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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 16. 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.

PRŠUT  
REZINE,  

500 g 
8,49 EUR

MEHČALEC  
BOHOR AZURE 

3600 ml 
6,39 EUR

ČEBULA  
PRAŽENA,  

1 kg, vrečka 
6,34 EUR

TUNA  
RIO MARE  

80 g X 4 
5,39 EUR

MLEKO TRAJNO  
BERTI  

3,5% mm, 1 l 
1,03 EUR

MEHČALEC  
BOHOR  
HAPPINESS  
KONCENTRAT  
1800 ml 
4,49 EUR 

SIR EDAMEC  
40% WEIDEGLUCK  

1 kg
7,39 EUR
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Akcija Šolar na smuči v NC Bonovec 
Medvode / Foto: Gorazd Kavčič

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: Tisk Žnidarič, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 2 je pri lo ga  
12. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
10. februar 2023. 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, 10. marca 2023.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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 Ͱ Osrednji dogodek preteklega tedna 
je bila postavitev brvi čez reko Savo, ki 
je del projekta Kolesarska pot Medvo-
de–Pirniče–Vikrče. Kako daleč je pro-
jekt?
Kolesarska pot je razen na območju 
Straže, ki se bo urejala spomladi, v ce-
loti zaključena. Potrebna je le še signa-
lizacija, kar pa bo prav tako urejeno v 
toplejših mesecih. Postavljena je tudi že 
brv, kar pomeni, da je za nami najbolj 
rizičen del projekta, po drugi strani pa 
zelo zanimiv. Tako velikega dvigala, ki 
je postavilo brv, v Medvodah in širše še 
ni bilo. Veliko je bilo priprav in usklaje-
vanj na terenu. Pred nami je še ureditev 
brvi s tlaki, ograjo, lučmi ... Še kar nekaj 
dela bo. Do predaje namenu bo brv po-
polnoma zaprta za vsakršno uporabo. 
To bo gradbišče. Ljudi prosimo, da to 
razumejo.

 Ͱ Prvotno je bilo rečeno, da bo projekt 
zaključen do konca leta 2022. Ima za-
muda kakšne posledice za pridobljena 
evropska sredstva?
Roka ne podaljšujemo, ker izvajalci ne 
bi delali. Več ali manj je razlog zaplet, ki 
je bil vezan na plinovod. Izvajalec je lani 
spomladi nanj naletel pri gradnji pilo-
tov. Najpomembnejše je, da se projekt 
izvede kvalitetno. Kolesarsko pot z brvjo 
bomo uradno predali v uporabo okrog 
občinskega praznika, torej v začetku 
julija. Kar se tiče evropskih sredstev, ta 
zamik nima vloge. Evropska sredstva 
smo že počrpali. Naši zahtevki zanje 
so bili vsi poslani že pred koncem leta. 
Projekt bo nekoliko dražji od slabega 2,3 
milijona evrov, kot je bilo sprva načr-
tovano. Ne gre pa za velike podražitve.

 Ͱ Kako pa kaže prestavitvi plinske 
postaje na sotočju?
Prestavitev je dogovorjena. Prvi nasle-
dnji korak je sprejem Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta (OPPN) za 
območje med Občino Medvode in podje-
tjem Donit, kjer je načrtovana gradnja 

petdesetih stanovanj. Na območje Do-
nita se bo nato prestavila tudi plinska 
postaja.

 Ͱ Medvode so dobile novo brv. Na 
drugi strani je bilo slišati kar nekaj 
pripomb, da pa ni denarja za obnovo 
mostov na Senici in v Goričanah.
Po eni strani ta vprašanja lahko razu-
mem, po drugi pa to kaže na nepozna-
vanje tematike. V primeru kolesarske 
poti govorimo o dobršnem delu evrop-
skih sredstev iz naslova Dogovora za 
razvoj regij. To je bil edini instrument, 
kjer je Občina Medvode v tej perspektivi 
lahko dobila evropska sredstva. Če v ta 
projekt ne bi šli, prav tako iz evropskih 
sredstev ne bi obnovili nobenega od 
omenjenih mostov. Razumevanje tega 
izhodišča prepreči marsikatero neute-
meljeno govorico.

 Ͱ Evropski denar je za projekte traj-
nostne mobilnosti. Se v Medvodah 
obeta še kakšen?
Želimo si. Smo v pridobivanju gradbe-
nega dovoljenja za novo brv med nogo-

metnim igriščem in novim športnim 
parkom ter umestitvijo kolesarske po-
vezave do meje z občino Škofja Loka. Je 
pa za to potrebno razumevanje, ki ga 
pri nekaterih lastnikih zemljišč, pred-
vsem v Sori, ni bilo. Konec lanskega 
leta smo ta projekt začasno opustili, 
kar pa je po mojem mnenju velika ško-
da. Veliko upanja polagam na Svet KS 
Sora, da bodo uspeli ljudi prepričati o 
pomembnosti tega projekta in določiti 
traso.

 Ͱ Na terenu so bili pogledi usmerjeni 
v postavitev brvi, kaj pa znotraj občin-
ske stavbe, verjetno na proračun za 
letošnje in prihodnje leto?
Drži. Prva tema je proračun. Imamo 
izjemno velike težave z usklajevanjem 
prihodkov in odhodkov za obe leti, saj 
se ne želimo zadolževati. Načrtujemo 
oblikovanje sklada za gradnjo Osnovne 
šole Preska v višini dva milijona evrov 
vsako leto. To pomeni, da se bomo mo-
rali zaradi te gradnje odpovedati števil-
nim investicijam, kar pa je težko.

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Usklajujejo proračun, cene vrtca bodo višje
Iz pogovora z županom: Brv čez Savo je postavljena – Osnutek proračuna za letošnje 
in prihodnje leto v fazi usklajevanja – Obeta se povišanje cen vrtca – Zavetišče za 
zapuščene živali Horjul pogodbe Medvodam za zdaj ni odpovedalo

MAJA BERTONCELJ

Župan Medvod Nejc Smole si je ogledal premik kolesarske brvi čez reko Savo. / Foto: Tina 
Dokl
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 Ͱ Pred obravnavo osnutka proračuna ste napovedali obi-
ske novih svetov krajevnih in vaških skupnosti. Ste jih že 
opravili?
Nove svete krajevnih in vaških skupnosti sem že obiskal. Vsem 
se zahvaljujem za sprejem. Pogovori so bili konstruktivni. Želje 
so seveda vedno večje od možnosti, a je tako tudi prav. Vizija 
za naprej mora biti. Vse sem seznanil, da bo del želja treba 
prihraniti za kasneje. Gradnja Osnovne šole Preska je najve-
čja investicija, ki bo v večini financirana iz našega proračuna 
in bomo morali ta sredstva zagotoviti. Bo treba potrpeti. V teh 
dneh o proračunu potekajo usklajevanja z občinskimi svetniki. 
Računam, da bomo v začetku marca lahko osnutek proračuna 
predstavili in obravnavali na seji občinskega sveta.

 Ͱ Če smo zadnja leta veliko govorili o gradnji kanalizacije, 
o projektu C0, bomo torej naslednja leta o gradnji Osnovne 
šole Preska?
Bo kar držalo. Šli bomo korak za korakom, treba je biti realen 
in pragmatičen, in ko se bodo zadeve finančno izšle, začeti 
gradnjo. Dejstvo je, da ta ne bo trajala tri leta. Šola bo zgraje-
na v letu, letu in pol od začetka gradnje. Pred tem pa je treba 
imeti denar. Kdaj bo odprla svoja vrata, je težko napovedati. 
Predvidevam, da bodo svetniki podprli ta veliki projekt. Sodeč 
po predvolilnih programih, to ne bi smelo biti vprašanje.

 Ͱ Jasno je, da če denarja ni, je edina možnost zadolževa-
nje. Trenutno v to smer ne greste.
Že nekaj let dolg zmanjšujemo. Trenutno znaša okrog štiri 
milijone evrov. Tudi proračuna za leti 2023 in 2024 sta v celoti 
podrejena temu, da se dodatni krediti ne najemajo. Za Osnov-
no šolo Preska ga bo treba najeti, a to bo predvidoma v letu 
2025. Do takrat bo dolg manjši še za milijon evrov.

 Ͱ Na februarski seji občinskega sveta so bile potrjene se-
stave odborov in komisij občinskega sveta. Formalnosti so 
za vami. Katere točke bodo sedaj najprej na vrsti za obrav-
navo?
Poleg osnutka proračuna bodo svetniki na prvi naslednji seji 
na mizi imeli tudi predlog sklepa o podražitvi cen vrtca. O tem 
je bilo v medijih veliko govora. V Medvodah se bodo cene povi-

šale za od 13 do 19 odstotkov, odvisno od starostnega obdobja. 
Vedeti je treba, da je podražitev zato tako velika, ker cen vrtca 
nismo spreminjali že vse od leta 2019. Velika večina občin je 
cene zvišala tudi v letih 2021 in 2022 in gredo sedaj še enkrat 
s podobno podražitvijo. Mi smo načrtovali zelo racionalno in 
tako so delovali tudi v vrtcu. Žal pa tokrat brez podražitve ne 
gre. V letošnjem letu bomo za redno delovanje vrtca nameni-
li že več kot tri milijone evrov. A na drugi strani ne smemo 
spregledati dveh novosti, povezanih z našim vrtcem. Zelo sem 
vesel, da bomo prvič oblikovali ceno in s tem odprli možnost 
odprtja razvojnega oddelka v našem vrtcu. Prav tako pa prvič 
v zgodovini uvajamo dodatno boniteto za starše, in sicer mo-
žnost zdravstvene rezervacije. Torej ni vse le okrog podražitev.

 Ͱ Medvode so pretekli mesec dobile podžupanjo Mojco 
Murnik. Drugi podžupan – da ali ne?
Trenutno ne, bomo pa videli, kako bo skozi mandat. Mojci 
Murnik sem zelo hvaležen, da je pristala na to novo vlogo. 
Prinaša znanje in odločnost na eni strani in mehkobo, mili-
no na drugi.

 Ͱ Pred kratkim je bil odmeven primer odvzetih psov v 
medvoški občini, hkrati pa tudi informacija, da je zaveti-
šče v Horjulu polno in da občinam odpovedujejo pogodbe. 
Ostajate še pri njih?
Obiskal sem zavetišče v Horjulu in opravil razgovor z vodjo. 
Razveselila nas je z informacijo, da smo trenutno še lahko 
pri njih, da bomo pogodbo še podpisali, kar pa ne pomeni, 
da ostajamo za ves čas. Seznanila nas je s težavami, ki jih 
je na področju varstva živali kar veliko. Na lastne oči sem 
se prepričal, da je zavetišče resnično polno in da so morali 
ukrepati. V državnem merilu veljajo za ene najbolj strokov-
nih. Občina je za oskrbovanje živali v lanskem letu name-
nila več kot 35 tisoč evrov. Ljudje se tega sploh ne zavedajo, 
sicer se primeri, kot so bili v zadnjem obdobju, ne bi dogaja-
li. Nekateri do živali očitno nimajo nobenega občutka. Tež-
ko bi rekel, da se v Medvodah kljub trudu nekaterih stanje 
radikalno izboljšuje. Nismo med najslabšimi, daleč od tega, 
ozaveščenosti pa še manjka.

Kandidatov še ni dovolj

V januarski številki Sotočja je bil objavljen razpis za nakna-
dne volitve v svet Krajevne skupnosti Seničica - Golo Brdo.
Kot so nam pojasnili na Občini Medvode, je bila do konca ja-
nuarja oddana le ena kandidatura, tako da znova pozivajo 
zainteresirane občane s stalnim prebivališčem na območju 
KS Seničica - Golo Brdo, torej naselij Seničica in Golo Brdo, ki 
bi želeli delovati v krajevni skupnosti, da njihovi predstav-
niki kandidature oddajo pravočasno. Rok je 23. februar. Vse 
informacije v zvezi z izvedbo naknadnih volitev ter obrazci 
kandidatur so dosegljivi na spletni strani Občine Medvode, v 
zavihku Naknadne volitve 2023.
Voli se pet članov sveta, volitve pa bodo 26. marca na voli-
šču v Osnovni šoli Preska. Izvedeno bo tudi predčasno gla-
sovanje, in sicer 22. marca med 7. in 19. uro v stavbi Občine 
Medvode.

Rok za oddajo kandidatur za svet KS Seničica - Golo Brdo je 23. 
februar do 19. ure. Do konca januarja je bila oddana le ena.  
/ Foto: Peter Košenina

MAJA BERTONCELJ
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Osrednja točka dnevnega reda je bila 
vezana na imenovanje predsednikov in 
članov komisij in odborov Občinskega 
sveta Občine Medvode.

ENAJST KOMISIJ IN ODBOROV
Predsednica Komisije za pobude in pri-
tožbe je Jožefa Rotovnik Jaklič, člani 
Zvonka Hočevar, Katarina Galof, Alen-
ka Veber Gorjanc in Ivan Špenko, pred-
sednica Statutarnopravne komisije je 
Zvonka Hočevar, člani Cvetka Židan 
Valjavec, Dominik Bradeško, Stanislav 
Marn in Stanko Okoliš, predsednik Ko-
misije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine je Ladislav Vidmar, člani Aloj-
zij Teršan, Dominik Bradeško, Vincencij 
Avguštin in Darja Podgoršek Osovnikar, 
predsednik Odbora za razvoj občine je 
Uroš Medar, člani Anže Jenko, Štefan 
Čebašek, Mojca Furlan in Alenka Žavbi 
Kunaver, predsednik Odbora za komu-
nalne dejavnosti je Stanislav Ulanec, 
člani Ladislav Vidmar, Mirko Javeršek, 
Mojca Murnik, Katarina Barbara Blažič, 
Damir Gaber in Anže Šilar, predsednica 

Odbora za družbene dejavnosti je Kata-
rina Galof, člani Saša Rožič, Dragan Dju-
kić, Milan Šobat, Marjeta Jamnik, Dani-
ca Tršan, Nada Prešeren, Mojca Novinec 
Babič in Tatjana Bizant, predsednik Od-
bora za urejanje prostora in ekologijo 
je Mirko Javeršek, člani Dragan Djukić, 
Cvetka Židan Valjavec, Ines Iskra, Nina 
Šetina, Ivan Špenko in Vojko Bizant, 
Odboru za turizem in gostinstvo pred-
seduje Milan Šobat, člani so Saša Rožič, 
Marjeta Jamnik, Uroš Košir in Tanja 
Perić, predsednik Odbora za kmetijstvo 
in gozdarstvo je Štefan Čebašek, člani 
Ana Veber, Alojzij Teršan, Miha Buko-
všek in Sašo Šulc, predsednik Odbora 
za gospodarstvo, podjetništvo in obrt 
je Leon Merjasec, člani Luka Čukajne, 
Ivo Rep, Roman Robas in Mateja Kuhar 
Bizjak, Odboru za mladino predseduje 
Anže Jenko, člani pa so Ana Veber, Ines 
Iskra, Peter Knific in Rok Kogovšek. Sve-
tnik Dragan Djukić je v razpravi, vezani 
na to točko, predstavil stališče svetni-
ške skupine Zeleni Slovenije in SD. »Ne 
strinjamo se s takim načinom izbora 
in dodelitve članstva. Mi smo si želeli, 
da bi o vseh zadevah odločali skupaj. 

Našim željam ni bilo ugodeno. Nismo 
dobili tistega, kar smo si želeli. Dobili 
smo samo polovičko. Listi Nejca Smole-
ta čestitam za večino in želim vse dobro 
v tem mandatu, morate pa se zaveda-
ti, da če imate povsod večino, ste tudi 
večinsko odgovorni za vse,« je poudaril 
– tako kot že tudi na prvi seji pri imeno-
vanju Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA
Sprejeli so tudi predlog Sklepa o imeno-
vanju članov Nadzornega odbora Občine 
Medvode. Nadzorniki so Matija Vojsk, 
Ciril Sušnik, Žan Marinkovič, Tibor Hren 
in Mitja Starman. Potrdili so še Sklep 
o imenovanju predsednika in članov 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Medvode. V njem je 
pet predstavnikov vzgojno izobraževal-
nih organizacij, predstavnik policije, 
predstavnik občinskega redarstva in 
predstavnik občinske uprave s področja 
cestnega prometa. Predsednik je Janez 
Knez, člani pa Aleš Borčnik, Nataša Rija-
vec, Špela Kolarič, Brigita Svoljšak, Jasna 
Jelen, Vanja Škofic in Primož Bajželj.

Občina Medvode bo v naslednjih mesecih razširila območje 
vrtičkov na Svetju, ki so nasproti Športne dvorane Medvode 
in Zdravstvenega doma Medvode. Zainteresirane za najem 
zato vabijo, da svoj interes sporočijo do 20. februarja.
»Obstoječim 40 vrtičkom bomo spomladi dodali 28 novih, k 
prijavi pa vabimo tako obstoječe najemnike vrtičkov, ki se 
jim je iztekla pogodba, kot tudi vse, ki bi želeli vrtičke najeti 
na novo. Vrtički v velikosti od 50 do 100 kvadratnih metrov 
so opremljeni z lopo za shranjevanje orodja in zbiralnikom 
za vodo. Vrtičke občanom občine Medvode oddajamo v zakup 
za obdobje petih let za namen vrtnarjenja in samooskrbe z 
doma pridelano hrano,« sporočajo z Občine Medvode.
Del območja s 40 vrtički je občina uredila že v letu 2019 in je 
za obdelavo na voljo takoj. Prednost pri oddaji teh imajo pod 
enakimi pogoji obstoječi zakupniki vrtičkov. Del območja z 28 
vrtički bo urejen v naslednjih mesecih in bodo na voljo predvi-
doma od aprila letos. Dokumenti, vključno z obrazcem prijave 
na namero, so objavljeni na občinski spletni strani.

Občinski svetniki so imeli 25. januarja drugo sejo v novem mandatu, ki je bila v 
znamenju kadrovskih točk.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Zainteresirane za najem vrtičkov na Svetju vabijo, da svoj interes 
sporočijo do 20. februarja. / Foto: Peter Košenina

Komisije in odbori dobili predsednike in člane

Več vrtičkov na Svetju
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Četrtek, 2. februarja, je bil dan, ko so na 
njeno mesto premaknili brv, ki bo čez 
reko Savo povezala Medvode z obmo-
čjem krajevne skupnosti Pirniče. Občina 
Medvode tako počasi zaključuje enega 
večjih investicijskih projektov, gradnjo 
Kolesarske poti Medvode–Pirniče–Vikrče 
in brvi čez reko Savo, katere pogodbena 
vrednost je več kot dva milijona evrov. 
Zanjo so pridobili tudi evropska sredstva.
Brv je dolga okrog 83 metrov in tehta 
kar 61 ton. »Izvajalec je brv sestavil na 
levem bregu reke Save, kjer je že nekaj 
časa čakala na premik. Tega je izve-
dlo podjetje Prangl, ki je zadnjih deset 
dni na Verju pripravljalo in sestavljalo 
600-tonsko dvigalo z rešetkasto roko. 
Glavna roka dvigala je dolga do 138 me-
trov, maksimalna dolžina sistema pa 
znaša kar 192 metrov. Izvajalcu je v času 
priprave na premik kar dvakrat zagodla 
tehnika, zato je bil premik tudi dvakrat 
prestavljen. Dele za sestavo dvigala je 
dostavilo kar 35 tovornih vozil,« so po-
jasnili na Občini Medvode. Podobni pre-
miki se v Sloveniji zgodijo le nekajkrat 
letno. Pogodbe za izvedbo projekta so 
bile podpisane konec leta 2021, zaklju-
ček in odprtje pa sta predvidena v za-
četku poletja. Dela na brvi namreč še 
potekajo. Predvidevajo, da bo izvajalec z 
njimi zaključil maja, ko bodo zaprosili 
za izdajo uporabnega dovoljenja. Priča-
kujemo ga v juniju, odprtje brvi pa ob 
občinskem prazniku v začetku julija.
Premik brvi si je poleg številnih rado-
vednih opazovalcev ogledal tudi župan 
Medvod Nejc Smole v družbi članic in 
članov občinskega sveta ter županov 
treh sosednjih občin.

Zahteven premik brvi čez reko Savo, ki je dolga okrog 83 metrov in tehta kar 61 ton, 
je bil prava paša za oči.

MAJA BERTONCELJ

Brv čez reko Savo so namestili na njeno mesto. Premik z levega brega, kjer so jo sestavili, 
si je ogledalo kar nekaj radovednih opazovalcev. / Foto: Tina Dokl

Premik brvi velika zanimivost

 INFO TOČKA 65+ INFO TOČKA 65+
Informacije o storitvah in pravicah s področja socialnega varstva in zdravja  
ter o izvajalcih, ki so na voljo starejšim, dobite na sedežu enote za socialno varstvene 
storitve Javnega zavoda Sotočje Medvode, in sicer: 
· v prostorih Krajevne skupnosti Vaše – Goričane (Goričane 39, 1215 Medvode),
· na spletni strani https://www.zavodsotocje.si/, zavihek SOCIALA, 
· po e-pošti: sociala@zavodsotocje.si,
· na telefonski številki 070 505 970. Pokličete lahko vsak delavnik med 10.00 in 12.00.

Dela na brvi še niso končana. Uradno odprtje naj bi bilo v začetku julija. / Foto: Tina Dokl



8  OBČINSKE NOVICE  

 Ͱ Osebna predstavitev ...
Rodil sem se maja 1980 kot šesti od sed-
mih otrok. Sem diplomirani inženir 
strojništva in zaposlen v podjetju Bri-
nox. Poročil sem se leta 2016 in z ženo 
živim v Rakovniku. Imava tri krasne 
hčerke.

 Ͱ Kateri so razlogi za odločitev za 
kandidaturo na tokratnih lokalnih 
volitvah?
V prejšnjem mandatu občinskega sve-
tnika sem se huje poškodoval na de-
lovnem mestu, tako da sem pretežni 
del mandata deloval med okrevanjem 
po poškodbi. Mislil in želel sem si, da 
bi bilo okrevanje hitrejše, toda se je kar 
zavleklo in zakompliciralo. Upam, da 
sem sedaj to uredil in da se bom lah-
ko aktivneje posvečal delu občinskega 
svetnika, ne samo iz ozadja, tako kot v 
prejšnjem mandatu.

 Ͱ Ste zadovoljni z rezultatom, ki ste 
ga dosegli na volitvah, in kako ko-
mentirate sestavo občinskega sveta?
Želel sem podobnega rezultata, toda 
vseeno sem pričakoval, da bo Lista Nej-
ca Smoleta, na kateri sem kandidiral 
tudi tokrat, dosegla boljšega, glede na 
to, kaj vse je bilo narejeno v prejšnjem 
mandatu. Tudi način, kako deluje žu-
pan Nejc Smole, mi je všeč. Skoraj pred 
vsako sejo so bila usklajevanja svetni-
kov. Poskušali so upoštevati vse predlo-
ge in jih oblikovati tako, da smo na se-
jah lahko nastopali in potrjevali sklepe 
čim bolj enotno. Tudi dialog na sejah, 
razen na začetku prejšnjega mandata, 
je bil zelo kulturen. Večina volivcev je 
delo župana prepoznala kot pozitivno 
in mislim, da je zato poleg župana ve-
činsko podprla tudi njegovo listo.

 Ͱ Vaše politične izkušnje ...
Do prejšnjega mandata nisem poli-
tično deloval v nobeni stranki in sem 
bil za občinskega svetnika izvoljen kot 
novinec v lokalni politiki. V preteklem 
mandatu sem bil član Odbora za razvoj 
občine in Odbora za gospodarstvo, pod-
jetništvo in obrt. Sem tudi predstavnik 
občine kot ustanovitelja v svetu Vrtca 
Medvode. V tem mandatu sem član 

Statutarnopravne komisije in Komisije 
za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne.

 Ͱ Na katerih področjih v lokalni sku-
pnosti ste bili ali ste še aktivni?
V župniji Sora sem bil včasih mini-
strant, kasneje pa smo ustanovili sku-
pino, s katero smo pritrkavali na zvo-
nove v zvonikih v župniji in širše. Pri 
Karitas smo z mladinci pod režijo žu-
pnika Jožeta Čuka večkrat poskrbeli za 
tematske animacije na prireditvah Klic 
dobrote. V mladosti sem treniral tudi 
tek na smučeh pri TSK Unior Olimpija. V 
KUD Oton Župančič Sora sem bil aktiven 
član več sekcij: plesne, dramske, pevske 
in folklorne, kjer sem najprej plesal, 
nato pa tudi vodil skupino. Od sedmega 
leta sem član PGD Sora, kjer sem prido-
bil mnogo znanj. Imam čin gasilskega 
častnika druge stopnje in sem več let 
član upravnega odbora društva. Deset 
let sem bil član upravnega odbora Ga-
silske zveze Medvode kot predsednik 
Komisije za mladino. Veliko aktivnosti 
sem moral zaradi poškodbe noge leta 
2019 prilagoditi ali opustiti. Lani sem bil 
izvoljen tudi v svet KS Sora.

 Ͱ Na katerem področju kot svetnik 
lahko največ prispevate?
Na področju predšolskega varstva kot 
predstavnik v svetu Vrtca Medvode se 
bom zavzemal za čim kakovostnejšo 
oskrbo najmlajših občanov. Zavzemal 
se bom tudi, da se zastavljeni občinski 
projekti čim prej izpeljejo.

 Ͱ Katere projekte bi po pomembnosti 
za izvedbo postavili na prva tri mesta 
in zakaj?
Infrastruktura še vedno zajema zelo 
pomembne projekte, ki jih nikoli ne 
zmanjka, vendar nam je covid-19 pov-
zročil veliko rano tudi na tako imeno-
vanih mehkih vsebinah, ki bi jih bilo 
obvezno nekako sanirati. Prioriteta so 
osnovne življenjske potrebe, kot so na 
primer vodooskrba, predvsem v Polho-
grajskih dolomitih, zdravstvo s prizid-
kom zdravstvenega doma v Medvodah, 
rešitev problematike OŠ Preska in na-
daljevanje gradnje javnega kanalizacij-
skega omrežja. Seveda bo treba dolgo-
ročno rešiti tudi problematiko mostov.

 Ͱ Katere so po vašem mnenju prio-
ritete v krajevni skupnosti, iz katere 
prihajate?
V naši krajevni skupnosti bi radi imeli 
posluh za krajane, podjetja, medseboj-
no sodelovanje in povezovanje krajanov, 
društev in organizacij. Hkrati bo treba 
skrbeti za razvoj infrastrukture (vodoo-
skrba, priklop hiš na javno kanalizacijo, 
asfaltiranje javnih makadamskih cest, 
urejena prometna signalizacija, gradnja 
manjkajočih pločnikov, gradnja varnej-
ših avtobusnih postajališč, povečanje 
enote vrtca in osnovne šole v Sori, uredi-
ti parkirišča pri šoli, prizidek gasilskega 
doma), okolja in površin za preživljanje 
prostega časa. Zdi se mi, da smo ljudje 
postali precej egoistični in gledamo samo 
nase in na svoje potrebe, še posebno po 
izkušnji z omejitvami zaradi covida-19. 
Kot svetnik pa moram gledati in delovati 
širše, za dobro celotne krajevne skupnosti 
oz. celotne občine. Želim delovati tako, da 
se bomo vsi krajani počutili varno in pri-
jetno ter da bomo radi živeli v teh krajih.

 Ͱ Kako preživljate prosti čas?
Za zdaj se še privajam invalidnosti, 
toda pozitivno gledam v prihodnost. V 
prostem času rad peljem družino na iz-
let v naravo, se udeležim kakšne špor-
tne ali kulturne prireditve, se družim s 
prijatelji, ob večerih pa si z ženo ogleda-
va kakšen dober film.

Dominik Bradeško iz Rakovnika je bil v občinski svet izvoljen na Listi Nejca Smoleta.

MAJA BERTONCELJ

Dominik Bradeško / Foto: Tina Dokl

Prioriteta so osnovne življenjske potrebe
PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE
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 Ͱ Osebna predstavitev ...
Rojen sem bil 1. novembra 1955 v Zaje-
čarju v Srbiji. Po izobrazbi sem strojni 
tehnik. Upokojen sem po 41-letni delov-
ni dobi in imam dovolj časa za lokalno 
politiko – tako kot svetnik v občinskem 
svetu Občine Medvode kot v KS Medvo-
de – center. Živim v urejenih družin-
skih razmerah. S soprogo Lučko imava 
hčerki Emino in Urško. Na obe sva zelo 
ponosna. Po potrebi popaziva tudi na 
vnukinjo Drino in na vnuka Luko.

 Ͱ Kateri so razlogi za odločitev za 
kandidaturo na tokratnih lokalnih 
volitvah?
Odločitev za kandidaturo na lokalnih 
volitvah je bila lahka. Po petih man-
datih na funkciji občinskega svetnika 
Občine Medvode sem se odločil za še 
en mandat. Razloga sta najmanj dva. 
Nekatere moje ideje in projekti v dvaj-
setih letih še niso doživeli realizacije. 
Poleg tega si zelo želim v občinski svet 
pripeljati še nekaj mladih, sposobnih in 
perspektivnih ljudi, ki jim je mar za ra-
zvoj občine. Mladi imajo dobre ideje in 
jih je treba vključevati v odločanje, jim 
prisluhniti, ker na mladih svet stoji. 
Menim, da morajo čim prej prevzeti od-
govornost za svojo in našo prihodnost. 
To ni niti malo enostavno, je dolgotra-
jen postopek in zahteva svoj čas.

 Ͱ Ste zadovoljni z rezultatom, ki ste 
ga dosegli na volitvah, in kako ko-
mentirate sestavo občinskega sveta?
Sem relativno zadovoljen. Rezultat 
smo izboljšali za sto odstotkov. Zeleni 
Slovenije Medvode imamo dva svetni-
ka v občinskem svetu. Naša svetniška 
skupina ima še enega člana iz vrst SD, 
izvoljenega kolega Milana Šobota, tako 
da nismo najmanj številni. Vseeno pa 
nimamo moči, da bi lahko preglasovali 
nepisano koalicijo, ki ima okrog dvajset 
glasov in želi imeti absolutno večino v 
občinskem svetu. Naša svetniška sku-
pina bo v tem mandatu konstruktivna 
opozicija, ki lahko s svojo razpravo opo-
zarja na morebitne slabe odločitve, daje 
pobude in predloge ter nastavlja ogleda-

lo večini. Ali se bodo v ogledalu videli, je 
njihova volja.

 Ͱ Vaše politične izkušnje ...
Imam nekaj političnih izkušenj, na 
podlagi katerih sem veliko prispeval 
kot svetnik v občinskem svetu in v sve-
tu krajevne skupnosti in sem na vse do-
sežke zelo ponosen. Med letoma 1977 in 
1980 sem deloval na področju mladin-
skega prostovoljnega dela v takratni ob-
čini Šiška. Med drugim sem s pomočjo 
tedanjega vodstva in delovnih brigad 
ter nekaj tedanjih mladincev s podro-
čja Katarine in Osolnika uspel pripelja-
ti elektriko do kmetije, ki so jo v drugi 
svetovni vojni požgali nemški okupa-
torji. Leta 1989 smo se zbrali in naredi-
li dolg in zelo strm kanal za polaganje 
električnega kabla. Od takrat imajo na 
tej kmetiji elektriko. Pobudo je dala Kra-
jevna skupnost Medvode.

 Ͱ Na katerih področjih v lokalni sku-
pnosti ste bili ali ste še aktivni?
Najbolj aktiven sem bil in sem še v funk-
ciji občinskega svetnika in svetnika KS 
Medvode – center, kjer sem podpred-
sednik. Če seštejem vse skupaj, je to 36 
uspešnih aktivnih let v lokalnem okolju.

 Ͱ Na katerem področju kot svetnik 
lahko največ prispevate?
Lahko prispevam na mnogih področjih, 
najbolj pa na področju zelene politike, 
urejanja okolja in ekologije. Tudi na 
področju družbenih dejavnosti ter pri 
pogajanjih in iskanju kompromisov. 
Seveda je to odvisno od tega, ali si do-
volj slišan in ali kdo potrebuje takšno 
sodelovanje. Prepričan sem, da mora-
mo v občinskem svetu in tudi v krajevni 
skupnosti skupaj odločati in kulturno 
sodelovati v javnem interesu za boljši 
jutri vseh prisotnih v naši skupnosti.

 Ͱ Katere projekte bi po pomembnosti 
za izvedbo postavili na prva tri mesta 
in zakaj?
To so zagotovo temeljita obnova Donove 
ceste, premestitev regulacijske plinske 
postaje na Donitovo zemljišče ter uredi-
tev lastnine objekta sedanje lekarne in 
dodatnih parcel z vpisom v zemljiško 
knjigo v last Občine Medvode. Zato, ker bi 
ti projekti morali biti že zdavnaj urejeni.

 Ͱ Katere so po vašem mnenju prio-
ritete v krajevni skupnosti, iz katere 
prihajate?
Prioritete KS Medvode – center so pred-
vsem skupno delo za skupno dobro. 
Nekatere sem omenil v odgovoru na 
prejšnje vprašanje. Lahko z gotovostjo 
trdim, da po mnogih letih moramo 
obnoviti in nadgraditi otroško igrišče 
na Medvoški cesti po vseh zahtevanih 
standardih, ker ga uporabljajo tudi 
otroci iz Vrtca Medvode. Naslednja je iz-
gradnja brvi čez reko Soro, ker mesto, ki 
ima dve reki, nikoli nima dovolj mostov 
in povezav z ene na drugo stran. Trenu-
tno smo priča postavljanja nove brvi čez 
Savo za kolesarje, pešce in invalide. Tre-
ba je tudi dokončati igrišče v Zbiljskem 
gaju. Veliko je prioritet in potreb, kar je 
vedno povezano z dodatnimi finančni-
mi sredstvi. Najprej pa moramo refor-
mirati krajevne skupnosti in jim dode-
liti jasne naloge in dodatna finančna 
sredstva.

 Ͱ Kako preživljate prosti čas?
Svoj prosti čas preživljam v krogu druži-
ne. Poleti smo največ na vrtu in skrbimo 
za svojo samooskrbo v podaljšani sezoni. 
Hodimo na izlete pa tudi na kratke po-
čitnice. Včasih obiščem kino, muzej in 
kakšen koncert. Veliko se družimo z naj-
mlajšimi, ker je to poseben užitek.

Dragan Djukić iz Medvod je bil v občinski svet izvoljen na listi Zeleni Slovenije.

MAJA BERTONCELJ

Dragan Djukić / Foto: Tina Dokl

Občinski svetnik že šesti mandat
PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE
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OBČINA MEDVODE
KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Številka: 094-0001/2023
Datum: 27. 1. 2023

Komisija za priznanja na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih 
Občine Medvode (Uradni list št. 195/20) objavlja

JAVNI POZIV
za podajo predlogov za podelitev priznanj 

Občine Medvode za leto 2023

Priznanja Občine Medvode so:
• naziv častni občan občine Medvode,
• velika plaketa Jakoba Aljaža,
• plaketa Jakoba Aljaža,
• medalja Občine Medvode,
• priznanje mladi up Medvod.

Naziv častni občan občine Medvode se podeljuje posamezni-
kom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih 
področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k 
ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti.

Velika plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje podjetjem, organiza-
cijam in skupnostim, ki so z izjemnim dolgoletnim delovanjem 
in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in 
dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziro-
ma širše skupnosti.

Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje za dosežke in dolgoletno 
uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih 
dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete 
življenja na območju občine Medvode in ob njihovih visokih 
jubilejih. Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje občanom občine 
Medvode, drugim državljanom Republike Slovenije in tudi tujim 
državljanom ter skupinam državljanov, pravnim osebam in dru-
gim organizacijam.

Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, pod-
jetjem, organizacijam in skupnostim, za enkratna posamezna 
družbeno koristna dela in za delovne in druge velike uspehe, 

dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno ude-
ležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in 
preprečevanju škode na premoženju.

Priznanje mladi up Medvod se podeljuje mladim občanom in 
skupinam mladih občanov v starosti največ do 29 let, ki izsto-
pajo s svojimi uspehi ali dosežki oziroma je med vrstniki pre-
poznan njihov izstopajoči zgled, s čimer prispevajo k razvoju in 
napredku svoje skupnosti in okolja, v katerem živijo.

Na osnovi poslovnika lahko komisija podeli največ devet pri-
znanj na leto.

Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj so lahko po-
samezniki, skupine občanov, politične stranke, vaške skup-
nosti, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi in društva ter 
druge organizacije in skupnosti z območja občine Medvode. 
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev pri-
znanja.

O podelitvi in vrsti priznanja bo odločila Komisija za prizna-
nja.

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki 
in mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu,
•  obrazložitev in utemeljitev predloga (na vsaj eni, vendar naj-

več dveh straneh),
•  podpisano soglasje kandidata o uporabi osebnih podatkov 

v zvezi z občinskimi priznanji (obrazec je dostopen na sple-
tni strani Občine Medvode).

Pisne predloge je treba poslati do 31. 3. 2023 v zaprti ovoj-
nici s pripisom »NE ODPIRAJ – KANDIDATURA ZA OBČINSKO 
PRIZNANJE 2023« na naslov Občina Medvode, Komisija za 
priznanja, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo oddani s priporočeno 
pošto do petka, 31. 3. 2023 (do štiriindvajsete ure), oziroma 
vročeni v sprejemno pisarno Občine Medvode do petka, 31. 3. 
2023, v poslovnem času občinske uprave (do trinajste ure), v 
zaprti ovojnici.

Komisija bo obravnavala samo popolne vloge.

Roman Veras, l. r.,
predsednik komisije

Novo občinsko stanovanje

Občina Medvode je na Ulici k studen-
cu v Medvodah uredila novo občinsko 
stanovanje. V najem ga bodo oddali na 
podlagi že izvedenega javnega razpisa.
V teh prostorih je imelo pred tem dol-
ga leta svoj sedež Društvo tabornikov 

Rod dveh rek. Leta 2016 je občina dru-
štvu predala v uporabo nekdanji čebe-
larski dom v Preski, ki so ga s skupnimi 
močmi preuredili v taborniško hiško. Po 
preselitvi je bil poslovni prostor v centru 
Medvod izpraznjen. Na občini so pripra-
vili vso potrebno dokumentacijo za spre-
membo namembnosti in pripravili pro-

jekt za rekonstrukcijo. Izvedena so bila 
številna vzdrževalna in rekonstrukcijska 
dela, ki so bila skupaj z dokumentacijo 
vredna dobrih 97 tisoč evrov. Površina 
stanovanja brez kleti je 64 m2.
Občinski stanovanjski fond tako odslej 
obsega 16 občinskih stanovanj, ki so vsa 
zasedena.

MAJA BERTONCELJ
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Poškodbe bodo sanirali

Na naše uredništvo se je obrnil občan Metod Čarman s To-
pola. Opozoril je, na – kot pravi – nemogoče razmere na ma-
kadamski cesti, ki vodi od Žlebov do kmetije Kozomer, ki jo 
dnevno uporabljajo prebivalci dveh hiš. »Razmere so se še do-
datno poslabšale ob pluženju. Na cesti je zemlja, izruvanih je 
bilo veliko drežnikov, pokazale so se skale ... Res katastrofa, 
po kakšni cesti se moramo voziti. Avto je takšen, kot bi se 
vozili po njivi,« je med drugim pojasnil.
Obrnili smo se na Občino Medvode, tudi z vprašanjem, kakšni 
so načrti glede urejanje te ceste. Odgovore je pripravil Primož 
Bajželj iz Oddelka za okolje, prostor in razvoj. »Glede na napi-
sano in opravljen ogled je koncesionar za vzdrževanje občin-
skih cest v januarju na makadamski cesti, ki poteka večji del 
po hribovitem območju, izvajal zimsko službo. Pluženje po 
makadamskem cestišču ob tako veliki količini snega je bilo 
težko, saj so bile razmere res izredne zaradi velike količine 
snežnih padavin, ki so se izmenjavale z dežjem. Zato je bila 
tudi sama cesta zelo razmočena, kar je še dodatno oteževalo 
pluženje in posipanje. Pri samem pluženju je zato na neka-
terih delih prišlo do več poškodb zgornjega cestnega ustroja, 
kar pa je povsem običajno za hribovite predele makadamskih 
cest. Poškodbe, ki so bile narejene na cesti, bo koncesionar 
saniral, ko bodo za to ustrezne vremenske razmere (poškodo-
vani odvodniki se bodo vgradili nazaj, izvedla se bo sanacija 
brežin in celotnega makadamskega cestišča),« je pojasnil in 
v nadaljevanju dodal: »Na tej makadamski cesti, ki je dolga 
okrog 2,5 kilometra, poteka zelo malo prometa, saj vodi le do 
dveh hiš na Topolu, zato redno vzdrževanje ceste za Občino 
Medvode predstavlja velik strošek in bi bila rekonstrukcija in 
asfaltiranje smiselno, pri čemer se je treba zavedati, da govo-

rimo o velikem finančnem vložku. Na območju občine Med-
vode je trenutno še približno 60 kilometrov makadamskih 
cest in velik del jih je na območju Polhograjcev. V lanskem 
letu je Občina Medvode asfaltirala več kot dva kilometra 
makadamskih cest in skladno z razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi bomo vlaganja nadaljevali tudi v prihodnjih letih.«
Bajželj je še dodal, da je Krajevna skupnost Katarina rekon-
strukcijo in asfaltiranje omenjene ceste umestila na seznam 
prioritetnih investicij na četrto mesto.

MAJA BERTONCELJ

Cesta od kmetije Kozomer proti Žlebam po pluženju / Foto: arhiv 
družine Čarman

Občan je opozoril na slabo stanje 
makadamske ceste iz Žlebov proti kmetiji 
Kozomer.

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdrav stvene ustreznosti pitne 
vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih siste-
mov (VS) uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da 
je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pi-
tne vode in je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne 
namene obvezno prekuhavati: VVS Žlebe – Seničica (Žlebe), VVS Žlebe 
– Jeterbenk – le hiše, ki so priključene na vodovodni sistem pred vodoh-
ranom, VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sis-
tem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem, 
VS Golo Brdo – Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti 
pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posame-
znih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na spletnih straneh Občine 
Medvode (http://www.medvode.si/objave/31). Navodila, priporočila 
in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih 
vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-
-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-javnost). Eko društvo Trno-
vec, Eko društvo Vodovod Seničica, Zavod Vodovod Preska, Društvo za 
varstvo voda Žlebe, Vodovodni odbori VVS in Občina Medvode

Stalno obvestilo

Občina Medvode je v januarju zamenjala partnerja pri zagotavlja-
nju geoinformacijskega sistema (GIS) za občane in zaposlene. Po 
novem so prisotni na portalu PISO – Prostorski informacijski sis-
tem občin, ki je najbolj razširjen občinski GIS v Sloveniji. So 152. 
pridružena občina. PISO omogoča povezljivost z občinskim doku-
mentnim sistemom in drugimi programskimi orodji. Povezan je na-
mreč tudi z državnimi bazami in sistemi. M. B.

Očina po novem na PISO

Začel se je vpis v Vrtec Medvode za šolsko leto 2023/2024, in sicer 
v program predšolske vzgoje Dnevni program (od 6 do 9 ur). Vpis 
poteka do 15. marca. Obrazec vpisnega lista s prilogami lahko od-
date po elektronski pošti natasa.kruh@vrtec-medvode.si, po pošti 
na naslov Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva ulica 2, 1215 Medvode, 
ali ga oddate osebno na upravi vrtca vsak dan od 8. do 15. ure. 
Obrazec za vpis lahko dobite na upravi vrtca ali na spletni strani 
Vrtca Medvode. Več informacij dobite na telefonski številki 051 611 
026 (Nataša Kruh). M. B.

Poteka vpis v vrtec
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Ena izmed lokacij osme izvedbe vseslovenske akcije Šolar na 
smuči je bil znova Nordijski center Bonovec Medvode. V šti-
rih dneh so gostili več kot dvesto otrok, ki so se učili teči na 
smučeh. Na dan našega obiska je ambasadorka Petra Majdič, 
nekdaj ena najboljših smučarskih tekačic na svetu, znanje 
predajala tretješolcem iz domače OŠ Preska in OŠ Trzin.

UČILA JIH JE TUDI PETRA MAJDIČ
Teka na smučeh so se učili predvsem skozi igro. »Takšno 
delo mi je v užitek, kot opažam, pa je tudi nujno potrebno. Pri 
otrocih je zaznati pomanjkanje gibanja s smučmi, motorike, 
koordinacije. Med njimi je velika razlika. Super je, da nam jo 
je uspelo vsaj nekoliko zmanjšati. Smučarski tek jemljem kot 
preprosto gibanje v naravi, ki je za človeka precej naravno, 
sploh klasična tehnika. Na tekaških smučeh se otroci počuti-
jo svobodne in jim je všeč. V teh nekaj urah se jih da naučiti 
veliko,« je povedala Petra Majdič.
Otroci so bili navdušeni, kar potrjujejo tudi izjave tretješolk 
OŠ Preska. »Všeč mi je in je zabavno. Naučila sem se tudi kaj 
novega, na primer da si med tekom na smučeh lahko po-
dajamo žogice. Ni težko,« je dejala Tia. »Rada imam tek na 
smučeh in ga gledam tudi po televiziji. Najbolj všeč danes mi 
je podajanje žogic in sam tek. Zdi se mi super, da pridemo 
sem s šolo,« je dodala Ana, Danila pa: »Tudi meni je v redu 
tukaj, je lepo. Doma nimam opreme, tako da je super, da si jo 
lahko izposodim.« Neja si bo od akcije Šolar na smuči najbolj 
zapomnila učenje teka. Večkrat je že bila tako na alpskih kot 
na tekaških smučeh. »Kljub vsemu kdaj še padem, a nič zato. 
Se poberem in grem naprej,« je še povedala.
Preška šola je najbližja Nordijskemu centru Bonovec in njiho-
vi učenci so kar vešči teka na smučeh. »Danes je z OŠ Preska 
prišlo 19 učencev iz 3. a. Tukaj smo večkrat. Pomembno je, 
da so otroci čim več v gibanju. Kadar je sneg, jih že pri šoli 
privajamo na tekaške smuči, predvsem skozi igro, tako da ko 
pridejo v Bonovec, že kar nekaj znajo. Zelo radi gredo. Tudi jaz 
imam rada tek na smučeh. Uživam v naravi, v gibanju,« je 
pojasnila Irena Erjavec, učiteljica na OŠ Preska.

PREDAVANJE POLICIJE
Celo dopoldne je bila z učenci Ines Iskra iz Javnega zavoda So-
točje, zadovoljna, da so z Nordijskim centrom Bonovec drugo 
leto zapored del te vseslovenske akcije. Čeprav poteka osmo 
leto, so alpskemu delu tek na smučeh dodali prav pred dve-
ma letoma. Učenci so tokrat prisluhnili tudi predavanju Poli-
cije o varnosti in pravilih obnašanja na smučiščih.
Organizatorji akcije Šolar na smuči so Smučarska zveza Slo-
venije, Policija in Zavod za šport RS Planica. Kot je povedal 
Luka Vrančič, predstavnik organizatorjev in koordinator ak-
cije, so z odzivom šol zelo zadovoljni. Mesta so omejena in se 
vsako leto hitreje zapolnijo. Za tek na smučeh so se letos v 24 
urah, za alpski del pa v dveh dneh.

Tretješolci na tekaških smučeh
Ena izmed lokacij vseslovenske akcije Šolar na smuči je bila tudi Nordijski center 
Bonovec. Več kot dvesto učencev se je štiri dni spoznavalo s tekom na smučeh.

MAJA BERTONCELJ

Učenje teka na smučeh je zabavno. / Foto: Gorazd Kavčič
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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

PETEK
17. februar 2023

dopoldan 
9.00-11.00

popoldan 
15.00-17.00

mednarodna 
matura 

ob 13. uri 

SOBOTA
18. februar 2023

dopoldan 
9.00-11.00
mednarodna 

matura 
ob 11. uri

INFORMATIVNI 
DAN
INFORMATIVNI 
DAN

• Srednja šola za strojništvo • strojni

tehnik • oblikovalec kovin-orodjar •

strojni mehanik • avtokaroserist •

avtoserviser • avtoservisni tehnik •

inštalater strojnih inštalacij • pomočnik

v tehnoloških procesih

• Srednja šola za lesarstvo • mizar •

lesarski tehnik • tapetnik • obdelovalec

lesa

• Višja strokovna šola • inženir

strojništva • inženir lesarstva

• Dijaški dom • prijetno bivanje • druženje

Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka

www.scsl .s i · 04 506 23 00

Informativni dan 2023
petek, 17. februar

sobota, 18. februar

Srednja šola za strojništvo: petek ob 11. in 15. uri, sobota ob 9. uri

Srednja šola za lesarstvo: petek ob 9. in 15. uri, sobota ob 9. uri

Višja strokovna šola: petek ob 11. uri in 16.30, sobota ob 11. uri

Dijaški dom: petek od 8. do 18. ure, sobota od 8. do 13. ure
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GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA –  
ŠOLA MNOGOTERIH TALENTOV 
GFP Kranj je edina gimnazija v Sloveniji, ki ima štiri gimnazijske programe: splošno gimnazijo, ekonomsko 
gimnazijo, športni oddelek splošne gimnazije in športni oddelek ekonomske gimnazije. Vsi programi  
se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna so se izo
braževali številni izvrstni slovenski šport
niki in tudi danes se na njej izobražuje 
veliko dijakov športnikov. Obiskovali so jo 
nosilci olimpijskih odličij, Primož Roglič, 
Peter Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, 
Nika Križnar, in mnogi drugi izjemni 
športniki, od Anžeta Laniška, Anamarije 
Lampič, Nike in Domna Prevca, Štefana 
Hadalina, Petra Johna Stevensa, Alexa 
Cisarja … do nekdanjih športnikov danes 
pa izvrstnih trenerjev, Roberta Hrgote, 
Gašperja Vodana, Gašperja Berlota, Ma-
tevža Šparovca, Grege Žemlje …
Njihovo kakovostno in sistematično delo z 
dijaki športniki je prepoznal tudi nekdan
ji predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor in jim marca 2022 za delo z mladimi 
športnimi talenti in za spodbujanje raz
voja tekmovalcev in tekmovalk na šport
nem in izobraževalnem področju podelil 

državno priznanje jabolko navdiha. Za 
delo s športniki so prejeli tudi certifikat 
»Športnikom prijazno izobraževanje«, 
ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. 
Sistem dela, ki so ga desetletja razvijali 
skupaj s športniki, uspešno nadgrajujejo 
z dijaki, ki imajo ambicije tudi na drugih 
življenjskih področjih, npr. na glasbenem, 
likovnem, znanstvenem, podjetniškem ... 
Šolo so obiskovali izvrstni umetniki, pod
jetniki, znanstveniki, prejemniki Miche
linovih zvezdic … Njihov nekdanji dijak 
Jernej Mišič, eden najboljših slovenskih 
harfistov, se je vzporedno izobraževal. V 
času gimnazijskega izobraževanja na GFP 
je  obiskoval tudi Konzervatorij Jacopo To
madini v italijanskem Vidmu. Julija 2022 je 
uspešno opravil maturo in čez tri mesece 
tudi diplomiral. Svojo študijsko pot nadal
juje v Haagu. Njihovi dijaki glasbeniki, ki 
so se v preteklosti vzporedno šolali, so bili 

tudi zlati maturantje. Zato so se odločili, 
da svojim najuspešnejšim dijakom posve
tijo prav posebno pozornost. Pripravili so 
trajno razstavo, na kateri so predstavljeni 
dijaki, ki so s svojimi dosežki zaznamovali 
slovenski in svetovni prostor. Po eni stra
ni so z njo izkazali spoštovanje uspešnim 
nekdanjim in sedanjim dijakom, po drugi 
pa prihajajoče generacije dijakov v njej vi
dijo navdih, da tudi sami lahko v življenju 
uresničijo ambicije in sanje. Veseli jih, da se 
je na njihovi gimnaziji šolalo toliko uspeš
nih dijakov, da je v pripravi že druga stena 
slavnih.
Ponosni so na svoje dijake, ki so dejavni 
in uspešni na mnogih življenjskih področ
jih in ne le v šoli. Najpomembneje jim je, 
da dijaki poleg dobrih ocen in uspeha na 
maturi pridobijo dovolj znanja, poguma in 
podjetnosti, da želijo in upajo razviti svoje 
različne potenciale. 
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HÉLÈNE DELFORGE: MAMA
Prelepa slikanica se dotakne srca. Avtorica v njej ponuja lirič-
na in intimna razmišljanja o materinstvu. Iz kratkih besedil 
seva moč in ranljivost mater z vsega sveta, ki se znajdejo v 
različnih okoliščinah in časovnih obdobjih ter prihajajo iz 
različnih kultur in socialnih okolij. Prav tako knjiga vabi k 
ogledu čudovitih akvarelnih portretov in skic nagrajenega 
belgijskega ilustratorja Quentina Grébana. Slikanica, ki je v 
knjižnici na polici s poezijo za odrasle, v nas prebudi nešte-
to čustev, ki jih v vlogi mame lahko občutimo v samo enem 
dnevu: veselje, obup, krivda, upanje, skrbi, ljubezen … (pri-
pravila Jana Krašovec)

NGŨGĨ WA THIONG'O: PŠENIČNO ZRNO
Knjiga obravnava boj za kenijsko neodvisnost izpod jarma 
britanske kolonialne oblasti. Dotakne se tako znamenitega 
upora v 50-ih letih, imenovanega Mau mau, kazenskih ta-
borišč, večplastnih odnosov kenijskega prebivalstva do belih 
oblastnikov, medtem ko se glavno dogajanje vrti okoli t. i. 
uhuruja oziroma praznovanja dneva formalne osamosvoji-
tve Kenije leta 1963. Slavnostni govorec na tej prireditvi, ki jo 
vsi nestrpno pričakujejo, naj bi bil heroj, borec za svobodo, a 
se nazadnje izkaže, da je bil tudi izdajalec. Je boj za svobodo 
nacije lahko herojski, nekaj vzvišenega, za kar si pripravljen 
žrtvovati vse, tudi lastno življenje? Ali si se v mejnih okolišči-

nah, kot je taborišče, kjer si izpostavljen fizičnim in psihič-
nim zlorabam, še pripravljen žrtvovati za obče dobro? Je ta-
krat svoboda naroda še lahko pomembnejša od tega, da bi še 
enkrat objel ljubljeno osebo? Bi za to lahko izdajal? O tem in 
o osebnih, tudi ljubezenskih zagatah, o zvestobi, maščevanju 
in odpuščanju govori ta klasični afriški roman, ki je izšel v 
skrbno sestavljeni zbirki Kaif. (pripravila Mirjam Slanovec)

PER PETTERSON: MOŠKI NA MOJEM MESTU
Norveškega avtorja slovenski bralci poznamo predvsem 
po romanih V Sibirijo in Konje krast. Zadnjega so pred leti 
brali tudi maturanti, po zgodbi pa si lahko ogledate čudovit 
film. Tokrat se junak spoprijema s posledicami boleče loči-
tve. V zgodbo Arvida, dokaj uspešnega pisatelja, stopimo po 
obupanem klicu bivše žene. Kljub svoji izčrpanosti se ji od-
pravi na pomoč. Dogodek sproži vrtinec slabih spominov na 
obdobje pred in po ločitvi, za katero se je odločila odtujena 
žena. Arvidu so se zamajale vse udobne in poznane družbe-
ne vloge. Kar naenkrat ni več sin, mož in oče (tudi hčerke 
ne želijo več na obisk). Na njegovem mestu ostane samo še 
moški. V zgodbi prepoznamo avtobiografske elemente – av-
torju so v nesreči trajekta namreč umrli starša, brat in se-
strična. A tudi prej je že pisal temačno, občasno depresivno, 
a realno in poglobljeno v različna čustvena stanja junakov. 
(pripravila Mira Vidic)

Pred nami je spomladansko obdobje parjenja mačk in psov. 
Skrbnike živali prosimo in pozivamo, da svoje živali pravo-
časno sterilizirajo, saj varnih domov za domače ljubljence v 
Sloveniji ni več. Živali je mnogo preveč, skrbnikov zanje pa 
premalo. Oddajanje živali ob ceste in prvemu, ki pride mimo, 
pomeni, da žival slej ko prej konča povožena na cesti ali kot za-
puščena mačka ali osamljen lastniški pes v boksu. Oddajanje 
živali neodgovornim skrbnikom ni etično in je tudi kaznivo. 
Vsak skrbnik živali mora živali zagotoviti varnost, ustrezno 
prehrano, dovolj gibanja, odsotnost bolečine, v primeru potre-
be obisk veterinarja in spoštljivo ravnanje. Na Veterini Trata 
naši krajani skrbniki živali koristijo subvencijo občine pri ste-
rilizacijah in kastracijah. V sedmih letih smo občutno zmanj-
šali število zapuščenih in tudi nekaterih slabo oskrbovanih 
lastniških mačk in s tem zajezili prenos nalezljivih bolezni, ki 
se ob pretepih ob parjenju prenašajo med živalmi.
Lani se je prvič zgodilo, da so bila zavetišča polna že decem-
bra, zato novih živali ne morejo sprejemati. Poseg steriliza-
cije je enkraten strošek, ki ima več pozitivnih učinkov. Poleg 
ugodnega vpliva na zdravje živali in preprečevanja mnogih 
bolezni in obolenj predvsem prepreči trpljenje novih mla-
dičev, ki slej ko prej pristanejo na cesti. Skrbniki samic so 
po Zakonu o zaščiti živali dolžni poskrbeti za varnost, pre-

hrano in oskrbo tudi mladičev, ne samo odraslih mačk. 
Naj spomnim, da je z novim letom razen z izjemami prepove-
dano privezovanje psov na verige. Pes je socialno bitje, potrebuje 
interakcijo s človekom, socializacijo, druženje z ljudmi, igro in 
sprehode, ki so po dolžini primerni pasmi psa. Psa čuvaja na-
domestimo z alarmi in kamerami. Nepravilnosti, malomaren 
ali grob odnos do živali, ki ga opazite, sporočite medvoškemu 
društvu Reks in Mila. Ljudje, ki ne zmorejo ali ne želijo za žival 
skrbeti kot za čuteče živo bitje, naj si živali ne omislijo.
V Občini Medvode smo na področju varovanja in oskrbe živali 
eni izmed najbolj aktivnih v Sloveniji. Model dobre prakse 
smo pred kratkim predstavili tudi v Državnem zboru na po-
svetu Za lepšo prihodnost živali.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

Zavetišča so polna
KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

MOJCA FURLAN

Skrbnike živali prosimo in pozivamo, da svoje živali pravočasno 
sterilizirajo, saj varnih domov za domače ljubljence v Sloveniji ni več. 
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V Medvodah znova deluje Klub medvoških študentov. Usta-
novili so ga v Klubu Jedro na zboru članov 8. januarja letos.
Več o delovanju in načrtih je povedal predsednik Aljaž Rezar. 
»Klub medvoških študentov je znova zaživel po skoraj dveh de-
setletjih. S prijatelji smo že dlje časa razmišljali, da bi naredili 
kaj več še za ostale naše mlade Medvoščanke in Medvoščane. 
Prišli smo na idejo o ustanovitvi Kluba medvoških študentov. 
Poznamo kar nekaj primerov dobrih praks iz drugih občin, če 
omenim le Škofjo Loko. Za cilj smo si zadali, da sovrstnikom 
ponudimo dogodke, ki se jih bodo lahko udeležili,« je pojasnil.
Aljaž Rezar je v lokalnem okolju aktiven že dlje časa. Prihaja 
iz Goričan, zadnja leta pa živi in deluje v Pirničah. »Pred leti 
sem se preselil v Pirniče, kjer sem se vključil v PGD Zgornje 
Pirniče in nato še v KUD Pirniče. Še vedno sem član obeh, sem 
pa zadnja leta dejaven predvsem v kulturi. Gledališče ostaja 
moje primarno zanimanje. Svoje izkušnje, ideje, ki niso samo 
v povezavi z gledališčem in kulturo, pa bom sedaj predajal 
še v Klubu medvoških študentov, v katerem bo aktivnih več 
mladih, jaz sem le eden izmed njih,« je povedal. Dodaja, da je 
Klub medvoških študentov velika pridobitev za mlade. »Pri-
nesel bo bolj kakovostno preživljanje prostega časa. Ponudili 
bomo predvsem športne aktivnosti in druženje. Za zdaj ne že-
limo obljubljati preveč, saj je bil klub šele dobro ustanovljen. 
Ne bi želeli prehitevati dogodkov. Šli bomo korak za korakom. 

Ko bomo imeli širši nabor članov, jih želimo usmeriti po šte-
vilnih društvih, ki delujejo v občini na različnih področjih. 
Tudi interesi in talenti mladih so različni in menim, da se 
za vsakega kaj najde. Velikokrat slišimo, da na mladih svet 
stoji. Saj se v Medvodah že sedaj za mlade precej dogaja, a 
menimo, da bi se lahko še več, da bi se dijaki in študentje tudi 
v prostem času zadrževali tukaj, in ne v Ljubljani, Kranju ...«
V upravnem odboru kluba so poleg Rezarja še Domen Turinek, 
Matic Bitenc Babnik, Maruša Bergant, Živa Hvala, Nik Zadra-
vec, Kaja Gros in Neja Šubic. Prvi dogodek bo že 10. februarja, in 
sicer otvoritvena zabava v Klubu Jedro. »Glede na to, da v Med-
vodah že dolgo ni bilo nobene takšne zabave za mlade, smo se 
odločili, da bomo začeli prav s tem, da vidimo, kakšno je za-
nimanje, da se spoznamo in skupaj naprej gradimo to zgodbo. 
Zabava je namenjena tako dijakom od prvega letnika naprej 
kot študentom,« je povedal Rezar in predstavil aktivnosti, ki 
jih še načrtujejo: »Na sestanku smo dorekli okvirni načrt dela 
do poletja. Načrtujemo še nekaj zabav in športnih dogodkov 
(turnir v odbojki, Medvoška luža ...), piknik, interne izlete ...

Z odzivom so zadovoljni. »Imamo že več kot trideset vpi-
sanih članov, kar je lepa številka in dober obet. Vsi dijaki 
in študenti, ki se želijo včlaniti, nas najdejo na socialnih 
omrežjih, kjer je vpisnica, lahko nam pišejo na klubmedvo-
skihstudentov@gmail.com, v pripravi je tudi spletna stran,« 
je še povedal Rezar.

Ustanovili Klub medvoških študentov
Prvi dogodek bo otvoritvena zabava 10. februarja.

MAJA BERTONCELJ

Upravni odbor Kluba medvoških študentov, na levi predsednik Aljaž 
Rezar / Foto: arhiv KMŠ

*Ob nakupu korekcijskih očal v vrednosti nad 105 €, vam nudimo druga očala iste predpisane dioptrije brez doplačila. Nakup korekcijskih očal mora 
vključevati okvir, par stekel in storitev montaže - nakup celotnih očal. Druga korekcijska očala so sestavljena iz okvirja po izboru iz posebne ponudbe 
Clarus - okvirji so označeni z nalepko Clarus. Stekla Clarus iz ponudbe za druga očala so organska, 1,5, s trdim in antire eksnim slojem. Stekla v 
drugem paru so enožariščna (samo za daleč ali samo za blizu, razpon dioptrije do +/- 4 sph in do 2 cyl, razen v primeru cyl 2 do -6 sph), tudi takrat, 
ko je bil nakup opravljen za večžariščna (kombinacija daleč in blizu). Oboja očala morajo biti za isto stranko in naročena istočasno. Ni možnosti 
menjave ponudbe za denar. Ponudba velja od 30. 1. 2023 do 4. 3. 2023. Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo.
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»Imamo že več kot trideset vpisanih članov, 
kar je lepa številka in dober obet. Vsi dijaki in 
študenti, ki se želijo včlaniti, nas najdejo na 
socialnih omrežjih, kjer je vpisnica, lahko nam 
pišejo na klubmedvoskihstudentov@gmail.com, 
v pripravi je tudi spletna stran.«
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Premiero smo si ogledali tistega janu-
arskega petka v Kulturnem domu Med-
vode, kjer ima svojo odrsko bazo tudi 
gledališki odsek KUD Fofité, ki znova 
– brez zadržka, bi lahko rekli – prese-
ga samega sebe, saj gledalstvu ponuja 
odlično izvedbo besedila Ljudski demo-
kratični cirkus Sakešvili, za katerega 
je eden najbolj prepoznavnih sodobnih 
slovenskih dramatikov Rok Vilčnik rok-
gre na Tednu slovenske drame leta 2016 
prejel nagrado Slavka Gruma.
Dramo absurda Ljudski demokratični 
cirkus Sakešvili odlikuje značilna rok-
grejeva dramska pisava, polna iskrivo-
sti in duhovitosti, hkrati pa ne gre zgolj 
za burko in bogastvo situacijske komi-
ke, ampak pisec v njej prikaže totalitar-
no družbo in vsemogočnost oblasti. Kr-
stno je bila uprizorjena leta 2017 v Mali 
drami SNG Drama Ljubljana, tokrat pa 
so v njene velike škornje vstopili fofi-
téjevci. Ne kar tako – z razlogom, ker jih 
zmorejo tudi nositi.
»Cirkuška zgodba« je nekoliko abstrak-
tna, naphana z domišljijo – morda ali 

skoraj zagotovo pa tudi resničnimi vzo-
ri, ki nam jih ponuja študijski sprehod 
skozi zgodovino človeštva, pa tudi mar-
sikje ta čas aktualne ne-civilizacijske 
tendence. Ljudski demokratični cirkus 
Sakešvili je bil ustanovljen takoj po 
ukinitvi volitev v Ljudski demokratični 
republiki Sakešvili, bil vmes ukinjen, a 
je ponovno zaživel. Zaradi posebnosti, 
spretnosti z živalmi in še česa je v dr-
žavi povzročil popolno navdušenje, tako 
da je igralska – torej cirkuška – ekipa 
s svojimi nepozabnimi predstavami do-
bila priložnost gostovati v tujini. Ampak 

v drugi državi je vse drugače, sistem je 
drugačen, ljudje namesto bonov upora-
bljajo denar in sploh živijo svobodno. 
Kako to, ko pa je pri njih v diktaturi 
vsem ime Sakešvili, pravzaprav se tako 
rekoč vse imenuje Sakešvili. Za kup 
stvari je treba imeti bone – tudi za sre-
čo, samozadovoljevanje in samomor –, 
za kar ni v skladu z vladajočo oblastjo, 
recimo drugačno ime ali kaj podobne-
ga, pa obstaja taborišče.
O vsem v šakešvilski državi odloča veli-
ki dosmrtni predsednik Sakešvili. »Hva-
la mu,« se z odzivom ob vsaki njegovi 
omembi takoj priklonijo ostali akterji 
na odru, kakopak Sakešviliji po imenu. 
Vsaj dvajsetkrat, če ne večkrat. In gle-
dalci to vsakič znova pričakujemo, saj 
nas situacijska komika vseskozi spra-
vlja v dobro voljo, hkrati pa ne moremo 
spregledati vseh skritih sporočil, ki jih 
prinaša besedilo. To v marsičem pred 
nas postavlja ogledala, ki zagotovo ne 
skrivajo sveta, v katerega strumno ko-
raka človeška civilizacija.
A ne le besedilo, v ta »čudni sakešvil-
ski svet« nas povede tudi režija Marka 
Čeha in asistenta Anžeta Zevnika, ki sta 
odlično izkoristila številne uprizoritve-

ne priložnosti, ki jih omogoča besedilo. 
V tako rekoč enem zamahu jima je v 
približno uro dolg prizor uspelo ume-
stiti ves sakešvilški kaos, s številnimi 
absurdnimi situacijami, v katerih ima 
igralski četverec veliko prostora za obli-
kovanje igralskih kreacij. Volčje glave, ki 
jih igralci nosijo na glavah in sem in tja 
vstopajo v igro, so kot prave in besedilu 
ter igri dodajo dodatno izpovednost.
Sakešviliji, odrsko življenje so jim vdih-
nili izjemni Maša Kavčič, Monika Je-
kler, Irena Sonc Šlenc in Matej Ulčar, 
so preprosto izjemni. Delujejo složno 
kot dobro naoljen motor. Tempo igre je 
silovit, imamo občutek, da se kvartet 
ne ustavi niti pred rdečo lučjo na se-
maforju. Občudujemo njihovo igralsko 
kondicijo in mojstrsko obvladovanje 
absurdnih situacij. Zmorejo ves ta hrup 
tako v besedi in vpitju kot v gibanju. Iz-
stopajo že same njihove pojave na odru, 
z odličnimi kostumi, ki jih je pripravi-
la Lea Šuper – Šiva by Lea, in dodelano 
masko Daše Tišler.
Naj se vrnem k škornjem – ekipa Fofi-
téja jih je v sakešvilskem svetu tokrat 
povsem uhodila. Dolg aplavz, priklon 
in: »Hvala vam, dragi Sakešviliji.«

Jaz Sakešvili, ti Sakešvili, Sakešvili vsi
Najnovejša produkcija gledališke skupine KUD Fofité je prav nenavaden 
cirkus. Imenuje se Ljudski demokratični cirkus Sakešvili in je odlična izvedba 
tonaslovljenega besedila Roka Vilčnika rokgreja v režiji Marka Čeha.

IGOR KAVČIČ

Po medvoškem sakešvilskem odru se skoraj dobesedno razletijo izjemni: Matej Ulčar, Maša 
Kavčič, Irena Sonc Šlenc in Monika Jekler. / Foto: Elena Lialina (kud Fofité)

Ljudski demokratični cirkus 
Sakešvili vabi k ogledu: 10. 
februarja ob 19.30 v Kulturnem 
domu Pirniče ter 17. in 19. 
februarja, obakrat ob 19.30 v 
Kulturnem domu Medvode.
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V Knjižnici Medvode je bila od 18. januarja do 3. februarja na 
ogled razstava z naslovom Od črne do bele avtorice Mance 
Tonje Rismondo.

NAVDIH ČRPA IZ GRŠKE MITOLOGIJE IN OZVEZDIJ
To je njena prva razstava. »Imela sem veliko platen in iz dol-
gočasja sem v obdobju covida-19 začela slikati in eksperimen-
tirati s svojim stilom. Prej sem uporabljala veliko več barv, 
nato pa sem se preskusila v črno-beli. Ko se je nabralo dovolj 
slik, mi je mami predlagala, da bi jih razstavila v knjižnici. 
Na razstavi lahko vidite različne motive žensk, skupaj dva-
najst del. Veliko sem črpala iz grške mitologije in ozvezdij, 
kar mi je blizu. Slikanje mi predstavlja terapijo, v ustvarjanje 
dam odvečno energijo,« je pojasnila Manca Tonja Rismondo.
Nadaljuje družinsko tradicijo umetniškega ustvarjanja. Njen 
oče Miro Rismondo je znan po ledenih in lesenih skulpturah, 
v zadnjih letih pa tudi po svoji Deželi kruha. Manca Tonja 
se je udeležila različnih kiparskih simpozijev tako pri nas 
kot v tujini, med drugim tudi na znamenitem festivalu lede-
nih skulptur v kitajskem Harbinu. Od vsega pa ji je najbližje 
slikanje. Njeni motivi so večinoma ženske figure, pogosto z 
mitološkimi in fantazijskimi elementi. Avgusta lani je na 
razstavi Ferrie arte v italijanski Lombardiji za svojo sliko Per-
sefone prejela častno omembo. Pri slikanju uporablja akril in 
alkoholne markerje na platnu.

ŽE OD MALEGA V STIKU Z UMETNOSTJO
Oče je na hčerkino prvo samostojno razstavo zelo ponosen. 
»Zelo je navdušen in me spodbuja k eksperimentiranju,« 
pravi Manca Tonja. »Slike so povsem njena pot, izhajajo iz 
nje. Prek njih jo lahko spoznavam tudi na drug način. Že 
od malega je imela priložnost spoznavati umetnost, bila je 
zraven, uživala v tem. Očitno jo je pritegnilo, saj je vztrajala. 
Pomagala je tudi pri ledenih deželah. Veliko je eksperimen-
tirala. Začela je več risati ...« pa je povedal Miro Rismondo. 
Njegova hčerka je bila že od nekdaj zelo ustvarjalna. »Rada 

sem risala, tudi pisala. Starši so začeli delati ledene skulptu-
re in sem tudi malo pomagala, hodila na različna tekmova-
nja. To je sedaj le nadaljevanje tega. S slikanjem se ukvarjam 
predvsem v zadnjih letih,« je še dejala Manca Tonja, ki se 
sicer izobražuje za veterinarskega tehnika.

Svoja dela prvič predstavila javnosti
Manca Tonja Rismondo nadaljuje družinsko tradicijo umetniškega ustvarjanja. 
Prvo razstavo je poimenovala Od črne do bele.

MAJA BERTONCELJ

Manca Tonja Rismondo in njena dela. Desno je njena najljubša slika. 
/ Foto: Maja Bertoncelj

Razstavljenih je bilo dvanajst del. / Foto: Maja Bertoncelj
Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM 

14 dni brezplačnega  
časopisa 
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena  
vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali 
ga kupujete v prosti prodaji. Podatke za dostavo  
pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 
051/682 217. Po preteku 14-dnevnega obdobja  
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili 
pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov,  
ne bo vam žal! 

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem 
naslovu kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje 
brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 
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Na slavnostni podelitvi v Cankarjevem 
domu je bilo sredi decembra podeljenih 
15 nagrad in priznanj Republike Slo-
venije za izjemne dosežke v znanstve-
noraziskovalni in razvojni dejavnosti. 
Nagrado je prejel tudi prof. dr. Bojan 
Kuzma, ki z družino zadnjih dvajset let 
živi v Medvodah, v Zbiljskem gaju. Raz-
iskuje na področju linearne algebre, ki 
jo prepleta s teorijo operatorjev, teorijo 
grafov in abstraktno algebro. Linearna 
algebra je bistvenega pomena za sodob-
ni svet, saj se uporablja pri večini znan-
stvenih ved, tako naravoslovnih kot 
družboslovnih.

 Ͱ Ste eden izmed 15 prejemnikov naj-
višjih državnih nagrad in priznanj na 
področju znanosti v Sloveniji za leto 
2022. Kako pomembno je to za vas?
Seveda sem nagrade vesel in mi veliko 
pomeni, hkrati pa se zavedam, da je 
krog kolegov, ki bi si jo prav tako zaslu-
žili, širok. Nagrada vsaj meni predsta-
vlja tudi odgovornost.

 Ͱ Gre za Zoisovo nagrado za vrhun-
ske dosežke na področju matemati-
ke, natančneje linearne algebre. Kot 
so zapisali, so vaše znanstvene objave 
postavile nove temelje pri razumeva-
nju dveh pomembnih matematičnih 
lastnosti, in sicer komutativnosti in 
ortogonalnosti. Kako bi to pojasnili 
nepoznavalcem tega področja?
Ortogonalnost je pravokotnost. Gre za 
premice, ki so pravokotne. Gledali smo 
preslikave, ki imajo to lastnost, da se 

premici, ki se sekata pravokotno, sli-
kata znova v premici, ki se sekata pra-
vokotno. Vprašanje je bilo, kakšne so 
takšne preslikave, kako jih opisati. Na 
to je bil odgovorjeno ob dodatnih pred-
postavkah, ki pa so za laično razlago 

še bolj znanstvene. Smo pa vse te do-
datne predpostavke uspeli odpraviti in 
vseeno dobili isti rezultat. Druga pa je 
komutativnost, ki jo je morda še težje 
pojasniti na laičen način. Po slovensko 
bi temu rekli zamenljivost vrstnega 
reda operacij. Gledali smo preslikave, 
ki imajo to lastnost, da se pari matrik, 
kjer vrstni red množenja ni pomem-
ben, učeno rečemo temu, da komutira-
jo, znova slikajo v take pare. Pogledali 
smo, kakšne so vse te preslikave s to 
lastnostjo.

 Ͱ Kako dolgo ste potrebovali za ti raz-
iskavi?
Komutativnost se je izkazala za zelo trd 
oreh in sva se skupaj s kolegom s tem 
ukvarjala okrog pet let. Vmes sva že 
obupala, a potem vendarle nadaljevala. 
Ortogonalnost pa je pomožen rezultat 
pri širšem problemu, za rešitev katere-
ga smo ga potrebovali. Do njega ni bilo 
težko priti, uporabili pa smo pomožno 

orodje, in sicer iz teorije grafov. V obeh 
primerih se odpira vrsta novih možno-
sti za raziskovanje.

 Ͱ Kako poteka vaše delo? Predsta-
vljam si, da nekje za mizo, polno pa-
pirjev, knjig ...
Ljudje si res ne predstavljajo, kako je to 
videti. Včasih se usedeš, na papir na-
rišeš sheme in pogledaš, ali je kakšna 
povezava, včasih se moraš sprehoditi v 
naravi ... Zelo pogosto pridejo ideje prav 
med sprehodom ali pa vožnjo. Vozim se 
do Kopra in nazaj, tako da je časa kar 
nekaj. Ko človek dobi idejo, gre v knji-
žnico, vzame v roke literaturo, včasih je 
treba kaj narisati, narediti izračune, da 
ugotoviš, ali bo delovalo ali ne. In obi-
čajno ne deluje. To se ponavlja, dokler 
nimaš sreče in ti uspe. Bi rekli, da se ti 
odpre nebo. Zelo dobra ponazoritev je, 
da tavaš v temni sobi, iščeš stikalo in 
se ob tem spotikaš ob pohištvo, padaš, 
potem pa nenadoma slučajno pritisneš 

Matematika je bila ljubezen na prvi pogled
Doktor matematike Bojan Kuzma je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na 
področju linearne algebre.

MAJA BERTONCELJ

Prof. dr. Bojan Kuzma se je nad matematiko navdušil že v osnovni šoli. Matematik je, 
kot potrdi, 24 ur na dan. / Foto: Tina Dokl

»Že v osnovni šoli sem videl, da 
mi res gre, da so matematični 
problemi zelo lepi. Sploh je 
odlično, ko sam prideš do 
rešitve, ko ugotoviš, kako vse 
skupaj deluje.«
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na stikalo in je vse svetlo. Točno vidiš, 
kje si.

 Ͱ Zakaj sta pomembni omenjeni raz-
iskavi?
Konkretni imata teoretični pomen. Za 
zdaj praktičnega ni, vsaj jaz ne vem, da 
bi bil. V kvantni mehaniki sicer prouču-
jejo komutativnost, kjer to pomeni, da 
lahko naenkrat opazuješ dve stvari.

 Ͱ Kot je zapisano, se za nagrado upo-
števajo dela, ki so bila objavljena v 
zadnjih sedmih letih pred predlogom. 
Koliko jih je bilo?
Veliko. Nekatera so mi bolj ljuba, dru-
ga malo manj. V današnjem svetu velja 
načelo 'objavi ali pojdi delat kaj druge-
ga'. Prisiljeni smo objavljati. In v tem 
moraš prehoditi veliko poti. Objaviš 
tudi kaj, čemur ne moreš reči, da je rav-
no vrhunsko delo. Vsake toliko časa pa 
pride objava, ki je res pomembna.

 Ͱ V Knjižnici Medvode dela z vašim 
imenom v bazi nisem zasledila.
Objave so predvsem v znanstvenih re-
vijah, nekateri članki so na spletu tudi 
javno dostopni. Mama mi je rekla, da 
moram začeti pisati tudi nekoliko bolj 
poljudno. Upam, da bom za časa njene-
ga življenja uspel tudi s tem.

 Ͱ Delujete na Univerzi na Primor-
skem na Fakulteti za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehno-
logije in na Inštitutu za matematiko, 
fiziko in mehaniko. Torej poučujete in 
raziskujete?
Poučujem in raziskujem. Na Univerzi 
na Primorskem sem od leta 2003, član 
inštituta pa od leta 1994, ko sem zaklju-
čil dodiplomski študij.

 Ͱ Matematika vam je verjetno blizu 
že od nekdaj?
Bo držalo, je ljubezen na prvi pogled. 
Zgodilo se je v osnovni šoli, nekje v 
5. razredu. Obiskoval sem današnjo 
Osnovno šolo Brod. Imeli smo kra-
sno učiteljico matematike. Bila je zelo 
stroga, a pravična, bistveno pa je, da 
je znala izbrati naloge za posamezne-
ga učenca. Če dobiš prelahko nalogo, ti 
ni zanimiva, če pa je pretežka, pa tudi 
ni v redu. Ona je bila v izbiri uspešna, 
kar ni enostavno. Že takrat sem čutil, 
da mi matematika ustreza, nisem pa 
bil še povsem prepričan. Povabila me 
je na dodatni pouk, me na neki način 
prisilila, da hodim. Tam sem videl, da 
mi res gre, da so matematični problemi 
zelo lepi. Sploh je odlično, ko sam prideš 
do rešitve, ko ugotoviš, kako vse skupaj 
deluje.

 Ͱ Kako je šla nato naprej vaša izobra-
ževalna pot?
Takrat je bilo še usmerjeno izobraže-
vanje, tako da sem po osnovni šoli izo-
braževanje nadaljeval na naravoslovni 
smeri, na današnji Gimnaziji Bežigrad. 
V srednji šoli sem bil še neodločen med 
študijem fizike in matematike, na kon-
cu pa sem izbral slednjo. Ni bilo več 
dileme. Študiral sem teoretično mate-
matiko. Nadaljeval sem z magistrskim 
študijem in doktoratom.

 Ͱ Iz česa ste doktorirali?
V bistvu iz teme, ki sem jo potem razvi-
jal naprej. To so podobna vprašanja, kot 
sem jih opisal. Gledamo preslikave, ki 
imajo lastnost, da nekaj ohranjajo, na 
primer preslikave, ki ohranjajo pare, ki 
so zamenljivi. Potem nas zanima, kako 
bi opisali vse možne preslikave. Mate-

matiki rečemo, da so to preslikave, ki 
ohranjajo nekaj, torej se ukvarjam s 
problemom ohranjevalcev na raznih 
matematičnih strukturah, običajno na 
matrikah.

 Ͱ Pravimo, da matematik si ali pa 
nisi. Prirojeno, pridobljeno ...?
(smeh) To je večno vprašanje. V življenju 
moramo biti vsi vsaj malo matematiki. 
Tisti, ki rešujejo križanke, se ukvarjajo 
z matematiko, če hočejo ali ne. Res je, 
da moraš poznati besede, a gre za pre-
metavanje črk in tukaj je zraven kom-
binatorika, matematično razmišljanje. 
Sicer pa ko me ljudje vprašajo, s čim se 
poklicno ukvarjam, ne želim povedati. 
Moje dosedanje izkušnje so, da potem 
pogovor enostavno ne steče naprej. Re-
čejo le, da matematika pa res ni zanje. 
Ne vem, zakaj je tako, kje pride do tega, 
da človek reče, da to ni zanj. Za mate-
matiko nisem uspel navdušiti niti svo-
jih otrok. Sin je v računalništvu, hčerka 
študira razredni pouk. Oba pravita, da 
matematika ni zanju, čeprav jima ne 
gre slabo.

 Ͱ Kako pa so vaši starši z matemati-
ko?
Mama je računovodkinja, oče inženir 
strojništva. Če sem imel kakšno vpra-
šanje, sem vprašal očeta. Prišel je iz 
Prekmurja, s kmetov. Zanimalo ga je 
strojništvo. Želel je, da bi šel tudi jaz po 
njegovih poteh, a sem vesel, da sem iz-
bral vzporedno pot, če tako rečem.

 Ͱ Kako bi mlade navdušili za mate-
matiko?
Težko karkoli svetujem. Nimam recep-
ta. Morda je pri tem bolj uspešna žena. 
Zaposlena je v osnovni šoli v svetovalni 
službi. Otroke, ki imajo težave na uč-
nem področju, skuša na različne načine 
pripeljati do znanja. Poštevanko jih na 
primer uči skozi petje in si lažje zapo-
mnijo. Poštevanka, deljenje, vse osnov-
ne računske operacije morajo nujno biti 
usvojene. To je osnova. Matematika je 
potem iskanje vzorcev, povezav, podob-
nosti med različnimi stvarmi ...

 Ͱ Ste matematik 24 ur na dan?
Bo kar držalo, tudi ponoči, ko premi-
šljujem o problemih in zjutraj vstanem 
neprespan. Včasih sem se sredi noči 
zbudil z dobro rešitvijo in vstal, da bi 
jo napisal. Pa se je izkazalo, da sem bil 

tako neprespan, da sem pisal same ne-
umnosti. Četudi imam ponoči kakšno 
rešitev, si sedaj rečem, da jo bom pre-
spal. Če je tako dobra, bo v glavi ostala 
do zjutraj, če ni, pa pač ne bo.

 Ͱ O čem se v družbi še radi pogovar-
jate? O matematiki verjetno z malo-
kom.
V bistvu sem zelo vpet v strokovni svet. 
S kolegi se pogovarjamo o matematič-
nih problemih. Prav veliko časa za dru-
ženje nimam. Za matematike pravijo, 
da smo precej introvertirani. Saj pozna-
te vic, da ko se dva matematika pogo-
varjata, drug drugemu gledata v čevlje. 
Ko imam čas, greva z ženo v naravo in 
takrat pridejo na vrsto tudi druge teme.

 Ͱ Kakšne izzive imate za prihodnost?
Nabralo se mi je kar nekaj težkih ma-
tematičnih problemov, ki se ne prema-
knejo nikamor. To so službeni izzivi. 
Kar se tiče doma, smo vsi v družini že 
bili na Triglavu, tako da smo potrjeni 
Slovenci. Tega izziva ni več. Morda sem 
za kakšne večje izzive že nekoliko v le-
tih. Izziv je v bistvu to, da vidiš, kako 
lepa je Slovenija. Hodili smo po svetu, 
na koncu pa ugotoviš, da imaš vse to 
in še več v Sloveniji. Trenutni cilj je z 
ženo prehoditi Smledniško pot v dolži-
ni okrog dvajset kilometrov, kar naj bi 
predstavljajo sedem ur hoje. Hoditi v 
paru je lepše. Če grem sam, premišlju-
jem o matematiki, v paru pa je prilo-
žnost še za kakšne druge pogovore.

»Nagrade sem vesel in mi veliko pomeni, hkrati pa se zavedam, da 
je krog kolegov, ki bi si jo prav tako zaslužili, širok. Nagrada vsaj 
meni predstavlja tudi odgovornost.«
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Gledališka predstava Vesna v izvedbi 
gledališke sekcije KUD-a Oton Župančič 
iz Sore je bila januarski gledališki hit. 
Ogledalo si jo je več kot 1300 gledalcev, 
saj so razprodali vseh enajst predstav.
Vesno so sorški gledališčniki priredili po 
priljubljenem istoimenskem filmu, ki 
so ga posneli pred 70 leti. Zgodba prika-
zuje dijaško iznajdljivost, prvo ljubezen 
in napetost, s katero se dijaki srečujejo 
pred maturo. Predstava je zabavna, rav-

no pravšnja za popestritev januarskih 
večerov. »Sprva smo načrtovali premi-
ero in pet ponovitev. Izkazalo se je, da 
je zanimanje večje, zato smo objavili še 
datuma dveh dodatnih predstav. Ker sta 
bili hitro zapolnjeni tudi ti dve, smo pri-
pravili še dve in na koncu še eno. Sprva 
so nam govorili, da dvorane šestkrat ne 
bomo napolnili. Za premiero sem bila 
prepričana, da jo bomo razprodali, da bo 
pa po njej tak naval na vstopnice, ni pri-
čakoval nihče,« je dejala režiserka Vesne 
Ana Veber. Dodala je, da igralcev ni bilo 

težko prepričati v toliko ponovitev. »Vse 
pohvale vsem, ki so sodelovali. Z niko-
mer nismo imeli težav. Zdi se mi, da so 
bili vsi zraven z veseljem in je bilo zato 
nastopanje vsem lahko. Mislim, da je to 
največja zmaga, ki jo lahko dosežeš,« je 
dodala. Gledalcem so bili najbolj všeč ko-
stumi in glasba ter predstava kot celota.
Prvih nekaj predstav so si ogledali pred-
vsem prebivalci občine Medvode, po-
zneje pa so gledalci prišli tudi iz Škofje 
Loke in širše Gorenjske – iz Kranja in 
celo Tržiča. Gledalci so prav vse vstopni-

ce rezervirali, niti ene niso prodali pri 
blagajni ob vhodu v dvorano. »Večino 
vstopnic so rezervirali po telefonu. Ena 
od predstav je bila rezervirana v manj 
kot 24 urah. Oglaševali smo samo s pla-
kati in na Facebooku,« je dejala Maja 
Arčon, ki je sprejemala rezervacije.
Tudi ona je opazila enotnost 25-članske 
igralske zasedbe. »Dokazali so, da so 
odlični prijatelji, saj so bili kljub priti-
sku po vsaki predstavi pripravljeni sesti 
za mizo, se pošaliti in pogovoriti,« je še 
povedala.

Vesna enajstkrat razprodana
Dober glas o predstavi je v Soro privabil gledalce iz širše 
Gorenjske.

PETER KOŠENINA

Igralski ansambel je bil ves mesec zanesljiv, tudi zato, ker so dobri prijatelji. / Foto: Peter 
Košenina

Na predvečer slovenskega kulturnega 
praznika je bila v njegovo počastitev 
v Kulturnem domu Medvode osrednja 
občinska prireditev s podelitvijo pri-
znanj na področju kulture – pletenic. 
Priznanji Občine Medvode na podro-
čju kulture sta pletenica za življenjsko 
delo in pletenica za posebne dosežke. 
Javni poziv za predlaganje kandidatov 
za kulturna priznanja vsako leto objavi 
Javni zavod Sotočje Medvode, ki tudi iz-
pelje postopek izbire prejemnikov pri-
znanj. Letošnje leto so prejeli predloge 
za šest kandidatov, vse za prejem ple-
tenice za posebne dosežke. Izbrana sta 
bila dva. Pletenici za posebne dosežke 
sta prejela gledališka sekcija KUD Fran 
Saleški Finžgar Senica in gledališka 
sekcija KUD Fofité. Več v marčevski šte-
vilki Sotočja. 

Dve pletenici

Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža se pripra-
vlja na nov koncert, ki bo v soboto, 25. fe-
bruarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Med-
vode. Poimenovali so ga Pevski maraton. 
Pravijo, da bo to vse v enem: koncert ob 
božiču, dnevu samostojnosti in enotnosti, 
novem letu in kulturnem dnevu. Prisluhnili 
boste lahko melodijam slovenskih domo-
ljubnih, ljudskih in tudi drugih pesmi. Zbor 
deluje že več kot dvajset let, pod vodstvom 
zborovodje Andraža Babška pa od marca 
lani. Od oktobra do decembra lani so imeli 
osem koncertov po krajih v osrednji Slove-
niji. V zadnjem obdobju se jim je pridružilo 
tudi nekaj novih pevcev. M. B.

Pevski maraton

MAJA BERTONCELJ

Gledališka predstava Vesna v izvedbi gledališke sekcije KUD-a 
Oton Župančič iz Sore je bila januarski gledališki hit. Ogledalo si jo 
je več kot 1300 gledalcev, saj so razprodali vseh enajst predstav.
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To je njena druga samostojna razstava. 
Od 30. decembra je na ogled v avli Doma 
krajanov Pirniče. Na njej je 24 barvnih 
fotografij. Rdeča nit razstave so barve, 
detajli, podobe narave in živali, naslov 
pa Lepota in melanholija 1.
»Eden največjih pesnikov impresioniz-
ma Charles Baudelaire je zapisal: 'Ne 
morem si zamisliti lepote brez melan-
holije.' Obrazi narave, ki spričo svoje 
lepote in mogočne brezčasnosti v nas 
vzbujajo melanholična razpoloženja. 
Narava nam vedno znova pripravlja pre-
senečenja, ob katerih lahko le strmimo 
in jo občudujemo. Stoletja so se obliko-

vala naravna čudesa, ki še danes lepšajo 
pokrajine in pomirjajo našo dušo v tem 
kaotičnem svetu. Narava namreč prina-
ša potrebno ravnotežje v naša življenja, 
v naš digitalni svet in nam zagotavlja 
potrebno mirnost skozi umetnost nara-
ve in vsega njenega bogastva. Ljudje smo 
zgradili mostove, nebotičnike, piramide, 
razvili tehnologije in umetno inteligen-
co, a naše sposobnosti nikoli ne bodo 
prekašale arhitekture matere narave,« 
razmišlja Iva Grabnar in nadaljuje: »Ži-
vimo v času, ko nas hitrost življenja in 

vseh mogočih obveznosti pogosto pri-
krajša dragocenih trenutkov, ko bi lah-
ko v miru opazovali svet, ki nas obdaja. 
Narava nam sleherni trenutek ponuja 
nešteto čudes in lepot, ki pa jih v vsak-
danjem življenju naše oko enostavno ne 
zazna. Zato je fotografija tako čudovit 
medij, v katerem lahko ujamemo nepo-
novljiv trenutek in ga ob pogledu nanjo 
vedno znova podoživljamo ali prebuja-
mo čustva, ki ždijo globoko v nas.«
Razstavi bo sledil še drugi del, in sicer 
na prvi pomladni dan.

Lepota in  
melanholija
Na ogled je samostojna 
razstava ljubiteljske 
fotografinje Ive Grabnar, 
članice KUD Pirniče.

MAJA BERTONCELJ

Rdeča nit razstave so barve, detajli, podobe narave in živali. / Foto: arhiv Ive Grabnar
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S fotoaparatom v roki in z vsemi čutili 
na preži je bila dr. Gloria Scappini Meza 
tudi v času najinega srečanja. Sestali 
sva se nekaj dni po njenem prihodu v 
Medvode, ravno na dan, ko si je prvič 
ogledala rojstno hišo Branislave Sušnik. 
Slovenska antropologinja je razlog, da 
je raziskovalka iz Paragvaja sploh prišla 
v Medvode. Sušnikova je bila leta 1920 
rojena v Medvodah, umrla pa leta 1996 
v Asunciónu v Paragvaju. Tam je vodila 
etnografski muzej Andrésa Barbera. Ži-
vljenje je posvetila jezikom indijanskih 
plemen, njihovim navadam in se za-
vzemala za njihove pravice.

REZIDENCA DEL VELIKEGA PROJEKTA
Dr. Gloria Scappini Meza je bila izbrana 
v prvi humanistični rezidenčni program 
Branislava Sušnik, ki se je začel 22. janu-
arja in je trajal dva tedna. Organizira ga 
Založba Malinc ob podpori Občine Med-
vode. »Rezidenca je del velikega projekta, 
ki se je začel pred tremi leti in je vezan 
na Branislavo Sušnik. Decembra 2021 
smo objavili mednarodni razpis za raz-
iskovalke, ki imajo španščino kot prvi 
jezik. Prejeli smo dvajset prijav in Gloria 
je bila prva izbira. Sedaj je tukaj,« je poja-
snil Francisco Tomsich, Urugvajec s slo-
venskimi koreninami, ki živi v Sloveniji 
in je ves čas tesno povezan s projektom o 
Branislavi Sušnik. Barbara Pregelj iz Za-
ložbe Malinc je dodala, da je imela komi-
sija pri izbiri težko delo, da pa je prevla-
dalo, da Gloria prihaja prav iz Paragvaja 

in se je že doslej veliko ukvarjala z Bra-
nislavo Sušnik. »V metaforičnem smislu 
je njena dedinja. Projekt smo zasnovali 
tako, da bi vrnili to pot, ki jo je opravi-
la Branislava Sušnik. Gloria je prava, 
da to udejanji. Vsak tak obisk prispeva 
k boljšemu poznavanju Branislave Su-
šnik. Ona nam prinaša ogledalo. Gloria 
ni prva raziskovalka, ki je prišla sem iz 
Paragvaja, je pa prva, ki je prišla v Med-
vode, ki jo je zanimalo, kje je Branislava 
živela, ki jo zanima, kaj je počela, kakšen 
je bil njen svet ... Dobila bo izkušnjo, ki je 
nima nihče. V tem smislu je njeno delo 
pionirsko. Je prva, ki bo o tem lahko pi-
sala, reflektirala.« je pojasnila.

KDO JE DR. GLORIA SCAPPINI MEZA
Dr. Gloria Scappini Meza je diplomira-
na etnologinja, specializirana za zgo-
dovino. Iz socialne antropologije in 
primerjalne sociologije je magistrirala 
na pariški univerzi Paris Nanterre in se 
specializirala za amerikanistično etno-
logijo južnoameriškega nižavja. Teren-
sko delo je začela leta 1998 z ljudstvom 
Aché, po letu 2003 pa je proučevala 
ljudstvo Mbya Guaraní in raziskova-
nje obogatila s študijem razmerja med 
paragvajskim narodom in državo ter 
etničnimi manjšinami, ki ga kombinira 
s popisovanjem in vrednotenjem gva-
ranske kulture. Režirala je etnografski 
dokumentarni film Besede-duše, kate-
rega protagonisti so Mbya Guaraní in 
je bil leta 2013 kot najboljši etnografski 
film nagrajen na Festivalu etnografske-
ga filma v Recifeju v Braziliji. Prav tako 

MAJA BERTONCELJ

Za štirinajst dni je v Medvode prišla dr. Gloria Scappini Meza iz Paragvaja, prva 
raziskovalka, ki je vključena v humanistični rezidenčni program Branislava Sušnik. 
Medvode in ljudi je spoznavala tudi skozi dogodke.

Gloria Scappini Meza (levo), Francisco Tomsich in Barbara Pregelj so si skupaj ogledali hišo v 
središču Medvod (v sredini), v kateri je živela Branislava Sušnik. / Foto: Maja Bertoncelj

Raziskovalka iz Paragvaja v Medvodah

Nagradna križanka iz revije Sotočje št. 1 
je glavno nagrado, bon za trgovino OBI v 
vrednosti 20 evrov, prinesla Gaji Miklič iz 
Medvod, drugo in tretjo knjižno nagrado sta 
prejeli Marija Antolin in Darinka Muc, obe iz 
Medvod. Geslo je bilo Zanimive informacije z 
Gorenjske. Nagrajenkam čestitamo!

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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raziskuje različna področja paragvajske 
in feministične antropologije. Je sveto-
valka za človekove pravice, staroselska 
ljudstva, medkulturnost in njihov ra-
zvoj ter ohranitev jezika; univerzitetna 
učiteljica, koordinatorka za izobraževa-
nje in razširjanje antropološke misli in 
avtorica različnih publikacij s področja 
svojih raziskav ter predavateljica na do-
mačih in mednarodnih kongresih.

NJENO DELO V MEDVODAH
V Medvodah je v času obiska opravljala 
antropološko raziskavo, v okviru katere 
raziskuje ranljive skupine. Prav tako kot 
Branislava Sušnik, ki se je podala v tuji-
no, je prišla v prostor, ki ji je tuj – v Med-
vode. Te so bile zanjo nepopisan list, ki je 
bil iz dneva v dan bolj poln. Raziskovala 
jih je skozi oči antropologinje in je za to 
priložnost zelo hvaležna. »Zanimajo me 
različni vidiki: kultura, kako zveni slo-
venščina, kakšna je tukaj hrana, pokra-
jina ..., skratka kakšen je bil tukaj svet 
Branislave Sušnik. Moj pogled bo celota 
vseh izkušenj, ki jih bom pridobila. Sem 
kot goba, ki vpija vse, kar sliši, vidi, vo-
nja ...« je dejala dr. Gloria Scappini Meza 
in pogled usmerila še na Branislavo Su-

šnik: »Zame je kot velika 'intelektualna 
mama'. V Paragvaju nimamo možnosti 
študija antropologije, zato sem morala 
v tujino. Njeno delo je zelo pomembno 
tudi za nas.« Paragvajsko raziskovalko so 
imeli priložnost na več dogodkih spoznati 
tudi Medvoščani, obiskala je tudi župana.

PROJEKT ŠE NI ZAKLJUČEN
O svojem delu v okviru Humanistične 
rezidence je spregovorila tudi v Knjižnici 
Medvode. Predstavila je Paragvaj, ki ga je 
vseskozi povezovala s tem, kar je o njem 
pisala Branislava Sušnik. Svojevrsten po-
klon Sušnikovi je dodala skozi različne 
predmete, ki so krožili med občinstvom. 

Z obiskovalci je pokukala v bivališča sta-
roselskega ljudstva iz jezikovne skupine 
Gvarancev, s katerim dela in živi v pra-
gozdu. Izkušenjsko doživetje so dopolnili 
staroselski zvoki in okusi, predstavljeno 
je bilo tudi, kako je v gvaranskem in tob-
skem jeziku slišati Srečko Kosovel.
Predviden način restitucije je esej s fo-
tografijami in vizualnim gradivom iz 
etnografske zbirke. Projekt s tem ne 
bo zaključen. Humanistični rezidenčni 
program se bo nadaljeval z novimi raz-
iskovalci, ki bodo prihajali v Medvode. 
Želijo kontinuiteto in različne pogle-
de na Branislavo Sušnik. »Sestavljamo 
mozaik,« je še pojasnila Barbara Pregelj.

PRIPOROČA  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,07 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00175 g/km. Število delcev: od 0 do 3,24. Poraba električne energije pri električnih 
izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 170 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Bon za zimski paket dobrodošlice velja za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena nova 
osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 01. do vključno 30. 04. 2023. Vrednost zimskega paketa dobrodošlice je 400 EUR (z DDV). Kupec lahko izbira med paketom dodatne 
opreme (vsebuje gumi korito, strešne prečke in nosilec za smuči - 4 pari smuči) ali zimskimi pnevmatikami. V primeru, da je vrednost pnevmatik večja od vrednosti 400 EUR, 
razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost pnevmatik manjša od vrednosti 400 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno vnovčiti za drug izdelek oziroma popust. 
Ponudba ne velja za modela e-Rifter in e-Traveller. Ponudba Dodatni bonus velja za fizične in prave osebe za vsa prodana (podpisana prodajna pogodba) in dobavljena vozila 
do 28. 02. 2023. Ponudba velja samo za vozila s termičnim motorjem za modele Peugeot 208 (750 EUR), 2008 (900 EUR), 3008 (1.250 EUR) in 5008 (1.500 EUR).

ZIMSKI PAKET DOBRODOŠLICE
Ob nakupu vozila Peugeot

peugeot.si

DODATNI BONUS
DO 1.500 EUR

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

SLO_PEUGEOT_BON-ZIMSKI PAKET-v3.indd   13 13/01/2023   11:49

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Medvode so 30. decembra s slovesnostjo po-
častili 79. obletnico streljanja talcev v Gramozni jami v Medvodah. »Kot vsako leto smo 
obeležili ta tragični dogodek iz obdobja druge svetovne vojne, ki se je zgodil ob koncu 
leta 1943. V letu 2023 bo že osemdeset let, ko je nemški okupator prav na silvestrski večer 
za kazen in opomin prebivalcem Medvod in okolice ukazal ustrelitev petdesetih talcev. Te 
so pripeljali iz begunjskih zaporov in jih najprej 25 ustrelili v Šetvidu pri Ljubljani, nato pa 
še 25 v Gramozni jami v Medvodah,« je pojasnil Emil Doles, predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Medvode. Na prireditvi je sodelovalo večje število praporščakov, 
Lovski pevski zbor, kvartet trobil Godbe Medvode in člani KUD Pirniče. M. B.

Počastili tragični dogodek
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Po dveh letih uspešnega izvajanja projekta Dihamo z naravo 
v društvu Šola zdravja vadbo nadaljujejo tudi v obdobju 2023–
2025.
V prvih dveh letih so zabeležili več kot štiri tisoč udeležencev 
na 615 izvedenih vadbah. Po Sloveniji se je bilo vadbe možno 
udeležiti na 18 lokacijah v letu 2021 in dvajsetih v letu 2022. 
Ena izmed njih so bile tudi Medvode, kjer bodo vadbo nadalje-
vali z marcem. Aktivnost Dihamo z naravo je brezplačna in je 
namenjena vsem generacijam, vsem, ki imate željo po umiku 
v naravo, po miru in ki želite ponovno prebuditi praspomin 
pravilnega dihanja in povečati gibljivost hrbtenice. V obdobju 
šestih mesecev lahko svoje zdravje nadgradite ter se povežete 
s sabo in naravo.
Za vadbo ne potrebujete predznanja, vodi pa jo strokovni ka-
der, ki vas pelje skozi celoten proces umirjanja in čuječega gi-
banja. V Medvodah je to Eufemija Štorga.

»Je živahna in zgovorna gospa, ki uživa pri pletenju copatk za 
dojenčke in pri delu na vrtu. V hiši živi skupaj s sinovo druži-
no. Na vnuka Roka je še posebno ponosna, saj je priden dijak 
in trenira košarko. Večkrat mu kaj speče,« pravi Irena Stanič, 
ki gospo Jožico obiskuje tudi kot prostovoljka.
V nadaljevanju je na kratko opisala njeno življenje. »Prihaja 
iz Krnic pri Lučah, kjer je obiskovala osnovno šolo. Spomni se, 
da je bila to še nemška šola. Imela je štiri brate in šest sester. 
Rodila se je tretja po vrsti. Danes sta živa še en brat in ena 
sestra. Imeli so kmetijo. Življenje v tistih časih ni bilo lahko. 
Živeli so skromno in pošteno. Nerada se spominja vojnih ča-
sov. V Lučah je spoznala tudi moža, se poročila in nato prišla 
v Ljubljano. V Vikrčah sta kupila zemljo in začela graditi hišo. 
Rodil se jima je sin in življenje se je umirilo. Najprej je delala 
v trgovini, po napredovanju pa je bila do upokojitve v pisarni 
pri Mercatorju. V službi so jo cenili in spoštovali. Kmalu je 
ovdovela, toda z delom in voljo je premagovala vse težave. Ko 
se je upokojila, se je včlanila v Društvo upokojencev Pirniče. 
Postala je aktivna, saj se je zavedala, da je treba kaj postoriti 
tudi za skupnost. Bila je članica upravnega odbora in več let 
poverjenica za Vikrče. Leta 2008 je postala prostovoljka. Hodi-
la je od hiše do hiše in anketirala starejše od 69 let. Tudi sama 
je obiskovala starejše, se družila in jim pomagala. Pridružila 
se je krožku ročnih del in bila tudi tam ustvarjalna. Leta so 
tekla in čas je prinesel spremembe. Zdaj je bolj doma in uživa 
v delu na vrtu. Dve gospe, ki jih je do zadnjega obiskovala, sta 
že umrli. Za druženje in pomoč ima zdaj sama prostovoljko. 

Rada se druži, poklepeta in obuja spomine na otroška leta in 
na leta, ko je hodila v službo. Za delo v prostovoljstvu je dobila 
pohvalo.«
Za njen 90. rojstni dan so jo upokojenci iz pirniškega društva 
presenetili z obiskom na domu. Vesela je bila čestitke, rož in 
darila. Lepo jih je sama pogostila. »Želimo ji, da bi ji zdravje 
še naprej služilo in da se še večkrat podružimo,« še zaključuje 
Irena Stanič.

Dopolnila devetdeset let
Jožica Zavolovšek iz Vikrč, članica Društva upokojencev Pirniče in prostovoljka  
v programu Starejši za starejše, ima rojstni dan 1. januarja.

MAJA BERTONCELJ

Jožica Zavolovšek je 1. januarja dopolnila okrogli jubilej. / Foto: Janez 
Strojan

Znova Dihamo z naravo
LESKA d.o.o., Ulica Konrada Babnika 25, 1000 Ljubljana  

zaposli 

MIZARJA in MIZARSKEGA TEHNIKA (m/ž)

Delovne naloge:
. delo poteka na lesnoobdelovalnih strojih
. izdelava izdelka po nalogu nadrejenega
. montaža izdelanega pohištva v delavnici     

Pričakujemo :
.  III. ali IV.  stopnjo izobrazbe lesne smeri
. zanesljivost, komunikativnost, natančnost

 Nudimo:
.  delo za določen čas (3 mesece z možnosto podaljšanja  

v nedoločen čas)
.	 	plačilo po dogovoru,  dopoldansko delo od 7 do 15 ure

Delo poteka v Poslovni coni, Žeje pri Komendi,  
Pod Brezami 8, 1218 Komenda.
Kandidati naj vloge pošljejo  na e-naslov: leskadoo@siol.net

MAJA BERTONCELJ
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Vse več je primerov gradenj podhodov, ki žabam in drugim 
manjšim živalim olajšajo prehod čez cesto. Lani so jih zgra-
dili tudi na cesti od Jeprce proti Kranju. Še vedno pa jih ni v 
Hrašah, kjer akcija Pomagajmo žabicam v Hrašah v obliki, 
kakršna je bila na začetku, ne poteka več.

POMEN OZAVEŠČANJA
V društvu Žverca iz Škofje Loke so z njo prostovoljci začeli v 
letu 2008 z namenom, da pomagajo dvoživkam čez cesto in 
tudi v upanju, da bo prišlo do dolgoročne rešitve te proble-
matike, kar pomeni ureditve podhodov. To se (še) ni zgodilo. 
Njihovi pozivi pristojnim še niso uresničeni. So pa bili pova-
bljeni k sodelovanju pri določanju najbolj optimalnih mest 
za podhode. Akcije na tak način, kot je potekala prvih deset 
let, ne organizirajo več, še vedno pa spodbujajo ljudi, da dvo-
živkam pomagajo čez cesto in tudi sami redno ostajajo na 
terenu. Ne postavljajo pa več zaščitnih ograj, ker je to postalo 
prenaporno, saj prostovoljcev ni dovolj. Iz Hraš so se akcije 
razširile na številne lokacije po Sloveniji.
Zala Prevoršek iz društva Žverca poudarja pomembnost oza-
veščanja lokalnega prebivalstva, da pride pomagat na loka-
cije, kjer žabe prehajajo cesto. »Ni treba veliko: večerni spre-
hod z vedrom in svetilko, da rešiš veliko življenj, poleg tega 
narediš nekaj dobrega tudi zase,« doda. Zavzema se tudi za 
ozaveščanje mladih o žabah, njihovi pomembni vlogi v eko-
sistemu in pozitivnem odnosu do njih. Z veseljem ugotavlja, 
da se otroci s starši v Hraše vračajo vsako pomlad, prenašajo 
dvoživke čez cesto in tako rešujejo njihova življenja. »Popula-
cije žab pa ne ogrožajo le selitve čez prometne ceste, temveč 
tudi uničevanje primernih življenjskih prostorov – izsuše-
vanje mokrišč, uporaba gnojnice po poljih, postavljanje fre-
kventnih objektov na območjih, kjer poteka selitev žab ...,« še 
pove Zala Prevoršek.

V MEDVODAH ŠE NOVE LOKACIJE
Akcije prenašanja dvoživk se začnejo spomladi, ko je tem-
peratura zraka nekaj dni več kot štiri stopinje Celzija in je 
v zraku dovolj vlage. Glavna selitev lahko glede na vremen-
ske razmere traja od nekaj dni do dveh mesecev. Na spletni 
strani https://www.pomagajmo-zabicam.si/ najdejo zainte-
resirani prostovoljci vse podatke in navodila glede varnega 
in pravilnega prenašanja žab kot tudi o organiziranju akcij 
na novih lokacijah. Prenašanju žab čez cesto so se lansko po-
mlad pridružili tudi v društvu Reks in Mila, in sicer na več 
lokacijah od Goričan do Sore, naprej na cesti proti Trnovcu in 
Topolu ter tudi v Pirničah. Upajo, da se jim bo letos pridružilo 
in pomagalo čim več ljudi, na voznike pa apelirajo, naj ne 
vozijo po živih živalih.
Zala Prevoršek iz društva Žverca ob tem še dodaja, da je na-
pačna miselnost, da če na neki lokaciji še ni akcije, da posa-

meznik ne more narediti nič. »Treba je začeti, pa čeprav sam, 
in kmalu se bodo pridružili drugi, ki jim ni vseeno. Bodimo za 
zgled drugim odraslim in otrokom. Naj nam ne bo vseeno.«

Žabice kmalu čaka selitev
Bližajo se spomladanske selitve dvoživk, ki pri tem prečkajo tudi ceste, zato  
na številnih lokacijah v Sloveniji prihaja do množičnih povozov. Tako je tudi  
v medvoški občini.

MAJA BERTONCELJ

Lokacij, kjer pomagajo dvoživkam čez cesto, je vedno več. / Foto: 
Peter Košenina
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Komisija za mladino Gasilske zveze 
Medvode je 28. januarja organizirala že 
15. tekmovanje gasilske mladine in čla-
nov v smučanju. Tekmovali so na smu-
čišču Rudno pri Železnikih.
V vseh kategorijah od pionirjev do starej-
ših članov se je pomerilo 44 tekmovalcev 
iz petih društev Gasilske zveze Medvode 
(Smlednik, Sp. Pirniče - Vikrče - Zavrh, 
Preska - Medvode, Zg. Pirniče in Sora). 
Tekmovanje je vsebovalo tudi preverjanje 
znanja gasilskih veščin, saj je moral tek-
movalec na ustrezno označenem delu ve-
leslalomske proge opraviti praktično na-
logo, in sicer pionirji in pionirke prenos 
cevnega nosilca od označenega mesta 
do vedra, mladinci in mladinke spenja-
nje ročnika s tlačno C-cevjo, pripravniki 
in pripravnice ter vsi člani in članice pa 
izvesti tkalski vozel. Skupni pokal je šel v 
roke gasilcem PGD Smlednik.

Gasilci tekmovali v smučanju
Na veleslalomski progi so morali pokazati tudi znanje gasilskih veščin.

MAJA BERTONCELJ

Gasilci ohranjajo tradicijo tekmovanja v smučanju. / Foto: arhiv GZ Medvode
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V Nordijskem športnem društvu Med-
vode so zadnjo nedeljo v januarju orga-
nizirali tekmovanje v teku na smučeh, 
ki je štelo za Pokal Argeta junior. Pote-
kalo je v Planici, saj v domačem Nordij-
skem centru Bonovec razmere izvedbe 
niso omogočale. Tekmovalci so se po-
merili v sprintu v klasični tehniki. Pri 
organizaciji so pomagali trenerji v dru-
štvu, starši tekmovalcev in drugi.
Člani NŠD Medvode so bili uspešni, saj 
so osvojili kar devet medalj. Zmagali so 
Jaka Marinko (st. mladinci), Hana Kuralt 
(cicibanke) in Matevž Jezeršek (cicibani), 
drugo mesto so osvojili Noemi Liza Hudo-
klin (ml. deklice), Neža Sitar (cicibanke) 
in Miha Kafol (cicibani), tretje pa Jaka 
Berdajs (st. dečki), Vid Kastelec (ml. dečki) 
in Julija Hafner (cicibanke). V svojih vr-
stah imajo kar nekaj obetavnih mladih 
tekačev, kar so potrdili tudi teden prej 
na 39. izvedbi Skiri Trophy v Val di Fiem-
meju v Italiji, največjem tekmovanju za 
najmlajše smučarske tekače v širši regiji. 

V spremstvu treh trenerjev (Jure Petek, 
Tjaša Trampuš, ki je na tem tekmovanju 
zmagala leta 2013, in Manca Mašič) se ga 
je iz medvoškega kluba udeležilo dvajset 
tekačev, najbolj pa se je izkazal Jaka Ber-
dajs, ki je bil sedmi v kategoriji U14. To je 
bila edina slovenska uvrstitev med dese-
terico v tej izvedbi. Pretekli konec tedna 
sta bila v Sappadi Jaka Berdajs in Tinkara 
Gros druga, Zala Zupan pa tretja. Sredi 

januarja se je v Planici na državnem pr-
venstvu izkazal Jaka Marinko. Med sta-
rejšimi mladinci je bil tretji na deset kilo-
metrov v prosti tehniki.
Pred vrati je največje tekmovanje leto-
šnjo zimo: svetovno prvenstvo v nordij-
skem smučanju v Planici. Slovenija ga 
bo gostila sploh prvič. To bo tudi prilo-
žnost, da mladi slovenski upi v živo vi-
dijo svoje idole.

Devet medalj na domači tekmi
MAJA BERTONCELJ

Tekači NŠD Medvode so se izkazali tudi na tekmovanju Skiri Trophy. / Foto: arhiv NŠD 
Medvode

Veljavnost od 19. 1. do 27. 2. 2023www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila 
jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 19. 1. do 27. 2. 2023 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Novim ciljem 
 in izzivom  

naproti!

CELOVIT
Vsebuje vitamine, minerale in koencim 
Q10 v obliki praška za pripravo napitka, 
okus pomaranče in limete, 20 vrečk.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 14,90 €

cena s Kartico zvestobe

11,92 €
3

POPUST: 
20 %

NOČNA KREMA
Z vitaminoma A 
in E, namenjena 
vsakodnevni negi 
kože obraza in 
vratu, 50 ml.

NEGOVALNA KREMA 
MALČEK
Z mandljevim oljem in 
izvlečkom prave kamilice, 
namenjena vsakodnevni 
negi občutljive otroške 
kože, 50 ml.

redna cena: 2,97 €

cena s Kartico zvestobe

2,38 €
1

POPUST: 
20 %

ZIMSKI ČAJ
Vsebuje plodove šipka, 
cvetove lipe, liste navadnega 
sleza, liste melise, 
cvetove črnega bezga in 
cimetovo skorjo, 50 g.

redna cena: 4,90 €

cena s Kartico zvestobe

3,92 € 1
POPUST: 
20 %

PROPOLIS 150 PRŠILO
Alkoholna raztopina 
suhega izvlečka propolisa, 
standardiziranega na 
flavonoide, 20 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 6,43 €

cena s Kartico zvestobe

5,14 €
2

POPUST: 
20 %

MAZILO ZA NOS
Mazilo za nos 
s pantenolom, 
za nego in 
vlaženje, 10 g.

redna cena: 3,36 €

cena s Kartico zvestobe

2,69 € 1
POPUST: 
20 %

redna cena: 5,39 €

cena s Kartico zvestobe

4,31 € 1
POPUST: 
20 %
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Drsališče Ledena pravljica v Medvodah 
je svoja vrata odprlo 18. novembra in se 
počasi zapira. Odprto bo še do nedelje, 
12. februarja. V tem času ga je obiskalo 
rekordno število drsalcev, organiziran 
je bil tudi curling, potekal je spremlje-
valni program.

DODATEN PROGRAM OB DRSALIŠČU
V Javnem zavodu Sotočje Medvode so 
zelo zadovoljni. »Zelo smo veseli, da 
smo lahko izpeljali sezono obratovanja 
Drsališča Medvode brez kakršnihkoli 
omejitev in s programom, kot smo si ga 
zamislili. Letos smo namreč pripravili 
dodaten program ob drsališču v obliki 
glasbeno-kulinaričnih dogodkov v no-
vembru in decembru ter DJ in curling 
večerov v januarju in februarju. Kot se 
za tak objekt spodobi, smo pripravili do-
godek ob odprtju in tudi dva dneva pred 
zaprtjem pripravljamo zaključno zabavo 
obratovanja drsališča z medvoškim moj-
strom harmonike Žanom Kajzarjem,« je 
povedal Jure Galičič, vodja turističnih 
programov v Javnem zavodu Sotočje.

Ocenjuje, da bo drsališče v dneh obra-
tovanja obiskovalo okrog osem tisoč 
obiskovalcev. »To je največ doslej. V do-
poldanskem času smo tako kot vedno 
drsališče ponudili v uporabo organizi-
ranim skupinam medvoških osnovnih 
šol ter vrtca in tudi njihov obisk je bil v 
letošnji sezoni rekorden, saj ga je upo-
rabilo skoraj petdeset skupin. Vse to 
dokazuje, da je drsališče zares velika 
pridobitev za zimski oziroma praznični 
čas v Medvodah,« je še dejal in dodal, 
da je strošek same postavitve drsališča 
in spremljevalnih objektov skupaj s po-
rabo elektrike okrog 35 tisoč evrov, izva-
jalci pa so vsako leto izbrani na javnem 
pozivu.

TEKAŠKI POLIGON ODPRLI KASNEJE
Če se drsališče zapira, pa imajo ljubitelji 
zimskih športov sedaj možnost teka na 
smučeh v Nordijskem centru Bonovec 
Medvode. Tekaški poligon so odprli 22. 
januarja. »To je dva tedna kasneje kot 
lansko leto. Prej nam visoke tempera-
ture in nestabilni vremenski pogoji žal 
niso omogočali izdelave tehničnega 
snega. Prvi teden so obiskovalci tekli po 

naravni snežni podlagi in urejeni smu-
čini v dolžini dva kilometra. Posebno 
nas veseli, da smo v tem času drugo leto 
zapored lahko sodelovali v vseslovenski 
akciji Šolar na smuči. Zaradi otoplitve 
smo poligon v začetku drugega tedna 
obratovanja začasno zaprli, na srečo pa 
nam je v zadnjih dveh nočeh uspelo za-
snežiti del poligona. Trenutna dolžina 
proge je sedemsto metrov, urezani sta 
smučini za klasično in drsalno tehniko, 
progo pa bomo skladno s pogoji dnevno 
podaljševali. Nordijski center obratuje 
vsak dan od 8. do 21. ure, ob nedeljah do 
17. ure,« je konec preteklega tedna poja-
snila Ines Iskra, vodja športnih progra-
mov v Javnem zavodu Sotočje Medvode.

VELIKO ZANIMANJA MED ŠOLAMI
Dolžino obratovalne sezone je skorajda 
nemogoče napovedati, saj jo nareku-
je narava, zato pa se veselijo vsakega 
dobro izkoriščenega dneva in seveda 
zadovoljstva uporabnikov. »Ti so tako 
predstavniki rekreacije kot tekmoval-
nega smučarskega teka, dopoldnevi 
pa so večinoma rezervirani za športne 
dneve okoliških in tudi ljubljanskih ter 
gorenjskih osnovnih šol in vrtcev. Med 
šolami je letos zares veliko povpraše-
vanja, najbrž tudi zato, ker jim domače 
društvo ponuja širok izbor izposoje te-
kaške opreme,« je tudi povedala.
In stroški obratovanja? »Glede na to, 
da smo sredi sezone, o stroških in pri-
merjavi s preteklimi sezonami še ne 
moremo govoriti. V zadnjih letih so 
obratovalni stroški znašali od dvajset 
do trideset tisoč evrov in so se veči-
noma pokrivali s prodajo vstopnic in 
pripravo prog za sosednjo občino. Leto-
šnja sezona ima več neznank, saj je bil 
strošek elektrike jeseni tudi desetkrat 
višji kot prejšnja leta, nakar je vlada z 
ukrepi sicer omejila ceno elektrike, ki 
pa je še vedno dvakrat višja kot lanska. 
V nadaljevanju sezone si bomo zato z 
izvajalci iz Nordijskega društva Med-
vode prizadevali, da kar najbolje izko-
ristimo dane razmere, zasnežujemo le 
ponoči ob nižji tarifi in dosledno spre-
mljamo vremenske napovedi,« je še 
zaključila Ines Iskra.

Drsališče se zapira, v Bonovcu živahno
Drsališče Medvode je obiskalo rekordno število drsalcev, z obiskom pa so zadovoljni 
tudi v Nordijskem centru Bonovec, kjer si želijo čim daljše sezone.

MAJA BERTONCELJ

Na drsališču v Medvodah lahko drsate še do nedelje, 12. februarja. / Foto: Tina Dokl
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Med vrhunskimi športniki so poškod-
be pogoste. Z njimi se srečuje tudi Nika 
Murovec, obetavna alpska smučarka s 
Seničice.
Zadnjič je tekmovala marca lani, torej 
na koncu lanske sezone. Na letošnjo se 
je pripravljala, smučala še oktobra, nato 
pa je znova začutila bolečine v hrbtu in 
ugotovila, da so za naporne treninge in 
tekme, kakršne imajo vrhunski športni-
ki, prevelike. »Poškodba hrbta je prisotna 
že leto in pol. Eno leto sem še tekmovala 
in trenirala z bolečinami, a tako ni šlo 
več naprej, saj ni bilo izboljšanja. Tudi 
zaradi teh težav je bila moja zadnja se-
zona povprečna, na nivoju sezone prej. 
Startala sem tudi v svetovnem pokalu, in 
sicer še drugič na Zlati lisici. Tekmovala 
sem predvsem v evropskem pokalu in na 
tekmah FIS,« je pojasnila Nika Murovec, 
članica slovenske ekipe za evropski po-

kal. Poškodba k sreči ni tako huda, da bi 
jo ovirala v običajnem življenju. Čas sedaj 
posveča predvsem rehabilitaciji in štu-
diju kineziologije na Fakulteti za šport, 
pa tudi stvarem, ki bi jih rada delala po 
koncu študija in športne kariere. »Janu-
arja sem odprla studio z masažami in 
vadbami, ki sem jih izvajala že lani. To 
me zanima in s tem bi se ukvarjala tudi 
v prihodnje. Poleg tega se zelo povezuje z 
mojim študijem,« je dodala.
Smučanje še vedno spremlja, in če bo le 
mogoče, če bo rehabilitacija uspešna, se 
bo vrnila na bele strmine tudi kot tek-
movalka. »Ko bo hrbet v redu, se name-
ravam vrniti. Kdaj bo to, bomo pa videli. 
Zdravje je na prvem mestu, tega se vse 
bolj zavedam in sem se sprijaznila, da z 
glavo skozi zid ne gre. Skušam pa ostati 
v kondiciji. Na urniku imam kondicij-
ske treninge in fizioterapijo. Sem tudi 
na smučeh. Delam tečaj za učitelja 
smučanja 2,« je še povedala 20-letnica.

Posvetila se je rehabilitaciji in študiju
Alpska smučarka Nika Murovec je zaradi poškodbe hrbta izpustila letošnjo sezono.

MAJA BERTONCELJ

Nika Murovec pravi, da je poškodba v 
običajnem življenju ne ovira. / Foto: osebni 
arhiv

STUD
IO

Prepričajte se sami -  
prva vadba je brezplačna!
Pokličite in rezervirajte 
svoj termin: 031 787 171

Naredite  
nekaj dobrega zase!

 Obiščite NM STUDIO – središče dobrega počutja v Medvodah.

Nudimo vodeno vadbo - v manjših skupinah ali individualno  
ter klasično in športno masažo, masažo z ventuzami in  
terapijo s kineziološkimi trakovi.

Celotno ponudbo in cenik si lahko ogledate na naši 
spletni strani www.nmstudio.si

NM STUDIO, Zbiljska cesta 8, 1215 Medvode
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KAKO MED TEKOM POZIMI ODKRITI 
POMANJKLJIVOSTI V TEHNIKI TEKA
Tečete tudi pozimi ali so tekaški copati 
malce postavljeni v kot?
Verjetno se strinjate, da so za tek po snegu 
primernejši copati s profilom. Enako pa 
je pomemben, in to celo leto, tudi njihov 
»šofer«, ki mora biti kar najbolje tehnič-
no podkovan. S tem mislim na tehniko 
teka, katere pomanjkljivosti so še poseb-

no razkrite na drsečem terenu. Tehni-
ka teka je izjemno kompleksen pojem, 
saj je povezana z motoriko, gibljivostjo, 
elastičnostjo, močjo in še čim. Ustrezno 
izpopolnjena je v prvi vrsti pomembna, 
da zmanjša verjetnost poškodb, po drugi 
strani pa smo z njeno optimizacijo pre-
prosto hitrejši. Prav pozimi boste najlažje 
ugotovili, kje so vaše pomanjkljivosti, ki 
jih lahko nato odpravite.
Najpogostejša napaka je tek na dolg ko-
rak. Slednji je praviloma povezan s pri-
stajanjem preveč pred svoje težišče, kar 
povzroča večje sile na naše telo. Kako 
boste torej pozimi spoznali, da tečete s 
prenizko frekvenco korakov? Sicer vam 
to preprosto pove tekaška ura, ki meri 
ta parameter, še enostavneje pa boste to 
izvedeli, ko vam bo med tekom po sne-
gu in ledu bistveno bolj drselo. Ljudje 
se hitro prilagajamo, in če bi frekvenco 
spremljali z uro, bi hitro ugotovili, da ste 
podzavestno skrajšali korak in tako tekli 

z višjo frekvenco. Tek naenkrat postane 
bolj prefinjen in odriv ni storjen toliko 
na silo. Zakaj ne bi tako tekli tudi recimo 
poleti? Tudi sam se to sprašujem, a z leti 
sem to nekako že v večji meri realiziral.
Naslednja pomembna stvar je stabili-
zacija sklepov. Po drseči ali pa nerav-
ni podlagi, kot je recimo mehak sneg, 
se hitro opazi, kako utrjeni so deli na-
šega telesa in ali so povezani v celoto. 
Ob pomanjkanju stabilnosti se namreč 
začnemo nekoliko zvijati. Posebno na 
udaru so kolena in stopala, ki se pogo-
sto pretirano zvračajo navznoter. Zara-
di neprimerne mehanike lahko namreč 
pride do hitrejše obrabe. Treba pa je po-
udariti, da je za omenjeno težavo razlog 
tudi (in predvsem) višje. Dobra stabili-
zacija trupa in kolkov je ključnega po-
mena za ustrezno gibanje celotnih nog 
skozi tekaški korak. Poravnana linija 
kolk–koleno–gleženj je osnova za pre-
prečevanje težav s poškodbami.
Verjamem, da se med tekom že nekoli-
ko opazujete, vendar bodite pozorni tudi 
na omenjene podrobnosti, da boste v gi-
banju še bolj uživali.

V gibanju s Timotejem (44)

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

Čas je za
zmagovalce.

Vedno je lepo biti v družbi zmagovalcev. Še toliko bolje pa je, če si enega od njih tudi 
lastite – in TUCSON je kot zmagovalec velikega primerjalnega testa vsekakor odlična 
izbira. Slednjemu pritrjuje tudi raziskava Qudal, v kateri so Slovenci vsem SUV modelom 
Hyundai (poleg Tuscona še BAYON, KONA in SANTA FE) že šesto leto zapored pripisali 
najvišjo raven kakovosti.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih 
vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom 
Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18. Najboljši SUV srednjega razreda v velikem primerjalnem testu 
Prima. Rezultati Prima testa: https://siol.net/avtomoto/testi/primerjava-12-suv-test-je-pokazal-najboljse-foto-591935.

TUCSON je zmagovalec 
velikega primerjalnega testa, 
SUV modelom pa Slovenci 
pripisujejo najvišjo raven kakovosti.

T: 04 50 22 000
E: prodaja@avto-lusina.si
www.avto-lusina.si

AVTO LUŠINA
d.o.o., Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
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.Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

PRIPOROČA  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,07 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00175 g/km. Število delcev: od 0 do 3,24. Poraba električne energije pri električnih 
izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 170 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Bon za zimski paket dobrodošlice velja za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena nova 
osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 01. do vključno 30. 04. 2023. Vrednost zimskega paketa dobrodošlice je 400 EUR (z DDV). Kupec lahko izbira med paketom dodatne 
opreme (vsebuje gumi korito, strešne prečke in nosilec za smuči - 4 pari smuči) ali zimskimi pnevmatikami. V primeru, da je vrednost pnevmatik večja od vrednosti 400 EUR, 
razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost pnevmatik manjša od vrednosti 400 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno vnovčiti za drug izdelek oziroma popust. 
Ponudba ne velja za modela e-Rifter in e-Traveller. Ponudba Dodatni bonus velja za fizične in prave osebe za vsa prodana (podpisana prodajna pogodba) in dobavljena vozila 
do 28. 02. 2023. Ponudba velja samo za vozila s termičnim motorjem za modele Peugeot 208 (750 EUR), 2008 (900 EUR), 3008 (1.250 EUR) in 5008 (1.500 EUR).

ZIMSKI PAKET DOBRODOŠLICE
Ob nakupu vozila Peugeot

peugeot.si

DODATNI BONUS
DO 1.500 EUR

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

SLO_PEUGEOT_BON-ZIMSKI PAKET-v3.indd   6 13/01/2023   11:48
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Pnevmatika iz 
trajnostnih materialov
Goodyear je predstavil pnevmatiko, ki 
vsebuje devetdeset odstotkov trajnostnih 
materialov in je že odobrena za uporabo 
v cestnem prometu.

Pnevmatika je uspešno opravila vsa predpisana testiranja. 
Testi so dokazali, da ima nova pnevmatika v primerjavi z re-
ferenčno iz tradicionalnih materialov manjši kotalni upor, 
kar pomeni, da ima potencial omogočiti večji prihranek pri 
gorivu in zmanjšati ogljični odtis.
Demonstracijska pnevmatika je sestavljena iz saj (za daljšo 
življenjsko dobo), sojinega olja (pomaga ohranjati prožnost 
pri spreminjajočih se temperaturah), silike (v pnevmatikah 
se pogosto uporablja za boljši oprijem in zmanjšanje porabe 
goriva), poliestra (ki ga reciklirajo iz odpadnih plastenk in 
drugih plastičnih odpadkov), smole (za boljši oprijem – tra-
dicionalne smole na osnovi nafte zamenjuje borova smola), 
žično jedro in jekleni kordi, ki služijo za ojačitev strukture 
radialnih pnevmatik, pa so izdelani iz jekla z visoko vsebno-
stjo recikliranih materialov, ki se proizvaja s pomočjo elek-
troobločne peči. Lani so v Goodyearu predstavili pnevmatiko, 
izdelano v 70 odstotkih iz trajnostnih materialov, to namera-

vajo letos že ponuditi na trgu. Do leta 2030 pa želijo predsta-
viti pnevmatiko, ki bo 100-odstotno izdelana iz trajnostnih 
materialov.
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Zvezda januarskega neba je bil zeleni 
komet C/2022 E3 (ZTF). Odkrili so ga 
pred manj kot letom dni. Soncu se je 
najbolj približal 12. januarja, Zemlji 
pa med 1. in 2. februarjem, ko je bil 
od nje oddaljen 42,5 milijona kilome-
trov. Sonce obkroži enkrat na približno 
50 tisoč let. Komet C/2022 E3 (ZTF) s 
prostim očesom žal ni viden, ga je pa 
mogoče kot svetlo liso videti z daljno-
gledom in teleskopi. Nekaj časa bo še 
viden, najlažje pa ga bo najti 11. febru-
arja, ko bo visoko na južnem nebu zelo 
blizu Marsa.

PETER KOŠENINA

Zeleni obiskovalec 
notranjega Osončja

Ne mečimo hrane v smeti

Že dolgo poslušam in berem, kako po-
stopati v primeru, ko nam ostaja hrana, 
ki smo jo nakupili čisto impulzno ali pa 
skuhali nečesa preveč. Koliko denarja 
tako zmečemo stran, ko ne načrtujemo 
nakupov in ne preračunamo, kaj pribli-
žno bomo kuhali in tudi kakšno količino.
Koliko pravzaprav lahko privarčujemo 
pri nakupih hrane, če gremo s sezna-
mom v trgovino in nakupimo samo 
tisto, kar je na listku, in ne še vsega 
drugega, kar je bilo tisti dan v trgovini 
v akciji. Potem na hrano, ki je bila zlo-
žena v hladilnik, tudi pozabimo, ker ni 
bila načrtovana. Na koncu ji poteče rok 
in hrana gre v smeti. Začela sem opa-
zovati svoje navade. Glede na to, da se 
hrana draži, sem se odločila, da se bom 
redno kontrolirala, kaj kupim, tudi ko-
ličinsko, in da začnem kuhati manjše 
količine. Če skuham preveč, ostanke 
naslednji dan predelam v nov okusen 
obrok.
Če navedem nekaj primerov čisto iz 
moje kuhinje. Vedno skuham preveč 
golaža in makaronov. Kako pripraviti 
naslednji obrok? Ostanek pospravim v 
posode in postavim v hladilnik. Nasle-
dnji obrok bo golaževa juha, ki ji dodam 
kakšno zelenjavo, na novo začinim, za-

kuham še kakšne žličnike, iz makaro-
nov pa naredim narastek z jabolki.

MAKARONOV NARASTEK Z JABOLKI
Vzamemo manjši pekač, ga premažemo 
z maslom in razporedimo makarone po 
celi površini pekača. Kilogram jabolk 
olupimo in naribamo kot za jabolčni 
zavitek, dodamo malo sladkorja (odvi-
sno od sladkosti jabolk) in veliko cime-
ta, premešamo in potresemo jabolka po 
makaronih. Povrhu jabolk potresemo 
novo plast makaronov. Nato zmešamo 
še eno veliko kislo smetano, dve žlici 
sladkorja in eno jajce, mešanico preli-
jemo čez makarone tako, da so v celoti 
pokriti. Damo v pečico in pečemo na 180 
stopinjah Celzija približno pol ure.
Tudi kruh nam ostaja. Bel kruh lah-
ko porabimo za ocvrte kruhove rezine 
(»pohane šnite«) ali pa iz njega pripra-
vimo kruhove cmoke, ki so zelo okusna 
priloga h katerikoli omaki.

KRUHOVI CMOKI
Star bel kruh narežemo na kocke in 
damo v visoko skledo, prelijemo z vro-
čim mlekom, da se kruh napoji. Na 
maslu prepražimo čebulo, malo česna 
in peteršilj in prelijemo čez kruh, pre-
mešamo in ohladimo, dodamo tri jajca, 
dobro premešamo in pustimo, da se vse 

MARJEŠKA PEHTA

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

sestavine dobro povežejo. Če je masa 
preredka, dodamo še malo moke, obli-
kujemo cmoke in jih damo kuhat v vre-
lo osoljeno vodo. Kuhamo jih največ 15 
minut, postrežemo pa h golažu ali ka-
kšni drugi omaki.
Če pri nedeljskem kosilu ne pojemo ku-
hane govedine iz juhe, lahko pripravi-
mo kar nekaj novih obrokov za nasle-
dnje dni v tednu. Lahko so to polpeti, 
rižota z govedino in dodatki zelenjave, 
lahko jo naredimo v solati ali pa pripra-
vimo novo omako in poleg skuhamo še 
kakšno prilogo, morda polento ali pa 
kruhove cmoke.
V tem zimskem času velikokrat kot pri-
logo h krvavicam ali pečenicam pripra-
vim prepraženo kislo zelje ali pa sku-
ham kislo repo. Če mi ostane malo zelja 
ali repe, naslednji dan skuham joto. V 
zelje dodam nekaj kuhanega krompirja 
in fižola, v repo pa ješprenj in fižol.

Okusen makaronov narastek z jabolki
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SUDOKU

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.                        

Rešitev

sudoku_LAZJI_so2_23
NALOGA

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

8 1 5 4
1 4 7 3

2 7 9 6
1 6 9

3 2 4 7 8
5 1 2 3

sudoku_LAZJI_ _2

REŠITEV

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

3so2

sudoku_LAZJI_so2_23
NALOGA

7932
84163
257

8154
1473

2796
169

32478
5123

sudoku_LAZJI__2

REŠITEV

719325648
584176932
326849157
893612574
651487329
247593816
162738495
935264781
478951263

3 so2

SMEH JE POL ZDRAVJA

PAŠTETA
Kekec je spet izginil neznano kam, zato ga Mojca išče in se na ves 
glas dere: »Keeeekeeec, Kekec, kje si?«
Izza skale se prikaže Kekec: »Mojca, daj bodi že tiho, da ne bodo 
tudi iz tebe naredili paštete.«

LAHKO IZBIRA
»Kaj imate za potešitev lakote?« vpraša gost v vaški gostilni.
»Danes imamo samo pasulj.«
»Nimate nobene izbire?«
»Imamo. Lahko ga naročite ali pa tudi ne.«

SODOBNA MLADOPOROČENCA
Kaj delata sodobna mladoporočenca na poročno noč?
Eden šteje denar, drugi pa daje fotografije na Facebook.

KDO JE BOGATEJŠI
Se hvalita dva tajkuna, kdo je bogatejši.
»Jaz imam toliko denarja, da lahko kupim cel svet.«
»Saj ga ne prodajam,« mu odgovori drugi.

Tamburaška skupina Bisernica iz Reteč je v začetku januarja 
praznovala stoletnico delovanja. Na prireditvi smo srečali novinarko 
Silvano Knok in (vedno pogosteje) snemalko Natašo Predalič s 
Televizije Medvode. P. K. / Foto: Peter Košenina

Plavalna zveza Slovenije je razglasila najuspešnejše plavalke in 
plavalce. V članski konkurenci je plavalec leta 2022 postal Peter 
John Stevens, najboljši trener pa njegov dolgoletni trener, prav tako 
Medvoščan, Luka Berdajs. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Sestri Irena in Vesna Sonc sta novi medvoški gostinki. V avli 
Kulturnega doma Medvode sta odprli Bar kulture 313,6, za katerega 
pravita, da bo bar z vsebino. V njem se boste lahko odžejali in 
najedli, v »Šopu kulture« pa tudi kaj kupili. P. K. / Foto: Peter Košenina

Na Planet TV se vrača ljubezenski eksperiment Poroka na prvi 
pogled. Med bodočimi ženini bo svojo srečo poskusil tudi 25-letni 
kolesar, fotograf, prostovoljni gasilec in študent fakultete za dizajn 
Matevž Gortnar iz Medvod. A. B. / Foto: Planet TV
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Ford Focus 1.5 TDCI 
Automatic,  
letnik 2017, 95.000 km, 
navigacija  

10.844 EUR 

Passat Variant  
1.6 TDI, 105 KM, 
209.000 km, avt. klima, 
servo volan, el. stekla, 
ABS, ESP      

7.950 EUR

Peugeot 3008 1.2 
Allure 130 KM, letnik 
2018, 74.000km,  
kamera, PDC, navigacija

20.444 EUR

BMW X2 2.0 XDrive 
M paket, letnik 2018, 
50.000 km, 1. lastnik, 
avtomatski menjalnik  

32.440 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport, letnik 2017, 170.000 km, virtualni števci, led žarometi, cena: 17.999 EUR
Dacia Lodgy 1.2 TCE, letnik 2014, 141.000 km, 7 Sedežev, klima, ABS, cena: 7.375 EUR
Ford C-Max 1.5 TDCI, letnik 2015, 139.000 km, avt.klima, kovinska barva, cena: 9.300 EUR
Ford Focus 1.5 TDCI, letnik 2016, 214.000 km, avtomatska klima, tempomat, ABS, cena: 8.790 EUR
Hyundai I30 Wagon 1.6 CRDI, letnik 2014, 156.000 km, avtomatska klima, tempomat, cena: 8.999 EUR
Nissan X-Trail 1.7 DCi 4WD, letnik 2019, 113.000 km, panorama, navigacija, tempomat, cena: 23.485 EUR
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 Active, letnik 2020, 29.000 km, prvi lastnik, led žarometi, cena: 20.335 EUR
Renault Kadjar 1.6 4WD 130 KM, letnik 2015, 72.000 km, avt. klima, alu. platišča, Xenon, cena: 13.444 EUR
Renault Megane 1.5 DCi 110 KM, letnik 2016, 120.000 km, prva lastnica, avt. klima, cena: 12.895 EUR
Renault Megane GT 1.2 TCE 130 KM, letnik 2017, 115.000 km, avt. klima, tempomat, cena: 11.999 EUR
Renault Megane 1.6 16V, letnik 2011,139.000 km, klima, servo volan, ABS, cena: 5.390 EUR
Renault Scenic 1.5 DCI 110 KM, letnik 2015, 210.000 km, avtomatska klima, PDC, cena: 6.995 EUR
Golf Variant 1.2 TSI 105 KM, letnik 2011, 145.000 km,klima, ABS, servo volan, PDC, cena: 6.950 EUR
Renault Captur 1.5 DCi 90 KM, letnik 2016, 103.000 km, prvi lastnik, klima, cena: 10.950 EUR
Citroen C3 Picasso 115 HDI, letnik 2013, 134.124 km, klima, ABS, servo volan, cena: 6.500 EUR
Dacia Sandero STEPWAY Tce 90, letnik 2015, 135.984 km, klima, cena: 7.500 EUR
Renault Twingo 1.0 SCE 70, letnik 2014, 115.000 km, klima, platnena streha, cena: 7.900 EUR
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Petek, 10. februar 2023, ob 21.00 • Mladinski center Klub Jedro

OTVORITVENI PARTY KLUBA MEDVOŠKIH ŠTUDENTOV

KMŠ – Klub medvoških študentov, klubmedvoskihstudentov@gmail.com

Sobota, 11. februar 2023, ob 19.00 • Rojstna hiša Jakoba Aljaža

KLEPET Z JURETOM GALIČIČEM

KUD Jarem, mlašja literarna sekcija BEZEG, kud.jarem@gmail.com

Sobota, 11. februar 2023, od 19.30 do 21.30 • Bar kulture 313,6  
(KD Medvode)

ROŽANSKA MUZIKA V BARU KULTURE 313,6

info@barkulture.si

Torek, 14. februar 2023, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Torek, 14. februar 2023, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

PREDSTAVITEV KNJIGE O RUDOLFU MAISTRU: JUNAK (ANDRAŽ BABŠEK)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Četrtek, 16. februar 2023, ob 10.00 • Knjižnica Medvode

ŽZ BARKO PLUJEMO V SVET PRAVLJIC IN ZGODB

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Četrtek, 16. februar 2023, od 18.00 do 19.30 • Goričane 39

ZMANJŠANJE STRESA S ČUJEČNOSTJO (BREZPLAČNO PREDAVANJE)

Izobraževalno-raziskovalni center STEZA-MLINAR, dr. Simona Mlinar, 
prekmure@gmail.com, tel.: 031 715 359

Četrtek, 16. februar 2023, ob 19.30 • Kulturni dom Medvode

ŽALOSTINKE IZ SRCA EVROPE

kultura@zavodsotocje.si, rezervacija vstopnic v TIC Medvode v času ura-
dnih ur, nakup uro pred predstavo na blagajni KD Medvode

Petek, 17. februar 2023, ob 19.00 • Mladinski center Klub Jedro

ODPRTJE RAZSTAVE FOTO SEKCIJE KUD FOFITÉ: RAZLIČNOST

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Sobota, 18. februar 2023, ob 21.00 • Mladinski Center Klub Jedro

PUSTOVANJE Z DJ SALEXOM: MUSIC TO DANCE TO VOL. 4

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Nedelja, 19. februar 2023, od 15.00 do 19.00 • Športna dvorana Medvode

PUSTOVANJE V MEDVODAH

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si

Torek, 21. februar 2023, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Sreda, 22. februar 2023, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

DRUŽENJE OB KNJIGI S CVETKO SOKOLOV

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Petek, 24. februar 2023, ob 18.00 • Kulturni dom Medvode

TITINA – KINO DAN ZA OTROKE

kultura@zavodsotocje.si, rezervacija vstopnic v TIC Medvode v času ura-
dnih ur, nakup uro pred predstavo na blagajni KD Medvode

Petek, 24. februar 2023, ob 19.30 • Dom krajanov Pirniče

ABONMA OTH IN IZVEN: NAVIHANA ROZI

KUD PIRNIČE, 031 352 772

Petek, 24. februar 2023, ob 20.00 • Kulturni dom Medvode

DEDEK GRE NA JUG – KINO DAN

kultura@zavodsotocje.si, rezervacija vstopnic v TIC Medvode v času ura-
dnih ur, nakup uro pred predstavo na blagajni KD Medvode

Sobota, 25. februar 2023, ob 15.30 • Dom krajanov Pirniče

LUTKOVNA PREDSTAVA ZA IZVEN: RDEČA KAPICA

KUD PIRNIČE, 031 352 772

Sobota, 25. februar 2023, ob 17.00 • Dom krajanov Pirniče

ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN: RDEČA KAPICA

KUD PIRNIČE, 031 352 772

Sobota, 25. februar 2023, ob 19.00 • Kulturni dom Medvode

KONCERT ZBORA JAKOBA ALJAŽA – PEVSKI MARATON

Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža, 068 153 786

Sobota, 25. februar 2023, ob 20.00 • Mladinski center Klub Jedro

METAL OD HUDIČA: MOROST, THE CANYON OBSERVER, BRUNNDL

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Torek, 28. februar 2023, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Sreda, 1. marec 2023, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

KONEC ZIME: RAZSTAVA ROČNIH DEL DU MEDVODE

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Četrtek, 2. marec 2023, ob 9.30 • Knjižnica Medvode

MEDVODKOVE IGRALNE URICE

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Sobota, 4. marec 2023, ob 21.00 • Mladinski center Klub Jedro

HIP HOP KONCERT: ŽARE Z GOSTI – PREDSTAVITEV ALBUMA 12–15

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Torek, 7. marec 2023, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 361 30 53

Sreda, 8. marec 2023, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

POTOPISNO PREDAVANJE: SVET DRUGIH DIMENZIJ OZ. NA KOLESU  
OKOLI SLOVENIJE (TINA ŽARKI)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, (01) 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 februarju in marcu 2023
javni zavod sotocje medvode

ˆ



38  NAGRADNA KRIŽANKA  

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 24. februarja 2023, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Izjemno praktična 
kuharska knjiga tako 
za začetnike kot za 
izkušene kuharje. 
V njej najdete 
osnovne recepte 
in veliko idej za 
obroke, vsi recepti 
so opisani na 
razumljiv način, da 
bodo tudi največji 
ne-kuharji dobili 
veselje do kuhanja. 
Preverite sami!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

Format 21 cm (š) x 26,5 cm (v), trde platnice,  
336 strani. Redna cena je 24,99 eur. Akcijska 
cena knjige je 990

EUR
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PRODAJALNA ZADRUGA Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure

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

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

Na CELOTEN NakuP v 
v PONEDELjEk, 13. fEBRuaRja 2023.

*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.  

UGODEN NAKUP - PONUDbA VELjA OD tORKA 14. DO tORKA 28. fEbRUARjA (OZ. DO RAZPRODAjE ZALOG)

ODSTRANJEVALEC ZIDNE 
PLESNI MEGA BELO, 500ml

ŽAGA 
ELEKTRIČNA 

ISKRA 2200W

ŠKARJE 
SADJARSKE S 
TELESKOPSKIM 
ROČAJEM

METER 
TRAČNI 
3m

ODSTRANJEVALEC 
VLAGE

SaMO
97,90€

SaMO
31,90€

SaMO
10,80€

KROMPIR SEMENSKI 
CELTIANE - KIFELJČAR,

5 kg

POKRIVALKA 
ZA RASTLINE,

1,6 m x 10 m

CIUFFI 
GOVEDINA-
HRANA ZA 

MAČKE,
2 kg

SaMO
2,55€

SaMO
1,32€

ČEBULČEK 
HOLANDSKI 
RUMEN,
500 g

BIOGRENA,
25 kg

CEPILNA SMOLA 
FITOKOL,
200 g

SaMO
2,79€

27,30€ 
AKCIjA

36,40€
4,10€ 
AKCIjA

5,85€-25%

-30%
-20%

100% 
BUČNO 

OLJE 
KOROŠEC

13,52€ 
AKCIjA

16,90€
1 l

7,12€ 
AKCIjA

8,90€
500ml

SaMO
1,99€

SaMO
5,49€

SaMO
6,99€
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