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Osemnajstega novembra je potekal prvi 
krog lokalnih volitev. V občini Medvode 
je volilnih upravičencev 13.241, glasova-
lo jih je 6978, kar pomeni, da je bila vo-
lilna udeležba 52,7-odstotna. 

SMOLETU VEČ KOT TRIČETRTINSKA 
PODPORA

Na volitvah za župana je bilo odločeno že 
v prvem krogu. Nejc Smole, ki je občino 
vodil že pretekla štiri leta, je dobil kar 76,4 
odstotka glasov. Za župana so ga predla-
gali Ladislav Vidmar in skupina volivcev. 
Njegov najbližji zasledovalec Tomaž Ku-
ralt (Stanislav Žagar in skupina volivcev) 
je dobil 14,5 odstotka glasov, Leon Merja-
sec (SDS) 6,98 odstotka glasov in Alenka 
Žavbi Kunaver (SMC) 2,47 odstotka glasov.
Precej sprememb je tudi v novi sestavi 
občinskega sveta. Daleč največ glasov 
so volivci namenili Listi Nejca Smole-
ta, ki ima v 23-članskem občinskem 
svetu kar 13 svetnikov, torej večino. To 
so: Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan 
Valjavec, Alojzij Teršan, Nada Prešeren, 
Uroš Medar, Špela Kolarič, Rok Kogov-
šek, Marjeta Jamnik, Ana Barle, Ladi-
slav Vidmar, Darinka Verovšek in Do-
minik Bradeško. Po dva svetnika imajo 
SDS (Leon Merjasec, Stanislav Marn), 
Nestrankarska lista za napredek kra-

jev Občine Medvode (Tomaž Kuralt, 
Mateja Kuhar Bizjak) in Nestrankarska 
lista Sotočje (Stanislav Ulanec, Ines Is-
kra), po enega pa DeSUS (Ivan Špenko), 
Zeleni Slovenije (Dragan Djukić), NSi 
(Mirko Javeršek) in lista ŠPON (Šport, 
podjetništvo, okolje, napredek), ki jo bo 
zastopal Miran Šušteršič. Iskra, Šušter-
šič in Špenko so bili izvoljeni na pod-
lagi preferenčnih glasov volivcev, ki so 
tako spremenili vrsti red kandidatov.
Letošnje lokalne volitve so v Medvodah 
prinesle veliko zmago ne le Liste Nejca 
Smole, temveč nestrankarskih list na-
sploh. V občinskem svetu bo kar osem-
najst svetnikov z nestrankarskih list, 
strankarskih je le pet. 
V primerjavi s prejšnjo sestavo občin-
skega sveta v njem ni več Stranke mo-
dernega centra, ki je imela tri svetnike, 
Slovenske ljudske stranke in Socialnih 
demokratov, ki sta imela po enega sve-
tnika. Lista GLAM (prej pet svetnikov) se 
je preimenovala v Listo Nejca Smoleta 
(sedaj trinajst svetnikov), novi pa sta li-
sti Nestrankarska lista Sotočje in ŠPON. 

Tri svetnike manj ima Nestrankarska 
lista za napredek krajev občine Med-
vode, enega manj SDS, prav tako enega 
manj tudi NSi in DeSUS. 

SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Volitve so bile tudi v svete krajevnih in va-
ških skupnosti. Kdo so novi člani? V KS Ka-
tarina so to: Albin Košir, Katarina Košorok 
Šubic, Tomaž Krašna, Peter Paul Arnež in 
Pika Fekonja, v KS Medvode - Center: Bran-
ko Fišer, Dragan Djukić, Anđelko Vahtarič, 
Goran Milivojević, Uroš Medar, Gorazd 
Šturm in Vojko Bizant, v KS Pirniče: Nada 
Prešeren, Štefan Čebašek, Stanko Okoliš, 
Luka Čukajne, Cvetka Židan Valjavec in Ivo 
Rep, v KS Preska - Žlebe: Ana Barle, Kata-
rina Galof, Anton Stopar, Zvonka Hočevar, 
Dejan Krajačić, Jožica Hegler, Ladislav Vid-
mar in Barbara Teraž, v KS Senica: Zoran 
Črešnik, Franc Poljanec, Stanislav Ulanec, 
Damijan Belec, Rafael Tehovnik, Karmen 
Maretič Debeljak, Rudolf Kalan, Gregor 
Bizjak in Izidor Krelj, v KS Seničica - Golo 
Brdo: Sabina Trampuš, Maja Jurjevec, 
Marjeta Bokan, Rok Pevec in Tadeja Trojar, 
v KS Smlednik: Leon Stare, Jože Janhar, 
Ivan Špenko, Jure Žitnik, Matej Ulčar, Me-
tod Ferbar, Marjan Mali, Alenka Zorman 
Rozman in Tatjana Perko, v KS Sora: Franc 
Zadnikar, Jana Debeljak, Mirko Javeršek, 
Franc Jamnik, Tina Sojer, Franc Plešec in 
Bernarda Kokelj, v KS Trnovec: Nuša Te-
hovnik, Alojzija Bozovičar, Jože Rade, Jure 
Osredkar in Andrej Čarman, v KS Vaše - 
Goričane: Jože Jarc, Boštjan Luštrik, Stan-
ko Novak, Vida Bališ, Saša Malenšek, Ana 
Plavčak in Vladimir Gumilar, v KS Zbilje: 
Andrej Kalan, Klemen Mlinarič, Damjan 
Smole, Ana Jerina in Vojka Ločniškar Pi-
pan, v Vaški skupnosti Studenčice: Tadej 
Mrak, Jana Omejc, Mojca Bokan, Anama-
rija Mrak in Miha Plazar, v Vaški skupno-
sti Tehovec pa: Franc Tehovnik, Valentin 
Kejžar in Pavel Tehovnik.  

Velika zmagovalca Nejc Smole in njegova lista
V triindvajsetčlanski občinski svet Občine Medvode je bilo kar osemnajst  
svetnikov izvoljenih na nestrankarskih listah. 

Včeraj, 6. decembra, je prvič 
v novem mandatu zasedal 
občinski svet. Na prvi 
konstitutivni seji so potrjevali 
tudi mandate. 

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2018–2022

Lista Nejca Smoleta 13 svetnikov
SDS 2 svetnika
Nestrankarska lista za napredek krajev Občine Medvode 2 svetnika
Nestrankarska lista Sotočje 2 svetnika
DeSUS 1 svetnik
Zeleni Slovenije 1 svetnik
NSi 1 svetnik
ŠPON (Šport, podjetništvo, okolje, napredek) 1 svetnik

SOTOČJE JE PRILOGA ČASOPISA 
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Hitro po zaprtju volišč in preštevanju 
glasov je bilo jasno, da na čelu Občine 
Medvode ne bo menjave. Volilni štab 
zmagovalca županskih volitev Nejca 
Smoleta je bil v gostilni Bencak, nato pa 
so se odpravili na Smledniški grad, kjer 
so jih pričakali podporniki, čestitat pa 
so jim prišli tudi kandidati z nekaterih 
drugih list.

TAKO VISOKE ZMAGE NI PRIČAKOVAL

"Iskrena hvala vsem, ki so mi dali glas. 
Bilo jih je ogromno, veliko več, kot smo 
v najbolj drznih sanjah upali pričakova-
ti. Brez lažne skromnosti ali patetičnosti 
lahko rečem, da je to velika obveza za na-
prej. Zame je to presenečenje. Upal sem 
na odločitev v prvem krogu, vse, kar je 
bilo več, je presenečenje. Hvaležen sem 
ljudem, da so odšli na volišča. Volilna 
udeležba je bila boljša kot pred štirimi 
leti, nad polovico. Še enkrat vsem hva-
la," je bil prvi odziv starega/novega župa-
na Nejca Smoleta. Na vprašanje, katera 
zmaga je bila slajša, letošnja ali tista pred 
štirimi leti, je odgovoril: "Prva je tista, ki 
je ne pozabiš, kot pravijo, ker so prisotna 

drugačna čustva, je pa res, da prihajaš či-
sto z drugim vetrom. Druga zmaga je na 
neki način še težja, ker braniš pozicijo, ki 
si jo štiri leta koval, in ne veš, ali je to to, 
kar so si ljudje želeli ali ne. Ti dve zmagi 
bi težko primerjal med seboj."
Zadovoljen je bil tudi z rezultatom vo-
litev v občinski svet. "Tudi tukaj smo 
iskreno hvaležni ljudem, da so podprli 
dvojno zgodbo, da so se v veliki meri 
odločili, da podelijo glas tudi Listi Nejca 
Smoleta. To je velika obveza za naprej, 
tudi za člane občinskega sveta," je še de-
jal Smole. 
Med tistimi, ki so bili z Liste Nejca Smo-
leta znova izvoljeni v občinski svet, je 
tudi Darinka Verovšek, dosedanja pod-
županja. "Zelo sem vesela, da so Med-
voščani prepoznali, da je dobro delo in 
argumentiran način delovanja v občin-
skem svetu tisto, kar smo zmogli v sve-
tniški skupini GLAM. Vesela sem, da je 
bila Lista Nejca Smoleta prepoznana kot 
skupina občanov, ki jim je pomembno, 
da nekaj storijo za Medvode, da gre na-
predek, razvoj naprej in da bo novi stari 
župan Nejc Smole stvari peljal v pra-
vo smer. Predvsem sem vesela, da so 
Medvoščani prepoznali kulturo dialoga, 

argumente in to, da znamo poslušati 
drug drugega. Vesela sem, da so se listi 
priključili mladi," je povedala Darinka 
Verovšek. 

KOMENTAR OSTALIH KANDIDATOV

Za komentar volitev smo vprašali tudi 
preostale tri županske kandidate. To-
maž Kuralt: "Čestitam županu in njegovi 
listi za veliko zmago. Jaz sem s številom 
prejetih glasov zadovoljen, z odstotkom 
manj. Bil sem drugi, moja lista je bila 
tretja, kar si, v danih okoliščinah, šte-
jem za uspeh." Leon Merjasec: "Glede na 
prejšnje volitve sem kot županski kan-
didat letos dobil več odstotkov glasov. 
Zmaga Nejca Smoleta ni presenečenje, 
nisem pa pričakoval, da bo tako prepri-
čljiva. Glede na slab rezultat političnih 
strank na tokratnih lokalnih volitvah 
smo lahko zadovoljni, da smo ostali 
najmočnejša politična stranka v občini 
z dvema svetnikoma." Alenka Žavbi Ku-
naver: "Najprej bi se zahvalila volivcem, 
ki so mi dali podporo. Čeprav ta ni bila 
velika, sem bila resnično vesela vsake-
ga glasu. Čestitam županu za izvolitev. 
Prepričljiva zmaga pomeni večjo odgo-
vornost, kot jo je imel do sedaj."

»Tako visoka zmaga je velika obveza za naprej«
Na volilni večer so imeli največ razloga za veselje v taboru župana Nejca Smoleta. 
Veliko zmago so proslavili na Smledniškem gradu.

Tempus fugit.*
*Čas teče.
Zdi se, da se le še ob pomembnejših dogodkih življenja znamo 
za trenutek ustaviti in zamisliti. Pogledati nazaj in naprej.
A ko mine dan oziroma dogodek, pa naj bo prilika vesela ali ža-
lostna, naj bo to rojstvo ali pogreb, se prehitro vrnemo nazaj v 
vsakodnevne tirnice. Le še to in to postorim, ko dosežem napre-
dovanje, bo bolje, le še ta projekt dokončam in si bom vzel čas.
Mnogo se nas najbrž lahko najde v tem opisu.
In prav zato so tako pomembni prazniki, nedelje, dnevi, ko si 
moramo in moremo vzeti čas. Čas zase in naše bližnje. Druži-
no, prijatelje, sosede, znance.
Čas beži.
Z vsakim sončnim zahodom je nit krajša, nihče ne ve, kako 
kratka, a gotovo krajša. Zakaj bi torej sonce zašlo nad našo 
jezo, če preprost oprosti in hvala lahko prineseta mir.
In prav zato so pomembni prazniki, nedelje, dnevi, ko si mora-
mo in moremo vzeti čas. In izreči besede, na katere prepogosto 
pozabimo.

Tudi skupnost ni v tem smislu prav nič drugačna. Hitimo od 
projekta do projekta in mnogokdaj v tej naglici pozabimo na 
mnoge. Na tiste, v katerih glavah se dobre ideje porodijo in jih 
nato pomagajo izvesti. Pa naj bo to v krajevnih skupnostih, 
društvih ali javnih zavodih. Na tiste, ki nad izvedbo strokov-
no bdijo v občinski upravi, in tiste, ki jih dejansko izvedejo na 
terenu.
Zato je praznični čas tudi pravi, da se opravičimo za vse, kar 
smo morebiti v naglici dneva slabega naredili in dobrega 
opustili.
In zahvalimo vsem, ki v skupnosti dejansko tudi polnokrvno 
živite, v njej delujete in sodelujete. 
Hvala vam za vse. Za vsa dela, ki jih vidimo in opazimo, in za 
premnoge dobre misli in besede, ki so nevidne, a pomagajo, da 
do rezultatov sploh pride.

Želim vam prijetno preživete praznične dni. 
Vernim želim blagoslovljen božič.
Naj bo čas leta, ki prihaja, poln trenutkov, ki bodo vsakemu 
dnevu dodali vrednost.

 Župan Nejc Smole 
 s sodelavci občinske uprave

Praznično voščilo
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 Začel se je nov mandat. Ob izidu So-
točja bo za občinskim svetom že kon-
stitutivna seja. Lista Nejca Smoleta 
ima večino. Kako bo potekalo delo v 
naslednjih štirih letih?
"Sistem dela ne bo drugačen. Še vedno 
bomo stremeli k čim širšemu konsenzu 
pri odločitvah v občinskem svetu, da bi 
bili odloki sprejeti z vsaj dvajsetimi gla-
sovi. Kljub temu da je Lista Nejca Smo-
leta dobila res veliko število sedežev, za 
kar vsem še enkrat iskrena hvala, to ne 
pomeni, da ne bodo potekala usklajeva-
nja. Pomembni akti, odloki terjajo čim 
bolj enotno lokalno skupnost, kar lahko 
dosežemo le s široko podporo v občin-
skem svetu."

 Kaj bodo glavne teme, ki jih bodo 
imeli občinski svetniki pred seboj v 
prvem letu mandata?
"Takoj na začetku bodo odločali o prora-
čunu občine za leto 2019, med pomemb-
nejšimi točkami bodo tudi reševanje 
problematike osnovnega šolstva, na-
daljnje investicije na področju komuna-
le in črpanje evropskega denarja."

 Kaj od tega mandata lahko pričaku-
jejo občani?
"Intenzivno vlaganje v vso infrastrukturo. 
To je tisto glavno. Trudili se bomo, da bo 
šel naprej razvoj tudi na področju druž-
benih dejavnosti – in zanj namenili več 
sredstev, sploh če bodo makroekonomski 
kazalci takšni, kot so sedaj, kar pomeni, 
da je povprečnina nekoliko v porastu. 
Proračun za leto 2019 bo sicer zaradi zago-

tovitve vseh potrebnih sredstev za projekt 
kohezije izredno tesen. Prav veliko mane-
vrskega prostora ne bo."

 V predvolilnem obdobju je bilo sli-
šati tudi nekaj kritik na vaš račun. Kaj 
pozitivnega ste potegnili iz tega?
"Iz vsake volilne kampanje se da pote-
gniti tudi nekaj pozitivnega. Moram 
reči, da so imeli protikandidati nekaj 
zanimivih točk v programu, s katerimi 
se strinjam in verjamem, da jih bomo 
skupaj skušali realizirati. Skupen vsem 
je bil participativni proračun. Zagotovo 
delno sprejemam tudi izrečene kritike, 
vezane na odzivnost občinske uprave in 
župana. Trudili se bomo, da bo boljša."

 Če pogledava konkretno nekatere 
vaše volilne obljube: ena izmed njih 
so športne površine. Gradi se športno 
igrišče pri OŠ Medvode, kjer bo tudi 
atletska steza. Nekateri menijo, da bo 
to izgovor, da jo občina sedaj ima in 
se ne mudi z gradnjo nove v športnem 
parku. Kaj pravite na to?
"Ta strah je odveč. Dejstvo je, v Medvo-
dah do sedaj nismo imeli nobene tar-
tanske steze in da steza s tremi pro-
gami, kakršna bo pri OŠ Medvode, ne 
omogoča resnih atletskih tekmovanj. 
Omogoča pa kvalitetno uporabo za po-
trebe osnovnih šol. V zadnjem manda-
tu so bila obnovljena igrišča pri šoli v 
Smledniku, Pirničah, sedaj še v Med-
vodah, kar je bil skupni zalogaj za več 
kot pol milijona evrov. To pa pomeni, da 
smo začeli pri najmlajših – in to je velik 
korak naprej. Kar se tiče načrtovanega 
športnega parka, bo treba najprej rešiti 
problematiko zemljišč, doseči dogovor z 
lastniki in razumevanje, da zemljišča, 
ki so namenjena za športni park, nima-
jo vrednosti zemljišč, ki so namenjena 

za stanovanjsko gradnjo ali industrijske 
objekte. Ocenjujem, da bi lahko v letu 
2019 odkupili zemljišča in dobili gradbe-
no dovoljenje, leta 2020 pa potem začeli 
realizacijo projekta Športni park." 

 Ena izmed vaših točk so transferji, 
namenjeni društvom. Tudi tukaj je 
bilo veliko kritik. Bodo društva dobila 
več denarja?
"Tri dni pred rokom oddaje zahtevka 
za črpanje sredstev po informacijah, 
ki jih imam z oddelka, ki je pristojen 
za družbene dejavnosti, društva na 
splošno niso počrpala še tretjine sred-
stev od vrednosti, ki je na voljo. To je 
ob vseh kritikah, da jim namenjamo 
premalo denarja, težko razumljivo. 
Vem, da številni vlagajo zahtevke čisto 
na koncu, pa to ni najbolje. Kar se tiče 
višine sredstev, je v programu lepo za-
pisano, da ko bodo sprejete strategije, 
ki bodo jasno povedale, kaj se bo sofi-
nanciralo, v kakšni meri in na kakšen 
način, bomo povečevali tudi sredstva."

 Obljuba za sto odstotkov več lokalno 
pridelane hrane. Na kakšen način?
"V javnih zavodih od leta 2014 velja ured-
ba, da gre lahko do dvajset odstotkov na-
ročil mimo običajnega javnega naročila, 
prek zbiranja ponudb, vezano seveda na 
prehrano. Vrtec Medvode je tukaj naredil 
že velik korak naprej, treba pa bo vzpod-
buditi šole, da bodo za sto odstotkov po-
večale odkup lokalno pridelane hrane. 
To seveda ne pomeni, da bo na primer 
vse zelje, ki je pridelano v Medvodah, 
šlo na lokalni trg, pomeni pa, da bo teh 
živil več, kot jih je sedaj. Korak naprej 
je bil narejen že v prejšnjem mandatu. 
Samooskrbni nismo, to je jasno, tako da 
vseh živil v lokalnem okolju ne moremo 
zagotoviti, nekatera lahko le delno po-

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Nova sestava 
občinskega 
sveta najprej  
o proračunu
Iz pogovora z županom: 
Začetek novega mandata 
– Kako bodo izvedene 
volilne obljube? – Zapleti 
z izvajalcema pri tako 
imenovani koheziji –  
Veseli december

Veselje župana Nejca Smoleta in Liste Nejca Smoleta po razglasitvi rezultatov volitev



krijejo potrebe javnih zavodov. Jasno je, 
da župan ne more izdati ukaza za pove-
čanje lokalno pridelane hrane, lahko pa 
prispeva k ozaveščanju njene uporabe, 
ki pa se ne začne samo pri ravnateljih 
javnih zavodov, temveč tudi pri starših 
otrok, ki imajo na to vpliv prek sveta 
staršev in sveta šole. Gre za odločitev lo-
kalne skupnosti v celoti." 

 Participativni proračun je sistem raz-
porejanja dela proračunskega denarja, 
ko pri odločanju o njegovi porabi sode-
lujejo prebivalci občine in sami določijo 
najnujnejše investicije. Kdaj in na ka-
kšen način bo to zaživelo v Medvodah?
"Prakse so zelo različne. Počakali bomo, 
da se konstituirajo sveti krajevnih in 
vaških skupnosti. Za proračun za leto 
2019 bo prepozno, saj je ta že v pripravi. 
Bo pa prišlo v poštev za proračun za leto 
2020. Najprej bo šlo verjetno za pilotni 
projekt v eni ali dveh krajevnih skupno-
stih, nato še v drugih. Odločalo se bo o 
zadevah, ki občane največkrat zmoti-
jo, pa morda v širši skupnosti, občini 
zmanjka posluha zanje. To so projekti 
vrednosti do nekaj deset tisoč evrov, ki 
se jih da lažje izvesti. Običajno to poteka 
tako, da se krajani na zboru krajanov 
odločajo med predlogi, ki so jih podali."

 Na eni strani so očitki, da imajo 
krajevne skupnosti premalo pristoj-
nosti, na drugi strani ponekod sveti 
krajevnih skupnosti sploh niso v polni 
sestavi. Kakšen signal je to?
"Pasivnost je vedno večji problem tudi v 
Medvodah, kar se kaže tudi v tem, da 
na tokratnih lokalnih volitvah vsi sveti 
krajevnih skupnosti sploh niso v tako 
številni sestavi, kot bi lahko bili, ima-
jo pa še vedno dovolj članov, da lahko 
nemoteno delujejo. Krajevnim skupno-
stim v zadnjem mandatu nismo odvze-
li denarja, nekatere pristojnosti pa smo 
morali zaradi nove državne zakonodaje 
prenesti na občino. Ravno ideja partici-
pativnega proračuna bo denimo ena iz-

med tistih, ki bo krajevnim skupnostim 
dala večjo težo pri odločanju o projektih 
v njihovem kraju."

 Kako je z reorganizacijo občinske 
uprave? Že v tem mandatu je bilo kar 
nekaj sprememb. V kakšno smer bodo 
šle sedaj?
"Edina stalnica so spremembe. Če bomo 
ugotovili, da so za boljše delovanje ob-
činske uprave potrebne spremembe, 
bodo koraki v to smer narejeni. Do fe-
bruarja sprememb še ne bo." 

 Kako napreduje projekt tako ime-
novane kohezije? 
"Ne gre povsod po časovnih načrtih. 
Težave imamo z izvajalci. Izvajalec fe-
kalne kanalizacije in izvajalec sočasne 
gradnje sta v sporu. Zdi se nam, da so 
občina in njeni občani včasih kolateral-
na škoda impotence izvajalcev. Delno 
je to vidno tudi že na terenu, predvsem 
v Pirničah. Nikakor ne moremo izvesti 
drugega dela, torej obnov vodovodov, iz-
gradnje plinovodov, meteornih kanali-
zacij in optike, ker si izvajalca ne želita 
predati gradbišč. Vseeno upam, da jim 
vsaj kateri izmed dobrih mož prinese 
tudi polno košaro pameti, da se bodo 
dela lahko čim prej nadaljevala. Veliko 
se ukvarjamo s tem. Je pa tu nedvomno 
škoda tudi za občino, ker se roki premi-
kajo naprej. Projekt mora biti zaključen 
do konca prihodnjega leta, kar pomeni, 
da bo spomladi odprtih še veliko več 
gradbišč, kot jih je sedaj."

 Pred kratkim je bilo odprtje čistil-
ne naprave v Trbojah v sosednji občini 
Šenčur. Je kaj možnosti, da bi se del 
KS Smlednik priključil nanjo?
"Pogovori potekajo. Najbolj verjetno 
je, da bo možnost priklopa za naselje 
Moše, seveda če bodo sosedje za. So pa v 
Šenčurju zelo korektni in so že pripravi-
li odcep za Moše. Trenutno se pripravlja 
razpis za projektiranje kanalizacije."

 Dobili smo nekaj sporočil nezado-
voljnih občanov, zakaj občina ne ure-

di parkirišča pod Šmarno goro, da tudi 
ni moč parkirati na novem parkirišču 
v Zavrhu. Kako je s tem?
"Zanimivo, da imamo veliko klicev prav 
iz Zavrha, da tam nočejo parkirišča, po 
drugi strani pa vemo, da je to potrebno. 
Predvsem za potrebe obiskovalcev roj-
stne hiše Jakoba Aljaža je bilo načrtova-
no tudi parkirišče pod kmetijo Mis. Pri-
šlo je do nesporazuma, ki ga rešujemo, 
in verjamem, da se bodo zadeve uredile. 
V Občinskem prostorskem načrtu ima-
mo v Zavrhu malce naprej načrtovano 
še eno parkirišče, za katero pa bi bilo 
treba zemljišča še odkupiti. Poleg par-
kirišča v Zavrhu bo treba urediti tudi 
parkiranje v Smledniku pod gradom, v 
Zbiljah, na Katarini. Povsod bo za to po-
treben precejšen vložek."

 V zadnjem obdobju Občina Medvode 
kar zbira nazive. Zadnji je branju pri-
jazna občina.
"To so priznanja vsem nam, sodelavcem 
in občanom. Letos sta Knjižnica Med-
vode in občinska uprava izvedli veliko 
projektov in prepoznani smo bili kot 
ena najbolj aktivnih občin na tem po-
dročju. To je seveda nedvomno zasluga 
naše samostojne Knjižnice Medvode in 
potrditev, da smo na področju knjižni-
čarstva (sredstev, ki jih namenjamo za 
to področje, je okrog štiristo tisoč evrov 
letno) na pravi poti."

 Začel se je veseli december.
"Veliko se bo dogajalo, letos kar pod 
dvema šotoroma. Drsališče ima na-
mreč streho, da bo drsanje mogoče ves 
čas in s še bogatejšo, pestrejšo ponu-
dno. Letos bo prvič po dolgih letih tudi 
silvestrovanje na prostem in upam, da 
se ga bodo Medvoščani v čim večjem 
številu tudi udeležili. Zaradi vseh do-
godkov bo v samem centru kar nekaj 
parkirišč manj, na kar pa se bo sčaso-
ma treba navaditi, saj gre vse v smeri, 
da bi bilo središče Medvod v prihodnje 
bolj po meri pešcev."
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Sredi oktobra je bil objavljen Javni poziv za dodelitev nagrad 
študentom Občine Medvode v študijskem letu 2017/2018. Ko-
misija je pregledala prispele vloge in podala ugotovitve. 
Na javni poziv je prispelo skupaj 99 vlog, in sicer ena za dok-
torat znanosti, 35 vlog za magisterij stroke in magisterij 
stroke na enovitem magistrskem študiju, 33 za diplomo, 23 

za letnik dodiplomskega študija, sedem vlog pa je bilo neu-
streznih. Komisija je vloge razporedila glede na zagotovljena 
proračunska sredstva v skupnem bruto znesku 38.464,28 evra. 
Sredstva so dodelili eni vlogi za doktorat (1.789,25 evra), še-
stim za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju 
(7.019,34) in 29 za magisterij stroke (29.655,69). Za diplomo in 
opravljen letnik dodiplomskega študija nagrad niso podelili. 
Skupaj so sredstva odobrili 36 študentom. 

Podelili nagrade študentom
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"Ponosni smo na svojo šolo, ki je pri 63 
letih videti kot prava dama. Tako kot se 
gospe v teh letih rade dajo pomladiti, 
je tudi naša šola s kar nekaj popravki 
zablestela v vsem sijaju. Kar 41 učencev 
vsako jutro prestopi njen prag, še pred 
nekaj leti pa ji je grozilo celo, da jo bodo 
zaprli, a mi svoje šole ne damo," je bilo 
slišati na odprtju energetsko prenovlje-
ne Podružnične osnovne šole Topol. V 
poletnih mesecih je bila šola temeljito 
prenovljena, uradno pa so jo v uporabo 
predali 8. novembra.
To je najmanjša podružnična osnovna 
šola v medvoški občini. Pester kulturni 
program so pripravili učenci osnovne 
šole in domačini s Topola. Zbrane so 
nagovorili ravnatelj OŠ Preska Primož 
Jurman, predstavnik podjetja Petrol 
Robert Ostrelič in župan Medvod Nejc 
Smole. Skupaj z učencema so tudi pre-
rezali trak na vhodu v šolo. 
Skozi program smo na zanimiv način 
spoznali mejnike šole in šolstva na Topo-
lu. Leta 1877 je bil začetek šolstva na Ka-
tarini, ko je bila v župnišču ustanovlje-
na prva zasilna šola, prvi učitelj pa je bil 
duhovnik Simon Žužek. Leta 1908 je začel 
poučevati župnik Andrej Pavlin, ki je na 

Katarini poučeval kar 33 let in je učitelj 
z najdaljšim stažem na šoli. Leta 1955 je 
bila zgrajena sedanja šola, leta 1964 še 
prizidek. Leta 1968 je sledila priključitev 
k OŠ Franca Bukovca Preska, šola tako 
postala podružnična, a ostala popolna 
osemletka. Leta 1987 se je začela preno-
va šole. Kot smo izvedeli, je tedaj grozilo, 
da bodo šolo ukinili, starši pa so se bali, 
da je bila prenova le pretveza, da zaprejo 
njena vrata. Prvega septembra bi mora-
li otroci za nekaj mesecev hoditi v šolo v 
Presko, a jih starši niso pustili od doma 
– in tako je šola ostala. Leta 1992 je prišlo 
do preimenovanja šole iz Janeza Kalana 
v POŠ Topol. S šolskim letom 2003/2004 je 
bila na šoli uvedena devetletka. In za ko-
nec še letnica 2018, ki bo ostala v arhivih 
zapisana kot leto obnove šole.
"Po več kot šestih desetletjih je naša šola 
letos le dočakala prenovo, toplotno izoli-
ranje fasade, zamenjano je stavbno po-
hištvo, popolnoma prenovljen je sistem 
ogrevanja z novim energentom, vgra-
jen je sistem na ciljno spremljanje rabe 

energije, obenem je olepšana tudi okoli-
ca same šole. Prenovili pa smo tudi ne-
kaj prostorov, saj se tudi na Topolu soo-
čamo s prostorsko stisko. S to prenovo in 
največjim vložkom v zgodovini šole na 
Topolu je tudi naša šola ujela val sodob-
nosti. Ne samo pedagoško delo, tudi ak-
tivna vloga šole v družbenem življenju in 
okolju v tem koncu Polhograjcev pušča v 
življenju učencev, učiteljev in krajanov 
globoko sled," je povedal Primož Jurman, 
ravnatelj OŠ Preska, katere podružnica 
je POŠ Topol. Kot je še dodal, je to velik 
dan za majhno devetletno osnovno šolo, 
v kateri poteka kombinirani pouk. Šola 
je dodala še nekaj svojega denarja in pri-
dobili so dva nova prostora za pouk in 
še eno učilnico v kletnih prostorih. Če je 
bilo pred leti veliko govora o težnjah po 
zaprtju šole na Topolu, imajo sedaj dru-
gačne, slajše skrbi. "POŠ Topol je unika-
tna šola. Tukaj imamo šolanih kar nekaj 
otrok s posebnimi potrebami. To je bila 
pred leti zavestna strokovna odločitev, 
ki smo jo prepoznali kot edino možnost, 
da v tem sistemu šola preživi. V zadnjem 
času pa se že soočamo s prostorsko sti-
sko," je še dejal Jurman. Kot je med dru-
gim povedal župan Medvod Nejc Smole, 
je to eden izmed treh javnih objektov, ki 
so bili letos energetsko obnovljeni v sklo-
pu javno - zasebnega partnerstva. Na po-
mlad bodo na Topolu uredili še otroško 
igrišče in preplasteno igrišče za košarko 
in večnamenski prostor."
Izzivov za naprej tako ne manjka. "Ko 
je šola praznovala petdeset let, so slav-
nostni govorniki želeli, da bi bila ne-
koč premajhna, da bi jo obiskovalo več 
učencev. Sedaj, 13 let kasneje, so se jim 
želje uresničile. Šola je skoraj premajh-
na," pravi pedagoška vodja POŠ Topol 
Simona Jarc.

Velik dan za 
majhno šolo
Prenovljena je najmanjša 
podružnična osnovna šola 
v občini Medvode.

Ob odprtju prenovljene POŠ Topol so trak prerezali Robert Ostrelič, predstavnik podjetja 
Petrol, Nejc Smole, župan Medvod, Primož Jurman, ravnatelj Osnovne šole Preska, ter učenca 
Nejc in Lucija.

"Po šolsko" so učenci predstavili mejnike šole in šolstva na Topolu.
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V času božično-novoletnih počitnic, v ob-
dobju od 24. do 31. decembra, bo spre-
menjen razpored uradnih ur na Krajevnem 
uradu Medvode Upravne enote Ljubljana. 
Uradne ure bodo v ponedeljek, 24. decem-
bra, in v ponedeljek, 31. decembra, od 8. 
do 13. ure, v četrtek, 27. decembra, od 8. do 
15. ure in v petek, 28. decembra, od 8. do 
13. ure. Vse upravne storitve, ki se opravlja-
jo na krajevnih uradih, kjer ne bo uradnih 
ur, bodo zagotovljene na Upravni enoti 
Ljubljana, Sektor za upravne notranje zade-
ve, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, v času 
uradnih ur: v ponedeljek, 24. decembra, in 
31. decembra, od 8. do 13.ure, v četrtek, 27. 
decembra, od 8. do 18.ure, v petek, 28. de-
cembra, od 8. do 14. ure.

Spremenjene uradne 
ure krajevnega urada

MAJA BERTONCELJ

V tem mandatu Državnega zbora Republike 
Slovenije je bila v volilnem okraju, ki obsega 
tudi Medvode, kot poslanka izvoljena Andre-
ja Zabret iz Liste Marjana Šarca. Občanom 
občine Medvode je na voljo v svojih poslov-
nih prostorih na Beethownovi 2 v Ljubljani. 
Poslanka bo enkrat mesečno za pogovor na 
voljo tudi na Občini Medvode, in sicer vsak 
prvi ponedeljek v mesecu, od 14. do 16. ure 
oziroma po dogovoru. Za srečanje na Občini 
Medvode je potrebna predhodna najava na 
jozica.fartek@medvode.si ali 01/361 95 50.

Poslanka enkrat  
mesečno v Medvodah

MAJA BERTONCELJ

V občini Medvode še naprej poteka pro-
jekt brezplačnega pravnega svetovanja za 
občane občine Medvode, ki ga sofinancira 
Občina Medvode, izvaja pa Pravno-infor-
macijski center nevladnih organizacij. Do 
konca letošnjega leta bo pravno svetovanje 
potekalo še v sredo, 19. decembra, od 8. 
do 13. ure v prostorih Občine Medvode. Za 
svetovanje se je treba predhodno naročiti 
na telefonski številki 01/521 18 88 ali na 
elektronskem naslovu pic@pic.si 

Brezplačno pravno  
svetovanje še decembra

MAJA BERTONCELJ

Prireditev je bila 3. decembra v Velikih 
Laščah. Nazive so na Ta veseli dan kul-
ture podelili desetim občinam, ki aktiv-
no delujejo na področju razvoja bralne 
pismenosti, branja in bralne kulture. 
"Na Občini Medvode smo se izjemno 
razveselili prejema naziva, ki potrjuje 
dobro sodelovanje tako z javnimi zavodi 
kot kulturno-umetniškimi društvi na 
območju občine Medvode ter posame-
zniki, ki delujejo na področju razvoja 
bralne kulture," pravijo na Občini Med-
vode. Priznanje je na prireditvi prevzela 
Martina Kutnar, pomočnica vodje od-
delka za področje družbenih zadev.
Združenje splošnih knjižnic in Skupnost 
občin Slovenije v sodelovanju z Mini-
strstvom za kulturo Republike Slovenije 
sta že drugo leto zapored objavila javni 
natečaj Branju prijazna občina, katerega 
namen je promocija dobrih praks, ki jih 
za izboljšanje bralne pismenosti, spod-
bujanje branja in razvoj bralne kulture 
izvajajo občine. Osrednje dejavnosti, ki 
je povezana s širjenjem bralne kulture 
na območju občine Medvode, ne izvaja 
samo knjižnica, ki je v ta namen usta-
novljena; v to dejavnost so v veliki meri 
vključeni tudi vsi javni zavodi, vsa kul-
turno-umetniška društva, vsi avtorji li-
terarnih in književnih del in drugi, ki s 
svojim delom prispevajo k razvoju, širje-
nju in ohranjanju pisane besede. "Priza-
devamo si, da bi podprli čim večje število 
projektov, ki jih izvaja knjižnica oziroma 
katero od kulturno-umetniških društev 
z območja občine Medvode. Kulturno-
-umetniška društva so v veliki meri 
sofinancirana na javnih razpisih za so-
financiranje kulturnih dejavnosti, neka-
teri večji projekti se delno sofinancirajo 

tudi iz javnega razpisa za sofinanciranje 
programov prireditev. Občina Medvo-
de poleg pomoči v obliki sofinanciranja 
nudi nekaterim društvom tudi svoje pro-
store," še pravijo na Občini Medvode. 
V prijavi na javni natečaj so med dru-
gim poudarili naslednje dejavnosti ozi-
roma projekte, izvedene v letih 2017 in 
2018: Medvodko bere, S pisano besedo 
skupaj z vami napolnimo skledo, Bol-
garski večer, Poletavci in NajPoletavci, 
Knjiga na dom, Knjiga na potepu, Po-
govori med vodami in nov projekt Knji-
žnice Medvode v sodelovanju z drugimi 
javnimi zavodi v občini Medvode, Med-
voška knjižna transferzala. Prav tako 
so v prijavi poudarjene aktivnosti, ki jih 
izvaja občina oziroma drugi deležniki v 
njenem imenu in prav tako pripomore-
jo k širjenju branja, bralne kulture. 
Občini Medvode so v ponos vsi, ki so v 
preteklosti delovali in še vedno deluje-
jo na področju razvoja bralne kulture, 
bralne pismenosti. Kot pravijo, se bodo 
še naprej trudili za razvoj bralne pisme-
nosti: "Da pisana beseda ne bo odšla v 
pozabo, tako da bo skušala svoje prebi-
valce še naprej prek različnih aktivnosti 
in dejavnosti motivirati za branje."

Branju prijazna občina
Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin  
Slovenije sta v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo 
Republike Slovenije Občini Medvode podelila naziv 
branju prijazna občina.

Občina Medvode se lahko pohvali še z enim 
nazivom – branju prijazna občina. 

Nazive so na Ta veseli dan 
kulture podelili desetim 
občinam, ki aktivno delujejo 
na področju razvoja bralne 
pismenosti, branja in bralne 
kulture.
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Občina Medvode letošnjo zimo, ki traja od 15. novembra do 
15. marca, izvaja zimsko službo skladno z veljavno kategori-
zacijo občinskih cest, ki je bila sprejeta v letu 2016. Izvajalec 
zimske službe na vseh kategoriziranih cestah in pločnikih 
na območju občine Medvode je podjetje Gorenjska gradbena 
družba, ki bo zimsko službo izvajalo s podizvajalci. Isto pod-
jetje je zadolženo tudi za izvajanje zimske službe na državnih 
cestah na območju občine Medvode.
"Izvajalec zimske službe vsako leto pred zimo poskrbi za ozna-
čitev cest s koli. Postavi jih okrog štiri tisoč z namenom, da se 
označi rob cestišča in pomembne komunalne infrastrukture," 
pojasnjujejo na Občini Medvode in obveščajo, da je pogoj za za-
četek pluženja, da je na cesti deset centimetrov snega: "Ceste 

morajo biti po zakonu splužene v 24 urah od začetka sneženja, 
pločniki pa v 48 urah, razen kadar je treba sneg odvažati. V Ob-
čini Medvode je kategoriziranih okrog 210 kilometrov cest, od 
tega približno 140 kilometrov asfaltnih in sedemdeset kilome-
trov makadamskih. Naša želja in želja izvajalca je, da so ceste 
splužene v čim krajšem možnem času. Določen je prioritetni 
vrstni red pluženja, po katerem se zimska služba izvaja."
V primeru vprašanj, reklamacij ali potrebe po informacijah o 
izvajanju zimske službe lahko pokličete na dežurno telefon-
sko številko 080 86 96 88 ali pišete vodji vzdrževanja Damija-
nu Pestotniku (damijan.pestotnik@cpkranj.si) oziroma vodji 
cestne baze Medvode Klemnu Pircu (klemen.pirc@ggd.si).
Za pomoč v zimskem času prosi tudi Snaga, in sicer da v pri-
meru sneženja očistite sneg ob zabojnikih za odpadke in z 
njih ter Snagi omogočite dostop do njih in njihovo praznjenje. 

Ceste splužiti v enem dnevu od začetka sneženja
Izvajalec zimske službe je tudi v novi zimski sezoni Gorenjska gradbena družba.

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Z včerajšnjim Prižigom prazničnih luči in obiskom Miklavža 
se je uradno začel letošnji Veseli december v Medvodah.
Občina Medvode je v sodelovanju z javnimi zavodi in društvi 
pripravila pokrito drsališče na Cesti komandanta Staneta, 
prižig prazničnih luči, obisk Miklavža, tekmovanje v kuhanju 
vina in čaja, koncert skupine Help: A Beatles Tribute, baletno 
predstavo Hrestač, božično-novoletni koncert Sorških kre-
snic, Glam squad night, obisk Dedka Mraza, silvestrovanje 
na prostem ... Največja novost je zagotovo silvestrovanje na 
prostem.
Tudi letos, drugo leto zapored, so postavili drsališče. Obrato-
valo bo od 1. decembra do zaključka zimskih počitnic, to je 3. 
marca. Tako kot v prejšnji sezoni je drsanje brezplačno, mo-

žen je najem drsalk, za prijetno razpoloženje pa skrbi dobra 
glasba in praznična ponudba pijač in prigrizkov. Drsate lahko 
med tednom od 15. do 21. ure, ob koncih tedna od 9. do 21. ure, 
ob dogodkih v centru pa bo drsališče odprto tudi dlje. 
Da bodo obiskovalci varni in bo mestno središče pešcem bolj 
prijazno, sta vzpostavljeni popolni zapori dveh cest v središču 
Medvod. Uvedena je popolna zapora dela ceste JP751471 (Cesta 
komandanta Staneta – ob drsališču), in sicer med 1. decem-
brom in 1. marcem, in tudi dela Medvoške ceste in mostu čez 
reko Soro, in sicer med 6. in 31. decembrom.

Veseli december v Medvodah
Obeta se pester december s silvestrovanjem na prostem. Drsališče je letos pokrito. 
Zapora cest v središču Medvod.

Tudi letošnjo zimo lahko v Medvodah brezplačno drsate.

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Medvode v le-
tošnjem letu pristopila k večjemu nakupu osebne zaščitne opre-
me, namenjene prostovoljnim gasilcem v občini Medvode. Župan 
in poveljnik Civilne zaščite Občine Medvode, Nejc Smole, je novo 
opremo predal gasilcem v sredo, 5. decembra. Izveden je bil na-
kup več sklopov osebne zaščitne opreme v skupnosti vrednosti 
dobrih 62 tisoč evrov. Predana je bila naslednja oprema za pred-
stavnike Gasilske zveze Medvode in vseh šest prostovoljnih gasil-
skih društev: zaščitna obleka s snemljivim napisom (42 komple-
tov) v skupni vrednosti 47.038,32 evra, zaščitna čelada (43 kosov) 
v skupni vrednosti 11.789,34 evra, podkapa (29 kosov) v skupni 
vrednosti 886,48 evra in zaščitne rokavice (26 parov) v skupni vre-
dnosti 2409,77 evra. 

Gasilci z novo osebno zaščitno 
opremo
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Občina Medvode je začela rekonstrukcijo ceste Studenčice–Teho-
vec. Cesta je bila v preteklosti v celoti rekonstruirana iz makadama 
v asfalt z urejenim odvodnjavanjem. Neurejen je ostal še del ce-
ste, ki je potekal čez zasebno dvorišče pri Dolinarju v Studenčicah. 
Na občini so zadovoljni, da so v sodelovanju z Vaško skupnostjo 
Studenčice in krajani dosegli dogovor, ki omogoča začetek del in 
zaključek dolgoletnega projekta, ki je bil ena izmed prioritet vaške 
skupnosti. Izvajalec del je podjetje Euro grad, pogodbena vrednost 
del pa je 47.092 evrov. Dela bodo zaključena predvidoma do konca 
januarja, asfaltiranje pa bo izvedeno, ko bodo ustrezne vremenske 
razmere. Dela se bodo izvajala s polovično zaporo ceste, o morebi-
tni popolni zapori bo Občina Medvode obveščala naknadno.

Rekonstrukcija  
ceste Studenčice–Tehovec

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode je pred kratkim posta-
vila dva parkomata, ki bosta začela de-
lovati s 1. januarjem 2019.
"Plačilo parkirnine bo z novim letom v 
skladu z Odredbo o določitvi javnih par-
kirnih površin v Občini Medvode (Ura-
dni list RS, št. 36/17 in 17/18) uvedeno na 
parkirnih površinah na območju med 
banko NLB in Pošto Medvode in na par-
kirišču ob Barletovi cesti. Parkirnino bo 
potrebno plačati vsak delovnik, od po-
nedeljka do petka, med 7. in 17. uro, in 
sicer po ceni 0,40 evra na uro. Parkoma-
ta denarja ne bosta vračala, za razliko 
se bo sorazmerno podaljšal dovoljen čas 
parkiranja, kar bo razvidno s parkir-
nega listka, ki ga je treba v avtomobilu 
namestiti na vidno mesto," sporočajo z 
Oddelka za splošne, premoženjskoprav-
ne in družbene zadeve Občine Medvode.
V Turistično-informacijskem centru 
Medvode na Železniški postaji Medvo-

de bodo uporabniki lahko kupili tudi 
mesečno parkirno kartico po ceni 18 
evrov, kot je določeno s Sklepom o viši-

ni parkirnine na javnih parkirnih po-
vršinah v Občini Medvode (Uradni list 
RS, št. 58/17)

Postavili dva parkomata
Delovati bosta začela s prvim januarjem.

Parkomata sta postavljena na dveh lokacijah, ena je med pošto in banko, na parkirišču zadaj 
proti železniški postaji, modra cona ob cesti pa ostaja. Cena parkiranja bo 0,40 evra na uro, 
parkomat pa denarja ne bo vračal.

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

www.medvode.si

•  koledar vseh  
dogodkov v občini

•  portal investicij

•   oddajanje vlog in 
obrazcev

•  predlogi in prijave

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti 
pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovo-
dnih sistemov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in VS 
obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep 
prekuhavanja pitne vode in je zato treba do nadaljnjega vodo za upo-
rabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati: VVS Žlebe - Jetr-
benk, VVS Žlebe - Seničica, VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na 
javni vodovodni sistem, VS Golo Brdo - Polana. Poročila o spremlja-
nju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter 
poročila o preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno do-
stopna na spletnih straneh Občine Medvode www.medvode.si. Na-
vodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s 
pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Občina Medvode

Obvestilo
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Leto 2016 smo si zapomnili po velikem 
srečanju prijateljskih mest, ki smo ga 
pod imenom Sotočje evropskega soži-
tja organizirali junija v Medvodah. Leto 
2017 nam bo ostalo v spominu po tem, 
da smo marca organizirali dogodek, 
vezan na osrednji projekt EU, kot si jo 
želimo – Imagine EU we want, ki ga je 
vodilo pobrateno mesto Crest. In kateri 
mednarodni dogodek v letošnjem letu 
je bil spomina vreden?

APRILSKA GOSTOVANJA

Že aprila smo bili vabljeni na kar dve 
pomembni prireditvi naših prijatelj-
skih mest. Tako sta dve članici odbora 
v imenu župana zastopali Medvode v 
mestu Ponte San Nicolo v Italiji na pra-
znovanju 1100. obletnice prve omembe 
sosednje male vasice Roncajette. Poleg 
obveznih protokolarnih izmenjav daril 
in besed so bili vrhunec dogajanja pra-
znovanja te majhne skupnosti nastopi 
zastavonoš in dekliških fanfar, viteških 
konjenikov ter dreserja sokolov, ki so ga 
popestrile srednjeveške štafetne igre na 
travniku ob cerkvi.
Druga delegacija se je konec aprila odpra-
vila na dolgo pot do pobratenega franco-
skega mesta Crest, kjer je potekal med-
kulturni festival Féte l’Europe. V skladu 
z imenom dogodka so bili v delegaciji 
tudi Sorški orgličarji, ki so svojim nasto-
pom pritegnili veliko pozornost in poželi 
velik aplavz. Obisk tega dogodka je bila 
tudi priložnost, da smo s predstavnikom 
njihovega odbora izmenjali nekaj mnenj 
o skupnih aktivnostih, med drugim tudi 
o junijskem obisku skupine medvoških 
šolarjev, ki se v šoli učijo francoščino, v 
Franciji. To je bil tudi prvi poskus "šolske 
izmenjave" med obema mestoma in po 
pozitivnih izkušnjah z obeh strani verje-
tno tudi ne zadnji.

NAVDUŠILI SO JIH MLADI IN KULTURA

Junijski festival Medvode v gibanju je 
imel letos tudi mednaroden pridih. Na 
dogodek smo namreč povabili vsa pri-
jateljska mesta, povabilu pa sta se od-
zvali Ponte San Nicolo iz Italije in mesto 

Nidda iz Nemčije. Predvsem slednji so 
nas presenetili s številnostjo, saj je na 
obisk prišlo kar 25 gostov iz Nemčije. 
Že tradicionalno so bili naši prijatelji 
iz obeh evropskih mest navdušeni tako 
nad sprejemom kot dogajanjem. In po 
čem smo si še zapomnili ta obisk? Zelo 
navdušile so jih predvsem aktivnosti za 
mlade, saj pogrešajo nekaj takšnega pri 
njih doma. In da o tako bogati kultur-
ni ponudbi lahko pri njih samo sanjajo, 
je odkrito priznal eden od gostov. Prav 
zato so obljubili, da nas prihodnje leto 
ponovno obiščejo in predstavijo svoje 
mesto. Njihova želja namreč je, da bi 
tako Medvode kot Nidda stopili korak 
naprej v medsebojnih odnosih in pri-
jateljstvo nadgradili v "bratstvo". To bo 
zagotovo ena od točk dela odbora v pri-
hodnjem letu.

JESEN IN ZIMA V BARVAH EU

Ker je ena od nalog odbora za medna-
rodno sodelovanje mednarodno pove-
zovanje občine Medvode s prijateljskimi 
mesti in širjenje ter navezovanje novih 
stikov, smo se z veseljem (vsaj malce) 
vključili v dogajanja ob že tradicional-
ni Noči parkeljnov v Goričanah, kjer že 
vrsto let gostijo parkeljne kar iz štirih 
držav.
Konec novembra pa smo v Jedru pripra-
vili vsakoletno srečanje odbora s tisti-
mi, ki skozi vse leto skrbijo, da naši do-

godki potekajo gladko in brez zastojev. 
Letošnja predstavitev dela odbora je bila 
v znamenju glasbe in otrok, za kar gre 
zasluga učencem OŠ Preska pod vod-
stvom Mojce Urbas in skupini glasbene 
šole Glasbosned. 
Tudi veseli december v središču Medvod 
ne bo minil brez mednarodne udeležbe. 
Na tradicionalno tekmovanje v kuhanju 
vina in čaja smo povabili vsa prijatelj-
ska mesta in upamo, da se bodo tudi 
letos odzvali povabilu.

KAM NAS BO VODILA POT

Za prihodnje leto pripravljamo dva večja 
dogodka, oba povezana z mednarodni-
mi projekti, v katerih bo sodelovala Ob-
čina Medvode. Prvi bo v sklopu projekta 
"Imagine next", katerega nosilec je Ponte 
San Nicolo, predvidoma že konec janu-
arja. Pripravili bomo srečanje mladih 
z evropskimi poslanci in s tem medvo-
škim šolarjem približali delo evropskega 
parlamenta. Izvedba drugega dogodka pa 
je še odvisna od uspešnosti prijave pro-
jekta na evropski razpis, v katerem bomo 
skušali predstaviti, kako nas povezujejo 
glasba, fotografija in druge oblike ume-
tnosti. Obiskali nas bodo tudi gostje iz 
Nidde, prav tako bomo vsa prijateljska 
mesta povabili na večje dogodke, morda 
bo zaživela tudi gospodarska povezava 
med mesti. Medvode bodo tudi v letu 2019 
križišče mednarodnega povezovanja.

Mednarodno križišče prijateljstva
Občina Medvode je tudi letos nadaljevala mednarodne aktivnosti.

Člani odbora na srečanju v Klubu Jedro
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VINA IN ČAJA

HRESTAČ

15. december 2018 ob 18. uri

16. december 2018 ob 18. uri

OBISK DEDKA MRAZA
28. december 2018 ob 18. uriS SKUPINO 

HELP: A Beatles Tribute

GLAM SQUAD NIGHT
VEČER BURLESKE IN KABAREJA
23. december 2018 ob 20. uri

SILVESTROVANJE

31. december 2018 ob 18. uri

NA PROSTEM
OTROŠKO SILVESTROVANJE

SILVESTROVANJE S
SAMUELOM LUCASOM

& THE GROOVE STATION
31. december 2018 ob 21. uriKLUB JEDRO

ŠPORTNA DVORANA MEDVODE

18+

VSTOPNICE TIC MEDVODE in EVENTIM

OD 1. DECEMBRA 2018 
DO 3. MARCA 2019

* BREZPLAČNO DRSANJE * IZPOSOJA DRSALK 
* TEMATSKI VEČERI * GOSTINSKA PONUDBA

IN PREDSTAVA ZA OTROKE

PARKIRIŠČE OB OBČINSKI STAVBI

S KLOVNOM JAKO IN PIKO NOGAVIČKO

SEJEM UNIKATNIH IZDELKOV inBOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT    

22. december 2018 
od 10. ure naprej

Koncert ob 19. uri
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Tudi leto kmalu nove liste bo dobilo,
nove izzive, nove priložnosti za rast delilo.

Rastite v letu 2019 in popišite vaše nove liste tudi z uporabo naše, obnovljive energije!

Hladna sapa je zavela, z veje še zadnji list na tla spustila,
kmalu zima v droben prah ga bo zdrobila.

A pomlad sneg stali, kot vodna energija drevo napoji
in nov list znova zabrsti,
znova priložnost za rast dobi.
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Na decembrski bralni potep po knjižnih novostih vas vabi  
Mira Vidic.

VIDMAR, JANJA: ČRNA VRANA

Jan in Taja se iz Kranja zaradi očetove službe z družino preselita 
v London. Na novi šoli se poleg svojih strahov soočita tudi s kru-
to realnostjo begunskih usod. Po terorističnem napadu, kjer se 
smrti za las izogne njun oče, Jan do muslimanov postane odkri-
to sovražen. S sošolci se osredotoči predvsem na begunko Hibi, 
ki je v Siriji doživela najhujše vojne grozote. A vendar je tudi on 
samo "zbegan" priseljenec, najstnik, ki išče pravo pot. Pripoved 
sestavlja še več zgodb otrok, ki so jih vojne grozote zaznamovale 
za vedno. Pohabljeni otroci, otroci brez staršev in otroci na be-
gunskih poteh so del svetovne krute realnosti, pred katero si ne 
moremo zatiskati oči – ali kot zapiše avtorica na začetku zgod-
be: "Resnica je mnogo bolj boleča in manj poetična". 

FERRANTE, ELENA: O TISTIH, KI BEŽIJO, IN TISTIH,  
KI OSTAJAJO

Tretja knjiga neapeljskega cikla nas popelje v odrasla leta Lile 
in Elene. Še vedno sta prijateljici, razpoke v njunem odnosu 
pa so vedno večje. Elenina knjiga je uspešnica. Le redko se 
vrača v Neapelj. Po poroki v vplivno družino in rojstvu dveh 
hčera njena socialna varnost ni več ogrožena in počasi zdr-
sne v življenje razočarane gospodinje. Lila je od dela v tovarni 
psihično in fizično obnemogla in s sinom se komaj prebijata 
iz dneva v dan. Po naključju se znajde sredi hude vihre za 

delavske pravice in v centru vojne med komunisti in fašisti. 
Elena boje s smrtnimi žrtvami opazuje le od daleč, vendar 
kljub udobju poskuša Lili izvleči iz bede in ji pomagati. Še ve-
dno jo preganja občutek manjvrednosti, ki pa izgine, ko v nje-
no življenje spet stopi oboževani Nino.

BERLIN, LUCIA: PRIROČNIK ZA ČISTILKE

Priročnik za čistilke je zbirka kratkih zgodb, ki je tiho nastala 
že pred več kot štiridesetimi leti. Posthumna izdaja je doži-
vela velik odziv in v zbirki Moderni klasiki končno boža tudi 
slovenske bralne brbončice. Avtorico, sicer rojeno na Aljaski, 
je zaznamovalo življenje v Čilu, katoliške šole, pekel zaradi 
alkohola in razna fizična dela, s katerimi se je poskušala pre-
življati. Knjiga nas popelje skozi 43 zgodb na rob družbe odri-
njenih žensk, ki tako ali drugače poskušajo preživeti. Zgodbe 
so večinoma pisane v prvi osebi ednine in glede na avtoriči-
no življenje najbrž tudi vsaj delno avtobiografske. Kot samo 
življenje nam tudi zgodbe ne dajejo utehe in tolažbe,  zaradi 
sledov duhovitosti in tragikomične krute realnosti pa ven-
darle nudijo bralni užitek. 

PREBERITE TUDI: 

REBULA, Alojz: Ob pritoku Jangcekjanga; KNAPP, Andreas: Po-
slednji kristjani: beg in izgon z Bližnjega vzhoda; LEONARD, 
Max: Šepet vrhov: obsedenost cestnega kolesarstva z gorami; 
KENDA, Jakob J.: Apalaška pot; HOSSEINI, Khaled: Morska 
molitev

Novosti na policah Knjižnice Medvode
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MOJCA FURLAN

V dneh, ko mrak tudi v naših krajih 
nastopi že sredi popoldneva, po staro-
davnem ljudskem izročilu počasi umira 
sončno božanstvo, stari Svarog. Takrat 
se bliža konec leta. Po hribih in gričih 
naše dežele so v preteklosti v času mraza 
in teme goreli kresovi, ki so s toploto in 
svetlobo ognja pomagali staremu Svaro-
gu, dokler se ni rodilo mlado Sonce.
Praznično decembrsko obdobje ima tudi 
v sodobnem času mnogo očarljivih obra-
zov. Ritem življenja se v tem mesecu 
spremeni. Radi sprejemamo novoletne 

zaobljube, ki so največkrat kratkega veka. 
Pa vseeno, nekatera naša dejanja so res 
pomembna, saj soustvarjajo življenje, 
razmere in podobo kraja, kjer živimo.
Trajnostno usmerjeno razmišljanje, ko-
raki za ohranjanje narave in okolja naj 
nas spremljajo pri vsaki odločitvi vsak 
dan skozi vse leto. Ne smemo zanema-
riti moči vsakega izmed nas, možnosti 
proaktivnega delovanja, izbire in odloča-
nja vsakega posameznika. Vsak od nas 
naj odgovorno izbira trajnostne odloči-
tve doma, na delovnem mestu, v svojem 
prostem času. Za našo prihodnost gre! 
Na Poljskem pravkar poteka podnebna 
konferenca Združenih narodov s ciljem 
omiliti globalno segrevanje. Slovenija 
pripravlja dolgoročno podnebno strate-
gijo do leta 2050 s poudarkom na veli-
kem zmanjšanju toplogrednih izpustov 
in ogljični nevtralnosti.
V decembru se srečamo z zabavno piro-
tehniko, z ognjemeti in petardami. Mo-
čan hrup moti mnoge ljudi, predvsem 
starejše in otroke. Pri eksploziji se v 
ozračje sprostijo vse snovi, ki so del pi-

rotehničnega izdelka. Kemijske analize 
majhnih nanodelcev pokažejo mnogo 
nezdravih kovin, ki jih vdihnemo. Kri 
jih raznese po vsem telesu. Kopičijo se 
v jetrih, ledvicah, vranici, celo v možga-
nih – in ogrožajo zdravje ljudi. Ozračje 
dokončno očisti šele deževje, ki delce iz-
pere v zemljo in vodotoke.
V tem času je gotovo najhuje živalim. Pti-
ce se pogosto zadušijo, ujete v bližini ek-
splozij. Delovni psi vodniki zaradi strahu 
ne morejo opravljati svojega dela. Divje 
živali doživljajo stres in šok, ki lahko pov-
zroči tudi smrt. Kazalniki kažejo, da hrup 
vpliva tudi na krave in kokoši. Hišnim ži-
valim zagotovimo mesto v stanovanju v 
družbi človeka. Mnogi psi se strgajo iz ve-
rig, v agoniji pobegnejo, se izgubijo. Kon-
čajo pod kolesi avtomobilov.
Stran od hrupa in potrošniške mrzlice 
nas lahko zvabijo tudi knjige izjemne 
Dušice Kunaver. Šege ob božiču pričarajo 
stare čase, zasnežene vasi, skrivnostne 
volčje noči, nadnaravna bitja, štefanovo, 
šentjanževo, tepežni dan in tri božiče. Naj 
vam letos voščim s slovensko kolednico.
Ptičica lipo poje,
srečno novo leto zove,
da bi rodilo žitno polje
in vinske trte.

Kotiček za trajnostni razvoj
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NATAŠA RIJAVEC

Vrtec Medvode se je junija letos vključil v projekt Erasmus+ z na-
slovom Vrtec Medvode se uči in razvija v Evropi. Projekt bo trajal 
dve leti in je namenjen učni mobilnosti posameznikov (t. i. job 
shadowing) in strukturiranemu usposabljanju posameznikov.

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta so pridobiti znanja in izkušnje s področja izvaja-
nja KA1, znanja s področij aktivnosti gibanja v prostoru in na 
prostem, znanja s področja učenja tujega jezika in učinkovi-
tih metod pri poučevanju v skupini, nova znanja o inkluziji 
ali integraciji otrok s posebnimi potrebami in nova znanja s 
področja upravljanja za vodstveni kader. Prenesti želimo pri-
mere dobrih praks v naš vrtec in s pomočjo širjenja idej tudi 
po vsej Sloveniji.
Prva mobilnost v projektu se je izvedla na Finskem. Vrtec 
Kruununmaa Kindergarten kot partnerja v tej mobilnosti 
smo pridobili še v času projekta Erasmus+, Fair@kit 2015–
2018. Na mobilnost na Finsko v mesto Hyvinkää, v vrtec Kruu-
nunmaa Kindergarten smo odšle Jasna Pustoslemšek, Mate-
ja Henigman in Nataša Rijavec. Mobilnost je potekala od 6. do 
10. novembra. Vrtec Kruununmaa Kindergarten je bil zgrajen 
pred desetimi leti, je novejši vrtec in v njem je trenutno sto 
otrok v šestih skupinah in ima 21 zaposlenih. 

O VRTCU NA FINSKEM

Normativi v predšolskem izobraževanju so drugačni kot pri 
nas. V starosti od enega do treh let je lahko največ 12 otrok v 
skupini in ena odrasla oseba na štiri otroke, v starosti od tri 
do šest let je največ 21 otrok in ena odrasla oseba na sedem 
otrok. V vrtcu je od strokovnih kadrov zaposlenih osem vzgo-
jiteljic, devet pomočnic vzgojiteljic, dva asistenta in vedno so 
na voljo do trije študentje. Vrtec vodi ravnateljica, imajo čistil-
ko in kuhinjsko pomočnico, ki dela v razdelilni kuhinji. Hra-
na v vrtcu ni primerljiva z našimi standardi, predvsem kar se 
tiče pestrosti prehrane in kvalitetne priprave hrane. Hišnika 
si delijo z več vrtci, tako da samo občasno pride oziroma ga 
pokličejo, ko ga potrebujejo. V vrtec lahko vstopajo otroci, stari 
devet mesecev. Skupine so heterogene – od devet mesecev do 
treh let starosti, v starostni skupini od dve do pet let imajo tri 
skupine, dve skupini sta predšolski. Otroci, ki so zadnje leto 
v vrtcu, imajo poseben program, ki pa se integrira v dnevno 
rutino vrtca. Za delovno mesto vzgojiteljice študij traja od tri 
do pet let na univerzi, za pomočnika vzgojitelja od dve do tri 
leta na nižji akademiji. Izobraževanje na Finskem je praktično 
zastonj, plačajo od sto do tristo evrov na leto. Plačilo oskrbnine 
vrtca je največ 289 evrov in se določi glede na dohodke staršev.

Na obisku v vrtcu na Finskem
Projekt Erasmus+ z naslovom Vrtec Medvode se uči in razvija v Evropi

Jasna Pustoslemšek, Mateja Henigman in Nataša Rijavec na Finskem

Namen obiska je bil spoznati in doživeti življenje v finskem vrtcu, 
prepoznati dobre prakse in jih poskušati implementirati v naše okolje.

2019

So dnevi in trenutki
polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo
in si tiho zaželimo,
da ne mine.

Mizarstvo Stare Roman s.p.
Sp. Senica 21c, Medvode
mizarstvo.stare@evj-kabel.net
T: 041 695 272
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Srečno 2019!

Namen našega obiska je bil spoznati in doživeti življenje v 
finskem vrtcu, prepoznati dobre prakse in jih poskušati im-
plementirati v naše okolje. Seveda smo jim tudi me predsta-
vile Slovenijo, naš izobraževalni sistem in naš vrtec. Ugotovili 
smo, da imamo kar nekaj skupnih ali podobnih pogledov in 
načinov delovanja v vrtcu. Poleg predstavitev smo za dve sku-
pini otrok izvedle praktično delavnico s fit didaktično gibal-
nimi igrami. Otroci so odlično sodelovali in vzgojiteljice so 
bile navdušene nad izvedbo, predvsem pa nad vsebino. Zani-
miva je ugotovitev, da imajo vzgojiteljice slabšo kondicijo, kot 
smo pričakovale, in da otroci nekaterih osnovnih gibanj ne 
obvladajo in imajo težave tako s fino motoriko, koordinacijo, 
prostorsko orientiranostjo, predstavljivostjo ...

POVZETEK KLJUČNIH UGOTOVITEV

Vrtci na Finskem imajo boljše pogoje za delo v smislu norma-
tivov, števila otrok, števila zaposlenih in prostorskih norma-
tivov. Njihov način dela in bivanja v vrtcu je pogojen tudi z 
okoljem, v katerem živijo. Velik poudarek namenjajo skrbi za 
okolje. Imajo podajalnike za brisanje rok iz blaga. Pravijo, da 
je sicer nekoliko dražje, vendar jim je skrb za okolje pomemb-
nejša. Slišali smo, da politika želi povečati normative, vendar 
zdravstveni lobi ne dovoli, ker zagovarjajo normative, da je 
ceneje, če pedagoški delavci delajo v umirjenem okolju, kjer 

ni hrupa in večjega stresa, in da so posledično bolj zdravi in 
zadovoljni. V vrtcu vse poteka umirjeno, počasneje in z malo 
hrupa, značilno je delo v manjših skupinah.
Prepoznali pa smo kvaliteto našega vzgojnega dela. Vsekakor 
tudi mi hodimo veliko ven in v gozd, imamo kvalitetne vse-
bine, podkrepljene s cilji in strategijami poučevanja, ki otro-
kom omogočajo skladen in celosten razvoj. 

MAJA BERTONCELJ

Konec novembra je bil na Brdu pri Kranju zbor Združenja ravnate-
ljic in ravnateljev vrtcev Slovenije. Gre za prostovoljno strokovno 
organizacijo ravnateljic in ravnateljev slovenskih vrtcev. Izvedli so 
tudi volitve in za novo predsednico je bila izvoljena Romana Epih, 
ravnateljica Vrtca Medvode. 

Epihova nova predsednica  
združenjaHišica z ognjiščem, ki je namenjena druženju in povezovanju

KAJ BI LAHKO IMPLEMENTIRALI V SVOJE DELO?

Od vsega videnega in bi lahko realno vnesli v naše delo z otro-
ki to, da bi tandem moral imeti skupne cilje, interes (letni 
načrt skupine) in prepričanje, da je za otroke odlično tri dni 
v tednu preživeti v gozdu v vsakem vremenu, oziroma de-
javosti in vsebine prenesti v učilnico na prostem. Morali bi 
zagotoviti primerno opremo (obleko in obutev) in prostor za 
sušenje ali vsaj stojala. Pogoj pa je seveda, da bi tandem imel 
podporo staršev. Mislimo, da je vse našteto izvedljivo. Kar je 
bilo zanimivo in smo opazile, da otroci sicer verjetno so bol-
ni, vendar tisti, ki so v vrtcu, nimajo nosnega izcedka in ne 
kašljajo. Še ena ideja bi bila zanimiva: da bi v sodelovanju z 
občino in starši lahko nekje ne daleč od enote vrtca postavili 
hišico z ognjiščem, ki je namenjena druženju in povezovanju. 
Morda bi lahko v prihodnje razmišljali o mizah v pisarnah, ki 
omogočajo stoječe delo, in pripadajoči stol.
Potovanje je bilo za nas zanimiva in poučna izkušnja na vseh 
nivojih. Potrdilo nam je idejo, da če dovolj dobro obvladaš 
jezik, če si radoveden in prilagodljiv, vse teče gladko. "Job 
shadowing" je odlična oblika mobilnosti, kjer ima vsak po-
sameznik priložnost, da spozna sebe, svoje sodelavce, svoje 
spretnosti, veščine in pridobi nove ideje, znanja in poskrbi za 
svoj profesionalni in osebnostni razvoj.

IZOBRAŽEVANJE | 15 
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Zlato srečo si sposodi 
v dno srca, 
saj srce na up ti srečo 
vedno, vedno rado da.
(Fran Milčinski Ježek – Roka ti ne seže)
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Srečno 2019

MAJA BERTONCELJ

V občini Medvode podeljujejo tudi kul-
turna priznanja. Javni zavod Sotočje 
Medvode je pred kratkim objavil javni 
poziv za predlaganje kandidatov.
Predmet javnega poziva je izbor in po-
delitev priznanj ustvarjalcem na podro-
čju kulturno-umetniškega ustvarjanja 

v občini Medvode v letu 2018, in sicer 
od 1. januarja do 31. decembra tega leta. 
Podeljujeta se dve vrsti priznanj: plete-
nica za življenjsko delo in pletenica za 
posebne dosežke. Predloge lahko posre-
dujejo fizične ali pravne osebe. Rok za 
oddajo prijav je 7. januar. Javni poziv, 
pravilnik in obrazec za prijavo so na 
spletnih straneh občine in zavoda.

Podeljevali bodo kulturna priznanja
Objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidatov za 
kulturna priznanja.

Podeljuje se tudi pletenica za življenjsko delo. /Foto: Peter Košenina

Zakaj med nama ni več tako, kot je bilo? je 
naslov predavanja Janeza Logarja, ki bo v 
Knjižnici Medvode 11. decembra ob 19.30. 
Janez Logar je izkušen zakonski in družinski 
terapevt. Poročen je 25 let in je trdno prepri-
čan, da nam pripada v partnerskih odnosih 
več veselja kot žalosti. Svoja razmišljanja 
deli kot kolumnist Gorenjskega glasa in dela 
tudi kot asistent na Univerzi v Ljubljani. Kot 
je zapisano v vabilu na dogodek, se večina 
zakonskih/partnerskih odnosov začne z za-
ljubljenostjo ali vsaj prijetno privlačnostjo. 
Kar zgodi se, neodvisno od naše volje. Za 
dolgotrajen srečen odnos pa se morata par-
tnerja odločiti. Njuno glavno orodje za vese-
lje v sobivanju je njun odnos, kjer se spo-
znavata in zorita najprej kot posameznika.

Janez Logar v knjižnici

V torek, 4. decembra, je bilo v Klubu Jedro v 
Medvodah 10. video filmsko srečanje JSKD 
Ljubljana okolica. Organizator je bil JSKD, 
na dogodku pa je sodelovala tudi filmska 
sekcija KUD JaReM. 

Filmarjenje v Jedru
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Avtor razstave Boris Primožič je imel kar nekaj let v mislih, 
da bi postavil fotografsko razstavo vseh petih fotografov nje-
gove družine: starega očeta Franja Dolenca, mame Nade Pri-
možič, rojene Dolenc, očeta Edvarda Primožiča, strica Boga 
Primožiča in svoja dela. "Ker sem dedič in obenem arhivar 
njihovih posnetkov, sem iz arhiva zbral in smiselno uredil 
pregled našega slikovnega gradiva iz službene in razstavne 
dejavnosti," pojasni Boris Primožič in doda: "Nikoli prej ni-
smo skupaj razstavljali, o fotografiji smo se pogovarjali kot 
o vremenu, nemalokrat smo se sprli, ker je imel vsak svoje 
mnenje." 
Skupni arhiv treh generacij rodbine Primožič-Dolenc obsega 
več kot trideset tisoč posnetkov, od tistih, narejenih na ste-
klene plošče, celuloidne filme malega in velikega formata, do 
fotografij in posnetkov na digitalnem mediju novejšega časa. 
"Posnetke sem tri leta zbiral po svojem trenutnem navdihu. 
Razstava nima namena odražati časovnega zaporedja in kro-
nologije razvoja fotografskega upodabljanja, temveč prikazuje 
različnost med petimi fotografi, povezanimi v eno družino. Iz-
bral sem tiste fotografije, vseh skupaj je razstavljenih petde-
set, ki odražajo osrednjo panogo fotografiranja posameznega 
avtorja." 
Začetnik fotografske rodbine Borisov stari oče Franjo Dolenc 
se je fotografske stroke začel učiti star 15 let pri fotografu Vik-
torju Kuncu v Ljubljani, kjer se je kasneje tudi zaposlil in z 
vmesnimi prekinitvami služboval vse do upokojitve. "Bil je 
portretni fotograf in veljal je za enega najboljših. Celoten pro-
ces fotografiranja je opravil sam, z veščimi rokami je vsak 
dan ustvarjal podobe meščanov. Bil je celo osebni fotograf 
Frana Saleškega Finžgarja," pove Boris Primožič.

Talent in občutek za fotografijo je po očetu Franju podedovala 
hčerka Nada, Borisova mama, fotografinja druge generacije. 
"Bila je učenka in pomočnica pri svojem očetu – in podobno 
kot on se je usmerila v portretno fotografijo, obenem je bila 
odlična retušerka. Ko se je poročila z Edvardom, je postala 
njena prioriteta družina, še vedno pa je ljubiteljsko fotografi-
rala otroke, pokrajino, naravo in živali," razkrije Boris in na-
daljuje o fotografski poti svojega očeta Edvarda: "Bil je mojster 
industrijske in reklamne fotografije, pofotografiral je celo Ju-
goslavijo in vsa Plečnikova dela. Docela je bil predan svoje-
mu poklicu. Vedno je fotografiral – med dopustom, potovanji, 
izleti v naravo, zato se mi je fotografija v otroštvu nekoliko 
zamerila, a vseeno mi je bila usojena. Oče je bil moj učitelj, 
jaz najprej njegov 'kuferman', nato povišan v pomočnika." V 
drugo generacijo fotografov sodi tudi Borisov stric Bogo Pri-
možič, ki se je podobno kot njegov brat Edvard ukvarjal z in-
dustrijsko in reklamno fotografijo. "Klical me je upornik brez 
razloga. Njegovo fotografsko gradivo sem dobil v Muzeju no-
vejše zgodovine Ljubljana. Strica nisem dobro poznal, o njem 
vem le, da je služboval v Eksportprojektu, bil zagrizen spač-
kar, rad je bival na otoku Vis, potoval in bil predan svojemu 
fotografskemu poklicu." 
In ne nazadnje Boris Primožič, tretja generacija, edini še ži-
veči fotograf družine Dolenc-Primožič. Pravijo mu fotografski 
zapisovalec narave, ljudi in našega časa. Pri 29 je resno vstopil 
v fotografski ceh kot samostojni ustvarjalec na področju kul-
ture. Velja za sodobnega vizualnega ustvarjalca, ki v eni osebi 
združuje tri izrazne oblike. Ima fotografski talent, usposobil 
se je v učinkovitega grafičnega oblikovalca, obenem je razvi-
jal ilustratorsko tehniko retušo oziroma airbrush. Prevzel je 
očetova dela, hkrati pa je 25 let aktivno fotografiral tudi kraje 
v občini Medvode, sodeloval v KUD Medvode, kasneje KUD Fo-
fité, kjer je še danes mentor foto sekcije. Lani se je upokojil, 
a kot pravi, bo fotoaparat njegov večni življenjski sopotnik.

Pet fotografov treh generacij
V Knjižnici Medvode je do 19. decembra na ogled fotografska razstava z naslovom 
Fotografi treh generacij, ki zajema fotografska dela petih fotografov iz družine 
Primožič-Dolenc.

Boris Primožič je z razstavo Fotografi treh generacij želel obuditi 
spomin na svoje fotografske prednike. 

V zadnji vrsti od leve proti desni: Franjo Dolenc, njegova žena Roža 
Dolenc in Edvard Primožič; v prednji vrsti od leve proti desni: Borisov 
brat Marko Primožič, Boris Primožič, Borisova sestra Irena Primožič 
in mama Nada Primožič
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Prodajate, kupujete, najemate ali oddajate nepremičnino?
Ne veste kako bi se lotili posla?

ZAUPAJTE NAM!

Jon Simič
Nepremičninski svetovalec z licenco

M +386 (0)41 665 570
T +386 (0)1 320 78 77
E jon.simic@re-max.si

www.re-max.si
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Želimo vam vesele božične praznike 
ter srečno in uspešno leto 2019.
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Kakšno sled pusti za sabo človek gledališča?
Ko se spusti zastor na koncu predstave, nastane ko-
maj zaznaven, slaboten piš vetra, ki v hipu odpihne 
vse, kar se je maloprej godilo na odru. Ves svet in vsa 
življenja, v katera smo gledali, izginejo, predstava je 
končana, ni je več mogoče videti. Edina trajna sled, ki 
jo predstava lahko pusti, je tista, ki jo pusti v onih, ki 
so jo gledali, in v tistih, ki so ustvarjali. Dobre pred-
stave puščajo močne sledi, ker so izkušnja, ki se nas 
globoko dotakne in nas spremeni. 
Preden je Brane Kraljevič pred poldrugim desetletjem 
prišel v Medvode, je spoznal in soustvarjal gledališče in 
kulturo v njenih raznoterih pojavnih oblikah; v mla-
dinski, neodvisni poklicni in nepoklicni kulturi, vodil 
je festival in nacionalno kulturno ustanovo. Vedel je, 
da gledališka umetnost lahko uspeva na najrazličnej-
ših tleh, le možnost ji je treba dati in se je lotiti resno. 
Vero v gledališče, v katerem je mogoče vse, vero v ljudi, 
ki zmorejo vse, je živel tudi v Medvodah. Dovolj dolgo, 
da so predstave, ki jih je soustvarjal kot režiser, pustile 
globok in trajen spomin vsem, ki so si katero od njih 
ogledali.
Poklic gledališkega režiserja je neulovljiv. Govoriti o 
večnem z minljivostjo. Ustvarjati nemogoče s tistim, 
kar je možno. Verjeti v svet na oni strani zastora, vanj 
pripeljati ostale ter potem oditi iz njega. 
Branko Kraljevič je kot režiser, pedagog, mentor, stro-
kovni svetovalec, umetniški vodja in direktor v gleda-
liške svetove popeljal mnoge, jim dal prostor in prilo-
žnost, da so v njem našli svojo vlogo in mesto. Enako se 
je trudil ustvariti mesto in vlogo gledališča, umetnosti 
in kulture v družbi, v skupnosti. Bil je pobudnik, sou-
stanovitelj in mentor majhnega medvoškega društva 
Fofité, ki je že s prvimi predstavami, ki jih je režiral 
prav on, pustilo močan vtis. Ne z nagradami in pri-
znanji, čeprav jih je bilo veliko. Ustvarjal in zagovarjal 
je resno, temeljito gledališče, v katerem je občinstvo 
odkrivalo, da je za kostumi, gledališko šminko, dram-
skimi zapleti in razpleti, za igro in onkraj kulis lahko 
nekaj več: zgodba, ki jo teater pripoveduje od svojega 
nastanka, zgodba o človeku, o tem, kaj in kako smo 
med seboj in do sveta. Theatrum Mundi, veliko gle-
dališče sveta, je bilo njegovo največje umetniško po-
slanstvo. Posejal ga je v ljudeh, s katerimi je delal in v 
katere je verjel. 
Zdaj, ko je odjadral onkraj obzorja zemeljskega življe-
nja, to poslanstvo ostaja v vseh, ki nas je povabil v svo-
je gledališče. In v našem gledališču ostaja živ tudi on.
Brane, hvala.

Janez Vencelj, KUD Fofité

In memoriam

Branko Kraljevič 
1952–2018
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ZA 10.200 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. 
Število delcev: od 0,0123 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.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - 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 10.200 EUR; mesečni obrok je 110 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05. 10. 2018 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 7.140 EUR; skupni znesek za plačilo 12.064 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. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 13.290 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

V nedeljo, 2. decembra, je v Kulturnem 
domu v Sori potekal Večer z ustno har-
moniko – orglicami, ki so ga pripravili 

Sorški orgličarji in njihov podmladek, 
Sorške face. S svojim igranjem so nav-
dušili zbrane.
V goste so tokrat povabili vokalno sku-
pino Cantate Domino iz Kočevja, ki 
deluje 29 let. Prepeva slovenske in tuje 

umetne ter ljudske pesmi, slovensko 
in tujo sakralno glasbo, maše, gospele, 
priredbe slovenskih in tujih popevk ter 
Avsenikove pesmi. Njena posebnost je 
prepevanje ljudskih pesmi Kočevarskih 
Nemcev v nemškem jeziku.

Večer z ustno harmoniko – orglicami
Sorški orgičarji in Sorške face na domačem odru

Sorški orgličarji Sorške face
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Razstavo Poklon Brigiti Juvan, posvečeno vsestranski ume-
tnici iz Pirnič, sta pripravili njena vnukinja Petra Juvan in 
prijateljica Nadja A. Puppis. 
Razstavljena dela so izražala Brigitino izjemno občutljivost 
za izrazne posebnosti materialov, s katerimi je ustvarjala, 
obenem so odstrle delček njene intimne, globoko občutene 
duhovne dimenzije obširnega življenjskega opusa. V ospred-
ju je bila zlasti sakralna tematika, ki jo je Brigita vedno 
ustvarjala po proučevanju karakteristik posameznih sveto-
pisemskih osebnosti iz knjige Svetnik za vsak dan. "Babica 
je pri ustvarjanju uporabljala različne materiale, od gline, 
voska, kovine, betona do stekla, celo makaronov, a najraje je 
imela les in leseni izdelki veljajo za njena najlepša dela," po-
jasni Petra Juvan in nadaljuje: "Večji del pregledne razstave 
sestavljajo fotografije, ki prikazujejo Brigitine večje plastike, 
poudarek je tudi na rezbarstvu, saj je zelo rada rezbarila; de-
jala je celo, da sta les in dleto njen užitek in veselje." Petra in 
njena družina si obenem želijo, da bi poleg razstave, lahko 
nekoč uredili spominsko sobo Brigite Juvan.
Ljubiteljska in ljudska ustvarjalka Brigita Juvan, rojena 
Kmetič, je svojo rodno vas Zgornji Brnik zapustila z dvajse-
timi leti, ko se je omožila s Francem Juvanom iz Spodnjih 
Pirnič. Že v mladosti je čutila veselje do izdelovanja enostav-
nih umetniških del, njeno pravo ustvarjalno pot pa je spod-
budil bežen dogodek, ko je nekega dne v Ljubljani na tržnici 
videla slike iz slame. Zaželela si je, da bi s podobno sliko 
lahko okrasila novo hišo, v katero se je ravno preselila, a za 
to tedaj ni bilo denarja. Ker pa na slamnato sliko ni mogla 
pozabiti, je začela razmišljati o materialu in načinu izdelave 
ter se odločila, da jo bo naredila sama. Leta 1972 ji je mož 
Franc iz Italije prinesel mala dleta za linolej, to je bilo nje-
no prvo pravo rezbarsko orodje, s katerim je najprej izdelala 
ovčko. Čez nekaj let je začela ustvarjati izdelke iz lesa. Sprva 
je rezbarila manjše lesene reliefe in okvirje za slike z vzorci 

Poklon umetnici Brigiti Juvan
V Domu Krajanov v Pirničah so se v začetku novembra ob peti obletnici smrti  
s prireditvijo in razstavo poklonili domačinki Brigiti Juvan, vsestranski umetnici,  
ki je domači kraj obogatila z umetniško rezbarijo in plastiko. 

Dela Brigite Juvan krasijo marsikateri kulturni in sakralni spomenik 
ali družbeni objekt, veliko pa jih je tudi v zasebnih zbirkah.
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iz obdobja baroka in rokokoja, učila se je tudi likovnih znanj 
o kiparjenju in renoviranja predmetov. "Babica ni imela pred-
hodnega znanja in pomoči, imela pa je spretne roke, kreativ-
ni duh in izjemno veselje do rezbarjenja," pove Petra Juvan. 
V likovno-rezbarski prostor moževega kraja Pirniče je odmev-
no vstopila v letih od 1988 do 1993 z dvanajstimi kipi apostolov 
v naravni velikosti, ki krasijo tedaj na novo zgrajeno cerkev 
Marije Vnebovzete v Zg. Pirničah in z dvema angeloma, ki sta 
v cerkvi Svetega križa v Sp. Pirničah. Za izdelavo apostolov je 
prejela škofijsko odlikovanje nadškofa Alojzija Šuštarja. Po-
leg številnih lesenih plastik je izdelal tudi dva kipa: sv. Ano 
z Marijo ter sv. Marka z levom v nadnaravni velikosti, ki ju 
je namenila cerkvi Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku in s 
tem izkazala svojo veliko naklonjenost rojstnemu kraju. 
Brigitina odprtost in naklonjenost vaščanom Pirnič se je po-
sebej izkazala dve leti pred njeno smrtjo, ko je bila predsedni-
ca Likovne sekcije KUD Pirniče. Organizirala je dva odmevna 
ekstempora na njeni domačiji Pr’ Primož pod naslovom Odpri 
oči, sosed, in videl boš, da nisi sam. V času njenega predsedo-
vanja so pripravili tudi številne razstave, med katerimi sta še 
posebej izstopali dve, s katerima so obudili polpreteklo zgodo-
vino njihovih krajev, razstava Mlekarija pod Šmarno goro ter 
razstava Moj ljubi kruhek. 
"Brigita je v svoji delavnici z zvestim psom Lukom preživela 
vsak trenutek tistega časa, ki ji ga je delo na kmetiji dovoljeva-
lo. Bila je samoukinja, do vseh znanj se je dokopala sama, po 
najtežji poti, zato je ta svoja težko pridobljena vedenja, nadar-
jenost in sposobnost še posebej rada delila in jih prenašala na 
druge. Sovaščani smo ponosni nanjo in ji bomo večno hvale-
žni," sklene Nadja A. Puppis.
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KRANJ, 3. - 31. 12. 2018 
LOST JAZZ IN KOSTANJEV SEKSTET
ADI SMOLAR
ETNO KONCERTI OB NEDELJAH
KRANJSKI BLUES Z JANEZOM ZMAZKOM
FESTIVAL OKTETOV
IF TRIBUTE TO PINK FLOYD
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ORLEKI
BIG BAND - BRATA GRAŠIČ, ALENKA GODEC IN  
OTO PESTNER
NINA PUŠLAR
ROK’N’BAND
SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN  
MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
PRAVLJIČNI GOZDIČEK
SPREVOD SV. MIKLAVŽA
TORKI S PREŠERNIM KRANČKOM 
LUČKIN PRAZNIK
BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

7.
8.

9.-23. 
14.
15.
21.
22.
26.
27.

28.
29.
31.   

         6.-23. 
5. 

4.-18.
12. 
25.
30.

www.visitkranj.si

MAŠA LIKOSAR

Kulturni dom Medvode je letos že drugič ob dnevu Ta veseli 
dan kulture, s katerim obeležujejo obletnico rojstva Franceta 
Prešerna, brezplačno odprl vrata vsem obiskovalcem. Ponu-
dili so bogat kulturni program, ki so ga začeli z odprtjem raz-
stave likovnih del devetih osnovnošolskih otrok. Ti so v okvi-
ru likovne delavnice pod mentorstvom akademske slikarke 
Petre Vučko dva meseca s kredo slikali na temo Moderna 
panjska končnica. Odprtju razstave je sledila mladinska gle-
dališka predstava Začarana Ančka v izvedbi gledališke skupi-
ne KUD Smlednik pod vodstvom Brede Rovšek, ki je obenem 
tudi režiserka predstave. Ta nam je zaupala, da nas Začarana 
Ančka poduči, da naivnost družbo lahko veliko stane. 
Sklepni del dneva Ta veseli dan kulture je bila razglasitev 
zmagovalca projekta Foto trio 2018. Sabina Spanjol, koordina-
torka in organizatorka kulturnih programov Javnega zavoda 
Sotočje Medvode in obenem vodja projekta, pojasni, da je Foto 
trio luč sveta ugledal v letu 2017: "Želja je bila, da obogatimo 
arhiv Občine Medvode s fotografijami, da spodbudimo ljubi-
telje fotografije, da razmišljajo o naši občini, njenih vaseh, 
kulturni dediščini, ljudeh in raziskujejo današnji čas z na-
menom, da ustvarimo avtorska dela za prihodnje rodove." 
V letu 2018 je tako Javni zavod Sotočje Medvode objavil tri 
natečaje: Tvoj spomin, moja fotografija – Portret v ambi-
entu; Trenutek v času – Gibanje človeka in Stik – Odnosi z 
ljudmi. Na vse tri natečaje se je skupaj prijavilo 14 avtorjev, 
vsak pa je lahko poslal do dvajset fotografij. Projekt Foto trio 
poleg Spanjolove vodi tudi Boris Primožič, ki je izmed vseh 
prejetih naredil predizbor najkvalitetnejših fotografji. Za 
najboljšo se je tako potegovalo 41 fotografij. Te je komisi-
ja, ki so jo sestavljali Srdjan Živulović, Žiga Koritnik in Pe-
ter Košenina, ocenila in tiste, ki so prejele določeno število 
točk, so se uvrstile v letni produkt Foto trio, to je Trojček 
beležnic. "Zadostno število točk je doseglo 12 fotografij, a sta 
dva avtorja fotografiji umaknila iz javne objave, zato je v 
letnem produktu objavljenih deset fotografij," pojasni Sabi-

Razstava, predstava in zmagovalec Foto trio
V okviru dneva Ta veseli dan kulture so v Kulturnem domu Medvode odprli likovno 
razstavo mladih likovnikov, uprizorili gledališko predstavo Začarana Ančka in 
razglasili zmagovalca projekta Foto trio 2018.

Boris Primožič, Matevž Jekler, Irena Marsich, zmagovalec projekta 
Foto trio 2018 Marko Kopač in Sabina Spanjol / Foto: Peter Košenina

Likovna razstava mladih likovnikov bo v Kulturnem domu Medvode na 
ogled do sredine decembra. / Foto: Tina Dokl

na Spanjol. Avtor zmagovalne fotografije, ki je prejela največ 
točk, je bil tokrat Marko Kopač, fotografijo pa je poimenoval 
Ikarus (na Senici). Na drugo in tretje mesto sta se prav tako 
uvrstili njegovi fotografiji Užitki na valovih in Preizkus moči. 
Kot nagrado je prejel letni produkt – Trojček beležnic, v katerih 
so poleg njegovih objavljena še dela Irene Marsich, Gregorja 
Rozmana in Matevža Jeklerja.
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Znate postaviti meje in se postaviti zase? Kaj je bistvo asertiv-
nosti? Zakaj je tako težko ravnati asertivno, čeprav vemo, da 
bi se morali postaviti zase? Kako vemo, da smo asertivni in 
ne egoistični? Kako konkretno lahko ravnamo, da izboljšamo 
svojo samopodobo? O vsem tem so v Knjižnici Medvode 27. 
novembra razpravljali na okrogli mizi o asertivnosti.
Ob knjigi Walterja Risa, univerzitetnega učitelja z doktoratom 
iz psihologije, specializacijo s področja kognitivne terapije in 
magisterijem iz bioetike, z naslovom Pravico imaš reči ne se 
je s sogovornikoma Karin Eleno Sánchez in Maticem Kadličk-
om pogovarjala Barbara Pregelj iz Založbe Malinc, ki je knjigo 
prevedla v slovenščino. Knjiga Pravico imaš reči ne je novost 
založbe Malinc iz Medvod in je bila predstavljena tudi na le-
tošnjem knjižnem sejmu. 
"Pravico imaš reči ne je knjiga o asertivnosti, o pomenu po-
stavljanja zase. Pa tudi o razlogih, ki nam preprečujejo, da bi 
to zares storili. Vsebuje tri razdelke. V prvem je asertivnost, 
sopomenka za izražanje misli, občutkov in prepričanj na ne-
posreden, pošten in ustrezen način, ki ne krši pravic drugega 
človeka, razmejena od agresivnosti in podredljivosti, v drugem 
so predstavljeni razlogi za neasertivno ravnanje. V nadaljeva-
nju so analizirani racionalni in neracionalni razlogi, ki nam 
preprečujejo biti asertivni. Tretji del prinaša razmislek o druž-
benem pomenu asertivnosti, zadnji, sklepni del, pa je napisan 
kot praktičen opomnik, ki po korakih vodi do asertivnega ve-
denja," so na kratko o vsebini knjige zapisali v založbi. 
Barbara Pregelj je na okrogli mizi gostila Karin Eleno Sán-
chez, ki je za knjigo prispevala spremno besedo, je bila tudi 
njena recenzentka in ima veliko različnih referenc s podro-
čja psiholoških izobraževanj, ter Matica Kadlička, po osnovni 
izobrazbi psihologa, strokovnjaka za kadre, tudi izobraževal-

nega trenerja in svetovalca podjetjem za razvoj kadrov. Že v 
uvodu so se spopadli z besedo asertivnost, ki se, kot je dejala 
Pregljeva, vedno bolj uporablja, a je včasih tudi ne razumemo. 
Kaj pomeni asertivnost, je pojasnila Sánchezova: "Pomeni od-
ločnost sinteze in empatije. Pomeni, da si na eni strani sa-
mozavesten, da se znaš postaviti zase, da veš, kakšne so tvoje 
potrebe, da v resnici veš, kaj želiš, in da znaš to udejanjiti 
na prijeten in empatičen način pri upoštevanju sogovornika, 
njegovih potreb, njegovih meja in želja. Gre torej po eni strani 
za vživljanje v sočloveka – mar mi je zate, po drugi strani pa 
sem samozavestna, imam pozitivno samopodobo, vem, kaj 
hočem ... Torej skrbim zase in tudi za najin odnos."
Tema je zanimiva in sogovornika sta o njej z obiskovalci raz-
pravljala tudi na konkretnih primerih. Knjiga Pravico imaš 
reči ne je za izposojo tudi na policah Knjižnice Medvode.

Pravico imaš reči ne
Okrogla miza o asertivnosti: predstavili so knjigo z naslovom Pravico imaš reči ne,  
ki jo je v slovenščino prevedla Barbara Pregelj iz Medvod.

O asertivnosti se je ob knjigi Walterja Risa z naslovom Pravico imaš 
reči ne s Karin Eleno Sánchez in Maticem Kadličkom pogovarjala 
Barbara Pregelj iz Založbe Malinc.
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          Vse teče, teče in se stiša v tišino.
Samo hiša, v kateri duh biva, je neminljiva … 
                                                            (T. Pavček)

Da bi znali vsem, 
ki jih srečujemo, 
olepšati trenutke, 
ki so edini  
v naših rokah – 
tukaj in zdaj. 
Mir in vse dobro 
vam v  
prihajajočem  
letu 2019 
iskreno voščimo 
MEDVOŠKI 
KNJIŽNIČARJI.
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V spomin na stoto obletnico konca prve 
svetovne vojne sta KUD Smlednik in Marje-
ta Žebovec 23. novembra v dvorani Kultur-
nega doma v Smledniku organizirala lite-
rarni večer z naslovom Z umetniško besedo 
proti vojni. Spored je pripravila domačinka 
Marjeta Žebovec, poleg nje sta sodelovala 
recitatorja Matej Ulčar in Matej Žebovec. 
Obiskovalci so slišali tako pesmi in prozo 
uveljavljenih avtorjev, na primer Rudolfa 
Maistra, Alojza Gradnika, Franceta Bevka, 
Janeza Jalna, Ivana Matičiča, Mirana Jarca 
in tudi tistih, katerih imena so jim bila še 
neznana.

Z umetniško besedo 
proti vojni

MAJA BERTONCELJ

Knjižnica Medvode je v sodelovanju z Javnim zavodom So-
točje v Kavarni Sotočje vzpostavila prvo od več načrtovanih 
premičnih zbirk Knjižnice Medvode. 
"Vanjo smo trenutno uvrstili štiristo enot gradiva, ki se te-
matsko nanaša na delovanje zavoda in dogodkov v kavarni. 
Ob otroškem kotičku so posebej izpostavljena tudi dela med-
voških ustvarjalcev. Izposoja po starem sistemu ročnega iz-
polnjevanja obrazcev za izposojo poteka v času obratovanja 
kavarne," sporočajo iz Knjižnice Medvode. Knjižnica Medvode 
je med tem vzpostavila že drugo premično zbirko, ki je v Sa-
morogu. Tam imajo okrog sto enot gradiva, enkrat mesečno 
pripravljajo tudi pravljico.

Premične zbirke  
Knjižnice Medvode
Gradivo medvoške knjižnice tudi na 
drugih lokacijah

Premična zbirka medvoške knjižnice v Kavarni Sotočje  
/ Foto: Sabina Spanjol

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR
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V avli Doma krajanov v Pirničah so 20. 
novembra odprli likovno razstavo z na-
slovom Zimska čarobnost. 
"Člani likovne sekcije KUD Pirniče smo 
se letos odločili, da pri okrasitvi avle ne 
bomo izobesili starih slik. Poprijeli smo 
za čopič in uspelo nam je. Danes razsta-
vlja devet članov likovne sekcije, ki se 
predstavlja z 19 novimi slikarskimi deli 
na temo zimske čarobnosti. Na vsaki 
sliki žari posebna domišljija, poseben 
žar zimskega vzdušja. Spopadali smo se 
s snegom, zimo, s tem, kaj bi še dodali 

na sliko, da bi bila še bolj čarobna ...," 
je povedala Sonja Pust iz likovne sekci-
je KUD Pirniče. Svoja dela so razstavili: 
Ana Truden, Olga Bitenc, Ivica Jan, Maj-
da Žakelj, Anica Pogačnik, Nadja Puppis, 
Milena Blatnik, Sonja Pust in Andrej Mi-
litarov, ki je vodja likovne sekcije in je 
za razstavo prispeval kar osem svojih 
novih del. V Likovni sekciji KUD Pirni-
če je letos aktivnih sedemnajst odraslih 

članov in deset otrok. Odrasli se sreču-
jejo ob sredah, otroci pa imajo tedenska 
srečanja ob četrtkih in delajo pod men-
torstvom Toneta Umka. 
Razstavo si boste lahko ogledali ob gle-
daliških in drugih dogodkih, ki sledijo 
vse tja do sredine januarja. Eden ta-
kšnih bo današnji večer, 7. decembra, ki 
bo glasbeno obarvan z dixielandom Lju-
bljanskih korenin. Začel se bo ob 19. uri.

Zimska  
čarobnost
Likovna dela članov 
likovne sekcije KUD Pirniče 
bodo avlo tamkajšnjega 
doma krajanov krasile do 
sredine januarja.

Razstavljenih je devetnajst del devetih avtorjev na temo zimske čarobnosti.
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IGOR KAVČIČ

Ampak najprej je bila pesem. "To je moj 
način življenja. Sama tako povem, kaj 
čutim. S pesmijo se izražam in svoje ob-
čutke na ta način delim tudi z drugimi," 
o svojem mladostniškem vstopu na pe-
sniški Parnas pove Škofjeločanka Agata 
Trojar, ki že 21 let živi na Zgornji Senici. 
Da se je že v najstniških letih družila z 
različnimi umetniki, pa tudi doma se je 
veliko bralo. "V družini smo eden druge-
mu kradli knjige," se pošali. Iz študijskih 
let sta tudi njeni prvi pesniški zbirki Ja-
gode in Jagode 2, tretja Vonj nasmeha je 
izšla leta 1997, pred dvema letoma pa še 
ena Nekaj grižljajev lune, ki je leto kasne-
je doživela tudi prvi ponatis.
"Seveda vsake toliko časa v roke vza-
mem tudi stare pesniške zbirke, ne bi 
pa se hvalila, da pesmi znam na pamet. 
Svoj pesniški opus običajno osvežim ob 
kakšni javni predstavitvi in tako potu-
jem tudi skozi neke vrste svojo osebno 
rast," pripoveduje Trojarjeva; da je njen 
pogled na lastne pesmi vedno enak, ne 
glede na njihovo oddaljenost. "Vedno 
sem od sebe dala prečiščena besedila. 
Svoje pesmi včasih puščam po več me-
secev, tudi kakšno leto ležijo v kakšnem 
predalu, preden jih ponovno vzamem v 
razmislek. Zgodi se, da se v pesmih pre-
več na glas smejim ali jokam, mogoče 
ne najdem metafore, s katero bi neki 
občutek prenesla naprej bralcu. Preden 
pesem objavim, se vedno sprašujem, 
ali ravno tak občutek lahko doživi tudi 
nekdo drug, ali lahko zaduha in potem 
ugrizne isti kos kruha kot jaz."
Trojarjeva je po izobrazbi sicer inženirka 
kemijske in tekstilne tehnologije, ta čas 
pa je zaposlen kot vodja proizvodnje v 
galvaniki. Ob tem se samo po sebi ponu-
ja vprašanje o dveh življenjih. "Ah ne. Si-
cer odvisno, s katere strani človek gleda, 
ampak kakorkoli vzamete, vse to sem 
jaz, tako tista, ki beleži svoje občutke v 
pesmi, kot tista, ki se spozna na kemij-
ske reakcije, matematiko, in razna tako 
imenovana moška dela po hiši. Tak je 
moj način življenja, imam tako roke za 
delo kot glavo in srce za kaj drugega."

K snovanju svoje najnovejše zbirke Čvr-
čanje nad mestom je povabila prijatelji-
ci slikarki – Agato Pavlovec in Barbaro 
Demšar, od nekdaj jo je privlačilo pove-
zovanje različnih vej umetnosti. Pri prej-
šnji zbirki je kar petdeset umetnikov, 
številka je sovpadala z njenim življenj-
skim jubilejem, ustvarjalo likovna dela 
na njeno poezijo. "Po ponatisu te zbirke 
sem že ustvarjala ljubezenski cikel in 
s še eno Agato, slikarko in mojo dobro 
prijateljico, sva razmišljali o knjigi, v 
kateri bova ustvarjali neodvisno ena od 
druge, edino vodilo bo osnovna tema – 
ljubezen. S svojimi slikami je pristopila 
še Barbara, ki je knjigo tudi oblikovala, 
sama sem v okviru Kulturnega društva 
Sejalec umetnosti uspela zbrati še nekaj 
denarja za tisk in oktobra smo Cvrčanje 
nad mestom prvič predstavile.
Kaj cvrči v zbirki? Trojarjeva pove, da je 
to njen izraz za ljubezen, za ljubezenske 
dogodivščine, erotiko. In tokrat je cvrča-
lo nad mestom, nad Medvodami, Ško-
fjo Loko, katerimkoli mestom. Pesmi so 
predstavljene v treh delih, mednje pa 
so v dveh sklopih umeščena dela obeh 
slikark. "Vse tri smo si blizu v načinu 
razmišljanja. Kar ustvarja vsaka izmed 
nas, se dotakne tudi drugih dveh. Smo 
uglašene na isti frekvenci," dodaja so-

govornica. Knjiga je hkrati tudi njihov 
predstavitveni katalog. Razmišljanje 
o obeh slikarkah je dodal umetnostni 
zgodovinar Boštjan Soklič, pesmi pa je 
pod drobnogled vzela literarna pozna-
valka Ana Porenta. 
Cvrčanje nad mestom so po novem obo-
gatene še z zgoščenko, na kateri pesmi 
recitira igralec Igor Žužek, za glasbeno 
podlago pa je poskrbel Boštjan Soklič s 
skupino Tantadruj. Razstava slik in re-
cital pesmi ter glasba s skupino Tanta-
druj bo v petek, 14. decembra, ob 19. uri 
v Jesharni v Škofji Loki, Agata Trojar pa 
upa, da čim prej tudi v Medvodah.

Ko cvrči v besedah in slikah
V novi zbirki Agate Trojar Cvrčanje nad mestom ob njenih pesmih cvrčijo tudi slike 
Agate Pavlovec in Barbare Demšar. Pred izidom še zgoščenka, na kateri ob glasbi 
Boštjana Sokliča pesmi bere Igor Žužek.

Agata Trojar v pesmih cvrči nad mestom, a se nikoli ne loči od Sore. / Foto: Igor Kavčič
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Kavarna 4 mačke, Center Medvode, T: 01 36 17 963

Vesel božič in srečno  
novo leto 2019!
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Vesele božične praznike in srečno          
           novo leto 2019!

SLAVKOV DOM
GOSTILNA BELŠAK

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

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

ponedeljek zaprto

SREČNO NOVO LETO!
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MAJA BERTONCELJ

Velikega pomena gasilcev se zaveda tudi Zavarovalnica Tri-
glav, ki z novoletno preventivno akcijo Za boljši jutri že peto 
leto zapored podpira preventivne projekte po vsej Sloveniji. 
Ljubljanska območna enota zavarovalnice je tako tudi letos 
med skoraj tridesetimi projekti podprla tudi pet prostovoljnih 
gasilskih društev iz osrednje Slovenije in jim pomagala pri 
nakupu najnujnejše gasilske opreme, ki jo potrebujejo pri in-
tervencijah. Podpore je bilo deležno tudi PGD Zgornje Pirniče.
»Poslanstvo naše zavarovalnice je ustvarjanje varnejše pri-
hodnosti za vse generacije. Številni gasilci oziroma društva, 
ki smo jih podprli v preteklosti, že učinkoviteje posredujejo z 
novo opremo. Mi pa se še naprej zavzemamo za to, da bo čim 
več gasilcev varno in učinkovito opravljalo svoje humanitar-
no poslanstvo. Tako smo tudi letos podprli nakup nujno po-

trebne opreme za operativne gasilce,« je dejal Aleš Klement, 
direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav. 
Podpore so v PGD Zgornje Pirniče zelo veseli. Sredstva iz akcije 
Za boljši jutri bodo namenili nakupu novih zaščitnih čelad in 
kombinezonov, ki jim bodo pomagali pri intervencijah. "Za-
ščitne čelade in kombinezonih za tehnično reševanje so lažje, 
hkrati pa nudijo zaščito za tovrstna dela. Prav tako lahko to 
zaščitno opremo uporabimo za intervencije v naravi, kot so 
poplave, gašenje gozdnih požarov in odstranjevanje bremen 
ob elementarnih nesrečah," je povedal Matej Meznarič, pred-
sednik PGD Zgornje Pirniče.

Podpora tudi pirniškim 
gasilcem
Zavarovalnica Triglav je v sklopu 
preventivne akcije podprla nakup 
najnujnejše gasilske opreme tudi za 
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje 
Pirniče. 

Zavarovalnica Triglav je PGD Zgornje Pirniče namenila 3600 evrov za 
sofinanciranje gasilske opreme. Na sliki predsednik društva Matej 
Meznarič. / Foto: arhiv Zavarovalnice Triglav

MAJA BERTONCELJ

Na slavnostnem dogodku na Brdu pri Kranju je včeraj, 6. de-
cembra, zvečer Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razgla-
sila tudi obrtnika leta 2018. Strokovna komisija je med vsemi 
prijavami izbrala dva nominiranca za obrtnika leta 2018, tudi 
Mojco Trnovec iz Gostilne Mihovec v Zgornjih Pirničah. 
"Mojca Trnovec je Gostilno Mihovec, ki jo je pred tem vodil 
oče Jernej ob pomoči mame Mihaele, prevzela pred osmimi 
leti. Njena glavna skrb je kuhinja, oblikovanje ponudbe in or-

ganizacija dela, zato je vesela, da ji ob strani stoji prav vsa 
družina. Gostilna Mihovec je edina gostilna v Sloveniji, ki je 
v času vegetacije samooskrbovana z vso zelenjavo in žiti. Pri 
njih beseda domače ni zlorabljena, temveč gradijo na razvoju 
in promociji, od njive do mize. Sodelujejo na Odprti kuhni na 
ljubljanski tržnici, vključeni so v Teden restavracij in nosijo 
znak Gostilna Slovenija," je del obrazložitve nominacije.
Ali je Mojca Trnovec prejela prestižno priznanje za poslovne 
dosežke, inovativnost in odličnost, do zaključka redakcije So-
točja še ni bilo znano, zato več o tem v prihodnji številki.

Mojca Trnovec za obrtnico leta
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Srečno 2019!
Želimo vam čudovito novo leto,

polno veselja in dragocenih trenutkov.

SETRING
elektrotehnična trgovina
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VSEM ŽELIMO 
VESEL BOŽIČ, 
OBILO 
ZDRAVJA  
IN SREČE 
V NOVEM LETU! 
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ALENKA BRUN 
FOTO: PETER KOŠENINA

Tamara Kreft, članica Akademske 
folklorne skupine France Marolt, 
pove, da je bilo tekmovanje letos 
prvič izven Ljubljane. »S trdim de-
lom se počasi premikamo naprej 
in folklorno dejavnost prikazuje-
mo v moderni, sveži in drugačni 
luči.« Tekmovanje sta organizirali 
skupaj z Jasno Kalan, predsedni-
co društva in ob podpori Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti Re-
publike Slovenije (JSKD). »Na tek-
movanje se prijavijo folklorniki, 
ki jih zanimajo novi in inovativni 
pristopi v folklorni dejavnosti ter 
se veselijo izzivov, ki jih takšno po-
ustvarjanje prinaša,« pove Krefto-
va in nadaljuje, da je zanimanje za 
tovrstno umetnost vedno večje, kar 
dokazuje tudi letošnja rekordna 
udeležba na tekmovanju. Nastopi-
lo je namreč kar 15 parov, od tega 
eden z dvema plesnima točkama; 
na tekmovanje pa so se pari prija-
vili posamezno ali v okviru svojih 
folklornih skupin.
Večina plesnih zgodb je letos risa-
la nasmehe, rahlo pa je zastal dih 
gledalcem ob točki Na pragu so 
stali, mrliče preštévali Nine Ma-

žgon Müller in Uroša Simoniča iz 
FS Tine Rožanc. Koreografija, teh-
nična izvedba in interpretacija so 
soustvarile močno plesno zgodbo, 
tragični moment presenečenja, 
ki je prepričal tudi žirijo, kateri je 
predsedoval dr. Tomaž Simetinger. 
Moderatorstvo plesnega večera so 
zaupali Gregorju Murnu, v revijal-
nem delu pa smo si med drugim 
ogledali tudi nastop lanskoletne-
ga zmagovalnega para Jerneja 
Iljaša in Mitje Gajskega (KUD Oto-
na Župančiča Artiče) v točki Ko 
lutke oživijo.
Na koncu je žirija razglasila leto-
šnje tri najboljše plesne pare: na 
tretje mesto sta se uvrstili sim-
patični dvojčici, članici Folklorne 
skupine Podkuca Naklo Ajda in 
Manca Mali s točko Ko odsev oži-
vi; srebrno priznanje je dobila ple-
sna točka Vodovnik ugrabi pasti-
ričko in sta ga prejela Anja Godec 
in Jan George Dravec iz Akadem-
ske folklorne skupine Študent 
Maribor; zlato pa je šlo v roke že 
omenjenima Nini Mažgon Müller 
in Urošu Simoniču. Ajda in Manca 
Mali pa sta si s plesnim odsevom 
v ogledalu priplesali naklonjenost 
dvorane, tako da ju je občinstvo 
izbralo tudi za svoji favoritinji.

Po dva in dva
Oder medvoškega kulturnega doma je gostil peto 
Tekmovanje parov v ljudskih plesih. Nastopi 
so bili prava paša za oči, saj jih tekmovalci 
obogatijo z igro, mimiko, močnimi in tudi 
lahkotnimi, humornimi zgodbami.

 Ajda in Manca Mali 

Katarina Gerjevič in Lea Onufrija Volk iz FS Tine Rožanc sta 
na odru uprizorili pravi "game-set-mach". 

Zmagovalca Nina Mažgon Müller in Uroš Simonič 
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Dva dni pred Prešernovim rojstnim 
dnevom so se ob peti uri zjutraj na po-
hod, dolg dobrih 42 kilometrov, podali 
pohodniki iz smledniškega zavoda. Bilo 
jih je okoli petdeset, pridružili pa so se 
jim tudi dijaki Stanovanjske skupine 
Ježek, skupina otrok iz Vzgojnega zavo-
da Kranj, skupina dijakov iz Dijaškega 
doma Bežigrad, učenci iz OŠ Preska in 
OŠ Žirovnica ter njihovi vzgojitelji in 
spremljevalci. 
Pot jih je najprej vodila v Prešernov 
Kranj, kjer se jim je pridružil direktor 
Zavoda za turizem in kulturo Žirovni-
ca Matjaž Koman. Ustavili so se tudi v 
Prešernovem spominskem muzeju in 
v Pavšlarjevi hiši, kjer jih je v imenu 
Mestne občine Kranj z okrepčilom po-
gostil in pozdravil Marko Arnež. V Za-
pužah so medse sprejeli župana Žirov-
nice Leopolda Pogačarja, ki je z njimi 
prehodil zadnji del poti čez begunjsko 
polje. V rojstni hiši Franceta Prešerna 
v Vrbi so jih okoli pete ure popoldan 
sprejeli predstavniki Občine Žirovnica 
in Zavoda za turizem in kulturo Žirov-
nica. Pripravili so jim krajši kulturni 
program z gostom Aleksandrom Mež-
kom, ki je zapel pet svojih uspešnic. 
Na zaključnem dogodku v Vrbi je bila 
prisotna tudi upokojena učiteljica Ana 
Komar Florjančič, ki je v šolskem letu 

1999/2000 dala idejo za edinstveno do-
živetje potovanj v Prešernovem času. 
Spominja se, da je bilo na prvem poho-
du le pet udeležencev, sama pa se ga je 
udeležila dvakrat. 
Jože Rozman, vodja pohoda, pravi, da 
je njihovo kulturno romanje priložnost 
dokazati sebi in drugim, da je možno 
brez sodobnih prevoznih sredstev pre-

magati večje razdalje. "Našim mladim 
pohodnikom odstiramo spoznanje, da 
je s trdno voljo in vztrajnostjo mogoče 
doseči tudi zelo oddaljene cilje, obe-
nem je pohod pomemben tudi zato, ker 
se med strokovnimi delavci in otroki 
vzpostavi posebna vez, ki je mnogo te-
snejša kot tista, ki se splete med našim 
rednim delom v zavodu."

Dvajsetič romali iz Smlednika v Vrbo
Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik že dvajset let s pohodom iz 
Smlednika v Vrbo obeležuje obletnico rojstva Franceta Prešerna.

V Vrbi je nekoliko utrujene kulturne romarje razvedril Aleksander Mežek.

Pohodniki so prvega decembra iz Smlednika v Vrho romali dvanajst ur.

Na zaključnem dogodku v Vrbi je bila tudi upokojena učiteljica  
Ana Komar Florjančič, ki je dala idejo za edinstveno doživetje 
potovanj v Prešernovem času.
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darila za zdravje in dobro počutje

Vesel božič in 
srečno novo leto 
2O19!

V času med 25.12. 2018 

in 1.1. 2019 od vsakega nakupa 

namenjamo 0,20 € združenju za pomoč 

pri demenci Spominčica
A L Z H E I M E R  S L O V E N I J A

Copati Lana (100 % ovčja volna) - 7,56 € 
Copati Vida (100 % ovčja volna) - 18,53 € 
Merilnik krvnega tlaka Beurer BM 55 - 96 € 
Multinutrienti Teranova - 24,54 € 
Prebavni encimi Teranova - 21,14 € 

Izparilnik Beurer LA 30 - 39 € 
Ročni masažni aparat Beurer MG 16 - 14 € 
Termofor Fashy Jelenčki 2,0 L - 13,40 € 
Termofor Fashy Mišek 0,8 L - 10,31 € 

Vse dni v tednu ste lepo vabljeni tudi k obisku naše spletne trgovine na  www.sanolabor.si
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MEDVODE
Pritličje blagovnega centra 

Telefon: 01 36 12 913
Delovni čas: 9-19

Sobota: 9-13 

 S TEM KUPONOM 10 % POPUST

ŠENTVID
PRUŠNIKOVA 77

Telefon: 01 51 22 454
Delovni čas: 

9-13 in 15-17

URE, NAKIT, SERVIS
www.urarstvogrobelnik.si

Veliko zdravja in uresničitev 
vseh skritih želja  
vam želimo v letu 2019!
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MEDVODE
Pritličje blagovnega centra 

Telefon: 01 36 12 913
Delovni čas: 9-19

Sobota: 9-13 

 S TEM KUPONOM 10 % POPUST

ŠENTVID
PRUŠNIKOVA 77

Telefon: 01 51 22 454
Delovni čas: 

9-13 in 15-17

URE, NAKIT, SERVIS
www.urarstvogrobelnik.si

Veliko zdravja in uresničitev 
vseh skritih želja  
vam želimo v letu 2019!

SAMO LESJAK

Dan se vse hitreje umika noči, jesenske meglice pa so vedno 
gostejše – v Klubu Jedro je to čas za Svarunovo noč, edinstven 
glasbeni dogodek, ki obuja mistično atmosfero preteklosti, 
in to vse do poganskih korenin naših prednikov. Mistična 
noč zlitja staroverskih melodij in udarnih kitarskih rifov je 
tako ponovno privabila množico navdušencev, oblečenih v 
črno, ki so lahko uživali v koncertnih nastopih zasedb, ki so 
izrazile spoštovanje v čast klenim, žal že bolj ali manj za-
mirajočim vrednotam, obenem pa prižgale iskrico upanja za 
prihodnost.
Tradicionalno daritev glasbenim bogovom so uvodoma opra-
vili istrski črnometalci Malorshiga, katerih pesmi opevajo 
večni boj za ohranitev starih običajev ter zavedanje pripa-
dnosti rodni zemlji. Sledil jim je četverec Irdorath iz sosednje 
Avstrije, ki svoj ugled dokazuje s spevnimi kitarskimi melo-
dijami ter udarnimi bobni. Poosebljenje zahodnoslovanske-
ga folk metala – predstavniki Poljske, zasedba Derwana, so 
ob mešanju folklornih in rokerskih glasbil s prodornim gla-
som znane pevke Magde Przychodzke pripovedovali skrivno-
stne ljudske zgodbe ter občinstvo popeljali na stara čarobna 

Magična Svarunova noč
Tradicionalna koncertna prireditev v Klubu Jedro Svarunova noč je ponovno 
opozorila, da je pred vrati vse prej kot mila zima.

Čarobno popotovanje skozi zimsko noč: zasedba Derwana  
/ Foto: arhiv koncerta (Max Petač)

mesta neodkritih dežel. Za vrhunec večera so poskrbeli stari 
znanci Kluba Jedro z daljnega severa, sibirski melodični čr-
nosimfoniki Welicoruss, ki so s svojimi orkestracijami poskr-
beli za unikatno zvočno kuliso prihajajoče dolge, mrzle zime.

Svetlobi ne postavljamo ovir

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

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

Srečno z vami in za vas tudi v letu 2019!!





MAJA BERTONCELJ 
FOTO: ARHIV GZM

V Gasilski zvezi Medvode so aktivne tudi 
gasilke. Sredi novembra so imele tradi-
cionalno strokovno ekskurzijo.
"Okrog 25 članic vseh šestih prostovolj-
nih gasilskih društev ter predsednik in 
poveljnik Gasilske zveze Medvode se 
nas je udeležilo strokovne ekskurzije 
na Primorsko. Osrednji del je bil posta-
nek v Kopru, kjer smo si ogledali pro-
store Gasilske brigade Koper, ki kot po-
klicna enota VII. kategorije zagotavlja 
javno gasilsko službo na območju me-
stne občine Koper, pogodbeno pa tudi v 
občinah Izola, Piran in Ankaran. Ogled, 
ki je trajal dve uri, je bil zelo zanimiv, 
zanimanje članic pa je bilo veliko," je 
povedala Katja Vehar, predsednica ko-
misije za članice Gasilske zveze Med-
vode. Po ogledu so imeli nekaj prostega 
časa, nato pa jih je pot vodila naprej 
v osrčje Istre, kjer sta jih čakala ogled 
vinske kleti Korenika & Moškon ter 
degustacija treh vrst vina. Za kosilo so 
se ustavili na turistični kmetiji Tonin, 
nato pa jih je čakala le še pot v domače 
Medvode.
Kot je še dejala Veharjeva, je pomemb-
no tudi druženje, za kar gasilke in zveza 
poskrbijo vsako leto.

Gasilke na  
ekskurziji na 
Primorskem

Osrednji del strokovne ekskurzije članic Gasilske zveze Medvode je bil ogled prostorov Gasilske brigade Koper.

Z novim letom začnemo pisati novo poglavje v knjigi življenja.
Na voljo imamo 365 dni, da vsako stran napolnimo

z lepimi spomini, dragimi ljudmi in dobrimi dejanji.
Tako bomo ob letu z veseljem in zadovoljstvom zaprli staro

ter odprli novo poglavje. Veliko sreče pri pisanju novega leta...
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Pohištvo Iskra d.o.o., Barletova cesta 3, 1215 Medvode 

Želimo vam, da bi se vam uresni~ile vse želje, pri~akovanja in sanje,
tudi tiste, ki ste jih postavili visoko nad oblake. 

Naj se iskri!

PohistvoIskra-Voscilnica2019-Sotocje-210x297mm.indd   1 30. 11. 2018   12:54:39
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ALENKA BRUN

Umirjen, sproščen in nasmejan. Takšen 
je Matjaž Šink, ki sicer prihaja s Svetja 
in šteje 43 let. Potoži, da ima danda-
nes res stisko s prostim časom, a kaj, 
ko svoje delo obožuje: je namreč kuhar. 
"Ukvarjal sem se z gorskim tekom, pred 
štirimi leti pa sem nehal trenirati. Tek 
imam izjemno rad. Pa planinarjenje, a 
kaj, ko zadnja leta enostavno ne naj-
dem časa," in smeje pokaže nase: "Kar 
se mi tudi pozna."
Matjaž je eden tistih, ki na življenje gle-
dajo pozitivno, svet je zanj izjemno lep, 
zadnja leta pa je zaljubljen v arabske 
okuse.
"Po srednji gostinski šoli sem vpisal slo-
venski jezik in primerjalno književnost, 
a ker sem med počitnicami pomagal v 
kuhinji v okrepčevalnici v Mostah, po 
počitnicah pa prejel klic, da njihov ku-
har odhaja in ali bi ga nadomestil, sem 
rekel – zakaj pa ne. Poskusil sem, šlo mi 
je dobro, plača je bila in sem ostal."
Sledilo je služenje vojaškega roka in ka-
sneje je kuharsko pot nadaljeval v gostil-
ni Starman v Stari Loki. "Takrat so ravno 
odprli. Lastnik Janez Tavčar mi je pred-
stavil svojo zgodbo, videl sem se v njej in 
ostal del nje skoraj dvajset let. Že tako 
me je zanimala domača kuhinja, tu pa 
sem imel možnost, da sem jo resnično 

spoznal. Ni bilo jedi, ki me ne bi prite-
gnila." Danes ugotavlja – pa naj bo to v 
restavraciji ali domači gostilni – da kot 
gost pravzaprav težko najde prisotnost 
pravega domačega okusa; takega, ki bi 
ga prepričal. Spominja se, kako so pri 
Starmanu koline delali sami, potice se 
je učil sproti, podobno je bilo z ajdovimi 
žganci. "Vaja dela mojstra," poudari. "Re-
cepte in nasvete pa sem dobival od babi-
ce in starejših. Tudi sam sem se vpisal 
na kakšen tečaj, ker so me stvari zani-
male, pa še vedno bi verjetno v domači 
kuhinji našel jed ali sestavino, ki bi pri-
tegnila mojo pozornost."
Matjaž je tudi ogromno potoval. "Najprej 
me je vleklo v Skandinavijo, nato sem se 
v nekem trenutku odločil, da obiščem 
arabske države, kjer me je pa njihova 
hrana popolnoma prevzela. Potem mi je 
prijatelj povedal, da v Ljubljani njegova 
prijateljica Alja odpira arabsko resta-
vracijo in išče kuharja. Bil sem ravno v 
fazi iskanja nove službe, Alja pa je imela 
čudovito zgodbo. Prvič pa sem se s temi 
okusi srečal v Libanonu, kamor se sedaj 
vračam; tudi na izobraževanje."
Da so ga arabski okusi tako navdušili, 
Matjaž meni, da pravzaprav ni težko, 
saj je hrana res dobra, pa še lahka. "Ne 

daje občutka teže v želodcu. Je pa tudi 
izjemno drugačna od naše. Recimo: 
imajo krompir, a spet ne toliko. Pri njih 
so predvsem pomembne začimbe. Na-
čin dela, tehnike kuhanja so popolno-
ma drugačne od tistega, česar sem bil 
vajen. Veliko najprej kuhajo, potem pa 
še pečejo. Pomembno vlogo imajo pri 
njih olivno olje, limonin sok in česen. 
Svinjine ne poznajo, jedo jagenjčka, pi-
ščanca, ribe, teletino. Ogromno je sveže 
zelenjave, na sploh je na svežem velik 
poudarek. Največkrat solato naredijo 
samo z olivnim oljem in limoninim so-
kom. Poznajo tudi posebno začimbo, s 
katero jedi kisajo. Piščanca recimo pri-
pravijo tako, da ga kuhajo v ogromni 
količini začimb, kar seveda nekaj časa 
traja, in potem v tej vodi skuhajo še riž; 
piščanca pa še popečejo … " razlaga Ma-
tjaž tako barvito, da dobimo občutek, 
kot da smo z njim v kuhinji in bomo 
ravnokar zavonjali vodo, v kateri se je 
ta piščanec kuhal ...
 V ljubljanski restavraciji Libanonske 
meze in drugi užitki je Matjaž šef ku-
hinje sedaj že dobra štiri leta. Pravi, da 
bo ostal, dokler bo šlo. Zaviha kotičke 
ustnic v nasmeh in zaključi: "Za zdaj do-
bro kaže, idej imamo pa tudi še veliko."

Svet arabskih okusov
Matjaža Šinka se večina "jutranjikov" verjetno spominja s ceste: fant je namreč dolga 
leta tekel v službo – iz Medvod v Škofjo Loko. To je bil tudi razlog, da je pozno opravil 
izpit za avto, saj je, če se je le dalo, tekel. Nekega dne je spoznal svet arabskih okusov, 
ga pa še vedno navdušujejo tudi pristne slovenske domače jedi.

Matjaž Šink / Foto: Tina Dokl

Večina nas je že slišala za humus. Jemo 
ga lahko samostojno, z arabskim kruhom 
in olivnim oljem; lahko tudi z limono ali v 
kombinaciji z različnimi ocvrtimi in peče-
nimi mesnimi oziroma zelenjavnimi žepki; 
tudi znanim falaflom. Za njegovo pripravo 
za dve osebi potrebujemo dva stroka če-
sna, kozarec kuhane čičerike, tretjino sko-
delice sezamove paste (tahinija), tretjino 
skodelice limoninega soka ter dve čajni 
žlički kumine. Čičeriko čez noč namočimo, 
skuhamo do mehkega, jo damo v mešalnik 
ter dodamo vse naštete sestavine. 

HUMUS



ŽUPNIJSKE KARITAS:  
PIRNIČE, PRESKA, SMLEDNIK, SORA, 
SV. KATARINA 

Teden Karitas je za nami. Letošnje ge-
slo Rast mladosti iz korenin modrosti je 
močno povezano s škofovsko sinodo, ki 
jo je papež Frančišek sklical v mesecu 
oktobru in je namenjena mladim in od-
nosom med generacijami.
Kako mlade aktivno vključiti tudi v 
našo sredino je vprašanje za prosto-
voljce Karitas. Moramo si prizadevati, 
da bi jih pritegnili z našo odprtostjo, 
posredovali bi jim naše izkušnje in jih 
nagovorili k dobrodelnosti in solidar-

nosti, dobili pa bi vedrino in nove sve-
že ideje. Želimo si graditi medčloveške 
odnose, ki bodo drug drugega bogatili. 
Medgeneracijsko sodelovanje je po-
membno tako doma kot v širši družbi. 
Zavedati se moramo, da brez iskrenega 
sodelovanja ni napredka.
Zato naj bo to tudi povabilo mladim, 
da se nam pridružijo na naši poti do-
brodelnosti. Nekaj pa smo vsi skupaj 
vendar naredili. To se pokaže v tednu 
Karitas, saj se mladi radi odzovejo in 
pomagajo pripraviti prireditev v ta na-
men. Povabimo jih k sodelovanju tudi 
ob kakšni drugi priložnosti in sodelo-
vanje je vedno uspešno.

Pri delu se srečujemo z različnimi sti-
skami naših sokrajanov. Naše poslan-
stvo je, da prepoznamo potrebe ljudi, 
smo njihov glas in ne ranimo njihove-
ga dostojanstva. Tudi letos smo v tednu 
Karitas zbirali sredstva, ki bodo šla v 
prave roke. Vsem dobrotnikom, ki ste in 
boste še darovali v ta namen, se iskreno 
zahvaljujemo.
V tem adventnem času in pričakovanju 
božiča naj vsem, ki nam vedno stojite 
ob strani s pomočjo in molitvijo, želimo 
blagoslovljene in doživete praznike. Še 
posebno pa voščimo vsem bolnikom, 
ostarelim in trpečim, ki potrebujejo 
našo pomoč.

Teden Karitas
Letos je potekal pod geslom Rast mladosti iz korenin modrosti.
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Naj bo Vaše zdravje kot jabolko rdeče in vsak dan  
s soncem obsijan. SREČNO 2019!             Hvala ker ste!
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MAJA BERTONCELJ

V Heringu na Danskem je od 9. do 11. 
novembra potekala 29. Evropska razsta-
va pasemskih malih živali, še prej pa 
ocenjevanje. Udeležil se je je tudi Jože 
Ločniškar iz Žlebov, ki je bil hkrati tudi 
kontaktana oseba za Slovenijo. Na Dan-
skem sta bila poleg njega še rejca z Jese-
nic in Koroške, na razstavo pa so peljali 
osemdeset malih živali, od perutnine, 
golobov, morskih prašičkov do kuncev 
rejcev iz cele Slovenije, članov Sloven-

ske zveze društev gojiteljev pasemskih 
malih živali. 
Do tja jih je čakala pot, dolga kar 1560 
kilometrov. "Po prihodu v Hering smo 
najprej poskrbeli za živali in jih uhlevili. 
Pripravili smo se za razstavo, ki je najve-
čji dogodek za rejce malih živali v Evropi. 
Na razstavi je bilo okrog 28 tisoč malih 
živali. Prva dva dneva je potekalo ocenje-
vanje, nato pa dva dni še razstava, ki jo 
je obiskalo sedem do osem tisoč ljudi. V 
skandinavskih državah je to izredno pri-
ljubljeno," je povedal Jože Ločniškar. Slo-
venija se evropske razstave redno udele-
žuje, Ločniškar pa je bil v tej vlogi na njej 
prvič. Slovenski rejci so se dobro odrezali. 
"Dobili smo dva naslova 'europa maister' 
za golobe in perutnino, naslov 'europa 
šampion' za perutnino, golobe, morske 
prašičke," je pojasnil. Na Dansko je odpe-
ljal tudi svojih osem morskih prašičkov, 
štiri kunce in štiri golobe. Za morskega 
prašička ameriški crestet rdeče barve je 
prejel naziv 'europa šampion', lani pa 'eu-
ropa maister' za kolekcijo štirih. Kot doda, 
je edini v Sloveniji, ki se lahko pohvali z 
obema naslovoma. "Namen udeležbe na 
takšnem ocenjevanju in razstavi je pro-
mocija Slovenije, dobiš pa tudi povratno 
informacijo, kako uspešen si pri svojem 
delu. Dobil sem potrditev, da sem na pra-
vi poti," je tudi povedal. Slovenija se je na 
Danskem predstavljala na stojnici tudi z 

lokalnimi izdelki, med katerimi so bile 
dobrote s kmetije Jeraj iz Smlednika. 
Jože Ločniškar je poznan rejec malih ži-
vali. Doma ima okrog 150 kuncev, okrog 
šestdeset morskih prašičkov, petdeset 
golobov, trideset kokoši. "Dela je veliko, 
a če imaš rad živali, če to delaš z lju-
beznijo, ni težko. To mi je v veselje, za-
dovoljstvo. Dela ne štejem, stroškov še 
manj," je dodal. Reja malih živali v Slo-
veniji in tudi na splošno po svetu upa-
da, ugotavlja: "Večina rejcev je starih 
nad petdeset let, mladih je zelo malo"
Da vzrediš šampiona, moraš imeti kar 
veliko znanja in tudi sreče. "Poznati mo-
raš sodniške kriterije. Za morskega pra-
šička sem letos dobil 96,5 točke od sto 
možnih, kar je za morskega prašička 
zelo veliko. Žival mora biti redno nego-
vana, sem spada ščipanje nohtov, redna 
prehrana z veliko zelenjave ... Potrebna 
je tudi sreča. Imam od pet do šest samic 
morskih prašičkov, na leto okrog trideset 
mladičkov in ni jih veliko, ki so primerni 
za ocenjevanje in razstave. Ljubiteljsko pa 
so seveda vsi lepi. Odločitev, katere odpe-
ljati na razstavo, je plod izkušenj, poznati 
je treba standarde, prebrati čim več lite-
rature, veliko informacij in znanja dobiš 
tudi na samih razstavah. Nekaj tega pa 
imaš zagotovo v sebi, " pove Ločniškar, ki 
je tudi sodnik za male živali, konkretno 
za kunce. 

Evropski  
šampion  
iz Žlebov
Rejec Jože Ločniškar je 
na Danskem za svojega 
morskega prašička dobil 
novo priznanje, potrditev 
dobrega dela.

Jože Ločniškar s svojim morskim prašičkom

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

LAKIRANJE V KOMORI
Polin - Italija

DE BEER REFINISH

Marko Banič, s. p.

SREČNO 2019

MIZARSTVO JAMNIK, d.o.o.
Spodnja Senica 1, 1215 Medvode

Mizarstvo
Jamnik

e-pošta: mizarstvo.jamnik@siol.net
www.mizarstvo-jamnik.si

Srečno 2019!
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Zahvalili bi se vsem,  
ki ste nas in nas boste še 
obiskali v prihodnjem letu, 
ter vam zaželeli vse dobro  
v letu, ki prihaja.

Srečno  
2019!

 

 

Vesele božične praznike,
varno in

srečno v letu 

Živas commerce d.o.o.

Oprema za gasilstvo
reševanje  in

civilno obrambo www.zivas.si

zivas.si
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sončne elektrarne

vetrne elektrarne

toplotne črpalke

sončni kolektorji

zbiralniki deževnice

bio čistilne naprave

peči na biomaso

električna kolesa

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

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

tehnosol
BODI MODER - MISLI ZELENO

Srečno  

2019!

MAJA BERTONCELJ

Sredi novembra je v Športni dvorani Medvode potekal sejem 
Atopic, ki ga je organiziralo Društvo Atopijski dermatitis, po 
novem registrirano v medvoški občini.
"Gre za prvi večji dogodek te vrste v Sloveniji. Osrednja tema 
sejma so atopijski dermatitis, alergije, astma in vse, kar je 
povezano s temi in sorodnimi boleznimi: dietna prehrana, 
posebna nega, oblačila, prevleke ... To so težave, s katerimi se 
srečuje vse več ljudi, še posebno so izpostavljeni otroci. Na-
men današnjega dogodka je, da se ljudje s tovrstnimi diagno-
zami na enem mestu z njimi seznanijo, dobijo informacije 
prek predavanj in podjetij, ki se predstavljajo, ne nazadnje 
tudi, da dobijo vzorce izdelkov in jih preizkusijo, preden se 
podajo v večje nakupe," je povedala Špela Novak iz Društva 
Atopijski dermatitis.
En del sejma so bila strokovna predavanja, drugi del pa je 
bil razstavni, kjer so se predstavljala različna podjetja s tovr-
stnimi izdelki. Organizatorji so bili z obiskom zelo zadovolj-
ni. "Po eni strani me žalosti, koliko ljudi ima tovrstne težave, 
po drugi strani pa sem navdušena, da so prišli po informaci-
je, po pomoč, da bodo morda dobili podporo, ki jo potrebujejo 
in iščejo," je dejala Novakova in dodala, da so ljudje vedno 
bolje ozaveščeni o tej problematiki: "Ravno zaradi pogostosti 
atopijskega dermatitisa smo priseljeni bolj gledati na to, kaj 
jemo, kaj nanašamo na kožo ... Na takšnih dogodkih pa tudi 
tisti, ki teh težav nimajo in tega ne poznajo, spoznajo, da je to 
velik problem, več kot samo neka težava na koži. Posledično 
lahko to privede tudi do težav s samopodobo, nespečnostjo ..."

Sejem Atopic dobro  
obiskan
V Športni dvorani Medvode je potekal 
prvi večji dogodek, vezan na atopijski 
dermatitis, alergije, astmo in vse, kar je 
povezano s temi in sorodnimi boleznimi.

Športna dvorana Medvode je prvič gostila sejem Atopic.
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Povžarski parkelni, Zasavske hudobe, 
Vrhniški krampusi, Savinjski verigarji, 
Hudobni duhovi s Trnja, Teufelkreis Vi-
rinum, Krampus coccau ... Triindvajset 
skupin parkeljnov iz Slovenije, Avstri-
je, Italije in Hrvaške se je 24. novembra 
obiskovalcem predstavilo na sedmi Noči 
parkeljnov v Goričanah. Tako kot so raz-
lična njihova imena, so različne tudi nji-
hove maske. Ene bolj, druga za odtenek 
manj grozne. Gre za največjo tovrstno 
kulturno-etnološko prireditev v Sloveniji.
Organizatorjem tudi letos vreme ni bilo 
naklonjeno, kljub dežju pa se je zbralo 
več tisoč gledalcev. Postavili so se ob 

traso mimohoda, po kateri so se sku-
pine vrstile ena za drugo. "Da je kljub 
slabemu vremenu prišlo toliko ljudi, 
je dokaz, da je prireditev res zanimiva, 
nekaj posebnega in da delamo dobro. 
Predstavlja se 23 skupin, skupaj okrog 
štiristo parkeljnov. Menim, da je to naj-
večji dogodek v občini Medvode, ki ob 
tako številnem obisku in medijski od-
mevnosti prinaša tudi dobro promocijo, 
turistično prepoznavnost. Pri organiza-
ciji letošnje prireditve nam je zelo ak-
tivno pomagala tudi Občina Medvode. 
Prireditev je namreč prerasla meje pro-
stovoljnega dela. Nanjo se pripravljamo 
pol leta, danes pomaga blizu dvesto pro-
stovoljcev iz naše občine in od drugje," 
je povedal Jakob Knific, predsednik TD 

Goričane - Vaše in vodja prireditve, ki je 
vsako leto bolj množična, tako po šte-
vilu parkeljnov kot obiskovalcev, zato je 
daljša tudi trasa in tudi stroški organi-
zacije so vsako leto višji. "Letos je trasa 
dolga blizu šeststo metrov. Za prvo Noč 
parkeljnov je bila morda dolga dvesto 
metrov, predstavilo pa se je okrog deset 
skupin parkeljnov," je nekaj primerjave 
podal Knific.

Noč parkeljnov v Goričanah je najbolj 
posebna za domače hudobe, Goričanske 
parkeljne, ki letos v svoji točki niso imeli 
avtomobila, ampak štirikolesnik in voz. 
"Danes nas je 19. Imeti takšen dogodek v 
domači vasi je tudi za nas, parkeljne, ne-

Parkeljni s spektaklom v dežju
Sedma Noč parkeljnov v Goričanah je kljub slabemu vremenu privabila  
množico obiskovalcev.

Penker Bergteufeln (gorski hudiči) iz Avstrije

Ko so se parkeljni približali ogradi, je večina 
raje naredila korak ali dva nazaj.
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www.zidarstvo-mrak.si

Spoznati pravo pot,  
prave ljudi, 
storiti prave reči  
in v sebi in drugih 
najti le dobre stvari,  
Vam v Novem letu 
Zidarstvo Mrak želi. 
  
Srečno 2019! 

Po Goričanah so strašili tudi Goričanski parkeljni.



Strašili sta tudi "sorški hudobi" Pina Kopač Maletič in Tajda Štirn.
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Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Gorenjski glas  
nagrajuje zvestobo.
Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve 
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih 
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:
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Pralni stroj Elektrolux Mešalnik  
Elektrolux

Likalnik Elektrolux

kaj posebnega. Masko si naredi vsak sam. Priprave so se zače-
le avgusta. Danes je namen prestrašiti čim več otrok, narediti 
zabavo, se pokazati v najboljši luči. Priljubljeno je biti parkelj," 
je dejal Benjamin Novak iz skupine Goričanskih parkeljnov. Iz 
medvoške občine so bili še parkeljni iz Sore (Sorške hudobe) 
in Mošanski parkeljni. "Prišlo nas je skoraj dvajset. Tudi naše 
maske so izdelane doma, gredo iz roda v rod," je dejal David 
Dolinar. Med Sorškimi hudobami so bila tudi dekleta. "V tej 
vlogi se počutim odlično. Želimo ohranjati vaške običaje in 

zato smo tudi prišli v Goričane. Na Miklavžev večer pa seveda 
strašimo v Sori, kjer imamo ob sebi tudi Miklavža in angele," 
je povedala Pina Kopač Maletič, Tajda Štirn pa je dodala: "V tej 
vlogi se počutim vrhunsko." Niso bile edine, v vlogi "parkeljk" 
so imeli dekleta tudi v nekaterih drugih skupinah, kot je Te-
ufelkresi Virinum iz avtrijske Koroške. "V skupini imamo dve 
ženski. To ni nič neobičajnega," sta dejali.
Po mimohodu parkeljnov je sledila zabava, na kateri so pre-
pevali Marko Vozelj in Mojstri.

Mošanski parkeljni, pripravljeni na mimohod
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MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Šestnajsti Miklavžev sejem Osnov-
ne šole Medvode je tradicionalno 
obeležil začetek prazničnega časa. 
"Dobri decembrski možje, predvsem 
Miklavž, simbolizirajo darežljivost, 
dobroto in sočutje, zato želimo pri-
reditev in sejem obarvati z medse-
bojno ljubeznijo in mislijo na tiste, 
ki v teh dneh še posebno potrebu-
jejo našo pomoč," je pojasnila Špela 
Debenak Hafner, povezovalni člen 
organizacijskega odbora, in dodala, 
da je glavni namen sejma povezati 
ustvarjalnost učencev z dobrodel-
nostjo. 

Na dan sejma so učenci vseh razre-
dov v okviru tehničnega dneva na-
redili izdelke, od voščilnic, adven-
tnih venčkov, božičnih okraskov in 
peciva, ki so jih kasneje na stojnicah 
ponudili obiskovalcem. Pripravili so 
tudi izmenjevalnico igrač in sreče-
lov ter poskrbeli za sladko okrepčilo, 
pekli so palačinke, še pred odprtjem 
sejma, pa so uprizorili plesno, pev-
sko in gledališko točko. "Zbrani de-
nar Miklavževega sejma gre v sklad 
šolske skupnosti in je namenjen so-
cialno šibkejšim otrokom," je skle-
nila Špela Debenak Hafner.
Miklavževi sejmi so stalnica po vrt-
cih in šolah.

Šolski Miklavžev sejem

Miklavžev sejem OŠ Medvode je povezal ustvarjalnost učencev z dobrodelnostjo. 

MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Na Miklavževem sejmu Osnovne šole Med-
vode so nam obiskovalci zaupali, ali še ve-
dno ohranjajo tradicijo božično-novoletne-
ga obdarovanja, so darila večje vrednosti ali 
imajo predvsem simbolni pomen.

Gaja Vodeb:
"Obdarovanje se mi zdi 
pomembno, zato kupim 
darila, ki pa so manjše 
vrednosti in imajo pred-
vsem simbolen pomen. Za 
otroke igrače in knjige, za 
odrasle pa kavo ali vino. 
Darila pa prinese Dedek 
Mraz ob novem letu."
Tatjana Šušteršič: 
"Enkrat v prazničnem 
času kupim darila, in si-
cer za Miklavža, Božiček in 
Dedek Mraz ne obdarujeta. 
Odraslim kupim suho sad-
je, otroci so najbolj veseli 
igrač – in dokler še verja-
mejo v dobre može, bom 
kupovala darila."
Barbara Tršan: 
"Največ dobijo otroci, upo-
rabne in kvalitetne igrače 
ali družabne igre. Imamo 
omejen znesek, za vsake-
ga otroka darilo do dvajset 
evrov. Ko še ni bilo otrok, 
smo se obdarovali za novo 
leto, sedaj pa nosi Miklavž." 
Rok Križaj:
"Božično-novoletni prazni-
ki so skomercializirani, 
tudi Božiček ni naš, am-
pak je prišel iz Amerike. 
Kupujem vedno manj da-
ril, kupim le tisto, kar nuj-
no potrebujejo, nikoli na 
pamet, zato se prej dogo-
vorimo, kaj potrebujemo." 
Urša Knific Terzej:
"Obdarujemo predvsem 
otroke z uporabnimi stvar-
mi, z oblačili, tudi z igrača-
mi, odrasle pa s čokolado. 
Imamo omejene zneske, 
petnajst evrov na otroka. 
Darila pa nosita Dedek 
Mraz in Miklavž, Božiček 
pa ne obdaruje."

Praznično obdarovanje
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MAJA BERTONCELJ

Člani Koncertnega ansambla ustnih harmonik Sorarmonica vabijo na bo-
žično-novoletni koncert v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Zgor-
njih Pirničah, ki bo v četrtek, 27. decembra, ob 18. uri. "Pravljično obarvana 
prireditev bo potekala v enem samem loku ob menjavanju glasbe in pri-
povedi, na koncu pa bo izzvenela z zaključnim delom nove skladbe Vladi-
mirja Hrovata Concerto S za dve solistični ustni harmoniki, godala in tol-
kala, ki sta jo avtor in Simona Perme maja letos posnela s Simfoniki RTV 
Slovenija in dirigentom Simonom Krečičem," napovedujejo. Gostje večera 
bodo Otroški pevski zbor Župnije Pirniče, pravljičarka-pripovedovalka Kri-
stina Menih, solistka na violi Špela Pirnat in Godalni kvartet Gorjanc. 

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

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

Tajska Masaža & Salon

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

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

• Masaža z vročimi kamni 80 min 69 €.

Masažo izvajajo izučene tajske maserke  
s čarobnimi rokami.  

Srečno 2019

MAJA BERTONCELJ

V prostorih Krajevne skupnosti Zbilje je 2. decembra potekala 
izmenjevalnica igrač, dogodek, na katerega so obiskovalci lahko 
prinesli igračo ali knjigo, ki njihovemu otroku ne pride več prav, 
in si izbrali takšno, ki bi mu prišla prav oziroma bi se je razve-
selil. Čas je bil dobro izbran, pred decembrskimi obdarovanji.
Za idejo in organizacijo sta poskrbeli sestri Ana Jelovčan in 
Petra Kalan, znani po blogu PetrAna. "Spomladi je potekala 
izmenjava oblačil za otroke, sedaj sva se odločili za izmenje-
vo igrač. Tudi teh imamo po domovih ogromno. Menjava je 
prijazna do naših denarnic in je tudi trajnostno in ekološko 
naravnana, poleg tega s tem dogodkom želiva narediti nekaj 
dobrega za skupnost, predvsem za ljudi iz kraja," je povedala 
Ana Jelovčan. Igrače sta razdelili v več kategorij: za dojenčke, 
didaktične igrače, družabne igre, kocke, knjige ... "Za izmenja-
vo se je nabralo kar precej igrač in so lepo ohranjene. Največ 
jih je za dojenčke, kar nekaj je tudi knjig, družabnih iger ... Za 
vsakega se kaj najde," je dejala Petra Kalan. Najljubše so jima 
lesene igrače. "Imam kar izdelano mnenje o tem, kakšne so 
dobre igrače. Ko smo doma nabirali igrače za izmenjavo, sem 

ugotovila, da jih sploh nimamo veliko, da se tisto, kar imamo, 
uporablja. To so lesene igrače, ciljno usmerjene, ki pri otroku 
razvijajo kakšno spretnost, znanje ..." pravi Jelovčanova.
In kateri dobri mož obdaruje v njunih družinah? "Pri nas 
doma je Miklavž od nekdaj glavni. Prinese največje darilo, ki 
si ga otrok sam zaželi in Miklavžu to napiše v pismu. To dru-
žinsko tradicijo obe peljeva naprej. Božiček pa prinese kakšno 
malenkost," je odgovorila Ana. PetrAna je bila zadnje obdobje 
torej v igračah, decembrski čas pa bosta posvetili družini. 

Izmenjevalnica igrač
Spomladi je bila v Zbiljah izmenjevalnica 
otroških oblačil, tokrat so obiskovalci 
lahko izmenjali igrače.

Ana in Petra z delčkom igrač, ki so bile za izmenjavo



42 | DOMAČI KRAJI

Cesta  na  Svetje  30  
1215 Medvode,  Slovenija

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

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

Vesel božič in  
srečno novo leto!

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

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

obrt in kmetijstvo
Ob izteku starega in začetku novega leta vsem poslovnim partnerjem in zvestim 
strankam želimo vesele božične praznike ter srečno in uspešno novo leto 2019.

2019
NOVO – ZOBNI RENTGEN

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA
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V prihajajočem letu 2017 

Vam želimo zdravja, sreče, veselja 

Osebnega zadovoljstva in 

Izpolnitev skritih želja 

 

Dragočajna 

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h 

V prihajajočem letu 2017 

Vam želimo zdravja, sreče, veselja 

Osebnega zadovoljstva in 

Izpolnitev skritih želja 

 

Dragočajna 

Vabljeni vsak dan od 10h – 23h 

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

Zdravja, sreče in veselja
Vam v 2019 želi

Vabljeni vsak dan od 10. do 23. ure.

MAJA BERTONCELJ

"Ponosen sem na vse svoje izdelke," od-
ločno pravi Stane Grandljič, prvi stano-
valec v skupnosti Barka v Zbiljah, eden 
izmed 18 oseb z motnjo v duševnem 
razvoju, ki delajo v delavnicah Društva 
Barka v Zbiljah. Formalno gre za var-
stveno-delovni center.
Kaj vse delajo, ste lahko spoznali na 
njihovem Miklavževem sejmu, ki vsa-
ko leto poteka na prvo adventno nede-
ljo. Letos je bila 2. decembra. "Barkin 
Miklavžev sejem je bil prvič organizi-
ran leta 2013. Vsako leto ga obišče več 
ljudi in danes jih je bilo zares veliko, ne 
samo iz medvoške občine, tudi od dru-
gje, predvsem z Gorenjskega. Nekatere 
videvamo vsako leto, spet drugi so pr-
vič. Zelo smo zadovoljni. S tem nas lju-
dje še bolje spoznajo, predstavimo jim 

Ko v Barki odprejo sejemska vrata ...
... je v njihovih delavnicah na Jeprci gneča. Tudi letošnji Miklavžev sejem je bil 
odlično obiskan. Nekateri obiskovalci so znova, spet drugi pa prvič spoznali, da tudi 
izpod rok oseb z motnjo v duševnem razvoju pridejo čudoviti izdelki. 

V Barki je že tradicionalno potekal Miklavžev sejem. Vsi, ki pri njem sodelujejo (na sliki le del 
sodelujočih), so nanj ponosni. 



Trgovina in servis Stik R & U  
Kidričeva cesta 75, Škofja Loka 

Telefon: 04 51 54 300 
Elektronska pošta: info@stik-ru.si

Z dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri najboljši izbiri vašega novega aparata.

Nov aparat vam dostavimo in priklopimo, starega odpeljemo.

V primeru okvare vam naši usposobljeni serviserji hitro in strokovno odpravijo napako.

Opravimo tudi manjša vodovodna in mizarska dela.

Storitve opravljamo po celotni Gorenjski!

R & U d.o.o.
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izdelke, ki jih lahko tudi kupijo. Prodaja je v drugem planu, 
najpomembnejše je druženje, " je povedal Blaž Brešan, vod-
ja skupnosti. Pripravili so lesene kravate, metuljčke, pručke 
in letala, gajbice, unikaten nakit, otroške, ženske in moške 
predpasnike z zanimivimi napisi, obeske za ključe, igrače 
iz lesa, praznične voščilnice, sveče za adventni venček in 
praznično vzdušje, čajčke, vezene blazine, ročno izdelane 
mini rokovnike ... "Paleta naših izdelkov je zares široka. 
Predstavljeni so tudi izdelki Barke iz Kenije, in sicer usnjene 
torbice, denarnice ... Poteka tudi srečelov, tradicija pa so še 
palačinke, čaj, pecivo," je povedal Brešan in dodal, da gre 
izkupiček od prodaje za njihovo Barko, del tudi za Barko v 
krajih, kjer imajo finančne težave. Lani so pomagali Barki 
na Hrvaškem, predlani Ukrajini, tokrat bo to verjetno Barka 
v Keniji. Dokončne odločitve o tem še ni.
Delavnice na Jeprci so odprte dobrih šest let. Delujejo lesna 
delavnica, okupacijska delavnica, Miklavževa delavnica ... V 
njih dela 18 oseb, kolikor imajo tudi odobrenih mest, in štir-
je spremljevalci. Trenutno imajo še dva prostovoljca iz tuji-
ne, pomagajo pa jim tudi domači prostovoljci. V delavnicah 
dela tudi vseh deset oseb, ki so nastanjene v hišah Barke v 
Zbiljah. Med njimi je velika starostna razlika, najstarejša bo 
stara 64 let, najmlajši 23, tako da je delovni kolektiv razno-
lik kot drugje. Vzdušje pa je precej bolj sproščeno. "Izdelki 
so iz leta v leto kakovostnejši. Veliko novega so se že nauči-
li. Delo v delavnicah je zanje zelo pomembno. To je njihova 
služba, ki jih izpopolnjuje. Ponosni so na to, kar naredijo. 
To potrebuje prav vsak izmed nas," je dejal Brešan. Nekateri 
njihovi leseni izdelki so naprodaj v trgovini Ristanc v Lju-

bljani, v Zbiljah pa jih prodajajo priložnostno, na primer na 
Miklavževem sejmu.
In vrnimo se na začetek članka, k Stanetu Grandljiču. Dela 
v lesni delavnici. "Večinoma izdelujem gajbice. Danes je bilo 
prodanih kar nekaj. Ponosen sem. Ni mi jih težko izdelati, 
moraš pa biti osredotočen na svoje delo, tako da, ko se dela, 
se dela, ko pa imamo odmor, se družimo med seboj. Zelo rad 
pridem v delavnice. Pomembno je, da lahko delam. Veliko 
sem se že naučil v vseh teh letih," je, kot vedno nasmejan, za 
konec povedal Stane in razkazal svoje delovno mesto. 

Stane Grandljič dela v lesni delavnici in se vsak dan z veseljem 
odpravi na svoje delovno mesto.
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Srečno 2019!

Naj bo Novo leto obžarjeno z ljubeznijo in 
prijateljstvom, polno malih presenečenj
in presenetljivih radosti!
                 

ZAHVALJUJEMO  
SE ZA OBISK  

TER VAM ŽELIMO
VESEL BOŽIČ  

IN SREČNO NOVO 
LETO. 

  
GOSTILNA  
BENCAK  

IN TRAFIKA  
3 DVA
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AVTOMEHANIKABORUTJAKŠE,s.p.
Vikrče23c,1211LjubljanaŠmartno,

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

VPRIHAJAJOČEMLETUVAMŽELIMO
VARNOINSREČNOPOT!

VW
SEAT
AUDI

ŠKODA

MAJA BERTONCELJ

Društvo upokojencev Pirniče je tudi letos za svoje članice in člane 
pripravilo prednovoletni Dan za spremembe, ki je potekal v dvo-
rani doma krajanov v Pirničah. Za smeh in zabavo je poskrbela 
gledališka igralka in šansonjerka Lara Jankovič, obiskovalci so 
uživali v glasbi različnih instrumentalistov, sledilo pa je druženje. 

Dan za spremembe
Prednovoletno druženje pirniških 
upokojencev

Lara Jankovič v vlogi Edith Piaf ob spremljavi harmonikarja Marka 
Brdnika / Foto: Janez Strojan
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Osemenjevalni center Preska
Cesta v Bonovec 1 
1215 Medvode
Tel.: (01) 361 12 66  
Faks: (01) 361 37 28
E-pošta:osemenjevalni.center.preska@siol.net
www.ocpreska.lj.kgzs.si

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

Vupanju,dabomouspešnosodelovali
tudivprihodnje,vsemsvojimodjemalcemin
vsembralcemželimovelikouspehov
vprihajajočemletu.
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PETER KOŠENINA

Športna dvorana Medvode je med 1. in 3. decembrom gostila 
že deseto mednarodno badmintonsko tekmovanje Medvode 
Forza Cup, ki ga je pripravil domači badmintonski klub. Tur-
nir je v zadnjem desetletju pridobil mednarodno veljavo, le-
tos pa je na njem nastopilo rekordnih 320 tekmovalcev iz 18 
evropskih držav.
Nastopali so v štirih različnih kategorijah, in sicer do 11, do 
13, do 15 in do 17 let. Turnir najstarejše kategorije je štel tudi 
za točke evropske jakostne lestvice. Tekmovalci in tekmoval-
ke so nastopali posamično, v dvojicah in v mešanih dvoji-
cah. Predtekmovanja so potekala v petek in soboto, finalni 
boji pa v nedeljo. Na turnirju so nastopali tekmovalci vseh 
slovenskih klubov, med njimi tudi štirideset predstavnikov 
najmočnejšega kluba v državi, Badminton kluba Medvode. V 
kategoriji do 13 let so v tekmovanju dvojic Medvoščani Tilen 
Jelenc (v dvojici z Vidom Koščakom iz kluba Mirna) ter Anže 
Breška in Matic Cerar osvojili tretje mesto. Turnirski sistem 

je namreč tak, da na koncu tretje mesto osvojita dva tekmo-
valca ali dve dvojici. Žiga Podgoršek je v paru z Niko Bedič iz 
Lendave v mešanih dvojicah kategorije do 13 let osvojil tretje 
mesto. Med posameznicami je v kategoriji do 15 let Lina Pipan 
osvojila drugo mesto, med posamezniki pa v isti kategoriji 
Kevin Lin Lenarčič tretje. 
V letošnji sezoni so zelo uspešni tudi starejši medvoški igralci. 
Petra Polanc je nastopala na mladinskih olimpijskih igrah v 
Buenos Airesu v Argentini. "Kvalifikacije za to tekmovanje so 
bile peklenske, zato je uvrstitev na igre velik uspeh in vrhu-
nec njene dosedanje kariere. Drugi vrhunec klubske sezone je 
zmaga Petre Polanc in Mihe Ivančiča v mešanih dvojicah na 
mednarodnem članskem turnirju v Brežicah v drugi polovici 
novembra. To je bila prva zmaga te mlade dvojice med člani," 
je o uspehih svojih starejših varovancev dejala Maja Kersnik, 
glavna trenerka v medvoškem badmintonskem klubu. Orga-
nizacija tako velikega tekmovanja je velik zalogaj. Veliko tek-
movalcev je bilo otrok, ki so jih spremljali starši, zato so mo-
rali organizatorji za vse najti primerno nastanitev. Sodelovali 
so z vsemi medvoškimi ponudniki nočitev. Tekme turnirja si 
je bilo letos prvič mogoče ogledati v živo na spletu, tako da so 
dvoboje lahko spremljali tudi sorodniki in prijatelji tekmo-
valcev iz tujine. Turnir pridobiva mednarodno veljavo, na kar 
kaže tudi vsako leto večje število prijavljenih tekmovalcev.
Badminton klub Medvode vsako leto maja pripravi še moč-
nejši mednarodni članski turnir Slovenia International, ki se 
ga vselej udeležijo številni visoko rangirani igralci.

Petkrat na stopničkah
Na turnirju Medvode Forza Cup se je 
merilo 320 tekmovalcev iz osemnajstih 
držav.

Taja Pipan je nastopala v kategoriji do 17 let.

V Športni dvorani Medvode se je merilo 320 tekmovalcev iz 18 držav.

V letošnji sezoni so zelo uspešni 
tudi starejši medvoški igralci. 
Petra Polanc je nastopala na 
mladinskih olimpijskih igrah 
v Buenos Airesu v Argentini. 
Drugi vrhunec klubske sezone 
je zmaga Petre Polanc in Mihe 
Ivančiča v mešanih dvojicah na 
mednarodnem članskem turnirju 
v Brežicah v drugi polovici 
novembra. To je bila prva zmaga 
te mlade dvojice med člani.
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  prodaja in odkup  
rabljenih vozil

  vozila z garancijo

  zavarovanje vozil

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

OR
SE

Y,
 d

.o
.o

.,
 H

af
ne

rj
ev

o 
na

s.
 2

9,
 Š

ko
fj

a 
Lo

ka

Srečno 2019!

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v Sotočju 9. novem-
bra 2018 z geslom HRESTAČ, ki prejmejo knjigo Melanda so: 
Katja Mravlje iz Medvod, Štefka Tršan iz Smlednika in Milka 
Rupert iz Medvod. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: METOD MOČNIK

Letni zbor Združenja za gorske teke je bil letos v Železnikih. 
Na njem so razglasili najboljše v sezoni. Gorski tekač leta je 
prvič postal Timotej Bečan iz Žlebov. 

 Kaj vam pomeni ta naziv?
"Predvsem nagrado za trud skozi celotno sezono, dokaz, da je 
bila moja pripravljenost konstantna. To je najpomembnejše, 
da ni to nagrada za eno samo tekmo ali za del sezone, temveč 
za celotno sezono."

 Za vami je odlična sezona. Kako pa jo vi ocenjujete?
"Bolje skoraj ne bi moglo biti. Po željah se mi ni izšlo edino 
na dveh tekmah, med katerima je tudi Grintovec. To je tek-
ma, dolga skoraj uro in pol, v sedmih kilometrih narediš dva 
tisoč metrov višinske razlike. Je res strma. Ti tekmi sta bili 
nekakšno opozorilo, da bo treba več treninga narediti v str-
mini, kar sem upošteval – in to se je potem poznalo tudi na 
svetovnem prvenstvu." 

 Rezultat, ki vam največ pomeni?
"To je težko odgovoriti. Zagotovo slovenski rekord Šmar-
ne gore, šesto mesto na tekmi svetovnega pokala v Bergnu, 
kjer sem bil manj kot minuto za zmagovalcem, 13. mesto na 
evropskem prvenstvu in 24. mesto na svetovnem prvenstvu."

 Naredili ste velik korak naprej. Kje so razlogi?
"Očitno je bilo ravno pravo razmerje med treningom ravnine, 
vzponov, intervalov in ravno prav počitka. Treniral sem do-
bro, vključeval tudi kolesarjenje in plavanje."

 Ste gorski tekač, znova pa ste tekli tudi na Ljubljanskem 
maratonu. Startali ste iz prve vrste, ob boku temnopoltim 
tekačem. Dober občutek?
"V Ljubljani sem tekel na polmaratonu. Pred njim sem na-
redil nekaj treningov s skupino, ki jo vodi Roman Kejžar. V 

njej je tudi Rok Puhar. Bilo mi je zelo všeč. Z rezultatom sem 
zadovoljen. Čas sem izboljšal za dve minuti in pol. Res je, kot 
ste dejali, da sem startal s temnopoltimi tekači. To je bilo 
krasno doživetje. Glede na rezultate po ravnini še ne sodim 
v prvo vrsto, za nekoga, ki je gorski tekač, pa je to dober čas. 
Recimo, da sem med Slovenci sodil tja. Na maratonu za zdaj 
še nimam namena teči. Najprej bo treba izboljšati čas na 21 
kilometrov, potem pa se bom lahko usmeril v maraton."

 Se že pripravljate na novo sezono gorskega teka?
"Načrtno bom začel trenirati z januarjem. Tečem pa. Udeležu-
jem se Kranjske zimske tekaške lige. Vsak dan nekaj počnem, 
velikokrat grem tudi plavat."

 Cilji za sezono 2019?
"Evropsko prvenstvo, ki bo v Zermattu v Švici. Bo v teku nav-
kreber, kar mi ustreza. To bo glavni cilj, drugo pa bomo videli 
sproti, tako kot je bilo to letos. Imam še višje cilje."

 Še prej pa vas čaka velik dogodek. Postali boste očka.
"Tega se veselim. To bo nova izkušnja. Verjetno bo malce dru-
gače, kot je sedaj, a mislim, da bova z Jasmino uspela vse 
uskladiti."

Gorski tekač leta
Timotej Bečan je pričakovano dobil 
najprestižnejše priznanje Združenja za 
gorske teke. Prvič je postal gorski tekač 
leta. Za njim je zelo uspešna sezona.

Gorska tekača leta: Barbara Trunkelj in Timotej Bečan

MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode je objavil Javni poziv za predlaga-
nje kandidatov za športna priznanja za leto 2018. Rok za oddajo 
prijav je 7. januar 2019. Za dosežene športne rezultate, uspehe, 
delo in jubileje se lahko podelijo mala športna plaketa Občine 
Medvode, velika športna plaketa Občine Medvode, naziv športni-
ca in športnik leta Občine Medvode in športno priznanje Občine 
Medvode. Posamezni dobitniki priznanj morajo imeti na dan ob-
jave poziva stalno bivališče v občini Medvode. Priznanje lahko 
prejme le športna ekipa ali športno društvo s sedežem v občini 
Medvode. Prijave je treba poslati s priporočeno pošto na naslov 
Javni zavod Sotočje, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode. Javni 
poziv, pravilnik in obrazec so objavljeni na spletni strani občine 
in zavoda.

Javni poziv za športna priznanja
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MATJAŽ KLEMENC

Prstometaši Senice že od prve sezone sodelujejo v tekmovanju, 
ki ga organizira Prstomet organizacija Slovenije. 
Za njimi je nepozabna sezona 2015/2016, ko so bili s svojimi eki-
pami prvi v prvi moški ligi, prvi Gorenjski ligi in prvi Ljubljan-
ski ligi. Letos so bili daleč od tega uspeha, kar pa ne pomeni, da 
je bila sezona slaba. V prvi moški ligi so bili drugi, v prvi Gorenj-
ski ligi prav tako drugi in v prvi Ljubljanski ligi četrti. V vseh 
ligah imajo tudi v posamezni konkurenci igralce med desete-
rico: četrti Andrej Kunstelj, sedmi Šukrija Šarić, osmi Mijodrag 
Milašinović (prva moška liga), drugi Mersad Beganović (prva 
Gorenjska liga), drugi Radomir Mašović, sedmi Primož Hafner 
(prva Ljubljanska liga). "Z dvema ekipama na stopničkah in eno 
na četrtem mestu moramo biti s sezono povsem zadovoljni. S 
tem ko tekmujemo v treh različnih ligah, smo zelo prepoznav-
ni. V klubu nas je okrog dvajset. Na turnir v Šenčur smo prišli 
kar s sedmimi trojkami. Ob taki množičnosti ne preseneča, da 
se praktično iz vsakega turnirja vrnemo domov s pokalom," je 
sezono in stanje v ekipi ocenil vodja Andrej Kunstelj. Tradicijo 
uspehov so nadaljevali v Šenčurju, v "prvem polčasu" sloven-
skega pokala, kjer je trojka Andrej Kunstelj, Šukrija Šarić in Mij-
odrag Milašinović osvojila prvo mesto. Vsekakor dober obet za 
drugi del tekmovanja, ki bo v začetku januarja v Renčah.

Pozimi ne bodo počivali, saj imajo od začetka decembra do 
konca marca en termin pri sosedih v dvorani na Godešiču. V 
dobrih vremenskih pogojih izkoristijo domačo pokrito asfal-
tno stezo. Na asfaltu se namreč igra liga prstometa in na tej 
podlagi so najbolj doma.

V Šenčurju na vrhu prstometaši iz Senice
Prstometaši Senice nadaljujejo uspešne nastope.

V Šenčurju v "prvem polčasu" slovenskega pokala so (z desne) 
Andrej Kunstelj, Šukrija Šarić in Mijodrag Milašinović osvojili prvo 
mesto.

OBIŠČITE NAS V MEDVODAH
Cesta ob Sori 3b     T: 059 02 80 24
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete še popust ob menjavi staro za novo v višini 
600 € ter dodatni popust v višini 1.200 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,8 l/100 km. Emisija CO2: 101 – 132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0192 – 0,03199 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 
0,00073 g/km. Število delcev (x1011): 0,03–1,27. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Prihranek do 
2.800 €*

+
Paket zimskih 
pnevmatik**

MEGANE
OMEJENA SERIJA LIMITED

AV
TO

H
IŠ

A 
R

E
AL

, D
.O

.O
.,

 V
O

D
O

VO
D

N
A 

C
E

S
TA

 9
3

, L
JU

B
LJ

AN
A

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

MAJA BERTONCELJ, FOTO: KK MEDVODE

Od 1. marca do 31. oktobra je potekala letošnja akcija 60 vzpo-
nov na Katarino. Kolesarski klub Medvode jo je organiziral 
devetnajstič.
"V akciji sta sodelovala 102 udeleženca, zaključilo pa jih jo je 
kar precej manj. Večina teh je zabeležila več kot šestdeset ko-
lesarskih vzponov. Pravila smo v zadnjih letih nekoliko spre-
menili, tako da ob zaključku akcije podelimo priznanja vsem 
tistim, ki so dosegli mejo 25 vzponov, teh je bilo letos dvajset, 
in tistim, ki so do gostilne Na Vihri na Katarini, kjer je vpisna 
knjiga, prikolesarili vsaj petdesetkrat. Slednjih je bilo 34. Kar 
nekaj je bilo takšnih, ki jim je malo zmanjkalo do polovič-
ke. Ime akcije 60 vzponov na Katarino pa smo ne glede na to 
ohranili," je povedal Mirko Plazar, predsednik Kolesarskega 
kluba Medvode. 
Zaključek s podelitvijo priznanj in druženjem je bil v gostil-
ni Na Vihri. Največ vzponov je letos dosegel Bruno Golja, 181, 
drugi med moškimi je bil Janez Bergant, 160, tretji pa Arsen 
Desimir, 138. Pri ženskah je bila najbolj vztrajna domačinka iz 
Sore Ana Arčon s 140 vzponi, Mojca Lukan je zabeležila enega 
manj, Sonja Tehovnik pa je bila s kolesom na Katarini 52-krat. 
Najstarejši udeleženec je bil znova Valentin Kalan s Senice. 
"Večina udeležencev je iz medvoške občine, kar nekaj pa tudi 

od drugje. Na primer trije vztrajni (Peter Sodnik, Alojz Repnik, 
Frane Koželj) že več let prikolesarijo iz Most pri Komendi. Veči-
na udeležencev je starih znancev akcije, pride pa tudi kakšen 
nov. Želimo si, da bi se akciji priključilo še več mladih. Katari-
na je priljubljena kolesarska točka in veliko ljudi jo obiskuje s 
kolesom," je še dejal Plazar.
Akcija 60 vzponov na Katarino bo potekala tudi prihodnje 
leto, in sicer v jubilejni, dvajseti izvedbi.

Devetnajstič šestdeset vzponov na Katarino
Akcija 60 vzponov na Katarino bo prihodnje leto potekala že v dvajseti izvedbi.

Mirko Plazar je Ani Arčon iz Sore podelil pokal za največ vzponov 
med ženskami.
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Podjetje Geslo plus. d. o. o., je nosilec javnega pooblastila za 
dejavnosti vseh upravnih postopkov, povezanih z re gistracijo 
in zavarovanjem vozil. Sedaj so njihove storitve na voljo tudi 
v Medvodah, svoje poslovne prostore so odprli v trgovsko-
poslovnem centru Spar v samem središču Medvod, na nasl-
ovu Cesta komandanta Staneta 4a. Na primerni lokaciji z ure-
jenim parkiriščem, pisarniškimi prostori v prvem nadstropju, 
dostopnimi z dvigalom tudi za gibalno ovirane osebe, pod-
jetje Geslo plus, d. o. o., nudi raznoliko paleto storitev lokal-
nim prebivalcem ter širši okolici, kot tudi podjetjem, ki se 
ukvarjajo s prodajo vozil in drugimi dejavnostmi, povezanimi 
z vozili, je podjetje predstavil direktor Enes Durić. 

Kakovostno svetovanje pri sklepanju vseh vrst zavarovanj je 
odlika podjetja Geslo, d. o. o., ki že sedemnajsto leto uspešno 
ekskluzivno zastopa zavarovalnico Generali, d. d., kot nje-
na največja zunanja ekskluzivna agencija. Glavni sedež 
ima v Ljub ljani, z letošnjim novembrom pa je v povezavi s 
hčerinskim podjetjem Geslo plus, d. o. o., odprla nove po-
slovne prostore tudi v Medvodah.
 
TAKO LAHKO SEDAJ POPOLNOMA VSE OPRAVITE  
NA ENEM MESTU:
• nove registracije vseh motornih in priklopnih vozil
• podaljšanje obstoječih registracij
• izdaja prometnih dovoljenj
• odjava, sprememba ali prenos lastništva vozila
• izdaja izvoznih tablic ter tablic za poskusno vožnjo 
• upravni postopki
• vsa osnovna zavarovanja vozila
• dodatna zavarovanja po izbiri (osebna, premoženjska, po-

kojninska, zdravstvena in obrtna zavarovanja) 
• plačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 

(cestne takse)
• prilagoditev strankam, na željo tudi obisk predstavnika 

družbe na domu v najkrajšem možnem času – za ter-
min obiska na domu izven delovnega časa kontaktiraj-
te sedež podjetja v Ljubljani na tel. št. 01 520 70 30 ali  
GSM: 040 552 452.

DELOVNI ČAS:
• vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure –  

zaradi povečanega povpraševanja se bo odpiralni čas kma-
lu podaljšal do kasnejših ur ter tudi na sobote.

Registracija vozil sedaj tudi v Medvodah

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

Direktor in zavarovalno-finančni svetovalec podjetja Geslo plus, 
d. o. o., Enes Durić

Urejeni poslovni prostori podjetja, kjer vsi zaposleni skrbijo za 
zadovoljne stranke G
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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: 5,7–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 131 - 100 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d-Temp. Emisije NOx: 0,0093 - 0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,00030- 0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13 - 39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa 
onesnažujejo zrak in tako 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 Qashqai Visia 1.3 140 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. **Do seta 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31.3.2019 oz. do razprodaje zalog. ***Cena velja 
za vozilo Nissan Qashqai Visia 1.3 140. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.
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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: 5,7–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 131 - 100 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d-Temp. Emisije NOx: 0,0093 - 0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,00030- 0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13 - 39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa 
onesnažujejo zrak in tako 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 Qashqai Visia 1.3 140 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. **Do seta 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31.3.2019 oz. do razprodaje zalog. ***Cena velja 
za vozilo Nissan Qashqai Visia 1.3 140. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.
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Avtohiša Malgaj - Tržaška 108, 1000 Ljubljana - tel.: 01 2000 627 - www.nissan.avtohisamalgaj.si

Kratki dnevi in dolge noči pomenijo, da 
imamo vozniki avtomobilske luči več in 
dlje prižgane. Luči so bolj obremenjene 
in zato tudi žarnice hitreje pregorevajo. 
Dokazano je, da žarnice hitreje prego-
rijo, če se luči ob vžigu avtomobila sa-
modejno prižgejo, saj pride do dvojnega 
napetostnega šoka, luči se posvetijo ob 
prvem obratu ključa, nato se ugasnejo 
in ponovno prižgejo, ko zaženemo mo-
tor. Med razlogi, zaradi katerih žarnica 
pregori, pa so tudi kakovost in vrsta žar-
nice, kakovost električne napeljave ter 
vožnja po slabih cestah. 
Zamenjava žarnice v glavnem žarometu 
pri starejših avtomobilih ni zahtevna, 
saj je pod pokrovom motorja veliko pro-
stora in je dostop do nje precej enosta-
ven. Preprostega opravila se lahko lotite 
kar ob cesti, seveda najprej poskrbite za 
varnost (odsevni jopič, trikotnik, varno-
stne utripalke), nato pa morate paziti le 
še na to, da žarnico namestite v pravil-
no lego. Pri novejših vozilih je vse sku-

paj bolj zapleteno, dostop od zadaj pa je 
ponavadi težaven, saj je prostora zaradi 
kopice elementov manj. Za zamenjavo 
žarnice je morda celo treba odstraniti 
žaromet ali sneti odbijač, morda celo 
plastično zaščito okoli motorja ipd., in 
če tega niste vešči, lahko naredite več 
škode kot koristi. Ksenonski in LED-
-žarometi so sploh posebno poglavje, z 
nedelujočo žarnico se morate zato za-
peljati na servis. Na videz povsem eno-
staven poseg se tako lahko spremeni v 
zelo zahtevnega, pokvarjena žarnica pa 
ni edina stvar, na katero morate biti po-
zorni. Tudi delujoča mora imeti pravil-
no usmerjen snop, sicer ne boste dobro 
videli ceste pred seboj, motili pa boste 
tudi nasproti vozeča vozila. 
Velikokrat voznike na okvarjeno žar-
nico opozorijo šele drugi vozniki ali pa 
celo policist, ki zaradi tega lahko napi-
še kazen. Kazen nas lahko doleti tudi, 
če v rezervnem kompletu nimate vseh 
žarnic oz. je med njimi kakšna nede-

lujoča. Čeprav s seboj vozimo žarnice, 
pa se ogromno voznikov menjave žar-
nic v primeru defekta sploh ne loti, saj 
praksa in različni testi dokazujejo, da 
je postalo laiku to pri posameznih av-
tomobilskih modelih praktično neizve-
dljivo. Evropska unija je z direktivo že 
leta 2006 posebej naložila proizvajalcem 
avtomobilov, da morajo omogočiti me-
njavo klasičnih žarnic tudi izven servi-
sov. Prav bi bilo, da bi temu sledila naša 
zakonodaja, vendar ne na pristojnem 
ministrstvu ne pri združenju avtomo-
bilistov ne vidijo kakšnega posebnega 
problema.

Zamenjava avtomobilske žarnice
Preprosto ali zapleteno opravilo

LED-žarnice, ki imajo bistveno daljšo 
življenjsko dobo, počasi in zanesljivo 
zamenjujejo halogenske.
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Srečno in varno vožnjo 2019 vam želi

Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

DNEVI ODPRTIH VRAT 12. IN 13. DECEMBRA.

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

Avtomobilski proizvajalci vsako leto tek-
mujejo in si prizadevajo za svoj avto pri-
dobiti prestižni naslov naj avto leta, pa 
naj bo to slovenski, evropski ali svetovni 
izbor. Ti prehajajo v zaključno fazo. Za 
evropski avto leta je žirija od prvotnih 38 
modelov izbrala sedem finalistov. Ti so 
modeli Alpine A110, Citroen C5 Aircross, 
Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, 
Mercedes Benz A class in Peugeot 508. 
Zanimivo, da je med finalisti športni av-
tomobil Alpine A110, ki ga v Sloveniji ni 
mogoče kupiti, Mercedesova limuzina 
in le trije bolj »ljudski« avtomobili For-

da, Kie in Peugeota. Zmagovalca bomo 
spoznali na uradni razglasitvi na veli-
kem avtosalonu v Ženevi, ki bo 4. marca 
2019. Žirijo izbora za evropski avto leta 
sestavlja šestdeset članov iz 23 evrop-
skih držav, med katerimi je tudi sloven-
ski predstavnik iz revije Avto Magazin. 
Napovedi so vedno nehvaležne, pa ven-
dar zapišimo, da poznavalci letos napo-
vedujejo boj med električnim modelom 
Jaguar I Pace in Peugeotvim modelom 
508. Peugeot je ta naslov osvojili že leta 
2013 z modelom 308 in 2016 z modelom 
3008.

Spomnimo: letos je evropski avto leta 
Volvov XC 40, medtem ko je naslov sve-
tovni avto leta 2018 osvojil njegov večji 
brat XC 60. 

Evropski avto leta 2019 bo ... 
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 2.200 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek 
Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 400 € ter dodatni popust v višini 1.000 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2 104 – 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168 – 0,0458 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00019 – 
0,00129  g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,91. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

S paketom COOL
     radio + klima

+

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

Renault priporoča renault.si
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Dacia  Sandero

Kamen na kamen palača, 
štrukelj na štrukelj Dacia.

Odpelji Dacio za ceno štruklja:

3 €že za

na dan!**

* Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.
Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b in EURO 6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

ZIMSKIH PNEVMATIK*
PAKET
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* Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.
Poraba pri mešanem ciklu 3,5–8,6 l/100 km. Emisije CO2: 90–127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b in EURO 6C. Emisija NOX: 0,0083–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: ARHIV ODPRAVE MAJIWA 18'

Poleg Starmanove in Ternifijeve sta bila člana odprave še 
v vlogi medicinske sestre Urška Oprčka in zdravnika Peter 
Zabret. Za njimi je nepozabna izkušnja. Z nami sta jo delili 
Tajda in Nadia. V Majiwi je sedaj že nova odprava, kamor se 
slovenski študentje redno odpravljajo pod okriljem Sekcije za 
tropsko medicino Slovenskega zdravniškega društva.

 Od konca vaše odprave je minilo že nekaj časa. Vajin po-
gled nanjo, kako se je spominjata?
Obe: "Odprava je potekala od začetka julija do konca septem-
bra. Prav gotovo je bila to izkušnja, ki je ne bova pozabili. Tež-
ko verjameva, da so trije meseci v Keniji tako hitro minili. Na 
začetku smo doživeli kulturni šok, prav tako se je bilo treba 
privaditi na delo na kliniki, ki je potekalo precej drugače kot 
pri nas."

 Kje ste bili nastanjeni, kaj bi povedali o samem kraju, 
prebivalcih?
Obe: "Živeli in delali smo v vasici Majiwa, ki leži na jugozaho-
du Kenije, natančneje v regiji Nyanza. Njeno podeželje velja 
za enega revnejših predelov te velike države. Naša hiška in 

klinika, v kateri so zgolj tri ambulante, laboratorij in spreje-
mni prostor, sta v središču vasi poleg kampusa srednje šole. 
Skupnost, v kateri smo živeli, je precej povezana – tudi sorod-
stveno, njeno življenje pa se giblje predvsem okrog različnih 
cerkva. Lokalno prebivalstvo večinoma pripada plemenu Luo, 
imajo svoj jezik in običaje. Povečini so samooskrbni poljedel-
ci, odvečen pridelek pa prodajajo na lokalni tržnici. Ob naših 
tedenskih nakupih smo velikokrat naleteli na znane obra-
ze. V regiji je sicer kar okrog štirideset odstotkov prebivalcev 
brezposelnih."

 Kako bi opisali svoje delo? Če primerjata s Slovenijo, je to 
zagotovo povsem drug svet?
Obe: "Sama klinika je zaradi skromne opreme omogočala le 
osnovno zdravstveno oskrbo. Ker je bilo včasih težko opraviti 
diagnostične preiskave, smo se morali bolj zanašati na la-
stno presojo, klinični pregled in anamnezo. V veliko pomoč 
nam je bil laborant William, ki je med drugim pregledoval 

Medvoščanki po odpravi v Keniji: izruvali so okrog 
šeststo zob, opravili več kot pet tisoč obravnav
S trimesečne humanitarno-medicinske odprave Majiwa 18' v Keniji sta se vrnili 
Medvoščanki Tajda Starman in Nadia Ternifi. Tajda je bila na odpravi kot zdravnica, 
Nadia kot zobozdravnica, sploh prva na tej kliniki.

Člani medicinske odprave Majiwa 18' (z desne): Nadia Ternifi, Urška 
Oprčka, Tajda Starman in Peter Zabret

Tajda z dečkom iz sosednje vasi, ki so mu priskrbeli nove čevlje AV
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urin, blato in delal nepogrešljiv krvni 
razmaz za malarijo."

 Nadia, bili ste prva zobozdravnica 
na tej kliniki. 
Nadia: "Medicinske odprave so precej 
ustaljena praksa, redkeje pa se jih ude-
ležujemo zobozdravniki. Že za osnovno 
delo je namreč potrebnega kar nekaj 
dentalnega inštrumentarija, in ker v 
Majiwi zobozdravnika še ni bilo, je od-
prtje osnovne zobozdravniške ordinaci-

je za odpravo pomenilo precejšno inve-
sticijo. Sprva je trajalo nekaj časa, da se 
je razširila novica o prihodu "jamuklak", 
kar pomeni zobozdravnica v jeziku luo. 
Ko se je razvedelo, pa sem imela skoraj 
vsak delovni dan deset pacientov. V ce-
lotni odpravi sem vsega skupaj izruvala 
šeststo zob pri približno štiristo petde-
setih pacientih. Moja ambulanta je bila 
velika vsega okrog šest kvadratnih me-
trov."

 S kakšnimi težavami so najpogoste-
je prihajali? 
Nadia: "Naš namen je bila vseskozi 
osnovna zobozdravstvena oskrba. V re-
giji, kjer je klinika, imajo zobozdravni-
ka le v večjih mestih, obravnava je dra-
ga, za večino lokalnega prebivalstva je 
prevelik strošek že prevoz v bližnje me-
sto. Doma sem sicer še razmišljala, da 
bi v Kenijo transportirali kakšen star 
zobozdravniški stol ali pa bi s seboj 
vzela vsaj material za otroške zalivke. 
Realnost je žal drugačna. Zobozdrav-
niški stol bi težko spravili v majhno 
sobo, pacienti pa zobozdravnika pogo-
sto obiščejo prepozno, da bi lahko zobe 
oskrbeli z zalivkami. Moja glavna de-
javnost so bile tako ekstrakcije oziro-
ma puljenja tistih zob, ki so vir zobobo-
la. Trudila sem se izvajati preventivno 
ozaveščanje o ustrezni ustni higieni. 
Presenetila me je kar dobra ustna higi-
ena lokalnega prebivalstva. Se je pa se-
veda sem in tja našla kakšna starejša 
oseba, ki še ni bila podučena o uporabi 
zobne ščetke. Nekateri namreč name-
sto tega še vedno raje grizljajo palčke 
sladkornega trsa."

 Tajda, s kakšnimi težavami pa so 
najpogosteje prihajali k vam? Koliko 
pacientov ste oskrbeli?
Tajda: "Vsakodnevno smo imeli po več 
deset pacientov z malarijo, ki je v tem 
delu Kenije zelo pogosta. Veliko je bilo 
najrazličnejših bolezni kože, okužb sečil 
in dihal ter spolno prenosljivih okužb. 
Kadar je bilo treba, smo zašili tudi ka-
kšno rano. Kot smo pričakovali, je bilo 
nemalo bolezni in stanj, s katerimi se 
srečujemo tudi pri nas: povišanega krv-
nega tlaka, sladkorne bolezni in bolečin 
v križu. Poleg tega smo vodili program 
za oskrbo kroničnih ran in program za 
podhranjene. Včasih smo se morali spo-
pasti tudi s težjimi ali redkimi obolenji, 
nenavadnimi primeri in nujnimi stanji. 
Vsega skupaj smo s kolegoma zdravni-
kom in medicinsko sestro ter s pomočjo 
lokalnega zdravstvenega delavca (t. i. 
medical officerja) iz Majiwe opravili pri-
bližno 5700 obravnav."

 Ste večino materiala pripeljali iz 
Slovenije?
Tajda: "Ogromno, kar 160 kilogramov 
sanitetnega materiala smo pritovorili s 
seboj, vendar so nam proti koncu zaloge 
začele kopneti. Zdravila smo naročali v 
lokalnih lekarnah, kjer je bila dostopna 
večina osnovne terapije, nekaj malega 
pa smo prinesli od doma."

 Kako je potekal vajin dan?

Veselje Nadie po končanem delu in obvezno 
poziranje z dojenčkom pacientke

Klinika (v ozadju) je precej osnovno opremljena, tekoče vode ni, tla so rdečerjava od prahu. 
Za oskrbo kroničnih ran in obravnavo podhranjenih pacientov so vodili ambulanto pod 
krošnjami kar na klopcah pred kliniko, kjer so jim družbo delali žvrgoleči ptiči in naključni 
mimoidoči.

Pacientka z okužbo rodil po spontanem 
splavu na afriškem "rešilnem vozilu"
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Veljavnost od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019.www.lekarnaljubljana.si

izbrano iz kataloga ugodnosti
Podoba jabolka na prazničnih izdelkih je oblikovana v vzorcu slovenske oz. idrijske čipke. Uporabili smo ga na skodelici, izdelani v Steklarni Hrastnik ter na lični 
embalaži Prisrčnega čaja, Dnevne in Nočne kreme ter Mazila za ustnice, ki smo jih za vas pripravili v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.

MAZILO ZA USTNICE 
5 ml

redna cena: 2,54 €

cena s Kartico zvestobe

1,27 € POPUST: 
50%2

redna cena: 6,99 €

cena s Kartico zvestobe

3,50 € POPUST: 
50%5

SKODELICA S POTISKOM ČIPKE 
420 ml
Na voljo od 5. 12. 2018

PRISRČNI ČAJ
40 g

redna cena: 3,50 €

cena s Kartico zvestobe

2,45 € POPUST: 
30%3

redna cena: 10,78 €

cena s Kartico zvestobe

5,39 € POPUST: 
50%5

DARILNI PAKET, DNEVNA IN 
NOČNA KREMA
50 ml + 50 ml

SRČNO 
2019

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob 
predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019 oz. do prodaje zalog.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Kako izbrati pravo zdravilno rastlino za različne stresne situacije. Torek, 18. 12. 2018, ob 18. uri v Viteški dvorani, Križanke, Ljubljana. 
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.
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Obe: "Delovni dnevi so večinoma poteka-
li po ustaljenem urniku. Zbujali smo se 
okoli sedmih, pozajtrkovali in malo čez 
osem začeli delati na kliniki. Tam nas je 
običajno čakalo že kar nekaj pacientov, 
ki jih je bilo treba najprej registrirati. Ve-
likokrat smo se tega lotili sami, še pred 
prihodom sprejemne sestre. Med delom 
v recepciji smo se velikokrat nasmejali 
ob iskanju kartončkov zaradi zelo zani-
mivih imen pacientov. Najbolj so nam 
v spominu ostali Dolphin, Cinnamon, 
Penina, Milka, Fidel Castrol, Rolex, Que-
en Elisabeth, Tito, Barack, Hillary in Bill 
Clinton (oboje za moški spol). Spoznali 
smo tudi punčki Urško in Neli, od kate-
rih je vsaj ena dobila ime po članici ene 
prejšnjih odprav. Ko ti pacienti povedo 
še priimek, postaneš kar malce zmeden, 
saj je ta vezan na del dneva, letni čas ali 
okoliščino, v kateri so bili rojeni. Naj-
kasneje okoli devetih se je začelo delo v 
ambulantah, ki je trajalo nekje do petih, 
šestih z enournim odmorom za kosilo. 
Od dolžine delovnega dne je bila odvisna 
količina (in pestrost) našega prostega 
časa. Ob posebno napornih dneh tega 
ni bilo prav veliko oziroma smo zbrali 
moči zgolj za večerjo. Ko smo se delov-
nega ritma nekoliko navadili, pa smo 

preostali čas izkoristili za branje, rekre-
acijo v obliki teka do bližnje mlakuže, 
druženje z okoliškimi prebivalci, gleda-
nje filmov in obvezno nakupovanje živil 
v najbližjem mestu."

 Kako je potekala komunikacija?
Obe: "Kenija je država mnogih plemen 
in s tem tudi jezikov. Kot že omenjeno, 
smo bili mi v regiji, večinoma poseljeni 
z ljudstvom Luo, ki govori istoimenski 

jezik. Ker je v zdravstvu komunikacija 
zelo pomembna, smo imeli na voljo štiri 
lokalne prevajalke, ki so delale v izme-
nah po dve tedensko. Ker je uradni jezik 
v Keniji poleg svahilija tudi angleščina, 
smo se z nekaterimi pacienti lahko po-
govarjali brez pomoči prevajalk. Ker so 
bili tovrstni pacienti včasih prej na vr-
sti, smo se znašli v ambulanti z osebo, 
ki kljub zatrjevanju, da obvlada angle-

Hiška z nadstreškom, v kateri so bili nastanjeni, je bila v neposredni bližini klinike.
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ščino, ni znala veliko več od pozdrava. 
Po drugi strani pa so predvsem nekateri 
mlajši pacienti sramežljivo vztrajali, da 
za sporazumevanje z nami potrebujejo 
pomoč prevajalke. V veliko pomoč nam 
je bilo, da smo se kar hitro naučili nekaj 
medicinskih in ostalih uporabnih izra-
zov v lokalnem jeziku, kar je paciente 
vsakič znova presenetilo."
Nadia: "Najpomembnejša beseda je bila 
seveda rama (bolečina), da sem vedela, 
če je prijela anestezija. Potrditev: 'Onge 
rama' (brez bolečine) je pomenila, da 
lahko nadaljujem poseg.

 Je bilo kaj časa za raziskovanje Ke-
nije?
Obe: "Po zaključeni odpravi smo se pred 
odhodom domov odpravili še na dvote-
densko potovanje po bolj 'turističnih' de-
lih Kenije. Takrat smo prvič doživeli še 
malo drugačno Kenijo in spoznali, kako 
velik je prepad med revnim in bogatim 
prebivalstvom. Nairobi in obalni deli Ke-
nije so mnogo bolj razviti, veliko več je 
turizma. Sicer je Kenija za turiste precej 
draga država. Med potovanjem po oba-
li nas je presenetila slana voda v pipah, 
tudi pod prhami. Čista voda je nekaj, kar 
v Keniji prenehaš jemati za samoumev-
no. Vodni viri so privatizirani in večina 
pijač v Keniji je proizvod podjetja Coca-
-cola. Ljudje tudi najraje uživajo me-
hurčkaste pijače. Videli smo tudi prave 
akcije nastavljanja čebrov za lovljenje 
deževnice med nevihto. Z vodo so zelo 
pazljivi, saj mora zdržati do naslednjega 
naliva."

 Kaj vama je prinesla ta izkušnja?
Obe: "Veliko izkušenj in zaupanje v svoje 
sposobnosti. Za obe je bilo to prvo sreča-
nje s pacienti brez nadzora mentorske-
ga zdravnika. Kmalu se sicer navadiš 
zaupati lastni presoji, kadar smo bili v 
dvomih, pa smo se vedno posvetovali z 
domačimi specialisti. Potrebnega je bilo 
veliko prilagajanja na tamkajšnje raz-
mere in na mentaliteto lokalnega pre-
bivalstva, ni bilo vedno lahko, ampak 
bili smo zelo dobra ekipa in med sabo 

smo si veliko pomagali. Če bi se še en-
krat odločali, bi se brez dvoma ponovno 
lotili tega projekta."

 Kako naprej?
Nadia: "Zaključujem še zadnje izpite iz 
dentalne medicine in nadaljujem študij 
petja na Akademiji za glasbo. Kmalu po 
diplomi bom začela opravljati enoletno 
zobozdravniško pripravništvo."
Tajda: "Jaz sem študij zaključila pred 
odhodom na odpravo, sedaj opravljam 
obvezno polletno pripravništvo."

Prodaja "zobnih ščetk" na tržnici v Ndoriju; nekateri namesto uporabe zobne ščetke še 
vedno raje grizljajo paličice sladkornega trsa.

MAJA BERTONCELJ

V torek, 11. decembra, bo imela literarna 
sekcija KUD JaReM na Aljaževi domačiji 
literarni večer z gosti. 
"Aksinja Kermauner, predsednica Dru-
štva slovenskih pisateljev, se nam bo 
predstavila s pesniško zbirko Ples pra-
vljic. Rudi Stopar, literat, likovnik in 
kipar iz Sevnice, bo interpretiral lastno 
haiku poezijo, za katero je na petem 
Mednarodnem festivalu haiku poezije 
osvojil prvo nagrado. Jurij Marussig bo 
obelodanil nekaj haikujev iz svoje nove 
pesniške zbirke, ki bo izšla januarja pri-
hodnje leto. Matej Cigale, predsednik 
literarne sekcije, pa se bo predstavil s 
svojo prozo," je nekaj o programu pove-
dal Janez Meglič iz KUD JaReM. Kot je 

dodal, bo vrhunec večera odprtje razsta-
ve jaslic s celega sveta zbiratelja Gregor-
ja Tozona, ki živi na Krasu.

Razstava jaslic bo v rojstni hiši Jakoba 
Aljaža na ogled do svečnice, torej do 2. 
februarja.

Jaslice iz različnih držav v Zavrhu

Jaslic iz zbirke Gregorja Tozona / Foto: arhiv KUD JaReM
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Naši izvrstni izdelki vas že čakajo v 
vaših najbližjih trgovinah v  Medvodah, 
Škofji Loki , Kranju, Tržiču, Komendi  
in Ljubljani.

Sladko praznovanje  
in vse dobro v novem letu  
Vam želi kolektiv

Po praznikih
  diši!
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Ledena dežela je že šesto leto del praznične popestritve v 
Sloveniji. Uradno so jo odprli 29. novembra, za obiskovalce 
dan kasneje, tokrat na novi lokaciji, na Kongresnem trgu 
v samem središču Ljubljane.
Na odprtju sta zbrane pozdravila Zoran Janković, župan 
Mestne občine Ljubljana, in Miro Rismondo, vodja pro-
jekta Ledena dežela. Ledene skulpture, ki so jih oblikovali 
znani slovenski in tuji umetniki, se razprostirajo v veliki 
dvorani, ohlajeni na štiri stopnje Celzija pod ničlo. Osre-
dnja zgodba letošnje razstave so zmaji, po knjižni predlogi 
zamejskega avtorja Nika Kupperja Zmaji na poti. Znani 
avtor slikanic za otroke, ki živi in dela na avstrijskem Ko-
roškem, nas v svojem delu skozi pripoved celovškega zma-
ja, ki čarobno oživi, popelje prek vseh slovenskih dežel. 
Seveda se pomemben del zgodbe odvije tudi v Ljubljani, 
mestu, ki že stoletja živi prav v znamenju zmaja, v mestu, 
ki ima Zmajski most in ne nazadnje zmaja tudi v svojem 
grbu. Posamezna poglavja slikanice Zmaji na poti so tako 
oživela v tokratni Ledeni deželi. Obiskovalci se letos lahko 
spustijo po ledenem toboganu iz zmajeve glave. V funkciji 
pa je tudi ledeni bar. 
Ledena dežela je odprta vsak dan od 10. do 23. ure.

Ledeni zmaji sredi  
Ljubljane
Ledena dežela, vodja projekta je Miro 
Rismondo iz Valburge, letos navdušuje 
na Kongresnem trgu.

Osrednja zgodba letošnje Ledene dežele so zmaji.
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ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

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

Marješka Pehta je tokrat v kuhinji. "Kot 
gospodinja, ki rada razvaja svojo druži-
no in vse prijatelje, sem pomislila, da 
bi z vami delila kakšen dober recept v 
tem veselem decembru, morda dobite 
kakšno idejo, poiščete sestavine in sku-
hate tudi sami," pravi.

JEDI IZ KUNČJEGA MESA

"Kunčje meso vsebuje veliko beljakovin, 
a ima vseeno manj maščob, kot ga ima-
jo nekatere druge vrste mesa. Ker vse-
buje izjemno malo holesterola, veliko 
manj kot perutnina, svinjina ali gove-
dina, je na naših jedilnikih neupravi-
čeno zapostavljeno. Mlado meso lahko 
pečemo, kuhamo kot obaro ali v omaki, 
ocvremo posamezne kose ..." pravi. 
"Kupimo celega domačega kunca in ga 
razrežemo. Najprej uporabimo slabše 
dele in za kosilo skuhamo obaro. Vza-
memo sprednje noge in prsni del in na 
čebuli prepražimo meso, dodamo česen, 
zelenjavo, korenček, krompir, začimbe, 
zalijemo z vodo in kuhamo do mehkega. 
Če je kunec mlad, to pomeni okrog 45 mi-
nut. Kot prilogo lahko pripravimo ajdove 
žgance ali pa v obaro samo zakuhamo 
vodne žličnike (2 jajci, moka, zmešamo 
in oblikujemo žličnike, ki jih spuščamo 
v vodo). Dodamo tudi paradižnikovo me-
zgo, mleto papriko, muškatni orešček, 
česen, peteršilj, cel poper, brinove jagode."

PEČENKA ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI:

"Večje kose kunčjega mesa, obe zadnji 
nogi in hrbet posolimo, dodamo nase-
kljano čebulo, česen in polijemo z malo 

olja. To vse skupaj lahko pripravimo 
tudi že dan prej. Kose lahko pečemo v 
ponvi ali pa še bolje v pečici. V pekač 
položimo meso in dodamo zelenjavo po 
izbiri ter krompir in pečemo na 150–180 
stopinj Celzija. Vsak kos lahko ovijemo 
tudi s slanino, celotna jed dobi še boljši 
okus."

POLNJEN KUNEC

Za posebne priložnosti je pri Marješki 
Pehti večkrat na mizi polnjen kunec. 
"Najprej naredimo nadev iz drobovine, 
kruha, nekaj žlic mleka, dveh jajc, pe-
teršilja, soli, popra, čebule in masla. Na 
maslu prepražimo na drobno seseklja-
no čebulo, dodam na kockice narezano 
drobovino (srce, pljuča, ledvice, jetra), 
prepražimo, osolimo in popopramo. 
Dodamo na kocke narezan kruh, tako 
da vpije sok, ki se je izločil pri praže-
nju, dobro premešamo, dodamo mle-
ko. Na tej točki moramo paziti, da ne 
pretiravamo, saj bi preveč moker nadev 
povzročil, da se notranjost zajca ne bi 
enakomerno spekla, pa še nadev bi bil 
prevlažen. Dodamo še sesekljan peter-
šilj in vmešamo jajci. Notranjost kun-
ca rahlo natremo s soljo in česnom v 
prahu. Z iglo in sukancem sešijemo iz 
potrebušine vrečko in jo napolnimo z 
nadevom in zašijemo do konca. Peče-
mo v pekaču, vmes dodamo še nekaj 
krompirjev. Kunec se peče počasi uro in 
pol do dve uri, vsake toliko ga polijemo 
z maščobo, ki je v pekaču. Poleg pa po-
strežemo še skledo zelene solate. 
Dober tek!"

Marješka Pehta vam vošči  
srečno v letu 2019!

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

V kuhinji v veselem decembru
SLIKOVNA UGANKA

Za te naglo minevajoče, vznemirljive de-
cembrske dni se mi v mislih poraja prav 
kratek stih, pa naj ga vam napišem: "Cajt 
nam lavfa in beži – kot bi ga podili stekli 
psi ..." No, priznam, da to drži še najbolj 
za nas, ki že nekaj časa tlačimo to slo-
vensko zemljico, mladeži pa se vendarle 
čas vleče kot megla po dolini Ločnice, 
saj bi marsikateri mulček želel, da ti trije 
radodarni decembrski možje s svojimi 

koši pridejo družno. In če bi hodili sku-
paj in si pomagali, bi lahko prinesli tudi 
kaj večjega in težjega, najbolje blagajno 
s cekini. Kje sem stal, ko sem naredil 
ta prelestni posnetek in katera cerkvica 
je na sliki? Odgovore pošljite do konca 
decembra na naslov Gorenjski glas, Na-
zorjeva ulica 1, 4000 Kranj, s pripisom 
"za Sotočje". En pravilen odgovor bomo 
izžrebali in pošiljatelja nagradili. 

V novembrski številki sem vas spraševal 
po zgornji fotografiji. Na njej je nikoli do-
končani objekt športne dvorane. Nagra-
do prejme Malči Purič iz Medvod.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kako dobro poznamo 
svojo deželo?
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Petek, 7. 12. 2018  Občina Medvode, v času uradnih ur

LIKOVNA RAZSTAVA – KOZOLCI IN KAPELICE NA SLOVENSKEM

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

Petek, 7. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19. uri 

KONCERT DIXIELAND ORKESTRA LJUBLJANSKE KORENINE IN GLASBENE 
SKUPINE STRUNE KUD PIRNIČE

KUD Pirniče – glasbena sekcija, T: 031 352 772

Sobota, 8. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 10. uri 

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO 

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

Sobota, 8. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

ALJAŽ REZAR: ORTO – PREMIERA 

KUD Pirniče – Oder mladih, T: 031 352 772

Nedelja, 9. 12. 2018 

IZLETNIŠKI ODSEK: KR NEKAM (3–4 URE HOJE)

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

Ponedeljek, 10. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

ALJAŽ REZAR: ORTO – PONOVITEV

KUD Pirniče – Oder mladih, T: 031 352 772

Torek, 11. 12. 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, 11. 12. 2018  Cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski, ob 17. uri

10-LETNICA RAHELINEGA VRTCA PRESKA (SV. MAŠA IN PROSLAVA)

Župnija Preska, T: 051 303 164

Torek, 11. 12. 2018  Aljaževa domačija, ob 18. uri

LITERARNI VEČER

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

Torek, 11. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

JANEZ LOGAR (ZAKONSKI IN DRUŽINSKI TERAPEVT): ZAKAJ MED NAMA 
NI VEČ TAKO, KOT JE BILO?

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

Sreda, 12. 12. 2018 

SENIORSKI ODSEK: V NEZNANO (3–4 URE HOJE)

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

Sreda, 12. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

NINA NOVAK OISEAU: KJER MORJE POLJUBLJA NEBO (PREDAVANJE IN 
PREDSTAVITEV)

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

Petek, 14. 12. 2018  OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana Šiška, 
ob 18. uri

KULTURNA IZMENJAVA – PREPEVA MEPZ LITOSTROJ

MePZ Litostroj, T: 041 262 476 ali 031 621 715

Petek, 14. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 19.30

NORCI – PREDSTAVA ZA ABONMA OTH IN IZVEN

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Petek, 14. 12. 2018  Cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski, ob 20. uri

ADVENTNI VEČER – GOST ZNANI BASBARITONIST LUKA DEBEVEC MAYER

Župnija Preska, T: 051 303 164

Sobota, 15. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 17. uri

J. W. GRIMM: RDEČA KAPICA – LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE

KUD Pirniče, T: 031 352 772

Nedelja, 16. 12. 2018  Športna dvorana Medvode, ob 18. uri

BALETNA PREDSTAVA: HRESTAČ

JZ Sotočje Medvode, Prodaja vstopnic TIC Medvode 36 14 346  
E: info@visitmedvode.si 

Nedelja, 16. 12. 2018  Pastoralni dom Preska, ob 20. uri

LETNI KONCERT Z GOSTI – PREPEVANJE DVEH MEŠANIH ZBOROV IN 
IGRANJE SORŠKIH ORGLIČARJEV

KD Jakoba Aljaža, T: 031 621 715

Torek, 18. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PREDSTAVA GLEDALIŠKE SKUPINE OŠ MEDVODE ZVEZDICA ZASPANKA 

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

Torek, 18. 12. 2018  Gostilna Bencak, ob 18. uri 

PREDNOVOLETNO SREČANJE UPOKOJENCEV

DU Medvode, T: 36 12 303 ali 041 477 902

Torek, 18. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

CIKEL RUSKEGA FILMA: PRIDI ME POGLEDAT

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

Sreda, 19. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 19.30

RAZSTAVA FOFITE: MOJE GLEDALIŠČE

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

Četrtek, 20. 12. 2018  zbor pohodnikov pred trgovino Spar

IZLET DU MEDVODE: V NEZNANO IN ZAKLJUČEK PRI "BORMES"

DU Medvode, T: 36 12 303, E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net

Četrtek, 20. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri

KNJIŽNI VEČER Z MAG. TILKO JAMNIK; VABLJENI VSI, KI UŽIVATE V  
LEPOTI KAKOVOSTNEGA BRANJA

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.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  ter objavo na spletni strani www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si in www.medvode.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 decembru 2018 in januarju 2019
javni zavod sotocje medvode

ˆ



 

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

Petek, 21. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

PREDSTAVA GLEDALIŠKE SKUPINE OŠ MEDVODE NOVOLETNA PRAVLJICA 

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

Sobota, 22. 12. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 18. uri

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

KD Simon Jenko – Lovski pevski zbor Medvode, T: 041 782 428,  
E: janez.subic@siol.net 

Nedelja, 23. 12. 2018  klub Jedro, ob 20. uri

NOVOLETNI KABARET: GLAM SQUAD CHRISTMAS NIGHT  
(PREDSTAVA 18+)

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

Sreda, 26. 12. 2018  Cerkev sv. Jakoba v Hrašah, ob 10. uri

BLAGOSLOV KONJ

TD Hraše, T: 041 390 366, E: kmetija.janhar@gmail.com

Sreda, 26. 12. 2018  Aljaževa domačija, ob 16. uri

DAN ODPRTIH VRAT, DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

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

Sreda, 26. 12. 2018  Dom krajanov Pirniče, ob 17. uri

OSAMOSVOJITVENI POHOD

TD Pirniče, T: 041 534 099, E: td.pirnice@gmail.com

Četrtek, 27. 12. 2018  Cerkev Marijinega vnebovzetja, Zg. Pirniče, ob 18. uri

5. TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT: SORARMONICA Z GOSTI

Župnija Pirniče in KD Sorarmonica

Petek, 28. 12. 2018  Knjižnica Medvode, ob 18. uri 

PREDSTAVA ZA OTROKE POD NOVOLETNO JELKO, IGRAJO OTROCI IZ 
GLEDALIŠKE SKUPINE KUD SMLEDNIK

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

Sobota, 29. 12. 2018  Kulturni dom Medvode, ob 20. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: PISMO ROSNO – VSEGA JE KRIV POŠTAR

KD Špas Teater, T: 041 333 339

Nedelja, 30. 12. 2018  Cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski, ob 9.30

BLAGOSLOV OTROK IN DRUŽIN

Župnija Preska, T: 051 303 164

Nedelja, 30. 12. 2018  Kulturni dom Pirniče, ob 18. uri

ELA PEROCI – PETER MILITAREV: MUCA COPATARICA – PREMIERA 

KUD Pirniče – Lutkovni oder, T: 031 352 772

JANUAR
Četrtek, 3. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 9.30 

MEDVODKOVE IGRALNE URICE (ZA PREDŠOLSKE OTROKE,  
KI NE OBISKUJEJO VRTCA)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

Torek, 8. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 17. uri

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

60 | PRIREDITVE



PRIREDITVE, OGLASI | 61 

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

PIVO HOP 
PRINCES 4,2 % 

 0,33 l ploč. 

PIVO  
LAGUNITAS  

IPA 6,2 %  
 0,355 l st.  

PIVO MORT 
SUBITE KRIEK 4,0 %

0,25 l st.

PIVO ROCKET  
QUEEN 6,9 %  

0,33 l ploč.  

PIVO MARS  
COLONY 5 % 

0,33 l ploč.   

PIVO CASHMERE 
NEIPA 

0,33 l ploč.

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

PALE ALE 
0,33 l ploč.

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

BLONDE 6,7 % 
0,30 l st.

DECEMBER + VRHUNSKA PIVA = VESELI DECEMBER

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

Vesele božične 
praznike in srečno 

novo leto 
2019!

Sreda, 9. 1. 2019  Knjižnica Medvode, ob 19.30

POTOPISNI VEČER: AVSTRALIJA, VZHODNA OBALA DEŽELE TAM 
SPODAJ (ALEN ČERV)
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

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

PRAVLJIČNI POTEP S KNJIŽNICO MEDVODE IN SUZANO 
Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: info@knjiznica-medvode.si

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

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

Tradicionalni novoletni koncert Godbe Medvode, ki je vedno 
dobro obiskan, so pripravili tudi letos. Godbeniki se bodo 
predstavili v nedeljo, 23. decembra, koncert se bo začel ob 19. 
uri v Športni dvorani Medvode. Vstopnine ne bo. 

Novoletni koncert Godbe Medvode

V nedeljo, 16. decembra, bo ob 18. uri v Športni dvorani Med-
vode baletna predstava Hrestač v dveh dejanjih (tri slike), ki 
je narejena po pripovedki E. T. A. Hoffmanna. Gre za plesno 
uspešnico vse od njegove krstne izvedbe davnega leta 1892. 
Gostuje Baletna šola Stevens. 

Plesna uspešnica Hrestač
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Donit Tesnit je  
za križanko namenil tri 
praktične nagrade.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 9. januarja 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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RAZSEŽ-
NOST

PREDMETA
PO ZUNA-

NJI STRANI

BLIŽNJI
SORODNIK

TANKA,
NAVADNO
PODOLGO-

VATA
PLOŠČICA

MALI
OGLAS,

INSERAT

ZAOBLJEN,
OKROGEL
PREDMET

OBRAMBA

SLOVAN-
SKI

KRALJ

PLIN
ETILEN

POSLOV-
NEŽ

RASTODER
POGODBA,

ZVEZA,
DOGOVOR

MED
DRŽAVAMI

SAŠA
LENDERO

PEVEC
NABER

NEMŠKI
IGRALEC
(KLAUS)

LIDIJA
SOTLAR

ZNAČIL-
NOST SNO-

VI, KI SE
ZAZNAVA
S TIPOM

PRIŽIG

BOS
ČLOVEK,
BOSAČ

LOJZE
SLAK

PREPROST
PLUG

IZVOR
AMERIŠKA
PROTEST-
NA PEVKA

(JOAN)

EGIPČAN.
BOG SONCA

TENIŠKA
IGRALKA

ZIDANŠEK
OKRASNI
KAMEN
VIJOLI-
ČASTE
BARVE

JED IZ JAJC
IN MOKE Z
RAZLIČNI-
MI NADEVI

CIGAN

POLIAMID-
NO VLAK-
NO NIZO-

ZEM. PRO-
IZVODNJE

ENOROČNA
TESARSKA

SEKIRA,
BRADLJA

VELIKA
KAČA

GOBA
MAVRAH

BRITANSKA
ROKOVSKA

SKUPINA

ITAL
NEMŠKI

NACISTIČNI
POLITIK
HITLER

KONIČAST
IZRASTEK
NA RAST-

LINAH

SPREMNI
POJAV

MOČNA
ŽGANA
PIJAČA

PEVKA
KOVAČIČ

MAJDA
ARH

ZELO
OKUSNO
JABOLKO
KONIČAS-
TE OBLIKE

KIT
UBIJALEC

DELAVNICA
SLIKARJEV,
KIPARJEV

GOSPA,
MADAME

UKANA,
ZVIJAČA

KARL
MAY

KILO-
VOLT

ŠPORTNIK,
KI GOJI

VESLANJE
S KANUJEM

IGRALEC
KOŠARKE
ŽENSKA S 
PREVELIK.
HLAČAMI

NAJMANJŠI,
KEMIČNO
NEDELJIVI

DELEC
SNOVI

MEHKO
USNJE,

IRHOVINA
KVALI-

TETA

LOVSKO
DRUŠTVO

OPREMA

VELIKA
VEŽA V
JAVNIH

POSLOPJIH
NIŠTRC

KRALJ
ŽIVALI

TOLKALO Z
LESENIMI

PALIČICAMI
SL. PEVKA
(ALENKA)

STRJEN
SADNI
SOK Z

ŽELATINO,
ZDRIZ

ODBOJKAR-
SKI KLUB

JAP. NAČIN
ARANŽIRA-
NJA CVETJA

UPODO-
BITEV

OSEBE V
DRAMSKEM

DELU

NAJNIŽJI
ROB 

STREHE
ŠVEDSKO
SMUČIŠČE

NIŽAVA
IGRALEC,
KI BRANI
VRATA,

GOLMAN

IGOR
JURIČ

PRITOK
VOLGE V

RUSIJI
KNAJPOVA

KAVA

MAJHEN
ČRV

VRSTA
AMINO-
KISLINE

NAHITRO
IZDELANA

SKICA
TERENA

MOŠKI,
KI LEK-
TORIRA

ROKOPISE

PESNIK
OGEN

ZAUPANJE

LESKET

TRAVNIŠKA
ZDRAVILNA
RASTLINA

UMETNOST

NAVEZA-
NJE

UMIRANJE,
POMOR

(ZASTAR.)

NAGNJEN
SVET,

STRMINA
STARA
MATI

GRENEK
ZELIŠČNI

LIKER

STROKOV-
NJAK ZA

ANATOMIJO
MARKO
ILEŠIČ

ROMUNSKI
DŽIP

ZADNJI 
IN PRVI

ŠUMEVEC

VEČJA
SKUPINA
ŽUŽELK

HITRA
SMUČAR-
SKA DIS-
CIPLINA

BERAČ,
REVEŽ

ORODJE Z
ZAOKRO-

ŽENIM
REZILOM
ZA ŽETEV

ČRKA ZA
ROČNO
STAV-

LJENJE

PREBI-
VALCI
RANČ

Gasket SheetsA perfect fit Industrial Sealing Solutions

SREČNO
NOVO
LETO



Prinesemo
srečo v kapljici

vode, pospravimo
tisto, kar v oči bode,

skrbimo za čisto okolje
in svet, in tako želimo za

cel planet.

Srečno, čisto in lepo 2019.

www.komunala-kranj.si

SOT-2040/18  



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
pONEDELjEK, 10. DEcEMBRA 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, 
naftni derivati in gradbeni 
material. predviden je za 
prodajo v količinah, običajnih 
za gospodinjstva in ne velja za 
pravne osebe ter samostojne 
podjetnike. 

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

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

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

LUČKE 
NOVOLETNE
LED 100

SAMO
7,90€

SONČNICE
1kg

SAMO
0,99€

PRAŠEK ARIEL 
2,6kg

SAMO
9,30€

DOKOLENKE 
MATIC

različne barve

SAMO
1,98€

BOŽIČNA 
ZVEZDA PISANA

fi12mm

MED AKACIJA
ali GOZDNI

Bukovšek, 950g

9,94€
AKcIjA

11,98€

-17%

MOJČINI PIŠKOTI 
NAVADNI, pISANI, DOMAČI

400g

SAMO
2,90€

3,98€
AKcIjA

4,98€

-20%

SVETILKA 
PRENOSNA
LED AKU 3,7V
2000mAh 
Li-Ion baterija

SAMO
14,90€

GORILNIK 
PLINSKI ROČNI

SAMO
18,99€

PRHA s 
CEVJO ZA TUŠ

cev 150cm

SAMO
9,90€

FREZA SNEŽNA VST 70 
• Delovna širina 66cm

• Ogrevani ročaji
• LED delovna luč

• Elektronski zagon
• poraba 0,8l/h

• Moč 6,5KM
• teža 70kg

SAMO
679€


