

DESETIMI
LOVKAMI

NEKDANJI
KITAJSKI

DRŽAVNIK
(ZEDONG)

STANJE
OTRPLEGA

DOTEKA-
NJE

KRILATI
SPREMLJE-
VALCI BO-
GA EROSA

ŽAMETAS-
TO DLA-

KAV KOŠ-
ČIČASTI
SADEŽ

NESPA-
METEN,

NEUMEN
MOŠKI,

PRISMODEŽ

MORSKA
OBALA S

KOPALIŠČI,
HOTELI

GRELEC
IZ VOTLIH

REBER
PETER

O’TOOLE

NITAST
IZRASTEK
NA KOŽI

SESALCEV

SLOVENSKI
VESLAČ
(LUKA)

MESTO NA
PORTU-

GALSKEM
NAKLA-
DALEC

ANICA
ČERNEJ

HENRIK
TUMA

NEODLO-
ČEN IZID

IGRE

NIŽJI SVET
MED HRIBI
TROBENTI
PODOBNO
GLASBILO

OZEK PAS
ZEMLJIŠČA

ZA HOJO ALI
VOŽNJO
ATA, OČE

VARJENI
ŠIV

ČUTILO
ZA VID

IZRASTEK
POD PURAN.

KLJUNOM

IGRALKA
RINA

SKUPINA
LJUDI ZA

ISTO MIZO

PTICE
NJORKE

STROKOV-
NJAK ZA

ENOLOGIJO

GESLO JESENSKI
MESEC

NEKDANJI
TELOVADEC

PEGAN

AJDOVA
SLAMA

MAJDA ARH
MOČNO
ČUSTVO

NAKLONJE-
NOSTI

GLAVNO
MESTO
ITALIJE

EVA
SRŠEN

BRITANSKA
FILMSKA
IGRALKA

REDGRAVE

PREŽIV-
NINA

DUŠEVNI
JAZ

ZREZEK
RUMP-
STEAK

GRIČ IZ
RUŠEVIN

MESTA
ZAKRNELI

ORGAN

JOSIP
JURČIČ

PSIČEK,
PES

DENARNA
ENOTA
V ZDA

OGLEDALO
TANKA,

PROZORNA
TKANINA IZ
BOMBAŽA

POLONA
JUH

ARHITEKT
MIHEVC

LJUDSKO
GLASBILO
IZ PIŠČALI
IN MEHA

BIAT-
LONKA

GREGORIN

MOČVIR-
SKA PTICA

DREVO
TROPSKE

AFRIKE
SREBRN
STARO-
GRŠKI

NOVEC,
OBOLOS

BIBLIJSKI
PRVI

ČLOVEK

TEMOTA

MAJHEN
VOL,

VOLIČEK

GRDOBEŽ

SLOVENSKI
SLIKAR

(ANTON)

PRAVNA
MOČ

JAMAJŠKA
GLASBA
VPREŽNI

DROG 
NA VOZU

PESEM V
ČAST

APOLONU
PRETAKA-
NJE SOLZ

BREZREPA
DVOŽIVKA
Z RUMENO
LISASTIM

TREBUHOM

IZABELA
(KRAJŠE)

HREPE-
NENJE

PO DOMU
EMIL

ZATOPEK

BENO
UDRIH

STANE
VIDMAR

ŽITA, 
ŽITARICE

VEČJI
SLUŽBENI

PES S
ŠIROKIM
GOBCEM

ALFRED
NOBEL

DOGOVOR-
JENO 

SREČANJE
PRIJATE-

LJEV

EDVARD
KOCBEK

NAJVIŠJA
TOČKA
GORE

DONIT TESNIT december 15.indd   1 3. dec. 2015   14:20:18

Re šit ve kri žan ke – geslo po šlji te do srede, 12. januarja 2016, na 
Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124.  
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred  
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Donit Tesnit je za  
križanko namenil tri  
praktične nagrade. 
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OK  
POK
OKOKrasniOKrasniOK
POKPOKrPOKrPOK OViOViOV

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

 * Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 29. 2. 2016. Slika je simbolična.

www.peugeot.si

40% POPUSTA

-40%

Okrasni
pokrovi

**Dilerski_jesen_osnova.indd   6 10/6/15   2:09 PM

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014

RODEX.indd   6 10/6/15   2:57 PM

Vesele praznike in srečno novo leto 2016!

TA
P

O
S

 D
.O

.O
.,

 B
A

R
LE

TO
VA

 C
E

S
TA

 4
 B

, 
M

E
D

VO
D

E



Črešnik, d. o. o., Medvode
Sp. Senica 20, 1215 Medvode

Tel: 01/23-55-666
www.cresnik.si 

  
  

•  za vse blagovne znamke
•  za vse modele 
•  z najugodnejšimi cenami rezervnih delov
•  z nepremagljivimi cenami storitev

Članstvo je brezplačno!,  

Če potrebujete popravilo ali pa kupujete novo ali rabljeno kolo, motor, avto, 
se oglasite pri nas, svetovali vam bomo in pripravili najugodnejšo ponudbo.
PRODAJA IN ODKUP VOZIL
051/612 888 in 051/622 888
SERVISNO SVETOVANJE
041/646 601
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Decembrska  ponudba   

T- BONE  
od 14.12. dalje do konca leta

Decembra vam ob naročilu  
malice ali kosila ponudimo  

TUDI TOPLO  
PRESENEČENJE GRATIS -  

ob torkih in čertrkih.

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

Vesele  BOŽIČNE PRAZNIKE in naj bo leto 2016 prepleteno s pogumom,  
srečo in zadovoljstvom, vam  želi kolektiv gostilne »PRI MARIČKI« 

Vesele  BOŽIČNE PRAZNIKE in naj bo leto 2016 prepleteno s pogumom,  
srečo in zadovoljstvom, vam  želi kolektiv gostilne »PRI MARIČKI« 
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