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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. 
uro ter ob sobotah med 7. in 12. uro

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

ZAČIMBA  
VEGETA  

2 kg, DOZA 
10,07 EUR

PRŠUT MAESTRAL KRAS  
KOSI ,VAK. PAK., 1 kg 

12,79 EUR

ČEBULA , 
PRAŽENA, 1 kg 

4,39 EUR

OLJE BUČNO,  
NERAFINIRANO,  
PREMOŠA ,1 l 

12,49 EUR

TRAVNIŠKI KAJMAK, 500 g 

 4,99 EUR 

POSODA CHAFING GN 9 l ALPEKS  

    45,00 EUR 

SMETANA ZA STEPANJE 
33% POMURSKE MLEK.,  

1 l BP 
 4,29 EUR 

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98, 
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih 
Vam priskočimo na pomoč 
in Vam v celoti opravimo 

kompletno pogrebno 
storitev.

27
let tradicije

27
let tradicije
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KOLOFON
SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547)  
je pri lo ga Go renj ske ga gla sa  
za ob či no Med vo de. 

Pri lo go pri prav lja: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca pri lo ge:  
Maja Bertoncelj  
(maja.bertoncelj@g-glas.si) 

Oglas no tr že nje:  
Robert Aleksić, te le fon: 040/508 891  
E-pošta: robert.aleksic@g-glas.si 

De lo v ni čas:  
ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. 
ure, so bo te, ne de lje in pra z ni ki za pr to 

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 1 je pri lo ga  
4. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
14. januarja 2022. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 11. februarja 2022.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

 Leto 2021 se je zaključilo. Po čem si 
ga boste zapomnili kot župan?
To je bilo drugo leto v znamenju covi-
da-19. A ni bil samo in edino covid-19 
tisto, po čemer si ga bomo zapomnili 
v naši občini. Izvedeni so bili številni 
projekti, prvič smo uvedli participativ-
ni proračun, zelo pa sem tudi vesel, da 
je bila sprejeta tudi dokončna odločitev 
glede nove Osnovne šole Preska. 

 Preteklo leto je bilo za vas zelo po-
membno tudi na osebni ravni.
Kar se tega tiče, je bilo zame to zagotovo 
najlepše leto, leto dobrih novic, leto za-
roke in poroke. Le še nekaj mesecev pa 
me loči do nove službe, nove vloge, ki se 
je zelo veselim.

 Novost v letu 2021 je bila uvedba 
participativnega proračuna. Kako ste 
zadovoljni?
Bil je dobro sprejet, število predlogov je 
bilo celo precej nad pričakovanji. Gotovo 
bo prihodnjič odziv še boljši, saj bodo ob-
čani natančneje vedeli, kaj vse je lahko 
predmet glasovanja, in predlogov še več. 
Realizirani so že prvi projekti in pokazalo 
se je, da so to sicer manjše investicije, ki 
pa so za kakovost življenja v mikro lokal-
ni skupnosti pomembni. Ta projekt bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. V letih 2023 
in 2024 bo participativni proračun zago-
tovo vključen že v Načrt razvojnih progra-
mov, ki bo sprejet v tem mandatu.

 Decembra ste podpisali pomembno 
pogodbo za gradnjo kolesarske poti 
Medvode–Pirniče–Vikrče in brvi čez 
Savo. Tudi s finančnega vidika je to 
velik projekt.
Projekt je finančno zelo zahteven. Na 
koncu bo stal več kot dva milijona 
evrov. A bili smo uspešni in več kot po-
lovica sredstev bo evropskih. Njihovo 
koriščenje v tej perspektivi je bilo zelo 
omejeno. Kolesarske poti so bile ena 
izmed redkih možnosti. Prvo javno na-
ročilo ni bilo uspešno, ponudbe so bile 

previsoke, drugo znotraj pričakovanih 
vrednosti. Verjamem, da se bomo do 
konca jeseni že lahko peljali po novi ko-
lesarski poti in da bo hitro postala točka 
oddiha za občane, predvsem družine, 
in druge. Povezala bo center Medvod s 
Pirničami in sosednjo mestno občino 
Ljubljana. Skupaj z Mestno občino Lju-
bljana poteka tudi obnova brvi v Mednu 
in po tej poti bo mogoč vstop v Mestno 
občino Ljubljana, kolesarska povezava 
s Škofjo Loko pa je v fazi projektiranja. 
To so sedaj tisti pravi koraki trajnostne 
mobilnosti in bolj okoljske naravnano-
sti, ki se jih vsi veselimo.

 Ena izmed sprememb z novim le-
tom je "selitev" storitve pomoč na 
domu pod okrilje Javnega zavoda So-
točje. Kakšni so prvi odzivi?
Zelo pozitivni. Zahvalil bi se oskrboval-
kam, ki so se odločile, da svojo poklicno 
pot nadaljujejo pri nas. Hvala tudi vsem 
oskrbovancem, ki nam zaupajo. Obja-
vljen je bil tudi že razpis za novo delov-
no mesto, saj verjamemo, da bo povpra-
ševanje po tej storitvi vse večje.
Odločili ste se za povečanje subvencije 
na ceno te storitve. 

To je odločil in potrdil občinski svet. Ob-
čina ceno subvencionira v višini skoraj 
75 odstotkov. Skušamo zagotavljati čim 
večjo podporo, da se uporaba teh stori-
tev omogoči čim širšemu krogu obča-
nov. Tisti, ki so v izrazito slabem soci-
alnem položaju, pa so pod določenimi 
pogoji tudi oproščeni plačila.

 Sedem javnih vodovodov je v upra-
vljanje prevzela VOKA Snaga. Kaj to 
pomeni? 
Najprej poudarjam, da se menja samo 
upravljavec. V delu, ki ga sedaj prevze-
ma VOKA, mi sploh nimamo povezave z 
vodovodom z Ljubljano. Vsa voda je tako 
načrpana v Medvodah. VOKA je tako le 
upravljavec vodovoda, ne pa dobavitelj 
vode. Za občane to pomeni predvsem 
nižji znesek na položnicah in združitev 
dveh položnic v eno ter tako tudi na tem 
delu manjši prihranek. 

 Zaživel je medobčinski inšpektorat 
in redarstvo. Kakšne spremembe je 
prinesel občinski upravi in občanom?
S 1. decembrom smo zaposlili redarja, ki 
se je pridružil občinskemu inšpektorju. 
Oba sta sedaj del medobčinskega inšpek-
torata in redarstva. Svoje delo opravljata 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Številni projekti bodo zaključeni, začeli  
se bodo novi
Iz pogovora z županom: Leto 2021 v vlogi župana in osebno – Podpisana pogodba za 
kolesarsko stezo – Spremembe v letu 2022 – Rebalans proračuna – O novi Osnovni šoli 
Preska – Revizija poslovanja občine v letu 2019

Župan Nejc Smole (na sredini) med podpisom pogodbe za gradnjo kolesarske poti 
Medvode–Pirniče–Vikrče in brvi čez Savo
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na teritoriju občine Medvode. Redar bo 
sedaj dnevno prisoten na terenu, glavni 
namen pa gotovo ni brezglavo deljenje 
kazni, pač pa uvajanje nekega minimal-
nega reda, zaradi katerega bo vsem lažje. 

 Objavili ste javno naročilo za gra-
dnjo prizidka k Vrtcu Smlednik. Letos 
torej bo?
Lani smo podrli stari vrtec. Ker je število 
otrok v vrtcih v naši občini veliko, je bilo 
nujno pristopiti k projektu prizidka. Kot 
edina možnost se je pokazal prizidek k 
enoti Smlednik v Valburgi. Tako je bil 
izdelan projekt dozidave in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Prizidek bo po vi-
dezu podoben obstoječemu vrtcu. Rav-
nateljici Vrtca Medvode smo dali bese-
do, da bodo otroke v nov prizidek lahko 
sprejeli s 1. septembrom letos.

 Kdaj pa bi vrata lahko odprla nova 
Osnovna šola Preska?
Zagotovo kasneje, menim pa, da smo 
konec preteklega leta sprejeli pogu-
mne odločitve, ki vlivajo optimizma 
vsem, učiteljem, učencem in staršem 
otrok, ki obiskujejo OŠ Preska. Gradila 
se bo nova šola na novi lokaciji v bližini 
Osemenjevalnega centra Preska. Že na 
prihodnji seji občinskega sveta bo na 
dnevnem redu točka, vezana na potrdi-
tev investicijskega programa za gradnjo 
nove osnovne šole. Prehajamo v pri-
pravljanje potrebne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bi 
lahko bila vložena na upravno enoto do 
poletja. Investicija je ocenjena na okrog 
deset milijonov evrov. Verjamemo, da 
bo pred koncem gradnje objavljen dr-
žavni razpis, v okviru katerega bi lah-
ko dobili dodatna sredstva, a v vsakem 
primeru bo potrebnega nekaj odrekanja 
v prihodnjih letih, da se bo tako velika 
investicija spravila pod streho. Po vsej 
verjetnosti bo šlo za klasično gradnjo v 
kombinaciji z lesom, kar je sprememba 
od prvotnega projekta, ki je predvideval 
skeletno gradnjo. To bo sodoben objekt 
in bo na najlepši lokaciji v Medvodah.

 Kaj pa območje, na katerem je šola 
sedaj?
Odločitev še ni bila sprejeta. Del zemlji-
šča nameravamo prodati in s tem dobi-
ti nekaj prepotrebnih sredstev za zidavo 
nove šole, del pa bi ga ohranili v lasti 
občine in ga tudi v prihodnje namenili 
javnemu programu. Pomembno se mi 
zdi, da Preska na tem delu ohrani dušo 
kraja, to pa lahko omogočijo le javni 
programi, vsebine. 

 Na decembrski seji občinskega sve-
ta je bil sprejet rebalans proračuna za 

leto 2021. Je že znano, koliko sredstev 
bo prenesenih v leto 2022?
Povsem natančen znesek še ni znan, 
lahko pa rečem, da smo bili čez leto 
rekordno pridni pri pridobivanju do-
datnih virov financiranja, kar se bo 
poznalo tudi na prenosu sredstev. Ver-
jetno bo znesek okrog tri milijone in pol 
evrov. To pomeni, da bomo rebalans za 
že sprejeti proračun za leto 2022 lažje 
pripravljali. Denarja bo dovolj za izved-
bo vseh investicij, ki že tečejo, ter večino 
investicij, ki so načrtovane – ponovno 
brez vsakršnega zadolževanja. 

  Računsko sodišče je pod drobnogled 
vzelo pravilnost dela poslovanja Obči-
ne Medvode v letu 2019. Revizijsko po-
ročilo še ni bilo objavljeno. Lahko kaj 
več poveste o tem in kako to, da ste bili 
nadzorovani?
Računsko sodišče letno opravi nadzor v 
desetih občinah. V času mojega župano-
vanja so na Občini Medvode že drugič. 
Prvič so bili leta 2015. Tokratna revizi-
ja se je začela že jeseni 2020. Zanimivo, 
kako pogosto nas obiščejo. Sicer je ob-
činska uprava z njimi ves čas korektno 
sodelovala, tudi oni so bili zelo korek-
tni. Uradno še čakamo na končno obja-
vo poročila, računamo pa, da večjih ne-
pravilnosti ne bi smelo biti. Iz celotnega 
postopka smo se veliko naučili, imeli 
občutek, da je računsko sodišče v dolo-
čenih segmentih bilo tudi svetovalni or-
gan, ki nam je priporočil, kje bi bilo kaj 
dobro narediti drugače. Če veš, da nisi 
ničesar namenoma naredil narobe, se 
takšne revizije pretirano ne bojiš.

 Na seji je bil potrjen sklep o lokacij-
ski preveritvi za območje nekdanjega 
Sokolskega doma. Dovoljujejo se do-
ločena odstopanja od Občinskega pro-
storskega načrta. 
Prostorsko zakonodajo je vedno treba 
gledati tudi skozi čas, ko je bila spre-
jeta. Leta 2018 smo jo za to območje z 
intervencijo v sklopu Občinskega pro-
storskega načrta spremenili tako, da na 
tem mestu ni bilo moč urediti parkiri-
šča za tovornjake. Ta prostor smo na ta 
način želeli zaščititi. Sprejeta odstopa-
nja so tudi skozi ta pogled minimalna, 
zagotavljajo koherentnost pozidave za 
stanovanjski in poslovni namen, kot 
je v centru Medvod zamišljeno. Za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja bo na 
potezi upravna enota, ki bo preverila, 
ali bodo projekti skladni s tem, kar je 
bilo sedaj sprejeto. Investitor načrtuje 
gradnjo stanovanjsko-poslovnega kom-
pleksa. Želimo si, da bi se območje čim 

prej uredilo. Že desetletje in več kot ena 
najbolj tranzitnih točk gotovo ni ponos 
Medvod. 

 Pred leti je bilo na seji občinskega 
sveta poudarjeno, da bi si želeli, da 
bi investitor postavil objekt, ki bi bil 
po videzu podoben sedaj že porušeni 
stavbi. Ima občina kakšen vzvod za to?
Občina je nekaj časa, ko smo pripravljali 
Občinski prostorski načrt, v podrobnih 
določilih imela dikcijo, da bi za projekte 
v samem centru želela predhodno arhi-
tekturno rešitev, ki bi jo nato potrdili. 
Določeni lastniki zemljišč v spodnjem 
delu centra Medvod so se pritožili na 
ministrstvo in smo to morali črtati. To 
je bila edina točka, s katero bi lahko bolj 
usmerjali pozidavo, pa so jo izpodbili. 

 Občani Preske in Goričan opozarjajo 
na smrad. Kakšen je odziv občine?
Odziv bo maksimalno korekten in tran-
sparenten. Razmišljamo o prestavitvi 
merilnika kakovosti zraka z območja 
Zdravstvenega doma Medvode v cen-
ter. Imamo dve potencialni lokaciji, do 
izbrane bo treba potegniti elektriko. S 
tem bomo na predloge in želje občanov 
neposredno blizu virov potencialnih ve-
čjih onesnaževalcev. Poleg vseh tistih, 
ki so klasično v naboru, ne smemo po-
zabiti tudi na promet, ki je v Medvodah 
precejšen dejavnik onesnaženja.

 Kaj bo do konca leta 2022 novega v 
Medvodah?
Verjamem, da bo vidnega veliko. Za-
ključeni bodo vsi projekti, ki so v teku, 
v letošnjem letu se jim bo pridružilo še 
vsaj petdeset novih projektov, vezanih 
na raznolike investicije. Še bolj kot sa-
mih investicij pa si želim, da bi bilo v 
Medvodah in po vseh vaseh naše občine 
kmalu ponovno videti veliko ljudi, ki bi 
pripravljali in obiskovali raznotere do-
godke in prireditve.

 Leto 2022 je volilno leto. Volitve bodo 
tudi za župana in občinske svetnike. 
Ste že sprejeli kakšno odločitev glede 
vnovične kandidature?
Predvsem si želim, da bi tudi v priho-
dnji sestavi odločevalcev na lokalni rav-
ni prevladala zmernost. Večkrat rečem, 
da sem najbolj ponosen, da nam je v 
to čudno obdobje zadnjih let na lokal-
nem nivoju uspelo prinašati zmernost, 
umirjenost, da sta prevladovala sodelo-
vanje in pogovor, kar je redka kvaliteta 
našega prostora tudi na državni ravni. 
Odločitve o morebitni kandidaturi še 
ni, do takrat bo preteklo še nekaj Save 
in Sore. Pred tem so še denimo držav-
nozborske volitve.
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Sredi decembra je bil podpis pogodbe 
med Občino Medvode in izbranimi iz-
vajalci del za gradnjo Kolesarske poti 
Medvode–Pirniče–Vikrče in brvi čez 
reko Savo. V imenu Občine Medvode je 
pogodbo podpisal župan Nejc Smole.
Začel se je torej največji investicijski 
projekt v letu 2022. Prvo javno naroči-
lo zanj so objavili že junija lani, a niso 
prejeli ustreznih ponudb, zato so na 
začetku septembra prilagojenega po-
novili in prejeli več ponudb, med kate-
rimi so izbrali najugodnejše izvajalce. 
Za gradnjo kolesarske poti v vrednosti 
slabih osemsto tisoč evrov je bilo izbra-
no podjetje Lavaco, za gradnjo brvi čez 
reko Savo v vrednosti dobrega 1,2 mili-
jona evrov pa podjetje V3 s partnerjem 
Garnol. Skupna vrednost investicije je 
2.227.447,50 evra, od tega so pridobili 
1.140.491,80 evra evropskih in državnih 
sredstev iz naslova dogovora regij.

KOLESARSKA POT V DOLŽINI DOBRIH 
ŠEST KILOMETROV

Zgrajena bo asfaltirana kolesarska pot v 
dolžini 6.215 metrov in širine 3,5 metra, 
bo dvosmerna ter bo dovoljevala dostop 
kmetijski mehanizaciji zaradi obdelave 
zemljišč, saj je del poti načrtovan med 
polji. Krajši del poti – 450 metrov – pa bo 
kolesar voden po obstoječih prometnicah 
skupaj z motornim prometom. Projekt 
vključuje tudi izgradnjo brvi čez reko Savo 
v Medvodah med knjižnico in občinsko 
stavbo v dolžini 138 metrov z razponom 
86,6 metra. Kolesarska pot se bo začela v 
Vikrčah, na meji z mestno občino Ljublja-
na, čez obstoječo brv za pešce in kolesarje, 
ki povezuje Medno in Vikrče. Približa se 
vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo tople-
ga vrelca Straža in se nadaljuje ali desno 
proti naselju Zgornje Pirniče ali narav-
nost proti naselju Verje. Nato se spusti na 
spodnjo teraso ob reki Savi in jo prečka po 
brvi čez Savo do središča Medvod. 

PRVA PRAVA KOLESARSKA POVEZAVA

"Danes je kar velik dan za Medvode. Pro-
jekt, ki smo ga napovedovali že dlje časa, 
s podpisom pogodbe prehaja v samo iz-

vedbo. Gre za kolesarsko povezavo med 
mestno občino Ljubljana in centrom 
Medvod, za pogumen korak naprej, kjer 
uresničujemo vse tisto, kar smo si zada-
li v Celostni prometni strategiji Občine 
Medvode. Pogled v zgodovino pove, da 
so prve ideje o tem, da bi se pripravila 
takrat imenovana še učna pot oziroma 
delno kolesarka pot, je stara že skoraj 
deset let. Na pobudo Občine Medvode 
in Turističnega društva Pirniče je bila 
pripravljena kandidatura za evropska 
sredstva z imenom projekta Termalni 
izvir na Straži in kolesarska pot od Vikrč 
do Verja, ki pa ni bila uspešna, ker je do-
bila premalo točk. V tej shemi evropskih 
sredstev pa smo ugotovili, da je ukrep 
izvajanje drugačne oblike mobilnosti 
najbolj primeren, da ga uvrstimo v naš 
dogovor za razvoj regij. To nam je uspe-
lo izpeljati. Septembra lani smo prejeli 
gradbeno dovoljenje za gradnjo brvi čez 
Savo, sedaj podpisujemo pogodbe. Za-
ključka se lahko veselimo proti konca 
leta 2022. Za Medvode je to po mojem 
mnenju najlepši projekt v letu 2022. Bo 
jih še veliko, ki bodo finančno zahtevni 
in tudi zelo vidni v naravi, a ta je eden 
izmed tistih, za katere verjamemo, da 
z njimi dajemo največjo dodano vre-
dnost življenju v kraju. Velika zahvala, 
da ga bo sploh mogoče izvesti, gre vsem 

lastnikom zemljišč v Pirničah. Če ne 
bi dosegli minimalnega konsenza, da 
nam je uspelo odkupiti zemljišča in pri-
dobiti vse služnosti, tega projekta ne bi 
bilo. Ob povezavi bomo skušali poskrbe-
ti tudi za promocijo lokalnih izdelkov in 
podobno," je pojasnil župan Nejc Smole. 
Kot je dodal, je to prvi res pravi projekt 
kolesarskih povezav po Medvodah. "Če 
pogledamo kategorizacijo cest v občini, 
imamo kolesarsko povezavo pri Dolu, 
ki pa to ni. Sedaj govorimo o prvem res 
pravem projektu kolesarskih povezav 
po Medvodah. Ni pa edini, vezan na 
kolesarske povezave, pri katerem smo 
aktivni. Drugi, ki je njegovo logično na-
daljevanje, je Loška kolesarska poveza-
va. Projekt je v fazi projektiranja, počasi 
tudi pridobivanja gradbenega dovolje-
nja še za eno brv, in sicer čez reko Soro 
nasproti nogometnega igrišča v Medvo-
dah. Prav tako računamo na državna in 
evropska sredstva."

POGODBENI ROK DVANAJST MESECEV

Pogodbeni rok za gradnjo je dvanajst 
mesecev od uvedbe v delo, kar pomeni, 
da naj bi bila zaključena do konca leta. 
Poleg Smoleta sta pogodbo podpisala 
še Roman Štrukelj, prokurist podjetja 
Lavaco, in Miroslav Vidaković, direktor 
podjetja V3. 

Podpisali pogodbo za kolesarsko pot
Največji investicijski projekt v občini Medvode v letu 2022 v skupni vrednosti skoraj 
2,3 milijona evrov bo zaključen do konca leta.

Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče in brv čez reko Savo / Foto: arhiv Občine Medvode
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Občinski svetniki so na dvajseti seji 15. 
decembra sprejeli predlog Odloka o re-
balansu proračuna Občine Medvode za 
leto 2021. 
Prinaša prerazporeditev sredstev med po-
sameznimi postavkami. Kot je pojasnila 
Sanja Malej, vodja oddelka za proračun, 
finance in gospodarstvo, so bile večje po-
trebne predvsem na investicijskem delu 
proračuna. Dodatna sredstva so zagoto-
vili na postavkah sanacija meteorne ka-
nalizacije Pirniče v višini 20 tisoč evrov, 
cesta Vikrče–Tacen v višini 86 tisoč evrov, 
sanacija lokalne ceste Medvode–Goriča-
ne–Rakovnik–Sora v višini 35.500 evrov, 
ceste Zbiljski gaj v višini 35.500 evrov, ce-
sta Preska–Tehovec–Suše v višini 36 tisoč 
evrov, projekti LAS v skupni višini 37.900 
evrov, sanacija brvi v Mednu v višini 15 
tisoč evrov, občinska stanovanja v višini 
19 tisoč evrov (obnova fasade na Kržišni-
kovi ulici 2), sanacija Kulturnega doma 
Medvode v višini 86 tisoč evrov, športno 
igrišče POŠ Topol – obnova v višini 12 ti-
soč evrov ter rekonstrukcija OŠ Simona 
Jenka v višini 220 tisoč evrov. Dodatno so 
bila sredstva za izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti zagotovljena tudi na nasle-
dnjih proračunskih postavkah: objava 
občinskih predpisov v višini 2.500 evrov, 
urejanje na področju fiskalne politike v 
višini 20 tisoč evrov, materialni stroški 
občinske uprave v višini 15 tisoč evrov, 

Civilna zaščita – redna dejavnost v višini 
17 tisoč evrov, urejanje vaških in javnih 
vodovodov v višini 8.500 evrov, vzdrže-
vanje hidrantnega omrežja in postavitev 
hidrantnih omaric v višini 6.500 evrov, 
cestnoprometna signalizacija – redno 
vzdrževanje v višini 13 tisoč evrov, javna 
razsvetljava – tokovina v višini 15 tisoč 
evrov in javna razsvetljava – redno vzdr-
ževanje v višini 10 tisoč evrov. Za izved-
bo projektov participativnega proračuna 
v letu 2021 so bila dodatno zagotovljena 
sredstva na proračunskih postavkah: ce-
stnoprometna signalizacija, avtobusna 
postajališča, zbiranje in ravnanje z od-
padki, vzdrževanje mreže avtomatskih 
defibrilatorjev, športna igrišča in otroška 
igrišča.
Z rebalansom se prihodki znižujejo za 
dobrih 3.586.000 evrov. Kot je pojasnje-
no, se zmanjšujejo predvsem transferni 
prihodki, in sicer v povezavi s "kohezij-
skima" projektoma Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju vodonosnikov 
Ljubljanskega polja (1.660 tisoč evrov) in 
Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče 
(882 tisoč evrov). Oba se prenašata v leto 
2022. Precej aktivnosti je bilo vloženih 
tudi v prodajo zemljišč. V prvem polletju 
je občina prodala nepremičnine na ob-
močju obrtne cone v Preski in Medvodah 
v višini 635.200 evrov. Realizirano je bilo 
še nekaj manjših prodaj fizičnim ose-
bam, so pa ti prihodki glede na sprejeti 
proračun kljub temu manjši za 395 tisoč 

evrov. Zaradi prenosa določenih investi-
cij, ki bodo sofinancirane tudi s strani 
podjetij VOKA Snaga, Elektro in Telekom, 
se z rebalansom načrtujejo tudi od ve-
ljavnega proračuna za 368 tisoč evrov 
nižji izredni nedavčni prihodki. Manjši 
od prvotno načrtovanih so tudi prihodki 
od komunalnih prispevkov, in sicer za 
okrog 430 tisoč evrov.
Na drugi strani so bili nekateri prihod-
ki višji od prvotno načrtovanih, tudi 
prihodki od davka od premoženja, dav-
ka na promet nepremičnin pravnih in 
fizičnih oseb ter nadomestila za de-
gradacijo in uzurpacijo prostora. Obči-
na je bila uspešna na javnem razpisu 
za sofinanciranje investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu (za rekonstrukcijo OŠ 
Simona Jenka Smlednik v višini 502.855 
evrov, od tega za leto 2021 200 tisoč 
evrov in za leto 2022 302.855 evrov) in na 
javnem razpisu za sofinanciranje in-
vesticij v športno infrastrukturo za ob-
novo športnega igrišča pri Podružnični 
osnovni šoli Topol v višini 22.916 evrov. 
Načrtovani odhodki se prav tako kot pri-
hodki z rebalansom znižujejo za dobrih 
3.586.000 evrov. Razlog so nižji investi-
cijskih odhodki. Določene investicije se v 
letu 2021 še niso začele, poleg tega se del 
projekta Čisto zate prenaša še v leto 2022, 
Kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče 
pa v celoti v leto 2022. Določene investici-
je so se z zagotovitvijo dodatnih sredstev 
zaključile v letu 2021. Na področju druž-
benih dejavnosti so zagotovili dodatna 
sredstva za poslovanje Javnega zavoda 
Sotočje Medvode, za materialne stroške 
osnovnih šol in prevoze učencev. Z reba-
lansom so uskladili tudi Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2021–2024. 
Širše razprave ni bilo. Mirko Javeršek 
(NSi) je poudaril, da bodo morali takoj v 
začetku leta snovati spremembe v pro-
računu za leto 2022. "Imamo dvoletni 
proračun. To so zadeve, ki jih moramo 
ves čas popravljati, saj gredo nekatere 
investicije hitreje, nekatere počasneje. 
Šele na začetku novega leta bo jasen 
obseg prenesenih sredstev, računamo, 
da bo večmilijonski, in bo proračun tre-
ba ponovno uravnotežiti. To je običajna 
pot," je pojasnil.

Večje prerazporeditve na investicijskem delu
Z rebalansom proračuna za leto 2021 so se prihodki znižali za slabega 3,6 milijona 
evrov, za prav toliko tudi odhodki.

Dodatna sredstva so zagotovili tudi za rekonstrukcijo Osnovne šole Simona Jenka Smlednilk, 
in sicer v višini 220 tisoč evrov.
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Občinski svetniki so 15. decembra v 
Športni dvorani Medvode imeli dvajseto 
sejo, zadnjo v letu 2021. Dnevni red je bil 
obsežen.

KADROVSKE TOČKE

Na začetku so bile kadrovske točke. 
Sprejeli so sklep, da se za predstavni-
co ustanovitelja v Svet Javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Jela Janežiča imenuje Martina 
Kutnar. Mandat ji začne teči z dnem 
konstituiranja novega sveta in traja 
štiri leta. Svet zavoda sestavlja enajst 
članov, eden izmed njih je predstav-
nik medvoške občine. Za predstavnico 
ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene 
šole Franca Šturma je bila imenovana 
Anica Boštjančič. Mandat ji prav tako 
začne teči z dnem konstituiranja no-
vega sveta in traja štiri leta. Za pred-
stavnico ustanovitelja v Svet Javnega 
zavoda Sotočje Medvode so imenovali 
Danico Tršan, in sicer za področje soci-
alnovarstvenih storitev. Mandat ji tra-
ja do 28. januarja 2026. Za članico nad-
zornega sveta družbe Komunala Kranj 
pa so imenovali Mojco Košir Štojs, višjo 
svetovalko v Oddelku za okolje, prostor 
in razvoj Občinske uprave Občine Med-
vode. Njen mandat bo trajal 16 mesecev 
od dneva nastopa, in sicer od 11. marca 
2022 dalje.

CESTE SO ŠE ENKRAT POSNELI

Po sprejetju rebalansa proračuna za leto 
2021, ki je predstavljen v prispevku na 
strani 7, so obravnavali in sprejeli pre-
dlog Odloka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Medvode. Uvodno obrazlo-
žitev je podal Uroš Košir iz podjetja Lo-
cus: "Občina se je odločila, da se ceste 
še enkrat posnamejo. Veliko se gradi in 
treba je dopolniti obstoječo kategoriza-
cijo. Odlok predstavlja dejansko stanje 
na terenu. Naslednji korak je zajem de-
janske rabe, v katerem se bo določilo, po 

katerih parcelah potekajo občinske ce-
ste, kar je treba narediti za potrebe bo-
dočega davka na nepremičnine. Hkrati 
bo to tudi vhodni podatek občini, da bo 
lahko vedela, kje ima še neurejene po-
datke in kje bo torej potrebnih še nekaj 
naporov. S temi podatki bo lahko bolj 
kvalitetno urejala sam prostor, ker bo to 
tudi podlaga za prostorsko načrtovanje. 
Razlika glede na obstoječi veljavni odlok 
iz leta 2016 je dobra dva kilometra več 
cest." Svetnik Ladislav Vidmar (LNS) je 
povedal, da je še vedno veliko zasebnih 
zemljišč, po katerih potekajo ceste, je pa 
občina kar nekaj cest uredila. Izrazil je 
upanje, da bo šel ta tempo naprej. "Do-
bro bi bilo, da bi se v ta spisek dodalo 

tudi, ali so ceste asfaltirane ali maka-
damske, da imamo te podatke. Katego-
rizacija je krasno ogledalo naših cest, če 
se še to doda, bi imeli večji pregled nad 
kvaliteto njihove urejenosti," je dodal. 
Da bi bilo dobro, da bi se uredile ceste, ki 
so v zasebni lasti, se je strinjal tudi Ivan 
Špenko (DeSUS) in dodal, da se zaveda, 
da to ni lahka naloga.

LOKACIJSKA PREVERITEV ZA OBMOČJE 
NEKDANJEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA

Sprejeli so predlog Sklepa o lokacij-
ski preveritvi v enoti urejanja prostora 
ME_1565. Gre za območje ob državni ce-
sti, kjer je bil nekoč zdravstveni dom. S 
tem sklepom se dovolijo določena od-
stopanja od določil Občinskega prostor-
skega načrta. Prvo je vezano na vrste 
dopustnih dejavnosti. Pri izračunu dele-
žev dejavnosti se upošteva maksimalna 
dopustna izraba. Drugo se dotika izrabe 
prostora in velikosti objektov (faktor za-
zidanosti). Ta se na območju zazidanosti 
poveča na 0,5 (prej 0,4), izrabe pa na 1,2 
(prej 0,8). Etažnost stavb na območju lo-
kacijske preveritve je lahko največ P+4. 
Glede na konfiguracijo terena v brežini 

DVAJSETA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Nižje nadomestilo za nezazidana  
stavbna zemljišča
Na dnevnem redu zadnje seje občinskega sveta v letu 2021 je bilo kar dvajset točk.

Štiri leta bo, odkar so podrli nekdanji Sokolski dom v Medvodah (rušitev je potekala poleti 
2018, na sliki). Investitor načrtuje gradnjo stanovanjsko-poslovnega kompleksa.

Na podlagi analize odmere 
nezazidanih stavbnih zemljišč 
in učinka, ki ga je prinesel 
sprejem odloka v letu 2019, 
je občina predlagala znižanje 
vrednosti točke nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za 
nezazidana stavbna zemljišča za 
15 odstotkov.
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je klet lahko delno ali v celoti vkopana. 
Upošteva se višinski gabarit okoliških 
stavb. Tretje odstopanje pa je pri legi 
objektov. Odmik novozgrajenega objek-
ta na stranici parcele, s katere je direk-
ten vhod v garažo, mora biti vsaj tri me-
tre od roba vozišča (prej sedem metrov). 
Investitor želi na to območje umestiti 
stanovanjsko-poslovni kompleks. V po-
stopku so bila pridobljena vsa potreb-
na pozitivna mnenja nosilcev urejanja 
prostora, naknadno se je naredila še 
študija osončenja, vpliva na sosednje 
objekte in študija erozijske ogroženo-
sti. Kot je povedala Špela Kragelj Bračko 
iz podjetja Protim Ržišnik Perc, kjer so 
izdelali elaborat za postopek lokacijske 
preveritve, ta odstopanja ne bodo imela 
negativnih vplivov na okolje. "Gre za ob-
močje na vstopu v Medvode, ki trenutno 
predstavlja degradirano območje, na 
katero ima investitor željo umestiti gra-
dnjo. Zanjo je izdelal variantne rešitve 
možne pozidave, preveril, kaj se na tem 
območju lahko naredi, in izbrana vari-
anta, ki je zanj najustreznejša, odstopa 
od prostorskih izvedbenih pogojev, ki 
jih določa veljavni prostorski akt, ki je 
na tem delu občinski prostorski načrt. 
Zato smo mi izdelali elaborat lokacij-
ske preveritve, v katerem pojasnjujemo 
ta odstopanja, skladno z zakonodajo 
naštejemo in obrazložimo, s kakšnega 
stališča so primerna in zakaj je temu 
možno ugoditi. Prostorski preskus, ki 
je bil narejen, predvideva, da se gradnja 
izvede v dveh fazah. Projekt, ki je bil tu-
kaj uporabljen, bo verjetno spremenjen. 
Investitor ne bo vložil enakega projek-
ta, kot je v tem elaboratu," je pojasnila 
Kragelj Bračkova in podarila, da gre za 
odstopanja od prostorskega akta, ne za 
projektiranje ali gradbeno dovoljenje. 
"Da se sklep, ki dopušča ta odstopanja, 
sprejme, pomeni za investitorja samo 
to, da lahko skladno s temi odstopanji 
pripravi projektno dokumentacijo in 
nadalje projekt vloži za gradbeno dovo-
ljenje." Mirko Javeršek, predsednik Od-
bora za urejanje prostora in ekologijo, je 

pojasnil, da so sprejeli predlog sklepa. 
"Razprava na odboru je bila temeljita. 
Na koncu smo se strinjali z že poveda-
nim in ugotovljenim. Več vprašanj je 
bilo tudi glede parkirišč v centralnem 
in stanovanjskem delu. Ta del je ostal 
kot prej, spremembe so bile umaknje-
ne, tako da sta ostali dve parkirni me-
sti na stanovanje. Odbor potem ni imel 
nobenih zadržkov," je pojasnil Javeršek. 
Špela Kragelj Bračko je v razpravi med 
drugim še pojasnila, da je sklep o lo-
kacijski preveritvi veljaven dve leti. 
"Investitor mora v roku dveh let vložiti 
projekt za gradbeno dovoljenje, da mu 
ta odstopanja še vedno veljajo. Kar se 
tiče terminsko, je to vezano na samo 
gradnjo. Z lokacijsko preveritvijo se to 
ne določa. Investitor je izkazal interes, 
da na tem območju gradi, izbral je neko 
rešitev, ki mu je blizu, oziroma kaj želi 
narediti. To je predstavljeno tudi kot 
osnova tega elaborata. Predstavljam si, 
da se bo želel maksimalno približati tej 
rešitvi. Tudi zato je šel v postopek same 
lokacijske preveritve. Postopek lokacij-
ske preveritve je dolgotrajen, tale pote-
ka že skoraj leto in pol, za tem stojijo 
tudi določeni stroški. Verjamem, da si 
želi investitor izvesti približek projekta, 
kot je tukaj predstavljen." 

NIŽJA VREDNOST TOČKE ZA  
NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli 
predlog Sklepa o vrednosti točke za iz-
račun nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča v Občini Medvode za leto 
2022. Kot je pojasnjeno, se na podlagi 
analize odmere nezazidanih stavbnih 
zemljišč in učinka, ki ga je sprejem od-
loka v letu 2019 prinesel, predlaga zni-
žanje vrednosti točke nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za nezazi-
dana stavbna zemljišča za 15 odstotkov. 
Letna vrednost točke nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za nezazi-
dano stavbno zemljišče se tako določi v 
višini 0,003091 evra. Vrednost točke za 
zazidana stavbna zemljišča ostaja ena-

ka, kot je bilo določeno z odlokom v letu 
2019, in sicer 0,003636 evra. Z znižanjem 
vrednosti točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča za 
nezazidana stavbna zemljišča se bodo 
znižali prihodki v občinski proračun. 
Ocenjujejo, da bo višina tako pridoblje-
nih sredstev ob popolni izterjavi, ki jo 
vrši Finančna uprava RS, v tem prora-
čunskem letu manjša za okrog 54 tisoč 
evrov.
Po hitrem postopku so sprejeli predlog 
Odloka o spremembi in dopolnitvi Od-
loka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
šport, turizem, kulturo in mladino Med-
vode. Dodali so mu še socialnovarstvene 
storitve. V povezavi s to novo dejavnostjo 
Javnega zavoda Sotočje so sprejeli tudi 
Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč 
družini na domu v občini Medvode in 
predlog Sklepa o soglasju k ceni stori-
tve te pomoči. Občina Medvode subven-
cionira ceno storitve pomoč družini na 
domu v višini 100 odstotkov stroškov za 
vodenje in koordiniranje neposrednega 
izvajanja storitve in v višini 73,6 odstot-
ka stroškov za neposredno izvajanje sto-
ritve na domu uporabnikov. Kot je poja-
snjeno, si na občini želijo, da bi število 
uporabnikov storitve z novim izvajalcem 
ostalo vsaj takšno kot v preteklih letih in 
cena storitve ne bi vplivala na njihovo 
odločitev o pomoči. Cena za uro storitve 
od ponedeljka do sobote ostaja enaka 
(5,87 evra), ob nedeljah (8,20 evra) in pra-
znikih (8,77 evra) pa je nekoliko nižja. V 
proračunu za leto 2022 je za to storitev 
zagotovljenih 160 tisoč evrov, ocenjujejo 
pa, da bo do konca leta treba dodati še 
okrog 30 tisoč evrov.
V osnutku so sprejeli Odlok o organizi-
ranju in izvajanju javne gasilske službe, 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju kulturne 
dediščine, Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
nagrad študentom v občini Medvode 
in Pravilnik o sofinanciranju obnove 
zunanjega ovoja stavb mestnega jedra 
Medvod.
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Na podlagi prejetih poročil o spremlja-
nju zdravstvene ustreznosti pitne vode 
iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) 
in javnih vodovodnih sistemov (VS) 
uporabnike obveščamo, da je zaradi 
varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen 
oziroma začasen ukrep prekuhavanja 
pitne vode in da je zato treba do na-
daljnjega vodo za uporabo v prehramb-
ne namene obvezno prekuhavati iz 
naslednjih VVS in VS: VVS Žlebe - Seni-
čica (Žlebe), VVS Vaše – le hiše, ki niso 
priključene na javni vodovodni sistem, 
VVS Sora – le hiše, ki niso priključene 
na javni vodovodni sistem, in VS Golo 
Brdo – Polana. Poročila o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz 
posameznih VVS in VS ter poročila o 
preskusih posameznih vzorcev pitne 
vode so stalno dostopna na spletnih 
straneh Občine Medvode (http://www.
medvode.si/objave/31). Navodila, pri-
poročila in mnenja glede vzdrževanja 
sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hi-
šnih vodovodnih sistemov so objavlje-
na na spletnih straneh Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (http://www.
nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/
pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-jav-
nost). Občina Medvode

Obvestilo

MAJA BERTONCELJ

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je prisluhnila 
pobudam lokalne skupnosti za izboljšanje varnosti na držav-
ni cesti ob Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik. Izbrani iz-
vajalec bo začel graditi krožišče na mestu sedanjega križišča 
proti Smledniku in Dragočajni. 
Zunanji premer krožnega križišča bo 32 metrov. Ob njem bosta 
na novo zgrajena pločnik in kolesarska steza. Na vseh štirih 
krakih bodo urejeni prehodi za pešce in kolesarje. Zgradili bodo 

tudi dve novi avtobusni postajališči zunaj vozišča ter ustrezno 
podaljšali pločnik do novih postajališč. Izvedena bo tudi ustre-
zna navezava na obstoječo cesto proti vasi Smlednik. Z javnim 
naročilom je bilo izbrano podjetje Mapri Proasfalt, vrednost 
pogodbenih del pa je 623.999,97 evra, od tega je delež Občine 
Medvode 98.357,08 evra, večino del v vrednosti 525.642,89 evra 
pa bo financirala Direkcija RS za infrastrukturo. Po izgradnji 
krožišča bo sledila rekonstrukcija ceste proti Dragočajni, ka-
sneje pa še proti Smledniku. V času gradnje krožišča bo vzpo-
stavljena polovična zapora državne ceste Medvode–Vodice, ki 
bo urejena s semaforjem ali ročnim usmerjanjem prometa. 
V prvi fazi, ko bo potekala gradnja kraka proti Dragočajni, bo 
vzpostavljena delna in popolna zapora ceste proti Dragočajni. 
V času popolne zapore bo dostop do Dragočajne mogoč po cesti 
mimo Kanuja in po cesti Valburga–Trboje. V drugi fazi bo po-
tekala gradnja kraka proti Smledniku s predvideno vzpostavi-
tvijo delne zapore ceste proti Smledniku z možnim obvozom 
po gradbišču. V času asfaltiranja bo vzpostavljena popolna za-
pora. Dela bodo zaključena spomladi. 

Dela bodo končana spomladi
V času gradnje krožišča v Smledniku bo vzpostavljena polovična zapora  
državne ceste. 

ROBERT PEKLAJ

Mejni stereotipi so vzorci, ki ločujejo. In 
ko se ti vzorci namnožijo, stigmatizirajo 
– zaznamujejo. Posameznike, družine, 
družbo, ljudi ... Kje pa vi vidite meje? Kje 
opazite vzorce? Kateri obrazec je meja 
vaše strpnosti? Se vam je ob tem utrnila 
kakšna misel ali ideja?
Ni vam treba pisati niti govori-
ti. Samo fotografirajte in sodeluj-
te v fotografskem natečaju projek-
ta Lens&Harmony, ki ga organizira 
Mednarodni odbor Medvode. Najbolj-
ših 20 fotografij bo kot fotografska raz-
stava obiskalo vsa sodelujoča mesta. 
Sodelujejo lahko vsi prebivalci sodelu-
jočih mest (Nidda, Crest, Ponte San Ni-
colo in Medvode), tako ljubiteljski kot 
profesionalni fotografi. Pri fotografira-
nju iščite motive, ki so tako ali drugače 
povezani z mejami – fizičnimi in v gla-
vi. Največ pet fotografij lahko pošljete 

do petka, 1. aprila 2022, na elektronski 
naslov mednarodni.odbor@medvode.
si v ustrezni obliki in ločljivosti. Bolj 
natančna navodila o tehničnih zahte-
vah in kaj mora vsebovati prijava, si 
lahko preberete na FB-strani #MOMed-
vode in na Instagram profilu #momed-
vode. Na omenjenih družbenih omrež-
jih lahko tudi preberete več informacij 
o samem projektu Lepota harmonije 
(Lens&Harmony).
Ne pozabimo, da je cilj projekta spodbu-
janje medkulturnega dialoga in med-
sebojnega razumevanja ter boj proti 
stigmatizaciji vseh manjšin, od naro-
dnostnih do migrantov in ljudi dru-
gačne barve kože ali drugačnega sve-
tovnonazorskega, verskega ali drugega 
prepričanja. Z udeležbo v projektu, v 
tem primeru na fotografskem nateča-
ju, boste tudi vi prispevali svoj delček k 
odpravi nesmiselnih omejitev oziroma 
stereotipov.

Mejni stereotipi, ujeti v sliki
V okviru projekta Lens&Harmony (Lepota harmonije) 
Mednarodni odbor Medvode razpisuje mednarodni 
fotografski natečaj na temo Mejni stereotipi.

Krajevna skupnost Medvode – center odda poslovni prostor v neto 
izmeri 16 kvadratnih metrov. Poslovni prostor je na Medvoški cesti 
4 v Medvodah, nasproti Nogometnega igrišča Medvode. Dodatne 
informacije so dosegljive na 041 749 298.

V najem oddajo poslovni prostor
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Na naše uredništvo je prišlo vprašanje Ivana Sabola, ki ga 
zanima, kako je zastavljena dolgoročna politika na področju 
stanovanjske problematike v občini Medvode. Obrnili smo se 
na Občino Medvode, kjer so pripravili spodnji odgovor.

PETNAJST NEPROFITNIH STANOVANJ

Kot pojasnjujejo, je Občina Medvode lastnica petnajstih stano-
vanj, ki jih kot neprofitna v okviru javnih pozivov dodeljujejo 
občanom in družinam. "Pri ocenjevanju vlog se dodatne točke 
dodelijo mladim družinam. Trenutno je zasedenih trinajst od 
petnajstih stanovanj v lasti Občine Medvode. Jeseni smo zato 
objavili Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v na-
jem. Prejeli smo 38 vlog, ki so trenutno v fazi dopolnjevanja 
in pridobivanja podatkov, na podlagi pridobljenih podatkov 
in pravilnika bomo vloge vrednotili, določena bo prednostna 
lista seznama upravičencev, ki bo osnova za dodeljevanje iz-
praznjenih stanovanj v letih 2022, 2023 in 2024. Vsa stanova-
nja v lasti občine so oddana na podlagi javnega razpisa, zato 
so najemne pogodbe sklenjene za nedoločen čas. Pravico do 
prenosa najemnega razmerja v primeru smrti nosilca naje-
mnega razmerja ima eden od uporabnikov, ki po pogodbi že 
uporablja stanovanje. Če tega uporabnika ni, se stanovanje 
odda na novem javnem razpisu," so zapisali.
V nadaljevanju dodajajo, da so upravičenci do neprofitne na-
jemnine najemniki, katerih gospodinjstvo v koledarskem 
letu pred razpisom ne presega zakonsko določenega odstotka 
od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, kar v primeru 
enega člana znaša 200 odstotkov, dveh članov 250 odstotkov, 
treh članov pa 315 odstotkov. Dodatni pogoj je, da ne smejo 
biti lastniki ali najemniki že drugega stanovanja, za katero 
plačujejo neprofitno najemnino, biti morajo občani občine. 
"Drug ukrep, ki ga izvaja Občina Medvode, je subvencija na-
jemnine, ki jo lahko prejmejo upravičenci do neprofitne na-
jemnine. Podatkov za leto 2021 še nimamo zbranih, v letu 
2020 pa je bilo teh 51. Upravičencev do neprofitnega in hkrati 
tržnega dela subvencije pa je bilo 34. Skupaj je znesek za sub-
vencije najemnin v letu 2020 znašal 77.100 evrov. Polovični 
znesek za leto 2020 je občina dobila povrnjen s strani države, 
v letu 2022 pa bo prvič za leto 2021 država občini pokrila celo-
ten znesek subvencij najemnin, kot to izhaja iz Zakona o fi-
nančni razbremenitvi občin. Občine bodo za državo še vedno 
opravljale popis subvencij najemnin in sredstva z nakazova-
njem lastnikom zalagale same," še pojasnjujejo. 

CENE NEPREMIČNIN V OBČINI MEDVODE MED  
NAJVIŠJIMI V DRŽAVI

Kot ugotavljajo, so zaradi ugodne lege občine ob prestolnici v 
občini Medvode cene nepremičnin med najvišjimi v državi. 
"To ne le otežuje nakupe in gradnjo hiš mladim družinam in 
socialno šibkejšim, ampak tudi praktično onemogoča naku-

pe starih ali novih stanovanj Občini Medvode, saj so obreme-
nitve občinskega proračuna previsoke, hkrati pa je ponudba 
na trgu zelo omejena. Z nakupom enega stanovanja bi re-
šili stanovanjsko stisko eni družini ali posamezniku, groba 
ocena vrednosti stanovanj v Medvodah pa se trenutno giblje 
med 100 in 200 tisoč evrov. Za nakup 36 stanovanj, ki bi za-
doščala potrebam na aktualnem javnem razpisu, bi tako po-
trebovali med 3,6 in 7,2 milijona evrov proračunskih sredstev, 
kar močno presega investicijske zmožnosti proračuna Občine 
Medvode," poudarjajo.

STANOVANJSKA PROBLEMATIKA V STRATEGIJAH

Poudarili so še eno od novejših možnosti sodelovanja občine pri 
reševanju stanovanjske problematike, in sicer je javno-zasebno 
partnerstvo, pri katerem občina sodeluje z vložkom v obliki pri-
mernega zemljišča za gradnjo. Hkrati pa opozarjajo, da Občina 
Medvode žal ni lastnica zemljišč, ki bi bila primerna za gradnjo 
večstanovanjskih objektov. "Najpogostejša oblika reševanja sta-
novanjske stiske mladih družin je tudi v naši občini urejanje 
stanovanj v nezasedenih zgornjih nadstropjih ali mansardah 
družinskih hiš v lasti staršev, gradnja prizidkov k obstoječim 
stanovanjskim hišam ali gradnja novih hiš na zazidljivih ze-
mljiščih v družinski lasti. Trg najemnih stanovanj je v naši obči-
ni dokaj nerazvit oziroma se počasi razvija v zadnjih letih." 
Stanovanjska problematika je obravnavana tudi v Strategiji 
za mlade v občini Medvode za obdobje 2020–2024, ki je bila 
potrjena na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Medvode 
18. decembra 2020. Prav tako, kot pojasnjujejo, bo obravna-
vana v Strategiji starosti prijazne usmeritve in aktivnosti 
v občini Medvode do leta 2025, ki je v pripravi. V njej bodo 
predstavljeni vsi obstoječi in načrtovani ukrepi namenjeni 
starejšim ter tudi demografski kazalniki za občino Medvode. 
Obravnavo strategije načrtujejo v letu 2022. 

Stanovanjska problematika v občini
Za nakup 36 stanovanj, ki bi zadoščala potrebam na aktualnem javnem razpisu 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bi občina potrebovala med 3,6 in 7,2 
milijona evrov proračunskih sredstev, kar presega investicijske zmožnosti proračuna.

Tudi zaradi ugodne lege ob prestolnici so v občini Medvode cene 
nepremičnin med najvišjimi v državi.
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Slovesnost na Sv. Jakobu 26. decembra je 
bila tudi tokrat osrednja občinska slove-
snost v počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti – drugo leto zapored zaradi 
covida-19 v virtualni obliki. Predvajana 
je bila na TV Medvode in spletnih kana-
lih Občine Medvode in Javnega zavoda 
Sotočje Medvode.

SPOMINI NA LETA IN DESETLETJA,  
KO SMO O SAMOSTOJNOSTI SANJALI

Pozdravni nagovor je imel župan Med-
vod Nejc Smole. Zaključil ga je z željo, 
da bi zmogli potisniti ob stran vse tisto, 
kar nas deli, in da bi v trenutkih veli-
kih preizkušenj skupaj slavili enotnost, 
ki nas edina more popeljati do novih 
skupnih zmag. Slavnostni govornik pa 
je bil Tomaž Kunstelj, diplomat, vele-
poslanik Republike Slovenije v Italiji in 
redni udeleženec prireditev na Sv. Ja-
kobu. "Tridesetletnica samostojne slo-
venske države v vsakem od nas prebuja 
spomine na leta in desetletja, ko smo o 
samostojnosti le sanjali in ko je bila de-
mokracija ideal, ki ga je bilo treba iskati 
v tujini. Zato se danes, ko je mogoče že 
z nekaj zgodovinske distance gledati na 

osemdeseta in začetek devetdesetih let, 
veselje meša tudi s ponosom. Ponosom, 
da smo izkoristili edinstveno okence v 
zgodovini starega kontinenta ter v valu 
demokratičnih sprememb, ki jih je naj-
bolj nazorno prikazal padec berlinskega 
zidu, s prvimi demokratičnimi volitva-
mi po drugi svetovni vojni 8. aprila 1990 
tlakovali pot do plebiscitarnega razmi-
sleka o svoji prihodnosti 23. decembra 
istega leta ter uveljavitvi samostojne 
Slovenije šest mesecev kasneje; 23. de-
cember 1990 igra v prepletu dogodkov, 
pomembnih za nastanek samostojne in 
suverene Republike Slovenije, osrednjo 
vlogo, saj je predstavljal ključni temelj-
ni kamen za prvo samostojno državo 
Slovencev. Izjemno legitimnost rezulta-
tu plebiscita je dala udeležba, saj se je 
glasovanja udeležilo 93,2 odstotka vseh 
volilnih upravičencev, od tega se jih je 
95 odstotkov odločilo za samostojno in 
neodvisno Slovenijo. Množična udelež-
ba na glasovanju in tako rekoč popolna 
podpora nastanku samostojne države 
so po razglasitvi rezultatov 26. decem-
bra odprli vrata uresničitvi plebiscitar-
ne odločitve ter razglasitvi samostoj-
nosti 26. junija 1991. A samostojnost ni 
zgolj posledica odločitev v letu 1990 in 
1991. Slovenski duh se je uresničil v tem 
obdobju, saj je do takrat že več kot tisoč-
letje iskal pot za bolj konkretno obliko 
samobitnosti, a je vedno obstal v nekem 
konglomeratu, ki so ga oblikovali raz-
lični imperiji ali več različnih oblik dr-
žave južnoslovanskih narodov v 20. sto-
letju," je uvodoma dejal Tomaž Kunstelj. 

OBRAČUN OPRAVLJENEGA DELA

Obletnico je izkoristil tudi kot priložnost 
za obračun opravljenega v letih samo-
stojnosti: "Po eni strani smo lahko zado-

voljni zaradi uveljavitve Republike Slove-
nije v mednarodnem prostoru v zadnjih 
tridesetih letih. Naj pri tem omenim 
zaključevanje uspešnega predsedovanja 
Svetu Evropske unije, ki se bo zaključi-
lo 31. decembra, ali nizko brezposelnost, 
gospodarsko rast ter ekonomski razvoj; 
pa vse do dosežkov slovenske znanosti 
ali kulture in športa. Ob hvaležnosti za 
mir, varnost ter blaginjo oz. izjemen dvig 
življenjskega standarda v zadnjih dese-
tletjih smo po drugi strani lahko tudi za-
skrbljeni zaradi vsega tistega, kar nam 
v letih samostojne države oz. v zadnjem 
letu ni najbolj uspelo. Zaradi izzivov, 
pa ne samo tistih, povezanih s pande-
mijo, ki je ohromila ves svet, se od nas 
samih pričakuje še več odgovornega is-
kanja skupnih imenovalcev pri vodenju 
in usmerjanju države, saj bomo znotraj 
Evropske unije in tudi v celotni medna-
rodni skupnosti dolgoročno 'stali inu ob-
stali' le v primeru, ko bomo najprej med 
sabo oz. znotraj slovenske družbe uspeli 
poiskati tiste točke, ki nas povezujejo, ne 
pa ločujejo. Ko bo blaginja celotne sku-
pnosti na prvem mestu in ko pogled na 
polpreteklo zgodovino ne bo razlog za iz-
ključujočo retoriko v domačem javnem 
prostoru, bomo lahko v mednarodno 
skupnost vtisnili še vidnejši pečat."
Program je bil preplet domoljubnih pe-
smi, recitacij in govorov. Nastopila je 
Vokalna skupina Cantate Domino, reci-
tatorki Mojca Poredoš in Anica Horvat, 
povezovalca pa sta bila Lina Potočki Voz-
ny in Urban Pipan. Soorganizatorji slove-
snosti, za katero sta scenarij pripravila 
dr. Mojca Poredoš in Iztok Pipan, so bili 
Občina Medvode, Javni zavod Sotočje 
Medvode, Organizacijski odbor Sv. Jakob 
1990 in Televizija Medvode. Slovesnost si 
še vedno lahko ogledate na spletu.

Veselje se meša 
s ponosom
Osrednja občinska 
slovesnost v počastitev 
dneva samostojnosti 
in enotnosti je bila na 
Sv. Jakobu, potekala je 
virtualno.

Slavnostni govornik je bil Tomaž Kunstelj, diplomat, veleposlanik Republike Slovenije v Italiji.

Praznovanja dneva 
samostojnosti in enotnosti 
na Sv. Jakobu imajo najdaljšo 
tradicijo v Sloveniji. Drugo 
leto zapored je bila slovesnost 
virtualna, kar nekaj domoljubov 
pa je 26. decembra vseeno 
prišlo na Sv. Jakob, med njimi 
tudi prvi predsednik slovenske 
vlade Lojze Peterle. V tamkajšnji 
cerkvi je bila sveta maša, ki jo je 
daroval Jože Čuk, župnik Župnije 
Sora.
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DAN

petek, 11. 2. 2022, ob 9.00 in 15.00
mednarodna matura ob 13.00

sobota, 12. 2. 2022, ob 9.00
mednarodna matura ob 11.00

Se vidimo 
na Zoomu

Sledite nam na:

Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj
t: +386 (0)4 281 17 10
f: +386 (0)4 201 22 55
e: gimnazija.kranj@gimkr.si

MATEJA RANT

Z namenom, da bi učenci in dijaki za-
ključnih razredov oziroma letnikov 
lahko zbrali kar največ informacij za 
lažje načrtovanje svoje prihodnje izo-
braževalne poti, bodo 11. in 12. februarja 
na srednjih šolah, fakultetah in visoko-
šolskih zavodih pripravili informativne 
dneve. Že 21. in 22. januarja pa bo na Go-
spodarskem razstavišču potekal sejem 
izobraževanja in poklicev Informativa, 
letos že 14. leto.
Predstavitve srednjih šol v sklopu in-
formativnih dni bodo verjetno tako kot 
lani tudi letos potekale na daljavo, in si-
cer na večini šol v petek ob 9. in 15. uri, v 
soboto pa ob 9. uri; na posameznih sre-
dnjih šolah lahko tudi ob drugih urah. V 

srednjih šolah se na informativne dne-
ve navadno dobro pripravijo, zato lahko 
prihodnji dijaki predstavitve izkoristijo, 
da zberejo kar največ informacij o po-
sameznih šolah, ki jim bodo omogočile 

tudi primerjavo med posameznimi šo-
lami in torej lažjo odločitev za določen 
program. Slovenske univerze, srednje 
šole, gimnazije, višje šole in druge izo-
braževalne ustanove se bodo 21. in 22. 
januarja predstavile tudi na letošnji 14. 
Informativi, tako da bodo mladi dobili 
vse potrebne informacije, ki jih potre-
bujejo pri vpisu in v pomoč pri vpraša-
nju, kam naprej, obljubljajo organiza-
torji. Predstavitve bodo letos potekale 
v "hibridni" predavalnici – v živo s pre-
nosom po spletu. Za pomoč pri iskanju 
informacij so na portalu dijaškisvet.si 
pripravili dvanajst vprašanj, na katera 
morajo na informativnih dnevih mladi 
dobiti odgovore: od tega, kakšni so po-
goji za napredovanje, kakšen je urnik 
in kakšni so izbirni predmeti, do tega, 
kako je z zaposlitvijo po koncu izobraže-
vanja oziroma z nadaljnjim izobraževa-
njem. Tako učencem kot dijakom zato 
svetujejo, naj na informativnih dnevih 
čim več sprašujejo ter naj bodo z vpra-
šanji pogumni, saj bodo morda z odgo-
vorom na njihovo vprašanje odgovorili 
še komu drugemu, ki bo takrat obiskal 
informativni dan. Nobeno vprašanje ni 
neumno ali nesmiselno, še poudarjajo.

Čas za zadnji razmislek
Predvidoma še v januarju bodo na ministrstvu za 
izobraževanje objavili razpis za vpis novincev v srednje 
šole in dijaške domove, ki mu bodo sledili še razpisi za 
višješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje. 

Za pomoč pri iskanju informacij 
so na portalu dijaškisvet.si 
pripravili dvanajst vprašanj, na 
katera morajo na informativnih 
dnevih mladi dobiti odgovore: 
od tega, kakšni so pogoji za 
napredovanje, kakšen je urnik 
in kakšni so izbirni predmeti, 
do tega, kako je z zaposlitvijo 
po koncu izobraževanja oziroma 
z nadaljnjim izobraževanjem.
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V Šolskem centru Škofja Loka imajo dijaki 
možnost uresničiti svoje ideje, sprostiti svojo 
ustvarjalnost, sodelovati v skupini ter z zuna-
njimi partnerji in stopiti na svojo podjetniško 
pot pod mentorstvom dobrih učiteljev. Če 
imate močno željo, če ste navdušeni, vedo-
željni, delavni in vztrajni, je to prava šola za vas.
Dijaki imajo priložnost, da že v času srednje šole 
razvijajo svojo inovativnost, ki jo v zaključ
nem letniku združijo s svojo podjetnostjo. 
Tako ustanovijo čisto pravo dijaško podjetje 
in izdelajo produkt, s katerim se lahko udele
žijo tekmovanja JA Slovenija. V zadnjih letih je 
v Šolskem centru Škofja Loka, Srednji šoli za 
lesarstvo, nastalo kar nekaj dijaških podjetij, ki 
še danes obstajajo in uspešno poslujejo. To so 
lebdeči lončki za rože Tegl'c, lesene ambi-
entne lučke Lamp'ca (podjetje je nato prišlo 
še v finale tekmovanja POPRI, ki je tekmovanje 

za najboljšo podjetniško idejo med mladimi), v 
šolskem letu 2020/21 pa se je pridružilo še pod
jetje Kuligram. Prostovoljni gasilci in dijaki Sre
dnje šole za lesarstvo Jernej Tičar, Miha Jereb, 
Klemen Jerič in Matevž Snedec so pod men
torstvom Petra Kurnika razvili igro, s katero 
se uporabnik seznani s pomembnimi informa
cijami v zvezi s požarno varnostjo v turističnih 
objektih, za nagrado pa v igri dobi wifi kodo za 
internet. V kategoriji »podjetje leta 2021« so 
dosegli drugo mesto, v kategoriji »slovenski 
izum« pa celo prvo mesto. Kuligramovci pri
znavajo, da je bilo vloženega veliko truda, da so 
prihajali novi in novi izzivi in da so nekje na pol 
poti že skoraj obupali. Vendar po zaslugi men
torja so vztrajali, za kar so bili tudi nagrajeni. 
Tudi v Srednji šoli za strojništvo vsako leto 
dosežejo vidne rezultate na nacionalnem tek
movanju Moje podjetje JA Slovenija. V letu 
2020 je dijaško podjetje RECOLOR pridobilo 
naziv Podjetje leta – izdelali so pločevinko 
za večkratno polnjenje in navdušili komisijo s 

svojo inovativnostjo. Janez Poklukar, Jakob 
Kalan in Martin Fajfar so dosegli tudi drugo 
mesto v kategoriji Reklamni film, tretje mesto 
v kategoriji Inovativnost ter drugo mesto v 
kategoriji Mentorji programa. Uspeh Srednje 
šole za strojništvo je dopolnilo podjetje Sesal-
ko s tretjim mestom v kategoriji Krožno go-
spodarstvo. Podjetje RECOLOR je zastopalo 
državo Slovenijo na evropskem tekmovanju, 
ki je potekalo virtualno iz Lizbone v organizaciji 
JA Portugal. V letu 2021 pa je bilo naše najbolj 
uspešno dijaško podjetje LePoŠe, ki je izdelalo 
ovitek za mobilni telefon in bančne kartice, 
ki preprečuje elektromagnetno sevanje in hkra
ti varuje tudi vaše podatke na bančni kartici. Di
jaki skupine LePoŠe: Urban Frčej, Urban Meze, 
Matevž Benedičič in Luka Vidic so zmagali v 
dveh kategorijah: Alumni in Reklamni film, 
v kategoriji  I feel Slovenia pa zasedli drugo 

mesto. Zelo lepo predstavitev in zelo dobro 
sestavljeno poročilo so imeli tudi člani podjetja 
SLampO, ki so izdelali lično lučko v obliki Alja
ževega stolpa, ki hkrati nudi tudi možnost shra
njevanja slik. Uspeh naše šole so v kategoriji 
Inovativnost dopolnili dijaki iz podjetja SKI 
BIKE, ki so zasedli tretje mesto.
V novembru 2020 so se naši dijaki udeležili 
tudi inovacijskega kampa v organizaciji JA 
Slovenija. Da imamo res inovativne dijake, je 
dokazala skupina Repellboards, ki je z idejo o 
elektromagnetni tipkovnici (elektromagnetno 
ploščo in tipkami iz monopolarnih magnetov) 
dosegla drugo mesto. 
Na Srednji šoli za strojništvo vsako leto orga
niziramo inovacijski kamp za naše dijake, kjer 
s pomočjo vrhunskih strokovnjakov razvijajo 
in oblikujejo rešitev na zastavljeni izziv znane
ga podjetja. Letos je izziv zastavil g. Boštjan 
Reberšek iz podjetja Marmor Hotavlje, ki je 
prejelo naziv gorenjska gazela za leto 2020 in 
kasneje še bronasta gazela. Zmagala je ideja 

o uporabi odpadnega zmletega marmorja za 
izdelavo pripomočkov za fitnes.

V šolskem letu 2020/21 je kar 37 dijakov 
Sred nje šole za strojništvo pridobilo certifi-
kat iz podjetništva – ESP certifikat.
Zato smo prepričani, da boste zadovoljni, če se 
odločite za Šolski center Škofja Loka, seveda 
če vas zanima lesarstvo, tapetništvo ali strojniš
tvo.

Šolski center Škofja Loka je sodoben in 
prijazen center z dolgo tradicijo, ki vključuje:
• Srednjo šolo za strojništvo z dijaškim domom,
• Srednjo šolo za lesarstvo,
• Višjo strokovno šolo za strojništvo in lesarstvo,
• Medpodjetniški izobraževalni center.

Obe srednji šoli ponujata programe nižjega, 
poklicnega, poklicnotehniškega in srednjega 
strokovnega izobraževanja in usposabljata za 
različne poklice.

Srednja šola za strojništvo:
• strojni tehnik, SSI in PTI,
•  oblikovalec kovin – orodjar, tudi vajeniška 

oblika*,
• inštalater strojnih inštalacij,
• strojni mehanik – tudi vajeniška oblika*,
• avtoservisni tehnik, PTI,
• avtoserviser – tudi vajeniška oblika*,
• avtokaroserist – tudi vajeniška oblika*,
• pomočnik v tehnoloških procesih.

Srednja šola za lesarstvo:
• lesarski tehnik, SSI in PTI,
• mizar – tudi vajeniška oblika*,
• tapetnik,
• obdelovalec lesa.

*Vajeniška oblika izobraževanja:
•  pogoj za vpis je sklenjena pogodba z 

delodajalcem, 
•  praktično usposabljanje se izvaja samo 

pri delodajalcu in obsega polovico časa 
izobraževanja, 

• poklicno usposabljanje je denarno nagrajeno.

Dijaški dom: 
•  omogoča bivanje dijakom, ki so preveč 

oddaljeni od šole, v času šolanja skuša biti 
»drugi dom«. 

Višja strokovna šola:
• inženir strojništva 
• inženir lesarstva

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA – ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

KUL INOVATIVNOST IN PODJETNOST

Vabimo vas na ogled naše spletne strani scsl.si, sledite nam lahko na profilu FB sc.skofjaloka, IG @sc.skofjaloka in kanalu YT scskofjaloka.

Igra Kuligram LePoŠe
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Vpis na Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj (GFP) 
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se dijaki šolajo v štirih gimnazijskih programih, ki se zaključijo 
s splošno maturo: gimnaziji, športnem oddelku gimnazije, ekonomski gimnaziji in športnem 
oddelku ekonomske gimnazije. Trudimo se ustvariti takšne pogoje dela, da mladi razvijajo 
ustvarjalnost na različnih področjih. Naši dijaki dosegajo vrhunske rezultate v športu, umetno
sti, podjetništvu …

    Prešernova gimnazija je na Gorenj-
skem in tudi v širšem slovenskem pro-
storu poznana po odličnem delu z di-
jaki športniki. Težko je našteti vse naše 
nekdanje in sedanje dijake, ki nas nav-
dušujejo s športnimi uspehi: od nosilcev 
olimpijskih odličij Primoža Rogliča, Pe
tra Prevca, Žana Koširja, Vesne Fabjan 
do ostalih izjemnih športnikov Anžeta 
Laniška, Anamarije Lampič, Domna 
Prevca, Štefana Hadalina, Petra Jo
hna Stevensa, Nike Križar … in nekda-
njih športnikov, danes pa odličnih tre-
nerjev Grega Žemlje, Roberta Hrgote 
… Že več kot desetletje smo edina stro-
kovna gimnazija v Sloveniji s športnim 
oddelkom. V šolskem letu 2021/22 smo 
pridobili nov program, športni odde
lek gimnazije. Za delo s športniki smo 
prejeli certifikat Športnikom prijazno 
izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpij-
ski komite Slovenije in smo ga v šolskem 
letu 2021/22 uspešno obnovili. 
    Naše gimnazije ne obiskujejo samo 
uspešni športniki, ampak se na njej šola-
jo tudi odlični umetniki, podjetniki, pre-
jemniki Michelinovih zvezdic … Ustva-
rili smo prvo stalno didaktično zbirko 
umetniških del na srednji šoli. Člani 
Likovnega društva Kranj so pod men-
torstvom akademskega slikarja Klavdija 
Tutte donirali svoja dela. Izvrstna ume-
tniška zbirka, ki je nastajala več let, je 
zbrana na 1500 kvadratnih metrih šol-
skih hodnikov, v njej je poleg del dijakov 
predstavljenih 40 umetnikov in več kot 
100 umetniških del. Uspešni so tudi naši 
glasbeniki. Trenutno se maturant Jernej 
Mišič, ki je osvojil naslov najboljšega har-
fista v državi, vzporedno šola. Poleg naše 
gimnazije v italijanskem Vidmu na kon-
servatoriju obiskuje še akademski študij. 
Naši dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno 
šolali, so postali celo zlati maturantje.
     Mnogi dijaki svojo vizijo uresničuje-
jo v podjetniških vodah. Naj omenimo 
samo nekdanja dijaka Vladimirja Ba

lukčića in Mihaela Mirta, ki sta razvila 
eAsistenta, pripomoček, s katerim se 
vsakodnevno srečuje okoli 500 sloven-
skih in avstrijskih šol, dijakov in njihovih 
staršev.
     Če želijo dijaki biti uspešni in zado-
voljni v svojem poklicu, ki ga danes ver-
jetno še ne poznajo, morda sploh še ne 
obstaja, a skoraj zagotovo ne bo edini, ki 
ga bodo v življenju opravljali, gimnazij-
ski program s svojo splošnostjo in širino 
omogoča najširše možnosti izbire po-
klica po štirih letih šolanja. To velja tako 
za program gimnazije kot ekonomske 
gimnazije. Večinoma dijaki po uspešno 

opravljeni maturi nadaljujejo šolanje 
na univerzi ali visokih in višjih šolah. V 
gimnaziji pridobljeno znanje omogoča 
mladim potrebno osnovo tudi za uspe-
šne lastne podjetniške ideje in izzive. 
Gimnazijsko znanje je neprecenljiva po-
potnica za življenje, na katero se lahko 
naložili formalno in vse pomembnejše 
neformalno znanje.

      Na GFP se nam zdi najpomembneje, 
da dijaki pridobijo poleg dobrih ocen 
in uspeha na maturi toliko znanja, po-
guma in podjetnosti, da želijo in upajo 
razviti svoje potenciale. 
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MOJCA FURLAN

V zadnjih tednih smo v naši občini našli 
več hudo poškodovanih živali. Nanje so 
opozorili krajani, ki jim trpljenje živali 
ni sprejemljivo. 
V mrazu pod lediščem smo pomagali 
dvomesečnemu slabo hranjenemu mla-
diču, več dni je begal od hiše do hiše in 
mijavkal, da bi priklical (verjetno) sa-
mico. Mladiče smo reševali iz podvozja 
avtomobilov, iz motorjev avtomobila, 
kamor se mačke hodijo gret, čaka jih bo-
leča smrt. Mačke in pse, ki so pobegnili 
zaradi strahu ob pokanju ognjemetov in 
petard, smo pobirali iz cestišč glavnih 
cest, tako v Mednem kot na gorenjki in v 
Goričanah, žal večini ni bilo več pomoči. 
Mačji mladič bi moral biti vsaj do treh 
mesecev v svojem leglu na varnem v 
domu in namestitvi na temperaturi nad 
15 stopinjami. Reševali smo tačko prija-
zni (lastniški) mački, imela je že razšir-
jeno gangreno. Neizmeren trud in stro-
kovnost veterinarjev ter plačilo ustrezno 
visokega računa s strani društva Reks in 
Mila je žival rešilo amputacije. Bolečine, 

ki so normalnemu človeku z nekaj ma-
lega empatije težko opisljive, je dlje časa 
trpel tudi samec, ki je imel star zlom če-
ljusti, ki je bila že zaraščena tako, da je 
imel gobček odprt, ni ga mogel zapreti, 
tudi jesti ni mogel. 
Zakaj je tako trpljenje potrebno? Živali 
ne morejo biti prepuščene cesti. Ko jih 
doleti bolezen ali poškodba, lastnik ču-
dežno izgine. Ponovno poudarjamo, da 
je žival odgovornost za 15 ali 20 let, in ne 
trenutno razvedrilo ali igrača za otroke. 
Otroci brez konkretne pomoči staršev za 
žival ne morejo skrbeti sami, lahko pa 
ob živali pridobijo ogromno pozitivnih 
delovnih navad, razvijajo sočutje, razu-
mejo potrebe drugega živega bitja. Do-
kazano je, da živali izboljšujejo psihično 
počutje skrbnika. Vendar pa jim mora-
mo zagotoviti varnost, družbo človeka 
ali več živali, ustrezno hrano, dovolj 
čiste vode (ne zmrznjene in umazane 
več dni), redno omogočanje naravnega 
vedenja, igre, sprehodov. Psu največ na 
svetu pomeni, da je s svojim človekom. 
Zunanji pes to bližino dobi za uro, dve na 
dan, na sprehodu, če ima srečo. Notranji 
pes je večino dneva s svojim lastnikom, 
tudi če je druženje večino časa pasiv-
no, je vedenjsko ogromna razlika med 
zunanjim in notranjim psom. Notranji 
pes ima veliko tesnejši odnos s svojim 

lastnikom, je samozavestnejši in bolj 
zadovoljen, ne dela škode iz dolgočasja. 
V mrzlem zimskem času je sočutno in 
razumno, da vsem živalim omogočimo 
bivanje na toplem. Za pse mladiče je 
to tudi zakonska obligacija. Privajanje 
na zunanje bivanje sredi zime ni pri-
merno. Če v hiši ne najdete nobenega 
kotička vsaj za čez noč, mora biti uta 
izolirana in dvoprekatna, napolnjena s 
senom, ne z odejo. Pse vzgajamo z lepo 
besedo in pozitivno spodbudo, vpitje je 
preživeto.
Tudi za divje živali je zima težek čas. Pse 
imamo ves čas na povodcu, da ne podi-
jo živali, ki s tem oslabijo tudi do smrti. 
Živali čutijo, veliko razumejo. Ljudje pa 
žal (še vedno) ne vsi.

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Imeti žival

JOSÉ LUÍS PEIXOTO: MAMA, KI JE DEŽEVALA

Mama, ki je deževala Joséja Luísa Peixota je posebna knjiga. 
Ne le besedilo, tudi ilustracije, ki jih je ustvaril Daniel Silvestre 
da Silva, so izjemne. Risba je realistična, barvno zadržana, a 
izjemno sugestivna. Slike povedo svojo zgodbo, močno jih ču-
timo, knjiga je dvakrat umetniško doživetje. Knjižničarjem, ki 
zaradi narave našega dela vse knjige nekam uvrstimo, se je 
takoj zastavilo vprašanje, na katero polico naj jo postavimo. 
Na prvi pogled je slikanica, a ni le to. Mama, ki je deževala je 
primerna za vse starosti. Lahko je pravljica, lahko je poezija. 
Je hvalnica materinstvu, otrokom in njihovemu odraščanju. 
Je hvalnica brezpogojni ljubezni mater tega sveta. Monsunski 
otrok, junak knjige, odraste ljubljen, se postavi na svoje noge 
in razpre krila, življenje je pred njim. Založbi Malinc, ki deluje 
v Medvodah, čestitke za izbor in hvala, da so knjigo izdali v 
slovenskem jeziku. (Pripravila: Tatjana Mavrič)  

GAJTO GAZDANOV: PRIVID ALEKSANDRA WOLFA

Privid Aleksandra Wolfa je prvi prevod Gajta Gazdanova (1903–
1971) v slovenski jezik. Ruski pisatelj osetskega rodu je po ude-
ležbi v belogardistični vojski leta 1924 emigriral v Pariz. Do 
smrti je bil tudi v Rusiji popolnoma neznan. Napisal je devet 
romanov. Odkrivati so ga začeli po njegovi smrti, danes se do-

gaja plaz prevodov njegovih del v različne jezike. Fabula Privida 
Alesandra Wolfa je izjemna, ukvarja se z eksistenčnimi tema-
mi, npr. kako živeti s tem, da si nekoga ubil, čeprav v položaju, 
v katerem je jasno, da če ne umoriš, boš umorjen. Dogodki mu 
niso pomembni, z besedami ustvarja odzive nanje in bogata 
občutja. Zelo lepo slika vzdušje. Majhen roman v odličnem 
prevodu Boruta Kraševca postane med branjem, ko nas posrka 
v svoj svet, očarljiv. (Pripravila: Tatjana Mavrič)

SELJA AHAVA: PREDEN MOJ MOŽ IZGINE

V zgodbi, ki temelji na resnični življenjski (pre)izkušnji finske 
avtorice, pripovedovalko kot strela iz jasnega zadane može-
va izpoved, da »si je vedno želel postati ženska«. Priča smo 
mirnemu poslavljanju od partnerja, a žena po desetih letih 
mirnega zakonskega življenja takega izdajstva vseeno ne 
more odpustiti. Nemo opazuje, kako njen ljubljeni moški pod 
vplivom hormonske terapije izginja in se spreminja v cvetočo 
zrelo žensko Lili. Z vsako novo spremembo se njej spodmikajo 
tla pod nogami in žalost ob izgubi je podobna globokemu ža-
lovanju za pokojnim. Ker žena vzdušja doma ne prenese več, 
se zateka v prebiranje zgodb o življenju in potovanjih Krištofa 
Kolumba, simbola svetov in uspehov, ki so se z leti prav tako 
izkazali za drugačne. (Pripravila: Mira Vidic)

Novosti na policah Knjižnice Medvode



18 | KULTURA

MAJA BERTONCELJ

V Knjižnici Medvode je od 4. januarja na 
ogled razstava z naslovom Čipka bod' 
pozdravljena, na ogled si postavljena! 
Pripravile so jo klekljarice iz Smlednika, 
ki delujejo v okviru Društva upokojen-
cev Smlednik. 
S sukanjem klekljev so začele že leta 
2008, ko je bila na upravnem odboru 
društva dana pobuda za ustanovitev 
klekljarskega krožka. Svoje izdelke rade 
postavijo na ogled. Tako se že drugič 
predstavljajo v Knjižnici Medvode. Tema 
tokratne razstave je s čipkami okrašen 
dom, s čipkami okrašena miza. "Čipka 
je okras. Lahko je prtiček, lahko jo uo-

kvirimo in nastane sika, lahko polepša 
vsakdanje predmete, lahko je nakit. Ima 
svoje življenje, svojo dušo in nam hkrati 
odstira tudi dušo izdelovalca in tistega, 
ki čipko nosi ali z njo krasi svoj dom ali 
svoje predmete. Večina naših čipk je iz-
delana po vzorcih Irme Pervanja in Vide 
Kejžar, nekaj vzorcev pa je drugih avtor-
jev," je za priložnost razstave zapisala 
mentorica Anči Pipan in v nadaljeva-
nju predstavila čipke, ki so na razstavi: 
"Tokrat smo na ogled postavile čipke, ki 
krasijo naše domove, naše mize. Miza 
je posvečen prostor, je središče vsakega 
doma. Tu se zbira družina, tu se družimo 
prijatelji. Na mizi, še posebej praznični, 

je tudi kruh. To spoštovanja vredno živilo 
je na tej razstavi deležno naše posebne 
pozornosti. S čipkami smo okrasile ko-
šarice za kruh in prtičke, ki krasijo ko-
šarice." Izdelkom je končno podoba dala 
njihova članica Slavi Ciperle, nekaj čipk 
pa je "oblečenih" v les, za kar sta poskrbe-
la Robert Jenkole in Tomaž Čarman. 
Klekljale so Janja Bajde, Slavi Ciperle, Si-
mona Čarman, Majda Ferbar, Jelka Graj-
zar, Marina Ježek, Fani Hribernik, Albina 
Jenko, Albina Knapič, Olga Mali, Mihaela 
Miklavčič, Majda Mohorič, Rada Moho-
rič, Milena Mrežar, Mimi Rebolj, Ma-
rinka Šter, Julka Štilec, Joži Toni, Majda 
Tratar in Anči Pipan.

Čipka bod'  
pozdravljena, 
na ogled si  
postavljena!
Razstava klekljanih čipk  
v Knjižnici Medvode

Tema tokratne razstave je s čipkami okrašen dom, s čipkami okrašena miza.

MAJA BERTONCELJ

Kulturno društvo Simon Jenko Lovski pevski zbor Medvode je 
pripravil božično-novoletni koncert ob 45-letnici delovanja, 
ki je bil 17. decembra v Kulturnem domu Medvode. Gostja ve-
čera je bila etno-folk skupina Propertea KUD Stična, ki je prav 
tako navdušila obiskovalce. V njihovih vrstah igra tudi Dani 
Blažič iz Verja.
Lovski pevski zbor Medvode je kot društvo ustanovila Lovska 
družina Medvode leta 1976. Organizacijsko deluje v okviru Kul-
turnega društva Simon Jenko Medvode. Njihov pevski repertoar 
vključuje slovenske skladatelje, posegajo pa tudi po skladbah 
tujih avtorjev. V programih njihovih nastopov je zaslediti tudi 
tipične pesmi z lovsko tematiko s ciljem negovanja tradicional-
ne slovenske zborovske pesmi in varovanja kulturnih vrednot 
lovske pevske dediščine. V vseh letih delovanja razvijajo različne 
kakovostne projekte, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj 
in razvoj zborovskega petja ter skrbijo za kulturno pevsko pro-
mocijo tako v Sloveniji kot v tujini. Vodenje zbora je v letu 2017 
prevzel zborovodja Milan Bajželj, predsednik pa je Janez Šubic.
Za Lovski pevski zbor Medvode je bil to že drugi večji nastop 
in organizacijski zalogaj v letu 2021. Organizirali so namreč 

tudi srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije in 
zamejstva. Tokratni božično-novoletni koncert pa so združili 
s praznovanjem ob 45-letnici.

Koncert za petinštirideset let
Božično-novoletni koncert Lovskega pevskega zbora Medvode

Božično-novoletni koncert je bil za Lovski pevski zbor Medvode 
že drugi večji nastop in organizacijski zalogaj v letu 2021. / Foto: 
Televizija Medvode
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triglav.si

Unikatno
kot vaš dom.

Za svoj dom 
izberite celovito, 
pregledno in 
prilagodljivo 
zavarovanje.

NOVO Zavarovanje doma

PETER KOŠENINA

Člani likovne sekcije Kulturno-umetni-
škega društva Pirniče so v avli kulturne-
ga doma v četrtek, 9. decembra, odprli 
razstavo izdelkov iz keramike. Izdelke iz 
gline na svojih srečanjih izdelujejo že od 
leta 2017, tokrat pa so jih prvič predsta-
vili tudi širši javnosti.
Srečanja pirniških likovnikov so bila 
do prej namenjena predvsem slika-
nju. Po prigovarjanju drugih članov 
sekcije je Majda Žakelj leta 2017 dru-
gim članom predstavila glino in delo 
z njo ter jim tako odprla novo smer 
umetniškega ustvarjanja. Zaradi epi-
demije, ki jim je v zadnjih letih pre-
prečila normalna srečanja, so prvo 
razstavo pripravili šele ob koncu lan-
skega leta. Oblikovanje gline zahteva 
potrpežljivost in vztrajnost, pri čemer 
ni hitenja. "Glina pomirja. Opažam, da 
smo na srečanjih velikokrat najprej 
zelo klepetave, ko pa dobimo v roke 
kepo gline, začutimo umirjenost. Pri 
izdelovanju izdelkov iz nje se ne smeš 
preveč navezati na materialno, am-
pak moraš uživati v samem procesu," 
pravi mentorica Majda Žakelj. Proces 
je zelo dolg. Ko je izdelek oblikovan, 
se mora najprej teden dni sušiti, nato 
ga je treba zbrusiti in pobarvati. Sle-

di prvo žganje na tisoč stopinjah Cel-
zija, ki traja dvanajst ur, prav toliko 
časa pa traja, da se izdelek ohladi. 
Pred drugim žganjem izdelke glazira-
jo, nato pa jih spet za 12 ur postavijo 
v peč. Po drugi peki so neprepustni za 
vodo in jih je lahko očistiti. Ker se v 
tem dolgem času z izdelki lahko zgo-
di marsikaj, je dobro, da se avtor na-
nje ne naveže preveč. Na razstavi so 
predstavili veliko lepih in uporabnih 
izdelkov, od skodelic in krožnikov do 
svetilk in kipcev. Razstavljalo je se-
dem rednih članov likovne sekcije in 
sedem šolark, ko so se jim pridružile v 
času šolskih počitnic. 
Pred odprtjem razstave so člani likovne 
sekcije pripravili kratek kulturni pro-
gram, v katerem so sodelovali mladi 
pevski in plesni talenti iz Pirnič in oko-
lice, povezovala pa ga je članica likovne 
sekcije Sonja Pust.

Unikatni  
izdelki  
iz keramike
Prva razstava izdelkov iz 
keramike likovne sekcije 
KUD Pirniče

Mentorica Majda Žakelj in delček razstavljenih izdelkov
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MAJA BERTONCELJ

Običajno ona sprašuje druge, tokrat je bilo ravno obratno. 
"Uživam v tem, da lahko govorim, da mi ni treba spraševati," 
je poudarila pred začetkom pogovora.

 Ste od vedno Medvoščanka?
Tako je. Moja starša sta živela tukaj, v Medvodah sta se tudi 
spoznala. Oče je gradil hidroelektrarno, mama je delala v tr-
govini z železnino Pri Sajov'c, kot se je imenovala. Sem "ta 
prava" Medvoščanka, res pa je, da bi bila rada bolj vpeta v 
lokalno okolje. Morda bo čas za to, ko bom v pokoju. Sem bolj 
živahna in tudi po upokojitvi ne bi rada "zaspala", tudi na 
področju novinarstva ne. V Medvodah živi tudi moja hčerka, 
imam tri vnukinje. 

 Kaj pa novinarka – tudi že vso poklicno pot?
Profesorica slovenščine Minka Kuclar me je v srednji šoli 
vprašala, kaj si želim biti. Uspešna sem bila na tekmovanjih 
za Cankarjevo priznanje, dobro sem pisala spise. Odgovorila 
sem ji, da bi bila rada novinarka. Njen odziv je bil, ali samo 
to. Meni pa je bilo to alfa in omega. Želela sem si biti samo 
novinarka, nič več kot to, in sem še danes. Ne bi želela biti 
urednica, ne bi želela brati tekstov drugih ljudi, jih urejati ... 
Vedno sem se bala poklica, pri katerem bi morala biti osem 
ur v pisarni. Tega ne maram. Rada sem naokrog, na terenu, 
po Sloveniji, po svetu. Ko grem na teren, sem najsrečnejši člo-
vek. Še danes. Biti novinarka je zame poslanstvo. Vsaj malo 
lahko tudi spremeniš svet. Če samo enemu človeku pomagaš, 
je že to veliko. 

 Ste novinarka tudi po izobrazbi?
Ne. Študirala sem primerjalno književnost in slovenščino. 
Rekli so mi, da bom tako pridobila več znanja kot s študijem 
novinarstva. Vedno sem rada brala, slovenščina mi je bila 
zelo blizu. Ni mi žal. 

 Prva zaposlitev?
Pisati sem začela pri reviji Teleks še kot študentka. Nato 
sem opravila avdicijo na Radiu Študent in sem delala tam 
kot spikerka. Nekaj časa sem nato delala na Valu 202, sledilo 
je povabilo na Radio Glas Ljubljane. Imela sem nočno oddajo 
Največje radosti življenja, ki so jo poslušali mladi in starej-
ši. Pogovarjali smo se o odnosih, prijateljstvu, seksu. Govorili 
smo brez predsodkov. Ponosna sem na to oddajo in bi jo z 
veseljem še kdaj imela. Na RGL-u sem bila voditeljica in no-
vinarka, delala sem tudi tekste za oglase, jih režirala. Tam 
sem bila okrog 15 let. Sledilo je povabilo z revije Stop in sem 
ga sprejela. Končno sem postala pišoča novinarka, kar je bila 
vedno moja želja. Ostala sem v istem podjetju, sem pa s Stopa 
šla na revijo Obrazi, nato na revijo Jana. Moja pokojna mama 
je bila naročena na Jano in vedno sem si želela pisati za to 
revijo. Tudi to se mi je po mnogih letih uresničilo.

 Večkrat ste že dejali, da so vam najbližje zgodbe s soci-
alno tematiko.
Morda sem si tudi zato želela pisati za Jano, ker so v njej že od 
nekdaj takšne zgodbe. Zelo sem jih čutila. Na Stopu in Obra-

zih sem pisala o medijskih ljudeh, kar mi je prav tako blizu. 
Je pa to bolj "rumeno" novinarstvo. Skozi socialne zgodbe lah-
ko pomagaš ljudem, imaš to moč. 

 Nominirani ste bili za dobrotnika leta. Vas je to prese-
netilo?
Bila sem presenečena, da sem bila izbrana med kandidate. 
Drugi morda več naredijo za ljudi v stiski kot jaz kot novinar-
ka. Lahko s srcem napišem članek in v njem prosim za po-
moč. Potem ljudje pomagajo ali ne. Pri Naši ženi, reviji, ki pri-
reja akcijo Dobrotnik leta, so me opazili zaradi mojega članka 
o družini s posebnimi potrebami, ki je bila predstavljena že v 
filmu Roka Bička. Na koncu sem zapisala, da sem nemočna, 
da ne morem pomagati, da bi jim v hiši zagotovili ogreva-
nje, pobelili stene, da sem samo novinarka ... To nemoč sem 
očitno skozi besede izrazila tako močno, da je Nuša Rustja 
iz Rdečega križa začutila, da želim pomagati, da si je potem 
zaželela pomagati tudi ona. Iz tega je nastala lepa zgodba, 

Biti novinarka je zame poslanstvo
Za dobrotnika leta je bila nominirana tudi novinarka Alenka Sivka iz Medvod.  
Na prireditvi Ljudje odprtih rok 2021 je prejela zahvalno listino.

Alenka Sivka: "Do upokojitve imam še dve leti. To priznanje je 
zelo pobožalo mojo dušo, štejem si v čast. Lepo je biti opažen. 
V novinarstvu sem več kot štirideset let. Priznanje je bilo seveda 
mišljeno za moje zgodbe s socialno tematiko, jemljem pa ga kot 
priznanje za vse svoje dosedanje delo." / Foto: Tania Mendillo, 
osebni arhiv
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ki se je razpletla tako, kot sem si lahko 
le želela. Družini so obnovili hišo, se ji 
pomagali vrniti v življenje, vključiti v 
družbo. Moj namen je bil dosežen.

 To so zgodbe, ki se človeka lahko 
zelo dotaknejo, morda mu včasih celo 
ne pustijo brezskrbno spati.
Ravno sedaj sem napisala zgodbo o člo-
veku, ki želi umreti. Ima bolezen ALS, 
bolijo ga sklepi, je brez desne noge, 
lahko premika samo glavo ... Je moj 
znanec s petanke, športa, ki ga igram. 
Opazila sem, da ga ni več, s fotografij 
na družbenem omrežju sem ugotovila, 
da je na invalidskem vozičku. Spraše-
vala sem, kaj mu, je in njegov najboljši 
prijatelj me je vprašal, ali bi naredila 
prispevek o njem, da ljudi ozavestimo, 
kaj se dogaja s takšnimi ljudmi. Gospod 
je pristal. Zgodba je pretresljiva. Zaradi 
tega kar nekaj noči nisem mogla spati. 
Takšne stvari se me dotaknejo. Še se-
dajle ne morem zadržati solz, ko pomi-
slim nanj. Še veliko je ljudi, ki si zaradi 
zdravstvene situacije želijo umreti. Pa 
ljudi, ki si želijo boljše prihodnosti zase, 
za svoje otroke ... Jih je pa treba najti. 
Pogosto jim je tudi nerodno, se ne želijo 
izpostavljati, fotografirati. Z dolgoletno 
prostovoljko Anito Ogulin sva v navezi. 
Zgodb s socialno tematiko po mojem 
mnenju sploh ne bi smelo biti, za to bi 
morala poskrbeti država. Na drugi stra-
ni pa Slovenci za ljudi v stiski vedno od-
premo denarnice, znani smo po tem, da 
smo vsi dobrotniki. Tudi zato zase pra-
vim, da nisem nobena dobrotnica leta. 
Vsi smo dobrotniki. Samo da slišimo za 
težave nekoga, ki mu je hiša pogorela, 
ko je otrok bolan ..., takoj nakažemo in 
se odzovemo.

 So tudi primeri, ko ljudje pomoč iz-
koriščajo. Preverite, preden greste na 
teren?
Urednica ve, da imam takšne zgodbe 
rada, da jih čutim, se trudim obiskati 
te ljudi in pisati o njih. Seveda moram 
prej preveriti, ali pomoč res potrebujejo. 
Pred kratkim sem imela takšen primer, 
ki mi je bil malo sumljiv, čeprav so o 
njem pisali že v drugih medijih. Nekaj 
mi ni šlo skupaj. Preverila sem zgodbo 
in ugotovila, da družina izsiljuje, da bi 
dobila večje neprofitno stanovanje in da 
še tistega najraje ne bi plačevala. Zavr-
nila sem, da bi pisala o njih. Urednica 
mi je dala prav. 

 Kje dobite informacije, kje izveste 
za ljudi, ki so v stiski?
Prebiram časopise, gledam televizij-
ske oddaje, aktivna sem na družbenih 

omrežjih, kjer dobim marsikatero idejo. 
Vseskozi sem na preži, kar ni tako eno-
stavno, kot se komu zdi. Vzame mi tudi 
veliko časa. Za osebo, ki rada bere, to 
pomeni, da se mora osredotočiti pred-
vsem na branje domačega dogajanja. 
Žal mi zmanjkuje časa in energije za 
leposlovje. Ko pa grem na dopust, vza-
mem s seboj najmanj pet knjig. Če jih 
preberem, sem srečna, da mi je uspelo, 
če pa jih ne, si rečem, da so bile tako za-
nimive počitnice, da ni bilo časa za bra-
nje. V vsakem primeru je v redu. (smeh)

 Rekli ste mi, da je nominacija za do-
brotnika leta priznanje za vaše dose-
danje delo. 
Do upokojitve imam še dve leti. To 
priznanje je zelo pobožalo mojo dušo, 
štejem si v čast. Lepo je biti opažen. V 
novinarstvu sem več kot štirideset let. 
Priznanje je bilo seveda mišljeno za 
moje zgodbe s socialno tematiko, je-
mljem pa ga kot priznanje za vse svoje 
dosedanje delo. 

 O čem trenutno pišete?
Kot sem že omenila, sem ravno oddala 
zgodbo o človeku, ki želi umreti. Ure-
dnica mi je napisala, da je to ena mojih 
najpretresljivejših zgodb, da je napisa-
na popolno, kot mora biti. Še vedno mi 
priznanje moje urednice, urednice revi-
je Jana Melite Berzelak, veliko pomeni, 

kljub temu da imam staž, kilometrino, 
da vem, da znam dobro pisati. Lepo je, 
da te tudi urednik zna pohvaliti. 

 Niste znani le kot novinarka. Gle-
dalci resničnostnega šova Kmetija se 
vas bodo spomnili tudi iz sodelovanja 
v tej oddaji.
Tega je že več kot deset let. Številni so 
mi rekli, kaj mi je bilo tega treba. Šla 
sem predvsem zato, da bi napisala knji-
go o dogajanju tam gor. Knjiga Kmetija 
slavnih norcev je bila hitro razprodana, 
oba ponatisa. Poleg tega sem zelo rado-
veden človek in Kmetija je bila nekaj 
novega v mojem življenju, izziv, kako se 
bom znašla. Imela sem priložnost, po-
vabili so me, še celo plačali. Zanimivo 
mi je bilo biti tam z znanimi Slovenci 
in Slovenkami, se z njimi pogovarjati, 
družiti, živeti. Bila je krasna družba, 
po drugi strani pa sem malo pozabila, 

da je to igra. To je bila lepa izkušnja v 
življenju in še danes bi šla z izobraže-
nimi, razgledanimi, zanimivimi ljudmi 
živet na kmetijo brez interneta, televi-
zije, telefona ... Kmečko delo mi je všeč. 
Že v mladosti sem med počitnicami 
hodila na kmetijo na Dolenjsko – in to 
so najlepši spomini iz mojega otroštva. 
Resničnostne šove še vedno spremljam, 
vem, kako stresno je biti sam med lju-
dmi, ki te hočejo izločiti iz igre.

 Sicer pa živite aktivno športno ži-
vljenje?
Človek mora biti aktiven. Stara sem 61 
let. Igram odbojko in petanko. Slednja 
ni tako znana. Podobna je balinanju. 
Z njo se ukvarjam že okrog 15 let, tre-
niram, da sem vedno boljša. Ko igram 
petanko, ni službe, ni težav, osredotočiti 
se moraš, da boš zadel kroglo. Po naji-
nem pogovoru grem na tekmo zimske 
lige. Lani sem bila četrta med ženskami 
v Sloveniji. Se moram pohvaliti. Rada 
sem uspešna, rada zmagujem, tako v 
poklicu kot v športu. Sem se pa povsod 
morala naučiti sprejemati tudi poraze. 
Odbojko igram štirikrat na teden, zelo 
uživam v njej. V športu najdem ravno-
vesje med službo in zasebnim življe-
njem, v katerem sem več ali manj sam-
ska. Petankarji in odbojkarji so moja 
družba. Nikoli mi ni dolgčas.

 Radi tudi potujete?
Potovanja mi pomenijo veliko, so moja 
strast. Prepotovala sem veliko dežel, 
v zadnjem obdobju pa je moja desti-
nacija Dominikanska republika. Tam 
imam že veliko prijateljev, tudi ta-
kšnih, ki igrajo petanko in odbojko, to-
rej moja najljubša športa. Ko grem tja, 
imam vse. Maja grem četrtič. Razmi-
šljam, da ko bom v pokoju, ali se bom 
tja preselila za stalno ali pa bom tam 
preživljala zimske mesece. Našla sem 
svojo sanjsko deželo. Ponudili so mi 
celo že službo.

 V življenju veliko načrtujete ali se 
prepustite toku?
Nisem človek načrtov. V življenju delam 
tisto, kar me veseli, v čemer uživam. In 
življenje imam zelo rada, rada se sme-
jem, družim, zabavam, norim. Življenje 
je super stvar!

Alenka Sivka živi v Medvodah. Ima hčerko Tino, na katero je zelo 
ponosna in s katero sta zelo povezani. Ima tudi tri vnukinje, ki 
se jim posveča, kolikor ji dopušča čas. Skupaj gredo maja tudi v 
Dominikansko republiko, za Alenko sanjsko deželo. Razmišlja 
celo, da bi po upokojitvi tam živela.



22 | KULTURA

DR. FRANC KRIŽNAR

Na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu z večni-
mi melodijami v novih preoblekah z ustno harmoniko sta 
se predstavila Sorarmonica duo, ki ga sestavljata Simona 
Perme in Vladimir Hrovat z gosti: tokrat je bil to vokalni an-
sambel BeJazzy pod umetniškim vodstvom dirigentke Kse-
nje Pirc. 
Kot že naslov pove, je šlo za različne, v večini primerov nove 
glasbene preobleke domačih, slovenskih skladb in tistih s 
tovrstne svetovne glasbene scene, aktualnih za božično-no-
voletni čas. To velja za dela z zborom in ustnima harmo-
nikama, saj se je nekdanji oktet tega ansambla od prvotne 
kar ansambelske zasedbe usul na (inštrumentalni) duo. Nič 
hudega, vsaj ostal je. S svojo zagnano afirmacijo, kondicijo, 
kontinuiteto in tradicijo še vedno vzdržuje nenehni (ustvar-
jalni in poustvarjalni) crescendo delovanja; vse od začetkov 
(2013), ko je ansambel dosegel neverjetno hiter in medna-
rodno afirmirani svetovni vrh, do danes, ko se ta s ploščo 
(2021) in nekaterimi res uglednimi (ameriškimi) referenca-

mi še kar vzpenja. Vokalna skupina BeJazzy se je tokrat v 
malce skrčeni obliki (15 od 28) z dirigentko (a cappella) ter 
v spremljavah, predstavila z morda malce manjšo avreolo 
tovrstnih uspehov, pa vendar je bilo njihovo prepevanje več 
kot zgledno.
Skupaj z edinim dodatkom Sorarmonica dua (Simona in Vla-
dimir) smo slišali 13 del – od nekaterih najpopularnejših to-
vrstnih (zabavnih) pa vse do Slovenice. Z deloma J. Robežnika 
tako rekoč ni manjkalo nič. Morda je imel zbor pri vsem tem 
interpretativnem delu celo več sreče in poustvarjalnega diha 
kot pa oba gostitelja; vsaj tako je bilo morda slišati v še eni od 
priredb popularnega Menueta L. Boccherinija. 
Njun delež je bil sicer na tem koncertu večinski, saj smo v 
preoblekah za duo ustnih harmonik slišali še (prirejena) dela 
R. Schumanna, J. Straussa ml., B. Allena in A. Piazzolle.

Sorarmonica z gosti
Na božično-novoletnem koncertu so se 
predstavili Sorarmonica duo in vokalni 
ansambel BeJazzy.

Izvajalci koncerta, ki je v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v 
Zgornjih Pirničah potekal 27. decembra

PETER KOŠENINA

Godba Medvode je leta 2020 zaradi epi-
demije božično-novoletni koncert izve-
dla na daljavo, konec lanskega leta pa 
jim je v medvoški športni dvorani le 
uspelo nastopiti pred glasbenih dogod-
kov željnim občinstvom. Gost večera je 
bil pevec Matjaž Mrak.
Božično-novoletni koncerti medvoških 
godbenikov so v zadnjih letih posta-
li verjetno najbolje obiskani glasbeni 
dogodki v občini in tudi zadnji, ki je 
bil na sporedu v nedeljo, 19. decembra, 
je bil kljub pogoju PCT dobro obiskan. 
Program koncerta je bil raznovrsten, 
saj so godbeniki odigrali po šest tujih 
in domačih skladb, večer pa zaključili 
z vedno dobro sprejetim Radetzky mar-
šem Johanna Straussa. "Občutki so lepi, 
sploh ker imamo glasbeniki poslanstvo, 
da dajemo ljudem. Če za to nimaš mo-
žnosti, kot je bilo to zadnji dve leti, je v 
tebi neka žalost. Lepo je, da smo spet 
lahko nekaj pokazali," je po koncertu 

dejal dirigent Damjan Medvešek. Tako 
godbeniki kot glasbeniki na splošno 
v zadnjih dveh letih niso imeli veli-
ko možnosti za nastopanje, zato jim je 
vsak nastop še dragocenejši. "Če kdaj, je 
potem v času te krize vsak nastop res 
veselje. Ogromno nastopov je odpadlo, 
ogromno glasbenih in kulturno-ume-

tniških skupin je končalo delovanje, ker 
nimajo komu česa ponuditi. Zdi se mi, 
da so ravno godbeniki najbolj vztrajni," 
je težave, s katerimi se srečujejo glasbe-
niki, opisal solist Matjaž Mrak.
Da je bil božično-novoletni koncert God-
be Medvode še bolje sprejet, je poskrbel 
povezovalec komik Jernej Celec.

Godbeniki izpolnili svoje poslanstvo
Božično-novoletni koncerti Godbe Medvode so vedno dobro obiskani.

Božično-novoletni koncert medvoške godbe je vsako leto eden od glasbenih vrhuncev.



MAŠA LIKOSAR 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

V predstavi Igra na srečo mlade igralke 
predstavijo bogat svet čustev in neizo-
blikovanih osebnih razmišljanj. Skozi 
lastne prispevke k oblikovanju besedila 
v obliki življenjskih zgodb oseb, ki jih 
predstavljajo, odkrivajo pasti časovnih 
zank, v katere se posameznik hitro uja-
me, če se preda čustvom ljubezni, jeze, 
razočaranja ali žalosti. To spoznajo tudi 
štirje glavni liki predstave, ko se po na-
ključju znajdejo v isti sobi, kjer se njiho-
va pričakovanja razblinijo v razsvetljenje 
in spoznanje resnice. V predstavi nasto-
pa šest igralk, starih od 10 do 15 let, z 

vseh štirih medvoških osnovnih šol: 
Vita Zagoršek v vlogi Mie, Tija Robas v 
vlogi Lune, Monika Spanjol v vlogi Maja, 
Hana Rozman v vlogi Stanka, Eva Lah 
v vlogi delilca Aljaža in Tia Križanič v 
vlogi inšpektorice Tinkare. "Igralke so 
si same izbrale vloge in premišljeno 
oblikovale njihove življenjske zgodbe, 
na podlagi tega pa je nastalo besedilo, 
ki je moje delo. Pripoveduje o srečanju 
štirih oseb, ki se v določenem trenutku 
in na določenem kraju srečajo in skozi 
pogovor ter situacijo, v katero so posta-
vljeni, postanejo prijatelji. Predstava in 
naslov govorita torej o tem, da je življe-
nje naključje oziroma igra na srečo. Liki 
se namreč najprej srečajo na avtobusu, 
drugič v igralnici, kjer ugotovijo, da so 

Življenje je igra 
na srečo
Decembra so mlade članice 
sekcije Oder mladih KUD 
Pirniče z mentorico Sabino 
Spanjol krstno uprizorile 
avtorsko gledališko 
predstavo z naslovom Igra 
na srečo. 

V predstavi Igra na srečo nastopajo Vita Zagoršek, Tija Robas, Monika Spanjol, Hana 
Rozman, Eva Lah in Tia Križanič. 

MAJA BERTONCELJ

V rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu je 
bila 28. decembra gledališka predstava 
Večer na vasi. Člani vaškega gledališča 
Pr' bzg, ki deluje pod okriljem KUD Ja-
ReM, so predstavili uprizoritev humori-
stičnih črtic in besedil pesnika in pisa-
telja ter slikarja Ivana Malavašiča. 
"Ivan Malavašič je napisal več kot 
šestdeset romanov in mnogo humo-
rističnih črtic iz vaškega življenja v 
preteklosti. Pisal pa je tudi besedila 
za narodno-zabavno glasbo, največ za 
Ansambel Lojzeta Slaka. Bil je moj dol-
goletni prijatelj in vzornik pri pisanju. 

Tako smo uprizorili dve njegovi humo-
ristični črtici – Kako je Anže vozil babo 
in Rana ura, besedilo Ta sosedov Fran-
celj in njegovo pesem z naslovom Be-
zeg. Nastala je enourna veseloigra, kjer 
pisana druščina predstavlja običaje ter 
vaške prigode mož in žena v preteklo-
sti," je pojasnil mentor Jurij Marussig, 

ki je igral vaškega pijanca in zapeljive-
ga kmeta. Predstavili so se še Sara Bu-
kovšak (žena in prikupno vaško dekle), 
Kaja Bukovšak (uradnica, huda mam-
ca in kelnarca Katra), Aljaž Zavrl (vaški 
harmonikar) in Roman Veras (pripove-
dovalec zgodb). Za ozvočenje in tonsko 
podobo je poskrbel Borut Cigale.

Večer na vasi
Uprizoritev humorističnih 
črtic in besedil pesnika in 
pisatelja ter slikarja Ivana 
Malavašiča

se nekoč že videli," je pojasnila mentori-
ca Sabina Spanjol in dodala: "Igralke so 
želele, da bi delali resnejšo predstavo z 
resnimi vlogami. Če se gledalec poglobi 
v njihove like, lahko razbere lastnosti 
in skrivnosti, ki jih nosijo v osebnem 
življenju. Otroci so se v vloge vživeli in 
zelo realistično uprizorili svoje like, pri 
tem pa spoznavali same sebe in osebno 
rastli, na plano je privrela tudi njihova 
domišljija."
Predstava s tremi prizori in tremi med-
prizori je aktivno nastajala od septem-
bra dalje, predvidoma pa jo bodo pono-
vili marca. Pri njenem nastajanju so 
sodelovali še Matej Ulčar, ki je posodil 
glas, in Žiga Okorn ter Tomas Pleško, ki 
sta poskrbela za luč in ton. 

Večer na vasi v izvedbi vaškega gledališča Pr' bzg
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MAJA BERTONCELJ

V nedeljo, 26. decembra, na god sv. Šte-
fana, diakona, prvega mučenca in zave-
tnika konj in živali nasploh, je po števil-
nih krajih po Sloveniji potekal blagoslov 
konj. V medvoški občini je bil v Hrašah 
in v Preski.
Daljšo tradicijo ima blagoslov konj v 
Hrašah, ki je za kraj poseben dogodek. 
Potekal je že 22., običajno pri cerkvi sv. 
Jakoba, tokrat pa je bil na kmetiji Jan-
har. "Ni prvič, tako je v izjemnih pri-
merih. V zadnjem obdobju je bilo zelo 
mokro, pri cerkvi je polno blata, poleg 
tega je bilo napovedano deževno vreme. 

Zaradi covida-19 je tudi konjev in obisko-
valcev manj kot običajno. Je pa to seveda 
pomemben dan, ki ga pri nas začnemo 
prej. Treba je vse urediti, a ni težko, saj 
to delamo z veseljem," je pojasnil Jože 
Janhar. Dogodek je potekal v organizaciji 
Turističnega društva Hraše in Jahalne-
ga centra kmetije Janhar. Večina konj je 
bila s kmetije Janhar. V hlevu jih imajo 
trenutno štirideset, od katerih jih je po-
lovica njihovih, polovico pa jih imajo v 
oskrbi. Nekaj konj je na blagoslov prišlo 
tudi od drugje. V pripravah nanj smo za 
nekaj besed zaprosili Matejo Guzelj iz 
Zbilj, ki je na blagoslov pripeljala tri ko-
nje. "Blagoslov v Hrašah je nam najbližji, 

Nadaljevala se je tradicija blagoslova konj
Blagoslovi konj so na dan sv. Štefana potekali po vsej Sloveniji, v medvoški  
občini v Hrašah in Preski.

Konje je v Hrašah blagoslovil smleški župnik Tomaž Nagode. Balgoslov konj je potekal tudi pri kapelici v Bonovcu.

vreme je bilo nepredvidljivo, tako da do 
zadnjega nismo vedeli, kako bo. Danes 
je kar pomemben dan, ko konje običajno 
tudi posebej pripravimo. Zaradi vreme-
na jih tokrat nismo. Prišli sta tudi neča-
kinji dvojčici, ki tudi jahata," je dejala.
Konje in sol je v Hrašah blagoslovil Tomaž 
Nagode, župnik Župnije Smlednik. "Blago-
slov pomeni, da se zavedamo, da stvari v 
našem življenju niso same po sebi umev-
ne. Če hočemo, da je stvar izpeljana dobro 
in da je vse v redu, mora nad njo bdeti 
božji blagoslov. Blagoslov pomeni, da kli-
čemo božje varstvo, tudi na živali, še po-
sebej pa na nas, ljudi. Čas covida-19 kaže 
na pomen skrbi drug za drugega. Samo, 
če skrbimo, delamo po svojih najboljših 
močeh to, kar je potrebno, smo upravi-
čeni klicati tudi božji blagoslov. Živali 
so nekaj čudovitega v našem življenju, 
ne samo da nam krajšajo čas, temveč 
prenašajo tovor, kot konji, jih jahamo, z 
njimi tekmujemo ... Živali so neke vrste 
spremljevalci našega življenja, sobivajo 
z nami. Naj vam vaše živali služijo za to, 
da boste duha dvigali k višku in utrjevali 
svoje zdravje. Blagoslov konja varuje pred 
boleznimi, poškodbami, za nas pa pome-
ni, da bomo z živino lepo ravnali in zanjo 
lepo skrbeli," je med drugim zbrane nago-
voril župnik Tomaž Nagode. 
Lepo število konjev, konjenikov in dru-
gih se je zbralo tudi na blagoslovu konj 
pri kapelici v Bonovcu. Konje in konje-
nike je blagoslovil Jure Koželj, župnik 
Župnije Preska.
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Katja in Jakob Zupan iz Sore sta si od 
nekdaj želela veliko družino. Takrat si-
cer nista razmišljala o sedmih otrocih, 
kolikor jih imata danes, sta pa o petih. 
"Taki se najdemo skupaj, takšne energi-
je se privlačijo. Ne predstavljam si, da bi 
imela moškega, ki bi si želel dva otroka," 
je v smehu pojasnila Katja, ki je mamica 
postala že kot študentka pri 23 letih. Nju-
na prvorojenka Nana ima danes 16 let in 
obiskuje Škofijsko gimnazijo v Šentvidu. 
Mlada mamica je nato v študentskih le-
tih povila še sinova Juša, ki je sedaj v de-
vetem razredu, in Maksa, ki je v osmem. 
Sledita šestošolec Žak in četrtošolec Tom, 
nato pa sta se zakonca Zupan razveselila 
še dveh deklic: Ženje, ki obiskuje zadnje 
leto vrtca, in sedaj triletne Sofie. Katja, ki 
se bliža štiridesetemu rojstnemu dnevu, 
pravi, da se družina verjetno ne bo več 
večala. "Ne morem pa tega z gotovostjo 
trditi, saj se še vedno lahko zgodi. In tudi 
če bi se, sem prepričana, da bi bili nove-
ga družinskega člana vsi zelo veseli."
Katja je kljub sedmim otrokom zaposle-
na kot učiteljica matematike in računal-
niških predmetov na eni od kranjskih 
osnovnih šol, Jakob pa dela v telekomu-

nikacijah, pogosto v tujini. Ob moževi 
službeni odsotnosti sta Katji v veliko po-
moč mati in tašča. "Brez babic ne bi šlo. 
Moja mami živi v isti hiši. Zjutraj je kaos, 
a moram zaradi dela prva od doma in je 
ona tista, ki pomaga urediti otroke, po-
skrbi, da se fantje, ki so bolj flegmatični, 
pravočasno odpravijo v šolo, hčerki pa 
odpelje v vrtec. Ogromno mi pomaga tudi 

tašča, ki sicer živi v Ljubljani, a mi kljub 
temu vsak dan prinese kosilo. Ko pri-
dem utrujena iz službe, imam običajno 
že skuhano. Prav tako ogromno pomaga 
pri prevozih fantov na treninge nogo-
meta. Starejši trije trenirajo v Ljubljani, 
mlajši sin pa v Medvodah in se vozi s so-
sedi, kar mi res veliko odvrne. Smo pa v 
naši hiši takšni, da imamo radi otroke, 
nikoli nam niso bili v napoto ali odveč. 
Nadstropje pod nami živi brat z ženo in 
tremi hčerkami, tako da je v hiši skupaj 
deset otrok. Res smo dobra družina, zelo 
v redu funkcioniramo skupaj, lahko se 
zanesemo drug na drugega, si pomaga-
mo in upam, da si bomo tako vračali celo 
življenje," je zadovoljna Katja.
Na začetku sta sicer z možem skušala 
vse postoriti sama. A družina se je veča-
la, prav tako obveznosti in tako je prišlo 
do trenutka, ko sta morala prositi za po-
moč. "Ko je prišlo do tega, mi ni bilo naj-
bolj prijetno. Vendar je bil odziv tistih, 
ki sva jih prosila za pomoč, res dober. 
Sčasoma sem spoznala, da bi to mora-
li vsi početi – povedati, da potrebujemo 
pomoč in si nesebično pomagati," je po-
udarila. Še posebej veliko ji odvrne po-
moč babic, kar Katji omogoča, da kljub 
sedmim otrokom lahko hodi v službo 
in se tudi dodatno izobražuje. Veliko 
znanja ima o naravnem zdravljenju, iz-
obrazila se je za naturopatinjo, rada se 
udeleži tudi dodatnih izobraževanj, ki ji 
pridejo prav pri pedagoškem delu v šoli. 
V veliki družini je veliko odrekanja in 
prilagajanja, a Katja pravi, da je ogro-

mno pridobila. "Meni osebno je to poma-
galo. Postala sem bolj skromna, mirna. 
Pred leti sem znala biti glasna, sedaj, pri 
sedmih otrocih, ne vpijem več. Opažam 
tudi, da za svojo srečo ne potrebujem ve-
liko; pravzaprav potrebujem zelo malo. 
Meni je že čisto dovolj, da mož pride do-
mov. Nekoč sem imela precej večje želje. 
So pa otroci tudi moje ogledalo; v njiho-
vem obnašanju se velikokrat kaže moje 
obnašanje do drugih. Včasih sem kar 
zgrožena, a vidim, da se obnašajo tako, 
kot sem jih jaz naučila. Moja duša je po-
trebovala otroke, da sem dojela določene 
stvari, ki jih brez tega ne bi," je poudarila 
in dodala, da odraščanje v velikih dru-
žinah tudi otrokom prinese marsikate-
ro koristno izkušnjo. Naučijo se deliti z 
drugimi, prilagajati drugim osebam raz-
ličnih karakterjev, starejši otroci lažje 
razumejo ravnanje mlajših …

Od nekdaj sta si želela veliko družino
V družini Zupan iz Sore ni nikoli dolgčas. Katja in Jakob imata namreč sedem otrok. 

Devetčlanska družina Zupan: Katja in Jakob sta starša treh hčera in štirih sinov.

V veliki družini je veliko 
odrekanja in prilagajanja, 
a Katja Zupan pravi, da je 
ogromno pridobila. »Meni 
osebno je to pomagalo. Postala 
sem bolj skromna, mirna. Pred 
leti sem znala biti glasna, sedaj, 
pri sedmih otrocih, ne vpijem 
več. Opažam tudi, da za svojo 
srečo ne potrebujem veliko; 
pravzaprav potrebujem zelo 
malo.«



26 | DOMAČI KRAJI

PETER KOŠENINA

Ljubiteljska fotografinja Iva Grabnar iz Pirnič je 18. decem-
bra v avli Kulturnega doma v Pirničah odprla svojo prvo foto-
grafsko razstavo, ki jo je poimenovala Po Argentini na konec 
sveta. S fotografijami je predstavila družinsko potovanje v do-
movino svojega moža Martina Alejandra, ki so ga opravili tik 
pred izbruhom epidemije covida-19. 
Iva je po poklicu grafičarka, je aktivna članica KUD Pirniče in 
velika ljubiteljica umetnosti vseh vrst, posebno blizu pa sta ji 
glasba in fotografija. V slednjo se je zaljubila takoj, ko je sta-
rejši brat pred mnogimi leti v hišo prinesel prvi fotoaparat. 
"Kar dve desetletji sem imela v torbici poleg denarnice ve-
dno tudi fotoaparat. Zdelo se mi je pomembno ujeti določen 
trenutek, ki morda nekomu drugemu ne pomeni kaj dosti, 
meni pa ob pogledu na fotografijo prikliče v spomin obra-
ze, dogodke, občutke, vonjave, besede, čudovite trenutke, ki 
se ne bodo več ponovili," o pomenu fotografije zase osebno 
pravi Iva Grabnar. Fotografija je zanjo dragocen dokument. 
"Trenutek v življenju, ki ga ujamem v objektiv, je enkraten, 
neponovljiv," dodaja.

POTOVANJE KOT BOŽIČNO DARILO

Pobuda za potovanje se je skrivala v Božičkovem pismu, ki so 
ga odprli na božič leta 2018. V njem je pisalo, da je skrajni čas, 
da družina odpotuje na drugi konec sveta in spozna soro-
dnike, spotoma pa si ogleda še lepote Argentine. Petčlanska 
družina Grabnar pred tem ni veliko potovala, zato so mora-
li urediti veliko stvari, od potnih listov do nakupa kovčkov. 
Priprave na potovanje so trajale leto dni, 16. decembra 2019 
pa so sedli na letalo in odpotovali. V Argentini so se srečali 

z vsemi sorodniki, najmlajšo Martinovo nečakinjo so spo-
znali kar v porodnišnici, saj se je rodila, ko so bili v letalu 
nad Atlantikom. "Potovanje je bilo neponovljivo. Zamenjali 
smo časovni pas in letni čas, saj je v decembru tam pole-
tje. Najbolj so se me dotaknile umetnost, arhitektura, barve, 
živahnost, folklora, vse … Pred potovanjem sem skoraj dve 
desetletji samo poslušala o tem," pravi Iva Grabnar. 

NA KONEC SVETA

Argentina je ogromna država, ki je skoraj 140-krat večja od 
Slovenije. Grabnarjevi so jo prepotovali od severa do juga, 
nekaj dni pa so preživeli pri sorodnikih v prestolnici Bu-
enos Airesu. "Ogledali smo si predvsem center tega mili-
jonskega mesta, nogometna stadiona La Bomboniera (na 
njem igra klub Boca Juniors) in River Plate, pisani ulični 
muzej Caminito, romarsko središče Lujan, kjer ima svoj ol-
tar tudi brezjanska Marija. Silvestrovo smo preživeli na ki-
lometrskih plažah Claromeca. V družbi še dveh družin smo 
si voščili srečno novo leto ob 20. uri, ko je odbilo polnoč v 
Sloveniji, nato pa še enkrat čez štiri ure, ko je novo leto 
dočakala Argentina," se nenavadnega praznovanja spomi-
nja Iva Grabnar. V Ushuaii na skrajnem jugu so se peljali z 
zadnjo železnico na svetu in poslali pozdrave v domovino z 
zadnjega poštnega urada na svetu. Poleteli so v EL Calafa-
te, hodili po ledeniku Perito Moreno in si ogledali največje 
Argentinsko jezero Mar Chiquita. S sorodniki so poleteli v 
provinco Misiones in si ogledali slapove Iguazu z argen-
tinske strani, naslednji dan pa skočili v Brazilijo in si jih 
ogledali še od tam. 
Iva Grabnar je na potovanju posnela osem tisoč fotografij, zato 
je bil izbor najboljših za razstavo temu primerno težak. Več fo-
tografij je pokazala na potopisnem predavanju pred odprtjem 
razstave.

Z družino na konec sveta
Razstava fotografij Ive Grabnar je prikazala potovanje v Argentino.

Ljubiteljska fotografinja Iva Grabnar iz Pirnič je 18. decembra v avli 
Kulturnega doma v Pirničah odprla svojo prvo fotografsko razstavo.

GRAVERSKE
STORITVE

graverstvo.lunasp@gmail.com

GSM: 064 134 341

žigi za vžiganje v les, klišeji za folio tisk
štampiljke, pečatniki; gravure na les,
plastiko, kovine, steklo - kozarce...
opozorilne in informacijske table

Ponedeljek - petek 

8.00 do 17.00

DELOVNI CASˇ

LUNA DESIGN
LUKA NACEV s.p.
Valburga 46c
1216 Smlednik

MURI

047 831 999

Iva Grabnar je po poklicu grafičarka, je aktivna 
članica KUD Pirniče in velika ljubiteljica 
umetnosti vseh vrst, posebno blizu pa sta ji 
glasba in fotografija. V slednjo se je zaljubila 
takoj, ko je starejši brat pred mnogimi leti v hišo 
prinesel prvi fotoaparat.
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Na pomoč tistim,  
ki tudi sami pomagajo
V okviru tradicionalne akcije »Za boljši jutri«, ki v Zavarovalnici 
Triglav teče že osmo leto, so v Območni enoti Ljubljane tudi letos 
sredstva namenili prostovoljnim gasilcem v osrednji Sloveniji. 
Gasilci so namreč tisti, ki se prvi spopadejo s posledicami raznih 
nesreč ali včasih tudi našega nespametnega ravnanja. 

Odslej bodo še učinkoviteje posredovali gasilci 
PGD Preserje, PGD Trojane, PGD Zbilje, PGD Želimlje in 
PGD Notranje Gorice – Plešivica.
»Poslanstvo naše zavarovalnice je ustvarjanje varnejše  
prihodnosti za vse generacije. Številni gasilci oziroma društva, 
ki smo jim pomagali 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 humanitarno  
poslanstvo. Tako smo tudi letos podprli nakup nujno potrebne 
opreme za operativne gasilce, v sklopu naše tradicionalne akcije 
pa tudi sicer poudarek dajemo tistim projektom, ki puščajo pečat  
v lokalni skupnosti in pomagajo  ljudem,« je povedal Primož Rot, 
direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav.

Predaja čeka Prostovoljnemu gasilnemu društvu Zbilje za 
nakup gasilno-reševalne opreme; potočne črpalke, delovne  
gasilne obleke in računalnika za vodenje intervencij. 
Na sliki z leve: član PGD Grega Žavbi, poveljnik PGD Matija  
Kalan, predsednik PGD Saša Ciglar, vodja predstavništva 
Medvode Zavarovalnice Triglav Marjeta Lukežič in zastopnik 
Zavarovalnice Triglav Miha Jenko.
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PAZI! 
TEKST 
NAJ SE 
NE DELI!

Javni zavod Sotočje Medvode v sodelovanju z Občino Medvode 
pripravlja strategijo razvoja turizma v občini Medvode do leta 
2026, s katero želi oblikovati jasne razvojne in trženjske osnove za 
okrepitev Medvod kot turistične destinacije. Kot pojasnjujejo, že-
lijo Medvode trdneje umestiti oz. postaviti na turistični zemljevid, 
ki bo obiskovalcu omogočil pristne izkušnje, neokrnjeno naravo 
in velik izbor aktivnosti v naravi, edinstvena doživetja le streljaj 
od Ljubljane. Hkrati bodo na destinaciji krepili tradicionalno kuli-
nariko, pospešili organizirana edinstvena doživetja in spodbudili 
izgradnjo infrastrukture, ki bo obiskovalcem omogočila udobno in 
nepozabno preživljanje časa na medvoškem koncu, sčasoma tudi 
za več dni. Objavili so anketo, katere rezultati bodo po opravljeni 
analizi sestavni del nastajajoče strategije. Vabijo k izpolnjevanju. 
Na povezavi https://www.1ka.si/Medvode je na voljo do vključno 
17. januarja. M. B.

Anketa o strategiji razvoja turizma 

MAJA BERTONCELJ

Občanka Zvonka Hočevar nam je poslala fotografije iz Bonov-
ca, ki prikazujejo, kako nekateri lastniki psov njihove iztreb-
ke sicer pospravijo v vrečko, to pa pustijo kar v naravi in je ne 
odložijo v za to postavljene zabojnike. 
Na to je na decembrski seji občinskega sveta opozoril tudi 
svetnik Ladislav Vidmar. "Bonovec je fantastična pridobitev 
za vse, ki se želijo v miru sprehajati. Apeliral pa bi še enkrat 
na lastnike psov, naj vrečk ne puščajo ob poti, ampak jih po-
spravijo v za to nameščene zabojnike, ki jih je po občini zares 
veliko," je dejal.
Če bo naša okolica lepa in urejena, se bomo zagotovo tudi 
sami v njej počutili bolje.

Vrečke s pasjimi iztrebki

Vrečke s pasjimi iztrebki sodijo v za to nameščene zabojnike, ki jih je 
po občini veliko, in ne na tla.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, pripravlja državni prostorski načrt za nadgradnjo žele-
zniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju 
obstoječe proge (DPN). V maju 2018 je bila izdelana študija variant 
s predlogom utemeljene rešitve. Trenutno poteka izdelava strokov-
nih podlag za ta državni prostorski načrt. V fazi njegove priprave 
se v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine opravi analiza 
vplivov na kulturno dediščino, ki med drugim vključuje tudi pred-
hodne arheološke raziskave. Podatki o arheoloških ostalinah, ki 
bodo z raziskavami pridobljeni, bodo vključeni v okoljsko poročilo. 
Arheološke raziskave bodo izvedene v obliki ekstenzivnega teren-
skega pregleda. Ta se izvaja v obliki sprehoda po zemljiščih in po-
biranja vseh najdb na površini. Center za preventivno arheologijo 
je predhodne arheološke raziskave v koridorju obstoječe proge za-
čel izvajati konec preteklega leta. Potekajo tudi na območju občine 
Medvode. M. B.

Arheološke raziskave
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MAJA BERTONCELJ

Če bodo razmere, vezane na covid-19, 
dopuščale, bodo letos potekale že pet-
desete smučarske tekme v veleslalomu, 
tako imenovane Veteranske tekme. Da-
tum je določen, in sicer 6. marec, loka-
cija pa smučišče Rudno v Železnikih. 
Prve smučarske tekme, ki se na začetku 
še niso imenovale Veteranske, pač pa 
so bile Društvene, so bile leta 1968. Med 
tistimi, ki so bili že takrat močno vpeti 
vanje, je bil Matevž Barle, od štiridese-
te izvedbe naprej je vodja organizacij-
skega odbora Marko Kristan, dolga leta 
so potekala pod okriljem TVD Partizan 
Medvode, zadnja leta pa je organizator 
Planinsko društvo Medvode, katerega 
predsednik je Gorazd Šturm. To je tro-
jica, ki je podrobneje predstavila Vete-
ranske tekme, predvsem s pogledom v 
preteklost.

PRVE NA PLANINI POD BRANOVCEM

"Prve tekme so bile leta 1968, kar je zapi-
sano tudi na praporu, ki ga imamo. Do 
danes jih ni bilo le štirikrat, večinoma 
zaradi slabih zim. Partizan je imel ve-
liko navdušenih smučarjev. Bila je to 
ena od dejavnosti TVD Partizan Medvo-
de. Mi, takrat mlajši, tisti najbolj nav-
dušeni, smo se uradno usposobili za 
vodenje smučarskih tečajev. Največ jih 
je bilo nato na Čerenu. Veliko od teh, 
ki smo jih takrat naučili smučanja, so 

danes veterani ali veteranke, sodelujejo 
na teh tekmah. Je pa to bolj družabno 
smučanje v smislu tekmovanja," je na 
začetku pojasnil Matevž Barle, ki šteje 
že 85 let. V vseh teh letih so tekme or-
ganizirali na različnih lokacijah, na 
začetku v medvoški občini. "Prve so bile 
na planini pod Branovcem (med Golim 
Brdom in Žlebami). Bile so to društve-
ne tekme. Takrat smo bili še mladi. 
Starejši od trideset let so bili veterani, 
mlajši pa pripravniki. Tako smo delili 
kategorije. Sneg smo teptali s smučmi, 
odsekali leskove veje in jih zasadili za 
količke, nanje pa obesili zastavico. Ni 
jih bilo veliko, nekaj zavojev in konec. 
Naslednja tekma je bila v Goričanah na 
Knapčevi planini. Potem sta bili dve na 
Osolniku, zadnji v domači občini. Nato 
smo se selili v glavnem po Gorenjskem. 
Prva zunaj medvoške občine je bila na 
Starem vrhu, največkrat smo bili nato 
na Soriški planini, kjer je bil tekmoval-
ni del, ko smo se vračali domov, pa smo 
se najpogosteje ustavili v Škofji Loki na 
Nami, kjer je bila razglasitev in družab-
ni del. Tam je leta 1998 umrl naš prvi or-
ganizator Tone Dobnikar - Kekec iz Vaš. 
Bil je velik športni delavec, od začetka 
je sodeloval pri organizaciji, tekme je 
vodil vse do svoje smrti. Živel je zanje. 
Ko so se ene zaključile, je že gledal, kje 
bodo naslednje. Vodil jih je trideset let. 
Po njegovi smrti smo organizacijo pre-
vzeli tisti, ki smo mu prej pomagali. Po-

leg mene so bili to še Dane Kus, Andrej 
Knific in Bojan Šolar. Vodili smo jih de-
set let do štiridesete izvedbe, nato pa so 
to vlogo prevzeli Marko in njegova sku-
pina," pravi Barle.

POKAL VITRANC, ZLATA LISICA,  
NATO PA ŽE VETERANSKE TEKME

"Pri Veteranskih tekmah sem zraven 
že štirideset let, zadnjih deset kot vodja 
odbora za njihovo organizacijo. V njem 
so še Bojan Šolar, Mišo Orel, Janka Orel, 
Branko Fišer, Ivan Erjavec in Franci Te-
raž. Ko so bile štiridesete, so dotedanji 
organizatorji na zaključku rekli, da ima-
jo dovolj, naj se izbere odbor, ki bo to pe-
ljal naprej. Pristal sem, da bom vodja in 
izbral ekipo sodelavcev. Takoj je zraven 
prišel Bojan Šolar, ki je bil takrat predse-
dnik TVD Partizan Medvode. Na podlagi 
izkušenj predhodnikov smo jih peljali 
naprej. Po petih letih je v Partizanu pri-
šlo do reorganizacije, nismo se več videli 
tam. V organizacijskem odboru smo bili 
trije, ki smo tudi člani upravnega odbo-
ra Planinskega društva Medvode. Njegov 
predsednik je bil takrat Dušan Brekič in 
na naslednjem upravnem odboru smo 
predlagali, da bi pot nadaljevali pod 
okriljem planinskega društva. Predlog 
je bil sprejet in na občnem zboru so nas 
potrdili kot oddelek Veteranskih tekem. 
Tako smo lahko naprej delali, pridobili 
za to potrebna sredstva občine. Lokacije 
so se še naprej spreminjale. Bili smo na 
smučišču Senožeta v Srednji vasi v Bohi-
nju, v Mojstrani, Gozdu - Martuljku, na 
Jezerskem, v Sodražici, Kamni Gorici pri 
Kropi, zadnja leta pa smučamo na Ru-
dnem, zaključek pa je v Gostilni Bencak," 
je povedal Marko Kristan. V Planinskem 
društvu Medvode so ponosni, da so Ve-
teranske tekme pod njihovim okriljem, 
kar je potrdil tudi predsednik Gorazd 
Šturm: "Ena izmed zanimivosti je, da so 
te veteranske tekme tretje najstarejše 
smučarsko tekmovanje v Sloveniji. Po-
kal Vitranc v Kranjski Gori, Zlata lisica v 
Mariboru in potem smo že mi. Mineva 
54 let od prvih. V Planinskem društvu 
Medvode smo nadvse ponosni, da ima-
mo pod okriljem tretje najstarejše smu-
čarsko tekmovanje v Sloveniji, veselimo 
se vsakega leta. Ob jubileju pripravljamo 

Tretje najstarejše smučarsko tekmovanje
Potekajo priprave na jubilejne, petdesete Veteranske tekme. Prve so bile leta 1968.

Gorazd Šturm, Marko Kristan in Matevž Barle so predstavili Veteranske tekme.



tudi bilten, s katerim bomo prikazali, kako je bilo včasih in 
kako je danes. Močno si želimo, da takšen dober dogodek ne 
bi zamrl in da bi za nami prihajali mlajši, ki bodo voz peljali 
tudi v prihodnje, nadaljevali tradicijo, nekaj, na kar smo lahko 
izredno ponosni. Cilj je druženje. Tako je bilo nekdaj, je danes 
in bo tudi v prihodnje. Druženje različnih, ki živimo v občini, 
zunaj njenih meja in tudi zunaj meja Slovenije. Pred dvema 
letoma so bile zadnje Veteranske tekme in zmaga v veteranski 
konkurenci tako med ženskami kot med moškimi je šla celo 
na Nizozemsko."

ZA ZMAGO ŠTEJE POVPREČNI ČAS, BISTVO JE DRUŽENJE

Zanimivo je tudi, da na Veteranskih tekmah ne zmaga tisti, 
ki smuča najhitreje. "Imamo štiri prehodne pokale, dva je na-
redil naš kipar Franc Rotar in krožita že od začetka. Tudi na 
to smo ponosni. Udeležba je bila vse večja, starost je šla nav-
zgor, tako da smo mejo postavili pri petdesetih letih. Nad to 
starostjo so veterani, pod njo pripravniki," pove Kristan, Barle 
pa nadaljuje: "Tekme običajno potekajo tako, da zmaga naj-
hitrejši. Pri nas da zmagovalca seštevek vseh časov, ki se deli 
s številom tekmovalcev. Šteje torej povprečni čas. Tisti, ki mu 
je najbližji, je zmagovalec." Kristan se spominja, da je tako od 
takrat, ko tekme potekajo pod imenom Veteranske. "Zagotovo 
je to že štirideset let. Nekaj nestrinjanja med najhitrejšimi 
smučarji je seveda bilo. Je pa poseben čar, ko se še nekaj ur 
po koncu tekme ne ve, kdo bo zmagovalec, se računa." Rotar-
jev pokal je prejel tudi že Barle, ki sicer sedaj ne smuča več, 
se je pa na smuči postavil še na zadnjih tekmah pred dvema 
letoma – za nekaj metrov, in to na smuči z že zgodovinsko 
vrednostjo. 

Vsa leta je Barle veteranske tekme beležil tudi s fotoapara-
tom. "Na tej fotografiji iz leta 2005 se vidi, kako veliko nas je 
bilo. To leto je bilo zagotovo eden izmed vrhuncev, kar se tiče 
udeležbe. Na prvih tekmah nas je bilo nekaj posameznikov, 
prišli smo peš, s smučmi, število se je nato povečevalo, za 
prevoz smo organizirali avtobuse. Bilo nas je tudi po osem-
deset in več. Večina je smučala, nekaj pa je bilo navijačev. 
Prihajati so začeli tudi od drugje. Dober glas o naših tekmah 
je segel čez občinske meje," poudari Barle in za konec opozori, 
da je v letu 2021 minilo sto let od športne dejavnosti v Medvo-
dah, da ima kar bogato dokumentacijo, tudi slikovno, in da 
si želi, da bi to stoletno obdobje na občinskem nivoju zajeli v 
knjižni obliki in jo s tem ohranili za zanamce. 

  *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot e-208 (Active 50 KWh) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena 
z DDV z vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – 
pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 29.750 EUR (v izračunu ni upoštevana subvencija Eko 
Sklada, ki znaša na dan 6. 12. 2021, 4.500 EUR); mesečni obrok je 322 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 06. 12. 2021 znaša 8,01% in se 
spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni 
EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,9% (v primeru dviga referenčne obrestne mere se skupni znesek, 
ki ga mora plačati potrošnik, lahko poveča); financirana vrednost 20.825 EUR; skupni znesek za plačilo 
35.390 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno 
pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba 
električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 159–183; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km): 
0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31. 12. 2021.

ELEKTRIČNA VOZILA 
PEUGEOT
Že za 25.250 €*

KASKO ZA 1 €

BREZPLAČNA DOMAČA  
POLNILNA POSTAJA 

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Matevž Barle je zraven že od samih začetkov leta 1968.
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ZOBOZDRAVSTVENO ASISTENTKO

ZOBOZDRAVNIKA/ZOBOZDRAVNICO

 
ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10
E-mail info@osovnikar.com

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

ZAPOSLIMO
Za nedoločen čas zaposlimo ZOBOZDRAVNIKA 
ali ZOBOZDRAVNICO z delovnimi izkušnjami.
Prednost imajo kandidati z izkušnjami v zaseb-
nem zobozdravstvu.
Zagotavljamo stimulativno nagrajevanje, delo v 
sodobnem zobozdravstvenem centru s special-
isti vseh področij zobozdravstva, lastnim zobo-
tehničnim laboratorijem in centrom za ustno 
higieno.

Za nedoločen čas zaposlimo ZOBOZDRAVSTVE-
NO ASISTENTKO. Nudimo zaposlitev za polni 
delovni čas v sodobni zasebni kliniki z mlado in 
dinamično ekipo. 

Prošnje z življenjepisom in delovnimi 
izkušnjami nam pošljite do 31.1., na naš 
elektronski naslov: info@osovnikar.com

MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

Tekaški poligon Nordijskega centra Bo-
novec so odprli 8. januarja, nekaj dni je 
obratoval tudi že decembra. 
Ob odprtju sta bili urejeni smučini za 
klasično in drsalno tehniko v dolžini 
okrog tisoč metrov. Progo bodo podalj-
ševali skladno z vremenskimi pogoji. 
"Trenutna dolžina proge je 1,2 kilome-
tra, vsak dan jo malce podaljšamo. V 
naslednjih treh dneh načrtujemo, da bo 
urejen še t. i. šprint klanec v gozdu," je 
povedala Ines Iskra, vodja športnih pro-
gramov v Javnem zavodu Sotočje Medvo-

de, ki je upravljavec Nordijskega centra 
Bonovec. Kot je dodala, je tekaški poligon 
začel obratovati teden dni prej kot lan-
sko leto, z obiskom v uvodnih dneh pa so 
zelo zadovoljni. "Veseli nas, da se število 
tekaških navdušencev še vedno poveču-
je. Sprejeli smo že rezervacije poligona za 
športne dneve osnovnošolcev iz domačih 

in ljubljanskih šol, od 8. do 10. februarja 
pa bomo na Bonovcu skupaj z Zavodom 
RS Planica organizirali akcijo Šolar na 
smuči," je še povedala Iskra.
Poligon je odprt vsak dan od ponedeljka 
do sobote od 8. do 21. ure, ob nedeljah pa 
od 8. do 17. ure. Za vstop je treba izpol-
njevati pogoj PCT. 

Tekačev že  
v prvih dneh  
veliko
Progo bodo podaljševali 
skladno z vremenskimi 
pogoji.

Tekaški poligon je bil že v prvih dneh odprtja dobro obiskan.
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TIMOTEJ BEČAN 
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

NAJ ZAOBLJUBE POSTANEJO NAVADE

Z novim letom vselej pridejo na plano 
tudi nove (ali pa stare in neuresničene) 
zaobljube. Veliko teh je povezanih tudi z 
zdravjem in spremembo nekaterih na-
vad v zvezi z njim, pa naj bo to bolj zdra-
va prehrana, več gibanja, manj stresa 
ipd. Roko na srce, v večini primerov gre 
zgolj muhe enodnevnice.
Zakaj je tako? Silna želja po spremem-
bi zahteva precej večji vložek energije, 
ki pa sčasoma zvodeni. Tudi v tem pri-

meru so stvari popolnoma enake kot 
v športu. Napredek in rezultat sta plod 
vztrajnosti, konsistentnosti, prizadeva-
nja, določenega odrekanja in trdne vo-
lje, ne le kratkega prebliska. Praviloma 
na vseh področjih ne moremo ciljev po-
staviti previsoko, torej nekaj letvic viš-
je, temveč jih doseči korak za korakom, 
medtem pa postavljati trdne temelje.
Zaobljuba bi morala vsakomur postati 
življenjska navada, saj bi le na tak na-
čin vzdržala. Ravno zaradi tega mora 
biti takšen cilj realen. Znova bom to 
najlažje in najbolj nazorno opisal na 
primeru. Šmarna gora je brez dvoma 
skozi celo leto najbolj obljuden hrib v 
Sloveniji. Sam se v živo spomnim pri-
zora, ko pred nekaj leti 1. januarja na 
vrhu skoraj ni bilo prostora, da bi stal, 
kaj šele, da bi sedel na kakšno stopnico 
ali kaj takega. Obisk je bil verjetno za-
radi poplave zaobljub le še potenciran. 
Seveda je bilo dva konca tedna kasneje 
vse po starem, še vedno veliko poho-
dnikov, a vsaj polovico manj. Verjetno 
si je večina želela v novo leto vstopiti 

športno aktivno, kar je seveda pohval-
no, vendar je glede na predhodne aktiv-
nosti bistveno pretiravala in po nekaj 
dneh sta za njimi prišla utrujenost in 
bolečine v mišicah. To zahteva svoj čas 
za okrevanje in volja je hitro upadla na-
zaj "na nulo".
Prevečkrat si namreč rečemo "na vse ali 
nič", pri čemer mislim na popolno pre-
danost ali pa opustitev. Prepričan sem, 
da bi veliko posameznikov, ki sem jih 
dal za primer, vztrajalo bistveno dlje 
ali pa bi celo sprejeli te navade, če bi se 
športne aktivnosti lotili v bolj zmerni 
luči. Kaj je bolje – hoditi na vrh prvih 
pet dni v letu in nato prenehati ali si 
zadati cilj, da gremo gor enkrat ali pa 
dvakrat na teden? V prvem primeru bo 
izkušnja nič drugega kot slab spomin, v 
drugem pa bo navada postala del naše-
ga vsakdana. Tudi cilj za naslednje leto 
bo brez težav višji, recimo vzpon trikrat 
tedensko. Pot do uresničitve ciljev so 
torej želje, ki postanejo navade in ne-
kaj običajnega (ne izjemnega) v našem 
vsakdanjem življenju.

V gibanju s Timotejem (32)
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Resale d.o.o., Zbilje 31, 1215 Medvode

041 342 522  /  info@ravto.si  /  www.ravto.si

SPLETNA TRGOVINA

 POLIRANJE IN NOTRANJE ČIŠČENJE VOZIL

PRODAJA rabljenih VOZIL
OBNOVA AVTOMOBILSKIH ŽAROMETOV
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Servis klimatskih naprav
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

Številne težave, ki jih pestijo, avtomobilske proizvajalce sili-
jo v drastične ukrepe zmanjševanja proizvodnje in opušča-
nja modelov. Nekateri modeli odhajajo v zasluženi pokoj, 
drugi enostavno niso uspeli prepričati dovolj kupcev. Poglej-
mo nekaj avtomobilov, ki bodo letos zapustili trg.
Na naše presenečenje bo to Mazda 3, ki po ocenah proizvajalca 
ni več dovolj privlačna za evropske kupce, na kar kažejo raz-
meroma slabe prodajne številke, zato jo bodo prenehali pro-
dajati. Podobna usoda čaka tudi Peugeot 108 in Citroen C1. Tudi 
mali Seat Mii, ki je bil zadnje čase na voljo samo v električni 
izvedbi, ni prepričal zadosti kupcev in se letos poslavlja.
Športni terenci (SUV) počasi in vztrajno izrivajo v Evropi dol-
go časa priljubljene klasične limuzine. Tako se poslavljajo: 
Toyota Camry, Ford Mondeo in Renault Talisman. Vokswa-
gen Passat ostaja samo še v karavanski izvedbi. Na celo-
vito prenovo flote vozil se pripravlja tudi Renault. Kadjar 
bo mesto prepustil nasledniku z imenom Astral (po prvih 
slikah bo podoben modelu Megan). Letos se bo poslovil Re-
nault Scenic, pri Fordu pa Galaxy. Po vsej verjetnosti pa bo 
enaka usoda doletela tudi Citroen C4 Spacetourer. Pri Dacii 
letos prihaja Jogger, zaradi njega odhaja Lodgy. Pri Smartu 
so pred kratkim potrdili, da je kariero končal Smart ForFour 
EQ, enako se je zgodilo s petvratnim modelom Lada Niva, za 
katero od novembra lani ne sprejemajo več naročil.

Avtomobili, ki v letu 
2022 zapuščajo trg



Bodite brezskrbni na cesti in zaupajte  
svoje vozilo nam. Polni paket storitev 
opravite hitro in na enem mestu.

Zavijte v vam najbližji Regia Center!

ANAJLBUJLJNARK

Primskovo

Vič

Brdo

Vodovodna

Moste

REMONT  
Labore

Brezovica

PE Vodovodna
Vodovodna cesta 93
1000 Ljubljana
T  01 589 14 50

PE Vič
Tržaška cesta 108
1000 Ljubljana
T  01 200 05 83

PE Brdo
Mladinska ulica 89
1000 Ljubljana
T  01 589 12 04

PE Brezovica
Podpeška cesta 10
1351 Brezovica
T  01 360 13 80

PE Moste
Kajuhova ulica 32a
1000 Ljubljana
T  01 589 14 57

PE Primskovo
Cesta Staneta Žagarja 65a
4000 Kranj
T  04 201 52 70

PE REMONT Labore
Ljubljanska cesta 22
4000 Kranj
T  04 201 52 50

Tehnični pregledi  |  Registracija  |   
Homologacija  |  Zavarovanja  |    
Prodaja in servis vozil

www.regia.si
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MARJEŠKA PEHTA

Začenjam novo leto z novimi izzivi, 
kako povečati in urejati naprej zeliščni 
vrt, kako se pripraviti na novo setveno 
sezono, kam bom posadila svoje doma 
vzgojene rastline. Katere rastline potre-
bujejo kakšno zemljo, najine visoke gre-
de bodo namreč potrebovale dognojitev 
in novo zemljo za dobro rast. Pravijo, 
da je treba delati načrte v januarju, ker 
je februar že mesec, ko začnemo seja-
ti rastline v zabojčke na toplem in tudi 
določene rastline se že lahko sejejo in 
sadijo v toplo gredo. Če bo seveda vreme 
primerno, torej če čez dan sonce toplo 
gredo segreje, lahko vanjo posejemo 
rdečo redkev, zgodnje zelje, kolerabico, 
zeleno, listnati peteršilj, spomladansko 
solato in radič. Pri meni še kakšna ru-
kola in vodna kreša, vse za vitamine.
Kaj sem najprej naredila? Po dolgih le-
tih sem si pri zavodu Vrt obilja naročila 
setveni koledar. Zame sta ta dva mlada 
človeka, ki se ukvarjata s sonaravnim vr-
tnarjenjem brez prekopavanja vrta prava 
inspiracija, velikokrat pogledam kakšen 
njun izobraževalni video in seveda prebe-
rem nasvete na njuni spletni strani, torej 
bo tudi setveni koledar najboljši. 
Naslednje si bom pripravila semena in 
setveno zemljo za rastline, ki jih bom po-
sejala po 15. februarju v lončke in posode 
in jih gledala in vzgajala do presaditve. 

Letos bom vzgojila svoje paprike, sladke 
feferone, paradižnike za solato in dobro 
omako ter obvezno češnjev paradižnik za 
dnevno zobanje. Tudi melancane, čeprav 
jih ne maram, ne smejo manjkati v Jože-
tovi omaki. Por pa imam že pripravljen 
v rastlinjaku za presajanje. Pregledala 
sem rastlinjak, ki je še poln dobre doma-
če solate, ki jo bo treba čim prej pospra-
viti, nizke temperature niso škodovale 
solati in poru, vse lepo in vztrajno raste, 
seveda je za to poskrbel Jože z dodatno 
kopreno, tako da bomo sedaj redno na 
jedilniku imeli raznoliko solato, sproti 
pa bova pripravljala gredice za setev. Čas 
do začetka sezone sejanja in gojenja ze-
lenjave izkoristimo za pridobivanje čim 
več novosti in informacij o zelenjavi, ki 
jo želimo pridelati sami doma, pa naj bo 
to na naših vrtovih, visokih gredah, na 
okenskih policah in balkonih ... V vsa-
kem kosu zelenjave, pridelane doma, je 
del vas in na koncu vsega: sami smo jo 
pridelali in vemo, kako. 
Še en izziv letos zame pa morda za vas, 
ki to berete. Na družbenem omrežju Fa-
cebook (Marješka Pehta in Turistično 
društvo Žlebe - Marjeta) bom postala 
aktivnejša in obljubim, da bom vse vi-
ške sadik, ki bodo nastali v spomladan-
skem času, podarila. Spremljajte me in 
si morda naredimo nekakšno izmenja-
vo, tako zelišč kot zelenjave, ki jo sami 
pridelamo. Ostanite zdravi!

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Konec zime za vrtičkarje

Solate je pod toplo gredo še v izobilju.

Por, ki ga bom spomladi presadila

PETER KOŠENINA

Prebivalci ravninskega dela občine Med-
vode v letošnji zimi nismo imeli veliko pri-
ložnosti za občudovanje barvitih sončnih 
zahodov. Megla, ki se je v dolinah zadrže-
vala skoraj cela zadnja dva meseca lan-
skega leta, je izginila šele v prvem tednu 
novega. Običajno so zimski sončni zaho-
di zaradi nizkega položaja sonca na nebu 
izrazito oranžni ali rdeči, po zahodu pa 
se nebo začne barvati v vedno temnejše 
modre odtenke. Včasih so razmere ravno 
pravšnje, da nebo za nekaj trenutkov po-
stane vijolično, kot na fotografiji Kamni-
ško-Savinjskih Alp, posneti iz Goričan.

RAZGLED

Vijolični sončni zahod
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SUDOKU
sudoku_SO_22_01
NALOGA

9 2 7 6 4
6 9 5 7

1 4 8
5 3 6 7
8 5 4 6

1 8 9 5
4 1 3 9
7 9 5 2

9 8 3 2
sudoku_SO_22_01

REŠITEV

9 8 5 2 1 7 6 4 3
3 4 6 8 9 5 1 2 7
1 2 7 4 3 6 9 5 8
5 3 4 1 6 9 7 8 2
8 7 9 5 2 4 3 1 6
2 6 1 7 8 3 4 9 5
4 5 2 6 7 1 8 3 9
7 1 3 9 5 8 2 6 4
6 9 8 3 4 2 5 7 1

sudoku_SO_22_01
NALOGA

92764
6957

148
5367
8546

1895
4139
7952

9832
sudoku_SO_22_01

REŠITEV

985217643
346895127
127436958
534169782
879524316
261783495
452671839
713958264
698342571

Rešitev:

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo nobeno 
število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih devetih 
kvadratov. Pripravil B. F.                        

SMEH JE POL ZDRAVJA

VPLIVI SO RAZLIČNI
Janez in Pavle razmišljata o genetiki in družbenem okolju.
Janez ugotavlja: "Moj starejši sin je čisto meni podoben."
Pavle: "No, vidiš, to je zaradi vpliva genetike."
Janez: "Zakaj pa je potem mlajši bolj podoben sosedu?"
Pavle: "To pa je zaradi vpliva okolja."

ODLIČEN MATEMATIK
"Moj pes je odličen matematik," se pohvali Jože.
"Kako to misliš?" je radoveden sosed Marjan.
"Kako vem? Včeraj sem ga na primer vprašal, koliko je štiri minus 
štiri ..."
"In?"
"Kaj in? Vedel je, da je nič, ker ni nič odgovoril."

NOGAVICE
Janez: "Micka, daj mi tiste golf nogavice!"
Micka: "Katere pa so golf nogavice?"
Janez: "Tiste z devetimi luknjami."

Enajst pogumnih je zadnji dan v starem letu tradicionalno zaplavalo 
v Planšarskem jezeru na Jezerskem. Grega Pregrad iz Medvod je bil 
eden izmed njih, pa tudi Davorin Zakrajšek, ki sicer živi v Kranju, a 
je kar lep čas služboval v Medvodah. Voda v jezeru je imela slabi dve 
stopinji Celzija, temperatura ozračja pa tudi. A. B. / Foto: Tina Dokl

Vokalna skupina Fone Megale je letošnji božični koncert predvajala 
virtualno. Na njem so zapeli dvanajst božičnih pesmi, od priredb 
srednjeveških božičnih napevov do Gruberjeve Svete noči. Koncert 
so posneli prostovoljci ESE Javnega zavoda Sotočje Medvode. P. K.

Občino Medvode je 29. decembra obiskal Dedek Mraz. Otroke je 
nagovoril na štirih lokacijah, in sicer pri osnovni šoli v Smledniku, na 
tržnici Medvode, pri Osnovni šoli Preska in pri KS Goričane. Zelo so 
se ga razveselili. M. B. / Foto: ESC in Medvode

Za praznično vzdušje na Homu, kamor rad zahaja, je znova s 
smrečico poskrbel Janez Poljanec iz Spodnje Senice. Njegova 
statistika kaže, da je bil v dvajsetih letih na Osolniku šesttisočkrat, 
29. decembra, ko smo ga ujeli v objektiv, pa se je na Homu v letu 
2021 vpisal 256-ič. Na sliki v družbi žene Marjance. M. B.



36 | ZANIMIVOSTI

Izžrebani nagrajenci nagradne križan-
ke, objavljene v reviji Sotočje dne  10. 
decembra 2021 z geslom PRAZNIČNE 
MODVODE, so: 1. in 2. nagrado, dere-
ze Veriga K.F. Lesce, prejmeta Branko 
Bertalanič in Jana Jenko iz Medvod, 
3. nagrado, knjigo Več kot sanje/Jaz, 
midva, mi, prejme Sebastjan Jeraj iz 
Smlednika. Nagrajencem iskreno če-
stitamo.

MAJA BERTONCELJ

Dvesto enajst kvačkaric in en kvačkar 
izdelujejo grbe slovenskih občin – za 
nov Guinnessov rekord, s katerim že-
lijo počastiti trideset let samostojnosti 
Slovenije. To je projekt Slovenija kvač-
ka. Pobudnica je Jadranka Smiljić. Pred 
dvema letoma je z Anito Kac že dosegla 
Guinnessov rekord v maratonu nepre-
stanega kvačkanja.
Tokrat želijo v najbolj znano knjigo re-
kordov priti z izdelanimi tisoč kvačka-
nimi izdelki. Vsak bo namreč poleg grba 
prispeval še štiri izdelke, ki se navezu-
jejo na Slovenijo. Kvačkajo jih v tehniki 
c2c. "Izdelanih bo 212 občinskih grbov 
približne velikosti 140 krat 180 centi-
metrov. Za dosego cilja bo predvidoma 
potrebnih za vsak grb sto ur kvačkanja 

in zaključnega šivanja ter vsaj 2,5 kilo-
grama slovenske volne, ki jo izdelujejo 
v tovarni v Majšperku. Uspeh v projek-
tu bo skupini marljivih žensk in enega 
moškega ter Sloveniji prinesel nov Gu-
innessov rekord z naslovom Svetovno 
največja kolekcija kvačkanih grbov," 
pojasnjuje pobudnica projekta. Obči-
nam bodo grbe slovesno predali na 
slovenski kulturni praznik. Tudi grb 
Občine Medvode je že končan. Kvačkala 
ga je Petra Bor iz Grosuplja. "Sodelavka 
je videla objavo na družbenem omrež-
ju in me povabila, da bi kvačkala tudi 
jaz. Te tehnike kvačkanja še nisem 
poznala, zato sem bila nekoliko v dvo-
mih. Kljub temu sem pristala. Ker grb 
Občine Grosuplje ni bil več prost, sem 
dobila medvoškega. Všeč mi je modra 
barva, in ker že samo ime Medvode 
nakazuje, da je med vodami, sem pred-
videvala, da vključuje modre odtenke. 
Sem se pa spraševala, da nisem dobi-
la česa težkega. Grb mi je bil takoj všeč 
in lotila sem se dela. Dobro mi je šlo," 
je pojasnila Petra Bor, ki je zaposlena v 
Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Gro-
suplje, iz katerega sta poleg nje kvač-
kali še Andreja Okorn in Darja Kušar. 
Najprej se je seznanila z opisom grba 
in izvedela, da je bila za njegovo izho-
dišče izbrana vizualizacija sotočja rek 
Sore in Save. "Kot nam pove ime, je sre-
dišče kraja med vodami. Neprimerno 
bi bilo izhajati iz okoliških družinskih 
grbov, saj bi ti predstavljali družine, ne 
pa Občine Medvode. Grb, znak, zastava, 
insignije in pečat označujejo pripadnost 
Občini Medvode. Razpoznavni slikovni 
znak je upodobljen na ščitnem polju. Je 
v obliki črke Y, ponazarja obliko soto-

čja. Vsaka od rek je ponazorjena s svojo 
modro barvo. Barvni trakovi so rahlo 
upognjeni, tako da ponazarjajo gibanje 
vode in prispodobo lokacije. Prepletanje 
ponazarja zlitje ene reke v drugo, kar je 
razvidno iz prepleta dveh modrih barv," 
je zapisano. S končnim izdelkom je za-
dovoljna. "Prisoten je občutek zadovolj-
stva, da si nekaj prispeval k temu pro-
jektu," je še dejala Petra Bor. Medvoški 
grb je dodobra spoznala, Medvod pa še 
ne, a pravi, da bodo v prihodnje zagoto-
vo prišle na vrsto za obisk.
Projekt poteka pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja. Projekt naj bi prispeval 
k povezanosti ljudi, promociji tradicije, 
občin in zgodovine Slovenije ter navdu-
ševanju javnosti nad kvačkanjem. 

Medvoški grb za knjigo rekordov je že nakvačkan
V projektu Slovenija kvačka izdelujejo 212 grbov slovenskih občin – za Guinnessovo 
knjigo rekordov. Medvoškega je izdelala Petra Bor iz Grosuplja.

Kvačkan grb Občine Medvode, delo Petre  
Bor / Foto: osebni arhiv

Petra Bor uživa v kvačkanju. / Foto: osebni 
arhiv

ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580, e-pošta: info@tv-m.si, 
http://www.tv-m.si, FB in Youtube: Novice med vodami

30 let informativnega programa

30 let nepristranskih informacij

30 let televizijske in video produkcije 
            za majhne oglaševalce in velika podjetja

Vse dni v letu. 

Vedno za vas.
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Četrtek, 13. januar 2022, od 17.00  spletni dogodek

JAVNO NASTOPANJE – UČINKOVITA PREDSTAVITEV SVOJE ORGANIZACIJE

Stičišče Središče – ZAVOD NEFIKS, +386 (0)40 698 915

Četrtek, 20. januar 2022, od 17.00  spletni dogodek

JAVNO NASTOPANJE – UČINKOVITA PREDSTAVITEV SVOJE ORGANIZACIJE

Stičišče Središče – ZAVOD NEFIKS, +386 (0)40 698 915

Četrtek, 20. januar 2022, od 19.30  Kulturni dom Medvode 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA IN PODGANA SE JE SMEJALA

JZ Sotočje Medvode, obvezna rezervacija vstopnic na  
kultura@zavodsotocje.si ali 041 550 668

Četrtek, 27. januar 2022, od 17.00  spletni dogodek

KAKO PRIPRAVITI ČLANEK

Stičišče Središče – ZAVOD NEFIKS, +386 (0)40 698 915

Ponedeljek, 31. januar, in ponedeljek, 7. februar 2022, ob 17.00 
 Cesta Komandanta Staneta 1

JOGA ZA OTROKE

Impulz dance studio, ursula.mihovec@gmail.com, 031 670 047

Sreda, 2. februar 2022, ob 19.30  Knjižnica Medvode

POTOPIS: S PETIMI OTROKI V AFRIKO

Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53

Torek, 8. februar 2022, od 17.00 do 17.45  Kulturni dom Medvode

PREŠERNOV DAN ZA OTROKE Z GLASBENO PRAVLJICO KRŠKOČARA

JZ Sotočje Medvode, obvezna rezervacija vstopnic  
na kultura@zavodsotocje.si

Sreda, 9. februar 2022, ob 19.30  Knjižnica Medvode

CIKEL DOMOZNANSKIH PREDAVANJ Z DR. JURIJEM ŠILCEM: GOSPODJE 
JETRBENŠKI

Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53

Torek, 15. februar 2022, ob 17.00  Knjižnica Medvode

ODPIRAMO PRAVLJIČNA VRATA Z IRENO CERAR: PRAVLJICE ZA ZVEDAVE 
OTROKE IN NJIHOVE STARŠE

Knjižnica Medvode, +386 (0)1 361 30 53

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

Prireditve v januarju in februarju 2022
javni zavod sotocje medvode

ˆ

www.gorenjskiglas.si

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04/50 22 000
E-mail: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

AKCIJA  ELEKTRIČNIH  VOZIL
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Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce, 3. nagrada: knjiga: Več kot sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 28. januarja 2022, 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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Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka  l  T: 08 200 5358  M: 040 557 257  l  www.centerhocevar.com

Da bo bolečina čim manjša in okrevanje hitro
Vas je nepopisno strah obiskati 
zobozdravnika? Iščete izgovore in čakate 
do trenutka, ko je obisk neizogiben? 
Strah je običajno povezan z bolečino. 
S pripravo na poseg in podpornimi 
terapijami po posegu v Centru Hočevar 
poskrbimo, da je bolečina minimalna in 
okrevanje optimalno.

Večji posegi v ustni votlini so za 

paciente tako fizično kot psihično velika 

obremenitev. Zato v Centru Hočevar velja 

načelo celostne obravnave pacienta.

Velik poudarek dajemo na predoperacijsko 

pripravo z vitamini, minerali in 
mikroelementi. Ob posegih uporabljamo 

matične celice in rastne faktorje, ki jih 

po posebnem postopku pridobimo iz 

pacientove lastne krvi, kar pripomore k 

hitrejši in boljši regeneraciji.

Podporne terapije  
po operativnem posegu

  Takoj po posegu svetujemo hlajenje 
operiranega področja s posebno hladilno 
napravo. Posledično je postoperativna 

oteklina minimalna in okrevanje  

optimalno. V ta namen imamo v našem 

centru posebno sobo, v kateri lahko v  

miru počivate.

  V nadaljevanju predlagamo terapijo 
kraniosakralne resonance, ki je 
namenjena razbremenitvi napetosti, ki se 
ustvari med operativnim posegom, tako na 
mehkih kot na trdih tkivih (dlesen, kost) kot 
tudi v čeljustnem sklepu. V Centru Hočevar 
vedno znova vidimo, da je s kraniosakralno 
terapijo okrevanje po zobozdravstvenih 
posegih veliko hitrejše in tudi lahkotnejše.
  Po kraniosakralni terapiji svetujemo 

ponovno hlajenje. 
  Pacientom na željo posodimo hladilno 

masko v domačo uporabo.
  Po operativnem posegu je priporočljivo 

dva do tri dni počivati. Vzemite si čas zase.

V Centru Hočevar poskrbimo, da vsi,  
ki obiščete našo kliniko, dobite ustrezno 
podporo za optimalno okrevanje.

080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 17. jANUARjA 2022.

*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

UGODEN NAKUP - pONUDBA VELjA OD tORKA 18. DO SOBOtE 29. jANUARjA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

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

REFLEKTOR LED S 
SENZORJEM 10W 

SONČNICE
3 kg

3,96€
AKcIjA

4,95€

-20%

4,82€
AKcIjA

5,35€

-10%

KOCKE ZA 
PRIŽIGANJE

SAMO
0,60€

RATIMOR 
MEHKA 
VABA
150 g

3,97€
AKcIjA

6,10€
-35%

SETVENI PLATO 40
SETVENI PLATO 84

SAMO
1,66€

KOBARIŠKI ŠTRUKLJI, 470 g

GOVEJA 
JUHA BABICE 
SLAVKE 

NOVO

SAMO
15,90€

TESNILO ZA 
VRATA IN OKNA

SAMO
2,49€

ŠKARJE SADJARSKE 
S TELESKOPSKIM 

ROČAJEM

SAMO
17,90€

KOMBINIRANA 
PLINSKA IN 
ELEKTRIČNA 
MOBILNA PEČ

SAMO
131,90€

ODSTRANJEVALEC
SAJ V PRAHU

270 g

SAMO
2,49€

6,38€
MALINE

7,98€

-20%

MAJINI 
HRUSTLJAVČKI 

5,28€
jAGODE

6,60€ 6,38€
MEŠANO

7,98€


