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Narava je znova pokazala svojo moč. Med 11. In 13. decem-
brom so močan veter in obilne padavine prizadele posame-
zna območja Slovenije, med drugimi tudi območja v občini 
Medvode.
Kot so pojasnili na Občini Medvode, je bila prekinjena dobava 
električne energije v naseljih na območju Polhograjcev, civil-
na zaščita Občine Medvode je za nemoten potek pouka v POŠ 
Topol zagotovila napajanje z elektriko preko agregata. Konce-
sionar Gorenjska gradbena družba je poskrbel za prevoznost 
cest z odstranitvijo podrtih dreves na petih lokacijah in po-
stavil dve cestni zapori zaradi poplavljenih cest. Sora in Sava 
sta na določenih mestih poplavili obrečna območja, zato sta 
bili za promet zaprti del ceste v Vikrčah in cesta z mostom 
pri Goričanah in Rakovniku. Prostovoljni gasilci so sodelovali 
predvsem pri zavarovanju ogroženih stavb in interventnem 
prekrivanju streh. Vodo je bilo znova treba črpati tudi iz ob-
činske stavbe, kot je to običajno ob visoki vodi. Sodelovalo je 

59 gasilcev, 17 zaposlenih v javnih službah in pri koncesionar-
ju, pet sodelavcev Elektra, pet članov štaba Civilne zaščite in 
okrog 15 drugih prostovoljcev. Posredovali so na 25 lokacijah.
Uprava RS za zaščito in reševanje je pozvala občine, da si ogle-
dajo in prijavijo prvo ocenjeno škodo. Na poziv sta škodo prija-
vili 102 občini, tudi Občina Medvode. Po prvih zbirnih ocenah 
bo škoda presegla 0,3 promila državnega proračuna, zato je 
izpolnjen pogoj za izdajo sklepa o začetku ocenjevanja škode. 
Občinski komisiji za ocenjevanje škode sta pozvali občani, ki 
so jih prizadele poplave ali močan veter, da škodo prijavijo čim 
prej, najkasneje do 12. januarja. 
Veliko škode je na občinski infrastrukturi. Po ocenah znaša 
24 tisoč evrov (že izvedene sanacije) in 35 tisoč evrov dodatnih 
vzdrževalnih del, ki se bodo, kot pojasnjujejo na Občini Med-
vode, izvajala postopoma (čiščenje jaškov, kanalov, cest …). 

Škoda tudi na občinski 
infrastrukturi
Močan veter in poplave sta škodo 
povzročila tudi na območju občine 
Medvode. Škodo lahko prijavite še  
danes, 12. januarja.

Narasla je tudi reka Sora, na sliki na sotočju.

MAJA BERTONCELJ

V Medvodah sta župan Nejc Smole in predsednik KS Medvode 
Center Branko Fišer v začetku decembra uradno odprla pre-
novljeno Medvoško cesto. Tokrat ni bilo klasičnega rezanja 
traku, temveč sta prižgala vsak svojo iskrico. 
Občina je lani zaključila drugo in tretjo fazo obnove Medvo-
ške ceste in s tem končala projekt, ki se je s prvo fazo začel v 
letu 2014. Cesto so rekonstruirali od podvoza z državno cesto do 
obračališča Ljubljanskega potniškega prometa. Cestišče je bilo 
prej precej dotrajano, površine za pešce pa preobremenjene, 
saj predstavljajo povezavo velikega števila občanov s centrom 
mesta. V sklopu del so bile obnovljene voziščne konstrukcije, 
uredilo se je odvodnjavanje cestišča, na novo so se uredile in 
razširile površine za pešce, skupaj z javno razsvetljavo, posta-
jališči avtobusnega prometa in obstoječa križišča. Postavljena 
je bila tudi nova urbana oprema. Vrednost investicije je okrog 
230 tisoč evrov. Projekt je bil izveden pod pogodbeno vrednostjo 

in z nekaj zamude, za kar je krivda, kot je dejal župan, tudi 
na strani investitorja, ki se ni držal rokov, in iz tega sledi tudi 
pogodbena kazen. Medvoška cesta je bila dolga leta na priori-
tetni listi želja KS Medvode Center. "Ta investicija je bila pri nas 
na prioritetni listi okrog petnajst let. Potem je začela ugledovati 
svetlobo in v zadnjih treh letih se je gradilo. Okrog osemnajst let 
je torej trajalo, da je sedaj projekt končan. Stara Medvoška je bila 
zelo dotrajana," je povedal Branko Fišer. Na seznamu želja imajo 
še kar nekaj projektov, med njimi si želijo obnove Donove ceste, 
ki bi jo radi tudi razširili. Veseli so tudi županove napovedi, da se 
bo letos zgradila pokrita tržnica. 

Odprtje s prižigom iskrice
Obnova Medvoške ceste je bila dolga  
leta ena izmed prioritet Krajevne 
skupnosti Medvode Center. Želijo si še 
obnove Donove ceste.

Odprtje je popestril nastop Plesne šole Urška in izjemna poezija 
Kobrowskega.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Po dogovoru naj bi vzpostavili 70 kilome-
trov poti. Začeli bodo s pripravo doku-
mentacije, umeščanjem novih povezav 
v prostor in označevanjem tistih poti, ki 
so že ustrezne za kolesarske povezave. 
Kjer je to mogoče, bo namreč kolesarsko 
omrežje potekalo po obstoječih poteh, 
drugod pa bo potrebna novogradnja.
Regionalna omrežja se bodo navezovala 
na 109 kilometrov dolgo daljinsko kole-
sarsko pot od Rateč do Ljubljane, ki so jo 
odprli pred letom dni. Z njo pa se je Slo-
venija navezala na kolesarsko povezavo 
med Salzburgom in Gradežem. Letos je 
v državi v načrtu odprtje kolesarske po-
vezave od Ljubljane do mejnega prehoda 
Obrežje, v letu 2019 pa še od Maribora 
oziroma avstrijske in madžarske meje 
do Kopra oziroma do meje s Hrvaško in 

Italijo. Kot je povedal minister Gašperšič, 
je cilj vzpostaviti kolesarski križ, kot že 
imamo avtocestnega. Nanj se bodo na-
vezovale posamezne regionalne kolesar-
ske poti. Namen izgradnje kolesarskih 
poti je zagotavljanje prometne varnosti 
kolesarjev, razvoj kolesarskega turizma, 
spodbujanje trajnostne mobilnosti, iz-
boljšanje kakovosti življenja lokalnega 
prebivalstva in spodbujanje zdravega 
načina življenja.
Med podpisniki dogovora je bil tudi med-
voški župan Nejc Smole, ki o pomenu do-
govora za občino pravi: "Mi predstavljamo 
zelena vrata glavnega mesta in podpisani 
dogovor pomeni korak naprej v uresniče-
vanju naše vizije, da Medvode odpremo 
po eni strani ljubljanskemu bazenu in da 
hkrati postanemo glavna vstopna točka 
za celotno Gorenjsko. In če smo leta 2016 
že označevali kolesarsko stezo med Ze-

lenci in Ljubljano in je to ena glavnih treh 
kolesarskih poti, ki jo imajo namen Med-
vode graditi naprej, je današanji dogovor 
začetek uresničevanje druge kolesarske 
povezave, ki pa gre od Peske mimo Sore 
naprej proti Škofji Loki." 
Kako se bodo lotili gradnje novih in ozna-
čevanja obstoječih poti, pa je odvisno od 
razumevanja skupnosti in pridobitve 
manjkajočih zemljišč, dodaja Smole. 
"Imamo srečo, da imamo več opuščenih 
javnih poti, ki jih bomo lahko prekva-
lificirali v kolesarske steze. Naj ob tem 
pohvalim ministrstvo za infrastrukturo, 
ki z novim pravilnikom načrtuje kole-
sarske poti nekoliko realnejše in dopušča 
urejanje takšnih, kar je v prostoru mogo-
če umeščati. Tisti, ki smo stisnjeni med 
različne vršace in doline, se moramo na-
mreč znajti na najboljši možni način," še 
pravi Nejc Smole.

Kolesarske povezave v porečju Sore
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je minuli teden v Škofji Loki z Regionalno 
razvojno agencijo Gorenjske in župani šestih občin podpisal dogovor o sodelovanju 
pri projektu načrtovanja in povezovanja kolesarskih ter drugih poti v občinah Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Železniki in Žiri.

Med podpisniki dogovora o urejanju kolesarskih povezav je tudi župan občine Medvode  
Nejc Smole. / Foto: Tina Dokl

Regionalna kolesarska omrežja, 
med katerimi je tudi 70 
kilometrov kolesarskih poti na 
območju porečja Sore, se bodo 
navezovala na 109 kilometrov 
dolgo daljinsko kolesarsko 
pot od Rateč do Ljubljane, z 
njo pa se je Slovenija navezala 
na kolesarsko povezavo med 
Salzburgom in Gradežem. 
Podpisani dogovor med 
ministrstvom in šestimi 
občinami pa bo omogočil Občini 
Medvode začetek uresničevanje 
kolesarske povezave od Peske 
mimo Sore naprej proti Škofji 
Loki.



4 | OBČINSKE NOVICE

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

 Vstopili smo v novo leto. Kakšna je 
ocena prazničnega decembra v Med-
vodah?
"Bil je prijeten, dogodkov se je udeležilo 
veliko ljudi, česar smo zelo veseli. Tudi 
udeležba na silvestrovanju v športni 
dvorani je bila zelo dobra. Vesel sem 
tudi, da občani, posebej najmlajši, upo-
rabljajo drsališče. To je bila zagotovo 
upravičena investicija, se pa iz vsake 
stvari kaj novega naučimo. Če se bomo 
za drsališče odločili tudi prihodnje leto, 
bo treba razmišljati o tem, da bi bilo po-
krito, da bi ga lahko uporabljali tudi v 
slabem vremenu."

 December so žal zaznamovale tudi 
poplave in vetrolom. Kako je bilo v 
medvoški občini?
"Kar se tiče visokih voda, se je kot izre-
dno pozitivno izkazala investicija, ki jo 
je lani izvedla država na sotočju. Ta del 
je zaključen, zelo pa smo se razveselili 
podpisa nove pogodbe za nadaljevanje 
obnove do zgornjega mostu na regional-
ni cesti. S tem bo izveden celotni projekt, 
kar je bila naša velika želja. Spomladi se 
bodo dela nadaljevala. Prva faza je bila 
torej do občinskega mostu, druga pa bo 
do državnega. Ko je Sora ob decembrskih 
poplavah dosegala največje pretoke, na 
sotočju ni bilo težav. Jih pa je dež nekaj 
povzročil drugje po občini, saj je voda 
zalila nekaj kleti. Več poškodb je bilo na 
javni infrastrukturi predvsem zaradi ve-
troloma, nekaj je bilo tudi zdrsov brežin. 
Za časa visokih vod in vetroloma se je 
aktiviral del občinskega štaba civilne za-
ščite. Škodo popisujemo in jo bomo prija-
vili tudi na državni ravni."

 Vaša največja želja kot župana za 
leto 2018?
"Uspešna izpeljava vseh zastavljenih pro-
jektov, ki jih je veliko. Ne gre le za ničk-
olikokrat omenjeno kohezijo, so še dru-
gi projekti. Ljudem so pomembni tisti, 
ki so jim najbližje, ne glede na to, ali je 
to krajevnoskupniška cesta ali tržnica v 
Medvodah ali pa tako velik projekt, kot je 
kohezija. Povsod se je treba potruditi za 
uspešno izvedbo v zadovoljstvo občanov."

 Kateri so letošnji večji projekti, kaj 
bo novega po občini?
"Največji je kohezija, potem nadaljeva-
nje protipoplavne zaščite predvsem na 
Ločnici in Prešnici, osrednji projekt v 
samem centru Medvod bo izvedba par-
ka, pokrite tržnice in večnamenske pri-
reditvene ploščadi. V Sori se bo začela 
gradnja prizidka h kulturnemu domu, 
na Jeprci gradnja kanalizacije in ob-
nova vodovoda, izgradnja pločnika in 
obnova ceste, v Vikrčah rekonstrukcija 
ceste z izgradnjo pločnika od meje z ob-
čino Ljubljana do Kovača, začeli bomo z 
odkupi zemljišč za rekonstrukcijo ceste 
v Žlebe in v novo Dragočajno. V izvaja-
nju je že gradnja sanitarne kanalizaci-
je v Sori in obnova Rojstne hiše Jakoba 
Aljaža, obe investiciji bosta končani v 
letošnjem letu. Zelo sem vesel, saj smo 
v prvih dneh novega leta prejeli novi-
co, da smo uspešno kandidirali za še 
en evropski projekt, to je sanacija jav-
nih stavb, kjer bomo v poletnih mese-
cih skupaj z zasebnim investitorjem 
energetsko sanirali osrednji vrtec v 
Medvodah na Svetju, osnovno šolo s te-
lovadnico v Smledniku in podružnično 
osnovno šolo na Topolu. To je le nekaj 
projektov. Gotovo sem jih še kar precej 
pozabil našteti."  

 Kako je s projektom kohezije?
"Pogodba z izvajalci je podpisana, inten-
zivno pridobivamo še zadnje služnosti in 
se pripravljamo na objavo razpisa za so-
časno gradnjo meteorne kanalizacije in 
obnove vodovodov na trasah kohezije."

 V osnutku je bil sprejet tudi doku-
ment, vezan na plačilo komunalnega 
prispevka.
"Novost je ta, da uvajamo enotno obra-
čunsko območje za celotno občino. To po-
meni, da bodo vsi občani, ne le tisti, ki so 
na območju »kohezije«, na ta račun kar 
nekaj pridobili. Komunalni prispevek se 
še znižuje, hkrati se omogoča obročno 
odplačevanje na 24 obrokov za fizične 
osebe, tako da gremo kar se da naproti 
občanom, da bodo komunalni prispevek 
lahko brez večjih stisk poravnali."

 Omenili niste nobenega projekta na 
področju športne infrastrukture. Kako 
kaže s športnim parkom?
"V tem mandatu je bilo tudi na področju 
športne infrastrukture kar nekaj nareje-
nega, zato očitki nekaterih, da v to po-
dročje ne vlagamo, ne držijo. V zadnjih 
dveh letih smo zgradili kar dva športna 
parka, in sicer v Smledniku in Pirničah. 
Kdaj se je zadnjič v tako kratkem času in-
vestiralo toliko v projekte, ki so bili tudi 
zaključeni? Letos bo tudi začetek gradnje 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Največja želja uspešna izpeljava vseh projektov
Iz pogovora z županom: Kaj bo v občini novega v letu 2018? – Nadaljevanje obnove 
obrežja reke Sore – Kohezija in Občinski prostorski načrt - Športni park 

Župan Medvod Nejc Smole



športnega parka pri Osnovni šoli Medvode, kjer so že izdelani 
projekti in so bila že opravljene preliminarne arheološke raz-
iskave. Javni zavod Sotočje je dodatna sredstva vložil v Nordij-
ski center Bonovec, kjer bo do poletja urejena tudi trim steza. 
Občina je lani na tem območju Preske odkupila precej zemljišč, 
da lahko za center zagotavljamo vodo in območju Preska dol-
goročno zagotovimo še dodatne površine za šport in rekreaci-
jo. Skozi trajnostno mobilnost skušamo doseči, da bi cesto na 
Bonovcu uredili za kolesarjenje, tek na rolkah, rolanje ...
Kar se tiče gradnje športnega parka ob Sori, pa je treba ve-
deti, da dokler nismo lastniki vseh zemljišč, ne moremo nič 
graditi, pa tudi dokler ni sprejet Občinski prostorski načrt, 
ne. Postopek pridobivanja zemljišč je zahteven. Dogovoriti se 
bo treba še s tremi lastniki in kupiti še približno četrtino ze-
mljišč, kolikor jih potrebujemo za športni park. Vseeno tudi 
pri tem projektu ostajam optimist." 

 Letošnje leto bodo zaznamovale tudi lokalne volitve. Pri-
čakujete, da bo zato to leto kaj bolj naporno?
"Zagotovo je leto pred volitvami nekoliko posebno. Po drugi 
strani pa moram reči, da bolj kot gledam na pretekla tri leta, 
bolj sem prepričan, da ta sestava občinskega sveta res deluje 
dobro. Za vse projekte, ki so bili izvedeni, ne gre zasluga župa-
nu, ampak predvsem sodelavcem v občinski upravi in občin-
skemu svetu. Če bi deloval destruktivno, bi zelo težko izpeljali 
projekte, ki smo si jih zastavili. Želim si, da bi ta duh sodelo-
vanja in podpore dobrim projektom ostal do konca mandata."

 Ena izmed večjih želja je zagotovo tudi čimprejšnje spre-
jetje Občinskega prostorskega načrta. Kmalu bo eno leto od 
javne razgrnitve in javne razprave osnutka. Kako kaže?
"Ne bom več napovedoval, kdaj bo sprejet, je pa res, da ob letu 
osorej javne razgrnitve bi pa res že bil čas za to. Dve tretjini 
soglasij že imamo, čakamo pa na najbolj ključne, kar pomeni 
tudi od Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in 
prostor, tako da še ne morem povedati, ali bodo upoštevane 
vse strateške pobude občine."

 Na zadnji seji v lanskem letu se je pokazalo, kako potreben 
je Občinski prostorski načrt. Na to sta bili vezani dve točki iz 
gospodarstva, tudi rušitev nekdanjega Sokolskega doma.

"Razmišljanje večine glede Sokolskega doma je bilo, da bi pri 
morebitni novi gradnji morali slediti videzu sedanje stavbe. 
Preverili bomo možnosti. Po mojem razumevanju občina ima 
pristojnost, da v prostorsko ureditvenih pogojih za to območje 
postavi zahteve. Z investitorjem sicer nismo v stiku. Gre za pod-
jetje, ki se ukvarja s prevozništvom. Za nas je to predragocena 
lokacija, da bi dopustili gradnjo parkirišč za tovorna vozila. In-
teres, da podre stavbo, investitor ima. V nasprotnem primeru se 
bo najbrž podrla sama, saj je vidno v zelo slabem stanju."

 Še eno vprašanje, vezano na zadnjo sejo občinskega sve-
ta. Veliko je bilo pomislekov o vstopu Občine Medvode med 
soustanoviteljice VIZ Jela Janežiča v Škofji Loki, o čemer 
odločitve še ni. Imate že potrebne informacije, ki so jih že-
leli svetniki, torej kaj konkretno bi to pomenilo za otroke 
in za občinski proračun?
"Dogovorili smo se, da bo sodelavec na tej osnovni šoli, ki dela 
na tem postopku, prišel na sejo občinskega sveta in tudi na 
sejo Odbora za družbene dejavnosti in pojasnil celotno zadevo. 
Mislim sicer, da informacij ne bo dosti več, kot sem jih podal 
že na seji. Treba se bo odločiti. Razumem pa občine ustanovi-
teljice, da si želijo, da bi bile med njimi tudi Medvode, saj smo 
po deležu otrok, ki obiskujejo ta zavod, tretji največji."

 Sodelovanje z bližnjimi gorenjskimi občinami se nada-
ljuje. Minuli teden ste podpisali dogovor o sodelovanju pri 
izvajanju projekta Načrtovanje in povezovanje kolesarskih 
in drugih poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, 
Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri.
"Za vse omenjene občine je to izrednega pomena, saj si za to 
kolesarsko povezavo že dlje časa prizadevamo. Gre za projekt 
državnega in regijskega pomena, ki ga bo financirala država. 
To je za nas ključno. Potrudili se bomo, da poiščemo najboljše 
trase in kandidiramo za državna sredstva. Pred dvema me-
secema smo na to temo imeli sestanek na ministrstvu. Ob-
vezali smo se, da vsaka občina pripravi traso in jo začnemo 
usklajevati."

 Se kmalu obeta rebalans proračuna za leto 2018?
"Po vsej verjetnosti bo na dnevnem redu naslednje seje, ki bo 
predvidoma v začetku februarja."
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Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Inter-
matic in Sipronika tudi letos, že sedmo leto zapored, na podlagi 
javnega poziva podelila prikazovalnike hitrosti "Vi vozite" v brez-
plačni polletni najem slovenskim občinam. Med 31 občinami pre-
jemnicami je tudi Občina Medvode, prejeti prikazovalnik pa že 
deluje na lokaciji pri Podružnični osnovni šoli Sora.  Merilnik bo v 
Sori od začetka letošnjega leta pa do konca junija voznike opozar-
jal na prekoračitve dovoljene hitrosti, ki je na tem odseku zaradi 
bližine šole omejena na 40 km/h. "V občini Medvode je trenutno 
v uporabi deset podobnih prikazovalnikov hitrosti, od tega je en 
prikazovalnik mobilni in ga po potrebi selimo na različne lokaci-
je (trenutno sedem lokacij). Pri določanju lokacij prikazovalnikov 
dajemo prednost lokacijam v bližini šol, vrtcev, doma za ostarele 
ter ostalih javnih zavodov znotraj naselij. Na lokacijah, kjer so po-
stavljeni prikazovalniki hitrosti, običajno poteka tudi šolska pot 
oziroma so na njih prisotni najranljivejši udeleženci v prometu," 
sporočajo z Občine Medvode.

 

Nov prikazovalnik hitrosti
Iz Zdravstvenega doma občanom sporočajo, da imajo možnost iz-
bire zobozdravnika v Zdravstvenem domu Medvode. "Pri pregledu 
ugotavljam, da zobozdravniki še nimajo dosežene glavarine, kar 
pomeni, da se novi pacienti lahko vpisujejo in si v našem zdra-
vstvenem domu izberejo zobozdravnika. To velja tako za odrasle 
kot za predšolske osebe," je pojasnila Marjeta Tomšič Matić, dr. 
med, v. d. direktorja Zdravstenega doma Medvode. Kot še doda-
ja, bodo v prihodnje pacientom omogočene zobozdravstvene sto-
ritve, ki jih lahko dobijo tudi v drugih zdravstvenih domovih po 
Sloveniji. Nekatere bodo, kot drugje, samo delno samoplačniške, 
nekatere bodo samoplačniške v celoti, nakatere – teh je največ, pa 
bo krilo zdravstveno zavarovanje.

Možnost izbire zobozdravnika

V januarju naj bi bila končana nova spletna stran Občine Medvode. 
Na spletnem mestu medvode.e-obcina.si si jo že lahko ogledate. 
Prinaša kar nekaj sprememb, pomembnih tudi za občane. 

Nova spletna stran občine 
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MAJA BERTONCELJ

Na novembrski seji občinskega sveta 
so medvoški svetniki dali zeleno luč za 
razrešitev direktorja Javnega zavoda 
Medvode Gorazda Renka in soglašali z 
imenovanjem osemintridesetletnega 
Škofjeločana Aleša Kalana za v. d. di-
rektorja.

 Delovanje zavoda poznate že od prej.
"Leta 2013 sem prišel kot vodja pro-
gramov za mladino in kulturo v Jav-
ni zavod za kulturo in mladino. Slabo 
leto sem bil nato kot v. d. tega zavoda 
z nalogo njegove finančne sanacije, ki 
mi je tudi uspela. Konec decembra 2015 
je prišlo do pripojitve našega zavoda k 
javnemu zavodu za šport in turizem, ki 
je začel delovati z novim imenom Javni 
zavod Sotočje. Prosili so me, da v njem 
ostanem kot svetovalec v. d. direktorja. 
Z Ines Iskra sva s pomočjo Sveta zavoda 
in ustanoviteljice, torej Občine Medvo-
de, pripravila prvi letni načrt, sistemi-
zacijo delovnih mest, tudi predviden 
program." 

 Za kandidaturo za direktorja se ni-
ste odločili? Kaj je sedaj drugače?
"Ko sem bil še v. d. direktorja Javnega 
zavoda za mladino in kulturo, je bilo 
jasno, da bo prišlo do njegove pripoji-
tve in zato sem imel načrtovano novo 
zaposlitev. Imel sem druge izzive in 
povedal, da bom odšel, ko bo finančno 
konsolidiran naš nekdanji zavod. To 
se je tudi zgodilo. Pred kratkim so mi 
predstavili situacijo, v kateri se je zna-
šel Javni zavod Sotočje. Ker sem okrog 
sebe videl razumne ljudi, tako na stra-
ni ustanoviteljice kot tudi sveta zavoda, 
sem se odločil sprejeti ta izziv. Zavod je 
na zunaj videti bolj stabilen, kot je de-
jansko. Tu imam v mislih predvsem 
upravno-administrativni del. Preveč se 
dela samo na projektih, na izvajanju, ne 
pa na stabilnosti poslovanja. Je pa za-
vod v zadnjih letih izvedel vrsto dobrih 
projektov, tudi finančno je stabilen. Ko 
se je zavod združil, je bilo v sistemiza-
ciji predvidenih deset delovnih mest, 
kolikor je sedaj tudi zaposlenih. Razli-
ka pa je v tem, da smo od takrat dobili 
v upravljanje nove objekte, za izvajanje 
nove storitve in prireditve. Skrbimo za 
rojstno hišo Jakoba Aljaža, Nordijski 

center Bonovec, Kulturni dom Medvode, 
Športno dvorano Medvode, vse spome-
nike kulturne dediščine, od lani imamo 
v upravljanju še nogometno igrišče in 
kopališče Goričane. Nekdanje prostore 
Turistično-informacijskega centra smo 
pred kratkim dali v brezplačen najem 
Rdečemu križu Medvode, saj smo se v 
začetku preteklega leta preselili na že-
lezniško postajo. V najemu imamo Klub 
Jedro in studio Vadnica. Zavod dela ve-
dno več stvari, kadrovsko pa je ostal na 
istem nivoju. Znanja, čas in zmožnosti 
kadra so omejeni. Izvajamo tudi proda-
jo vozovnic za Slovenske železnice in en 
zaposlen polovico časa opravlja to delo. 
Poleg tega je eden iz zdravstvenih razlo-
gov zaposlen za polovični delovni čas." 

 Kakšno je bilo poslovanje v letu 
2017?
"Dne 30. novembra smo bili na pozitivni 
ničli. Je res, da je bilo decembra nekaj 
nepredvidenih stroškov, predvsem so 
prihajali še računi za storitve, izvedene 
v sredini leta. V upravljanje smo dobili 
tudi drsališče. Računam, da bomo vsee-
no leto zaključili s pozitivno ničlo."

 Leta 2016 je bil presežek ...
"Razlogov za to je več. Bil je en in pol za-
posleni manj, izvedlo se je manj prire-
ditev kot v letu 2017. Zaradi ugodne zime 
je bilo manj stroškov in več prihodkov 
za Nordijski center Bonovec. Iz znanih 
razlogov je bilo lani 60 tisoč evrov manj 

prihodkov s strani ustanoviteljice. Stva-
ri za nazaj ne bi želel soditi. Bistveno je, 
da je bil program v celoti izveden."

 Kakšna je finančna konstrukcija?
"Za poslovanje občina letno nameni 565 
tisoč evrov, od tega gre za stroške dela 
230 tisoč evrov, 335 tisoč evrov za pro-
gramske in materialne stroške. V letu 
2018 bo namenila še 60 tisoč evrov za in-
vesticije. Zavod s tržno dejavnostjo letno 
pridobi med 180 in 260 tisoč evrov, ki jih 
namenimo za pokrivanje programskih 
stroškov."

 Za vas največji izzivi v letu 2018?
"Moj glavni izziv je stabilizirati poslo-
vanje, dokazati tako Svetu zavoda kot 
ustanoviteljici, da je treba 'ustaviti ko-
nje', da ne moremo biti servis za vsako 
društvo, vsak projekt, ki se ga nekdo 
spomni, temveč bolj delati strateško 
in postavljati dolgoročne načrte. V letu 
2017 smo imeli revizije, odpraviti bo tre-
ba določene pomanjkljivosti, sprejeti 
nekatere obvezne pravilnike, urediti pi-
sarniško poslovanje. Izziv mi je tudi, da 
iz kadrov izkoristim maksimum, kar ne 
pomeni, da imajo vsi rezerve, saj so ne-
kateri preobremenjeni. Kar se tiče pro-
gramov, so dobro zastavljeni in kakšnih 
velikih sprememb ne bo. Vsebinsko so 
že bili pregledani in potrjeni. Vselej se 
pojavlja tudi vprašanje in različna mne-
nja, ali bi moralo biti delovanje zavoda 
naravnavo bolj tržno ali delovati bolj v 

Cilj stabilizirati poslovanje
Pogovor z Alešem Kalanom, novim v. d. direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode

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

Spoštovane Medvoščanke, Medvoščani!
V zvezi z mojo razrešitvijo kot direktorja Zavoda Sotočje bi rad 
podal točno informacijo, saj je bila navedena informacija v 
prejšnji številki Sotočja samo delna in netočna.
V Zavodu smo imeli v letu 2017 eno najbolj uspešnih let – tako 
po vsebini kot tudi po uspešnem programu. Uvedli smo veliko 
novosti, novih dogodkov, spremenili in aktivno sodelovali tako 
z ostalimi zavodi in ustanovami, raznimi društvi in tudi seve-
da z uporabniki – to je z občani občine Medvode.
Sami ste bili tudi deležni vseh novosti, ki smo jih uvedli. Pri-
pravili pa smo tudi podlago za vrsto novosti, ki bodo uvedene v 
tem in naslednjih letih.
Res je, da sem zamujal s pripravo in odobritvijo Programa dela 
in finančnega načrta 2017 – vendar razlog je zgolj postopkoven. 
Dobili nismo niti ene same pripombe na vsebino programa, na 
sam finančni načrt – program pa ni bil sprejet zaradi napačno 
izpolnjenih obrazcev.
Dejansko smo tudi ves planiran program izvedli, kljub omeji-
tvi financiranja v prvem pollettju 2017. S sprejetjem Programa 
dela in finančnim načrtom, ki je bil julija 2017 sprejet na Občini 
Medvode, bi morala ustanoviteljica tudi plačati zadržani del 
plačil. Vendar se je župan ob rebalansu občinskega proračuna 
drugače odločil. Občina Medvode je poslala aneks, s katerim je 
znižala plačila Zavodu v letu 2017. Tako da zmanjšanje prilivov 
ni posledica slabega vodenja zavoda, ampak odločitev na strani 
Občine Medvode.
Ko sem jeseni 2017 pripravljal osnutek rebalansa Zavoda za leto 
2017 zaradi zmanjšanega plačila s strani Občine Medvode, je 
prvi izračun pokazal, da bo Zavod posloval kljub zmanjšani 
dotaciji vseeno pozitivno. To je posledica skrbnega poslovanja 
in vodenja zavoda kot tudi povečanje tržnega dela in več tržnih 
prihodkov.
Ko mi je svet zavoda izrekel nezaupnico, sem imel tudi zakon-
sko možnost odgovoriti na nezaupnico. Ker sem pa takrat za-
radi poslabšanja zdravstvenega stanja nastopil prvič bolniški 
dopust, sem zaprosil svet zavoda, da bi se izrekel o nezaupnici 
po zaključku zdravljenja in bolniškega dopusta. Svet zavoda me 
je tako vseeno razrešil v času bolniškega dopusta in mi tako 
ni hotel dati možnosti izreči se o nezaupnici. Zakaj se je tako 
odločil, si pač lahko razložim po svoje.
Sedanjemu v. d. direktorja in celotni ekipi v Zavodu Sotočje že-
lim še naprej uspešno poslovanje Zavoda, Vam pa – dragi Med-
voščani in Medvoščanke – takšno poslovanje Zavoda, kot smo 
ga tudi zastavili v letu 2017 – prijazno do svojih občanov.
Naj zaželim vsem srečno in zdravo 2018. Gorazd Renko

Odgovor na članek Razrešili  
direktorja, Sokolski dom za rušitev

javnem interesu. Zato imamo strokovne svete, svet zavoda 
in ustanoviteljico, ki postavlja koncepte in vizije." 

 Se letos obetajo večje investicije?
"Želja je veliko, a bodo večinoma morale počakati. Dejstvo 
je, da bi bilo treba energetsko sanirati Kulturni dom Med-
vode, znižati oder, urediti dodatne vrste, montirati varno-
stne luči, kupiti opremo za zvok in svetlobne efekte. Potreba 
je tudi po nadgradnji obstoječega informacijskega sistema, 
na področju turizma nakup dveh električnih koles, izdelavi 
replike Aljaževega stolpa. Sproti bomo urejali kopališče Gori-
čane, zaključila se bo investicija trim steze Ekofit Bonovček. 
Za Nordijski center Bonovec je predviden nakup novega sne-
žnega topa, za kar bomo kandidirali na razpisu Fundacije za 
šport, v načrtu je tudi dodatna ureditev centra, v katerem 
so predvidena otroška igrala. Nekaj malenkosti je v športni 
dvorani. Radi bi razširili fitnes, za katerega je veliko pov-
praševanja. Nekaj investicij na področju športa pelje tudi 
občina, in sicer je v načrtu preplastitev ceste na Bonovcu, 
gradnja športnega parka pri OŠ Medvode, dela bodo potekala 
v rojstni hiši Jakoba Aljaža."

 Kakšne so možnosti, da bi zavod pridobil druge vire fi-
nanciranja?
"Možnosti so. Na tem bi se lahko v preteklosti naredilo več. Do-
govorjeni smo s podjetjem, ki nam bo pomagalo pri kandidatu-
ri na razpise, plačani pa bodo le v primeru, da bomo uspešni."

MAJA BERTONCELJ

V Sori poteka gradnja sanitarne kanalizacije, katere investitor je 
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija. "Občina Medvode je v tem 
primeru izvedla postopek javnega naročanja, naročnik in plačnik 
investicije pa je Javno podjetje VO-KA. Z izvedbo investicije bo 
s sanitarno kanalizacijo opremljen večji del naselja Sora, zadnji 
manjkajoči odsek od Hiše kulinarike Jezeršek do podjetja Prima 
Filtri pa bo zgrajen predvidoma konec leta. Rok za izgradnjo ka-
nalizacije v aglomeracijah pod dva tisoč populacijskih enot je 
sicer leto 2023. Izvedbo investicije je predlagala tudi Krajevna 
skupnost Sora v svojem seznamu prioritetnih projektov," so po-
jasnili na Občini Medvode. V času del bodo predvidoma izvedene 
polovične zapore cest, oziroma bo lokalni promet preusmerjen na 
sosednje javne poti. Zaradi zimskih mesecev bo dinamika gra-
dnje odvisna od vremenskih razmer in zamrznjenosti podlage. 
Izvajalec bo dela izvajal postopoma, ko bodo vremenski pogoji to 
dopuščali, zato pričakujejo zaključek investicije do pomladi letos. 
Vrednost investicije je okrog 160 tisoč evrov z DDV in se v celoti 
financira iz sredstev Javnega holdinga Ljubljana – JP VO-KA.

Kanalizacija v Sori
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V Občini Medvode je oskrba prebivalcev s pitno 
vodo urejena z javnimi vodovodnimi sistemi in z 
vaškimi vodovodnimi sistemi (VVS). Javne vodo-
vodne sisteme upravlja podjetje Komunala Kranj, 
d. o. o., in pokrivajo predvsem ravninski del ob-
čine, območje Osolnika in območje Katarine. 
Poročilo o ustreznosti pitne vode v javnem vodo-
vodnem sistemu za leto 2016 je bilo objavljeno v 
februarski številki Sotočja, v nadaljevanju pa ob-
javljamo poročilo o vaških vodovodnih sistemih.
VVS upravljajo vaški vodovodni odbori oziroma nji-
hovi gospodarji in pokrivajo predvsem hriboviti del 
občine. Občina je za izvajanje notranjega nadzora 
in spremljanje stanja VVS tudi v letu 2016 skleni-
la letno pogodbo z Nacionalnim laboratorijem za 
zdravje, okolje in hrano, ki je vse leto izvajal odvzem 
vzorcev pitne vode, analiziranje teh vzorcev v labora-
toriju, pripravo poročil o ugotovitvah analiz in glede 
na ugotovitve izvajal tudi potrebne dezinfekcije po-
sameznih delov ali celotnih VVS. Za nekaj manjših 
VVS, za katere Občini Medvode ni treba poskrbeti za 
izvajanje notranjega nadzora, in za vsa lastna zaje-
tja skrbijo lastniki sami. Zanje nimamo podatkov o 
ustreznosti pitne vode, s katero se oskrbujejo njiho-
vi lastniki in drugi uporabniki. Na nekaterih VVS se je 
izvajal tudi državni nadzor oziroma monitoring pitne 
vode RS. Vsa poročila o ugotovitvah analiz so ob-
javljena na spletni strani Občine Medvode (http://
www.medvode.si/obvestila.htm).

VVS GOLO BRDO - HRIB
Na ta VVS je priključeno 107 objektov iz naselij 
Golo Brdo, Seničica in Žlebe. Voda se kemijsko 
ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranjega 
in državnega nadzora je bilo odvzetih skupaj 
sedem vzorcev vode. Od tega sta bila dva vzorca 
neskladna. Pri obeh se je ugotovila neskladnost 
zaradi prisotnih koliformnih bakterij.

VVS GOLO BRDO - POLANA
Na ta VVS je priključeno 27 objektov iz naselja 
Golo Brdo. Voda se le občasno pripravlja z UV 
žarnico in vodikovim peroksidom. V okviru notra-
njega in državnega nadzora je bilo odvzetih sku-
paj sedem vzorcev vode. Od tega je bilo sedem 
vzorcev neskladnih. Od teh se je pri sedmih vzor-
cih ugotovila neskladnost zaradi prisotnih koli-
formnih bakterij, pri treh vzorcih zaradi prisotnih 
bakterij Escherichia coli, pri enem vzorcu zaradi 
prevelikega števila prisotnih kolonij pri 36 °C in 
pri enem vzorcu zaradi prisotnih enterokokov. V 
veljavi je stalen ukrep prekuhavanja vode.

VVS MAMOVEC - TEHOVEC
Na ta VVS je priključeno osem objektov iz naselja 
Tehovec. Voda se pripravlja s klorovim preparatom. 
V okviru notranjega nadzora je bilo odvzetih skupaj 
šest vzorcev vode. Od tega ni bilo neskladnih vzor-
cev. Stalen ukrep prekuhavanja vode se ukinja.

VVS TRNOVEC - GOVEJEK
Na ta VVS je priključeno 25 objektov iz naselja Tr-
novec. Voda se kemijsko ali mehansko ne obde-
luje. V okviru notranjega nadzora je bilo odvzetih 
skupaj osem vzorcev vode. Od tega sta bila dva 
vzorca neskladna. Pri obeh vzorcih se je ugoto-
vila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih 
bakterij.

VVS ŽLEBE - JETRBENK
Na ta VVS je priključeno 64 objektov iz naselja Žle-
be. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. 
V okviru notranjega in državnega nadzora je bilo 
odvzetih skupaj 14 vzorcev vode. Od tega je bilo 
deset vzorcev neskladnih. Od teh se je pri dese-
tih vzorcih ugotovila neskladnost zaradi prisotnih 
koliformnih bakterij, pri osmih vzorcih zaradi pri-
sotnih bakterij Escherichia coli, pri enem vzorcu 
zaradi prevelikega števila prisotnih kolonij pri 22 
°C in pri enem vzorcu zaradi prisotnih enteroko-
kov. V veljavi je stalen ukrep prekuhavanja vode.

VVS ŽLEBE - SENIČICA
Na ta VVS je priključeno 77 objektov iz naselij Se-
ničica in Žlebe. Voda se kemijsko ali mehansko 
ne obdeluje. V okviru notranjega in državnega 
nadzora je bilo odvzetih skupaj 15 vzorcev vode. 
Od tega je bilo deset vzorcev neskladnih. Od teh 
se je pri desetih vzorcih ugotovila neskladnost 
zaradi prisotnih koliformnih bakterij, pri sedmih 
vzorcih zaradi prisotnih bakterij Escherichia coli, 
pri treh vzorcih zaradi prevelikega števila priso-
tnih kolonij pri 22 °C in pri štirih vzorcih zaradi 
prisotnih enterokokov. V veljavi je stalen ukrep 
prekuhavanja vode.

VS STUDENČICE
To je zdaj javni vodovodni sistem Studenčice (vr-
tina Studenčice L3), ki je nastal iz zgornjega dela 
bivšega VVS Žlebe - Studenčice. Na ta VS je pri-
ključeno 38 objektov iz naselja Studenčice. Voda 
se kemijsko ali mehansko ne obdeluje. V okviru 
notranjega in državnega nadzora je bilo odvzetih 
skupaj 13 vzorcev vode. Od tega je bilo šest vzor-
cev neskladnih. Pri vseh šestih vzorcih se je ugo-
tovila neskladnost zaradi prisotnih koliformnih 
bakterij. Kljub bistveno izboljšani kvaliteti vode je 
še vedno priporočljivo prekuhavanje vode zaradi 
zamakanja stropnih plošč obeh starih vodohra-
nov (popravila se v času nastanka tega poročila 
zaključujejo). Za ta VS postopek prevzema upra-
vljanja še ni zaključen.

VS ŽLEBE
To je javni vodovodni sistem Žlebe (vrtina pri »Kna-
vsovi smreki«), ki je nastal iz spodnjega dela bivše-
ga VVS Žlebe - Studenčice. Na ta VS je priključeno 
54 objektov iz naselja Žlebe. Voda se pripravlja z 
UV-žarnico. V okviru notranjega nadzora je bilo od-
vzetih skupaj osem vzorcev vode. Med njimi ni bilo 
nobenega neskladnega vzorca. Za ta VS postopek 
prevzema upravljanja še ni zaključen.

VVS PRESKA
Na ta VVS je priključeno 31 objektov iz naselja 
Preska (na Preški cesti, na Bergantovi cesti, na 
Kurirski cesti in na Cesti v Žlebe). Voda se kemij-
sko ali mehansko ne obdeluje. V okviru notranje-
ga nadzora je bilo odvzetih skupaj devet vzorcev 
vode. Od tega je bil en vzorec neskladen. Pri tem 
vzorcu se je ugotovila neskladnost zaradi priso-
tnih koliformnih bakterij in zaradi prisotnih bak-
terij Escherichia coli.

VVS PETRINA
Na ta VVS je priključeno 15 objektov iz naselja 
Žlebe. Voda se kemijsko ali mehansko ne obde-

luje. Notranji nadzor na tem VVS izvajajo uporab-
niki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti 
pitne vode iz tega VVS.

VVS VAŠE
Na ta VVS je priključeno pet objektov iz naselja 
Vaše. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdelu-
je. Notranji nadzor na tem VVS izvajajo uporab-
niki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti 
pitne vode iz tega VVS. V veljavi je stalen ukrep 
prekuhavanja vode.

VVS SORA
Na ta VVS sta priključena dva objekta iz naselja 
Sora. Voda se kemijsko ali mehansko ne obdelu-
je. Notranji nadzor na tem VVS izvajajo uporab-
niki sami. Občina nima podatkov o ustreznosti 
pitne vode iz tega VVS. V veljavi je stalen ukrep 
prekuhavanja vode.

LASTNA ZAJETJA
Lastna zajetja ima 81 objektov iz naselij Golo 
Brdo, Seničica, Setnica, Studenčice, Trnovec, 
Žlebe in Sora. Voda se kemijsko ali mehansko 
ne obdeluje. Notranji nadzor izvajajo uporabniki 
sami. Občina nima podatkov o ustreznosti pitne 
vode iz teh lastnih zajetij.

STALNO OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdra-
vstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodo-
vodnih sistemov (VVS) uporabnike pitne vode iz 
naslednjih VVS obveščamo, da je zaradi varova-
nja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuha-
vanja pitne vode in je zato treba do nadaljnjega 
vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno 
prekuhavati:

• VVS Golo Brdo - Polana
• VVS Žlebe - Jetrbenk
• VVS Žlebe - Seničica
• VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene  

na javni vodovodni sistem
• VVS Sora – le hiše, ki niso priključene  

na javni vodovodni sistem

Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti 
pitne vode iz posameznih VVS ter poročila o pre-
skusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno 
dostopna na spletnih straneh Občine Medvode 
(http://www.medvode.si/obvestila.htm).

Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževa-
nja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih 
vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vodovodni odbori VVS  
in Občina Medvode

Datum: 18. 10. 2017

LETNO POROČILO O SPREMLJANJU 
ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  
PITNE VODE IZ VAŠKIH VODOVODNIH 
SISTEMOV ZA LETO 2016



10. VEČER FILMSKE GLASBE
Policijski orkester Godba Medvode

Prešernov dan za 
otroke in mlade

GLEDALIŠKI
MINI

MARATON
8.2.2018

ob 17h  za otroke 3+
ob 18h  za mlade 10+

Rezervacije: 
kultura@medvode.info JEDRO

KLUB
Sobota, 27. 1. 2018, ob 21:00

VEČER DRUŽABNIH 
PLESOV V PARU

Petek, 12. 1. 2018, ob 20:00 
POTOPISNO PREDAVANJE

NINE SIVKA: 
AU PAIR (ŠPANIJA)

Petek, 26. 1. 2018, ob 21:00
KONCERT SKYSMOKERS, 
ARTENIGMA, ONE PLAN
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Rodex najboljši  
koncesionar
Podjetje Rodex iz Radomelj je bilo izbrano 
za najboljšega koncesionarja na področju 
prodaje novih vozil in tretjič tudi za najboljšega 
koncesionarja Peugeot vozil v minulem letu.

Radomlje – Tik pred koncem leta je podjetje P Automobil 
Import, ki v Sloveniji zastopa znamko Peugeot, podelilo pri-
znanja najboljšim koncesionarjem za vozila Peugeot. Prizna-
nje za najboljšega koncesionarja na področju prodaje novih 
vozil je dobilo podjetje Rodex iz Radomelj, ki je bilo hkrati že 
tretjič razglašeno tudi za najboljšega Peugeot koncesionarja 
leta 2017. Poleg plakete so v trajno last prejeli tudi glavno 
nagrado – testni avto Peugeot 208.
Kot razlagajo v podjetju, je naboljši koncesionar tisti, ki je 
naboljši na vseh področjih koncesijskih dejavnosti, ki dose-
ga najboljše rezultate v svoji regiji, ki pozna vse stranke in 
podjetja v svoji regiji, se aktivno ukvarja s svojimi strankami 
na področju prodaje in poprodaje in ga označujeta strast in 
zvestoba do znamke Peugeot.
Prvi mož Peugeota v Sloveniji Jožko Tomšič je na podelitvi 
priznanj izpostavil  pomen prodajno-servisne mreže pri pre-
nosu vrednot znamke, izdelkov in storitev do končnih kup-
cev, kar zagotavlja njihovo zadovoljstvo in zvestobo.

Direktor podjejta Rodex Aleš Rode je ob prevzemu nagrade 
izrazil predvsem veselje, da so njihova prizadevanja že tretjič 
opazili pri uvozniku avtomobilov, ki jih zastopajo. „Od nekdaj 
smo dajali poseben pomen zadovoljstvu kupcev tako v pro-
daji kot v poprodaji. Zavedajoč se njihove raznolikosti, njiho-
vih pričakovanj in potreb smo si leto za letom prizadevali, da 
bi jim ob vsakem stiku z znamko zagotovili odlične izkušnje. 
Seveda pa to ne bi bilo mogoče kvalitetne ekipe zaposlenih, 
ki se dnevno trudijo za zadovoljstvo naših zvestih strank,“ je 
še dodal Rode.

JASNA PALADIN, FOTO: PETER KOŠENINA

V Heliosu v Domžalah je v torek, 12. decembra, ob 8. uri zju-
traj prišlo do spontane stavke, ki so se ji okoli 10. ure pridru-
žili tudi delavci v Heliosovem obratu Color v Medvodah. 
Za stavko, ki sicer ni bila usklajena s sindikatom, so se od-
ločili zato, ker se niso strinjali z višino božičnice. Ta naj bi 
znašala tristo evrov bruto za tiste s plačami do 1500 evrov in 
dvesto evrov bruto za tiste z višjimi plačami. Delavci s tem 
niso bili zadovoljni, saj ima podjetje dobre poslovne rezulta-
te, zato so vztrajali pri izplačilu božičnic v višini 1300 evrov 
bruto. "Letošnja božičnica je bila s sindikati usklajena že po-
leti in je bila mišljena na enaki ravni kot lansko leto. Ob tem 
je treba poudariti, da se je vodstvo s sindikati letos dogovo-
rilo za kar 25 odstotkov višji regres, v Heliosu pa so bila izve-
dena tudi številna napredovanja, povečanja plač, predvsem 
plač v najnižjih plačnih segmentih. Izvedli smo še številna 
izobraževanja in dodatno zaposlili več kot petdeset novih so-
delavcev," so povedali v upravi družbe Helios, kjer pa so po 
pogajanjih z delavci naslednji dan vendarle dosegli dogovor. 
Kot so sporočili, so tisti, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo 
od 1500 evrov, prejeli petsto evrov fiksnega izplačila, ostali pa 
tristo evrov fiksnega zneska. Tema zneskoma se za vsakega 
zaposlenega doda še variabilni del v višini 1,5 odstotka nje-
gove letne plače. Dogovor so sklenili predstavniki delavcev, 
sindikatov in vodstva. Zaposleni so se tako naslednjega dne 
že vrnili na delo.

Stavkali so zaradi  
prenizke božičnice
Stavki so se pridružili tudi delavci v 
Heliosovem obratu Color v Medvodah. 
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Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82); maloprodajna cena z DDV je 13.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 162 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12.10.2017 znaša 10,4% in se spremeni, če 
se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 9.793 EUR; skupni znesek za plačilo 17.469 EUR; stranka v primeru Peugeot 
Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih 
pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Natančna specifikacija pogojev ponudbe je objavljena na spletni strani peugeot.si.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 
0,00171 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

  RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

SUVERENO
DO VSEH CILJEV!

peugeot.si

SUV 2008

SUV 3008

SUV 5008

5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 € 

KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK 
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Prihodnji mesec bo minilo deset let, odkar so medvoški občin-
ski svetniki v okviru postopka potrditve urbanistične rešitve 
obravnavali gradnjo na območju Krajevne skupnosti Sora pri 
Rakovniku. Na območju v velikosti dobrih 23 tisoč kvadratnih 
metrov je bila načrtovana gradnja stanovanjskega naselja. 
Spomnimo, da je takrat večina svetnikov izkazala podporo 
projektu, slišati pa je bilo tudi kar nekaj pripomb in pomi-
slekov. Najbolj jih je zmotilo dejstvo, da je to zemljišče na 
območju, predvidenem za mešane dejavnosti, kar pomeni, 
da je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, objektov za 
poslovno-storitvene dejavnosti in turizem, investitor pa bo 
gradil le stanovanja. Turistična zveza Medvode si je želela, 
da bi bilo to območje na pragu Polhograjcev rezervirano za 
turistične namene, na drugi strani pa občinski Odbor za tu-
rizem in gostinstvo izvedbi projekta ni nasprotoval. Gradnjo 
so takrat podprli tudi v svetu KS Sora. Nepremičnina je bila 
v prvotni lasti družbe Color Medvode, ki je tam imela skladi-
šča. Takratni investitor, podjetje Iskra Prins, je želelo gradnjo 
začeti čim prej, kar pa se ni zgodilo. Po desetletju se bo ta, kot 
kaže, le začela. "Drži. V Rakovniku začenjamo graditi naselje, 
ki bo imelo 31 hiš. Gradbeno dovoljenje že imamo in delati 

bomo začeli v teh tednih. Investitor je Iskra, d. d.," nam je po-
jasnil Matija Šešok, direktor operacij v omenjeni družbi. 
Glede na to, da je na trgu za nepremničnine veliko povpraše-
vanje, računajo, da bo sodobno naselje nove stanovalce dobi-
lo kmalu, da bi bilo lahko zaključeno v letu do dveh. 

Začela se bo gradnja stanovanjskega naselja
Novo stanovanjsko naselje v Rakovniku bo imelo enaintrideset hiš.

Na območju, kjer so bila nekdaj skladišča Colorja, bodo zgradili 
sodobno stanovanjsko naselje.
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KNJIŽNICA MEDVODE

FUREDI, FRANK: MOČ BRANJA –  
OD SOKRATA DO TWITTERJA

Profesor sociologije in filozof Frank Fe-
rudi v svojem poglobljenem zgodovin-
skem pregledu branja opisuje začetke 
širjenja branja med preprostim ljud-
stvom. Sokrat je opozarjal, da zapisane 
ideje rade dobijo svoje samostojno ži-
vljenje in splošnemu opismenjevanju ni 
bil naklonjen. Kasneje pa niso bili naklo-
njeni niti sakralizaciji pisanega besedila, 
saj je to prineslo temeljito spremembo v 
kulturnih in moralnih odnosih. Branje 
je postalo način iskanja pomena, ki naj 
bi vodilo v razodetje resnice in k spozna-
vanju samega sebe. Z izumom tiska se 
je branje še bolj razširilo. Postalo je sred-
stvo za intelektualno emancipacijo in 
napredek v družbi.  Strokovnjake je skozi 
zgodovino skrbelo, kako branje vpliva na 
zdravje (bilo naj bi človeku nenaravno 
početje) ali kot v primeru Wertherja celo 

na samomorilnost med bralci. Avtor opi-
suje tudi razvoj učenja tehnik branja, ki 
so sčasoma privedle do ugotovitev zaple-
tov pri branju oziroma bralnih motenj. 
V zadnjem času z razvojem tehnologije 
mlajši dajejo poudarek vsebini in krat-
kim tekstom, ki ne prinesejo vedno na-
tančnih informacij. Kljub vsemu je bra-
nje postalo vsakodnevna dejavnost in 
tudi danes še veljajo misli Petrarke, ki je 
zapisal: "Cena družabništva, ki ga ponu-
jajo knjige, ni visoka, saj knjige ne jedo 
in ne pijejo, zadovoljne so s skromnimi 
oblačili in nekaj malega prostora v hiši."

JAMES, HENRY: KAJ JE VEDELA MAISIE

Roman, napisan leta 1897, je aktualen 
še po 120 letih. Mala Maisie je pri komaj 
šestih letih ujeta v dogajanje ob umaza-
ni in nezreli ločitvi staršev ter skrbniški 
bitki zanjo.  Sodišče se odloči, da bo na 
vsakega pol leta zamenjala bivališče. 
Starša nista zadovoljna, saj nihče ni 
zmagovalec, kljub temu da v svojem de-

kadentnem življenju, polnem prešuštev, 
ljubosumja in neiskrenosti, nimata časa 
zanjo. Tako se začno njene mučne seli-
tve, saj po preteku polovice leta eden od 
staršev čaka, da jo bo predal drugemu, 
drugega pa to prav preveč ne zanima. 
Prepuščena je sama sebi in varuškam, 
ki prav tako kot drugi gledajo le na svo-
jo korist. Mama odpotuje z mladim lju-
bimcem, oče se zaplete z njeno varuško. 
Njen skrbnik postane mamin nekdanji 
partner, a tudi ta se ne izkaže. Deklica 
počasi odrašča in uvidi, da se bo morala 
v pokvarjenem odraslem svetu znajti po 
svoje. 

PREBERITE TUDI:

KING, Greg: Umor Franca Ferdinanda
JELINČIČ, Zorko: Pod svinčenim nebom
ROTER, Zdenko: Pravi obraz
ERZAR, Tomaž: Dolga pot odpuščanja
KOMAT, Anton: Zemlja, voda, seme
KLADNIK, Darinka: (Ne)znani Slovenci
FERK, Janko: Parenzana

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Na predlog in pobudo slovenskih če-
belarjev je Generalna skupščina Orga-
nizacije združenih narodov v mesecu 
decembru razglasila 20. maj za svetovni 
dan čebel. O čebelah razmišljamo širše, 
o zagotavljanju pogojev za njihovo pre-
živetje in s tem za preživetje celotnega 
človeštva. Spoštujmo izjemen pomen 
teh drobnih pomočnikov, povečajmo 
zavest, da jih moramo zaščititi, in kon-
kretno delujmo za njihovo ohranjanje.
Čebele igrajo veliko vlogo pri povečeva-
nju pridelka rastlin. Od opraševanja je 

odvisna kar tretjina vse pridelane hra-
ne na svetu oziroma vsaka tretja žlica 
hrane. Brez njih bi lahko izgubili vrsto 
živil, kot so krompir, poper, kava, buče, 
korenje, jabolka, mandlji, paradižnik in 
mnoge druge. Zagotavljajo prehransko 
varnost in hranilno vrednost hrane. 
Pomembno vlogo imajo pri ohranjanju 
ekološkega ravnovesja in biotske razno-
vrstnosti v naravi. So dober kazalnik 
razmer v okolju. Sporočajo nam, kdaj 
se z okoljem nekaj dogaja in da je treba 
ukrepati. Študije Organizacije združe-
nih narodov in Svetovne zveze za var-
stvo narave kažejo, da se populacije če-
bel in drugih opraševalcev pomembno 
zmanjšujejo. Čebele in drugi opraševalci 
postajajo čedalje bolj ogrožene živalske 
vrste. Vzroki so v človeških aktivnostih: 
intenzivno kmetijstvo, široka uporaba 
pesticidov, onesnaževanje z odpadki, 
krčenje življenjskega prostora žuželk. 
Preživetje in razvoj čebel bolj in bolj 
ogrožajo tudi podnebne spremembe.
Slovenija se po številu čebelarjev na prebi-
valca uvršča v svetovni vrh. Vsak dvestoti 

prebivalec je čebelar. Za več deset tisoč 
Slovencev je čebelarstvo način življenja z 
dolgo tradicijo. Kranjska sivka je del slo-
venske narodne identitete. Vsak od nas 
lahko na več načinov pomaga čebelam. 
Z mislijo na blaginjo teh pomembnih 
živali nam ne bo težko narediti malih, a 
pomembnih dejanj. V svojem domačem 
okolju posadimo raznolike medonosne 
rastline oz. avtohtone medovite rastli-
ne, ki pritegnejo opraševalce, postavimo 
gnezdilnico oz. hiško za žuželke in čebe-
le samotarke, izogibamo se košnji v času 
največjega razcveta rastlin ter kosimo 
trato v večernih urah, škropimo pozno 
zvečer oz. ponoči, ko so čebele že v panjih, 
le s škropivi, ki ne škodijo čebelam, skr-
bimo, da okolje čim manj ali nič ne one-
snažujemo z rabo okolju škodljivih snovi, 
nakupujmo lokalne čebelje pridelke, iz-
delke. S tem podpirajmo lokalne čebelarje 
in njihove čebele. V šoli in doma širimo 
vedenje o pomenu čebel in se udeležuj-
mo dogodkov v podporo skrbi za čebele. 
Več o pomenu čebel preberite na strani: 
https://www.worldbeeday.org/si/.

Kotiček za trajnostni razvoj



JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Windows   Word   Excel   Power Point

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

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   

5. februarja 
dalje.

Na voljo je 
več kot 150 

različnih 
terminov.

PONUDBA
Na voljo so začetni 

in nadaljevalni 
tečaji ( od 1. do 7. 

stopnje ), utrjevanje 
šolske snovi, 

priprava na maturo, 
individualni pouk, 

tečaji za zaključene 
skupine.

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Portugalščina

Ruščina   Japonščina   Kitajščina
Poljščina   Hrvaščina   Slovenščina

Mozaik   Klekljanje   Retorika    Keramika   
Slikanje  Fotografija  Poslikava stekla, svile,...
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 Devetošolci so pred prvo večjo odlo-
čitvijo v življenju: izbiro srednje šole. 
Kako se je odločila lanska generacija 
na vaši šoli?
"Lanska generacija je štela 33 učenk in 
učencev, kar je manj kot letos, ko jih 
imamo 43. Največ, kar sedem, jih je iz-
razilo željo po nadaljevanju šolanja na 
Gimnaziji Škofja Loka, sledijo štirje, ki 
so vloge poslali na Šolski center Škofja 
Loka – Srednjo šolo za strojništvo, po 
trije na Gimnazijo Bežigrad in Gimna-
zijo Šentvid, po dva na Srednjo zdra-
vstveno šolo Ljubljana, Srednjo šolo za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Lju-
bljana in Zavod sv. Stanislava Škofijsko 
klasično gimnazijo, po eden na Sre-
dnjo šolo za oblikovanje in fotografijo, 
Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo 
Ljubljana, Gimnazijo Franceta Prešerna 
Kranj, Gimnazijo Kranj, Gimnazijo Ledi-
na, Gimnazijo Šiška (športni oddelek), 
Gimnazijo Jožeta Plečnika Ljubljana in 
Ekonomsko šolo Ljubljana. Ena prijav-
nica je šla tudi v Avstrijo. Največ se jih 
je torej odločilo za gimnazijski program. 
Po znanju je bila to močna generacija."

 Kolikšen vpliv pri izbiri šole ima 
mnenje vrstnikov?
"Vrstniki imajo v tem starostnem ob-
dobju kar velik vpliv. Je nekaj takšnih 
učencev, ki se odločijo na podlagi tega, 
kam gre sošolka ali sošolec, pomemben 
vpliv imajo tudi informacije predho-
dnih generacij."

 Kljub temu da je odločitev blizu, je 
verjetno veliko devetošolcev še neod-
ločenih?
"Zelo redki so, ki pri teh letih že vedo, 
kaj bi radi delali v življenju, za kateri 
poklic bi se izšolali. Tisti, ki jim gre v 

šoli dobro, to odločitev pogosto preložijo 
za štiri leta in se odločijo za gimnazi-
jo, tisti, ki jim gre malce slabše, se od-
ločijo po lastnih interesih in interesih 
staršev. Učence spodbujam, da pridejo 
k meni na individualno svetovanje. Na 
razpolago imajo termine v januarju. 
Tako je bilo že lani in ta praksa se je iz-
kazala kot dobra."

 Kot se spomnim, je včasih obstajal 
nekakšen test, na podlagi katerega so 
razbrali posameznikova močna po-
dročja. Kako to poteka sedaj?
"Teh testov ni več, so pa druge tovrstne 
možnosti. V oktobru smo bili na Centru 
za informiranje in poklicno svetova-
nje v Ljubljani, obiskali smo tudi Vrti-
ljak poklicev v Škofji Loki, v decembru 
smo izpolnjevali elektronski vprašalnik 
o poklicni poti. Učencem skušamo po-
nuditi čim več informacij, da bi se lažje 
odločili. Od njih pa je odvisno, kako se 
na koncu odločijo."

 K lažji odločitvi pripomorejo tudi 
informativni dnevi. Verjetno svetuje-
te, da izkoristijo vse termine.
"Tako. Če imajo le možnost, naj gredo 
pogledat na različne šole. Nekatere 

organizirajo tudi dneve odprtih vrat, 
delavnice, različne aktivnosti v dopol-
danskem času, ki so za učence zani-
mive ... Spodbujam jih, da se jih ude-
ležijo, dobijo širok spekter informacij, 
na katero srednjo šolo se vpisati. Na 
informativne dneve gredo lahko tudi 
že osmošolci."

 Sistem omogoča, da izobrazbo lah-
ko pridobiš tudi kasneje, tako da ni 
nič zamujeno, pa vendarle odločitev 
za srednjo šolo je pomembna.
"Staršem vedno rečem, naj poslušajo 
otroka, naj prepustijo odločitev njemu, 
pri tem pa mu stojijo ob strani in sve-
tujejo, saj so prav oni tisti, ki otroka 
najbolje poznajo. Tudi če izberejo nižji 
izobraževalni program, kot bi si starši 
želeli, niso zaprte poti. Z redkimi izje-
mami se povsod da šolanje nadaljevati 
na višji ravni. Učitelji svetujejo, naj se 
učenci v primeru, ko jim v osnovni šoli 
ne gre dobro, ne odločijo za vsako ceno 
za gimnazijski program, temveč raje 
izberejo stopnjo nižje in imajo potem 
boljše ocene, boljšo samopodobo. Če si 
določen poklic resnično želijo, je vedno 
pot, da to tudi dosežejo."

Devetošolci se odločajo o svoji prihodnosti
S Tatjano Šušteršič, svetovalno delavko na Osnovni šoli Medvode, smo se pogovarjali  
o odločanju učencev za srednjo šolo. Lani se jih je pri njih največ vpisalo na 
gimnazijo. "Odločitev naj na koncu sprejme otrok," pravi.

Tatjana Šušteršič, svetovalna delavka na OŠ Medvode, učencem svetuje, naj se pri uspehu 
potrudijo, saj pri vpisu na srednje šole šteje vsaka točka.

Informativni dnevi v srednjih 
šolah in dijaških domovih bodo 
9. in 10. februarja, zadnji rok za 
oddajo prijavnice za vpis v prvi 
letnik je 5. april, do 25. aprila 
bo še možnost morebitnih 
prenosov prijav.



 Katere smeri učence najbolj zanimajo? So to, kot jim pra-
vijo, poklici prihodnosti ali ne?
"Niti ne. Z obiskom Centra za informiranje in poklicno svetova-
nje smo jim želeli predstaviti, kateri so zaželeni poklici, katere 
kadre podjetja najbolj iščejo, a učenci večinoma še ne gledajo 
tako daleč naprej. Tudi zato bi radi uvedli novost, da bi naši 
učenci imeli že v naslednjem šolskem letu možnost obiskati 
katero izmed podjetij v občini, kjer bi lahko v živo videli, kako 
poteka delo, kaj pomeni, če se izobraziš za določen poklic. Inte-
res okoliških podjetij v tej smeri je, saj želijo pridobiti domači 
kader. Menim, da bi bila za učence to dobrodošla izkušnja."

 Vpliv na odločitev imajo tudi ocene v osnovni šoli. 
"Ocene seveda so pomembne, saj se upoštevajo v primeru ome-
jitev vpisa. Pred kratkim se je na naši šoli predstavila Gimnazija 
Škofja Loka in dejali so, da za učence, ki imajo manj kot 150 
točk, pričakujejo, da bi lahko imeli več težav. Je pa res, da včasih 
kateri od učencev dozori šele v srednji šoli, kjer ima potem lepše 
ocene. Učence spodbujamo, da ocene izboljšajo sedaj, ko je še 
čas, ko se še da kaj spremeniti. Želimo jim dopovedati, da vsaka 
točka šteje."

 Zgodi se, da učenec ni odločen, ali bi šel na isti šoli na tri-
letni ali štiriletni program. Na začetku šolskega leta je moč 
med programi tudi še prehajati, se prepisati, če se izkaže, da 
odločitev ni bila pravilna.
"O možnostih prepisa se lahko pozanimajo pri svetovalni službi na 
konkretni srednji šoli. Vedno je dobro imeti več in celostne infor-
macije. Maksimalno naj izkoristijo informativna dneva, povpraša-
jo tudi po teh možnostih. Svetujemo, da gredo z otroki na informa-
tivna dneva tudi starši."
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Devetošolci za pomoč pri odločitvi dobijo kar nekaj gradiva, 
v katerem so med drugim predstavljeni srednješolski pro-
grami in šole. Med njimi je Vpisnik, v katerem so podane 
tudi informacije o najbolj iskanih poklicih.
Kot je pojasnjeno, v Svetovnem gospodarskem forumu 
(WEF) napovedujejo, da bo prihodnost čez deset, dvajset 
let precej drugačna. V raziskavi ugotavljajo, da naj bi bilo 
v naslednjih letih ukinjeno kar 7,1 milijona delovnih mest 
v petnajstih največjih razvitih državah in v državah v ra-
zvoju, in sicer največ v pisarniškem in administrativnem 
delu. Na drugi strani pa napovedujejo, da bo nastalo okrog 
2,1 milijona novih delovnih mest, predvsem na področjih 
računalništva, matematike, nano- in biomedicine.
Kot navajajo, bodo najbolj iskani programerji, računalni-
čarji, kemiki, farmacevti, zdravniki, dermatologi, lepotni 
kirurgi, svetovalci za prehrano, zobozdravniki, zdravstveni 
delavci in negovalci na domu. Povpraševanje bo večje za 
višje izobražene, kot so inženirji strojništva, gradbeništva 
in elektrotehnike.

Najbolj iskani poklici
Številna delovna mesta naj bi bila  
v naslednjih letih ukinjena, nastala 
bodo nova.





Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto,  
9. in 10. februarja 2018:

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

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

V šolskem letu 2018/19  bomo v Šolskem centru Škofja Loka tudi mizarje izobraževali kot vajence.

IZOBRAŽEVANJE V ŠOLSKEM CENTRU ŠKOFJA LOKA  POTEKA 
V TESNEM SODELOVANJU Z GOSPODARSTVOM

Poklicno in strokovno izobraževanje v novi dobi zaposlovanja pridobiva vse več zanimanja 
s strani delodajalcev. Vedno bolj so iskani kadri, ki imajo praktična in strokovna znanja ter 
delovne izkušnje v podjetjih. 
V Šolskem centru Škofja Loka smo na področju strojništva, avtoremontne dejavnosti in lesar-
stva zagotovili moderno učno okolje s sodobnimi tehnologijami in individualnim pristopom. 
Izobražujemo mladino in odrasle, da se usposabljajo in razvijajo svoje sposobnosti, kreativ-
nost, inovativnost in podjetnost tako v šoli kot pri delodajalcih doma in v tujini. Naši dijaki 
dosegajo odlične rezultate tudi na področju matematike, fizike, angleščine in na tekmovanjih 
v različnih športnih panogah. Priložnost za osebni razvoj ponujamo vsem, ki so pripravljeni 
vložiti trud in delo ter skupaj s strokovno usposobljenimi profesorji in v sodelovanju z delo-
dajalci zgraditi temelje za odlično poklicno kariero.

V šolskem letu 2018/19 bomo v Šolskem centru Škofja Loka izobraževali po vajeniški obliki 
izobraževanja za poklice: oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik in mizar. Vajeniška 
oblika izobraževanja je namenjena vsem mladim, ki si želijo pridobiti poklic pretežno z delom 
in usposabljanjem v podjetjih. Vajenci bodo sklenili vajeniško pogodbo z delodajalcem in se 
bodo istočasno izobraževali v šoli in usposabljali v podjetju, hkrati pa bodo dobili tudi vajeni-
ško nagrado. S postopnim vključevanjem v delovne procese  bodo vajenci prevzemali vedno 
bolj odgovorne naloge v podjetju.
V Šolskem centru Škofja Loka ponujamo izobraževanje za široko paleto poklicev različnih sto-
penj zahtevnosti v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter v programih 
poklicno tehniškega, srednjega strokovnega in višješolskega izobraževanja.

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

AVTOREMONTNA 
DEJAVNOST 
avtoserviser
avtokaroserist
avtoserviserni tehnik (PTI)

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

Šolski center Škofja Loka, 
Podlubnik 1b, 

4220 Škofja Loka
telefon: 04/506 23 00

info@scsl.si, www.scsl.si.

Več kot polovico izobraževanja za poklic 
oblikovalec kovin-orodjar in strojni mehanik 
po sistemu vajeništva vajenec opravi pri 
delodajalcu z verificiranim učnim mestom, 
lahko v Sloveniji ali v tujini, in za to prejme 
tudi vajeniško nagrado.  
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V Zbiljah je bilo 5. januarja slovesno. Tamkajšnji prostovoljni 
gasilci so dobili poseben obisk prijateljev iz PGD Šalka vas, 
ki je imel tudi poseben namen: podpis listine o pobratenju. 
Prisostvovali so mu predstavniki obeh društev, gasilskih zvez 
in lokalne oblasti.
Obisk so začeli pri županu Medvod Nejcu Smoletu, nadaljeva-
li pa v Zbiljah s posaditvijo lipe v znak prijateljstva. Posadila 
sta jo predsednika društev Jože Šiler in Branko Kocjan. Sledilo 
je odprtje razstave v zgornjem nadstropju društva, na kate-
ri so slike od nastanka društva do danes. Zaključek je bil z 
osrednjo slovesnostjo v gostišču Jezero. Pripravili so kulturni 
program, predstavitev zgodovine obeh društev, za konec pa 
podpis listine o pobratenju. 

SODELOVANJE TRAJA DESET LET

Za PGD Zbilje je to sploh prvo pobratenje, da so izbrali prav 
društvo iz kočevske gasilske zveze, pa ni naključje. Takole 
je pojasnil voditelj dogodka in domači gasilec Matic Herceg: 
"PGD Zbilje in PGD Šalka vas sta majhni društvi. Srčnost, na-
tančnost in tekmovalnost ju je pripeljala do te mere, da vsak, 
ki se vsaj malo spozna na gasilstvo, točno ve, kdo in kaj sta. 
Zadnje desetletje je bilo za dosti članov iz našega društva Ko-
čevje drugi dom. V tem času smo se udeležili štirih olimpijad, 
zmagali na veliko tekmah in tako lahko z gotovostjo rečemo, 
da smo postali eno izmed najbolj uspešnih društev glede na 
tekmovanja z mladino v Sloveniji. Naših uspehov pa niti pri-
bližno ne bi bilo, če ne bi imeli ob sebi Kočevcev, ki so nam 
nudili pomoč vsako sekundo, ko smo bili pri njih. In teh ni 
malo. Šteli bi jih lahko v mesecih. Z njihovim znanjem, na-
tančnostjo in predanostjo smo skupaj sestavljali delčke mo-
zaika z naslovom uspeh."
PGD Šalka vas je bilo ustanovljeno leta 1908 in bo letos pra-
znovalo 110 let. Je društvo druge kategorije. Trenutno ima 185 
članov. Letno beležijo med dvajset in petindvajset interven-
cij. Na drugi strani je PGD Zbilje kar nekaj mlajše društvo, 

ustanovljeno leta 1955. V svojih vrstah imajo več kot 130 pol-
noletnih članov, 70 pa je mlajših od 18 let. "To je naše prvo 
pobratenje. Je plod desetletnega sodelovanja s PGD Šalka vas 
in celotno Gasilsko zvezo Kočevje. Za nas je to pomemben do-
godek in zelo smo počaščeni, da je do pobratenja prišlo," je 
povedal Jože Šiler, predsednik PGD Zbilje, in dodal, da je želja 
predsednikov in interes obeh društev, da bo listina o pobra-
tenju samo še okrepila prijateljske vezi med njimi. To ju ne 
nazadnje obvezuje tudi listina o pobratenju. 

PODŽUPAN KOČEVJA: "SODELOVANJE RAZŠIRITI  
ŠE NA DRUGA PODROČJA"

Pobratenja je vesel tudi Miha Šušteršič, predsednik Gasilske 
zveze Medvode, ki je ob tem povedal: "Da medvoški gasilci de-
lamo in sodelujemo z gasilci iz Kočevja, je dokaz tudi iz arhi-
va delovanja naše zveze. Tako predsednik PGD Šalka vas kot 
Gasilske zveze Kočevje sta med nagrajenci naše zveze, tako da 
medsebojno sodelovanje poteka že dolgo in si ga želimo tudi v 
prihodnje." Predsednik Gasilske zveze Kočevje Anton Jurkovič 
pa je med drugim dejal: "Začetki sodelovanja med društvoma 
segajo v leto 2008. Takrat ste dosegli prvo mesto na državnem 
tekmovanju. Zastavili ste si visoke cilje in spoznali, da potre-
bujete nekoga, ki vam bo nudil dodatno znanje ali pomoč. Po-
iskali ste prave ljudi. Medsebojno sodelovanje je v poznejših 
letih preraslo v prijateljstvo. Leta so minevala, srečevali smo 
se čedalje pogosteje na več področjih. Vaši uspehi so bili tudi 
naši uspehi. Spoznali smo čudovite prijatelje."
Zbrane sta nagovorila tudi župan Medvod Nejc Smole in pod-
župan Kočevja Roman Hrovat, ki je poudaril, naj to prijatelj-
stvo postane primer dobre prakse tudi za lokalne skupnosti: 
"Z županom Medvod sva se že pogovarjala in upam, da bomo 
to vaše sodelovanje razširili še na druga področja."

Prvo pobratenje za zbiljske gasilce
Listino o pobratenju so podpisali s PGD Šalka vas, ki je članica Gasilske zveze Kočevje, 
in s tem uradno zapečatili desetletno prijateljsto.

Listino o pobratenju so ob prisotnosti predstavnikov obeh gasilskih 
zvez in lokalnih oblasti podpisali predsednika in poveljnika obeh 
društev, za PGD Zbilje Jože Šiler in Anže Šilar, za PGD Šalka vas pa 
Branko Kocjan in Branko Gorenčič. 

ZIDARSTVOinAVTOPREVOZI

MRAK
ZIDARSTVOinAVTOPREVOZI

MRAK

www.zidarstvo-mrak.si

Studenčice42,Medvode
tel:(01)3617603
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Komandir Policijske postaje Medvode 
Feliks Strehar ocenjuje, da je bila v lan-
skem letu varnostna situacija v obeh 
občinah (Medvode in Vodice), ki ju po-
krivajo, zelo dobra. Manj kot predhodno 
leto je bilo kriminala, enako velja tudi 
za kršitve javnega reda, več pa je bilo 
prometnih nesreč, od katerih sta se dve 
končali s smrtnim izidom. 
V lanskem letu so medvoški policisti 
obravnavali 516 kaznivih dejanj, kar je 
občutno manj kot predlani, ko jih je bilo 
691. Njihova raziskanost je bila 53,4-od-
stotna in je ostala na enakem nivoju 
kot v preteklih letih. Uspešno so razreši-
li oba ropa, v katerih sta storilca za tarči 
vzela dostavljavca prehrane in trgovino. 
"Žal je treba poudariti, da smo v obeh 
občinah znova obravnavali veliko števi-
lo vlomov v stanovanjske objekte, zlasti 
hiše. Število teh kaznivih dejanj je bilo 
podobno kot v letu 2016, smo pa popra-
vili njihovo raziskanost, ki je bila 32-od-
stotna, kar je posledica kakovostnejših 
ogledov krajev kaznivih dejanj in boljše 
obveščenosti javnosti o tej problemati-
ki," je dejal Strehar in tudi na tem me-
stu občane pozval, naj bodo še naprej 
pozorni na sumljive osebe in vozila, ki 
se zadržujejo v njihovi okolici, o svojih 
zaznavah pa naj takoj obvestijo policijo 
na interventno številko 113 ali na ano-
nimno telefonsko številko policije 080 
1200. "Zaželeno je, da občani sporočijo 
čim več podatkov o sumljivih osebah ali 
storilcih kaznivih dejanj, tako o njiho-
vem videzu, oblačilih in obutvi kot tudi 
o vozilu, s katerim se pripeljejo, in nači-
nu govora, če so se morebiti s to osebo 
pogovarjali," je svetoval. 
Kot je poudaril Strehar, je za zagotavlja-
nje varnosti zelo pomembno dobro so-
delovanje med občani in policijo, saj je 
za policiste dragocena vsaka informaci-
ja, tudi če se sumi izkažejo za neuteme-
ljene. "Za policijo je dobra vsaka infor-
macija in vsako tudi preverimo. Poleg 
tega je zelo verjetno, da tedaj, ko smo 
policisti prisotni na nekem območju, 
ne bo prišlo do kaznivih dejanj, ko pa 

nas ni, hitreje pride do vlomov oziroma 
tatvin." V zimskem obdobju sicer storil-
ci najpogosteje vlamljajo med 16. in 22. 
uro, kar velja tudi za konce tedna, ko se 
zmrači oziroma stemni, ljudje pa gredo 
po opravkih. "Storilci še vedno vlamlja-
jo na klasičen način – z naviranjem ali 
uporabo vzvoda. Njihove namere lahko 
preprečite z vgradnjo protivlomnih vrat 
in oken, nadzornih kamer in alarmnih 
sistemov, priporočamo pa tudi, da vre-
dnejših predmetov in večjih količin de-
narja ne hranite doma."
Na območju PP Medvode se je lani zgo-
dilo 128 (129 v letu 2016) prometnih ne-
sreč, od tega 43 (predlani 47) s telesnimi 
poškodbami, dve – zgodili sta se na av-
tocesti – pa sta terjali življenji motori-
sta in voznika osebnega vozila. Policisti 
so ugotovili 2841 (predlani 2613) kršitev 
cestnoprometnih predpisov. "Porast iz-
vedenih represivnih ukrepov je kar skrb 
vzbujajoč, še posebej, ker med prekrški 
še vedno izstopajo tisti, ki so vzrok za 
najhujše prometne nesreče, torej vožnja 
pod vplivom alkohola, prekoračitev hi-
trosti, izsiljevanje prednosti in prekr-
ški, povezani s šibkejšimi udeleženci v 
prometu – pešci, kolesarji in motoristi. 
Tem kršitvam bomo tudi letos posvečali 

največ pozornosti," je opozoril Strehar. 
Na področju javnega reda in miru lani 
hujših kršitev ni bilo. Število obravna-
vanih kršitev javnega reda se je v pri-
merjavi z letom 2016, ko jih je bilo 301, 
zmanjšalo na 244. "V glavnem je šlo za 
prekrške na javnih krajih, tako po za-
konu o varstvu javnega reda in miru 
kot v povezavi s prepovedanimi droga-
mi. Slednjih je bilo približno toliko kot 
leta 2016." Več pozornosti kot običajno 
so lani policisti zaradi spremenjene 
zakonodaje namenili tudi upoštevanju 
zakona o prijavi bivališča in načinu pri-
javljanja gostov na obisku. Predvsem so 
najemodajalce preko Airbnb opozarjali, 
da morajo ustrezno registrirati svojo 
dejavnost, sicer bodo v prekršku. 
Kadrovska zasedenost, na PP Medvodah 
je trenutno 85-odstotna, je po oceni ko-
mandirja zadovoljiva, čeprav si želijo in 
v tem letu tudi obetajo dodatnih poli-
cistov. Lani so po več letih zastoja spet 
prejeli nova službena in civilna vozila 
ter uniforme, posodobili so jim tudi ra-
čunalniško opremo. "Letos načrtujemo 
še ureditev okolice policijske postaje, ki 
je bila obnovljena v letu 2016, dobili naj 
bi tudi še dodatna vozila in nova zašči-
tna sredstva," je še povedal Strehar. 

Kriminala manj, a vlomov še vedno veliko
Medvoški policisti so v lanskem letu obravnavali za četrtino manj kaznivih dejanj  
kot v letu 2016, med njimi tudi dva ropa, ki so ju uspešno preiskali. Občane pozivajo  
k previdnosti zaradi nevarnosti vlomov.

Feliks Strehar, komandir Policijske postaje Medvode
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Dan samostojnosti in enotnosti praznujemo 26. decembra, 
nekaj dni prej, 22. decembra, pa je v Kulturnem domu Medvo-
de v organizaciji Občine Medvode in Javnega zavoda Sotočje 
ter v režiji Sabine Spanjol potekala osrednja občinska priredi-
tev v počastitev tega pomembnega praznika. 
Letošnja prireditev je postregla z zanimivim kulturnim pro-
gramom, v katerem so nastopili Eva Hren, kitaristka in pevka 
zabavne glasbe, Grega Štular, ki se ukvarja z modelarstvom 
in je ob glasbi predstavil točko z modelom letala, Matej Ulčar 
in KUD Smlednik. Del programa je bil tudi video avtorja Maxa 
Petača. 
Slavnostni govornik je bil Leon Merjasec, občinski svetnik 
SDS. "Brez enotnosti ne bi bilo samostojnosti. To smo Slovenci 
dokazali s plebiscitarno odločitvijo in s tem dobili svojo sa-
mostojno suvereno državo Slovenijo. Po tem času smo posta-
li mednarodno priznana država, člani združenih narodov, 
vstopili v šengensko območje in prevzeli evro. Zato naj gre 
vse priznanje vsem političnim akterjem tistega časa. Najve-
čje priznanje pa gre seveda tistim, ki so se in smo se 23. de-
cembra 1990 odpravili na volišča," se je Leon Merjasec v svo-

jem govoru ozrl v preteklost. Svoje misli pa je namenil tudi 
sedanjosti in prihodnosti: "Po 27 letih ponovno prihaja čas, 
v katerem bomo znova potrebovali enotnost, da premaga-
mo dosedanje ovire. Slovenci smo zmogli, ker smo verjeli in 
stopili skupaj. Slovenci skupaj namreč zmoremo vse. To smo 
že dokazali. Življenje nam bo prineslo še mnogo preizkušenj 
in težav, kljub temu ne smemo izgubiti upanja. Da pa bomo 
lahko kos novim nalogam, ki nam jih bo v prihodnje prineslo 
življenje, bomo prej ali slej morali poiskati novo ravnovesje 
in drugačno etiko, takšno, ki bo temeljila na vrednotah so-
delovanja in iskanja kompromisov, ne pa izključevanja in 
poglabljanja medsebojnih nesoglasij. Tako sodelovanje v za-
dnjem času kažemo v naši občini, kjer napredujemo, sicer z 
majhnimi koraki, vendar na vseh področjih. Ne gre vse brez 
problemov in težav, vendar jih slišimo, se slišimo in usklaju-
jemo. Leto 2018 v naši občini začenjamo s težko pričakovano 
investicijo, tako imenovano kohezijo. Pri tem projektu mora-
mo še posebno pokazati našo skupno enotnost." 
V govoru je med drugim še poudaril, da bodimo veseli za naš 
praznik dneva samostojnosti in enotnosti, bodimo ponosni, 
da bodo ponosni tudi naši zanamci, na nas in na našo do-
movino.

Brez enotnosti ne bi bilo samostojnosti
Slavnostni govornik na osrednji občinski prireditvi v počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti je bil Leon Merjasec, član občinskega sveta.

Slavnostni govornik je bil član občinskega sveta Leon Merjasec. 
/ Foto: Iztok Pipan

Matej Ulčar in KUD Smlednik so obudili spomine na leto 
osamosvojitve. / Foto: Maja Bertoncelj

Kitaristka in pevka Eva Hren je poskrbela za glasbeni del ...  
/ Foto: Maja Bertoncelj

... Grega Štular pa za spektakularni vložek z modelom letala.  
/ Foto: Maja Bertoncelj
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Na praznično popoldne 26. decembra so 
imeli krajani krajevne skupnosti Pirni-
če možnost preživeti skupaj. Najprej je 
potekal tradicionalni osamosvojitveni 
pohod.
"Tokratni pohod je enajsti zapored, ba-
kel pa zaradi slabega vremena nismo 
imeli. Zberemo se pri Domu krajanov v 
Pirničah in se podamo na znano pot do 
rojstne hiše Jakoba Aljaža, kjer je krajši 
postanek s kulturnim programom, nato 
pa se vrnemo – letos po isti poti – do 
doma krajanov, kjer poteka druženje, 
letos pa smo v koprodukciji s Kulturnim 
društvom Pirniče pripravili še ogled tu-
ristično-kulturnega dramoleta," je po-
vedala Marjeta Lukežič, predsednica TD 
Pirniče, ki se je na odru predstavila tudi 
v vlogi igralke. Zadovoljna je bila, da so 
turistični in kulturni delavci združili 
moči in skupaj s Krajevno skupnostjo 
Pirniče pripravili prijeten dogodek, ka-
terega glavni namen je bilo druženje. 
Slednje je poudaril tudi Boštjan Kobe, 
predsednik KS Pirniče: "Veseli me, da 
je iz leta v leto več ljudi. Mislim, da bi 
morali to sodelovanje, ki smo ga poka-
zali, gojiti še naprej, da je to začetek str-
pnosti, združevalnosti. To bomo vedno 

bolj potrebovali. V letu 2018 bo na ob-
močju naše krajevne skupnosti potekal 
velik projekt gradnje kanalizacijskega 
omrežja, kjer bo strpnost zelo pomemb-
na in upam, da bo projekt potekal čim 
bolj gladko. "
Sodelovanja med različnimi organizaci-
jami v kraju so veseli tudi v KUD Pirni-
če Predsednik društva Luka Čukajne je 
povedal: "Pristopili smo k organizaciji 

dogodka, ki je namenjen vsem kraja-
nom. Dokazali smo, da se da skupaj 
veliko narediti in spodbuditi aktivno 
udejstvovanje krajanov. Narejen je ko-
rak naprej in morda nas bo prihodnje 
leto sodelovalo še več društev." Na odru 
smo videli premiero turistično kultur-
nega dramoleta Poroka cesarja Janeza 
ali Kako je cesar spoznal svoje ljudstvo v 
režiji Petra Militareva, ki je hkrati avtor 
drugega dela. To je komedija o vsem in 
ničemer hkrati. "Pripravili smo zanimiv 
igrokaz, dramolet, sestavljen iz dveh 
delov, iz originalnega teksta Poroka ce-
sarja Janeza, ki prikazuje cesarja v zanj 
značilnem oblastnem slogu in kako se 
poroči s preprosto kmečko Micko ter 
tako spozna svoje ljudstvo. Drugi del je 
dopisan, v njem pa nastopa preprosto 
podeželsko ljudstvo in preidemo k na-
rodnim običajem. Ker poroči podeželan-
ko, mora priti tudi na kmete in opraviti 
določena kmečka dela. Skratka oblast 
se združi z ljudstvom. V metaforičnem 
smislu gre to skupaj z današnjim dnem. 
Kako bi bilo prav, če bi šla oblast z roko 
v roki z ljudstvom."
Pirniški gledališčniki pester program 
obljubljajo tudi za leto 2018, označili pa 
so ga z besedami "med tradicijo in mla-
dostjo".

V Pirničah pokazali, da znajo sodelovati
Na dan samostojnosti in enotnosti so tamkajšnji turistično društvo, krajevna 
skupnost in kulturno društvo pripravili dogodek, ki se je začel s tradicionalnim 
osamosvojitvenim pohodom, nadaljeval pa s premiero dramoleta in druženjem.

Osamosvojitveni pohod je v Pirničah potekal enajsto leto zapored.

Po pohodu je sledil še turistično-kulturni dramolet. Na fotografiji cesar Janez (Bine Knapič) in 
mojster Jaka (Brane Pečelin).
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Tradicionalno in pristno, v spomin na 
dogodek iz leta 1990. Tistega leta se je 
23. decembra zvečer na Sv. Jakobu zbra-
la množica, ki je pričakala rezultate 
plebiscita, malo po polnoči pa se jim je 
pridružila večina ministrov prve demo-
kratično izvoljene slovenske vlade na 
čelu s predsednikom Lojzetom Peterle-
tom. Od takrat naprej je množiča ljudi, 
pravih domoljubov, 26. decembra, na 
dan samostojnosti in enostnosti, na Sv. 
Jakobu vsako leto. 

LOJZE PETERLE: TUKAJ UŽIVAM  
NE GLEDE NA VREME

Janez Šušteršič iz organizacijskega od-
bora Sv. Jakob 1990 vselej poudari, da 
je to praznovanje na ta dan z najdalj-
šo tradicijo in brez vabil. Ljudje pridejo, 
ne glede na vreme. Tako je bilo tudi 26. 
decembra 2017. Praznično idilo sta ob-
časno motila dež in veter. Slovesnost se 
je začela s sveto mašo za domovino, ki 
jo je daroval dr. Andrej Poznič. Nadalje-
valo se je s kulturnim programom na 
prostem pred cerkvijo. Pripravilo ga je 
Društvo Blaž Potočnikova čitalnica iz 
Šentvida, s pesmijo pa ga je obogatil 
Moški pevski zbor Župnije Preska. Slav-
nostnega govornika ni bilo, smo pa v 
množici opazili kar nekaj znanih obra-
zov, tudi Lojzeta Peterleta. Na Svetem 
Jakobu je redno in tudi zanj je to poseb-
no praznovanje. "Tukaj ves čas gori luč, 
ki ne more ugasniti, ker ni na sončno 
energijo, ampak je na srčno energi-
jo. Mene ta luč ves čas greje in me bo, 
dokler bom. Želel bi si, da je tako tudi 
z drugimi. Kadar pridem sem, srečam 
ljudi, ki praznujejo to našo slovensko 
odločitev za svobodo, samostojnost. Tu-
kaj uživam ne glede na vreme," je po-
vedal Lojze Peterle. Nekaj besed je na-
menil tudi pomenu besede domovina: 
"Domovino imamo samo eno in smo ji 
zavezani, zato smo smo tudi naredili ti-
sto, kar smo takrat obljubili. Domovina 
ostaja tisto, iz česar živiš, in tudi tisto, 
za kar živiš. Tudi ko nismo imeli drža-
ve, smo imeli domovino, jezik, kulturo. 

Želel bi, da nam ostane tista vrednota, 
iz katere lahko črpamo." Spregovoril je 
Sloveniji danes in obetom za naprej. "Na 
nekaterih področjih je Slovenija dobro 
shodila, na nekaterih še ni. Marsikje 
čutimo več preteklosti kot novih časov 
in nove generacije bodo imele kar nekaj 
dela. Mi smo takrat slovensko ladjo od-
klopili od nekega konvoja, ki je vozil v 
napačno smer. Sedaj imamo oblast, kot 
jo volimo, in imamo demokracijo, da 
lahko volimo tudi drugače. Mislim, da 

bo Slovenija vendarle napredovala k ve-
čji zrelosti v smislu skupnih ciljev, kot 
smo jih znali nekoč že postaviti. Smo 
uspeli, ker smo delali skupaj. Manjka te 
volje, da bi skupaj še kaj dosegli. Želim 
si zdrave slovenske medsebojnosti, ki bi 
nam pomagala, da bi storili tisto, kar za 
svoje skupno dobro še moramo."
Po koncu uradnega dela so se nekate-
ri še malce zadržali pred cerkvijo in se 
podružili, večina pa je odšla na toplo v 
dolino.

Praznovanje na srčno energijo
Kljub slabemu vremenu se je na Svetem Jakobu v počastitev dneva samostojnosti  
in enotnosti znova zbralo veliko ljudi. Slavnostnega govornika tokrat ni bilo.

Kulturni program je pripravilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica iz Šentvida, s pesmijo pa  
ga je obogatil Moški pevski zbor Župnije Preska. 

Redni obiskovalec na Sv. Jakobu je tudi Lojze Peterle (v rdeči jakni), ki pravi, da je to 
praznovanje na srčno energijo.
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Sv. Štefan je bil diakon v Jeruzalemu. Velja za krščanskega 
zavetnika konj in druge živine. Ljudsko izročilo mu pripisuje 
čudežno moč, saj je z znamenjem križa ukrotil divjega konja, 
da je ta pokleknil predenj. Na dan, ko goduje sv. Štefan, v Hra-
šah že petnajsto leto pri cerkvi sv. Jakoba, ki letos obeležuje 
devetsto let, blagoslovijo konje in njihove lastnike. 
Da bi bili konji močni in zdravi, jih je po sv. maši žegnal smle-
ški župnik Tomaž Nagode. Parada je letoš štela okoli trideset 
mogočnih konjev. Vsi konjeniki in ostali udeleženci so dobili 
blagoslovljeno sol v ličnih vrečicah. Turistično društvo Hraše in 
Jahalni center Janhar sta pripravila tudi pogostitev vseh obi-
skovalcev.  Da ima blagoslov konj resnično dolgo tradicijo priča 

rokopis iz desetega stoletja, ki je nastal v nemškem mestu Trier. 
O imenitnih slavnostnih obredih ob blagoslovu konj na sloven-
skem priča tudi Valvasor v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske. 
Tako izvemo, da je blagoslov že takrat potekal v vseh tedanjih 
slovenskih pokrajinah.

Za močne in zdrave  
konje
Pri cerkvi sv. Jakoba v Hrašah je potekal 
tradicionalni blagoslov konj.

Pri cerkvi sv. Jakoba je smleški župnik Tomaž Nagode blagoslovil 
trideset konj.

MAŠA LIKOSAR, FOTO: MATIC ZORMAN

Leta 2001 se je v glavi Ivana Romška, organizatorja Srečanja 
prijateljev na štefandan in člana Kluba lastnikov in ljubiteljev 
klasičnih motociklov C.M.O.C., rodila ideja, da bi se na dan sv. 
Štefana srečalo čim več ljubiteljev starodobnih vozil, predvsem 
z namenom druženja in zagotovo tudi žegnanja voznikov ter 
njihovih vozil. Na začetku so sodelovali le trije moto klubi, da-
nes jih je toliko, da jih organizator na pamet ne zna našteti 
vseh, poleg svojega kluba pa je omenil še moto kluba iz Med-
vod in Goričan, iz katerih je največ motoristov. 
To srečanje je zadnje srečanje starodobnih motoristov v letu, 
zato nazdravijo tudi na srečno vožnjo v novem letu. Vozni-
ki starodobnikov se v jutranjih urah zberejo v Dragočajni v 
kampu, kjer se tradicionalno okrepčajo z jajci. Parada kre-
ne proti Šentvidu v Ljubljani, nadaljujejo pot v Vodice, kjer 
obiščejo prijatelje Moto kluba Mak, nato pa se na Skaručni 
odvije osrednji dogodek – blagoslov voznikov in vozil. Pro-
menadna vožnja in razkazovanje starodobnikov se končata 
v Valburgi, kjer jih pričaka pogostitev. Letos se je zbralo okoli 
25 starodobnikov, najstarejši iz leta 1934. Romšek poudari, da 
pri njih startnine ni, so pa odprti za prostovoljne prispevke, s 
katerimi pokrijejo stroške paradne vožnje. Takoj po vstopu v 

novo leto se ljubitelji starodobnikov ponovno snidejo v Sežani 
na tradicionalnem, tokrat že 22. zimskem srečanju za klasič-
ne motocikle. Priredijo vožnjo po Krasu in okolici, okusijo pa 
tudi lokalno kulinariko. 
Ljubiteljem starodobnih vozil se zdi zelo pomembno poudariti, 
da se status starodobnika ne pridobi kar tako, obstajajo poseb-
ni pogoji in prav vsi morajo biti izpolnjeni. Status vozilu dode-
li organ za posamično odobritev vozil po predhodnem mne-
nju Tehniškega muzeja Slovenije. Podeli se lahko le vozilu, ki je 
starejše od trideset let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, 
da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in 
ki zaradi tega svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ni 
namenjeno redni uporabi, ampak se uporablja predvsem na 
prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila. Lastni-
ki vozil, ki pridobijo status, gojijo posebno strast do svojih staro-
dobnih motorjev in avtomobilov, pravijo, da živijo poseben stil 
življenja in v svoja vozila vlagajo ogromno energije.

Sodobni konjeniki na 
starodobnikih
Na dan, ko Slovenija praznuje 
samostojnost in ko goduje sv. Štefan, 
ljubitelji starodobnikov namesto pravih 
konj blagoslovijo svoje jeklene konjičke.

Srečanje prijateljev na štefandan je združilo petindvajset 
starodobnikov.
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V Športni dvorani Medvode je bila 16. decembra dobrodelna 
novoletna prireditev z obiksom dedka Mraza. Gre za tradici-
onalni dogodek, ki je potekal pod okriljem medvoških Soci-
alnih demokratov, tokrat pa je bila prvič organizator Plesna 
šola Urška Medvode.
"S pomočjo več lokalnih podjetij smo organizirali brezplačno 
dobrodelno predstavo za medvoške otroke, kamor smo pova-
bili tudi dedka Mraza, ki jih je obdaril. Trudimo se ustvariti 
novoletno vzdušje in z dobrodelnostjo otrokom pripraviti ne-
pozabno doživetje. Letos so plesalci Plesne šole Urška pripra-
vili predstavo Dedek Mraz bo dobil darilo in skupaj z gledalci 
so na koncu priklicali tudi dedka Mraza. Ta je seveda prine-
sel težko pričakovana darila, ki jih ne bi bilo brez dobre volje 
in srčnosti lokalnih podjetij. Tokrat smo zbrali za dva tisoč 
evrov denarnih sredstev in s tem denarjem pripravili 200 da-
ril v vrednosti 10 evrov. Verjetno je to eden redkih takšnih 
projektov. Zahvala gre tudi Javnemu zavodu Sotočje Medvo-
de, ki nam brezplačno odstopi športno dvorano," je pojasnila 
Darja Šuster iz Plesne šole Urška Medvode.

Otroci so se razveselili tako dedka Mraza kot daril in že komaj 
čakajo, da jih spet obišče. Šusterjeva pravi, da bodo tradicijo 
peljali naprej.

Dobrodelni dedek Mraz
Otrokom iz medvoške občine je kot vsako leto prinesel darila.

Dobrodelna predstava in obdarovanje s pomočjo lokalnih podjetij  
/ Foto: arhiv Plesne šole Urška Medvode
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Občina Medvode in Javni zavod Sotočje Medvode sta tudi za 
Veseli december v Medvodah 2017 pripravila pester program, 
ki je privabil množice obiskovalcev.
Najbolj množični prireditvi sta bili Dalmatinski večer v Med-
vodah in silvestrovanje, poln prireditveni prostor pa je bil 
tudi na medvoški tržnici na četrtem tekmovanju v kuhanju 
vina in čaja. Obiskovalci so letos ocenili, da je najboljše ku-
hano vino pripravila Krajevna skupnost Trnovec, najboljši čaj 
pa Občina Medvode. "Sistem je enostaven. Najprej obiskovalci 
na posebni stojnici za tri evre kupijo skodelico z napisom Ve-
seli december v Medvodah, zraven dobijo še tri ocenjevalne 
žetone in potem na stojnicah neomejeno degustirajo kuhano 
vino in čaj, najboljši ekipi pa dajo žeton. Tista, ki jih zbere 
največ, je zmagovalka," je pojasnil Jure Galičič iz Javnega za-
voda Sotočje Medvode, ki je bil organizator dogodka. Ekipam 
so tudi letos priskrbeli vino, sladkor, vodo in stojnico. "Dogo-
dek iz leta v leto raste. Začeli smo s petimi litri vina na ekipo, 
sedaj jim ga priskrbimo petnajst litrov," je še dodal Galičič. 
Obisk je bil letos znova rekorden. Prodali so blizu sedemsto 
skodelic. Kot je bilo slišati med obiskovalci, bi skodelice kupili 
tudi, če bi bile kakšen evro dražje. Na medvoški tržnici je bila 
tudi igrica za otroke, ki jih je nato obiskal še dedek Mraz.
S prižigom prazničnih luči se je odprlo drsališče na parkirišču 

pred knjižnico, ki je novost te zime. Obisk je dober, navduše-
nim drsalcem pa nagaja le vreme. Vstopili smo v leto 2018. V 
medvoški športni dvorani ga je pričakalo med šeststo in se-
demsto obiskovalcev. Odslej naj bi potekalo na prostem, kar 
so si želeli že letos.

Veseli december
Prireditve so bile dobro obiskane, prav tako tudi drsališče.

Če je le vreme primerno, je na drsališču polno vrveža. Drsajo tako 
otroci kot odrasli.
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Zavod Mavrični Bojevniki je proti koncu preteklega leta pri-
pravil prvo strokovno srečanje za starše otrok z ADHD. Gre za 
primanjkljaj pozornosti in motnje hiperaktivnosti, ki sodi v 
skupino vedenjskih in čustvenih motenj. Srečanje je potekalo 
v prostorih OŠ Medvode in je trajalo cel dan. Zastavili so ga 
tako, da so udeleženci imeli čim več priložnosti izvedeti kaj 
novega, pa tudi vprašati in izmenjati izkušnje – s strokov-
njaki, prostovoljci zavoda in med seboj. Zato je bila večina 
programa v obliki delavnic in pogovornih skupin. Vzporedni 
celodnevni program je potekal tudi za otroke. Srečanja se je 
udeležilo 88 staršev in trideset otrok, kar kaže na to, da gre 
za motnjo, ki ni tako redka, kot bi si mislili. Eden izmed pro-
stovoljcev, ki je v zavodu Mavrični Bojevniki zelo aktiven, je 
22-letni Jure Kajzar iz Vaš, ki je tik pred zaključkom študija 
zdravstvene nege.

 Zakaj ime Mavrični Bojevniki?
"Bojevniki zato, ker se bojujejo vsak dan z izzivi, ki jih prinaša 
diagnoza, mavrični pa zato, ker je vsak otrok z ADHD zgodba 
zase, ne glede na to, da imajo vsi enako diagnozo."

 Kot prostovoljec ste del ekipe Mavričnih Bojevnikov. 
Kako bi jo opisali in kakšne so vaše naloge?
"Ekipa Mavričnih Bojevnikov je sestavljena iz prostovoljcev z 
različnih področij in različnih starostnih skupin. Iz srca vsak 
doprinese nekaj svojega. Kot prostovoljci pomagamo na tabo-
rih, ki jih zavod organizira vsako poletje. Gre za enotedensko 
bivanje v naravi. V letu 2017 so prvič potekali trije tabori, na 
katerih je bilo skupaj več kot sto otrok. Na enem taboru je 
okrog petnajst prostovoljcev, ki skrbimo samo za otroke, po-
leg nas pa je še vsaj tako številna tehnična ekipa."

 Kako ste pristali v prostovoljstvu?
"Leta 2016 sem v sklopu zdravstvene fakultete sodeloval v pro-
jektu Po kreativni poti do novega znanja, ki je sofinanciran iz 
evropskega sklada. Povezal sem se s profesorico z zdravstve-
ne fakultete mag. Marijo Milavec Kapun. Njeni sinovi so bili 
že prej prostovoljci na tem taboru in me je povabila zraven. 
Tako sem postal prostovoljec. Vsakega prostovoljca, ki pride 
na novo k nam, najprej čakajo osnovna izobraževanja. Vse-
skozi se nato učiš, dobiš posluh, gradiš na svojem znanju, se 
izpopolnjuješ in rasteš."

 V zavodu ste zelo aktivni in vaše razmišljanje je šlo v 
smeri strokovnih srečanj na temo ADHD.
"Že ko sem bil prvič na taboru, mi je bil zelo všeč. Dobil sem 
nove vpoglede. Ko sva se s profesorico peljala domov, sem ji 
omenil, kako to, da nimamo nobene konference na to temo, 

zakaj je v slovenskem prostoru o tem zelo nizka ozavešče-
nost, zakaj se o ADHD tako malo govori, ko pa nekateri po-
datki kažejo, da sta v vsakem razredu eden do dva otroka s 
to motnjo. Prišli smo do ideje, da bi naredili prvo slovensko 
strokovno konferenco na področju ADHD. Bila je aprila lani 
na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. V sklopu tega 
je bil izdan tudi zbornik na več kot sto straneh in je za bra-
nje na voljo na spletni strani zdravstvene fakultete in na 
spletni strani Zavoda Mavrični Bojevniki. Kogar tematika 
zanima bolj poglobjeno, si lahko zbornik prebere. Odzivi s 
strani udeležencev so bili zelo pozitivni, zato smo začeli raz-
mišljati še o konferenci za starše, ki imajo veliko vprašanj. 
Odzivi so bili zelo pozitivni. Odprlo se nam je veliko poti, idej 
je ogromno. O naslednjih akcijah je še prezgodaj govoriti."

 Kako je biti prostovoljec pri Mavričnih Bojevnikih?
"Po eni strani si po taboru zelo utrujen, ker je to specifična 
populacija, ki zahteva ogromno energije. To pomeni, da mo-
raš biti noč in dan pri stvari, kar je naporno. Po drugi strani 
pa ti ti otroci ogromno dajo. So zapostavljeni, ker pogosto 
'nagajajo' med poukom, v sebi pa imajo zelo velik potenci-
al. Treba je najti njihove pozitivne stvari in na njih graditi. 
Krasno je delati z njimi. Tega se ne da opisati z besedami, 
prav tako kot tudi ne vzdušja na taboru. Meni osebno je biti 
prostovoljec pozitivna izkušnja. Veste, niso vse valute na 
tem svetu denar, so tudi druge stvari, ki jih lahko dobimo 
in dajo človeku na koncu veliko več, kot bi bilo to denarno 
plačilo."

 Zaključujete študij. Kakšni so vaši načrti za naprej?
"Čim prej diplomirati, si nato vzeti nekaj odmora in iskati 
zaposlitev. Še naprej pa bom ostal v prostovoljstvu. Sploh na 
področju ADHD je stvari treba razvijati naprej. Smo v zaostan-
ku v primerjavi s tujino."

Med Mavričnimi Bojevniki
Jure Kajzar iz Vaš je prostovoljec pri Zavodu Mavrični Bojevniki. V Medvodah 
so pripravili prvo strokovno srečanje za starše otrok z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnosti.

Jure Kajzar, prostovljec pri Zavodu Mavrični Bojevniki

»Biti prostovoljec je pozitivna izkušnja. Veste, 
niso vse valute na tem svetu denar, so tudi druge 
stvari, ki jih lahko dobimo in dajo človeku na 
koncu veliko več, kot bi mu dalo denarno plačilo.«
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Medicinske odprave v vas Majiwa v Ke-
niji so se začele leta 2004, mladi Med-
voščanki pa bosta v humanitarno-me-
dicinski odpravi Majiwa 18', ki bo julija 
letos nadaljevala tradicijo kolegov pred 
njimi. Odhajajo za tri mesece, kar po-
meni, da se bodo vrnili konec septem-
bra. S svojim znanjem bodo poskušali 
na različnih področjih zdravstveno-me-
dicinske oskrbe pomagati lokalnemu 
prebivalstvu.

 Lahko za začetek povesta nekaj be-
sed o sami odpravi?
Nadia: "Odprave potekajo pod okriljem 
Sekcije za tropsko in potovalno medici-
no Zdravniškega društva. Niso obvezni 
del študija, temveč potekajo v sklopu 
izbirnega predemeta Tropska medici-
na, na katerega se lahko vpišemo in se 
izobražujemo o tropskih boleznih. Če 
najdeš ekipo, če te to zanima in se vidiš 
v tem, se lahko prijaviš na medicinsko 
odpravo za določeno destinacijo. To je 
celoletni projekt, ki se zaključi z odpra-
vo. Veliko dela je tudi že prej, največ z 
zbiranjem denarja."
Tajda: "So štiri različne stalne slovenske 
odprave. Sami moramo oblikovati sku-
pino, se odločiti, kam bi šli, potem zbra-

ti dovolj finančnih sredstev, sanitetnega 
materiala in druge medicinske opreme. 
Imamo koordinatorje, največ informacij 
pa dobimo od predhodnih odprav, ki nam 
povedo svoje izkušnje. Na eno destinacijo 
gre na leto več odprav, mi bomo tretja le-
tos v Majiwi."
Nadia: "Zato je tudi tako zanimiv projekt, 
ker smo zelo samostojni. Lepo je zaklju-
čiti študij s takšnim projektom."

 Kakšna je sestava vaše odprave?
Tajda: "Smo Urška, Nadia, Tajda in Peter 
– skupina, ki jo sestavljamo dva absol-
venta medicine, absolventka dentalne 
medicine in diplomirana medicinska 
sestra. Združila nas je želja pomagati 
ljudem, ki zdravstvene oskrbe nimajo na 
dosegu roke, tako kot jo imamo mi." 

 Kako to, da sta se prijavili?
Nadia: "Skupina se je oblikovala že pred 
odločitvijo za izbirni predmet Tropska 
medicina. Želeli smo iti na odpravo za-
radi izkušnje, ker imamo radi potova-
nja, in to združiti z medicino. To se mi 
zdi popoln projekt."
Tajda: "Trije smo se poznali že prej, le 
medicinska sestra se nam je priključila 
pozneje. Zanimanje za odprave je sicer 
vedno večje."

 Kam greste, koliko poznate samo 
vas?

Nadia: "Gremo v vasico Majiwa, ki leži 
na jugozahodnem delu Kenije ob Vikto-
rijinem jezeru in je približno sto kilome-
trov oddaljena od večjega mesta Kisumu, 
ki je glavno mesto regije. Večina prebi-
valcev se ukvarja s poljedelstvom in živi 
v zelo skromnih razmerah."
Tajda: "Gre za ruralno okolje. Kenija leži v 
Vzhodni Afriki in velja za turistično razvi-
to deželo, vendar pa je znotraj nje veliko 
neenakosti. Približno polovica prebival-
stva, predvsem v ruralnih področjih, živi 
pod pragom revščine. Problematično je 
tudi zagotavljanje osnovne zdravstvene 
oskrbe, zgolj 20 odstotkov prebivalcev ima 
dostop do zdravstvenega zavarovanja."

 Kakšni so tam zdravstveni proble-
mi, bolezni? S čim predvidevata, boste 
imeli največ dela?
Tajda: "Nekaj s tropskimi boleznimi, veliko 
je malarije, tudi okužb z virusom HIV, a se 
s tem ukvarja druga organizacija. Pričaku-
jemo tudi veliko običajnih bolezni, s kate-
rimi se srečujemo pri nas v ambulantah 
splošne medicine, kot so pljučnice, diare-
ja, prav tako podhranjenosti in kroničnih 
ran, tako da je dobro, da imamo v odpravi 
medicinsko sestro. Kot so nam pojasnje-
vali člani predhodnih odprav, so pričako-
vali več tropske simptomatike, bilo pa je 
veliko povsem običajnih bolezni."

Medvoščanki na medicinsko odpravo v Kenijo
Absolventka medicine Tajda Starman iz Zbilj in absolventka dentalne medicine Nadia 
Ternifi iz Zavrha bosta v štiričlanski humanitarno-medicinski odpravi, ki bo julija za 
tri mesece odšla v majhno vasico Majiwa v Keniji. 

Urška, Tajda, Nadia in Peter – skupina, ki jo sestavljajo dva absolventa medicine, absolventka dentalne medicine in diplomirana medicinska 
sestra. / Foto: arhiv odprave 



Nadia: "Jaz bom prva zobozdravnica v odpravi po dolgem času. 
Veliko bom delala na preventivi, veliko je puljenja zob, česar so 
tam vajeni. Verjetno bomo s seboj vzeli prenosni dentalni stol, 
čeprav ga prejšnje odprave niti niso veliko potrebovale. Ne bomo 
pa imeli številnih aparatur, na katere smo navajeni. Za težje 
primere bomo financirali prevoz v bolnišnico."

 Kakšni so cilji odprave?
Nadia: "Osnovna zdravstvena oskrba lokalnega prebivalstva, 
osnovna zobozdravstvena oskrba, nadaljevanje ambulan-
tnega dela predhodnih odprav, oskrba ambulante z zdravili 
in sanitetnim materialom, preventivno ozaveščanje prebi-
valstva o ustrezni prehrani in pitni vodi, oralni higieni, šir-
jenju nalezljivih bolezni in perinatalnem varstvu."

 Koliko tam ljudje sploh dajo na zdravniško oskrbo?
Nadia: "Mislim, da se kar dosti zanašajo na medicinske od-
prave."
Tajda: "Pomemben del vseh odprav je preventivno delovanje, 
ozaveščanje tudi tamkajšnjega osebja, da vedo, kako pravilno 
in v katerih primerih uporabljati na primer antibiotioke."
Nadia: "Treba je še povedati, da zdravila v Keniji kupujejo tudi 
na tržnicah, ne samo v lekarnah."

 Kje boste stanovali in delali?
Tajda: "V vasi je klinika, na kateri so stalno dve do tri medicin-
ske sestre, laboratorijski tehnik in zdravstveni tehnik." 
Nadia: "Sekcija za tropsko medicino in odprave pred nami so 
s svojimi prispevki omogočile izobraževanje Marwinu, mla-
demu fantu iz vasi, ki z opravljenim šolanjem na njihovi višji 
zdravstveni šoli skrbi za zdravstveno oskrbo v času odsotno-
sti slovenskih odprav." 
Tajda: "Imeli bomo tudi prevajalca, živeli pa v bližini klinike. 
To bodo zelo osnovni bivalni standardi."

 Za vaju bo to zagotovo velika izkušnja.
Tajda: "Zagotovo. Ljudje tam drugače gledajo na človeško življe-
nje kot pri nas."

 Kaj menita, da vama bo prinesla za naprej?
Nadia: "Samostojnost, iniciativnost, da se znajdeš v različ-
nih situacijah in da ne razmišljaš vedno tako popolno."
Tajda: "Tudi drugačen pogled na razmere pri nas, na svet na 
splošno. Pričakujem, da bo to dobra in hkrati zahtevna izku-
šnja. Že pred odhodom je veliko dela."

 Kaj vaju še čaka do takrat?
Tajda: "Glede odprave zbiranje denarja, saj ga moramo zbrati 
dovolj za financiranje sodelavcev, za svoje bivanje, za zdravi-
la, ki jih moramo tam kupiti, za sanitetni material ..."

 Koliko morate zbrati?
Nadia: "Nekaj več kot deset tisoč evrov. Podjetja imajo kar po-
sluh, donacije zbiramo tudi v zameno za izdelke. V ta namen 
že imamo majice pa vrečke."
Se že zelo veselita julija?
Tajda: "Seveda. Kot že večkrat rečeno, pa je do takrat še veliko 
dela."

 Po vrnitvi bosta poročali, kako je bilo?
Obe: "Bova. Se še beremo. Že sedaj pa nas lahko spremljate 
na spletni strani odprave pod imenom Medicinska odprava 
Majiwa 18'."

 Kakšne so vajine želje za naprej?
Tajda: "Nisem se še odločila, malo me vleče v onkologijo. 
Predvsem bi rada delala z ljudmi."
Nadia: "Najverjetneje bom delala v ambulanti in tega se že 
veselim. Poleg tega pa obiskujem še Akademijo za glasbo, kjer 
študiram solo petje. Za kateri poklic se bom odločila, bo pred-
vsem odvisno od priložnosti, ki mi bodo na voljo." 

PETER KOŠENINA

Učitelji in učenci Podružnične osnovne šole Topol so 20. de-
cembra pripravili božično-novoletno predstavo, na kateri so 
pokazali svoje glasbeno in igralsko znanje ter znanje tujih je-
zikov. Medvoški Rotary klub jim je ob priložnosti podaril pro-
jektor, ki ga bodo s pridom uporabljali pri pouku.
Kot vedno ob takih priložnostih je bila mala šolska dvorana 
nabito polna, saj je POŠ Topol močno vpeta v življenje vasi. 
Letos jo obiskuje 34 učencev, skoraj vsi pa so nastopili na no-
voletni prireditvi. Mlajši so peli in plesali, starejši pa sedli za 
klavir ali vzeli v roke saksofon. "Na predstavo smo se inten-
zivno pripravljali tri tedne, potem pa nam jo je zagodlo vreme 
in smo jo bili zaradi izpada elektrike prejšnji teden prisiljeni 
odpovedati. Odziv ljudi je vedno dober, saj so otroci in starši s 
šolo močno povezani, pridejo pa tudi drugi krajani. Kadar se 
pri nas kaj dogaja, se največkrat v šoli," je dogajanje v zadnjih 
tednih povzela vodja POŠ Topol Simona Jarc. Medvoški Rotary 
klub je učitelje in učence šole razveselil s projektorjem, s ka-

terim bodo pouk naredili zanimivejši. Rotarijanci pomagajo 
tam, kjer presodijo, da je njihova pomoč potrebna. "POŠ Topol 
obiskuje tudi nekaj otrok s posebnimi potrebami, ki so morda 
bolj potrebni pomoči, sicer pa delujemo tudi na drugih podro-
čjih. Poleg šol in zdravstvenega doma so na našem seznamu 
prejemnikov pomoči tudi posamezniki, predvsem otroci v 
hudi stiski, ki jim po svojih skromnih močeh pomagamo," je 
ob predaji projektorja dejal predsednik Rotary kluba Medvode 
dr. Tone Gabrijelčič. Podružnična osnovna šola Topol z Rotary 
klubom sodeluje že dolgo, člani kluba pa pomoč obljubljajo 
tudi v prihodnje.

Projektor za zanimivejši 
pouk
Učni pripomoček je učencem POŠ Topol 
podaril Rotary klub Medvode.

Predsednik Rotary kluba Medvode dr. Tone Gabrijelčič in vodja POŠ 
Topol Simona Jarc
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Na Osnovni šoli Medvode so tretji petek v novembru pripra-
vili naravoslovni dan, na dan, ko v Sloveniji obeležujemo dan 
slovenske hrane. Začeli so ga s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom.
"Dan slovenske hrane smo letos na naši šoli obeleževali ne-
koliko drugače. Odločili smo se, da ga združimo z dnevom 
preventive ter ozaveščanjem o zdravem načinu življenja. Po-
tekal je naravoslovni dan z naslovom Dan preventive in tra-
dicionalni slovenski zajtrk. Slovensko kulinariko, zdravo pre-
hrano smo združili z zdravim načinom življenja, pomenom 
gibanja in hkrati razumevanja in sprejemanja drugačnosti. 
Želeli smo opozoriti ter predstaviti, da med nami živijo gi-
balno ovirani ljudje in da je pomembno, da poznamo njihove 
življenjske zgodbe, saj jih le tako razumemo in s tem spre-
jemamo. Na šolo smo povabili predstavnike Zveze za šport 
invalidov Slovenije, ki so nam predstavili življenje invalidov 
in njihovo vsestransko športno udejstvovanje. Učencem so 
na zanimiv način predstavili paraolimpijske igre, športe, v 
katerih aktivno tekmujejo invalidi, pobliže pa so se seznanili 
z zgodbo invalida, ki jim je opisal svojo življenjsko pot in ovi-
re, ki jih je in jih še vedno uspešno premaguje. V telovadnici 
šole so potekale športne delavnice. Skozi različne športne igre 
so učencem pobliže predstavili ovire, s katerimi se invalidi 

srečujejo," je dogajanje opisala Špela Debenak Hafner. Vodja 
celotnega projekta je bila Andreja Čeru.
Pokušina slovenskih tradicionalnih jedi, ki so jih pripravili 
v šolski kuhinji, je potekala v jedilnici šole. Učenci so se se-
znanili z različnimi dobrotami slovenske kuhinje ter med-
tem prisluhnili melodijam instrumentalne izvedbe pesmi 
Čebelar, ki so jo zaigrali učenci šole. Po razredih so pomalicali 
slovenski tradicionalni zajtrk, v odmoru pa so se udeležili še 
gibalnih kotičkov (metanje žogice v koš, pikado, balinčki ter 
polaganje rok). V šoli imajo po novem dva gibalna kotička, v 
njuno pripravo pa so bili vključeni tudi učenci. "Opoldne je 
sledila zaključna prireditev v telovadnici šole. Po razredih pa 
so zaključni prireditvi v okviru razrednih ur potekale eval-
vacije naravoslovnega dneva. Pogovarjali smo se o zdravju, 
o odnosu do življenja ter sprejemanju invalidnosti ter dru-
gačnosti. Naravoslovni dan je bil zelo uspešno izveden in je 
pustil velik vtis in premislek med vsemi sodelujočimi," je za-
ključila Debenak Hafnerjeva.
Kot je pojasnila Damjana Šubic, ravnateljica OŠ Medvode, 
imajo na šoli Dan preventive učenci in učitelji predmetne 
stopnje vsako leto na isti dan, kot je slovenski tradicionalni 
zajtrk: "Dan preventive je vsako leto na drugo temo. S para-
plegiki smo že sodelovali tudi prej, a ne vsako leto. Slovenski 
tradicionalni zajtrk pa imamo za vse učence na šoli. V kuhi-
nji se vsako leto potrudijo, da poleg malice pripravijo degu-
stacijo tudi drugih jedi, povezanih s slovensko tradicionalno 
hrano. Pa tudi za kosilo pripravijo hrano, ki ima pridih tra-
dicije. Letos so skuhali žgance in obaro ter kompot s suhim 
sadjem." Kot je še dejala, je njen namen, da bi v prihodnjem 
šolskem letu v okviru dneva preventive sodelovali tudi učenci 
razredne stopnje, saj je to zelo zanimiv dan in za otroke ne-
pozabna izkušnja. 

Pester naravoslovni dan
Na Osnovni šoli Medvode so združili Dan preventive in tradicionalni slovenski zajtrk. 
Spoznavali so življenje invalidov in njihovo športno udejstvovanje.

V šolski kuhinji so se potrudili in pripravili degustacijo jedi, 
povezanih s tradicionalno slovensko hrano.

Skupaj z invalidi in pod očesom mentorjev so potekale gibalne urice 
v telovadnici.

»Želeli smo opozoriti ter predstaviti, da med 
nami živijo gibalno ovirani ljudje in da je 
pomembno, da poznamo njihove življenjske 
zgodbe, saj jih le tako razumemo in s tem 
sprejemamo.«
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Člani mladinske folklorne skupine KUD 
Oton Župančič iz Sore so konec oktobra 
nastopali na 16. Mednarodnem folklor-
nem, plesnem in glasbenem festivalu 
na Dunaju, od koder so se vrnili s sre-
brno medaljo. Na začetku decembra so 
v domačem kulturnem domu pripravili 
predstavitev dogajanja v glavnem av-
strijskem mestu, ki so jo poimenovali 
Dunaj po Dunaju.
Folkloristi so bili na Dunaju tri dni, na-
stop pa imeli le en dan, zato je ta moral 
biti popoln. Osem parov, ki so nastopali 
na tekmovanju, sestavljajo dekleta in 
fantje, stari od 14 do 19 let. Kljub trde-
mu delu doma so seveda vadili tudi v 
Avstriji, pa čeprav zaradi pomanjka-
nja prostora kar pod milim nebom. Na 
dan tekmovanja so na prizorišču dolgo 
čakali na nastop, nato pa enako dolgo 
na rezultate, kar so opisali kot najtežjo 
stvar celotnega potovanja na Dunaj. Ko-
misijo so s svojim znanjem prepričali in 
osvojili drugo mesto. "Že lani smo imeli 
za plesno revijo pripravljen sedemmi-
nutni ples, ko pa smo izvedeli, da gre-
mo na Dunaj, smo ga morali podaljšati 
na petnajst minut. Ob tem smo morali 

izpiliti koreografijo in narediti ples zah-
tevnejši, če smo želeli prepričati komi-
sijo in gledalce. Pred nastopom smo bili 
malo živčni, ko pa smo bili enkrat na 
odru, smo se sprostili in težav ni bilo," 
je o nastopu na Dunaju dejal Ažbe Do-
lenec, predsednik mladinske folklorne 
skupine. 
Na prireditvi Dunaj po Dunaju so se 
folkloristi zahvalili donatorjem, ki so 

jim nastop omogočili, obiskovalcem pa 
poleg nagrajenega plesa pokazali tudi 
projekcijo fotografij in videoposnetkov 
iz zakulisja. Z njih je bilo razvidno, da 
so plesalci prava druščina in se med 
sabo odlično razumejo, zato se bodo 
Dunaja še dolgo spominjali ne le zaradi 
medalje, ampak predvsem zaradi vse-
ga, kar so tam v treh jesenskih dneh 
doživeli. 

Dunaj po Dunaju
Mladi sorški folkloristi so predstavili ples, s katerim so na mednarodnem festivalu  
v Avstriji osvojili drugo mesto.

Osem parov mladinske folklorne skupine KUD Oton Župančič iz Sore med plesom, s katerim 
so na Dunaju osvojili srebrno medaljo.

MAJA BERTONCELJ

Ob koncu novega leta je tudi čas, ko številni izdelajo svoj kole-
dar. Prav posebnega so lani naredili v Centru starejših Medvode. 
Krasijo ga njihovi stanovalci, motivi pa so povezani s športom 
in rekreacijo.
Pravijo, da je to novost v Sloveniji. "Ideja se nam je porodila na 
podlagi projekta, ki ga je izpeljal The Contilia Retirement Group 
iz Essna v Nemčiji v letu 2014 in je svoje varovance za letni ko-
ledar slikal v znanih pozah (Rocky, Titanic, The Blues Brothers, 
James Bond ...). Torej pri nas ne gre za nič pretirano inovativ-
nega, gre pa za drugačno filozofijo videnja starejših, ki doka-
zujejo, da kljub starosti še premorejo igrivost, kreativnost ter 
smisel za zabavo in rekreacijo," pojasnjujejo v Centru starejših 
Medvode in dodajajo, da so motive za koledar izbrali na temo 
športa: "Stanovalci so na fotografijah predstavljali različne slo-
venske klube in reprezentance ter različne športe. V projekt 
smo povabili tudi slovenske športne klube in reprezentance. 

NK Triglav Kranj nam je na primer daroval dres nogometaša 
in še vstopnice za ogled tekme prve lige, da smo lahko 'naše 
nogometaše' odpeljali tudi na tekmo."
Kot še poudarjajo, so stanovalci pri fotografiranju neizmerno uži-
vali in se zabavali. Izkupiček od prodanih koledarjev bodo name-
nili za nakup materialov in pripomočkov v delovni terapiji centra.

Poseben koledar

Decembrska fotografija z navijači / Foto: Center starejših Medvode
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Lani so v Loškem muzeju skupaj z Galerijo Guler Sanat iz 
Ankare organizirali mednarodno izmenjavo likovnih ume-
tnikov. Medtem ko so v Škofji Loki v maju in juniju gosti-
li turškega umetnika, slikarja Hakana Esmerja, je v Ankari 
ustvarjal slovenski slikar Peter Gaber, doma s Svetja, sicer pa 
član Združenja umetnikov Škofja Loka. Danes zvečer bodo v 
Galeriji Guler Sanat v Ankari odprli razstavo del, ki jih je Peter 
v glavnem turškem mestu naslikal v času izmenjave. S sli-
karjem smo se pogovarjali pred odhodom v Turčijo.
Peter Gaber je v mesecu in pol bivanja v Turčiji, od tega je v 
ateljeju preživel dober mesec, naslikal kar 17 del, ki bodo ta 
čas na ogled v eni večjih ankarskih zasebnih galerij. "Mislim, 
da bo razstava kar razkošna, saj sem si ob ducatu del običaj-
nega in srednjega formata dal duška tudi z nekaj velikimi 
slikami dimenzij dva krat tri metre," uvodoma pove Gaber, 
ki je v Turčiji slikal v tehniki akril na platnu z uporabo oglja, 
bodisi pri risbi ali kombinaciji risbe in ploskve. 
"Za izmenjavo v Turčiji me je predlagal kustos Loškega muze-
ja Boštjan Soklič, ki pozna moje delo. Nekako smo se začutili 
tudi karakterno – sem odprt, komunikativen in prilagodljiv 
… Sam sem prvič šel na tako izmenjavo in me je seveda za-
nimalo, kako bo vse skupaj videti, hkrati pa sem tudi nekako 
razbil vsakdanjo rutino," razlaga Peter; da je pred odhodom 
čutil tudi nekaj razburjenja, predvsem zaradi nove izkušnje 
in odgovornosti, da na izmenjavi dobro opravi svoje delo. 
V Ankaro, kjer so mu poleg ateljeja v spodnjem delu galeri-
je namenili tudi bivalne prostore v isti stavbi, je s seboj vzel 
zgolj nekaj barv in čopiče. "Čopiči imajo patino, z njimi sem 

že nekaj 'dal skozi'. Tudi če je čopič nekoliko oguljen, je boljši 
kot povsem nov. Bivanje nad ateljejem je bilo tudi idealno, da 
sem lahko ob kateri koli uri šel slikat. Odločil sem se, da bom 
imel v Turčiji maksimalno delovno akcijo, zato sem edino-
krat v življenju vstajal ob sedmi uri in do večera slikal.

TURŠKI SLIKARJI TAKO DRUGAČNI OD SLOVENSKIH

O slikarskih načrtih, ki jih je ponesel s seboj v Ankaro, Pe-
ter Gaber pove: "Moje vodilo je bilo predvsem izbrati koncept 
slikanja, ki ga bom ubral, in kako ga bom tehnično izvedel. 
Odločil sem se za presek tega, kar sem slikal doslej in kar me 
novega zanima. Če bom na to odreagiral s tistim, kar bom 
v Turčiji videl in kar se bo dogajalo, bom zadovoljen." Kot je 
povedal, ga je gostitelj galerist Kemal Orta najprej popeljal v 
Carigrad, obiskal je več galerij, v mestu Eskisehir pa slikarsko 
šolo, ki jo vodi Hakan Esmer, ki je slikal na izmenjavi v Škofji 
Loki. Gaber je spoznal Esmerjeve učence, novo generacijo sli-
karjev, ki se uveljavlja. "Opazil sem veliko razliko med njiho-
vimi načeli v likovnosti in tistimi, ki jih gojimo mi. Oni vselej 
hočejo naslikati do potankosti izdelano sliko, ki bo lahka 'za 
gledat' in bo gledalcu hitro ponudila neko zadovoljstvo. Oni 
vadijo v tem, kako bo nekaj naslikano karseda popolno. Slabo 
govorijo angleško, niso na tekočem s tujo literaturo. Njihovo 
slikarstvo je na primer ilustracija modernizma in likovnih 
stilov, ki so značilno turški. Slike imajo tako določen čar in 
so privlačne za množice. Konceptualna umetnost tako rekoč 
ne obstaja, delajo predvsem na tem, da slika lepo izpade." Da 
so slike turških slikarjev, med katerimi sicer prevladujejo 
moški, lepe, a v njih ni globine niti neke filozofije. Imajo pa 
izjemno visoko cenjeno delovno etiko. Peter pravi, da so pravi 
garači in zelo resni pri delu.
Peter Gaber ustvarja z ravno nasprotnimi preferencami. "Ko 
sem stopil v atelje, sem začel slikati po spominu, v mojih sli-
kah je bilo tako zelo malo turškega, kar me je sicer obkroža-
lo." Takoj ko je videl, da kljub želji 'turškega' v delo ne vklju-
čuje spontano, je s tem prenehal. Popolnoma se je prepustil 
čustvom, kar se vidi tudi na slikah. "Zdaj lahko rečem, da me 
je ravno ta občutek privedel do abstraktnega na drugačen na-
čin. Turška popolnost me je prevzela in sem tudi sam na tak 
način začel zaključevati slike. Sam se vedno v neki točki od-
ločam za vsebino slike in temu potem sledim, v Turčiji sem 
se naučil, da delo tudi čim bolj dosledno do konca realizirati." 
Gabrove slike imajo v večini vključene figuralne motive, ki pa 
se zelo stapljajo v abstraktnost, kot je povedal, pa je pri tem 
veliko vlogo odigralo tudi aktualno čustveno razpoloženje. 
Kot je še dejal Peter, pričakuje zanimivo odprtje razstave, te 
so v galeriji Guler Sanat vedno dobro obiskane. Mogoče bo 
tokratna, slovenska, nekoliko drugačna, v goste pa menda 
pričakujejo tudi slovenskega veleposlanika v Turčiji. V Lo-
škem muzeju pomladi pripravljajo dvodelno razstavo Loka : 
Ankara : Loka, kjer bodo v prvem delu predstavili dela Haka-
na Esmerja, v drugem pa dela Petra Gabra.

Ustvarjalna turška izkušnja
Danes zvečer bodo v turški Ankari odprli razstavo del slikarja Petra Gabra.  
Lani je kot gostujoči umetnik v Turčiji ustvarjal mesec in pol.

Slikar Peter Gaber pred odhodom v Turčijo, kjer se bo predstavil  
v eminentni galeriji v Ankari. / Foto: Igor Kavčič
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Lovski pevski zbor Medvode, ki deluje pod okriljem Kulturnega 
društva Simon Jenko, je leta 2016 praznoval štiridesetletnico. Ob 
tem jubileju je ob koncu leta pripravil slavnostni koncert. Peti smo 
jih slišali tudi konec preteklega leta. Pripravili so božično-novole-
tni koncert, ki je 23. decembra potekal v Kulturnem domu Med-
vode. V goste so povabili Slovenski lovski pevski zbor Doberdob 
in rogiste ZLD Ptuj - Ormož. Domači zbor, ki ga vodi zborovodja 
Milan Bajželj, je prišel na vrsto na koncu, večer pa so nastopajoči 
zaključili s skupno pesmijo z naslovom Lovska.

Lovska pevska zbora in rogisti

Lovski pevski zbor Medvode na božično-novoletnem koncertu

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Sredi decembra je bil v Kulturnem 
domu Medvode zaključek prvega celole-
tnega projekta Javnega zavoda Sotočje, 
ki so ga poimenovali Foto trio 2017. 
Obiskovalce je v svet fotografij preko 
glasbe s klasičnim klavirskim koncer-
tom popeljal priznani pianist Urban Sta-
nič, osrednji del pa je bila predstavitev 
najboljših fotografij, ki so jih na podlagi 
razpisov pošiljali sodelujoči amaterski 
fotografi. Razglasili so tudi zmagovalca, 
ki je iz rok podžupanje Medvod Darin-
ke Verovšek prejel zahvalo in rokovnik 
Medvode 2018, ki ga na naslovnici krasi 
njegova avtorska fotografija. "Skozi celo 
leto so ljubitelji fotografiranja lahko so-
delovali pri oblikovanju razstav na teme 
Železnica, Mostovi, Stičišča poti in cest 
ter Krajevna jedra. Fotografije so bile 
razstavljene v TIC-u, Kavarni Sotočje in 
Športni dvorani Medvode. Razstavljenih 
je bilo skupno 56 izbranih fotografij," je 
pojasnila Sabina Spanjol, koordinator-
ka in organizatorka kulturnega progra-
ma v Javnem zavodu Sotočje. 
Zmagovalca je izbrala strokovna komi-
sija v sestavi Srdjan Živulović, Peter Ko-
šenina in Simon Podgoršek. Predizbor 
izmed več kot tristo fotografij je pripra-
vil Boris Primožič in jih izbral 56. Prva 
zmagovalka natečaja je Adrijana Naglič 
s fotografijo z naslovom Razpotje pred 
Savo. Nagrajeni so bili še Zvonka Sim-
čič, Marko Kopač, Irena Krasnik, Dušan 
Krmelj in Dušan Šušteršič. "V glasilu 
Sotočje sem zasledila objavo natečaja 

in sem se takoj odločila za sodelovanje, 
saj sem videla izziv tudi v tem, da bo-
lje spoznam občino Medvode. Sodelo-
vala sem pri treh od štirih razpisanih 
tematik, skupaj s 23 fotografijami," je 
povedala Adrijana Naglič, ki sedaj z 
družino živi v Medvodah, prihaja pa 
iz kraja Nožed nad Izolo. "S fotografijo 
se ukvarjam zgolj ljubiteljsko, in sicer 
okrog deset let. Začela sem z digitalnim 
kompaktnim fotoaparatom in pri tem 
tudi ostala. Najraje fotografiram dru-
žinska praznovanja, naravo, predvsem 
pa lepe razglede in zanimive detajle, 
velik izziv pa mi je ujeti druge kulture, 
običaje in hrano. Moja velika želja je 

fotografiranje podvodnega sveta. Vse-
kakor se želim še izpopolniti s kakšnim 
fotografskim tečajem in boljšim fotoa-
paratom," je dejala. Počaščena je, da je 
bila tokrat prav njena fotografija izbra-
na za najboljšo: "Najprej si nisem upala 
sanjati o nagradi, saj sem se prijavila 
zgolj zaradi sodelovanja. Že po prvi 
temi sem videla, da so moje fotografije 
članom komisije všeč, zato sem vztra-
jala, čeprav sem vedela, da konkuriram 
zelo dobrim fotografom, tudi s profesi-
onalno opremo."
Z odzivom za prvo leto so organizator-
ji zadovoljni, projekt pa naj bi potekal 
tudi letos.

Razglasili prvo zmagovalno fotografijo
Zaključek celoletnega projekta Foto trio 2017

Nagrajenci in zmagovalka (na fotografiji druga z desne) prvega natečaja Foto trio
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Člani gledališke sekcije Kulturnega dru-
štva Fran Saleški Finžgar Senica so pred 
novim letom na oder postavili njihovo 
izvedbo prve slovenske komedije, Lin-
hartove Županove Micke. Po kraju pred-
stav so jo poimenovali Županova Mici 
na S'nici.
Le kdo ne pozna zgodbe o Micki, na-
ivnem kmečkem dekletu, ki se ujame 
na limanice medenih besed žlahtnega 
gospoda Tulpenheima? Zgodbe, ki se 
obrne tako, da prevzetni Ljubljančan 
na koncu ostane brez vsega? Vsi jo po-
znamo, a kljub temu da je stara krepko 
več kot dvesto let, pri gledalcih ostaja 
priljubljena. Seniška izvedba je še bolj 
zabavna zaradi prepričljivih igral-
cev, ki gledalce na videz popeljejo dve 
stoletji nazaj, v resnici pa se dotikajo 
tem, ki so aktualne še danes. Župan 
Jaka, igra ga Uroš Medar, Micka (Eva 
Knific) in njen ženin Anže (Ana Veber) 
se ob pomoči prevarane neveste Šter-

nfeldovke (Frančiška Oblak) postavijo 
po robu ljubljanskima srajcama Tul-
penheimu (Miha Osredkar) in njegovi 
sestri Monkofki (Damjana Jenko). Svo-
jo zaroto izpeljejo tako prebrisano, da 
zavedejo tudi pisarja Glažka (Konrad 
Pižorn - Kondi) z goričanskega gradu. 
Pri tem jim je v veliko pomoč to, da ima 
Glažek zelo rad vino – celo bolj kot ti-
ste, ki ga plačujejo. "Ko so me na Senici 
prosili, da bi pred novim letom nekaj 
pripravili, sem se za Micko odločil, ker 
sem želel predstavo, ki je gledljiva, ka-
kovostna in ima rep in glavo. Original-
ni tekst sem spremenil le toliko, da je 

igra umeščena med Kranj in Ljubljano, 
na Senico," pravi režiser Konrad Pi-
žorn - Kondi in dodaja, da dandanes v 
poplavi muzikalov in stand-up kome-
dije manjka slovenske besede. Pižorn 
s seniškimi gledališčniki sodeluje že 
desetletje in pol, z zasedbo, ki nastopa 
v Micki, pa je v zadnjih letih pripravil 
že tudi predstavi Zbudi se, žena gre in 
Iščeva bogatega zeta. 
Ekipa igralcev je za svojo izvedbo Micke 
že prejela veliko pohval. Prve štiri pred-
stave so bile odlično obiskane, zaradi 
velikega zanimanja pa bodo v drugi po-
lovici januarja pripravili še štiri.

Županova Mici 
na S'nici
Seniški gledališčniki so 
uprizorili klasiko Antona 
Tomaža Linharta.

Oder in dvorana seniškega doma krajevne skupnosti sta majhna, a članom gledališke sekcije 
KUD to ni preprečilo uprizoritve Linhartove klasike, Županove Micke. 

JOŽE KOŠNJEK

Godba Medvode je konec leta v športni 
dvorani pripravila tradicionalni novole-
tni koncert. Dvorana je bila tudi tokrat 
polna, godbenice in godbeniki pa so pod 
vodstvom dirigenta Damirja Fajfarja 
pripravili zanimiv program, ki ga je po-
vezoval Jure Galičič. V posameznih toč-
kah so se posebej predstavili posamezni 
deli, "sekcije" pihalnega orkestra, med 
njimi tudi klarinetisti, med katerimi je 
igral tudi dirigent Damir Fajfar. Tako 
kot pretekla leta so medvoški godbeniki 
povabili na koncert tudi goste. Tokrat so 

bili to mladi tolkalci godbe Dobrova Pol-
hov Gradec in pevke ženskega pevskega 
zbora Dupljanke iz Dupelj pod vodstvom 
Katje Klančnik Jelenc. Godbenice in god-

beniki, med katerimi je veliko mladih, 
so občinstvu dobro ogreli dlani, zato so 
morali dodati kar nekaj skladb, tudi tra-
dicionalni Radetzkyjev marš. 

Novoletni  
koncert  
godbenikov
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Na začetku decembra je bila v Kultur-
nem domu Medvode bralna uprizoritev 
komedije Medragola domačih avtorjev 
Janeza Venclja in Gregorja Rozmana. 
Gre za posodobljeno in lokalizirano raz-
ličico Mandragole renesančnega avtorja 
Niccola Machiavellija, ki jo režira Bran-
ko Kraljevič, izvaja pa večkrat nagrajena 
gledališka sekcija Kulturno-umetniške-
ga društva Fofité. 
Ker se besedilo dotika sodobnega ži-
vljenja v Medvodah in odstira nekatere 
skrivnosti v zasebnem življenju sicer 
tihe lokalne skupnosti, smo o pogu-
mnih besedah, izraženih v dramskem 
besedilu, spregovorili z enim od avtor-
jev, Gregorjem Rozmanom. Zanimalo 
nas je tudi, kako je bilo sodelovati pri 
pisanju, saj je znano, da dve kuharici ne 
moreta skuhati ene dobre juhe. "Janez 
se je oglasil februarja in dejal, da je do-
bil nalogo v enem mesecu posodobiti in 
lokalizirati najbolj vidno dramsko bese-
dilo renesančnega avtorja Machiavelli-
ja ter da bi sodeloval z mano. Ponudbo 
sem navdušeno sprejel, saj odlično po-
znam Medvode in sem tudi kar priznan 
avtor sodobnega bolj urbanega leposlov-
ja. Takšne govorice sem si zamislil tudi 
za komedijo. Pri pisanju sva se občasno 
tako smejala, da so tekle solze. Soavtor 
je večino mojih zamisli sprejel, z vese-
ljem pa sem ugotavljal, kakšen mojster 
scenarijev je Janez Vencelj, saj je moj-
strsko reševal zgodbo in zaplete, kjer bi 

si sam Machiavelli lahko le želel boljše 
rešitve. Od njega sem se veliko naučil, 
vendar pa je še daleč, da bi tudi meni 
lahko rekli scenarist," je povedal Gre-
gor Rozman in odgovoril še na vpra-
šanje v zvezi z opaženimi težavami pri 
načrtovanju odrskega dela predstave. 
Že takoj po bralni uprizoritvi so se ne-
kateri igralci spraševali o smiselnosti 
nadaljevanja postavljanja tega besedila 
na oder. "Nekatere bolj ali manj znane 
lokalne osebe so nam zagrozile s tožbo, 
saj sem z vso svojo pisateljsko radove-
dnostjo in znanjem o dogodkih v sku-
pnosti poročal v samem besedilu. Ste 
vedeli, da obstaja medvoška svingerska 
scena? Ali pa, da je vpliven Medvoščan 
spremenil svoj spol? No, ne vem, ali tudi 

operativno. V besedilu sem se dotaknil 
še pokvarjenosti lokalnih gospodarstve-
nikov in politikov ter pohlepa znanih 
tukajšnjih intelektualcev in ezoterikov. 
Vsa ta področja zelo dobro poznam, saj 
sem se vanje nekako pritihotapil. Me-
nim torej, da smo se sporekli, ker te 
odgovornosti nekateri igralci niso želeli 
prevzeti nase, saj je tekst mestoma so-
čen in vulgaren, ljudje, ki jih tudi sami 
poznajo, pa ranljivi. Seveda sem imena 
in vse, kar je svojstveno v besedilu, toli-
ko spremenil, da teh ljudi ne bi izdali, 
vendar vseeno obstaja bojazen, da se 
z uprizarjanjem koga prepozna in mu 
oziroma ji povzročimo škodo. No, mor-
da pa je to tudi vzpodbuda za občane, da 
v čim večjem številu pridejo pogledat 
komedijo in se prepričajo, ali so morda 
tudi sami v kateri od vlog." 
Zgodba iz besedila Medragola se sicer 
začenja, ko se v Medvode vrne dedič 
bogatega industrijskega imperija barv 
in lakov Marco Medič (podobnost z 
Medičejci in drugimi resničnimi oseb-
nostmi je zgolj naključna), ki se odloči, 
da bo imel najlepšo Medvoščanko, ki 
pa je poročena z bogatim in pokvarje-
nim odvetnikom Nikom Zormanom, 
vendar se za še tako nemogoče dose-
gljiv cilj vedno najde rešitev. Povsem 
machiavellistično.

Provokativno o Medvodah in Medvoščanih
Medvode so čez noč spremenili v nekakšne Firence. Scenarista Janez Vencelj in Gregor 
Rozman sta sodelovala pri pripravi Medragole – sodobne in lokalizirane različice 
Mandragole Niccola Machiavellija.

Posebna fotografija za poseben kulturni dogodek

MARJETA ŽEBOVEC

V decembru je imel Mešani pevski zbor KD Jakoba Aljaža iz Medvod letni koncert – že 
drugega z zborovodjem Dominikom Jakšičem. Prepevali in igrali so v dvorani Pastoralnega 
centra v Preski. V goste so povabili kar dve skupini, in sicer moško pevsko skupino Foné 
megale, ki jo umetniško vodi Dominik Jurca in deluje v okviru KUD Fran Saleški Finžgar 
Senica, in Sorške orgličarje, njihov umetniški vodja je Damir Fajfar, delujejo pa v okviru 
KUD Oton Župančič Sora. Zbralo se je kar nekaj poslušalcev, ki so uživali v muziciranju 
nastopajočih.

Koncert pevcev in orgličarjev



34 | KULTURA

MARJETA ŽEBOVEC 
FOTO: ROBI ROKAVEC

Mladi igralci KUD Smlednik so se lotili 
zanimivega projekta. Voditeljica sekcije 
Katja Hočevar, hkrati tudi režiserka, si 
je zamislila avtorski projekt, povedala 
to igralcem, ki so z navdušenjem sode-
lovali, in nastala je igra v treh dejanjih 
Afera Julija in Romeo. Ja, glavni je Sha-
kespeare (Ana Žebovec), ki ima zamisel 
za novo dramsko delo. Razmišlja, ali bi 
napisal komedijo ali tragedijo ali dra-
mo, in pravi: »No, kot sem rekel, bomo 
videli med pisanjem.« In potem si za-
pisuje, kar počnejo igralci. Vmes nekaj-
krat reče stop in osebe okamnijo … Sha-
kespeare se pojavi na odru s kozarcem 
v roki, kar lahko pojasni tudi nekakšno 
časovno zmedo na odru: skupaj se znaj-
dejo poleg njega, Romea (Jakob Fabjan-
čič) in Julije (Živa Zajec) še starogrška 
pesnica Sapfo (Zala Öri) kot Julijina pri-
jateljica, cesarica Marija Terezija (Tjaša 
Hočevar) in njen sin Franc Jožef - Frank 
(Tim Učakar) kot Romeov prijatelj in 
Sheri/Sherlock Holmes (Urša Öri), de-
tektivka, ki naredi pravo zmedo, prav-
zaprav afero. Poleg omenjenih so pri 
mladinski gledališki dejavnosti in tudi 

pri tej predstavi pomembni še sorežiser 
in organizator Urban Pipan, šepetalka 
Tina Debevec in tehnik Nejc Hočevar.
Julija in Romeo se srečata in zaljubita na 
plesu, dan potem se po mobilniku dogo-
vorita za zmenek. Seveda morata potem 
o tem pripovedovati svojima prijateljema 
Sapfo in Franku. In prav ta prizor obeh 
pogovorov je izjemno domiseln: scena 
je postavljena tako, da predstavlja dva 
prostora. V tem prizoru obeh pogovorov 
so igralci vsak par v "svojem prostoru" in 

se pogovarjajo tako, da para drug druge-
ga dopolnjujeta: Julija, ki se pogovarja s 
prijateljico Sapfo, odgovarja tudi na Fran-
kova vprašanja, Romeo, ki se pogovarja s 
Frankom, pa na Sapfina. Tako Frank do 
Julije kot Sapfo do Romea sta nezaupljiva, 
kar pripelje do zapleta, ki pa se lepo reši. 
A Shakespeare ni zadovoljen, hoče kaj bolj 
zapletenega in tragičnega … 
Naslednja ponovitev predstave bo v pe-
tek, 2. marca, zvečer. Ogledala si jo bo 
tudi selektorica iz JSKD.

Julija in Romeo na smleškem odru

MAJA BERTONCELJ

V začetku decembra smo na pirniškem odru videli novo pre-
miero, tokrat v izvedbi Mini lutkovnega odra KUD Pirniče z 
naslovom Ko se ptički ženijo. Prav ste prebrali, ptički se lahko 
ženijo tudi decembra.
"Ptički se po ljudskem izročilu ženijo na gregorjevo. Lahko pa 
se zgodi, da preskoči iskrica tudi kak drug dan v letu. To do-
bro ve naše strašilo, ki posluša vreščanje ptičev," so zapisali 
v gledališkem listu. Igra je namenjena najmlajšim. Govori 
o sožitju med vrabci in strašilom, kar je vse prej kot nekaj 
običajnega. "Lutkovna predstava Ferija Lainščka Ko se ptički 
ženijo na enostaven, prijazen način pove, kako so lahko na-
sprotniki v normalnem življenju tudi prijatelji. V navezi smo 
bili tudi s samim avtorjem. Predstavo bomo ponovili 11. mar-
ca pred gregorjevim in takrat naj bi prišel tudi Feri Lainšček. 
Nič pa ni narobe, če se ptički ženijo že decembra," je poveda-
la Iva Grabnar, skupaj z Mojco Firm režiserka predstave. Na 
odru sta zbrali mlade igralce, stare od osem let do srednje šole. 

"Večkrat sem že igral in na odru se dobro počutim, nimam ka-
kšne velike treme. Tudi v tej predstavi mi je bila vloga všeč in 
predvsem zabavna. Nekaj učenja teksta pa je seveda bilo," je 
dejal najmlajši igralec Jaka Malnar v vlogi vrabčka Marka.

Ptički se lahko ženijo tudi decembra
Lutkovna igrana predstava Ferija Lainščka Ko se ptički ženijo

Mladi igralci v predstavi Ko se ptički ženijo
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SAMO LESJAK

Gre za prvo samostojno razstavo aktivne domačinke, sicer 
vnukinje priznanega slikarja in kulturnega delavca Braneta 
Praznika, ki je Apolonijo tudi predstavil občinstvu, zbranemu 
na odprtju razstave v Jedru.

Razstavljene slike, ustvarjene v akrilni tehniki z nanašanjem 
barv s slikarskimi lopaticami, izžarevajo avtoričino energijo 
ter čustva, ki jih je ob ustvarjanju prelila na platna. Glede na 
raznolikost in neomejenost notranjega univerzuma, je široka 
tudi kontrastna, toda povsem usklajena barvna paleta; moti-
vika, ki jo napaja slikarkin notranji svet, pa je v svojem bistvu 
abstraktna – tudi zato slike napotujejo opazovalca k lastne-
mu razmisleku o sebi in svetu, ki nas obdaja. Prav v tem pa 
velja videti glavni dosežek in perspektivo Apolonijinih slikar-
skih metafizičnih oblik, ustvarjenih s sintezo svetlobe, senc 
in linij barvnih nanosov: sposobnost prelitja svoje intimne 
introspekcije ter pogleda na življenje v abstraktne slikarske 
podobe, ki v sebi nosijo harmonično pestrost barv, obenem 
pa se čutno dotaknejo psiho-fizičnih open doživljanja in raz-
mišljanja posameznika.
Apolonija se je iskreno zahvalila vsem, ki so ji stali ob stra-
ni in ji dali priložnost prikazati dosedanje ustvarjalno delo, 
svoje znanje pa želi izpopolnjevati na Pedagoški fakulteti na 
oddelku likovne pedagogike. Po videnem na njeni prvi samo-
stojni razstavi ji lahko zaželimo veliko poguma in vztrajnosti 
na njeni ustvarjalni poti iskanja osebnega likovnega izraza.

Apolonijin barvit notranji svet
V medvoškem Klubu Jedro je na ogled razstava slikarskih del mlade likovne 
ustvarjalke Apolonije z naslovom Surovo/Raw.

Purple Rain: Apolonija razstavlja v Klubu Jedro.

SAMO LESJAK

Kot je spregovoril predsednik društva Roman Veras, so preo-
rali kulturno polje v likovni, literarni, filmski, fotografski ter 
lutkovni sferi in obudili nekatere stare šege in navade naših 
babic in dedkov.
Člani filmske foto sekcije so vse dogodke vneto beležili in jih 
predstavili zvestim obiskovalcem v dokumentarnem filmu, v 
katerem so med drugim prikazali kadre o izdelavi nekaterih 
predmetov Hiše, spomnili na literarne večere, na 140 parov iz-
delanih copatk za novorojenčke ljubljanske porodnišnice in na 
zadnji dogodek, predstavitev dokumentarnega filma Pentaptih 
pa se sliš ... Tudi fotografije na stenah Aljaževe galerije so pri-
kazovale pestro kulturno dogajanje društva. Likovna kritičarka 
Anamarija Stibilj Šajn je po ogledu filma in fotografij med dru-
gim dejala: »Še posebej bi v teh fotografijah omenila kadriranje, 
skrb za celoto, za detajl, za tisto, kar je delo človeških rok in kar 
predstavlja živega človeka, akterja dogajanja, obenem pa tudi 
skrbno kompozicijsko gradnjo prizorov, ki je nedvomno likov-
na prvina teh, pa čeprav dokumentarnih fotografij. Ne gre zgolj 
za neko tradicionalno dogajanje, ampak za koncept društva, ki 
predstavlja raziskovanje vsega tistega, kar nam daje identiteto. 

Tematike zvonjenja in pritrkavanja pa sta se filmska ustvarjal-
ca Janez in Gregor Meglič lotila na studiozen način in ju z lastno 
občutljivostjo prenesla v filmski zapis in razkrila v fotografskih 
posnetkih.« Gregor Meglič se je predstavil tudi z video filmom 
Rože so večne na glasbo Johanna Straussa mlajšega Na lepi mo-
dri Donavi. S skrivnostno govorico rož in barv je sporočili svoj 
pogled na lepoto cvetja – rože nas povezujejo, in ne razdvajajo.
Društvo KUD JaReM se nedvomno zaveda odgovornosti skrbi 
za kulturne dejavnosti, tako vanje vključuje širšo družbeno 
skupnost z mnogimi ustvarjalci, ki na različne načine soo-
blikujejo tovrstne dogodke. V društvu imajo že številne načrte 
za svoje prireditve v letu 2018. V pastoralnem domu v Preski 
bodo tako v dvorani Valentina Oblaka v soboto, 27. januarja, 
predstavili svoj dokumentarni film Pentaptih pa se sliš ..., s 
katerim so želeli dokazati, da zvonjenje in pritrkavanje nista 
hrup, ampak glasba. Za kulturni praznik bodo odprli razstavo 
del nagrajenca lanskega nagradnega Ex Tempora Aljaževina 
2017 Tomija Albretha. Sledili bodo razstava Manje Čamernik, 
predavanje dr. Janeza Bogataja Ali naj jočemo za kozolci in ka-
pelami, nagradni Ex tempore 2018, literarni in filmski večeri ... 
Program je izoblikovan že do konca leta, ki ga bodo zaključili 
26. decembra s tradicionalno odprto hišo Aljaževe domačije.

Že pet let orjejo kulturno polje
Člani KUD-a JaReM so se v decembru, ob petletnici svojega delovanja, spomnili 
nekaterih svojih odmevnih kulturnih dogodkov, ki so zaznamovali celotno  
medvoško občino pa tudi druge kraje izven nje.
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MAJA BERTONCELJ

V Planici bo 20. in 21. januarja tekmovanje za svetovni pokal v 
teku na smučeh. Vrhunec sezone na domačih tleh z veseljem 
pričakuje tudi Anamarija Lampič, naša najboljša tekačica v le-
tošnji sezoni. 
Na generalki konec decembra s tekmo državnega prvenstva 
v sprintu v prosti tehniki je na progi, na kateri bodo tekli tudi 
najboljši na svetu, osvojila naslov državne podprvakinje, njen 
mlajši brat Janez, ki ima težave s poškodbo gležnja, se je v mo-
ški članski konkurenci prav tako uvrstil v finale, a končal na 
četrtem mestu. Lampičeva je uspešno nastopila tudi na delu 
novoletne tekaške turneje Tour de Ski. Na zadnji tekmi v letu 
2017 je osvojila rezultat kariere na razdalji. V švicarskem Len-

zerheideju je bila na 10 km v klasični tehniki odlična deseta. 
Tekmovala je tudi že v novem letu. V sklopu turneje je bila v 
kvalifikacijah sprinta v Oberstdorfu šesta, izločilne boje pa so 
nato zaradi slabega vremena odpovedali. Tekačica TSK Triglav 
Kranj je odšla domov na priprave za Planico in z mislimi tudi 
na olimpijske igre. Izpustila bo osmo prizorišče tekem svetov-
nega pokala v teku na smučeh v olimpijski sezoni, ki je ta ko-
nec tedna nemški Dresden, bo pa tam tekmoval Janez. 

Rezultat kariere  
na razdalji
Prihodnji konec tedna bodo najboljši 
tekači na smučeh na svetu tekmovali  
v Planici, kjer bo v boju za visoka mesta 
tudi Anamarija Lampič.

Anamarija Lampič (v rdečem dresu) je generalko pred Planico imela 
konec decembra na tekmi državnega prvenstva, kjer je v sprintu v 
prosti tehniki postala državna podprvakinja. Zaostala je za Vesno 
Fabjan.

MAJA BERTONCELJ

Nordijski center Bonovec Medvode je v tej zimi začel z obra-
tovanjem 21. decembra. Takrat je bilo uradno odprtje, ki so ga 
letos obeležili s krajšo slovesnostjo, saj so v sezono vstopili 
z novo, lepšo podobo infrastrukture, ki je za tekače bolj pri-
jazna in tudi varnejša. O tej novi pridobitvi smo pisali že v 
decembrski številki.
Upravitelj centra je Javni zavod Sotočje Medvode, izvajalec del pa 
tudi v novi sezoni NŠD Medvode. Na progi se je dalo teči že prvi 
dan odprtja centra, dolga je bila slabih šeststo metrov, pripra-
vljena pa tako za klasično kot za prosto tehniko teka. Razmere 
so bile najboljše okrog božičnih praznikov, ko je bil tudi obisk 

dober, nato pa jo je znova zagodlo vreme. Žal jim tudi v začetku 
januarja ni naklonjeno, tako da poligon Nordijskega centra Bo-
novec ne obratuje. "Zelo spremenljivo in toplo vreme nam letos 
zelo nagaja. Poligon do prve večje ohladitve ne bo obratoval, če-
prav je za 500 m proge dovolj snega. Odločili smo se, da do ohla-
ditve ne bomo urejali proge," so 7. januarja zapisali na spletni 
strani, kjer redno objavljajo vse spremembe in razmere.
Uporabo prog je v Medvodah treba plačati, cene pa ostaja-
jo enake lanskim. Kljub trenutnim razmeram upajo na še 
eno dobro sezono. Z zadnjo so bili zelo zadovoljni. Poligon 
je obratoval 72 dni in v tem času ga je obiskalo okrog deset 
tisoč ljudi. Vremenska napoved za drugo polovico januarja 
je trenutno bolj obetavna.

Med prazniki veliko tekačev, sedaj nagaja vreme

Utrinek z odprtja novih pridobitev v Nordijskem centru Bonovec Takole živahno je bilo na poligonu na božični dan.
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MAJA BERTONCELJ

Člani Sekcije prstomet ŠD Senica so se 6. januarja v Športni dvo-
rani v Renčah pri Novi Gorici udeležili drugega turnirja za Pokal 
Slovenije v prstometu sezone 2017/18. Na turnirju je nastopilo 
45 ekip, trojk iz skoraj cele Slovenije. Člani sekcije so tekmovali s 
šestimi ekipami. V seštevku rezultatov iz obeh turnirjev sta njiho-
vi najboljši ekipi zasedli tretje mesto DAF Cordia in četrto mesto 
Škorpijoni. Turnir v Renčah je štel tudi za šesti Harijev memorial, 
kjer pa je ekipa Škorpijoni osvojila tretje mesto, ekipa DAF Cordia 
pa je bila peta.

Seniški prstometaši  
z novimi uspehi

V Renčah so osvojili dve tretji mesti.

MIROSLAV CVJETIČANIN

Turnirji so namenjeni mladim nogometašem selekcij do U15 iz 
Slovenije in tujine. Prejšnjo soboto in nedeljo se je končal prvi 
od treh tekmovalnih koncev tedna. Gre za enega največjih in 
najbolje organiziranih turnirjev v državi, ki so namenjeni naj-
mlajšim selekcijam. Skozi pol desetletja se je tako močno prijel 
med klubi pri nas kot tudi onkraj mej, da je število nastopajo-
čih že omejeno. Tudi letos je bilo in še bo moč videti napredek 
najmlajših igralcev. Kot pravi večina trenerjev selekcij, otroci 
vsako leto vidno igrajo boljši nogomet. K temu največ pripomo-
rejo resnost delovanja kluba, pridnost in zagnanost igralcev ter 
velika podpora staršev oziroma osnovnih šol, kjer se otroci prvič 
spoznajo z nogometom. Medvode so nogometno mesto z dolgo-
letno tradicijo – in kot kaže, bomo imeli v bližnji prihodnosti 
kar nekaj pravih nogometnih zvezdnikov. Zato velja vabilo za 
vse tiste, ki si niste ogledali prvega turnirja, da ne zamudite za-
dnjega konca tedna v januarju in prvega v februarju.

Trije nogometni turnirji 
za najmlajše
Nogometni klub Jezero Medvode tudi 
letošnjo zimo organizira dvoranske 
nogometne turnirje, ki potekajo v Športni 
dvorani Medvode.

15 %  
popust  

na  
servisne  
storitve

Kupon velja do 10. 2. 2018.
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: JEZERŠEK GOSTINSTVO

 Potice izpod vaših rok so bile k papežu poslane že za ve-
liko noč, tokrat pa ste jih osem za božič spekli kar v Rimu. 
Kakšna izkušnja je bilo to?
"Lahko bi rekli, da je letošnja božična zgodba o poticah iz Va-
tikana nadaljevanje zgodbe, ki smo jo začeli že v času veliko-
nočnih praznikov. Takrat smo od Tomaža Kunstlja, velepo-
slanika pri Svetem sedežu, dobili posebno povabilo, in sicer 
naj spečemo osem orehovih potic. Poslali smo jih v Vatikan, 
kjer jih je veleposlaništvo Republike Slovenije za velikonočne 
praznike podarilo najvišjim vatikanskim uradnikom, med 
drugim tudi papežu Frančišku, zaslužnemu papežu Benedik-
tu in Kardinalu Rodetu. Ker je bila zgodba odlično sprejeta, 
je naju z možem veleposlanik Tomaž Kunstelj pred božičem 
povabil, da tokrat prideva v Vatikan in spečeva potice. Na po-
vabilo sva se seveda z veseljem odzvala. 
Gre za prav posebno izkušnjo. Peči potice tako daleč od doma 
ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Že vnaprej smo 
morali poskrbeti za prevoz potičnic (glinenih modelov za po-
tice) in nekaterih živil, darilno embalažo, v Vatikanu dokupiti 
manjkajoča živila, poleg tega nimaš izkušenj s pečico …, ven-
dar se je na koncu vse odlično izšlo." 

 So vam uspele, kot ste si zamislili?
"Če pripravljaš potico za prodajo oziroma tako, kot sem jo jaz 
pripravila za papeža, se moraš maksimalno potruditi. Še ve-
dno pa nimam možnosti prerezati potice in tako ne vem, ka-
kšno dam iz rok. Zato sem spekla še eno več, da smo jo lahko 
pokusili. Vesela sem, da so potice uspele. Moram pa priznati, 
da imam kljub številnim spečenim poticam še vedno straho-
spoštovanje do te jedi." 

 Speči potico za papeža je gotovo posebna čast?
"Za naš poklic in za našo družino je to posebna čast, zato smo 
še toliko bolj veseli, da danes potica sodi med najbolj zaželene 
dobrote v Vatikanu. Veseli smo, da lahko tako papežu kot tudi 
drugim cerkvenim uradnikom na takšen način polepšamo 
praznike in tako še dodatno pripomoremo k prepoznavnost 
slovenske potice in Slovenije."

 Sta se imela morda priložnost s papežem tudi srečati, 
mu osebno izročiti potice?
"Žal se z možem s papežem nisva osebno srečala. Papeža 
Frančiška smo sicer videli, vendar je bil zaradi drugih obve-
znosti zadržan in nas zato ni mogel osebno pozdraviti. Poti-
co je v Domu sv. Marte v papeževem imenu prevzela njegova 
predstavnica in nam zagotovila, da jo bo zagotovo pokusil. 

Smo pa se srečali s kardinalom Rodetom, ki smo mu potico 
tudi osebno predali. Za potico se je iskreno zahvalil in obljubil 
je, da bo papeža na sprejemu povprašal, kakšna je bila."

 Koliko potic ste v življenju že spekli, kako pogosto jih pe-
čete zase?
"Čeprav potice pečem šele zadnjih nekaj let, sem jih v svoji ka-
rieri zagotovo spekla okoli tisoč. Svojo strast do potice sem na-
mreč odkrila šele ob soustvarjanju edinstvene monografije Po-
tice iz Slovenije avtorja dr. Janeza Bogataja, ko sem spekla vse 
potice na fotografijah. Potico sicer največkrat spečem za svojo 
družino ali prijatelje, predvsem za praznike oziroma posebne 
priložnosti, pečem pa jih tudi za prodajo. Seveda tudi meni 
kdaj ne gre vse kot po maslu in takrat me domači potrepljajo 
po rami ter potolažijo z besedami: "Če ni lepa, je pa dobra." Ko jo 
spečeš za druge oziroma za prodajo, je zgodba povsem drugač-
na. Takrat namreč ne veš, kakšna je in kaj daš iz rok.

 Katera je vam osebno najljubša?
"Rada imam vse vrste potice, osebno pa mi je najljubša ocvir-
kova potica. Ko delam ocvirkovko, se vedno spomnim na 
meni drage osebe, ki so mi dale kakšen nasvet. Na primer, 
ko popram ocvirkovko, se spomnim na sodelavko Greto, od 
nje sem se namreč naučila peči ocvirkovko, tašča je v nadev 
vedno dala na kocke narezano klobaso, moja mama pa je na 
primer pekla sladko ocvirkovko …"

 Kakšna so vaša opažanja: ali slovenske gospodinje pečejo 
dobre potice, gre to znanje iz roda v rod?
"Gospodinje doma pečejo zelo dobre potice in vesela sem, da 
gre znanje iz roda v rod. To znanje prenašamo tudi pri nas 
na Dvoru Jezeršek, in sicer v sklopu Akademije Jezeršek, kjer 
vodim delavnico Praznične potice in pogače, za katero je zelo 
veliko zanimanja. Na delavnici se poleg priprave in peke tradi-
cionalne potice učimo tudi peke drugih, manj običajnih slanih 
in sladkih, udeleženci pa eno potico odnesejo tudi domov. Naj 
omenim še to, da je pred kratkim na Dvoru Jezeršek potekalo 
tekmovanje za naj potico 2017, na katerega se je prijavilo 45 
potic. Med desetimi finalisti je sicer zmagala orehova potica, 
za najbolj kreativno pa smo razglasili rožičevo potico z jabolki."

Jezerškova potica tudi  
za papeža
Sonja in Franci Jezeršek sta kar  
v Vatikanu spekla osem orehovih potic –  
in ena je šla tudi papežu Frančišku.  
"Gre za prav posebno izkušnjo. Peči  
potice tako daleč od doma ni tako 
preprosto, kot se zdi, so pa dobro uspele," 
v pogovoru pravi Sonja Jezeršek. 

Franci in Sonja Jezeršek v Vatikanu
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MAJA BERTONCELJ

Mogočno jelko, ki je rasla med Partizanom Medvode in Cesto ob 
Sori, ste okrašeno lahko občudovali v Ljubljani na Mestnem trgu 
v bližini Magistrata. "Jelko smo donirali mestu Ljubljana. Bila je 
velika in jo je tudi zaradi varnosti bilo treba podreti. Stara je bila 
okrog petdeset let. Bila je lepo raščena, ker je rasla na samem. 
Ponudili smo jo mestu Ljubljana, sledil je ogled in bila jim je 
zelo všeč," je pojasnil Janez Knez, predsednik društva Partizan 
Medvode. Medvoška drevesa so očitno zelo priljubljena. Letošnjo 
praznično Ljubljano je krasila jelka izpred Partizana Medvode, 
lansko pa je bila glavna zvezda na ljubljanskem Prešernovem 
trgu smreka iz Rakovnika, ki so jo poimenovali Melanija.

Jelka izpred Partizana  
pred Magistrat

Jelka je pri Partizanu Medvode rasla okrog petdeset let.

PETER KOŠENINA

Ob cesti na Osolnik iz smeri Ločnice si v božičnem času lah-
ko vsako leto ogledamo jaslice. Prvič jih je med z mahom 
porasle skale pred desetletjem postavil Miran Pustovrh s 
Senice. Prve so bile izdelane iz mavca, ki pa mu voda, ki 
ves čas teče po skalah, ni dobro dela. Sprva jih je popravljal, 
nato pa jih eno zimo ni postavil, ker so bile preveč poško-
dovane. Leto pozneje so s prijatelji skupaj kupili nov plasti-
čen komplet, ki mu voda ne škoduje. Zadnjih nekaj let se 
z Borutom Gabrom, Mirom Plešcem, Borisom Stojčevskim, 
Tomažem Kerničem in Markom Tratnikom 24. decembra 
popoldne odpravijo proti Osolniku in jaslice skupaj postavi-
jo. Posebej lepe so v mrzlih zimah, ko so skale okovane v led 
in z njih visijo debele ledene sveče.

Jaslice ob cesti na  
Osolnik
Privabljajo poglede številnih pohodnikov

JURE FERLAN

Obiskovalci Šmarne gore lahko vsako nedeljo 15 minut pred 11. 
uro (ko se v cerkvi začne maša) prisluhnejo ubranemu zvonjenju 
iz zvonika. Na štirih zvonovih se večino nedelj pritrkava, v adven-
tnem in postnem času pa samo enostavno zvoni s potegi vrvi, saj 
zvonovi tu niso elektrificirani. Veliki zvon tehta skoraj štiri tone 
in ga morata poganjati dva človeka. Zvonarji prihajajo iz okoli-
ških krajev, največ iz občine Medvode. V nedeljo pred božičem so 
zvonili (na fotografiji od leve od zgoraj navzdol) Marko Kumar, 
Simon Likar (skrbnik zvonika), Blaž Kumar in Janez Robas. 

Pritrkovalci  
na Šmarni gori

1 Jaslice med z mahom poraslimi skalami ob cesti na Osolnik

ŽREB JE ODLOČIL

SPONZOR NAGRADNE KRIŽANKE V DECEMBRSKI ŠTEVILKI SO-
TOČJA JE BILO PODJETJE DONIT TESNIT. ŽREB JE ODLOČIL, DA 
PRAKTIČNE NAGRADE PREJMEJO: BOGDAN BABNIK IZ MEDVOD, 
BOGDAN STOPAR IZ STUDENČIC IN ANA JERAJ IZ DRAGOČAJNE.
NAGRAJENCI LAHKO DVIGNEJO NAGRADE V TAJNIŠTVU GORENJ-
SKEGA GLASA, BLEIWEISOVA 4, KRANJ. ČESTITAMO!
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0-5,7 l/100km in 106-131 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0558 g/km, trdi delci: 0,00024-0,00129 g/km, število delcev: 0,098-3,160 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.

Akcija velja od 1.1.2018 do 31.3.2018. Priporočene akcijske maloprodajne cene veljajo za nova vozila, za katera bo v obdobju akcije izstavljen račun. Do prejema Magna kartice v znesku 800 EUR so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju 
akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

PRILOŽNOST JE PRAVA. PRIHRANEK 500 EUR

GORIVO ZA 800 EUR 

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

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

MIROSLAV CVJETIČANIN

Zdaj je najpomembnejši podatek, kako 
pameten avto imamo. Da, začelo se je s 
telefoni, nadaljevalo s televizijami in zdaj 
se je vse skupaj preselilo še v avtomobile. 
Leto 2018 bo leto začetka nove avtomo-
bilistične revolucije. Nič več poraba go-
riva, kakšno gorivo je aktualno, sploh 
ni več vprašanje, zdaj vemo, da je avto 
brez vsaj delnega elektirčnega pogona 
pravzaprav zgodovina. Nissan je nare-
dil velik korak naprej in na ceste poslal 
stoodstotno električno vozilo najvišje 
zmogljivosti s poudarkom na spreje-
mljivi ceni. Leaf vsebuje obsežno paleto 
domiselnih tehnologij in je prvi elek-
trični avtomobil v Evropi z zametki sis-
tema avtonomne vožnje. Opremljen je z 
visokotehnološkimi inovacijami, kot je 
na primer sistem e-Pedal, ki omogoča 
doslej še nepoznan in umirjen slog vož-
nje ter zaviranja.

Prihodnost je že tu
Koliko "konjev" ima naš avto, že dolgo ni več glavno vprašanje.



V novem Nissanovem leafu se skrivajo tri glavne nove tehno-
logije inteligentne vožnje. Prva je napredni sistem za pomoč 
pri vožnji. Med vožnjo po enem pasu na avtocesti poskrbi za 
mirno, brezskrbno in sproščujočo vožnjo. Druga novost bo 
spremenila način dojemanja parkiranja. Vklopljen sistem 
prevzame nadzor nad krmiljenjem, pospeševanjem, zavi-
ranjem in prestavljanjem, da vozilo samodejno zapelje na 
parkirno mesto. Vsem voznikom tako omogoča natančnejše 
parkiranje brez skrbi. Tretja novost je revolucionarna tehno-
logija, ki so jo poimenovali e-Pedal, ki bo popolnoma spreme-
nila koncept vožnje. Vozniku omogoča, da spelje, pospešuje, 
zavira in zaustavi vozilo z različno močnim pritiskanjem na 
pedal plina. Ko voznik popolnoma spusti pedal plina, se sa-
modejno vklopijo regeneracijske zavore, ki vozilo postopoma 
popolnoma zaustavijo. Vozilo tudi na strmih pobočjih miruje, 
dokler znova ne pritisnete na pedal plina. Ko se promet spro-
sti, se z odzivnostjo sistema e-Pedal poveča užitek med vo-
žnjo. Doseg vožnje z enim polnjenjem zdaj znaša kar 378 km 
(novi evropski vozni cikel). Za tiste, ki želijo še naprednejšega 
leafa, bo Nissan letos predstavil tudi zmogljivejšo različico s 
povečano močjo motorja in kapaciteto akumulatorske bateri-
je. Ta različica bo omogočala še večji doseg vozila.

NISSANOVA INTELIGENTNA MOČ: ELEKTRIČNI  
POGONSKI SKLOP

Glavna prednost Nissanove inteligentne moči v novem leafu 
je električni pogonski sklop, ki ponuja učinkovitejšo porabo 
energije in povečan navor ter zmogljivost za še bolj dinamič-

no vožnjo. Nov pogonski sklop dopolnjuje visokotehnološka 
litij-ionska akumulatorska baterija, ki omogoča še več moči 
in zmogljivosti skladiščenja energije. Novi električni pogon-
ski sklop poleg varčnejše porabe energije zagotavlja tudi po-
življajoče, enakomerno porazdeljene vozne zmogljivosti z 
izhodno močjo 110 kW. Navor, povečan na 320 Nm, izboljša 
pospeševanje. Zdaj je mogoče z 0 na 100 km/h pospešiti v 
samo 7,9 sekunde.

ZUNANJOST IN NOTRANJOST

Dizajn odraža Nissanova napredna stališča. Sprednji del kra-
si Nissanova značilna maska, ki odraža skupne značilnosti 
z drugimi prodajnimi uspešnicami podjetja Nissan, kot sta 
Nissan X-Trail in Qashqai, ki je še posebej priljubljen v Evropi. 
Vseeno pa ga od drugih Nissanovih vozil ločuje modra barva 
maske, ki je nov zaščitni znak Nissanovih električnih avto-
mobilov. Lebdeča streha še izboljša slog vozila za svobodo gi-
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Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

NA KOLESIH | 41 

KATERI NISSAN  
CROSSOVER BO VAŠ IZ TE 

IZJEMNE PONUDBE?

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. 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.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in  Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto  
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk ob nakupu vozila novega Nissan Juke, Nissan Qashqai in 
Nissan X-trail za fizične osebe z Nissan Financiranjem. ***Za vsa naročila do 31. 3. 2018 so kupci vozila Nissan Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, upravičeni do 
brezobrestnega financiranja  za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po enem letu brezobrestnega financiranja. Ponudba velja do konca meseca marca.
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. 

NISSAN JUKE
· Inteligentni Around View Monitor
· Safety shield
· Navigacija

NISSAN X-TRAIL
· Inteligentni pogon 4x4
· Inteligentno zaviranje v sili
·  Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju

NISSAN QASHQAI
· Opozorilo prečnega prometa zadaj
· Inteligentno zaviranje v sili
· Inteligentni Around View Monitor

7 LET JAMSTVA* / 4 ZIMSKE GUME** / POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO, BREZ OBRESTI*** / LETNA VINJETA

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

KATERI NISSAN  
CROSSOVER BO VAŠ IZ TE 

IZJEMNE PONUDBE?

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. 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.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in  Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto  
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk ob nakupu vozila novega Nissan Juke, Nissan Qashqai in 
Nissan X-trail za fizične osebe z Nissan Financiranjem. ***Za vsa naročila do 31. 3. 2018 so kupci vozila Nissan Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, upravičeni do 
brezobrestnega financiranja  za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po enem letu brezobrestnega financiranja. Ponudba velja do konca meseca marca.
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. 

NISSAN JUKE
· Inteligentni Around View Monitor
· Safety shield
· Navigacija

NISSAN X-TRAIL
· Inteligentni pogon 4x4
· Inteligentno zaviranje v sili
·  Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju

NISSAN QASHQAI
· Opozorilo prečnega prometa zadaj
· Inteligentno zaviranje v sili
· Inteligentni Around View Monitor

7 LET JAMSTVA* / 4 ZIMSKE GUME** / POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO, BREZ OBRESTI*** / LETNA VINJETA
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banja. Elegantni diodni žarometi imajo 
Nissanovo značilno obliko bumeranga.
Popolnoma prenovljen potniški prostor 
daje vtis izbranega in estetskega videza. 
Za to poskrbijo visokokakovostni mate-
riali in obdelava, ki „življenje v vozilu” 
izenači s prefinjenim načinom vožnje. 
Voznika in potnike bodo nemudoma 
navdušili značilni modri okrasni šivi 
na sedežih, armaturni plošči in volan-
skem obroču ter novi videz 7-palčnega 

barvnega zaslona. Preoblikovana raz-
poreditev informacij na prikazovalniku 
olajša razumevanje ključnih funkcij, 
kot so tehnologija varnostnega ščita, 
raven napolnjenosti, merilnik moči 
ter informacije avdio in navigacijskega 
sistema. V nekaterih državah sta v in-
formacijsko-razvedrilnem sistemu vo-
zil z navigacijskim sistemom na voljo 
tudi aplikaciji Apple CarPlay in Android 
Auto.

In cena? Društvo lastnikov električnih 
vozil v Sloveniji (DEVS) tako novega le-
afa z opremo tekna ponuja za 34 tisoč 
evrov. Z upoštevanjem subvencije se 
cena zniža na 26.000 evrov. Kdor bi iz-
koristil kredit Eko sklada, bi deset let 
mesečno odšteval 235 evrov.

LEAF V ŠTEVILKAH

Dolžina: 4,49 m, širina: 1,79 m, medosna 
razdalja: 2,7 metra. Moč motorja: 110 
kW, navor: 320 Nm, kapaciteta baterije: 
40 kWh, prihaja tudi 60 kWh, moč pol-
njenja DC: 50 kW, moč polnenja AC: do 
7,7 kW, obračalni krog: 10,6 m, prostor-
nina prtljažnika: 435 l, masa prazne-
ga vozila: 1.535 kg, najvišja hitrost: 144 
km/h, pospešek do 100 km/h: 8,6.
V slabih dveh mesecih jim je v Evropi 
uspelo prodati 3.500 leafov. Pred sedmi-
mi leti so za doseg take prodajne številke 
potrebovali eno leto. Prve leafe so dobi-
li Norvežani, ki so največji evropski trg 
za električna vozila. Prodaja se je začela 
tudi v Nemčiji, Avstriji, Franciji in na Ni-
zozemskem. V Nemčiji stane slabih 32 ti-
soč evrov. Pri Nissanu napovedujejo tudi 
cenejše različice avtomobila, sta poroča-
la Reuters in Autonews Europe. 

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/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.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
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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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Številne bele, na visoke griče in na naj-
lepša razgledišča postavljene cerkvice 
so značilnost slovenske krajine in se 
očesu tujega turista, vajenega vsega 
velikega in prostranega, ob vseh dru-
gih mičnih naravnih lepotah neizbrisno 
vtisnejo v spomin. Cerkvica je že od da-
leč znanilec slovenske, v zelenje skrite 
vasi, cerkev na gori ali sredi vasice pa 
prav mikavno dopolnilo romantično re-
snega pokrajinskega razpoloženja. Tej 
domačijski estetiki se običajno pridruži 
še umetniška, saj številne hrame zaradi 
svoje notranje opreme uvrščamo med 
spomenike kulturne dediščine, da o 
spominih na svojo zgodovino prejšnjih 
stoletij, ko so bile v službi zaščite in 
obrambe ljudstva pred Turki, niti ne go-
vorimo. In katero cerkvico vidite na sliki? 
Odgovore pošljite do konca januarja na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". En 
pravilen odgovor bomo izžrebali in poši-
ljatelja nagradili. 

V decembrski številki sem vas spraše-
val po medvoškem "kvihtu" na zgornji 
fotografiji. Pravilen odgovor je nekdanji 
Sokolski dom, kjer je bil tudi Zdravstveni 
dom pa uprava Donita. Žreb je določil, 
da nagrado dobi Andrej Jelenc iz Zavrha. 
Poslali vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?

SLIKOVNA UGANKA

MAJA BERTONCELJ

ČAJ, PREŽGANI SLADKOR

"Prihaja čas viroz in gripe, zato je dobro 
spomniti na nekaj preverjenih in do-
mačih pripravkov. Piti je treba veliko 
čaja, pri vročini lipovega in bezgovega, 
da se spotimo. Uporabim tudi prežgan 
sladkor, ki ga prelijemo z mlekom, lah-
ko se doda kakšen list žajbla, vse sku-
paj malo prevre in precedi. Pripravek 
se mora piti čim bolj topel. Naslednji 
nasvet je samo za odrasle. Kadar sem 
še dovolj zgodaj zaznala znake prehla-
da, sem prežgala sladkor in mu dodala 
mešanico 0,5 dl žganja in 2 dl vode ter 
pustila, da tekočina vre toliko časa, da 
se prežgan sladkor stopi. Nalila sem v 
skodelico in jo odnesla do postelje, spila 
čim bolj vroče in se pokrila. Čez noč se 
fino prepotiš in po navadi se tudi po-
čutiš bolje," na temo grip in viroz pravi 
Marješka Pehta.

DOMAČA PREŽGANKA

Nekaj nasvetov ima tudi za ostale te-
gobe, ki so značilne za ta letni čas: "Pri 
driski skuham tudi pravo domačo pre-
žganko. Na olju na hitro popražim tri 
velike žlice moke, pazim, da se moka 
popraži do lepe svetle barve, zalijem z 
vodo in dodam kumino, mleto ali v zr-
nju, solim, dodam še razžvrkljano jajce 
in malce pokuham. Juha je preverjeno 
okusna. Pri bolečem grlu mi zadnje 
čase zelo odgovarja prava domača gove-
ja juha. Pri majhnih otrocih, ko so no-
ski zamašeni in težje dihajo, narežemo 

čebulo na krožnik in postavimo v spal-
nico. Vonj ni prijeten, a pomaga."

NASVETI PRI BOLEČEM GRLU

Pri bolečem grlu Marješka Pehta pripo-
roča še: 

– GRGRANJE ŽAJBLJEVEGA ČAJA; 

–   NEKAJ KAPLJIC PROPOLISA NA  
ŽLIČKO SLADKORJA 

počasi poližemo ali pa grlo pošpricamo 
s propolisom v spreju; svež zeljni list 
zavijemo v kos blaga in ga prelikamo – 
poparimo ter z njim obložimo vrat; 

– MED, LIMONO IN OLIVNO OLJE 

zmešamo in popijemo (lahko pijemo 
vsako jutro, predvsem pozimi); v lonček 
nalijemo 2 dl mleka in dodamo 1 malo 
žličko suhega žajblja, pustimo, da zavre, 
in pokrijemo za 5–10 minut, precedimo 
in dodamo žličko medu ter pijemo po 
požirkih (naj ne bo vroče); 

– KARAMELNO MLEKO: 

v suhi kozici zlatorumeno prepražimo 
2 žlici sladkorja, ki se ne sme zažgati, 
previdno zalijemo z 2 dl mleka in meša-
mo toliko časa, da se sladkor razpusti, 
pustimo vreti nekaj minut; 

– OLJNI OVITEK: 

laneno krpo namočimo v toplo olivno 
olje, jo ožamemo in ovijemo okoli vratu, 
čez pa ovijemo še suho volneno krpo. 

Marješka Pehta vsem želi čim bolj zdra-
vo leto 2018.

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Čas grip in viroz
Marješka Pehta ima nasvete tudi za tegobe  
v zimskih mesecih
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Petek, 12. 1. 2018  Klub Jedro, ob 20. uri 

POTOPISNO PREDAVANJE – NINA SIVKA: OPER ŠPANIJA

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

Sobota, 13. 1. 2018  Klub Jedro, ob 19. uri 

URICE ZA ZDRAVJE: S POMOČJO NARAVE DO ZALOG ZELENE ENERGIJE

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

Torek, 16. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

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

Torek, 16. 1. 2018  Atelje KUD-a Zbilje, Zbilje 30, ob 18. uri

TEČAJ UMETNIŠKE GRAFIKE IN RISANJA

KUD Zbilje, informacije in prijave: 040 295 168

Sreda, 17. 1. 2018 

SENIORSKI ODSEK: GLAVIČARKA 1083 M (3–4 URE)

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

Sreda, 17. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE I. MARSICH: 22 FOTOGRAFSKIH 
IZLETOV, 22 DOŽIVETIJ

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

Četrtek, 18. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK, PROMOTORKO BRANJA 

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

Petek, 19. 1. 2018  Aljaževa domačija, ob 18. uri

SPOMINJANJE NA MINULE ČASE – LITERARNI VEČER

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

Petek, 19. 1. 2018  Pastoralni dom Preska – kapela Svete družine, ob 19. uri

MINI SVETOPISEMSKI MARATON

Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 19. 1. 2018  Dom krajanov Senica, Sp. Senica, ob 19.30 

ŽUPANOVA MICI NA S'NICI – PONOVITEV

KUD Fran Saleški Finžgar Senica, T: 031 692 767

Sobota, 20. 1. 2018  Klub Jedro, ob 10. uri 

LAN PARTY – ZABAVA OB IGRANJU RAČUNALNIŠKIH IGER

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

Sobota, 20. 1. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

UGRABLJENI ZAJČEK – PREDSTAVA ZA ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN

KUD Pirniče – OTH, Predprodaja vstopnic v TIC Medvode, T: 01 361 43 46  
ali 041 378 050

Nedelja, 21. 1. 2018 

IZLETNIŠKI ODSEK: PO OBRONKIH POKLJUKE –3 (3–4 URE)

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

Nedelja, 21. 1. 2018  Dom krajanov Senica, Sp. Senica, ob 19.30 

ŽUPANOVA MICI NA S'NICI – PONOVITEV

KUD Fran Saleški Finžgar Senica, T: 031 692 767

Vsak torek in petek od 23. 1. 2018 in 26. 1. 2018 dalje  Atelje KUD-a 
Zbilje, Zbilje 30, ob 17. uri

OTROŠKE LIKOVNE DELAVNICE

KUD Zbilje, Informacije in prijave: 040 295 168

Torek, 23. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri  

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

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

Sreda, 24. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

P. CIRMAN (RAZISKOVALNI NOVINAR): NEPOTEŠENI (NALOŽBA  
STOLETJA ALI ROP STOLETJA?) (POGOVOR Z AVTORJEM O KNJIGI IN 
NALOŽBI TEŠ6)

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

Sreda, 24. 1. 2018  Kavarna Sotočje, ob 20. uri

KULTURNI KLEPET: FOTO TRIO 2018

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Četrtek, 25. 1. 2018  Center starejših Medvode, ob 18. uri

SKUPINA ZA POMOČ SVOJCEM IN OBČANOM MEDVOD BOLNIKOV  
OBOLELIH ZA DEMENCO

Deos, Center starejših Medvode, T: 36 25 400, E: blazrazvornik@deos.si

Petek, 26. 1. 2018  Kulturni dom Medvode, od 16. do 19. ure

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADE

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Petek, 26. 1. 2018  Pastoralni dom Preska – dvorana Valentina Oblaka,  
ob 19. uri

VEČER Z GOSTOM – IZ CIKLA DOGODEK V DVORANI

Župnija Preska, T: 051 303 164

Petek, 26. 1. 2018  Dom krajanov Senica, Sp. Senica, ob 19.30 

ŽUPANOVA MICI NA S'NICI – PONOVITEV

KUD Fran Saleški Finžgar Senica, T: 031 692 767

Petek, 26. 1. 2018  Klub Jedro, ob 20. uri 

KONCERT SKUPIN SKYSMOKERS, ARTENIGMA, ONE PLAN

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

Sobota, 27. 1. 2018  Kulturni dom Medvode, od 10. do 17. ure

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADE

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668,  
E: sabina@zavodsotocje.si

Sobota, 27. 1. 2018  Pastoralni dom Preska, ob 19. uri

PENTAPTIH PA SE SLIŠ – DOKUMENTARNI FILM

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

Sobota, 27. 1. 2018  Dom krajanov Senica, Sp. Senica, ob 19.30 

ŽUPANOVA MICI NA S'NICI – PONOVITEV

KUD Fran Saleški Finžgar Senica, T: 031 692 767

Nedelja, 28. 1. 2018 

PRIREDITEV: VETERANSKE TEKME

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

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: 9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 14. 9., 12. 10., 9. 11. in 7. 12. 2018,  ter objavo  
na spletni strani www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu na naslov: TIC Medvode, Cesta komandanta Staneta 
2, 1215 Medvode. T: 36 14 346 G: 041 378 050, E: turizem@medvode.info  W: www.visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4,  
SI – 1215 Medvode

Prireditve v januarju in februarju 2018             
javni zavod sotocje medvode

ˆ



Torek, 30. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

FILOZOFSKA (SOKRATOVA) URICA (ZA OTROKE OD 4. LETA)

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

Sreda, 31. 1. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

SKRITA SPOROČILA V PISAVI OTROK IN ODRASLIH Z GRAFOLOGINJO 
MAG. MARIJANO JAZBEC

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

FEBRUAR
Četrtek, 1. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 9.30  

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

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

Četrtek, 1. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri  

IZOBRAŽEVALNO-USTVARJALNA DELAVNICA Z DRUŠTVOM REKS IN MILA; 
ZA OTROKE OD 7. LETA DALJE

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

Četrtek, 1. 2. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

TEATER ŠOV – PREMIERA

KUD Pirniče – OTH, predprodaja vstopnic v TIC Medvode, T: 01 361 43 46  
ali 041 378 050

Petek, 2. 2. 2018  Klub Jedro, ob 19. uri

SREČANJE MLADIH MEDVOŠČANOV: KARAOKE
JZ Sotočje Medvode, T: 041 511 687, E: rok@zavodsotocje.si

Petek, 2. 2. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

TEATER ŠOV – PREDSTAVA ZA ABONMA OTH IN IZVEN

KUD Pirniče – OTH, Predprodaja vstopnic v TIC Medvode, T: 01 361 43 46  
ali 041 378 050

Ponedeljek, 5. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30 

RAZSTAVA GRAFIK IZ ZBIRKE KNJIŽNICE MEDVODE (ZBIRKO BO  
PREDSTAVILA AKAD. SLIK. ANDREJA ERŽEN)

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

Torek, 6. 2. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri 

PRAVLJIČNA URA Z MATICEM SLAPŠAKOM: ZVEZDNE PRAVLJICE (ZA 
OTROKE OD 4. LETA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Četrtek, 8. 2. 2018  Aljaževa domačija, ob 9. uri

ODPRTA VRATA ALJAŽEVE DOMAČIJE NA PREŠERNOV DAN –  
SPREJEM MOPZ SORA

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

Četrtek, 8. 2. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 17. uri

PREŠERNOV DAN ZA OTROKE

Javni zavod Sotočje Medvode, T: 041 550 668, E: sabina@zavodsotocje.si

Četrtek, 8. 2. 2018  Kulturni dom Sora, ob 19. uri

RAZVALINA ŽIVLJENJA – PREMIERA (REZERVACIJA VSTOPNIC:  
MAJA 041 855 788)

KUD OŽ Sora – dramska sekcija, predprodaja vstopnic TIC Medvode:  
01 36 14 346 ali 041 378 050

Četrtek, 8. 2. 2018  Aljaževa domačija, ob 19. uri

SAMOSTOJNA LIKOVNA RAZSTAVA – TOMI ALBREHT, NAGRAJENEC  
EX TEMPORE ALJAŽEVINA 2017

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

Petek, 9. 2. 2018  Klub Jedro, ob 20. uri 

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

 

8
FEBRUAR

Čas za
romantiko
19. stoletja

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

Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti

www.visitkranj.com

 

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Nagrade: 3-krat knjiga Gobe – enostavno in zanesljivo določanje

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do sreda, 31. januarja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Fo
to

: 
P

et
er

 K
oš

en
in

a



OGLASI | 47 

dobrodelni
koncert
pomagajmo 

skupaj

Športna dvorana 
TRATA Škofja Loka 
petek, 2. februar 2018,

ob 19. uri

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

Lions klub
Škofja Loka

organizator

ob spremljavi 
ORKESTRA 
SLOVENSKE VOJSKE
voditelj BOŠTJAN ROMIH

MANCA ŠPIK  

KVATROPIRCI  OMAR NABER

Medijski pokrovitelji: 
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105  
številk Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez  
popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste  v naši avli lahko tudi popili kavico ter 
izbrali eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse  

letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g



PRODAJALNA MEDVODE
ZADRUGA 

Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300

GSM: 031-810-384, 051-649-640
trg-medvode@kzmedvode.si

UGODEN NAKUP
PONUDBA VELJA OD TORKA 16. DO SOBOTE 27. JANUARJA (OZ. DO RAZPRODAJE ZALOG).

NA CELOTEN NAKUP V PONEDELJEK, 15. JANUARJA 2018.
*10% popust velja ob enkratnem nakupu v prodajalni MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA. Popust ne 

velja za kmetijski repromaterial kot so semena (koruza, krompir, žita, poljščine), gnojila (mineralna
25kg, foliarna 1l), krmila, ffs (250ml in več), lesni peleti in naftni derivati ter gradbeni material.

Predviden je za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne 
velja za pravne osebe ter samostojne podjetnike. 

6,99€
AKCIJA

9,98€

SONČNICE
1kg

NOVO!KUPON VELJA V ZADRUGI IN V ŽELEZNINI!

Cesta ob Sori 7, 1215 Medvode |  TEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072  | trg-zeleznina@kzmedvode.si

ROČNI PLINSKI GORILNIK

15,93€
AKCIJA

22,75€

-30%

ŠČIPALKE 
UNIOR 
657/4AP

SAMO
9,90€

ZIMSKO ČISTILO ZA 
VETROBRANSKO 
STEKLO: -60°C

1 LITER
1,99€5 LITROV

7,89€

SAMO
0,99€

LOPATA ZA 
SNEG DOLENC

SAMO
7,10€

MOKA 
AJDOVA 
MARŠETOV 
MLIN
1kg

SAMO
2,89€

TLAČNA 
PRŠILKA
GARDENA
5 litrov

SAMO
26,55€ SAMO

0,80€
KOCKE ZA 
PRIŽIGANJE
48 kosov

RATIMOR
MEHKA VABA
500g

-30%

NOVO!

-10%KUPON ZA 
POPUST*
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