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2  OGLASI  

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu –  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@gglas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, 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.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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KOLOFON

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

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

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

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

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

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

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

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 1 je pri lo ga  
4. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
13. januar 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. februarja 2023.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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 Ͱ Za nami je praznični december. Dogodki so privabili 
veliko ljudi, znova je bila pohvaljena svetlobna okrasitev 
Medvod. Kako ste zadovoljni?
Lahko smo zelo zadovoljni. Tradicionalne prireditve v decem-
bru, ki so bile po obdobju covida-19 znova lahko izvedene, so 
med občani lepo sprejete. Največ obiskovalcev je privabilo 
tekmovanje v kuhanju vina in čaja. Ob tem velja poudariti, da 
ga brez vseh fantastičnih ekip, ki so sodelovale, ne bi bilo. To 
je dogodek, ki povezuje skupnost. Kar se tiče svetlobne okra-
sitve, se trudimo, da je vse skupaj finančno še zmerno, bomo 
pa morda v prihodnjih letih poskušali vsakič osvetliti malce 
drugače. Lučke najamemo, kot je običajno v občinah. Strošek 
osvetlitve je okrog 30 tisoč evrov. Prižgemo jih za miklavža, 
ugasnemo pa v drugem tednu januarja.

 Ͱ Za občinskim svetom je ustanovna seja, ki pa ni bila 
povsem soglasna.
Odločitve so bile soglasne do zadnje točke, ki je bila vezana 
na imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Ena svetniška skupina je njeno sestavo proble-
matizirala. V resnici tudi samo ta svetniška skupina v komi-
siji nima svojega predstavnika. Poslovnik je jasen. Komisija 
se sestavlja po volilnem rezultatu. Če potegnemo analogijo s 
številom sedežev v občinskem svetu, je jasno, kakšna naj bo 
ta sestava. Se pa strinjam, da je to politična odločitev in da 
bi lahko prišlo tudi do odstopanj, če bi to uspeli uskladiti. A 
veliko pomembnejše kot to se mi zdi, da komisija dobro dela, 
da dela po sistemu iskanja dobrih kandidatov, in ne le poli-
tično ustreznih.

 Ͱ Lahko zaplete pričakujemo tudi pri sestavi odborov ob-
činskega sveta?
Računam, da ne. Sestavljanje odborov so že prevzele svetni-
ške skupine, ki predlog v teh dneh oblikujejo in usklajujejo. 
Pričakujem, da bo dosežen konsenz in bodo sestave odborov 
potem podprli vsi svetniki.

 Ͱ Znano je že ime podžupanje.
Do 5. januarja je funkcijo z malce podaljšanja opravljal dose-
danji podžupan Ivo Rep. S 6. januarjem pa sem na funkcijo 
podžupanje imenoval Mojco Murnik, ki bo delo podžupanje 
opravljala nepoklicno. Področja, ki jih bo pokrivala, pa so pri-
marno vezana na krajevne skupnosti, investicije, projekte in 
gospodarske javne službe. Zelo sem vesel, da se je odločila in 
se pridružila ožji ekipi.

 Ͱ Je že pripravljen osnutek proračuna za letošnje in pri-
hodnje leto?
Je v zaključni fazi priprave. Preden bo pripravljen v obliki, 
ki bo šla tudi v usklajevanje z vsemi člani občinskega sveta, 
pa želim obiskati vse krajevne in vaške skupnosti ter najprej 

z njimi spregovoriti o prioritetah prihodnjih dveh let. Načr-
tujem, da bo osnutek v februarju v prvi obravnavi na občin-
skem svetu in dokončno sprejet marca. Vmes bo seveda čas 
tudi za javno obravnavo.

 Ͱ Proračun začrta smernice, načrt dela. Lahko že kaj več 
poveste o njem, o načrtovanih projektih?
To bo odvisno od odločitve občinskih svetnikov. Če bodo 
dali prednost večjim projektom, bodo ti krojili podobo tega 
mandata. Če pa bodo rekli, da večje investicije niso v prvem 
planu, bo več denarja za manjše projekte. Seveda se bomo 
zelo intenzivno posvečali tudi pridobivanju drugih virov fi-
nanciranja. Menim, da bo proračun 2023 in 2024 moral biti 
usmerjen tudi v manjše projekte, predvsem v tiste, kjer bi se 
povezovali s krajevnimi skupnostmi ter različnimi društvi in 
organizacijami. In ne le zato, ker bo investicijskih sredstev 
manj, temveč tudi zato, ker se moramo kot skupnost na to 
bolje odzivati in pripravljati. Grajenje skupnosti je pomemb-
no, verjetno celo najpomembnejše.

 Ͱ Katere večje projekte imate v mislih?
Gradnjo nove Osnovne šole Preska, prizidek k Zdravstvenemu 
domu Medvode, problematiko mostov in nadaljevanje gra-
dnje kanalizacije so projekti, ki jih lahko takoj stresem iz ro-
kava. Sredstva samo za te projekte pa presegajo investicijski 
potencial za prihodnjih 15 let. Kdor razume, ve, o čem govo-
rim, ko pozivam k realnemu načrtovanju na vseh področjih.

 Ͱ Torej obstaja možnost, da do realizacije teh projektov še 
ne bo prišlo?
Smo na začetku mandata in tokrat želim jasneje opozoriti na 
pristojnosti občinskega sveta. Katera koli smer bo potrjena, 
v tisto bo naša barka plula. Če bo odločitev za večje projekte, 

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Smernice dela začrtane s proračunom
Iz pogovora z županom: Ustanovna seja občinskega sveta – Znano ime podžupanje 
– V pripravi osnutek proračuna za prihodnji dve leti, kakšna bo odločitev svetnikov – 
Bliža se nameščanje brvi čez Savo – Finančna podpora delu z mladimi

MAJA BERTONCELJ

Župan Medvod Nejc Smole je slovesno prisegel, sledil je še nagovor. 
/ Foto: Tina Dokl
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potem bomo vsi napeli vse moči, da jih 
izpeljemo čim več.

 Ͱ Usklajevanja s svetniškimi skupi-
nami o proračunu že potekajo?
Ne še, saj se želim poprej srečati še s 
krajevnimi in vaškimi skupnostmi. Oni 
so prvi na terenu, njihov pogled se mi 
zdi zelo pomemben. Takoj nato pa bo 
osnutek predstavljen tudi članom ob-
činskega sveta.

 Ͱ Bo v osnutku, ki ga boste predstavi-
li svetnikom, poudarek na večjih pro-
jektih ali ne?
Zagotovo, a začetno gradivo se lahko 
zelo razlikuje od končno sprejetega pre-
dloga proračuna.

 Ͱ Za kateri novi projekt v letu 2023 
boste najprej zasadili lopato?
Najprej moramo sprejeti proračun. Inve-
sticij pred njegovim sprejetjem ne more-
mo izvajati. Kar se tiče projektov, ki pa so 
že v izvajanju, bo prvi korak v letu 2023 
nameščanje brvi čez Savo na novi kole-
sarski poti. Ob koncu leta smo imeli zelo 
intenzivna pogajanja. Podjetje, ki je dalo 
osnovno ponudbo za namestitev brvi, je 
prvo možnost sedaj ponudilo šele maja, 
poleg tega je želelo povišati ceno. S tem 
nismo mogli soglašati. Nosilni izvaja-
lec podjetje V3 je razumelo, šlo v akcijo, 
iskalo drugega izvajalca in našli smo 
podjetje, ki bo brv namestilo v prvi polo-
vici februarja. Govorimo o 600-tonskem 
dvigalu, ki ga bo po ocenah sestavljalo 
trideset tovornjakov opreme in ga bodo 
sestavljali na lokaciji sami. Zagotovo bo 
videti zanimivo.

 Ͱ Kako vidite vlogo krajevnih in va-
ških skupnosti v tem mandatu?
Že v predvolilnem času smo dejali, da 
bomo v prvi polovici letošnjega leta 
začeli poglobljeno razpravo na temo, 
kakšne naj bodo krajevne skupnosti 
prihodnosti. Zelo odkrito in odprto bi 
se radi pogovorili o možnostih. Po eni 
strani bi jim lahko dali več pristojnosti, 
s čimer pa pridejo tudi odgovornosti. Pri 
slednjem se včasih zatakne. Odkrito se 
bo treba pogovoriti, do katere mere so 
krajevne in vaške skupnosti pripravlje-
ne prevzemati odgovornost, kaj za to že-
lijo dobiti … Želim si, da bi bila razprava 
čim širša, zagotovo začnemo z njo ta-
koj, ko spravimo pod streho proračun.

 Ͱ Pred kratkim je prišlo do novih za-
pletov pri gradnji kanala C0 na obmo-
čju mestne občine Ljubljana. Kakšen 
je vaš pogled?
Na novinarski konferenci v Ljubljani 
sem izrekel stavek, ki ga bom ponovil, 

in sicer, da se moramo enkrat zavedati, 
da je čas načrtovanja, čas umeščanja v 
prostor, čas pridobivanja gradbenih do-
voljenj ... – in je čas gradnje. Zelo težko 
sprejemam vse to sedaj, ko so vse pred-
faze mimo in ko se projekt izvaja in je 
pred rokom ter ga je treba zaključiti. 
Bolj kot skrb za neoporečno pitno vodo 
v tem primeru vidim politične igre, ki 
jih nekateri igrajo v Ljubljani. Pri tem 
ne želim in ne morem sodelovati.

 Ͱ Že kar nekaj časa je, odkar imamo 
novo vlado. Ste se že srečali s katerim 
izmed ministrov, kakšno je sodelova-
nje?
Do sedaj sem se srečal z ministrom za 
obrambo, včasih županskim kolegom 
gospodom Šarcem. Kar pa zadeva so-
delovanje z državo, smo se v zadnjem 
obdobju veliko ukvarjali s projektira-
njem drugega tira železnice. Umešča-
nje v prostor je bilo tudi za Medvode 
zelo pomembno. Ne delam si utvar, da 
bo do drugega tira prav hitro prišlo, so 
pa sprejete odločitve, kako se prostor 
v območju železnice ureja. To je po-
membno tudi za druge projekte, kot je 
na primer most nad železnico na Ladji. 
Država sedaj ve, kako ga je treba ume-
ščati. To prinaša drugačno izhodišče 
pri naših obiskih na Direkciji. Rekon-
struiral se bo tudi podhod na Barletovi, 
ki bo podvoz, uredila se bo železniška 
postaja. Prišli smo do dogovora, da bo 
objekt v neposredni bližini železniške 
postaje, ki služi kot skladišče in je za-
radi neurejenosti največkrat tarča kri-
tik, občina imela kot svojo galerijo, 
prostor za kulturne dejavnosti. Parki-
rišče P+R smo v sklopu projektiranja 
drugega tira na novo umestili v športni 
park. Aktivnosti z državo pričakujem 
tudi glede urejanja prometne proble-
matike. Verjamem, da se bomo kmalu 
znova zbrali z župani s Škofjeloškega, 
in ko bo vodiška obvoznica zaključena, 
začeli pritiskati na državo za cestno 
povezavo Meja–Vodice.

 Ͱ Kako pridna so bila društva pri čr-
panju sredstev, ki so jih pridobila na 
razpisih?
Društva so bila do konca oktobra v čr-
panju sredstev izrazito zaspana. Veči-
na zahtevkov je bila oddana proti kon-
cu leta. Zdi se, da vprašanje zalaganja 
sredstev ni tako zelo pereče, kot ga ne-
kateri včasih želijo predstaviti, ker bi 
sicer zahtevke vlagali, ko projekte izva-
jajo. Sem pa vesel, da je bilo toliko doga-
janja, da so bili programi, s katerimi so 

kandidirali, izvedeni in da so sredstva 
porabili.

 Ͱ V medvoških društvih so ali še de-
lujejo posamezniki, ki so opazni tudi 
na državni in celo svetovni ravni. V 
zadnjem obdobju sta to Urška Djukić 
in Andraž Babšek.
Tega sem zelo vesel. Pri Andražu gre 
za izrazito izstopajočega posamezni-
ka že v osnovni in na začetku srednje 
šole, aktivnega na veliko področjih. 
Lahko rečem, da si želimo čim več ta-
kšnih andražev, da Medvode brbotajo 
od mladostne energije. Urška je zgod-
ba zase. Začela je v takratnem Mladin-
skem kulturnem centru Medvode, kot 
je sama dejala predvsem pod mentor-
stvom pokojnega Franca Cegnarja. Prav 
njena zgodba tako lepo pokaže, kako 
pomembno je delo z mladimi in kako 
bogate sadove sedaj rodijo tudi odloči-
tve, ki so jih pred desetletjem zagovar-
jali nekateri v občinskem svetu in tisti, 
ki so strokovno delali z mladimi. Verja-
mem, da je in bo še vzornica številnim 
mladim. Navdušuje me njena mirnost, 
odprtost in neverjetna širina pogleda.

 Ͱ In kot slišim, boste začeli nov tek 
na dolge proge – tudi z večjo finančno 
podporo Iniciativi za duševno zdravje 
Medvode.
Gre za najbolj drzen projekt, ki je bil v 
zadnjem času predstavljen s področja 
družbenih dejavnosti. Vesel sem, da 
smo se našli, da smo ga lahko podpr-
li. Na zadnjem sestanku smo se dogo-
vorili, da bi projekt zaživel pod okri-
ljem Zdravstvenega doma Medvode, v 
okviru Zdravstvenovzgojnega centra. 
Gre za ambiciozen dveletni program, 
ki naslavlja vse od otrok, mladostni-
kov, njihovih staršev do strokovnega 
kadra, da odgovarjajo na akutne stiske 
v današnjem času. Navdušen nisem 
samo zato, ker gre za področje duševne-
ga zdravja, ki je zelo pomembno, tem-
več tudi zato, ker res verjamem, da je 
to predpogoj, da ohranjamo skupnosti 
žive, da je ljudem mar drug za drugega 
in da so pripravljeni v skupnosti živeti. 
V tem projektu vidim ogromno dodano 
vrednost, tako da ga bo občina finančno 
v celoti podprla. Gre za 25 tisoč evrov na 
leto, skupaj v dveh letih 50 tisoč evrov. 
Je pa res, da je to tek na dolge proge, da 
ne vidiš rezultata, kot ko preplastiš ce-
sto … Na dolgi rok bi lahko prišlo do ko-
renitega zasuka. Upal bi si reči, da bo to 
najboljši takšen projekt s tega področja 
v državi.
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Konstitutivna seja občinskega sveta Ob-
čine Medvode je bila 14. decembra. Vo-
dila jo je najstarejša izvoljena občinska 
svetnica Jožefa Rotovnik Jaklič iz vrst 
SDS. Začela se je z Zdravljico, slovensko 
himno v izvedbi kvarteta klarinetov 
Glasbene šole Franca Šturma, ki je za 
kulturni program poskrbel tudi v nada-
ljevanju.

GLADKO PRI POTRJEVANJU MANDATOV
Poročilo Občinske volilne komisije, ki 
ga je predstavila predsednica Ema Tav-
čar, in na seji izvoljene mandatne ko-
misije o izidu volitev v občinski svet in 
volitev župana je bilo brez posebnosti. 
Svetniki so potrdili svoje mandate in 
mandat županu. Občino Medvode bo 
tudi naslednja štiri leta vodil Nejc Smo-
le. Njegova Lista Nejca Smoleta je dobi-
la največ mandatov (12), kar je večina v 
23-članskem občinskem svetu. Izvoljeni 
so bili Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Ži-
dan Valjavec, Alojzij Teršan, Uroš Me-

dar, Marjeta Jamnik, Anže Jenko, Ana 
Veber, Mojca Murnik, Ladislav Vidmar, 
Zvonka Hočevar in Dominik Bradeško. 
Nestrankarsko listo Sotočje bodo za-
stopali Ines Iskra, Stanislav Ulanec in 
Katarina Galof. Slovenska demokrat-
ska stranka ima prav tako tri svetnike. 
Izvoljeni so bili Leon Merjasec, Jožefa 
Rotovnik Jaklič in Saša Rožič. Novo Slo-
venijo – Krščanske demokrate bosta 
zastopala Luka Čukajne in Mirko Javer-
šek, Zelene Slovenije Dragan Djukić in 
Štefan Čebašek. V občinski svet se vrača 
stranka Socialni demokrati. Zastopal jo 
bo Milan Šobat. Predstavnike ima vseh 
šest list kandidatov, ki so se potegovale 
za mandate. Trinajst svetnikov bo na-
daljevalo svoje delo, saj so bili ponovno 
izvoljeni, šest je novincev, štirje pa po-
vratniki.

ZAPRISEGA IN NAGOVOR
V nadaljevanju seje je novoizvoljeni žu-
pan slovesno zaprisegel. »Izjavljam, da 
bom svojo dolžnost opravljal v skladu s 
pravnim redom Republike Slovenije in 

Občine Medvode. Pri izvrševanju svoje 
funkcije bom ravnal vestno in odgo-
vorno, v korist in blaginjo občank in 
občanov.« Sledil je še njegov nagovor. 
»Tretjič stojim tu pred vami in izrekam 
besede zaprisege, da bom v času opra-
vljanja funkcije župana, najlepše služ-
be in poslanstva, kar jih poznam, delal 
za napredek in prijetno življenje tu pri 
nas med vodami. Če kdaj, se prav se-
daj, v teh časih, sprašujem, kaj je smi-
sel skupnosti, kot je denimo občina. Če 
želimo govoriti o občini in ob tem ne 
nujno misliti le na kilometre asfalta 
in kubične metre betona, potem nam 
mora biti vedno pred očmi skupno. 
Upal bi si trditi, da je spoznanje, kaj 
in katere stvari so nam skupne, nujno 
in neizbežno povezano s komunicira-
njem. Verjetno bo, poleg drugega, ena 
ključnih stvari pri gradnji skupnosti 
prihodnosti, če si prave skupnosti se-
veda sploh še želimo, prav vprašanje 
zaznavanja drugega, vprašanje iskre-
nega pogovora z njim, razumevanja 
in empatije, skratka komuniciranja 

Občinski svetniki začeli nov mandat
Na konstitutivni seji je zaprisegel župan Nejc Smole, v nagovoru pa je med drugim 
poudaril: »Ne vem, kaj je pred nami, a vem, da skupaj zmoremo vse.«

MAJA BERTONCELJ

Župan in svetniki, prisotni na konstitutivni seji občinskega sveta mandata 2022–2026 / Foto: Tina Dokl
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v tisti pravi polnokrvni obliki. Če se 
bomo torej najprej zavestno odločili, 
da je skupnost nekaj, za kar smo pri-
pravljeni in hočemo delati vsak dan, 
nato pa skupno znali najprej ubesediti 
in nato udejanjiti, v tem primeru ver-
jamem, da so pred nami čudovita štiri 
leta. Ne glede na to, kakšni izzivi bodo 
pred nami – in gotovo jih ne bo malo 
– bomo zaradi svojih zavestnih odloči-
tev in zdravih temeljev skupnosti zmo-
gli premagati vse. Ne vem, kaj je pred 
nami, a vem, da skupaj zmoremo vse,« 
je med drugim povedal.

DJUKIĆ IZRAZIL NESTRINJANJE
Zadnja točka na dnevnem redu je bila 
Imenovanje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. O 
njeni sestavi si svetniki niso bili eno-
tni. Dragan Djukić (Zeleni Slovenije) 
se ni strinjal s predlogom, da bi ime-
la Lista Nejca Smoleta štiri od sedmih 
članov. Menil je, da je prišlo do kršitve 
poslovnika in izrazil dvom v samo se-
stavo komisije. Obvestil je še, da je po 
potrditvi mandatov izročil predsedujo-
či na seji in županu v vednost dogovor 
o ustanovitvi skupne svetniške skupi-
ne dveh predstavnikov Zelenih Slove-
nije in predstavnika SD. Podal je pre-

dlog, da ima vsaka izmed šestih list, ki 
so prišle v občinski svet, po enega čla-
na, razen Liste Nejca Smoleta z dvema 
članoma. Njegov predlog ni dobil zado-
stne podpore, jo je pa dobil prvotni pre-
dlog. Predsednik Komisije za manda-

tna vprašanja, volitve in imenovanja 
je tako Ivo Rep, člani pa Uroš Medar, 
Mojca Murnik, Danica Tršan (vsi LNS), 
Stanislav Ulanec (Nestrankarska lista 
Sotočje), Leon Merjasec (SDS) in Luka 
Čukajne (NSi).

Funkcijo bo opravljala nepoklicno, zadolžena bo za področje investicij, gospodarskih 
javnih služb in lokalne samouprave.

Na začetku novega mandata je župan 
Nejc Smole sporočil ime nove podžu-
panje Občine Medvode. Prihaja iz Liste 
Nejca Smoleta. To funkcijo bo opravljala 
Mojca Murnik s Trnovca.
Osnovno šolo je obiskovala najprej štiri 
leta na Topolu, zatem pa še štiri leta v 
Preski. Maturirala je na Gradbeni teh-
niški šoli v Ljubljani in diplomirala na 
I. stopnji Fakultete za organizacijske 
vede v Kranju. Njena prva zaposlitev je 
bila na Geodetskem zavodu Republike 
Slovenije v obdobju 1974–1987 na podro-
čju komerciale ter izvajanja investicij-
skih del v tujini. V obdobju 1987–1993 
je službovala v Donitu v Medvodah na 
področju organizacije in komerciale. 

Od leta 1993 do upokojitve v letu 2012 
je vodila področje slovenske prodaje v 
Iliriji Ljubljana. Zelo kmalu se je vklju-
čila v reševanje lokalnih problemov 
tako na nivoju občine kot tudi krajevne 
skupnosti. V zadnjih letih ji poseben iz-
ziv predstavlja uresničevanje lokalnih 
projektov z možnostjo črpanja evrop-
skih sredstev.
Pred štirimi leti se je vključila v Listo 
Nejca Smoleta. V mandatnem obdo-
bju 2018–2022 je delovala v Odboru za 
komunalo in Komisiji za kulturno de-
diščino, hkrati je bila tudi predstavni-
ca ustanovitelja v svetu Osnovne šole 
Preska. Na zadnjih lokalnih volitvah je 
kandidirala kot predstavnica Liste Nej-
ca Smoleta in bila izvoljena za članico 
občinskega sveta.

Mojca Murnik je nova podžupanja Medvod.  
/ Foto: arhiv Občine Medvode

MAJA BERTONCELJ

Nova podžupanja Mojca Murnik

V kulturnem programu je nastopil kvartet klarinetov Glasbene šole Franca Šturma. / Foto: 
Tina Dokl
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 Ͱ Osebna predstavitev ...
Rojen sem bil leta 1960 v Ljubljani, sem 
strojni inženir energetske smeri, oče 
štirih otrok, samostojni podjetnik in 
ekološki kmetovalec.

 Ͱ Kateri so razlogi za odločitev za 
kandidaturo na tokratnih lokalnih 
volitvah?
Na volitvah smo združili moči podobno 
misleči z enakimi pogledi na razvoj in 
življenje v občini Medvode. Sicer dokaj 
razočaran nad stanjem demokracije v 
trenutnem času vidim priložnosti v ak-
tivnem odločanju, predvsem pri projek-
tih, ki so bili do sedaj zapostavljeni.

 Ͱ Ste zadovoljni z rezultatom, ki ste 
ga dosegli na volitvah, in kako ko-
mentirate sestavo občinskega sveta?
Z rezultatom sem zadovoljen, saj po-
nuja priložnost za delo na področjih, ki 
jih poznam. Nisem pa zadovoljen z raz-
merjem moči v občinskem svetu, ki je 
ostalo skoraj enako, kar zadeva premoč 
županove liste. Že prva seja je pokaza-
la, v katero smer naj bi potekala narava 
odločanja o vseh zadevah in projektih. 
Seveda so volivci tisti, ki odločajo in 
podeljujejo mandate, kar pa še ne po-
meni, da se uveljavlja grobi brezčutni 
absolutizem. Vseeno je treba ohranjati 
pozitivno energijo in morda se politično 
ozračje navzame tudi srčne kulture in s 
tem odpre vrata dobremu sodelovanju 
pri oblikovanju koristnih in produktiv-
nih odločitev.

 Ͱ Vaše politične izkušnje ...
Od prvih dni demokracije v Sloveniji 
sem član Slovenske ljudske stranke in 
to ostajam, ne glede na politična pove-
zovanja. Bil sem tudi predsednik prve 
komisije za volitve in imenovanja v 
prvem sestavu občinskega sveta novo 
nastale občine Medvode. V zvezi s tem 
lahko povem, da je takratni župan de-
loval bolj demokratično in podelil vsa-
ki svetniški skupini po eno mesto v tej 
komisiji. Bil sem tudi predsednik odbo-
ra za kmetijstvo pri občinskem svetu. 
Orali smo ledino in nisem najbolj zado-
voljen z dosežki, čeprav je bilo za kme-

tijstvo namenjeno veliko več sredstev. 
Sedanje članstvo v občinskem svetu je 
priložnost, da to po najboljših močeh in 
znanju nadgradimo.

 Ͱ Na katerih področjih v lokalni sku-
pnosti ste bili ali ste še aktivni?
Bil sem predsednik sveta Krajevne sku-
pnosti Pirniče. V tem mandatu sem 
član. Sem tudi podporni član PGD Zg. 
Pirniče, občinski svetnik ...

 Ͱ Na katerem področju kot svetnik 
lahko največ prispevate?
Predvsem na svojem področju, torej eko-
loško kmetovanje in energetika. Od nek-
daj zagovarjam uporabo okolju prijazne 
obnovljive energije (biomasa, vetrna, 
sončna), vendar je tu do sedaj vladal pre-
cej močan ušesni prepih pri vseh osebkih 
odločanja in to bom pomagal spremeni-
ti. Velik dosežek bo večji delež dobavlje-
ne lokalne hrane v naše šole in vrtec. Po 
mnogih letih neuspešnega prizadevanja 
je sedaj župan naredil prvi korak v pra-
vo smer in tukaj vidim veliko priložnost, 
da pomagam projekt pripeljati na nivo, 
ki ga v naši občini kmetovalci glede na 
pogoje kmetovanja lahko uresničimo.

 Ͱ Katere projekte bi po pomembnosti 
za izvedbo postavili na prva tri mesta 
in zakaj?
Na prvem mestu je nova osnovna šola 
v Preski, Cesta ob Bošnici v Pirničah in 
namakalni sistemi, ki so neposredno 
povezani s projektom lokalne hrane 
v javne zavode. Prva dva projekta sta 
logistično in prostorsko logična, brez 
namakanja pa ne bo šlo, kar je bilo ja-
sno razvidno po 500-letni suši, ki smo 
jo doživeli v lanskem letu. Tudi širitev 
zdravstvene ustanove in dodatne lekar-
niške ponudbe naj bo umeščeno med 
prioritete, pa seveda nadaljevanje in 
nadgradnja instituta pomoči na domu. 
V bistvu je program župana moderno in 
realno zelo bogat, naša naloga pa je, da 
pomagamo pri projektih, ki zaostajajo 
ali so popolnoma zapostavljeni. Skupaj 
nam lahko uspe, seveda s srčno kulturo 
politične demokracije.

 Ͱ Katere so po vašem mnenju prio-
ritete v krajevni skupnosti, iz katere 
prihajate?

Cesta ob Bošnici je prva prioriteta in 
pomeni primerno in varno cestno pove-
zavo osnovne šole, vrtca in novega ga-
silskega centra. Projekt spi že vrsto let, 
sedaj je pravi in skrajni čas, da zaživi. 
Naslednja je znova infrastrukturna, in 
sicer rekonstrukcija ceste Štefanc–Lipa 
in po mojem mnenju tudi revitalizacija 
toplega vrelca Straža. Tretja prioriteta 
pa je ureditev uporabnega dovoljenja za 
dom krajanov, ki je bil vedno zelo ak-
tivno zaseden z dejavnosti iz različnih 
področij, predvsem kulture in plesnih 
aktivnosti za mladino. Tu je še nekaj 
manjših cestnih posegov in obveza iz-
pred let: urediti vaško jedro na Verju.

 Ͱ Kako preživljate prosti čas?
Prav veliko ga ob delu na ekološki kme-
tiji ni. Rad si ogledam kakšno športno 
in kulturno prireditev, si vzamem čas 
za potovanje. Lani smo šli po etapah 
do Berlina, kjer dela in ustvarja naj-
mlajši sin Jernej, ni šlo brez spusta po 
Vltavi in ogleda znamenitih pivovarn 
na Češkem. V veselje mi je peljati psa 
na sprehod v gozd, da se telo razgiba, 
kar je povsem skladno z mojim motom 
zdravega načina življenja, ki se glasi: 
Zdrava, raznolika in uravnotežena pre-
hrana, veliko gibanja, veselja in pozitiv-
nih misli, ki naj preženejo stres. Srečno 
2023 vsem in vsakemu posebej.

Priložnost vidi v aktivnem odločanju
Štefan Čebašek z Verja je bil v občinski svet izvoljen na listi Zeleni Slovenije.

MAJA BERTONCELJ

Štefan Čebašek / Foto: osebni arhiv
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 Ͱ Osebna predstavitev ...
Na svet sem prijokal oktobra 1993 kot 
tretji izmed štirih otrok. Živim v Zgor-
njih Pirničah in trenutno kaže, da bom 
tu tudi ostal. Po končani osnovni šoli v 
Pirničah sem štiri leta obiskoval Ško-
fijsko klasično gimnazijo, nato pa sem 
se vpisal na Fakulteto za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v Ljubljani. Štu-
dij sem zaradi (napačno?) zastavljenih 
prioritet pustil na stranskem tiru, tako 
da me diploma za zdaj še potrpežljivo 
čaka. Zaposlen sem kot laborant na za-
sebnem inštitutu za preizkušanje grad-
benih materialov.

 Ͱ Kateri so razlogi za odločitev za 
kandidaturo na tokratnih lokalnih 
volitvah?
V bistvu to ni bila neka hipna odločitev. 
Šlo je za dolgotrajen proces kaljenja in 
spoznavanja delovanja ožje in širše lo-
kalne skupnosti ter soglasje občinskega 
odbora. Preko vseh srečanj in projektov 
v zadnjih letih smo se na občinskem 
odboru NSi dodobra spoznali in ustva-
rili medsebojno zaupanje. Po desetih 
letih sodelovanja je na presenečenje 
mnogih prišlo do tega, da se je dolgo-
letni predsednik ter nosilec liste NSi v 
prvi volilni enoti, gospod Stane Okoliš, 
umaknil na zadnje mesto ter mi predal 
štafeto nosilca.

 Ͱ Ste zadovoljni z rezultatom, ki ste 
ga dosegli na volitvah, in kako ko-
mentirate sestavo občinskega sveta?
Objektivno gledano moramo biti z do-
seženim rezultatom zadovoljni. Glede 
na volitve 2018 smo namreč kljub slabši 
udeležbi prejeli več glasov, v odstotkov-
nem smislu pa rezultat podvojili, tako 
da je občinski odbor NSi v tudi držav-
nem merilu eden bolj uspešnih. Nikoli 
pa ni tako, da ne bi moglo biti še bolje. 
V komentiranje sestave se ne bi preveč 
spuščal. Volivci so povedali svoje, me pa 
veseli, da se je nekoliko okrepila moč 
političnih strank. Po mojem mnenju 
namreč nihče, tudi nekdo na nestran-
karski listi, ni neopredeljen, samo ne-
kateri si tega ne upajo pokazati. In kaže, 

da so volivci v neki meri nagradili po-
gum.

 Ͱ Vaše politične izkuš nje ...
Začetek mojih izkušenj v politiki sega 
v leto 2013, ko sem bil na predlog ob-
činskega odbora NSi imenovan za 
predstavnika ustanoviteljice v svet 
Javnega zavoda za kulturo in mladino 
Občine Medvode. Konec istega leta sem 
se včlanil v Novo Slovenijo in postal 
tajnik občinskega odbora. To funkcijo 
opravljam še danes. V mandatu 2014–
2018 sem bil član Odbora za družbene 
dejavnosti, v mandatu 2018–2022 pa 
član Odbora za mladino. V vmesnem 
času sem prevzel manjše funkcije v 
podmladku stranke, ampak te niso 
pomembne za našo občino. V drugi po-
lovici leta 2017 sem postal tajnik Sveta 
KS Pirniče, leto kasneje pa kandidiral 
za krajevnega svetnika, bil izvoljen ter 
kasneje potrjen na mesto predsednika 
krajevne skupnosti. Funkcijo sem pre-
dal lani, ko se za kandidaturo v Svet KS 
Pirniče nisem odločil.

 Ͱ Na katerih področjih v lokalni sku-
pnosti ste bili ali ste še aktivni?
Najprej sem se aktiviral v domači žu-
pniji. Polnih 18 let sem ministriral, ka-
sneje sem pomagal pri organizaciji in 
izvedbi oratorijev, od leta 2015 pa sem 
tudi član župnijskega pastoralnega 
sveta. Neizmerno več časa pa mi vza-
me udejstvovanje v Kulturno umetni-
škem društvu Pirniče, v katerega sem 
se včlanil leta 2007. Osem let kasneje 
sem prevzel funkcijo tajnika, od leta 
2017 pa društvo bolj ali manj uspešno 
tudi vodim.

 Ͱ Na katerem področju kot svetnik 
lahko največ prispevate?
Ker sem v vlogi občinskega svetnika 
prvič in je nočem preceniti oziroma 
podceniti, na tem mestu raje ne bi te-
oretiziral o svojem potencialnem pri-
spevku. Kar lahko rečem, je, da se bom 
trudil prisluhniti in upoštevati čim 
širši krog ljudi, njihove pobude predati 
naprej ter si prizadevati, da se projekti 
tudi uresničijo. Ni pa skrivnost, da se 
glede na področje, na katerem delujem 
(gradbeništvo), bolj navdušujem nad 

infrastrukturnimi kot nad mehkimi 
projekti.

 Ͱ Kateri projekte bi po pomembnosti 
za izvedbo postavili na prva tri mesta 
in zakaj?
Iskreno povedano res dobro poznam 
predvsem situacijo v svoji krajevni sku-
pnosti. Če se trudim pogledati širše, 
se v zadnjih letih veliko govori o novi 
osnovni šoli v Preski, omenja se špor-
tni park, industrijska cona, opremlja-
nje s kanalizacijo … Ne bi si pa drznil 
v ospredje postaviti treh projektov, ker 
bi bil pristranski. Verjamem, da se bodo 
prioritete oblikovale ob širši razpravi in 
spoznavanju problematike.

 Ͱ Katere so po vašem mnenju prio-
ritete v krajevni skupnosti, iz katere 
prihajate?
Potreb je veliko, financ pa ne. Ampak če 
omenim le glavne projekte, ki bi jih bilo 
dobro srednjeročno uresničiti, bi pouda-
ril izgradnjo obvozne ceste ob Bošnici, 
energetsko sanacijo in ureditev uporab-
nega dovoljenja Doma krajanov Pirniče 
ter širitev ceste Štefanc–bivša Lipa.

 Ͱ Kako preživljate prosti čas?
V prostem času predvsem poslušam 
glasbo, če mi vreme dopušča, se spro-
stim med delom na vrtu. Rad tudi ohra-
njam stike s prijatelji. Želel bi pa si, da 
bi našel več časa za harmoniko, izpo-
polnjevanje v fotografiji ter branje.

Po letih kaljenja odločitev za kandidaturo
Luka Čukajne iz Zgornjih Pirnič je bil v občinski svet izvoljen na listi NSi.

MAJA BERTONCELJ

Luka Čukajne / Foto: Tina Dokl

PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE
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Oktobra 2020 je Javni zavod Sotočje 
Medvode v sodelovanju z Zlato mre-
žo začel izvajati program Prostofer, ki 
omogoča brezplačne prevoze starostni-
kov in ranljivih skupin v občini. Izkazal 
se je za zelo pomembno pomoč pri mo-
bilnosti starejših.

ZA NAROČILO BREZPLAČNA 
TELEFONSKA ŠTEVILKA
»Namenjen je vsem tistim starejšim, 
ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov 
in imajo nizke mesečne dohodke, pa 
tudi slabše povezave z javnimi prevo-
znimi sredstvi. Prostofer jim omogoča 
lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do javnih ustanov, 
trgovinskih centrov …« pojasnjuje Maja 
Rant, vodja pomoči na domu v Javnem 
zavodu Sotočje. Uporabnik, ki potrebuje 
prevoz, pokliče na brezplačno številko 
080 10 10. Klicni center je na voljo za re-
zervacije prevozov vsak delavnik med 
8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je 
treba najaviti vsaj tri dni pred izvedbo 

storitve. Vozniki prostovoljci prevoze 
opravljajo od ponedeljka do petka med 
8. in 16. uro, izjemoma se lahko dnevi in 
ure prilagodi potrebam.

POTREBUJEJO ŠE VEČ VOZNIKOV
Trenutno imajo pet aktivnih prosto-
voljnih voznikov, glede na potrebe bi 
nujno potrebovali še kakšnega več. 
»Prostovoljni voznik je lahko vsak, ki 
ima veljavno vozniško dovoljenje in 
je v svojem prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze potrebu-
jejo. Vendar pa so prostoferji v resnici 
veliko več kot zgolj prostovoljni vozni-
ki – svojim sopotnikom nesebično po-
magajo tudi, ko ti izstopijo iz avta,« še 
pravi Maja Rant. Prostovoljni vozniki 
so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo 
svojo humanost za samoumevno in 
častno dejanje. Med njimi je tudi Stane 
Gradišek, ki pravi: »Ko sem se upokojil, 
me je soseda, ki je tudi prostovoljka, 
nagovorila, da postanem prostovoljec 
pri Prostoferju. Povabilu sem se odzval, 
saj rad pomagam ljudem, ki so pomoči 
potrebni. Rad vozim, pred tem sem bil 
27 let voznik avtobusa v Ljubljani. Tudi 
vozilo Zoe je lepo vozilo, saj zelo lepo 
deluje, je odzivno. Biti prostovoljec pri 
Prostoferju mi je neki nov izziv, ljudje 
so prijazni, zanimivi, vsak od njih ima 

svojo zgodbo. Rad se pogovarjam z lju-
dmi, zato nekajkrat na mesec z vese-
ljem peljem občane Medvod do zdrav-
nika. Dobrodošli vsi, ki imate čut za 
sočloveka in nekaj prostega časa, da se 
nam pridružite.«
Vozniki prostovoljci, ki so večinoma 
mlajši upokojenci, so lani med 1. ja-
nuarjem in 31. decembrom imeli 292 
prevozov. Opravljajo jih z električnim 
vozilom Renault Zoe. Več kot osemdeset 
odstotkov prevozov je bilo v bolnišni-
ce, zdravstvene domove in lekarne. Če 
imate voljo in nekaj prostega časa, vas 
vabijo, da se pridružite ekipi šoferjev. Za 
več informacij pokličite na 070 505 970 
ali pišite na sociala@zavodsotocje.si.

ZADOVOLJNI UPORABNIKI
Tisti, ki občasno ali redno uporabljajo 
brezplačne prevoze, so hvaležni za to 
možnost. »Zelo mi pride prav, da lahko 
program Prostofer uporabim za prevo-
ze do UKC v Ljubljani. Oba z ženo sva 
že pri osemdesetih. Žena me še pelje 
na pregled v ZD Medvode ali v Kranj, 
vožnje do Ljubljane pa ne zmore več, 
otroci so pa v službah. Vsi vozniki so 
zelo prijazni in sem jim res hvaležen, 
da me peljejo,« je dejal uporabnik Aloj-
zij. Program Prostofer sofinancira Ob-
čina Medvode.

Prostofer za pomoč
Lani so vozniki prostovoljci opravili 292 prevozov, od tega več kot osemdeset odstotkov 
v bolnišnice, zdravstvene domove in lekarne.

MAJA BERTONCELJ

Vozniki prostovoljci so veseli, da lahko pomagajo uporabnikom brezplačnih prevozov, ti pa 
so hvaležni za to možnost. / Foto: arhiv JZ Sotočje

Občinska volilna komisija Občine Medvode 
je razpisala naknadne volitve v svet Krajev-
ne skupnosti Seničica - Golo Brdo. Krajani 
naselij Seničica in Golo Brdo lahko kandi-
dature vložite do 23. februarja 2023. Voli se 
pet članov sveta, volitve pa bodo 26. marca 
2023. Pri izvedbi rednih lokalnih volitev v 
letu 2022 je namreč Občinska volilna komi-
sija ugotovila, da kljub podaljšanemu roku 
za oddajo kandidatur za svet Krajevne sku-
pnosti Seničica - Golo Brdo ni bila oddana 
nobena kandidatura. Skladno z navedenim 
volitve v svet te krajevne skupnosti v sklopu 
rednega glasovanja na lokalnih volitvah, ki 
so potekale 22. novembra 2022, niso bile 
izvedene. Na občini vse zainteresirane ob-
čane s stalnim prebivališčem na območju 
krajevne skupnosti Seničica - Golo Brdo, ki 
bi želeli delovati v krajevni skupnosti, po-
zivajo, da njihovi predstavniki pravočasno 
oddajo kandidature. M. B.

Razpisali naknadne 
volitve
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Participativni proračun Občine Medvo-
de Sodeluj in glasuj! za leti 2023 in 2024 
je pred zadnjo fazo.

GLAS ODDALO DESET ODSTOTKOV 
GLASOVALNIH UPRAVIČENCEV
Med 5. in 11. decembrom je potekalo gla-
sovanje. Izbirali ste lahko med 59 projek-
ti znotraj enajstih območij. Svoj glas je 
oddalo 1398 občank in občanov oziroma 
deset odstotkov od 14.032 glasovalnih 
upravičencev, starih najmanj 15 let. Sto 
dve občanki in občana sta svoj glas odda-
la osebno na Občini Medvode, ostali pa 
na spletu. Izglasovanih je 32 projektov. 
V novem ciklu je na voljo kar 400 tisoč 
evrov za projekte v vrednosti do 25 tisoč 
evrov. »Projekti so razporejeni po celotni 
občini. Znova jih je veliko na območjih 
šol in vrtcev. Udeležba na glasovanju je 
na ravni drugih občin,« je povedal Matej 
Osolnik, nosilec projekta participativne-
ga proračuna v medvoški občini.

NAJVEČ PROJEKTOV V PIRNIČAH
Izglasovani so bili naslednji projek-
ti: Avtomatski zunanji defibrilator na 
Domu krajanov v Hrašah, Defibrilator v 
Dragočajni, Piramidno plezalo iz mreže 
ob osnovni šoli, Le pridi v Hraše in malo 
postoj!, Merjenje hitrosti v Valburgi (vsi 
KS Smlednik), Asfaltiranje ceste Topol 
23a, Rekonstrukcija poškodovane asfal-
tne prevleke, Ureditev celostne podobe 
Polhograjskih dolomitov (Polhograjci1), 
Ureditev okolice okrog šolskega vrtička, 
Dopolnitev igral na otroškem igrišču pri 
Športni dvorani Medvode, Dom starej-
ših Medvode - nadstrešek avtobusnega 
postajališča, Svet je lepši z drevesi (KS 
Medvode – center), Postavitev boljših 

košev za košarko na Športnem parku 
Pirniče, Dokončanje otroškega igrišča 
pri Osnovni šoli Pirniče, Zamenjava po-
škodovane in dotrajane lesene ograje 
na prizidku OŠ Pirniče, Stopnice za lažji 
prehod do zgornje poti pri šoli in vrtcu 
za vse sprehajalce, Ureditev makadam-
ske poti Vikrče–Spodnje Pirniče, Odboj-
karsko igrišče - mreža za odbojko in za-
ris igralnega polja, Umirjanje prometa 
(KS Pirniče), Ureditev okolice pri tabor-
niški hiški Rodu dveh rek Medvode, Ob-
nova otroškega igrišča v Preski (KS Pre-
ska), Prenova strešne kritine na Domu 
KS Senica, Dopolnitev igral na otroškem 
igrišču Sniček (KS Senica), Ureditev eko-
loškega otoka, Povečanje varnosti ude-
ležencev v prometu (KS Seničica - Golo 
Brdo), Dopolnitev igral na igrišču POŠ 
Sora, Učilnica na prostem (KS Sora), 
Ureditev kolesarskih stez na cesti skozi 

Vaše in Goričane (KS Vaše - Goričane), 
Defibrilator v Zbiljah (Žeje), Zaščitna 
ograja ob Zbiljskem jezeru, Ureditev 
prometa do Zbiljske dobrave (KS Zbilje), 
Mežnarija, naša hiša in naša mladost v 
vasi Žlebe (Polhograjci2). V KS Seničica - 
Golo Brdo sta imela drugouvrščena pro-
jekta enako število glasov, zato je žreb 
odločil, da gre v izvedbo projekt Ureditev 
ekološkega otoka.

SLEDI ČETRTA FAZA
Izglasovane projekte bodo na občini v 
naslednji, četrti fazi projekta umestili 
v proračun Občine Medvode za leti 2023 
in 2024, jim dodelili nosilce, zadolžene 
za izvedbo iz Občinske uprave Občine 
Medvode, in pripravili okviren termin-
ski plan izvedbe. Izvajanje projektov se 
bo razporedilo v časovnem obdobju do 
31. decembra 2024.

Izglasovanih dvaintrideset projektov
Znano je, kateri projekti bodo izvedeni v participativnem proračunu za leti 2023 in 2024.

MAJA BERTONCELJ

Na območju Polhograjci2 je bil izbran en projekt v vrednosti 25 tisoč evrov, in sicer Mežnarija, 
naša hiša in naša mladost v vasi Žlebe. Lotili se bodo obnove mežnarije s kaščo. / Foto: Peter 
Košenina

 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.
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Na Sv. Jakobu so 26. decembra nadaljevali tradicijo prazno-
vanja dneva samostojnosti in enotnosti. Tudi letošnje sre-
čanje je privabilo številne domoljube. To je bila tudi uradna 
slovesnost Občine Medvode v počastitev tega pomembnega 
državnega praznika. Poimenovali so jo Pri Sv. Jakobu pojo 
zvonovi.
Slavnostni govornik je bil nekdanji predsednik republike Borut 
Pahor. Poudaril je pomen političnega sodelovanja in dogovar-
janja za uveljavljanje temeljnih stremljenj Slovencev – v ple-
biscitnem času leta 1990, danes in v prihodnje. Kot je povedal, 
razlike niso problem, če je dovolj volje za njihovo preseganje. 
»Ta prireditev je nekaj posebnega in zelo pomembno je, da 
se tukaj ljudje zbiramo. Popolnoma sem osupel, prevzet nad 
lepoto tega trenutka, nad ljudmi, ki smo ob tej cerkvici, nad 
ponosom, ki vlada v tem zimskem večeru in nas ponese s spo-
mini nazaj v leto 1990. Bili smo tako enotni, Slovenci smo se 
zanesli eden na drugega. Do tistega trenutka ni bilo vselej vse 
enotno in brez razlik, so bile, a dosegli smo politično enotnost 
– prav zaradi razlik, ki so normalne, smo dosegli splošno spo-
ročilo vsem nam, da želimo skupaj ustvarjati našo prihodnost 
in smo pripravljeni skupaj prevzeti odgovornost zanjo. Želimo 
si, da bi imeli mirno in varno prihodnost. Srečno Slovenija!« je 
med drugim povedal. Zbrane sta nagovorila tudi župan Občine 
Medvode Nejc Smole in Janez Šušteršič, gonilna sila priredi-
tve in častni občan Medvod. »Hvala vsem, ki prihajate na to 
slovesnost. Zaradi vas obstaja ta tradicija, ki nima primere v 
slovenski državi. Rad bi, da duh te prireditve, te zgodovine po-
nesete na svoje domove,« je med drugim dejal Šušteršič.
Poleg občine so slovesnost soorganizirali še Javni zavod Soto-
čje Medvode, Organizacijski odbor Sv. Jakob 1990 in Televizija 
Medvode, ki je poskrbela tudi za neposredni prenos. V kultur-
nem programu so sodelovali Škofjeloški oktet pod vodstvom 
umetniškega vodje Andreja Žagarja, Tone Kuntner, Dane in 
Nejc Jemc ter Urban Pipan. Pred slovesnostjo je bila v cerkvi 
sveta maša za domovino, ki jo je daroval akademik dr. Janez 
Juhant.

Presegli smo razlike
Tradicionalna slovesnost na Sv. Jakobu

MAJA BERTONCELJ

Slavnostni govornik je bil nekdanji predsednik republike Borut 
Pahor. / Foto: Iztok Pipan

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 vodo-
hranom, 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

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 
17/18 in 97/20) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
na svoji 2. dopisni seji dne 5. 1. 2023 sprejela naslednji

SKLEP
o razpisu naknadnih volitev v svet

Krajevne skupnosti Seničica - Golo Brdo

I.
Občinska volilna komisija Občina Medvode razpisuje nakna-
dne volitve v svet Krajevne skupnosti Seničica - Golo Brdo (v 
nadaljevanju: naknadne volitve). Naknadne volitve se izvede-
jo 26. 3. 2023.

II.
Za dan razpisa naknadnih volitev, s katerim začnejo teči roki 
za volilna opravila, se šteje 16. 1. 2023.

III.
Na naknadnih volitvah v svet Krajevne skupnosti Seničica - 
Golo Brdo se voli pet članov sveta.

IV.
Za izvedbo naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Se-
ničica - Golo Brdo skrbi Občinska volilna komisija Občine 
Medvode.

V.
Mandatna doba članov sveta Krajevne skupnosti Senčica - 
Golo Brdo, izvoljenih na naknadnih volitvah dne 26. marca 
2023, bo trajala do prve seje novoizvoljenega sveta Krajevne 
skupnosti Seničica - Golo Brdo na rednih lokalnih volitvah v 
letu 2026.

Številka: 041-1/2023-1
Medvode, dne 6. 1. 2023
 Občinska volilna komisija
 Občine Medvode
 Ema Tavčar, predsednica
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ANTON PAVLOVIČ ČEHOV: DRAMA NA LOVU
Zgodilo se je nekaj novega, dobili smo kriminalko A. P. Če-
hova. Prevajalec v spremni besedi pove, da gre »za zanimi-
vo različico kriminalnega romana, v kateri je preiskovalec 
umora tudi morilec, česar pa bralec ne ve. Zaradi tega po-
stopka Drama na lovu velja za novatorsko delo: Čehov ga je 
namreč prvi uporabil, štirideset let pred Agatho Christie.« Po 
branju je ostal močan vtis. Osebe, okolje, dogajanje, vse je 
tako prepričljivo opisano, da se premaknemo v svet roma-
na, če le pomislimo nanj. Peljemo se v koleslju, opazujemo 
breze, umirjeno jezero, sprehajamo se po bujnem grofovem 
vrtu, opazujemo svetlobo v koči na gozdni jasi, vstopamo v 
sobane grofovega dvorca. Pred očmi se nam izriše dekle v 
rdeči obleki, zadržano in radovedno, kot naivna preračun-
ljivka ter zapeljivka in kot ženska, ki je doživela padec. V 
notranjo sliko se nam vsiljuje zanemarjen grof, ki pet šilc 
vodke poplakne z naslednjimi petimi, pa njegov neodgovorni 
upravnik, ves rdeč in majav od ukvarjanja z istim športom 
… Privlačno napisano, živo povedano in odlično prevedeno! 
(Pripravila: Tatjana Mavrič)

AKWAEKE EMEZI: KAKO JE UMRL VIVEK OJI
Roman Kako je umrl Vivek Oji obravnava tematiko transspol-
nosti. Dogajanje je postavljeno v Nigerijo, v konservativno 
afriško okolje, kjer vladajo napetosti med krščansko in is-
lamsko skupnostjo. Glavni junak je najstnik Vivek, ki se že 
od otroštva čuti drugačnega, v najstniški dobi pa sprevidi, da 

vedno bolj postaja ujetnik svojega lastnega telesa, saj se nje-
gova spolna identiteta ne ujema s spolom, ki mu je bil pripi-
san ob rojstvu. Roman govori o spopadanju z drugačnostjo, o 
tem, kako je dejansko biti drugačen, sploh v okolju, ki za to 
nima nikakršnega razumevanja. Ker glavni junak ne more 
izživeti svoje prave narave, postaja vse bolj čudaški. Ko si to 
vendarle na skrivaj privošči, pa je deležen olajšanja. Pojavi se 
vprašanje, koliko skrivnost lahko držiš v sebi, preden ta z vso 
silo privre na dan, in kakšno ceno moraš plačati, da si lahko 
to, kar čutiš, da si. (Pripravila: Mirjam Slanovec)

ALENA MORNŠTAJNOVÁ: NOVEMBER
Žametna revolucija, prelomno obdobje v češkoslovaški zgo-
dovini, ki je na miroljuben način zrušilo takratni komuni-
stični režim, je trajala od 17. novembra 1989 do 29. decembra 
istega leta. Povod zanjo je bila prepoved proslave ob 70-letnici 
Češkoslovaške, ki jo je pripravila takratna opozicija. Revoluci-
ja se je končala z mirnim prehodom v demokracijo. Kaj pa, če 
bi se zgodovina takrat odvila drugače? Če bi bili protesti krva-
vo zadušeni? Zgodba, ki bi se prav lahko zgodila. Tudi pri nas. 
Zgodovina ni vedno tako prijazna. Alena Mornštajnová nas 
v svojem novem, tretjem po vrsti v slovenski jezik prevede-
nem delu November, za katero je lani prejela nagrado češka 
knjiga, sooči s presunljivo družinsko zgodbo, ki se je tragič-
no začela zapletati na njihovem mestnem trgu. Prav tam se 
čez mnogo let tudi konča. Ali bolje rečeno – ponovno začne.  
(Pripravila: Meta Potočnik)

Naslov se bo marsikomu zdel pretiran, 
pa ni! V času, ko je pokanje (za zdaj še) 
dovoljeno, prihaja do pogostih nesreč 
pri ljudeh in živalih.
Anatomija ušes psov in mačk omogoča, 
da slišijo tudi do štirikrat bolj oddaljene 
zvoke kot človek. Nenadni glasni zvoki 
povzročajo močan strah, lahko tudi fi-
zično bolečino. Nekatere živali več dni 
trepetajo v agoniji, ne upajo si odvaja-
ti, ne razumejo, kaj se dogaja. Pokanje 
pripelje celo do odpovedi srca in kapi. 
Pogini se zgodijo tudi pri divjih živalih 
in spečih pticah. Domače živali, kokoši, 
krave in konji so v hudi psihični stiski. 
Stres še nikoli nikomur ni koristil!
Kako pa se počutimo ljudje? Mnogi 
otroci se bojijo pokov, nočejo sami spati, 
se polulajo v posteljo. Drugi pač ne, celo 
uživajo v pokih, ki jih izvajajo njiho-
vi starši. Ja, zgledi vlečejo. Kaj pa stari 

ljudje, tisti, ki potrebujejo mir, ki so si 
več kot zaslužili počitek, razumevanje 
in podporo? Jih poki in hrup tudi pono-
či vznemirjajo ali radostijo? Odgovorite 
si sami. Pogosto pride do poškodb oči, 
kože, opeklin, poškodb dihal in ušes, ki 
imajo lahko tudi trajne posledice.
Vse to za nekaj minut vizualnega užit-
ka ob res, priznam, na oko čarobnem 
ognjemetu. Užitek v pokanju (prepo-
vednih) petard in drugih bobnečih pi-
rotehničnih izumov pa sploh ni razu-
mljiv. Nekateri ne želimo hrupa, ne 
želimo onesnaževanja s hrupom in pli-
ni. Ljudem in živalim (nehote?) škodu-
ješ. Naj spomnim, če je treba spomniti, 
da v naši neposredni bližini celo poteka 
kruta vojna. Ali še pomislimo na lačne 
ljudi, prezeble otroke, stare mame in 
ostarele ate? Tudi živali umirjajo zaradi 
lakote, mraza in pokanja.
Uporaba pirotehničnih sredstev one-
snažuje tudi zrak. Pri eksplozijah se v 

ozračje sproščajo tudi ultra-fini delci 
PM, ki predstavljajo tveganje za zdravje. 
Delci v zraku lebdijo več dni. Lahko se 
izperejo v površinske vode in prodrejo 
v podtalnico. Nevarni so predvsem en-
dokrini motilci hormonov. Zato, hvala 
vsem, ki ste pirotehniki rekli: »Ne, hva-
la!«

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN

Foto: Peter Košenina

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Ognjemet za nekaj minut užitka ali življenje?
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V Medvodah se 20. januarja začenja 
projekt Humanistična rezidenca Brani-
slava Sušnik, ki bo trajala dva tedna. Na 
razpisu za rezidenco, kamor je bilo pri-
javljenih dvajset predlogov iz Urugvaja, 
Slovenije, Argentine in Paragvaja, je ko-
misija izbrala antropologinjo, cineast-
ko, aktivistko, docentko in raziskovalko 
Glorio Scappini iz Paragvaja.
Predlagani raziskovalni projekt bo 
skušal artikulirati metodologijo avtoe-
tnografije in afektivne antropologije s 
kratko potopitvijo v slovensko realnost 
ranljive ali prikrajšane družbene sku-

pine v okoliščinah rezidence. »Uporaba 
avtoetnografske pripovedi bo omogočila 
ne le umestitev opazovanja v subjektiv-
ne procese odkrivanja in elaboracije, 
temveč bo prispevala tudi h konstrukci-
ji razkritega in pomena izkušnje člove-
ške interakcije med terenskim delom. 
Del projekta je tudi ženska izkušnja 
antropologije in stika z novimi »ekso-
tičnimi« predmeti v dekolonialni vaji, 
kjer se označevalci zamenjajo in kjer 
eksotičnost, ki jo simbolizira podoba 
tropskega Indijanca v očeh Branislave 

Sušnik, postane eksotičnost realnosti 
slovenske marginalnosti v očeh para-
gvajske antropologinje,« so pojasnili na 
Založbi Malinc, kjer se lahko pohvalijo z 
novim priznanjem.
Na 38. Slovenskem knjižnem sejmu je 
25. novembra potekala podelitev pri-
znanj in nagrad Slovenske sekcije IBBY 
–Mednarodne zveze za mladinsko knji-
ževnost. Založba Malinc je prejela pri-
znanje, ki se podeljuje za izjemne do-
sežke na področju promocije branja in 
mladinske književnosti.

Strokovne delavke Vrtca Medvode, eno-
te Preska, so se decembrsko dogajanje 
odločile popestriti s predstavo Frice in 
Frace. »Namen je bil otrokom našega 
kraja ponuditi veselo doživetje in uži-
vanje v umetnosti, kar je pomemben 
dejavnik uravnoteženega otrokovega 
razvoja. Gledališki dogodek smo izko-
ristili tudi za spoznavanje, druženje in 
sladkanje z jabolčnimi krhlji. Predsta-
vo smo v prostorih KUD Oton Župančič 
Sora zaigrale dvakrat. Vsem obiskoval-
cem – starim staršem, staršem, malim 
in velikim otrokom – se želimo zahvali-
ti za pohvale, dober odziv in prostovolj-
ne prispevke, ki so namenjeni v sklad 
vrtca. Sredstva sklada so namenjena 
pomoči socialno šibkim in nakupu 
nadstandardne opreme. Hkrati se za-
hvaljujemo tudi vsem posameznikom, 
ki so prispevali v sklad z individualnimi 

donacijami. V KUD Oton Župančič Sora 
so nam dali na voljo prostor z odrom in 
galerijo ter nam prijazno pomagali pri 

izvedbi predstave. Vsem se iskreno za-
hvaljujemo,« je pojasnila Tanja Kosmač 
Zalašček iz Vrtca Medvode.

Na odru Frice in Frace
Predstavo so zaigrale strokovne delavke Vrtca Medvode, enote Preska.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Predstavo so zaigrale na odru kulturnega doma v Sori. / Foto: arhiv Vrtca Medvode

Začetek humanistične rezidence

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.

Nagrajenci križanke z geslom POSTANI 
DEL DONITOVE EKIPE, katere sponzor 
je DONIT TESNIT, d. o. o., in je bila ob-
javljena v Sotočju 9. decembra 2022, so: 
Marko Porenta iz Medvod, ki prejme 1. 
nagrado, Stane Tomažič iz Medvod, ki 
prejme 2. nagrado, in Ivan Kisovec iz 
Medvod, ki prejme 3. nagrado.
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Za nagrado je bilo skupno nominiranih 
pet kratkih filmov, ki so bili izbrani med 
29 kandidati. Film Babičino seksualno 
življenje je bil prvič predvajan lani sep-
tembra v Kanadi, dvakrat pa tudi že na 
platnu v Kulturnem domu Medvode, na-
zadnje sredi decembra, ko je bila Urška 
Djukić deležna številnih čestitk, tudi s 
strani župana Medvod Nejca Smoleta.

FILM SE JE LJUDI DOTAKNIL
»Še vedno je zelo težko dojeti, da se je to 
res zgodilo, da je film dobil tako veliko 
nagrado. Intuitivno sem čutila, da se to 
lahko zgodi; tako da sem se bolj bala, da 
se ne bi – da bi se izkazalo, da intuici-
ja ni bila prava. Mislim, da je prepričal 
film sam, tema in prepletanje različnih 
form, na kakšen način je narejen. Je 
zelo pogumen, brez cenzure. Tema je v 
vsakem primeru ena bolj zamolčanih. 
Je zelo pomembna in o njej je nujno 
govoriti. Ne govori samo o eni osebi, 
temveč o celotni populaciji, o veliko raz-
ličnih ženskah, ki so morale živeti na 
takšen način v patriarhalnih odnosih. 
Nagrade sem zelo vesela tudi zato, ker 
to pomeni, da bo film videlo še več ljudi. 
Že sedaj ga je veliko in se jih je dotaknil. 
To mi največ pomeni,« je v domačih 
Medvodah povedala Urška Djukić. Krat-
ki film Babičino seksualno življenje je 
prejel že več kot štirideset nagrad. »Vse 
skupaj je že kar nadrealistično. To po-
meni, da smo na dober način odprli po-
membno rano, ki je univerzalna, ki se 
dotakne človeka,« pravi.
Navdih za nagrajeni film je črpala iz pri-
čevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič 
zbrala v knjigi Ogenj rit in kače niso za 
igrače. »Vesela je, da film žanje takšne 
uspehe. Te nagrade so namenjene tudi 
njej. S tem, ko je zgodbe, pričevanja dala 
v javnost, je naredila veliko delo,« meni 
Djukićeva in na to temo dodaja, da se 
stvari v njenem poklicu spreminjajo na 
bolje. »V zadnjih desetih letih je veliko 
več možnosti. Lahko delamo in govori-
mo o naših zgodbah. Prvi slovenski film, 

ki ga je režirala ženska, je bil Varuh meje 
Maje Weiss. To je bilo leta 2002 – zelo 
pozno, da je ženska dobila možnost, da 
je režirala celovečerni film. Zelo težko je 
bilo ženskam dobiti sredstva. Sedaj veliko 
bolj podpirajo tudi ženske zgodbe, ženske 
ustvarjalke. V tej smeri je napisana tudi 
evropska direktiva. Še vedno pa je veli-
ko držav, kjer za ženske niso tako dobri 
pogoji. Ne nazadnje je tudi pri nas veliko 
prikrite agresije za štirimi stenami, da 
moški še vedno mislijo, da je ženska nji-
hova lastnina. Ta nagrada je darilo za vse 
ženske, katerih glas je bil skozi zgodovi-
no neslišan, zavračan in izkrivljen. Če 
povzamem besede igralke Vicky Krieps, 
je sedaj čas, da ženske pozdravimo vse 
rane iz preteklosti, se jasno izrazimo, 
smo slišane in upoštevane v družbi. Le 
tako bomo lahko skupaj z moškimi gra-
dile boljšo prihodnost za vse nas.«

PRIPRAVLJA CELOVEČERNI FILM
Urška Djukić zadnji nekaj let pripravlja 
celovečerni film. »Razvijala sem scena-
rij in sem na začetku predprodukcije. 
Če bo vse po sreči, če bomo dobili vsa 
sredstva, bomo poleti snemali. Zelo se 
že veselim tega izziva. Tudi tukaj nada-
ljujem temo iz Babičinega seksualnega 
življenja. Osredotočam se, kako vzorci 

take vzgoje vplivajo na mlajše genera-
cije žensk. Kaj več še ne bi povedala. Če 
bomo imeli dober veter, bo film prvič na 
ogled spomladi 2024,« je še pojasnila.
Svojo ustvarjalno pot je začela v Medvo-
dah. »Pomemben je bil Mladinski kul-
turni center, kjer smo imeli možnost 
uporabe opreme za snemanje. Tam 
sem posnela svoj prvi film, v katerem 
igra Francl Cegnar, ki nas je takrat 
mentorsko spodbujal, da se kreativno 
izražamo, in nam s tem odpiral obzorje. 
Tako zelo pomembno je, da imajo mladi 
kreativne pogoje in podporo pri ustvar-
janju,« poudarja.
Tako Urška kot njena sestra Emina sta 
obe poznani imeni v svetu umetnosti. 
Imata to v genih? Njun oče Dragan je si-
cer znano ime v lokalni politiki. Je dol-
goletni občinski svetnik. »Starša sta bila 
vedno zelo kreativna. Ko sem bila mlaj-
ša, vem, da je bil oče malo poet, mama je 
slikala, bila likovno navdahnjena. Mor-
da imata to v sebi, pa nikdar nista razvi-
la, nista imela možnosti, kot sva jo imeli 
s sestro Emino. Ona se v prvi vrsti ukvar-
ja s fotografijo. Je prodekanja na Akade-
miji za likovno umetnost,« je še dejala 
Urška Djukić. Konec decembra je bila pri 
ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko na 
sprejemu prejemnikov filmskih nagrad.

Evropski oskar za kratki film
V Reykjaviku na Islandiji so podelili evropske filmske nagrade. V kategoriji kratkih 
filmov je nagrado za najboljši film prejel kratki animirano-dokumentarni film 
Babičino seksualno življenje medvoške režiserke Urške Djukić.

MAJA BERTONCELJ

Urška Djukić (levo) in Émilie Pigeard (korežiserka in animatorka) z nagrado za najboljši kratki 
film / Foto: arhiv Urške Djukić
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Godba Medvode je v decembru v Športni dvorani Medvode 
pripravila tradicionalni božično-novoletni koncert. Vsako 
leto medse povabijo gosta. Tokrat sta bila to pevka Eva Boto 
in komik Sašo Stare.
Božično-novoletni koncert Godbe Medvode je eden od vrhun-
cev decembrskega dogajanja in je bil znova zelo dobro obi-
skan. Odigrali so mešanico resnejših, zabavnih in božičnih 
skladb, skupaj z Evo Boto pa tudi njene avtorske. Med pre-
mori je publiko zabaval Sašo Stare. Število godbenikov je v 
zadnjih letih nekoliko upadlo, nekatere sekcije niso polno 
zasedene, a dirigent Godbe Medvode Rok Škrlj upa, da bodo 
sčasoma težave premostili. »Upam, da se bodo talentirani 
stari člani vrnili. Računam na glasbeno šolo, da bomo dobi-
li talente, ki živijo za glasbo. Želim, da glasbeniki, ki se na-
učijo igranja inštrumenta, tega v življenju nato tudi igrajo. 
Na začetku se nam je koronsko obdobje poznalo, a zdi se mi, 
da imamo še malo prostora, da dvignemo kakovost, in sem 
prepričan, da bomo to v prihodnjih letih storili,« pravi Škrlj, 
ki je vodenje godbenikov prevzel aprila lani. Za zdaj je božič-
no-novoletni koncert edini veliki koncert Godbe Medvode in 
dirigentova želja je, da bi en odmeven nastop pripravili tudi v 
spomladanskem času. »Z upravnim odborom se moram do-
govoriti, da bi imeli tudi spomladanski koncert, da bi čim več 

nastopali. Želim si, da bi imeli svež repertoar vsaj vsakega 
pol leta,« pravi.
Pet dni po božično-novoletnem koncertu sta v Galeriji Sora 
praznična koncerta pripravili trobilna in mladinska sekcija, 
njihovi gostje pa so bili člani vokalne skupine Foné Megále.

December v Galeriji Sora je minil v znamenju likovne razsta-
ve 3 v enem, razstave del treh mladih ustvarjalcev iz likovne 
sekcije Lumi Liska, ki deluje v okviru KUD Fofité. S svojimi 
likovnimi deli so se predstavili Ema Nunar, ki je vodenje sek-
cije lansko pomlad prevzela od slikarke Lare Ješe, in ustvar-
jalca iz Medvod Vanesa Bezlaj in Jure Plavec.
Magistrica profesorica poučevanja likovne pedagogike Ema 
Nunar je predstavila avtorske motive razglednic, voščilnic 
in ilustracij v tehniki ročnega sitotiska. Motive za svoja dela 
črpa iz narave, tradicije in kulturne dediščine.
V galeriji likovnih del Vanese Bezlaj je moč najti veliko različ-
nih risb, na njenem risalnem papirju pa se največkrat poja-
vijo ptice. Z njimi se je predstavila tudi na tokratni razstavi, 
v svoji likovni govorici pa, kot pove, podobe najprej nariše z 
barvicami, nato pa ozadje zamegli z akvarelom.
Magister profesor poučevanja likovne pedagogike poklicno 
deluje kot pedagog na gimnaziji in osnovni šoli. Ustvarja v 
tehniki akvarela, njegov motivni svet je vzet iz šolskega vsak-

danjika, naročil in intuitivnega ustvarjanja. V zadnjem času 
kot medij uporablja tudi digitalno ilustracijo. Pod psevdoni-
mom Plavi svoja dela stalno razstavlja tudi na Instagramu.

Dirigent Rok Škrlj si v prihodnje želi čim več nastopov.

PETER KOŠENINA

IGOR KAVČIČ

Gostja božično-novoletnega koncerta Godbe Medvode je bila pevka 
Eva Boto. / Foto: Peter Košenina

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali likovna dela mladih 
ustvarjalcev. / Foto: Silvo Plavec

Godba Medvode in Eva Boto navdušili

Likovnost treh v enem
V decembru je bila v Galeriji Sora na ogled likovna razstava 3 v enem, na kateri so 
svoja dela predstavili Ema Nunar, Vanesa Bezlaj in Jure Plavec.
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Jurij Marussig je svoj prvi roman sredi decembra predstavil v 
Knjižnici Medvode.
»Mreža ima naslov zato, ker se zgodba dogaja na morju. Gre 
torej za ribiško in ne kakšno računalniško mrežo. Je izmišljena 
zgodba o ribiški družini iz Pirana. V ospredju je ribič, ki je bil 
tudi učitelj, pesnik, pisatelj ... Gre torej za zanimivo podobnost z 
menoj. Glavni junak sem torej jaz, a v drugačnem času in pro-
storu. Življenje ribiča valovi gor in dol kot morje in je kot mre-
ža, ki se trga, jo je treba šivati, se zaplete, razplete ... Na koncu 
ribič umre, vmes pa se dogajajo tako ljubezenski kot življenjski 
zapleti. Bori se za preživetje. Čas dogajanja je v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja in do današnjih dni,« je povedal Jurij Marus-
sig. V morju vidi več kot večina nas. Doživlja ga in čuti.
Tematika, ki jo je postavil v ospredje, mu je torej blizu. »Piran 
je zame že od nekdaj najlepše mesto. Precej blizu mi je tudi 
ribištvo, zelo sem povezan z morjem, z njim sva prijatelja ... 
In o vsem tem sem napisal zgodbo,« je dodal. Zanimivo, da 
je roman nastal že pred okrog dvajsetimi leti, potem pa je 
bil dolga leta v računalniku. »Vse do začetka obdobja covida 
oziroma časa nič, kot ga imenujem. Takrat je prišla strašna 
kriza, kaj početi. Izbrskal sem ga in ga začel predelovati. Mu 
je veliko manjkalo. Zgodba ni bila dovolj dobro povezana ... 
Vanjo sem se bolj poglobil in jo oplemenitil. V letu in pol je 
nastala takšna, kot je objavljena,« pravi. Roman ima 248 
strani, izšel je pri založbi Primus.
In sedaj že piše nov roman. »Kraj dogajanja bo znova Piran, 
šel pa sem v povsem druge vode, v življenje duhovnika, ki je 

prav tako izmišljen. Ko sem bil v srednji šoli, sem snemal 
kar nekaj igranih kratkih filmov in navdih za to zgodbo je 
iz enega izmed njih. Ideja mi je bila zanimiva in začel sem 
plesti novo zgodbo. Pisanje me je zelo pritegnilo,« je zaključil.
Aktiven je tudi na drugih področjih. Z mlajšo literarno sekcijo 
Bezeg, ki deluje v KUD JaReM, pripravljajo novo igro, katere 
premiera bo prihodnji mesec, poklicno pa ostaja v šolstvu.

V Knjižnici Medvode je bilo 28. decembra odprtje razstave fo-
tografij sedmih članov fotosekcije KUD Fofité iz Medvod, ki 
so jo poimenovali Hi key - Low key. To je bilo zadnje odprtje 
v letu 2022.
Ada Trkulja, Boris Primožič, Greta Skvarča, Irena Krasnik, Ire-
na Marsich, Matevž Jekler in Peter Slapar so si tokrat zasta-
vili cilj fotografirati in obdelati fotografije v črno-beli tehniki 
high key in low key. Tema je bila poljubna. Vsak se predsta-
vlja s štirimi deli. V pomoč jim je bil mentor Boris Primožič, 
ki mu je črno-bela fotografija že sicer najbolj blizu. Razstava 
je na ogled še do vključno 13. januarja. Člani fotosekcije KUD 
Fofité bodo na več lokacijah razstavljali tudi v letošnjem letu. 
Pripravljajo se že na novo razstavo.
V Knjižnici Medvode pa bo naslednja razstava prav tako po-
vezana s črno in belo. Od črne do bele se namreč imenuje 
razstava slik Mance Tonje Rismondo. Odprtje bo 18. januarja.

Jurij Marussig je doslej izdal osem pesniških zbirk, nekaj še skupaj z drugimi pesniki, 
tri zbirke pravljic, letos pa je izšel njegov prvi roman z naslovom Mreža.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Utrinek s predstavitve romana v Knjižnici Medvode / Foto: arhiv 
Knjižnice Medvode

Ada Trkulja, Boris Primožič, Irena Krasnik, Peter Slapar, Greta 
Skvarča, Matevž Jekler (manjka Irena Marsich) ob odprtju razstave v 
Knjižnici Medvode / Foto: Maja Jekler

Mreža njegov prvi roman

Fotografije v posebni tehniki
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Dogodek sta poimenovali Globoke sledi, potekal je v Domu 
krajanov Pirniče. Delujeta namreč v literarni sekciji KUD 
Pirniče. Prvič sta svojo avtorsko poezijo, ki je nastajala skozi 
leta, delili z javnostjo.
Pripravili sta tudi brošuro, ki je bila na voljo obiskovalcem. »V 
uvodu je v njej predstavljen kratek oris najinega življenja, pre-
lomnih trenutkov. Vključenih je tudi nekaj najinih pesmi, tako 
za prvi vtis,« je povedala Iva Grabnar, ki prihaja iz Pirnič. Sabi-
na Spanjol iz Smlednika je ob tem dodala, da se je v vseh letih, 
odkar ustvarjata, nabralo že veliko pesmi, odlomkov. »Tokrat 
sva naredili izbor na tematiko Globoke sledi. To je najin prvi 
korak naprej.« Da bi izdali kakšno knjigo, za zdaj ne razmišlja-
ta. »Avtorska poezija je zelo osebna stvar. Morda bo sedaj lažje, 
ko je krstna izvedba za nama. Nikoli ne reci nikoli. Morda pa 
bo kdaj res prišel čas za kakšno knjigo, čeprav trenutno me-
nim, da je ne bom nikoli izdala,« pravi Grabnarjeva in dodaja, 
da so njene pesmi preproste pripovednice in prigodnice, ki go-
vorijo o vsakdanjem življenju; sočutju, skromnosti, ljubezni. 
Nastale so v razponu tridesetih let. Spanjolova pojasnjuje, da je 
zanjo pisanje nekakšna refleksija na določena osebna čustva 
in občutke, za katere v tistem trenutku ne najdemo prave reši-
tve. »Prepustim se in iz mene gredo besede in stavki na papir, 
v telefon, karkoli je takrat na voljo. Tudi če gre za odziv na nek 

zaznan družbeni problem, ki vzbudi potrebo po delovanju, pa 
čeprav le v smislu poezije ali proze. Pisanje je svojevrstna tera-
pija, ki jo priporočam tudi drugim.« Že celo življenje sta pove-
zani z umetnostjo in preko nje sta se tudi spoznali. »Našli sva 
se v gledališču. Prva najina skupna predstava je bila Zvezdica 
zaspanka,« je še povedala Sabina Spanjol.
Dogodek je bil obogaten z glasbo, za kar je poskrbel Marko 
Mozetič - Mozo.

Predstava Alice je nastala v režiji in dramaturgiji Janeza Ven-
clja po navdihu znane knjige Alica v čudežni deželi.
Na potovanje skozi čas so se podali tudi igralci Odra mla-
dih KUD Pirniče. V sekciji sodeluje 13 mladih, starih nad 
10 let, s prav vseh štirih osnovnih šol v medvoški občini, 
nekaj je tudi srednješolcev. To so Jaka Kenig, Nejc Smrkolj, 
Ela Prohart, Eva Lah, Hana Rozman, Kaja Robek, Laura Bök, 
Monika Spanjol, Pika Resman, Sara Hudoklin, Tia Križanić, 
Tija Robas in Vita Zagoršek. »Oder mladih je sekcija mladih 
ljubiteljev gledališča, ki s pomočjo mentorja in režiserja raz-
iskujejo povezave med realnostjo, domišljijo, literaturo in 
uprizarjanjem na odrskih deskah. Pri tem pa svojo ustvar-
jalnost in veščine vnašajo v oblikovanje igralskih vlog, ko-
stumografije in druge elemente predstave, ki gledalcu nu-
dijo vpogled v bogat spekter otroške in mladinske čutnosti 
in sočutnosti,« je sekcijo opisala mentorica Sabina Spanjol. 
Glavna misel predstave je, da smo v svojem potovanju skozi 
čas vsi kdaj pa kdaj Alica. To je najstnica, ki izgine v zajčjo 

luknjo in se ji dogajajo nesmiselne stvari. Krstna uprizori-
tev predstave Alice je bila na pirniškem odru 20. decembra, 
načrtujejo še ponovitve.

Iva Grabnar in Sabina Spanjol sta prvič javno predstavili svojo avtorsko poezijo.

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Iva Grabnar, Marko Mozetič - Mozo in Sabina Spanjol so na 
pirniškem odru pripravili preplet poezije in glasbe. 

V sekciji sodeluje trinajst mladih. / Foto: arhiv KUD Pirniče

Globoke sledi dveh avtoric

Alice v izvedbi mladih
Sekcija mladih ljubiteljev gledališča, v katero so vključeni učenci vseh štirih 
medvoških osnovnih šol, je predstavila avtorski projekt Alice.
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Medvoščanka Katarina Kotnik na vpra-
šanje, od kod je doma, odgovori, da so 
njen dom Medvode, takoj za njimi pa 
hribi. Že kot otrok jih je rada gledala 
od daleč, pa ni bilo prave družbe, da 
bi jih obiskovala. Kasneje jih je odkri-
vala skupaj s Planinskim društvom 
(PD) Medvode, ki se mu je kot aktivna 
članica pridružila po zaključku študija 
obramboslovja leta 2003. Je strokovna 
sodelavka Planinske zveze Slovenije za 
področje Komisije za planinske poti.

 Ͱ Koliko časa ste že v tej vlogi in ka-
kšno je vaše delo?
S Planinsko zvezo Slovenije (PZS) sem 
začela sodelovati kot prostovoljka, ure-
dnica planinskih poti Ljubljanskega 
območja, že leta 2005. Takrat sem tudi 
opravila tečaj za markacista. Zaposlila 
pa sem se leta 2014, ko smo vsa območja 
združili v enotno bazo. Strokovna sode-
lavka za planinske poti se sliši strašno 
zanimivo. Večinoma pa je samo strašno 
… veliko administracije in ena velika 
želja, da omogočiš slovenskim mar-
kacistom čim lažje in boljše delovanje, 
pa da bi jih bilo več. Z veseljem profe-
sionalno delo na PZS dopolnjujem tudi 
kot prostovoljka inštruktorica marka-
cistka. Najraje pa pri nas v Polhograj-
cih v krogu veselih in dobrih ljudi iz PD 
Medvode uživam na svežem zraku in v 
dobri družbi na delovnih akcijah mar-
kacistov.

 Ͱ Planinskih poti je v Sloveniji veliko. 
Koliko kilometrov?
Ko nekdo omeni planinsko pot, vsak ve-
dno pomisli na svojo najljubšo. Tisti, ki 
niso planinci, pa pomislijo na Triglav, 
simbol slovenstva. Mreža planinskih 
poti v Sloveniji je zelo razvejana; tudi 
po nižavju, potem pa preko sredogorja 
vse do najvišjih vrhov. Vsega skupaj je 
v Sloveniji danes 10.079 km planinskih 
poti, za katere skrbi 906 registriranih 
markacistov.

 Ͱ Koliko ste jih že prehodili?
Premalo, ker je Slovenija tako čudovita 
in neraziskanih kotičkov je še ogromno. 
Vleče me na poti, ki jih obiskuje manj-
še število pohodnikov. Nisem jih štela. 

Z gotovostjo lahko rečem, da vsako leto 
prehodim planinske poti, za katere skr-
bi PD Medvode, saj jih kot markacistka 
pregledam.

 Ͱ Kako so urejene?
Urejene so. Ene bolj, druge manj, glede 
na finančne in kadrovske zmožnosti 
posameznih skrbnikov. Najbolj vesela 
sem bila komentarja nekega visokega 
funkcionarja na zvezi, ki je že skoraj 
obupal, potem pa je prišel do naše ta-
ble in je rekel: »Hvala Medvoščanom, 
rešen sem.« PD Medvode ima poti do-
bro označene in tudi za urejenost kljub 
podhranjenosti markacijskega odseka 
dobro skrbimo s pomočjo naših pridnih 
članov. Z veseljem pa bi v svoje vrste 
sprejeli še koga.

 Ͱ So planinske poti zelo obljudene?
Nekateri vrhovi so že prave romarske 
točke, veliko pa je še takih, ki jih po-
hodniki šele odkrivajo. V PD Medvode 
se trudimo, da med planinske izlete za 
naše člane vključimo čim več takih vr-
hov in planinskih poti, ki jih običajno 
sami ne poznajo. Opazili smo močan 
porast obiskovalcev planinskih poti v 
času pandemije covida-19. Planinskih 
poti ne obiskujejo več zgolj izkušeni 
planinci, temveč tudi tisti, ki se s tem 
šele spoznavajo. Želeli bi, da se vključijo 
v planinsko društvo in se držijo planin-

skega kodeksa; da poskrbijo, da planin-
ske poti ostanejo v dobrem stanju, ne 
ubirajo bližnjic in smeti odnesejo nazaj 
v dolino v primerne zabojnike za od-
padke. Radi pozabljamo, da smo na pla-
ninskih poteh le gostje, lastniki pa nam 
tam dovolijo gibanje, saj pričakujejo, da 
se kot planinci znamo vesti primerno.

 Ͱ Zelo poznana je Slovenska planin-
ska pot, ki bo prihodnje leto prazno-
vala sedemdesetletnico.
Slovensko planinsko pot (SPP) si je Ivan 
Šumljak zamislil z namenom odkriva-
nja naravnih danosti različnih gorstev 
Slovenije, pa tudi kulturne in jezikovne 
raznolikosti. Omogoča, da na njej spo-
znamo različne ljudi, stkemo nova pri-
jateljstva, spoznavamo samega sebe in 
svoje sposobnosti. Še zlasti je to značil-
no za tiste, ki imajo to možnost, da pot 
prehodijo od začetka do konca v enem 
kosu. Sleherni žig, zbran v dnevnik, po-
meni nešteto spominov, ki jih odneseš 
s seboj v dolino. Daljinske poti so vse 
bolj priljubljene med planinci pa tudi 
gorskimi tekači. Vsekakor gre posebna 
zahvala vsem markacistom, skrbni-
kom posameznih odsekov planinskih 
poti, ki skrbijo za primerno označenost 
naše najstarejše obhodnice.

 Ͱ Bela pika z rdečim kolobarjem je 
Knafelčeva markacija, ki je letos pra-

Moj dom so Medvode, takoj za njimi pa hribi
Katarina Kotnik je strokovna sodelavka Planinske zveze Slovenije. Deluje v Komisiji 
za planinske poti, aktivna pa je tudi v Planinskem društvu Medvode.

MAJA BERTONCELJ

Katarina Kotnik v Planinskem društvu Medvode sodeluje kot markacistka in nudi podporo 
načelniku markacistov. / Foto: Maja Bertoncelj
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znovala stoletnico. Je nekakšen sim-
bol slovenskega planinstva?
Knafelčeva markacija je zagotovo naj-
bolj prepoznaven znak slovenskih pla-
nincev. Vsaka je unikat, ki jo markacist 
lastnoročno nariše na drevo, skalo ali 
drugo primerno površino. Poleg drugih, 
ki so ravno tako pomembne, se te ve-
ščine naučijo na tečajih za markacista 
kategorije A in pridobijo licenco. Po za-
konu so zgolj markacisti tisti, ki smejo 
svoje registrirane planinske poti ozna-
čevati s planinskimi oznakami.
Že pred Knafelcem so bile planinske 
poti označene z različnimi barvnimi čr-
tami, krivuljami, krogi in drugimi zna-
ki po želji posameznika in pa različnimi 
napisi, ki pa so bili večinoma v nemšči-
ni. S Knafelcem pa smo dobili enoten, 
slovenski znak in usmerjevalno tablo 
s slovenskimi napisi. Napisal je tudi 
navodila za markiranje, ki so po večini 
uporabna še danes. Veliko pa smo tudi 
nadgradili, saj gredo časi naprej, mi pa 
z njimi. V PD Medvode nam tradicija 
ogromno pomeni, prav tako pa ljudje, 
ki prostovoljno delajo na vseh področjih 
društva. Prav na planinskih poteh je ta 
trud lepo viden. Stare smerne table je 
naš Tone Peklaj redno obnavljal in la-
stnoročno napisal napise, sedaj ko je že 
v letih, pa je čopič predal Miru Plešcu in 
njegovi ekipi. Upamo, da bodo še dolgo 
posebnost planinskih poti naše občine.

 Ͱ Kakšna je vaša vloga v Planinskem 
društvu Medvode?
V PD Medvode sodelujem kot marka-
cistka in nudim podporo načelniku 
markacistov. Skrbimo za več kot 57 km 
planinskih poti, aktivnih pa nas je pet 
markacistov. Glavno delo je sestavljeno 
iz pregleda planinske poti in pa čišče-
nja podrasti z ročnim orodjem, ki ga 
imamo običajno s seboj kar na vsaki 
domači turi. Vsake nekaj let si dneve 
popestrimo z obnovo markacij, kjer je to 
potrebno. Pridne roke članov PD pa nam 
priskočijo na pomoč tudi na tehnično 
zahtevnejših akcijah obnove stopnic, 
erozijskih zaščit in ograj, mostičkov in 
podobnih lesenih varoval.

 Ͱ Kako urejene in označene so pla-
ninske poti v občini?
Markacistov v naši občini je odločno 
premalo. Verjetno je vzrok predvsem 
to, da se ljudje sploh ne zavedajo naše 
vloge. Ampak smo tu zaradi planinskih 
poti in planinske poti so tu zaradi nas 
in vas, planincev. Vsak je dobrodošel, da 
se nam pridruži. Planinske poti potre-

bujejo pridne roke. Obe društvi, skrbni-
ka planinskih poti znotraj meja občine 
Medvode, nujno potrebujeta podmla-
dek. Pri markacistih ne delamo razlik. 
Pri nas vsak najde, kar išče. Sprostitev 
od vsakdanjika, veselo družbo, lepe 
razglede in zavedanje, da planinskim 
potem vračamo tisto dobro, kar nam 
dajejo.

 Ͱ Kakšen je sodoben planinec in ka-
kšen je bil pred skoraj 130 leti, ko je 
bila ustanovljena Planinska zveza 
Slovenije?
Veliko je novega, pa vseeno veliko osta-
ja enako. Sodoben planinec ve, da pum-
parice in dokolenke niso več »in«. Vča-
sih se je to delalo počasi in z užitkom 
in tudi dandanes pravi planinci to še 
vedno počnejo tako. Vsekakor pa je na-
predovala tehnologija tudi v planinstvu. 
Sodobni materiali skrbijo za odvajanje 
vlage in da smo suhi, ko nas ujame 
dež, hkrati pa še vedno sistem čebule 
odlično deluje v hribih. Nahrbtniki so 
sodobnejši in prijaznejši za nošnjo, pa 
še vedno nepogrešljivi. Danes imamo 
najrazličnejše beljakovinske ploščice in 
podobne prehranske paketke, ki jih no-
simo s seboj, pa je sendvič s salamo kot 
pred 130 leti še vedno za obnovo energi-
je nepogrešljiv, suho sadje pa tista pika 
na i, ki osreči vsakega planinca, ki ne 
želi imeti nahrbtnika polnega stopljene 
čokolade. Tudi sodoben planinec potre-
buje na planinski poti tekočino, le da 
vodo in sokove danes dopolnjuje nabor 
različnih izotoničnih napitkov.

Danes imamo to srečo, da lahko stanje 
planinskih poti preverimo na spletni 
strani PZS, medtem ko so bile novice 
včasih zelo redke. Sodoben planinec 
se o stanju na poti dobro pozanima, 
preden se nanjo odpravi – s klicem na 
najbližjo kočo, društvo. Medtem ko se 
neizkušeni obiskovalci gora poskušajo 
orientirati s telefoni in raznimi aplika-
cijami, ki so priljubljene tudi v mestih, 
se izkušen planinec zaveda, da so naj-
sodobnejši podatki na spletni aplikaciji 
maPZS. Kljub temu se tako kot nekoč v 
preteklosti zaveda, da so planinske poti 
živa stvar, ki se neprestano spreminja, 
vremenske razmere so nepredvidljive 
in treba je biti pripravljen na vse. Tako 

kot takrat se danes vsak na planinske 
poti podaja na lastno odgovornost.
Največji napredek se je zgodil na podro-
čju varovanja. Osebna varovalna opre-
ma je sodobna in nujna na vseh zavaro-
vanih planinskih poteh. Samovarovalni 
komplet in čelada sta že marsikomu 
rešila življenje. Pozimi tudi v sodob-
nih časih planinske poti, ki ležijo višje, 
običajno prekrije sneg, kjer pa so nepo-
grešljive sodobne dereze v duetu s cepi-
nom, če ju seveda znamo uporabljati.

 Ͱ V gorah je kar precej nesreč. Opozo-
rila, nasveti?
Na strani PZS so zabeleženi podrob-
ni nasveti, kako varno v gore, GRS or-
ganizira razne zimske šole, prav tako 
planinska društva organizirajo razna 
usposabljanja za svoje člane. Za člane 
PD Medvode pripravljamo obnovo zna-
nja gibanja v hribih pozimi. Termin 
bo objavljen na spletni strani društva. 
Kdor ni vajen opreme in hoje v hribe, 
naj začne v planinskem društvu, z izku-
šenim vodnikom. Imam pa bolj splošen 
nasvet. Bodimo spoštljivi do narave, 
planinske poti, do sebe in do drugih. Na 
turo se dobro pripravimo in izbirajmo 
cilje, ki jih zmoremo in nas bodo varno 
pripeljali spet do doma.

 Ͱ Kako planinstvo v Sloveniji vidite 
čez desetletja, v katero smer gre?
Ljudje se vse bolj vračajo k naravi. Na 
planinskih poteh najdejo mir, stik s sa-
mim seboj in sprostijo stres. Predvide-
vam, da bo to tudi v prihodnje vse bolj 
pomembno. Ker imam kozarec rada na 

pol poln, vidim, kako si ti ljudje želijo 
naravo ohraniti, vse bolj skrbijo zanjo, 
in ubirajo le označene planinske poti, 
da omogočijo sobivanje z redkimi ži-
valskimi in rastlinskimi vrstami, ki so 
pri nas avtohtone. Trudijo si zmanjšati 
ogljični odtis, tako da avtomobile pu-
ščajo v mestih in se do izhodišč planin-
skih poti odpeljejo z javnim prevozom.
Verjetnost, da se bo obisk planinskih 
poti pri trendu, kakršen ostaja tudi v 
»postkoronskih« časih, čez desetletja 
zmanjšal, je majhna, kljub temu pa ob-
staja. Vseeno ne verjamem, da se bodo 
planinske poti popravljale kar same. 
Markacisti pa ostajamo z njimi, v do-
brem in slabem.

»Še zlasti moramo imeti v mislih, da cilj ni vrh, h kateremu nas 
planinska pot vodi, cilj je doma. Vmes pa ogromno lepega, narava, 
ki včasih zna pokazati zobe, in svoje zmožnosti je treba prilagoditi 
tako, da lahko uživamo tudi na poti nazaj.«
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Lucija Fabjančič je povedala nekaj več o vsebini treh tabel in 
Starem gradu Smlednik skozi zgodovino, sledil je ogled filma 
– video animacije rekonstrukcije gradu in razvoja od 12. do 17. 
stoletja, ki ga je ustvarila skupina arheologov iz podjetja PJP 
team, poleg tega smo prisluhnili zvočni zgodbi, ki nas popelje 
v tipičen dan na gradu Smlednik konec 13. stoletja.

TRI TABLE, TRI TEME
Vsaka izmed treh tabel, ki so postavljene ob ruševinah Starega 
gradu, se osredotoči na eno temo in jo predstavi na razumljiv 
način. »Na prvi sva želela prostorsko in splošno zgodovinsko 
orisati, kaj ta prostor v zgodovini pomeni, zakaj grad tukaj sto-
ji, gre za precej idealno pozicijo za grad, in njegove prve omem-
be. Na drugi tabli je predstavljen razvoj gradu v smislu stavbne 
zgodovine. Predstavili smo tri faze: grad iz 12. in 13. stoletja, 
ko je stal samo stolp, iz 14. in 15. stoletja, ko sta dodana pala-
cij in notranje obzidje, in zadnjo fazo iz 16. in 17. stoletja še z 
utrjenim zunanjim obzidjem. Dodana je QR koda za dostop do 
kratkega filma, ki prikazuje, kako se je grd razvijal od 12. do 
17. stoletja. Na tretji tabli je predstavljenih nekaj zgodbic iz ži-
vljenja na gradu in predmeti, ki so jih tukaj našli (pečnica, to-
povski krogli, del poslikanega krožnika). Predstavljena je tudi 
zgodbica o dnevu iz življenja na gradu konec 13. stoletja, ki jo je 
mogoče tudi poslušati. V ta namen je na tabli dodana QR koda. 
Tako vizualizacija kot zvočni posnetek sta na ogled tudi na 
spletni strani www.smlednik.si,« je povedala Lucija Fabjančič.

DANES RUŠEVINE, NEKDAJ POMEMBEN GRAD
K projektu sta pristopila, ker sta želela grad približati obisko-
valcem, tudi domačinom. »Mislim, da imamo domačini Sta-
ri grad Smlednik za svojega, ga imamo radi, ne pojmujemo 
pa ga zadosti kot srednjeveški grad, kot sedež za slovensko 

zgodovino kar zanimivega gospostva Smlednik. Grad je pro-
padel v 17. stoletju in že dolgo je v ruševinah, kakor ga pri-
marno dojemamo. Zato sva želela, da ozavestimo, da je bil 
to pomemben grad. Je vse bolj obiskan in škoda bi bilo, da 
o njem na samem mestu ne bi imeli možnosti izvedeti več. 
Z informativnimi tablami je sedaj to mogoče,« je še dejala 
Lucija Fabjančič, Matej Ulčar pa je dodal: »O samem gradu 
je bilo izdanih več publikacij, tudi zelo dobra monografija, 
obiskovalcu gradu pa informacije na lokaciji sami niso bile 
na razpolago. S postavitvijo informativnih tabel je bil namen 
zgraditi tudi zavedanje, da ta grad ni bil le kup ruševin in 
kamenja, kot vidimo danes, temveč da je bilo tukaj mogočno 
poslopje, ki je v širši regiji daljše obdobje imelo zelo velik po-
men. Zahvaljujoč temu projektu lahko vidimo optimalno in 
najbolj verodostojno možno vizualizacijo gradu.«

VIZUALIZACIJA ZAHTEVNA NALOGA
Rok Bremec iz podjetja PJP team, ki je pripravilo vizualizaciji 
gradu, je poudaril, da je bila to kar zahtevna naloga. »Obstaja 
odlična publikacijo o gradu, podani so bili tudi arheološki po-
datki. Kljub temu pa je še veliko vprašanj, zakaj je bilo tako. 
Po drugi strani ti podatki zelo razburjajo domišljijo. Iz vse-
ga tega je bilo treba točno zadeti pravo rekonstrukcijo, kako 
prikazati razvoj gradu. Prikazali smo ga v treh fazah, čeprav 
jih je bilo devet. To je bil pomemben grad. Obiščite ga in ga 
raziskujte. Stari grad Smlednik si to zasluži.«
Vrednost celotnega projekta je bila pet tisoč evrov. Veliko sta 
naredila predlagatelja sama, table pa so bile donacija podje-
tja Mali elektronika tim. Postavljena je še ena informativna 
tabla, in sicer pri Kalvariji Smlednik. Fabjančičeva in Ulčar 
želita zgodbo nadaljevati, morda organizirati tudi kakšna 
javna vodenja. »Že med samo izvedbo projekta so se pokazale 
možnosti za njegovo razširitev,« je zaključil Ulčar.

Informativne table obiskovalcu približajo grad
Eden izmed projektov, ki je bil izveden v prvem ciklu participativnega proračuna, 
je postavitev informativnih tabel na Starem gradu Smlednik. Projekt sta predlagala 
Lucija Fabjančič in Matej Ulčar. Pretekli mesec sta predstavila rezultate.

MAJA BERTONCELJ

Lucija Fabjančič je povedala nekaj več o vsebini treh tabel in Starem 
gradu Smlednik skozi zgodovino. / Foto: Maja Bertoncelj

Projekt sta predstavila Lucija Fabjančič in Matej Ulčar. / Foto: Maja 
Bertoncelj
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Na zadnji ponedeljek minulega leto, na 
god svetega Štefana, se je pred cerkvijo 
svetega Jakoba v Hrašah zbralo okrog sto 
krajanov in obiskovalcev, ki so se udele-
žili tradicionalnega, 21. blagoslova konj. 
»Letos so pripeljali nekaj manj konj kot 
prejšnja leta, včasih jih je prišlo blizu 
petdeset, letos jih je nekaj čez dvajset. 
Večina jih je iz Jahalnega centra Janhar, 
enega pa so pripeljali celo iz Polhovega 
Gradca,« nam je povedala Joži Kumer, 
tajnica Turističnega društva (TD) Hra-
še. Konje je blagoslovil župnik Župnije 
Smlednik David Jevševar. Vzdušje pred 
cerkvijo pa je bilo dobro, saj so predstav-
niki TD Hraše poskrbeli tudi za hrano in 
tople napitke. Po tradicionalnem blago-
slovu konj so predstavniki Turističnega 
društva predali namenu tablo hišnih in 
ledinskih imen. Kot nam je povedala taj-
nica Joži Kumer, je tabla nastala v okviru 
njihovega dveletnega projekta Ali pozna-
mo domači kraj. »Rekli smo si, da zdaj 
še nekako poznamo ledinska imena, in 
se odločili, da jih bomo zbrali – tista, ki 
še obstajajo v vasi. Se pozna, da se izgu-

bljajo, saj je bilo območje okrog cerkve 
nacionalizirano in jih kmetje niso upo-
rabljali,« pove Joži Kumer in doda, da je 
bil glede na to, da so se imena že začela 
izgubljati, skrajni čas, da so jih poiskali 
in zapisali. »Ta ledinska in hišna imena 
smo zbrali na zemljevidu, ki bo luč sveta 

ugledal v letu 2023, kozolček pa, kot vi-
dite, stoji tu, pri cerkvi. Mislim, da smo 
izbrali izjemno lokacijo – glede na to, da 
tu mimo pride veliko obiskovalcev, turi-
stov in pohodnikov.«
Na god svetega Štefana je blagoslov konj 
in jezdecev potekal tudi v Bonovcu.

Zveza slovenske podeželske mladine, 
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slo-
venije in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano so decembra 
pripravili v Medvodah tradicionalno, 
že sedmo srečanje mladih kmetov, 
na katerem so se zbrali mladi, ki so 
v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020 prejeli pomoč za zagon de-
javnosti na kmetiji. Mladi so najprej 
na delavnicah razpravljali o aktualnih 
vprašanjih – o odzivu kmetov in drža-
ve na povečevanje cen reprodukcijske-
ga materiala in energentov, o (javnih) 

sredstvih za sofinanciranje naložb na 
kmetijah, finančnih instrumentih za 
mlade kmete, povezovanju kmetov, 
pogodbenih odnosih, dodani vrednosti 
in kakovosti življenja na kmetiji ter o 
definiciji aktivnega kmeta, nato pa so 
svoje ugotovitve in predloge za izbolj-
šanje razmer v kmetijstvu predstavili 
vsem udeležencem.
Z mladimi se je o trenutnem stanju 
in izzivih v kmetijstvu pogovarjal tudi 
agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar, 
ki jim je svetoval, da za svoje ideje in 
predloge pridobijo še več zaveznikov. 
Državna sekretarka na Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Tatjana Buzeti je dejala, da bodo v pet-
letnem obdobju izvajanja strateškega 
načrta skupne kmetijske politike 2023–
2027 s finančnimi podporami za zagon 
dejavnosti na kmetijah podprli 1350 
mladih kmetov in za to namenili nekaj 
manj kot 50 milijonov evrov. Dopolnil-
no dohodkovno podporo bo v tem obdo-
bju prejelo 2700 mladih kmetov, mini-
strstvo pa bo vsako leto v okviru sheme 
neposrednih plačil namenilo za mlade 
kmete dva milijona evrov. V pripravi je 
tudi akcijski načrt za mlade za obdobje 
2023–2027, ta namenja pozornost tudi 
generaciji, ki predaja kmetije svojim 
naslednikom.

Blagoslova konj na štefanovo se je udeležilo več kot sto ljudi, od takrat pa je pri cerkvi 
svetega Jakoba v Hrašah tudi tabla hišnih in ledinskih imen tega kraja.

Mladi prevzemniki kmetij so na srečanju v Medvodah oblikovali predloge za 
izboljšanje razmer v kmetijstvu.

KLARA MRAK

CVETO ZAPLOTNIK

Čakajoči na blagoslov / Foto: Klara Mrak

Tradicionalni blagoslov konj v Hrašah

V Medvodah srečanje mladih kmetov
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»Vse skupaj se je vleklo mnogo predolgo. Do 19. decembra za 
te pse nismo vedeli, so se nam pa javili ljudje, ki so v prete-
klosti – tudi pred skoraj dvajsetimi leti – pri tem lastniku že 
kupovali mladiče raznoraznih pasem. Da je z odločbo prišlo 
do odvzema teh štirih psov in posledično pri nas skotenih 
mladičev ter do trajne prepovedi reje na tem naslovu, je mi-
nilo čisto preveč let in izdanih je bilo čisto preveč očitno neu-
činkovitih kazni in prepovedi,« je dogodek na kratko komen-
tirala Polona Samec iz Zavetišča za zapuščene živali Horjul.

ODPOVEDUJEJO POGODBE
V Društvu za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks 
in Mila Medvode so bili razočarani, da takšni primeri še ve-
dno so, in to celo pred njihovim pragom, v občini, kjer so na 
terenu vsak dan prisotni v skrbi za živali. »Objavljene foto-
grafije in posnetki razmer, kako so ti psi živeli, me spremljajo 
vse dni. Za nami je osem intenzivnih let ozaveščanja ljudi 
v naši občini s strani našega društva in seveda tudi širše s 
strani drugih društev, posameznikov ... Težko je sprejeti, da 
so živali trpele samo dva kilometra od mojega doma in ni 
nihče povedal. Groza me je, kakšne pogoje privoščijo ljudje 
nemočnim živalim, ki pripete z močnimi verigami in zaprte 
v umazanih boksih ne morejo pobegniti. Tudi to je pretre-
sljivo in sramotno ogledalo naše družbe. Vsi se moramo po-
truditi, da opazimo zanemarjanja in zlorabe živali in ob tem 
takoj ukrepamo,« je užaloščena Mojca Furlan iz društva Reks 
in Mila. Z zavetiščem Horjul vsa leta odlično sodelujejo in jim 
namenjajo vse pohvale. »»Ekipa Horjula nam je s svojim od-
nosom do živali vsem za zgled,« dodaja.
Konec decembra so tako v Zavetišče Horjul dobili petnajst no-
vih 'prebivalcev'. Zavetišče je polno. Za živali si želijo primer-
nih posvojiteljev, potrebujejo jih takoj, poudarjajo pa, da je 
problem precej širši. »V zavetišču je nekaj manj kot 70 mačk 
(70 je naš maksimum) in 46 psov, kar je šest preveč, vendar 
je od tega enajst mladičkov. Problem so ponovno predvsem 
psi, česar nikakor nismo pričakovali. Ne moremo več zago-
tavljati mesta za vse naše pogodbene občine, zato smo ne-
katerim pogodbe že ali jih še bomo odpovedali. Sproti bomo 
odpovedovali, ne gre drugače. Ne moremo podpisati pogod-
benih obveznosti, ki jih ne bi bili sposobni izvajati. Vemo, da 
nismo edino zavetišče v Sloveniji v takšni stiski, in menimo, 
da bomo zelo kmalu vsi na istem. Problem imamo vsi mi,« 
dodaja Polona Samec.

NAJVEČJA ODGOVORNOST KUPCEV PSOV
Na vprašanje, kje iskati največje krivce za nastalo situacijo, 
Polona Samec odgovarja: »Največjo odgovornost pripisujem 
kupcem psov, ki prihajajo iz takšnih razmer. V 21. stoletju in 
pri vsem ozaveščanju bi pač moral prevladati zdrav razum 

in kanček empatije. Kupcev večinoma ne zanima, kako živijo 
mame teh mladičev, ki jih ljudje želijo takoj in čim ceneje, 
ker 'rodovnika ne potrebujejo'. Ne verjamem, da je večina teh 
kupcev nevednih, prej do konca egoističnih. To pa je že širši 
problem, ki samo kaže na stanje duha v celi naši družbi.« S 
tem se strinjajo tudi v društvu Reks in Mila, kjer si želijo v 
svoje vrste pridobiti nove prostovoljce, ki bi jim pomagali pri 
oskrbovanju živali v stiski.
Da je problem pereč, priča tudi najava posveta s področja 
varstva in zaščite živali, ki bo v Državnem zboru RS potekal 
16. januarja. Udeležili se ga bosta tudi Furlanova in občinska 
svetnica Danica Tršan, ki meni: »Izzive je treba začeti reševa-
ti na državni ravni, poostriti zakonodajo – predvsem zvišati 
kazni zaradi zanemarjanja in mučenja živali, pa tudi prepo-
vedati nakup in rejo nove živali za vedno za tiste posame-
znike, ki jim je z inšpekcijsko odločbo odvzeta žival zaradi 
mučenja ali zanemarjanja. Zavetišča so prepolna in pokajo 
po šivih, potrebujemo nova. Nujne so akcije sterilizacij in ka-
stracij psov in mačk po vseh občinah ter spremembe zakona 
o varovanju podatkov, saj trenutno javnost ne sme izvedeti, 
kdo muči in zanemarja živali. Skrb in ravnanje z živalmi je 
obraz naše družbe, naš nivo in naša kultura, ne pozabimo 
tega in ostanimo ljudje v pravem pomenu besede.«

Odvzem psov, zavetišče polno
V prazničnem decembru je na družbenih omrežjih številne pretresla zgodba štirih 
odvzetih psov iz medvoške občine. Odpeljani so bili v Zavetišče za zapuščene živali 
Horjul, kjer je psica skotila kar enajst mladičev, za katere so več dni skrbeli 24 ur na 
dan.

MAJA BERTONCELJ

Odvzeta psica z območja medvoške občine je v Zavetišču za 
zapuščene živali Horjul skotila kar enajst mladičev. / Foto: arhiv 
zavetišča
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Društvo upokojencev Medvode je že do-
dobra zakorakalo v osmo desetletje de-
lovanja. Obdobje po covidu-19 jim je pri-
neslo nove izzive. Članstvo upada, kar 
je, pravijo, sicer splošni trend v državi. 
Ker se jim zdi povezanost v tretjem ob-
dobju življenja pomembna, v svoje vrste 
vabijo nove člane in vse tiste, ki so že 
bili aktivni, pa se po obdobju covidu-19 
niso vrnili.
»Splošna kondicija v društvu se je ohra-
nila, se pa kar nekaj članov ni več vr-
nilo. Namesto dveh imamo samo še en 
dan za uradne ure, ob četrtkih od 9. do 
11. ure. Smo pa dosegljivi tudi po telefo-
nu (041 295 040, Marija Tome). Vrata so 
odprta skorajda vsak dan, saj potekajo 
številne aktivnosti,« pravi Marija Tome, 
predsednica Društva upokojencev Med-
vode. V društvu je aktivna že kar lepo 
obdobje in se spominja, da je bilo članov 
tudi okrog 1200. Trenutno jih je nekaj 
manj kot devetsto.

Želijo si, da bi bilo v društvo upokojen-
cev vključenih čim več starejših obča-
nov. »Na zadnji seji upravnega odbo-
ra smo si za cilj zadali tudi razvijanje 
aktivnosti za pridobitev novih članov. 
Velik poudarek dajemo osebnemu pri-
stopu. Pogosto na terenu ogovorim ljudi 
in jih povabim v društvo. Veste, saj po-
trebujejo družbo, nekoga, s katerim se 
lahko pogovorijo o tem in onem. Pote-
kajo tudi številne dejavnosti. Naša kla-
sika so krajši ali daljši izleti po Sloveniji 
in tudi v tujino, imamo ekskurzije po 
Medvodah in širši okolici in na ta način 
spoznavamo domači kraj. Povezali smo 
se s Planinskim društvom Škofja Loka 
zaradi sodelovanja pri pripravi letne-
ga programa planinskih izletov v dru-

štvu in strokovnega vodenja. Naš do-
sedanji mentor Dušan Brekič še vedno 
ostaja pomemben sodelavec. Stalnica 
so ustvarjalne delavnice, ročna dela, 
likovni krožek, imamo pevsko-instru-
mentalno skupino Sončna jesen, zelo 
aktivni so naši športniki v sekcijah ba-
linanje, kegljanje in strelstvo. Vsi imajo 
usposobljene mentorje z licenco in so 
zelo uspešni tudi na državnem nivoju. 
V društvo so prinesli že ogromno me-
dalj in pokalov. Poudarila bi pogovorno 
skupino Rožica – skupino starih ljudi 
za samopomoč, ki jo vodi diplomirana 
socialna delavka. Člani društva veliko 
nastopajo, povezujemo se med društvi, 
sodelujemo s pobratenim društvom iz 
Kočevja. Pred kratkim smo bili pri njih 
in imeli skupno delavnico za izdelavo 
novoletnih čestitk. Poteka tudi program 
prostovoljstva Starejši pomagajo sta-
rejšim. Izvajamo ga skupaj z Društvom 
upokojencev Pirniče. Tudi v DEOS Cen-
tru starejših Medvode imamo 27 članov 
in jih obiščemo,« je predstavila Marija 
Tome.
Društvo upokojencev je v kraju velika 
dodana vrednost, poudarja. »Človek 
dobi od društva toliko, kolikor sam hoče 
in zmore. Včasih slišimo, da nič ni. Ne 
drži. Dobiš toliko, kot sam hočeš. Na 
prvo mesto bi postavila informiranje v 

kraju, da ljudje vedo, kdaj lahko pridejo 
k nam, kaj se pri nas dogaja, in da je 
povabilo osebno. Ko pridejo, so veseli, se 
tukaj dobro počutijo.«
Tometova še meni, da se je življenje upo-
kojencev na splošno poslabšalo. »Razlo-
gi so različni. Živi se dlje in s tem pride-
jo različne težave: osamljenost, nemoč, 
bolezni, vedno več je nasilja, nestrpno-
sti do starejših. Družba kot celota je na 
starejše premalo pozorna, premalokrat 
smo omenjeni. Ne potrebujemo veliko, 
da smo zadovoljni, samo malo pozorno-
sti. Vsak posameznik pa je seveda zgod-
ba zase. Ne pozabimo: starejši so dar za 
vse nas. Naučijo nas lahko marsičesa.«

Pri upokojencih še naprej živahno
»Društvo upokojencev je v kraju velika dodana vrednost,« poudarja Marija Tome, 
predsednica Društva upokojencev Medvode. Srečujejo se z upadom članstva.

MAJA BERTONCELJ

Marija Tome, predsednica Društva upokojencev Medvode / Foto: Maja Bertoncelj

»Družba kot celota je na 
starejše premalo pozorna, 
premalokrat smo omenjeni. 
Ne potrebujemo veliko, da 
smo zadovoljni, samo malo 
pozornosti. Vsak posameznik pa 
je seveda zgodba zase.«
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1. Določite najvišjo ceno za nakup

  Če boste za nakup vozila potrebovali posojilo, naj meseč-
ni obrok ne presega 10 % vašega mesečnega dohodka. 
Upoštevati je potrebno, da bo vaš »novi« avto potrebno 
zavarovati in registrirati, vsako leto bo potreboval nekaj 
nege in vzdrževanja, na kar je treba biti pripravljen. 

2. Izdelajte si ciljni seznam rabljenih vozil

  Predlagamo izdelavo seznama vsaj treh različnih mode-
lov, ki izpolnjujejo vaše potrebe in spadajo v vaš proračun. 
Če so vaše potrebe po dnevni vožnji nad 150 km in imate 
možnost polnjenja, razmislite tudi o nakupu električnega 
vozila. 

3. Preverite ponudbo

  Dejstvo je, da imajo rabljena vozila precej nižjo ceno ter 
manjšo izgubo vrednosti kot nova vozila. Odgovorite si 
na vprašanja: v kakšnem stanju je sploh vozilo; ali je bilo 
redno servisirano; ali lahko povsem zaupam prodajalcu; 
ali bi bilo bolje, da ga pred uporabo peljem na pregled k 
strokovnjaku oziroma mehaniku in podobno. 

4. Kontaktirajte prodajalca

  Če je prodajalec privatna oseba, ga lahko vprašate, zakaj 
prodaja avtomobil ali ima morda kakšne težave z njim. 
Od prodajalca rabljenega vozila zahtevajte servisno knji-
go. V njej se namreč lahko najhitreje preveri, kako je bil 
avto vzdrževan. 

  Nakup rabljenega avtomobila je za vas varnejši pri po-
oblaščenemu trgovcu, saj vas v primeru morebitnih 
okvar poleg garancije dodatno ščiti tudi zakon o varstvu 
potrošnikov. Poleg tega vam bo pooblaščeni trgovec 
lahko uredil financiranje avtomobila. Velikokrat boste ob 
financiranju lahko prejeli dodatne ugodnosti, kot na pri-
mer brezplačno zavarovanje vozila in podobno.

5. Testna vožnja

  Testna vožnja rabljenega avtomobila je najboljši način, 
da ugotovite, če je avto pravi za vas. 

  Odprite pokrov motorja, tudi če niste poznavalec avto-
mobilov. Ni treba veliko vedeti o avtih, da bi videli, če kje 
uhaja tekočina ali opazite masten madež. 

  Za testno vožnjo izberite pot, ki bo vključevala tako av-
tocesto kot grbine in ovinke. Tako se boste lahko prepri-
čali kako deluje avto v različnih okoliščinah in če morda 
spušča nenavadne zvoke.

6. Dodaten strokovni pregled

  Če vam je avto všeč, bi bilo pametno, da bi dodaten stro-
kovni pregled opravil tudi mehanik. Če nimate svojega 
mehanika, se s prodajalcem dogovorite za možnost pre-
gleda pri pooblaščenem serviserju. V primeru, da se pro-
dajalec s tem ne bo strinjal, to običajno ni dober znak. 

7. Pogajanje za ceno

  Če ste med tistimi, ki se radi pogajajo, je to lahko tudi 
zabaven del kupčije. Pogajanja nikakor ne smejo biti 
travmatična izkušnja. Če ste razumni in imate realen 
načrt glede cene, ki ste jo pripravljeni plačati, so običaj-
no dobre možnosti, da do dogovora pride precej hitro in 
enostavno.

8. Urejanje dokumentacije

  Če boste vozilo kupili pri pooblaščenem trgovcu, boste 
ob nakupu prejeli račun, garancijo in morebitno podalj-
šano jamstvo. Nekateri trgovci vam bodo lahko uredili 
tudi zavarovanje za vozilo. Pri nekaterih trgovcih pa bos-
te lahko uredili tudi registracijo avtomobila.

  Če boste vozilo kupili pri privatnem prodajalcu, bosta 
skupaj z njim uredila kupoprodajno pogodbo in nato re-
gistracijo vozila. 

Napotki za nakup rabljenega vozila.
 Ni vse zlato kar se sveti, najpomembnejše je, da ugotovite stanje avtomobila  in zaupate prodajalcu. 

AVTOHIŠA REAL, d.o.o., PE REMONT KRANJ 
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj,  04 201 52 40 
www.remont-kranj.si

MATIC ČAVLOVIČ  031 612 235
matic.cavlovic@avtohisa-real.si 

IGOR HKAVC  041 762 860 
igor.hkavc@avtohisa-real.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

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

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

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

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

Renault priporoča renault.si

Dacia Duster 1.3 TCE  
130 KM, letnik 2019, 
1. lastnik, avtomatska 
klima, vzvratna kamera, 
navigacija 
17.000 EUR

Ford C-Max 1.0 Eco 
125 KM, letnik 2018,  
1. lastnik, tempomat,
avtomatska klima 

14.499 EUR

Renault Captur 1.5 DCi 
90 KM, letnik 2016, 
103.000 km, 1. lastnik, 
klima 

11.450 EUR

Hyundai I20 1.4 
CRDI Life 
90 KM, letnik 2017, 
1. lastnik, avtomatska 
klima 
10.740 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport, letnik 2017, 170.000 km, virtualni števci, Led žarometi, cena 18.499 €
BMW X2 2.0 XDrive M paket, letnik 2018, 50.000 km, 1. lastnik, avtomatski menjalnik, cena: 33.999 €
Dacia Lodgy 1.2 TCE, letnik 2014, 141.000 km,7 sedežev, klima, ABS, cena: 7.375 €
Dacia Dokker 1.5 DCI, letnik 2015, 95.000 km, klima, ABS, servo volan, cena: 9.290 €
Ford C-Max 1.5 TDCI, letnik 2015,139000 km, avtomatska klima, kovinska barva, PDC, cena: 9.300 €
Ford Focus 1.5 TDCI Automatic, letnik 2017, 95.000 km, navigacija, cena: 11.450 €
Ford Focus 1.5 TDCI, letnik 2016, 2014.000 km, avtomatska klima, tempomat, ABS, cena: 8.790 €
Hyundai I30 Wagon 1.6 CRDI, letnik 2014, 156.000 km, avtomatska klima, tempomat, cena: 8.999 €
Hyundai Kona 1.0 T-Gdi 120 Style, letnik 2018, 26.000 km,1. lastnik, avtomatska klima, PDC, cena: 15.950 €
Nissan X-Trail 1.7 DCi 4WD, letnik 2019, 113.000 km, panorama, navigacija, tempomat, cena: 24.375 €
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 Active, letnik 2020, 29.000 km, 1. lastnik, led žarometi, cena: 20.890 €
Peugeot 3008 1.2 Allure 130 KM, letnik 2018, 74.000 km, kamera, PDC, navigacija, alu. platišča, cena: 20.550 €
Renault Captur 1.2 16V 120 KM, letnik 2017, 98.000 km, 1. lastnik, navigacija, avtomatska klima, cena: 11.450 €
Renault Kadjar 1.6 4WD 130 KM, letnik 2015,72.000 km, avtomatska klima, alu. platišča, Xenon, cena: 13.950 €
Renault Kadjar 1.5 DCi 115KM, letnik 2019, 63.000 km, avtomatska klima, PDC, tempomat, led žarometi, cena: 19.999 €
Renault Megane 1.5 DCi 110 KM, letnik 2016,120.000 km,1. lastnica, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 13.350 €
Renault Megane GT 1.2 TCE 130 KM, letnik 2017, 115.000 km, delno usnje, avtomatska klima, tempomat, cena: 11.999 €
Renault Megane 1.6 16V, letnik 2011,139.000 km, klima, servo volan, ABS, cena: 5.390 €
Renault Scenic 1.5 DCI 110 KM, letnik 2015, 210.000 km, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 7.150 €
Renault Scenic 1.2 TCE 130 KM, letnik 2017, 62.000 km, 1. lastnik, avtomatska klima, PDC, tempomat, cena: 17.370 €
Golf Variant 1.2 TSI 105 KM, letnik 2011,145.000 km, klima, ABS, servo volan, PDC, cena: 7.290 €
PASSAT Variant 1.6 TDI 105 KM, letnik 2013, 209.000 km, avtomatska klima, ABS, servo volan, cena: 7.950 €

IGOR HKAVC
prodaja rabljenih vozil
t: 04 20 15 241, m: 041 762 860 
e: igor.hkavc@avtohisa-real.si

Dogovorite se za cenitev:
MATIC ČAVLOVIČ
prodaja rabljenih vozil
t: 04 20 15 256, m: 031 612 235
e: matic.cavlovic@avtohisa-real.si 

Želite prodati vaš avto?
Pripeljite ga v REMONT KRANJ, kjer vam ga brezplačno ocenimo.
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V začetku sezone je bilo veliko pozorno-
sti usmerjene v Anamarijo Lampič, no-
vinko v biatlonski karavani. Nastopati 
je začela na tekmah pokala IBU in si ta-
koj zagotovila vstopnico za svetovni po-
kal. In potem je bila v Hochfilznu že na 
svoji prvi tekmi na najvišji ravni z iz-
jemnim tekom in za novinko odličnim 
strelskim izkupičkom peta. Kakšen za-
četek v novem športu!

IZJEMNA TEKAŠKA FORMA
V smučini je bila najhitrejša biatlonka 
meseca decembra. »S petim mestom 
sem vse presenetila, sploh sebe. Ni-
sem si predstavljala. Očitno je možno 
že na začetku nove poti biti tako dober. 
Občutke iz Hochfilzna si želim povrni-
ti,« je pojasnjevala po tekmi mešanih 
štafet na Pokljuki. Med prazniki je bila 
bolna, tako da ni bila optimalno pripra-
vljena. Kljub vsemu je bila v teku znova 
odlična, streljanje ji je v sprintu odne-
slo uvrstitev na zasledovanje, v štafeti 
pa je bila leže brezhibna, stoje pa zavila 
v en kazenski krog. Pridobila je precej 
mest in Slovenijo popeljala na končno 
12. mesto. »Tek je bil danes zagotovo na 
višji ravni kot na sprintu, a še vedno 
nisem bila tista prava. Ko se bo vse po-
klopilo, bodo rezultati še boljši. Strelja-

nje leže je bilo dobro. To hočem! V stoje 
pa je še veliko prostora za napredek,« 
se zaveda. Pritiska zaradi navijačev ni 
čutila. Ob progi so bili zelo glasni tudi 
njeni domači. V biatlonski karavani je 
deležna veliko zanimanja. Tekmice se 
zavedajo, da ko bo postala stabilna še 
v streljanju stoje, da bodo dobile moč-
no konkurentko povsem za vrh. »Tudi 
pri streljanju leže moram še marsikaj 
popraviti, stoje pa še toliko več. Glede 
na to, da sem stoje začela streljati šele 

septembra, potrebujem nekaj časa, 
predvsem da poiščem pravi položaj,« 
je pojasnjevala. Tomas Globočnik, vod-
ja panoge biatlon pri Smučarski zvezi 
Slovenije, je dejal, da se s tekom, kot ga 
kaže, in ob ugodnem razpletu na stre-
lišču lahko povzpne celo na stopničke 
– že v prvi sezoni, da pa nanjo ne vršijo 
nobenega pritiska.

TRŠAN SI ŽELI BOLJŠEGA TEKA
Precej manj je z dosedanjo sezono zado-
voljen Rok Tršan. Na Pokljuki je nasto-
pil v mešani štafeti. »Na strelišču sem 
opravil kar v redu, ena poprava, za tisti 
zgrešeni strel pa tudi vem, kaj sem na-
redil narobe. Bil je prehitro sprožen. Če 
potegnem črto, lahko rečem, da je bilo 
vse skupaj nekaj povprečnega. Tek mi 
še ni stekel, še vedno verjamem, da bo 
že na naslednji tekmi bolje. Treba se je 
boriti naprej,« je odgovarjal po nastopu 
in se še malce bolj dotaknil teka, ki ni 
takšen, kot je bil pred leti. »Če bi tekel, 
kot sem pred desetimi leti, bi bil lahko 
kar visoko. Sem kar daleč od tiste forme 
iz mladinskih vrst. Trudim se, da bi se 
stvari izboljšale. Ne smem obupati in 
moram trdo trenirati naprej.«
Biatlonci ta konec tedna tekmujejo v 
Ruhpoldingu v Nemčiji.

Najhitrejša biatlonka meseca
Za medvoškima biatloncema Anamarijo Lampič in Rokom Tršanom je prvi od dveh 
vrhuncev sezone: nastop na tekmah svetovnega pokala na domači Pokljuki.

MAJA BERTONCELJ

Rok Tršan si najbolj želi boljše tekaške 
forme. / Foto: Tina Dokl

Anamarija Lampič je bila na Pokljuki zelo vesela podpore domačih. Prišlo je širše sorodstvo 
na čelu s staršema Anko in Janezom. / Foto: Tina Dokl

G
IM

EA
 D

.O
.O

., 
U

L.
 Ž

EL
JA

K 
TO

N
IJ

A
 1

8,
 1

21
1 

LJ
-Š

M
A

RT
N

O



  ŠPORT IN REKREACIJA  29 

Plesalec break dancea Tadej Henigman je prejel malo špor-
tno plaketo za drugo mesto med mladinci na državnem pr-
venstvu in peto mesto v solu na evropskem prvenstvu med 
mlajšimi mladinci. Njegova mama Mateja pa je prejela ve-
liko športno plaketo za prvo mesto na svetovnem prvenstvu 
v modernih tekmovalnih plesih v konkurenci članice 2. Je 
namreč članica skupine Plesnega kluba Bit.
»Super se mi zdi, da sva bila skupaj na odru. Vesel sem, da 
sva oba uspešna športnika,« je po koncu uradnega dela Ve-
čera športa povedal Tadej. Z njim se je strinjala tudi Mate-
ja. »Zelo sem ponosna, tako na sina kot nase, da še vedno 
vztrajam v športu. To je naša vrednota.« Mateja je plesalka že 
celo življenje, zato ne čudi, da je v plesu tudi sin. »Očitno gre 
po mojih stopinjah, medtem ko gre drugi sin po očetovih in 
trenira gorski tek. Smo zelo športna družina,« pravi Mateja.
Športne uspehe sta oba nadaljevala tudi v preteklem letu. Ma-
teja je s soplesalkami postala državna prvakinja in svetovna 
podprvakinja. Za Tadeja prav tako velja, da je v svoji starostni 
kategoriji najboljši v državi. »Za leto 2022 smo postali državni 
prvaki v skupini in najboljši smo bili tudi na svetu. Super je 
biti svetovni prvak, dobiti pokal in medaljo. V konkurenci je 
bilo osem skupin, v naši šest plesalcev,« je vesel devetošolec 
OŠ Pirniče. Zase pravi, da je vsako leto boljši, da dobro pleše 
na ritem in zna veliko trikov. Break dance trenira od sed-
mega leta. »Navdušuje me, ker delaš trike, salte, plešeš na 
glasbo ...« Velika motivacija zanj je tudi to, da break dance 
postaja olimpijski šport. Prvič bo v programu olimpijskih iger 
že v Parizu leta 2024.
Družina Henigman živi športno življenje. »Z možem se tru-
diva otrokoma prikazati in približati različne športe, kateri 
jima je najbolj blizu, pa je potem njuna odločitev. Eden je tako 
trenutno v plesu, drugi v gorskem teku. Oba tekmujeta, če-
prav mi to ni najpomembnejše. Glavno je, da sta v gibanju,« 
je zadovoljna Mateja. Na športne aktivnosti se pogosto od-

pravijo kar skupaj. »Gremo kolesarit, v hribe ...« pove Tadej. 
»In enkrat smo šli skupaj celo na Maraton Franja. Sicer pa 
zelo radi potujemo, raziskujemo različne konce sveta,« doda 
Mateja. Tudi Anže je v gorskem teku zelo uspešen. Med dečki 
U12 je bil v Pokalu Slovenije skupno drugi. Na državnem pr-
venstvu na čas (kronometer) je bil prvi, prav tako tudi ekipno 
v gorskem teku na Šmarno goro. Oče Jaka Henigman pa se 
raje posveča netekmovalnemu gorskemu teku in osvajanju 
najvišjih slovenskih vrhov (Triglav, Grintavec, Storžič ...).
Matejo Henigman dobro poznajo tudi otroci Vrtca Medvode, 
kjer opravlja delo športne pedagoginje. »Zelo pomembno je, 
da ima vrtec športno pedagoginjo. Gibalne sposobnosti otrok 
so čedalje slabše. Dodatno je k temu prispevalo še zaprtje za-
radi covida-19,« še pojasni.

Športno priznanje mami in sinu
Na zadnjem Večeru športa v Medvodah, na katerem so podeljevali priznanja 
najboljšim športnikom za leto 2021, sta bila med nagrajenci tudi mama in sin, Mateja 
in Tadej Henigman. To se jima je zgodilo prvič.

MAJA BERTONCELJ

Mateja Henigman s sinom Tadejem na prireditvi Večer športa / Foto: 
Gorazd Kavčič

Na državnem prvenstvu v badmintonu do 11 in do 17 let, ki je sredi 
decembra potekalo v Mariboru, so igralci BK Medvode osvojili en 
naslov državnega prvaka, tri naslove državnih podprvakov in tri 
bronaste medalje. Tine Perič Marovt, najboljši igralec kluba do 11 
let, je bil med posamezniki tretji. Naslova podprvaka pa je osvojil 
v mešanih in v moških dvojicah. V kategoriji do 17 let so medvo-
ški klub zastopali Nikita Peshekhonov, Tadej Jelenc, Jakob Biber, 
Samo Stanovnik in Jure Malenšek. Tadej je med posamezniki osvo-
jil tretje mesto, državni prvak je v moških dvojicah, državni podpr-
vak pa v mešanih dvojicah. Bronasto medaljo med posamezniki je 
osvojil tudi Nikita. M. B.

Osvojili sedem medalj

Družina Henigman živi športno življenje. / Foto: osebni arhiv družine
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NAJ NOVOLETNE ZAOBLJUBE NE BODO 
NEDOSEGLJIVE
Vstop v novo leto je vedno edinstvena 
priložnost za spremembo določenih 
navad. To je odlično, vendar prepogosto 
gre zgolj za akutne spremembe. Pro-
blem tiči v previsokih in zato nedose-
gljivih ciljih, kar morda privede le še 
do nižje motivacije za dolgotrajno spre-
membo. Nekaterim vendarle uspe, a je 
primerov bistveno manj. Vedno pa se je 
treba vprašati, zakaj bi nekaj radi spre-

menili. Motivacija mora biti notranja.
Malo zakoreninjenih navad se spreme-
ni kar čez noč, pa čeprav bi si to želeli. 
Imamo jih namreč v podzavesti, kar je 
ovira, ki preprečuje nenadno spremem-
bo. Tiste navade, ki se jih sedaj držimo, 
so nam verjetno bolj ljube in nam tako 
rekoč ugajajo, vendar hkrati vemo, da 
bi bila menjava dobrodošla. Prehod v 
novo leto je seveda idealna priložnost, 
ki jo izkoristi veliko ljudi.
Princip lahko preslikamo tudi v špor-
tne vode. Tisti, ki so že športno aktivni, 
si navadno ne želijo drastičnih spre-
memb. Verjetno se vas bo veliko pre-
poznalo v izjavi, da bi radi malo več 
športali, bližnji hrib obiskali nekajkrat 
več v prihodnjem letu, naredili več kilo-
metrov ipd. Te želje so pravzaprav zelo 
uresničljive, ne pretirane in povsem 
realne. Tudi sam moram za napredek, 
logično, vsako leto vložiti več truda, bo-
disi z optimizacijo treninga, večjo koli-
čino treninga, ali pa kombinacijo oboje-
ga. Kot sem že večkrat dejal, na športni 

V gibanju s Timotejem (43)

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

www.petroplus.si 
info@petroplus.si

080 23 88
Prodaja in dostava!

Privarčuj  
z izbiro  

najboljšega 
ponudnika!

 EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE
 PLINSKO OLJE

rezultat vpliva ogromno dejavnikov, 
zato se raje osredotočimo na tiste, ki si 
želijo več gibanja, a morda ne najdejo 
pravega recepta, kako začeti.
Najtežje je spremeniti navado iz »nič« 
ali »skoraj nič«, v »nekaj«. Na tem 
mestu mislim na vse tiste, ki so manj 
športno aktivni, kot bi si želeli sami. 
Veliko takšnih začne novo leto s pol-
nim zanosom, a kmalu obupa, saj se 
zaradi prevelike spremembe telo pri-
toži. Pojavi se lahko močna utrujenost, 
zaradi katere je posameznik brez ener-
gije skozi celoten dan, ali celo kakšna 
poškodba, kar ga sčasoma odvrne od 
početja. Vedno je treba pristopiti korak 
za korakom. Pri tem si je bolje zadati 
nekoliko nižje cilje ter se zadeve lotiti 
postopoma. Tisti, ki je recimo hodil, te-
kel ali kolesaril dvakrat na teden, naj 
tega ne začne početi vsak dan. Veliko 
bolje bo, da pogostost poveča na reci-
mo trikrat tedensko, v prihodnjem letu 
pa še kakšen dan več. Ključ do uspeha 
je dejansko v zmernosti, kar omogoča 
primerno in zaradi tega uspešno adap-
tacijo, s tem pa dvig volje oziroma mo-
tivacije, kar je pomembno za dolgotraj-
no spremembo navad.
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Edini pogoj je, da prej opravite še šesturni tečaj v šoli vožnje 
in pridobite kodo 125. Sprememba Zakona o voznikih je začela 
veljati prvega junija lani. Ideja o tem, da bi lahko z vozniš
kim dovoljenjem kategorije B vozili tudi mopede, skuterje in   

Kaj je koda 125
Z vozniškim dovoljenjem kategorije B 
lahko vozite motocikel s prostornino do 
125 kubičnih centimetrov.

Izbira motociklov v razredu 125 ccm je velika; na sliki je motor 
Yamaha XSR 125 Legacy. / Foto: Yamaha

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

SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj 
suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi modeli. KONA Electric se ponaša  
z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem 
električno vožnjo s pritiskom na gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON 
pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

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

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 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.* Doseg glede   
na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000
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na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

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.
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.Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

motocikle, ki presežejo hitrost 45 kilometrov na uro, je stara 
dobrih 15 let. S to spremembo zakona se je Slovenija pridru
žila številnim drugim evropskim državam, ki so to področje 
imele urejeno že prej.
Predlagatelji novele ocenjujejo, da bo večja uporaba tovr
stnih sredstev osebne mobilnosti pomembno prispevala k 
zmanjšanju števila osebnih avtomobilov, zlasti v mestnih 
središčih, s tem pa tudi gneče in obremenitve okolja.
Zakonodajna sprememba je bila dobrodošla, saj so moto
cikli praktično razprodani, šole vožnje po Sloveniji pa se 
srečujejo z velikim povpraševanjem za pridobitev kode 125. 
Samo v treh mesecih po uveljavitvi novele je bilo po stati
stičnih podatkih izdanih okoli tri tisoč dovoljenj s kodo 125.
Vendar tudi vožnja s takim motociklom zahteva določene 
veščine. Nekdo, ki prej ni vozil motornega kolesa, bo v le še
stih urah v šoli vožnje težko usvojil tehniko vožnje, zato po
licija in strokovna javnost svetujeta dodatna izobraževanja.
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Leto 2022 si bomo zapomnili po vremen-
skih posebnostih. V prvih dveh tretjinah 
je bilo zelo malo dežja, poletje je bilo 
vroče in zaznamovali so ga požari. Je-
seni je nekaj dežja le padlo. Zadnja dva 
meseca leta nizkih temperatur ni bilo, z 
izjemo 12. decembra, ko je prvič v zimi 
sneg pobelil tudi nižine. V Polhograjcih 
je zdržal le nekaj dni, nato pa se je ogre-
lo za več kot deset stopinj Celzija. Upaj-
mo, da bo letošnje leto vremensko bolj 
povprečno. Ne kaže najbolje – vstop v 
novo leto je bil najtoplejši, odkar vreme-
noslovci opravljajo meritve.

PETER KOŠENINA

Zima, ki to ni

Po praznikih

Mislim da nisem edina, ki se po prazni-
kih odloči, da bo treba skuhati kakšno 
tako hrano, ki nas bo očistila vseh do-
brot, ki smo jih pojedli med prazniki. 
Ne maram strogih diet in striktnih oči-
ščevalnih tedenskih tretmajev; želim 
samo skuhati hrano, ki v telesu ne dela 
teže, in tako se potem lotim prvih tistih 
najstarejših receptov svojih staršev.
Letos sem se odločila pobrskati po sple-
tu in najti kakšne dobre recepte za malo 
drugačne obroke, bogate z živili, ki so 
dobra za čiščenje organizma. Prvo pra-
vilo pa je zadostno pitje tekočine. Odlo-
čila sem se za mojo mešanico kopriva, 
rman, ozkolistni trpotec. Popijemo tri 
skodelice tega čaja čez dan, poleg osta-
le tekočine (vode). V moji shrambi čajev 
je letos tudi smilj, ki čisti jetra in dobro 
deluje na vse notranje organe – z dol-
gotrajnim pitjem seveda, žal pa res ni 
prijetnega okusa.
Vzemimo si čas za pripravo sveže, doma 
pripravljene hrane, ki naj vsebuje kakšen 
košček mesa, predvsem jagnjetino, kun-
čje meso, pustega piščanca in ribo. Zele-
njavo pripravljamo na sopari ali pa na 
hitro prepražimo, poleg pa seveda skleda 
solate: vse vrste radiča in na sploh zele-
nolistna solata. Zelenjava, ki mora biti 
vsak dan na jedilniku, je temno listnata 

MARJEŠKA PEHTA

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI zelena zelenjava, zelje, korenovka, rdeča 
pesa ter čebula in česen, ker so omenjena 
živila bogata s snovmi, ki povečajo spo-
sobnost jeter za nevtralizacijo strupenih 
snovi. Sadje, ki mora biti tudi redno na 
našem jedilniku, ker pomaga pri raz-
strupljanju, so jabolka, jagodičevje, citru-
si, ananas in granatno jabolko.
Povečajmo tudi vnos magnezija s se-
meni, špinačo, blitvo, oreščki, kvinojo, 
fižolom. Magnezij sprošča mišice, zato 
lahko sproščujoče vpliva na črevesne 
stene, pospeši iztrebljanje in tako skraj-
ša izpostavljenost telesa škodljivim 
snovem. Začimb nimamo samo zato, 
da jed okusno obogatijo, ampak nam 
dajo številne pozitivne učinke na naše 
telo. Pri razstrupljanju dajte prednost 
kurkumi (v kombinaciji s črnim po-
prom), ingverju in rožmarinu.
Sedaj pa nekaj receptov.

TRIBARVNA SOLATA
Očistimo tri vrste solate: rdeče zelje, belo 
zelje in korenček. Glavico rdečega zelja 
prerežemo na štiri dele, stržen odreže-
mo in zelje naribamo. Pretlačimo ga, da 
postane mehko. Tik pred serviranjem 
dodamo zeliščno sol, oljčno olje in bal-
zamični kis iz temnega grozdja. Sladko 
zelje naribamo, zgnetemo kot prej in tik 
pred serviranjem dodamo zeliščno sol, 
dve žlici medu, dve žlici jabolčnega kisa 
in sončnično olje. Korenček naribamo 
in ga sproti škropimo z limoninim so-
kom, da ne oksidira. Dodamo česen in 
oljčno olje. Vse tri barve solate ponudi-
mo na skupnem krožniku.

STAROSLOVENSKA SOLATA IZ PROSA
Proseno ali ajdovo kašo in jajca skuha-
mo vsako posebej. Paradižnik, papriko, 
feferone in česen drobno narežemo in 
primešamo ohlajeni proseni kaši. Za-
činimo s poprom, soljo, limoninim so-
kom in oljčnim oljem. Potresemo s se-
sekljanim peteršiljem, meto in meliso, 
da postane solata zelenkasta, privlačna 
ter okusna.

KARPAČO IZ BUČK
Bučke z lupino vred narežemo na tan-
ke podolgovate rezine, pokapamo z li-
moninim sokom; narežemo česen in 
nastržemo ingver, stremo koriander in 
vse skupaj prelijemo z mešanico iz oljč-
nega olja, soli in popra. Pustimo dve uri, 
da se napoji.

BUČNE ROLADICE
Vzamemo bučke, krompir, albuminsko 
skuto in zelišča. Bučke narežemo na po-
dolgovate rezine in jih brez maščobe na 
hitro popečemo po obeh straneh. Nanje 
nanesemo nadev iz krompirja, skute in 
zelišč ter bučke zvijemo, fiksiramo z zo-
botrebcem in po potrebi popečemo ne-
kaj minut. Jed ponudimo toplo.

PRIMORSKA JOTA
Vzamemo tri dele krompirja, dva dela 
zelja in del fižola. Skuhamo vsako pose-
bej. Pretlačimo krompir in fižol, nato v 
večjem loncu zmešamo z zeljem, ki smo 
ga skuhali skupaj s česnom. Zabelimo 
z ocvirki, popopramo in solimo po želji, 
obvezno dodamo kumino.
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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_SOTOCJE_23_01
NALOGA

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

5 4 6 8
3 2 4 9

7 5 3 1
4 3 7

8 4 1 9
5 2 6 8 1

sudoku_SOTOCJE_23_01

REŠITEV

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

SMEH JE POL ZDRAVJA

KOT BIK
»Vse življenje že jem govedino, zato sem tudi močan kot bik!« se 
pohvali Zmago.
»Čudno. Jaz pa vse življenje jem ribe, pa še zdaj ne znam plavati!« 
reče Milan.

DVIGNIL JE ROKO
Lukec pride iz šole in se takoj pohvali očetu: »Oči, ko je danes uči-
teljica spraševala, sem samo jaz dvignil roko.«
Oče: »Nemogoče. Kakšno je bilo pa vprašanje?«
»Kdo je razbil okno ...«

POLŽA V ČEŠNJI
Dva polža se pogovarjata in eden predlaga: »Pojdiva nabirat če-
šnje.«
Drugi mu odvrne: »Kako bova nabirala češnje, če je pa zima?«
»No, preden bova zlezla na drevo, bo že pomlad.«

PA JE ŠLA VAZA
Blondinka med ogledom v muzeju po nesreči razbije tisoč let staro 
vazo in reče: »Uh, še dobro, da ni nova.«

Golfsko igrišče Cubo v Smledniku je pred klubsko hišo decembra 
gostilo dogodek, ki so ga poimenovali Novoletni bazar by Cubo. Med 
stojničarji s pestro ponudbo lokalnih dobrot smo srečali tudi Cirilo 
Mis s Kmetije Mis iz vasi Zavrh. A. B. / Foto: Alenka Brun

Medvoška zastava se je s Štefanom Kozjekom iz Valburge in Janezom 
Mihovcem z Ladje odpravila v Oman. Slika je iz gorovja Hadžar, kjer 
se kanjon Šam spušča 900 metrov v globino. M. B. / Foto: osebni arhiv

Nedavno so gostje na terasi butičnega hotela Triangel v Gozdu 
- Martuljku v večernih urah »cikcakali« s Sandijem Murovcem - 
Murijem in Retro bandom ob zvokih pesmi Cik cak. Med prisotnimi 
pa smo opazili tudi Tino in Saša Jereba. A. B. / Foto: Alenka Brun

Stane Grandljič iz Društva Barka iz Zbilj je decembra razstavljal v 
Knjižnici Medvode. Naslov fotografske razstave je bil Lučke. Stane je 
ljubitelj praznikov in običajev. M. B. / Foto: osebni arhiv

sudoku_SOTOCJE_23_01
NALOGA

64857
9172
569

5468
3249

7531
437

8419
52681

sudoku_SOTOCJE_23_01

REŠITEV

613942857
849157623
275368149
954613278
138274596
762895314
491536782
387421965
526789431
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 Ͱ Pravijo, da vam je bilo alpsko smu-
čanje položeno v zibelko, čeprav ste 
bili vedno naklonjeni tudi drugim 
športom, vendar je smučanje prevla-
dalo. Imeli ste dve leti, ko ste prvič 
stali na smučeh.
Res je. Pri dveh letih sem že stala na 
smučeh. Pravijo, da sem prej smuča-
la, kot pa hodila. (smeh) Glede na to, 
da sem iz smučarske družine, je bilo 
to dokaj normalno. Mami Nuša je bila 
alpska smučarka, prav tako moj oče 
Sašo, ata Tone – oče od moje mami – pa 
njen smučarski trener. Sva pa z bratom 
v otroštvu vseeno imela možnost po-
skusiti več športov. Danes rekreativno 
igram odbojko na mivki enkrat teden-
sko, saj mi je ta šport resnično všeč.

 Ͱ Ko ste že omenili mamo … Vaša 
mama je bila znana vrhunska špor-
tnica Nuša Tome. V enem od preteklih 
intervjujev ste povedali, da se ni stri-
njala, da bi šli po njenih poteh.
Moja mami se je na vse možne načine 
otepala tega, da bi kdo od naju z bratom 
treniral smučanje. Vendar sem bila jaz 
vedno tista, ki se ni bala ničesar, prav 
zato je obstajal strah, da bi me spustili 
v ta šport. Vedela je, kaj prinese profe-
sionalno alpsko smučanje za celotno 
družino, koliko odrekanj, treninga, na-
porov, prav tako vzponov in padcev. Kar 
nekaj let sva se pregovarjali, potem pa 
me je postavila pred izziv in me odpe-
ljala na tekmo veleslaloma na Koblo. 
Tam so bile punce, ki so že kar nekaj let 
trenirale … In ni mi treba poudarjati, da 
sem imela štartno številko čez šestdeset 
… Rekla je, če bom na tekmi med prvi-
mi desetimi tekmovalkami, me pelje v 
klub, kjer bom lahko trenirala. Cilj je bil 
nerealen, vendar je bila moja želja večja 
in zasedla sem sedmo mesto. Obljubo je 
držala in tako se je začela moja smučar-
ska kariera.

 Ͱ Kako je bila sploh videti vaša pro-
fesionalna smučarska kariera? Veljali 
ste za obetavno smučarko.

Moja smučarska kariera se je žal kon-
čala prezgodaj, saj je bilo vsako leto tež-
je dobiti sponzorje za celotno sezono. 
Mami in oči sta me podpirala, dokler 
sta me lahko. Kot veste, pa sem bila 
stara 21 let, ko sem izgubila mamo. To 
so bila ravno leta, ko sem se prebila na 
tekme evropskega pokala, sledil bi sve-
tovni pokal. Po smrti mame je bilo to 
finančno neizvedljivo.

 Ͱ Kako pa je bilo videti življenje mla-
dega dekleta in obenem profesionalne 
športnice?
Predana sem bila smučanju z dušo in 
telesom. Živela sem za to, hkrati pa sem 
ostajala v stiku s šolo, saj sem opravila 
vse potrebno redno. Ni bilo časa za dru-
ge stvari. Moram pa priznati, da bi to 
še enkrat ponovila. Mogoče bi se samo 
malo manj »sekirala«, če ne bi bila na 
vseh področjih najboljša. (smeh)

 Ͱ Danes ste športna terapevtka. Kaj 
vas je pripeljalo do te odločitve?
Športne terapije so me zanimale že od 
malih nog, saj sem sama imela kar 
nekaj zdravstvenih težav že v otroštvu. 
Moje življenje je bilo na nitki že takoj po 
porodu ... Zato mogoče na življenje gle-

dam malo drugače in tako z veseljem 
pomagam drugim. To me osrečuje.

 Ͱ Kot nekdanja profesionalna smu-
čarka kaj pogrešate tekmovalnost?
Močno – in adrenalin ter vse, kar je po-
vezano s tem. To je bil tudi eden izmed 
razlogov, da sem se udeležila Exatlona.

 Ͱ To je precej tekmovala oddaja.
Kot se je videlo, nisem človek za resnič-
nostne šove, sem pa za tekmovanje in 
adrenalin, izzive, borbenost. Vsi, ki me 
dobro poznajo, so vedeli, da to, kar so 
videli, nisem bila jaz. Čudno sem se po-
čutila z vsemi tistimi kamerami, ki so 
nas obdajale. Drugače sem veliko bolj 
nasmejana in zabavna. (smeh)

 Ͱ V šov ste vstopili, ko je bil že v raz-
mahu, potem pa vas je poškodba kole-
na hitro »poslala« domov.
Prišla sem, ko je bilo tekmovanje že 
nekje na sredini, in sicer kot zamenja-
va za nekoga, ki se poškodoval, a se je 
ista poškodba potem zgodila tudi meni. 
Vendar – taka sem tudi karakterno – 
sem se borila do konca, kljub natrgani 
notranji vezi v levem kolenu. Žal je to 
pripeljalo do tega, da sem izpadla štiri-
najst dni pred finalom.

Prej je smučala kot hodila
Naja Babnik prihaja iz Zgornjih Pirnič, kjer je tudi odraščala. Tridesetletnica je po 
poklicu aplikativni kineziolog. Prvih smučarskih zavojev se je naučila na ulici pod 
domačo hišo. Spremljali smo jo tudi v športni resničnostni oddaji na Planet TV 
Exatlon Slovenija 2022.

ALENKA BRUN

Naja Babnik / Foto: Tina Dokl
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 Ͱ Zakaj je bila rumena podmornica 
vaš najljubši poligon?
Rumena podmornica je bil še najbolj 
»voden« in raznolik poligon. Žal so bili 
po orkanu uničeni vsi vodni poligoni, ki 
sem se jih najbolj veselila, saj sem med 
drugim tudi učiteljica plavanja.

 Ͱ Bi se še enkrat vrnili v šov, da bi 
lahko kaj več preizkusili?
Če bi se vrnila, bi se predvsem zaradi 
poligonov in pa zato, ker nisem mogla 
pokazati vsega, česar sem sposobna.

 Ͱ Kaj ste najbolj pogrešali, ko ste bili 
tam? Kaj vas je navdušilo? Ste bili v 
Dominikanski republiki že kdaj prej 
oziroma v kakšni taki deželi, da ste 
približno vedeli, kakšno vreme, hrano 
pričakovati, recimo.
Najbolj sem pogrešala družino. Ker ne 
maram prehodnih mesecev, sem bila 
vesela, da sem našo jesen preživela v 
toplejšem okolju. Drugače pa me Domi-
nikanska republika ni preveč navduši-

la. Bila sem že dvakrat v Ameriki, saj 
imam tam najboljšo prijateljico, zato 
sem bila recimo vajena časovne razlike, 
ki pride zraven.

 Ͱ V šovu ste bili del rdeče ekipe. Ste 
obdržali stike?
Bila sem del rdeče ekipe, ampak dokler 
nisem bila v šovu, sem navijala za mo-
dro. Kaj pa vem …, delovali so bolj spro-
ščeno. Ko pa sem bila v šovu, sem bila 
dnevno v stiku z rdečo ekipo in sem se 
povezala tudi z ljudmi iz rdeče ekipe. S 
Klaro Japelj sva postali dobri prijateljici, 
prav tako tudi z Janom, dobro pa sem 
se razumela tudi s Timom in Maretom.

 Ͱ Lahko tovrstno tekmovanje primer-
jate recimo s smučanjem, treningi? 
Mora biti človek za Exatlon pripravljen 
tako telesno, torej fizično, kot psihično?
Glede na to, da sem kasneje prišla v šov, 
se je videla razlika v metih, ki jih nisem 
veliko trenirala, saj nisem imela možno-
sti in tudi rekvizitov ni bilo več veliko na 

voljo. Poligone sem hitro osvojila. Opazilo 
se je, da sem bila res hitra. Za njihove za-
ključke, različne mete, pa bi potrebovala 
kakšen teden več, ki pa mi žal ni bil na 
voljo. Verjetno tudi do poškodbe ne bi pri-
šlo, ker mi ne bi bilo treba biti stoodstotni 
na poligonu, saj sem kar naprej razmi-
šljala o tem, da si moram prednost prido-
biti na poligonih, da bi imela potem več 
časa za mete. Če na Exatlon gledam le kot 
na skupek poligonov, ga lahko primer-
jam s smučanjem, vendar ni niti pribli-
žno toliko naporno kot treningi smuča-
nja. Tu pride do izraza predvsem psihična 
pripravljenost posameznika.

 Ͱ Od vseh resničnostnih šovov na na-
ših televizijah, domnevam, da bi vas 
mogoče zanimal le še preživetveni šov 
Survivor, če bi ponovno razmišljali o 
sodelovanju v resničnostnem šovu.
Iskreno – kot sem že povedala – nisem 
za resničnostne šove. Všeč so mi bili po-
ligoni in te bi lahko ponovila še stokrat.

Najboljši v kuhanju vina in čaja so ...
Tekmovanje v kuhanju vina in čaja je v prvi vrsti družabni dogodek.

Veseli december v Medvodah je bil pester in je prinesel številne 
dogodke. Najbolj množičen na prostem je bilo tekmovanje v ku-
hanju vina in čaja na Tržnici Medvode, ki je potekalo sedmič.
Obiskovalci so lahko po pet evrov kupili skodelice in nato 
prosto pokušali kuhana vina in čaje, najboljšim pa namenili 
žetone. Prodali so 849 skodelic. Tekmovale so ekipe krajevnih 
in vaških skupnosti v medvoški občini, ki so obiskovalce raz-
vajale tudi z drugimi domačimi dobrotami, kot so domače 
salame, siri, kruh in sladice. Najboljše kuhano vino so pri-
pravili v KS Seničica - Golo Brdo, še pod starim vodstvom, saj 
na zadnjih lokalnih volitvah kandidatov ni bilo, najboljši čaj 
pa v KS Vaše - Goričane. Slednji so tako ubranili zmago. Če 
recepta za zmagovalno vino niso izdali, pa je drugače pri čaju. 
»Ko je bila prireditev nazadnje, sem rekla, kaj če bi sodelovala 
z mojim čajem, da bo tudi KS Vaše - Goričane enkrat zmagala. 
In smo že takrat. Za letos sem čaj še izboljšala. V njem je še 
več zelišč, in sicer sem jih povečala iz 15 na 31. Imam svojo 
mešanico za domačo uporabo in za obdarovanje. Stojnica je 
polna tudi raznih dobrot. Rada kuham in rada imam, da lju-
dje tudi jedo. Nič mi ni težko, rada sem v družbi. S tako super 
ekipo je veselje sodelovati,« je pojasnila Djurdja Bergant.
Namen dogodka v prvi vrsti ostaja druženje. »Po dveh letih smo 
znova lahko organizirali to priljubljeno prireditev. Dobro smo se 
pripravili in v prodajo dali skoraj tisoč skodelic, tako da mislim, 
da jih ne bi smelo zmanjkati, prav tako kot tudi ne kuhane-
ga vina in čaja. Pripravlja ga deset ekip iz medvoških krajevnih 
in vaških skupnosti. To je eden glavnih dogodkov, ki jih poveže 

skupaj na istem prizorišču. Ekipe dobijo enako vino, ki jim ga 
zagotovimo organizatorji, kaj dajo notri, pa je njihova skrivnost. 
Med seboj so si lahko tudi zelo različni. Zame mora biti v njem 
veliko več vina kot vode, notri narežem pomarančo, limono, do-
dam klinčke, cimetove palčke in ne pretiravam s sladkorjem. 
Ljudje uživajo, kar pomeni, da je glavni cilj izpolnjen,« je bil med 
prireditvijo zadovoljen Jure Galičič iz Javnega zavoda Sotočje, ki 
je skupaj z Občino Medvode organizator tega med občani in tudi 
drugimi lepo sprejetega dogodka, takšnega, kakršnih skupnost 
potrebuje. Pridružili so se tudi medvoški taborniki in v sodelova-
nju s Turistično zvezo Medvode osnovnošolci.
Poskrbljeno je bilo tudi za glasbeno dogajanje. Igrala je sku-
pina Sam's Fever.

MAJA BERTONCELJ

Najboljše kuhano vino je pripravila ekipa KS Seničica - Golo Brdo.
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 Ͱ Kako bi se predstavili?
Sem avtorica besedil ter pevka. Po videzu sem rdečelaska, ki 
rada nosi okrogle uhane, po karakterju pa miroljubna, de-
lovna in trmasta. Trenutno svoje dopoldneve preživljam ob 
delu v kavarni, moj najljubši čas pa je tisti, ko sem nekje zu-
naj v naravi, kjer se največkrat rojevajo nove ideje, zamisli, 
spoznanja in »aha trenutki«. Ustvarjam avtorsko glasbo, ki 
je mešanica pop, R&B in tudi hip hop žanra. Poslužujem se 
ustvarjanja v slovenskem jeziku, za katerega večkrat slišimo, 
da je premalo poetičen in da v pesmih ne zveni dobro, kar po 
mojem mnenju ne drži. Moj izziv je torej uporabljati sloven-
ščino kot orodje za avtorsko izražanje v pesmih in prikazati 
njeno barvitost, poetičnost in raznolikost besed.

 Ͱ Kdaj se je začela vaša glasbena pot in kako je potekala?
Navdušenje in strast tako do poslušanja kot tudi do samega 
ustvarjanja glasbe me spremljata že od malih nog. Tudi moj 
oče je pevec, tako da je bila glasba že od nekdaj prisotna v mo-
jem vsakdanu. Kot mala deklica sem ogromen del časa preži-
vela na kreativen način ob pisanju pesmi in prepevanju le-teh. 
V poznih najstniških in zgodnjih dvajsetih letih me je odne-
slo bolj v hip hop vode, kjer sem najprej sodelovala z reperji s 
Koroške – imam namreč tudi koroške korenine. Na tej točki 
sem prvič stopila v studio ter izkusila nastopanje na raznih 
dogodkih. Nato sem odšla svojo pot in posnela nekaj pesmi, ki 
so se predvajale tudi na nekaterih radijskih postajah, kar je bil 
zame zagotovo pomemben korak naprej. Dobro leto nazaj sem 
se odločila izboljšati oziroma izpopolniti svoje petje in se vpi-
sala v glasbeno šolo, kjer še vedno obiskujem solo petje. Znanje 
in veščina upravljanja svojega glasu mi namreč izredno kori-
stita ob ustvarjanju novega materiala, ki še prihaja.

 Ͱ O čem govorijo vaša besedila?
Pisanje besedil je v resnici moj najljubši del celotnega procesa 
realizacije projekta in vedno mu posvečam veliko pozorno-
sti. Ker sem glede svojega dela perfekcionist, včasih porabim 
ogromno časa za izbiranje in razporejanje besed v verze in 
jih premetavam, dokler nisem povsem zadovoljna in mirna, 
da so res na svojem mestu. Pesmi pa sicer nastajajo na zelo 
različne načine. Včasih vnaprej vem, kaj bo koncept pesmi v 
nastajanju, in zgradim zgodbo, ki je skoraj vedno izpovedna, 
okrog tega koncepta. Spet drugič pač pustim, da se pesem na-
piše sama od sebe, in ravno pesmi te vrste so največkrat naj-
močnejše, verjetno ker se rodijo iz čiste emocije brez posega-
nja razmišljanja in so tako povsem pristne. Namen glasbe je 
namreč, da v poslušalcu vzbudi nek občutek, čustvo. Navdih 
za pisanje je včasih lahko ena beseda, ki se mi zdi zanimiva, 
včasih pa v verze preprosto pač preslikam svoja razmišljanja, 
počutje in čustva, ki so prisotna v obdobju nastajanja posa-
mezne pesmi.

 Ͱ Pred kratkim je izšla vaša nova pesem. Kakšni so odzivi?
Pred kratkim je izšla moja nova pesem z naslovom Js Sm Res 
Dobr, za katero smo posneli tudi videospot. Pesem je sicer 

melanholične narave, govori pa o začetku novega obdobja, ko 
je občutek svobode že zamenjal agonijo in zadušenost, ki sta 
vladali v zaključni fazi preteklega odnosa. Tisti, ki spremljajo 
razvoj moje glasbene poti, so se na ta svež izdelek odzvali zelo 
pozitivno. V primerjavi z mojimi prejšnjimi deli, kjer se sko-
zi tematiko, vsebino in stil oglašata moja mladost in upor-
ništvo, tukaj lahko glede na komentarje in prejete povratne 
informacije sklepam, da je razviden napredek. V pesmi razlo-
žim, da sem res dobr' lahko zato, ker sem se skozi izkušnjo 
razhoda prelevila v celostno osebo, kar se kaže tudi v vsebini, 
izboru besed in pa obvladanju svojega glasu oziroma petju.

 Ͱ Načrti, želje v glasbi in sicer?
V prihodnosti bi si v splošnem želela postavitve svojega vsak-
dana tako, da bi vanj lahko vključila čim več kreativnih tre-
nutkov, po naravi sem namreč zelo ustvarjalna oseba in naj-
bolj uživam, kadar sem polna zamisli in idej. Trenutno sem 
tudi sredi procesa izdelave albuma, saj želim v rokah držati 
nek celovit izdelek z naborom avtorskega materiala, s kate-
rim se lahko predstavim publiki in ob različnih priložnostih 
tudi čim več nastopam. Želela bi si tudi, da mojo glasbo lah-
ko sčasoma sliši čim večja množica ljudi. Skratka, še naprej 
imam namen hoditi po poti osebne rasti in nadgrajevanja do 
sedaj ustvarjenih izdelkov.

Tiasha je res dobr'
Tjaša Javornik je 27-letna pevka iz Medvod, ki ustvarja pod imenom Tiasha. Pred 
kratkim je izšla njena nova pesem, za katero so posneli tudi videospot.

MAJA BERTONCELJ

Trenutno je sredi procesa izdelave albuma, saj želi v rokah držati 
neki celovit izdelek z naborom avtorskega materiala. / Foto: osebni 
arhiv
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Sobota, 14. januar 2023, ob 17.00 • KD Pirniče

ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN: MAČEK MAČKURSSON

KUD PIRNIČE, Mateja Novak, 031 352 772

Torek, 17. januar 2023, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

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

Sreda, 18. januar 2023, od 14.00 do 15.00 • Osnovna šola Simona Jenka 
Smlednik

PLESNA SKUPINA LIVIA DANCE

LIVIA LIBERTE KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO, Kaja Kramar

Sreda, 18. januar 2023, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

ODPRTJE RAZSTAVE SLIK: OD ČRNE DO BELE (MANCA TONJA RISMONDO)

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

Četrtek, 19. januar 2023, ob 10.00 • Knjižnica Medvode

Z BARKO PLUJEMO V SVET PRAVLJIC

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

Četrtek, 19. januar 2023, ob 19.30 • Kulturni dom Medvode

KDO SE BOJI VIRGINIE WOOLF? – ABONMA SOTOČJE IN IZVEN

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si,  
nakup vstopnic za izven v TIC-u Medvode in eno uro pred predstavo

Sobota, 21. januar 2023, od 19.00 do 21.00 • Športna dvorana Medvode

KOŠARKARSKA TEKMA 2. SKL, ČLANI: BRINOX MEDVODE – POSTOJNA

KOŠARKARSKI KLUB MEDVODE, Dean Bunčič,  
kkmedvode@gmail.com, +386 (0)41 671 358

Sobota, 21. januar 2023, ob 19.00 • Župnijska cerkev sv. Urha

LITERARNO-GLASBENI RECITAL ODMEVI SVETEGA PISMA V SLOVENSKI 
POEZIJI

Župnija Smlednik, marjeta.zebovec@gmail.com

Torek, 24. januar 2023, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

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

Sreda, 25. januar 2023, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

DRUŽENJE OB KNJIGI S CVETKO SOKOLOV

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

Petek, 27. januar 2023, ob 19.00 • Mladinski center Klub Jedro

POTOPISNO PREDAVANJE: POD MORJEM OKOLI SVETA

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Torek, 31. januar 2023, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

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

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

SLOVENSKA JAKOBOVA POT – SKRITI SVET LEPOT (PETRA NASTRAN)

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

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

MEDVODKOVE IGRALNE URICE

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

Sobota, 4. februar 2023, od 19.00 do 21.00 • Športna dvorana Medvode

KOŠARKARSKA TEKMA 2. SKL, ČLANI: BRINOX MEDVODE – SLOVAN

KOŠARKARSKI KLUB MEDVODE, Dean Bučič, kkmedvode@gmail.com, 

+386 (0)41 671 358

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

METAL KONCERT: HANGAR 55 & MOSHEAD

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Ponedeljek, 6. februar 2023, ob 7.00 • Mladinski center Klub Jedro

ZIMSKO POČITNIŠKO VARSTVO V KLUBU JEDRO – 6. 2., 7. 2., 9. 2., 10. 2.

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Torek, 7. februar 2023, ob 9.00 • Knjižnica Medvode

ČUDESNE BARVE: SLIKARSKA RAZSTAVA ZVONKA KERNA  

(BREZ ODPRTJA)

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

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

PRAVLJIČNA URICA

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

Sreda, 8. februar 2023, ob 19.00 • Kulturni dom Pirniče

SLOVENKA – PREŠERNOV DAN

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO PIRNIČE, Aljaž Rezar, 030 655 410

Petek, 10. februar 2023, ob 16.00 • Drsališče Medvode

ZAKLJUČNI ŽUR DRSALIŠČA MEDVODE

Javni zavod Sotočje Medvode

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete na portalu MojaObčina.si.

Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu 
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode. 

Prireditve v januarju in februarju 2023
javni zavod sotocje medvode

ˆ
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Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

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, 27. januarja 2023 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Deveto leto akcije Za boljši jutri
Novoletna preventivna akcija Za boljši jutri pod okriljem 
Zavarovalnice Triglav poteka že deveto leto zapored. Ob koncu 
leta smo podprli 26 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, v 
vseh devetih letih pa jih bo tako skupno že več kot 230. Različnim 
organizacijam pomagamo pri nakupu defibrilatorjev, ultrazvočnih 
in EKG-aparatov ter drugih življenjsko pomembnih medicinskih 
pripomočkov. Podpiramo tudi gasilska društva in zveze po vsej 
državi ter številne druge projekte na področjih zdravstva, vzgoje  
in izobraževanja, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti.
Območna enota Ljubljana je priskočila na pomoč prostovoljnim 
gasilcem iz Vodic pri sofinanciranju novega vozila. Gasilci so tisti, ki 
so največkrat prvi na kraju nesreče, se prvi spopadejo s posledicami 
nesreč ali včasih tudi našega nepremišljenega ravnanja. Društvo 
bo tako še učinkoviteje posredovalo na intervencijah, saj skrbijo za 
varnost skoraj pet tisoč prebivalcev v občini Vodice.
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Zavarovalnica Triglav predala ček PGD Vodice

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

Pomemben del 
vsebine, kot vsako 
leto, je Lunin 
koledar po me-
secih s setvenimi 
podatki (sajenje 
in setev, huj-
šanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo), 
Vrtni koledar 
ter HOROSKOP 
ZA LETO 2023.

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

Število strani: 52 strani, mere: 23,5 x 32 cm
Redna cena z DDV: 890
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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, 16. jaNuaRja 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 OD tORKA 17. DO tORKA 31. jANUARjA (OZ. DO RAZPRODAjE ZALOG)

SONČNICE ČRNE, 2 kg

SEME KALIA VRTNINE

SaMO
0,67€ KOCKE  

ZA PODŽIG   

MEŠANICA KOSMIČEV, 
500 g

KOMBINIRANA PLINSKA IN 
ELEKTRIČNA MOBILNA PEČ

ŽAGA 
ELEKTRIČNA 

ISKRA 2200W

ŠKARJE 
SADJARSKE S 
TELESKOPSKIM 
ROČAJEM

ČISTILO 
KAMINSKEGA 
STEKLA, 600 ml

CEV ZA TUŠ, 1.5 m

SaMO
3,40€

VITRES 
-30°C, 3 l

SaMO
3,73€

SaMO
0,92€

SaMO
0,85€

SaMO
13,20€

FERTIPLUS,  
20 kg

SaMO
7,69€

KROMPIR SEMENSKI 
MARABEL, 5 kg 

SaMO
131,90€

SaMO
6,90€

SaMO
5,39€

SaMO
97,90€

SaMO
18,90€
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