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Zlata odličnost

GESLO,d.o.o.

e-pošta: registracije.medvode@geslo.si            http://www.geslo.si

Delovni čas: vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,  
ob sobotah zaprto

Uspešna tri leta registracij vozil v Medvodah

Podjetje Geslo plus, d. o. o., 
uspešno vstopa v četrto leto 
svojega delovanja kot nosilec 
javnega pooblastila za dejav-
nosti vseh upravnih postopkov, 
povezanih z registracijo in za-
varovanjem vozil. Kakovost in 
zanesljivost storitev prepričata 
vsakogar, ki obišče urejene po-
slovne prostore podjetja v tr-
govsko-poslovnem centru Spar 
v središču Medvod. 
Kot pravi priznani direktor g. 
Enes Durić, obdobje uveljavi-

tve v regiji ni bilo enostavno, 
vendar jim je uspelo. "Kot edi-
ni nosilec dejavnosti v občini 
Medvode s širšo okolico pred-
stavljamo pomembno dodano 
vrednost, razbremenili smo 
Krajevni urad, saj poslujemo 
tudi v sedaj že dolgem ob-
dobju epidemije, seveda ob 
doslednem upoštevanju vseh 
preventivnih ukrepov. Pri nas 
čakalnih vrst ni, stranke poziva-
mo, naj le izkoristijo to možnost 
in vse postopke, povezane z 
registracijo, prenosi lastništva, 
izdajo tablic in prometnih do-
voljenj, uredijo v naši enoti. 
Veseli bomo, če informacijo o 
naših storitvah ter lokaciji po-

sredujete svojcem, sosedom in 
prijateljem."
Pohvalijo se lahko z zelo zado-
voljnimi strankami, kar kažejo 
tudi poglobljene nekajletne 
analize zavarovalniškega trga, 
za katerega skrbi ekskluzivna 
agencija Generali zavarovalni-
ce Geslo, d. o. o., ki opravlja de-
javnost v istih prostorih. S sku-
pnimi močmi so pomembno 
dopolnili dejavnost registracije 
vozil, ki jo izvaja hčerinsko pod-
jetje Geslo plus, tako v Ljubljani 
kakor tudi v Medvodah.
Cenjenim strankam sporočajo, 
da v podjetju poleg registracij-
sko-upravnih postopkov nudijo 
tudi cenovno izjemno ugodna 

ter kakovostna zavarovanja 
vseh vrst. “Kot pomembno 
novost v naši ponudbi zlasti 
priporočamo zdravstveno za-
varovanje Specialisti – gre za 
dodatek dopolnilnemu zava-
rovanju, s katerim je omogo-
čena prioritetna obravnava 
pri pogodbenih samoplačni-
ških ambulantah ali klinikah, 
pri čemer stroške krije zava-
rovalnica. V obdobju težke 
dostopnosti do zdravnikov 
se izognite dolgim čakalnim 
vrstam ter se posvetujte z 
zdravnikom specialistom, ki 
vam je na voljo 24 ur na dan 
vse dni v tednu, zanj pa ne 
potrebujete napotnice. Pra-
vočasno odkritje in takojšnja 
obravnava bolezni sta zelo 
pomembna za učinkovito 
zdravljenje. Svetovalki v naši 

poslovalnici v Medvodah Nina 
Mrkulić in Urša Fidler vam bosta 
svetovali tudi na tem področju, 
zato vljudno vabljeni – poleg 
omenjenega lahko pri nas skle-
nete tudi vsa druga zavarova-
nja, tako osebna kot poslovna. 
Nudimo vam kompletno stori-
tev in podporo na enem mestu.”
Obiščite spletno stran http://
www.geslo.si ali FB-stran podjetja, 
kjer boste dobili veliko informacij 
o vsebini zavarovanj in registracij-
skih postopkih ter vse uporabne 
obrazce za reševanje škodnih pri-
merov in za ureditev dokumen-
tov, povezanih z registracijo.
Podjetje je odlično pripravlje-
no na nove izzive, ki jih prinaša 
prihajajoče leto 2022. “Iskreno 
se zahvaljujemo našim zvestim 
strankam za izkazano zaupanje 
ter jim želimo obilo brezskrbno-
sti pod okriljem krilatega leva, 
našega zaščitnega znaka, v no-
vem letu pa vsem želimo obilo 
sreče, zdravja ter osebnega za-
dovoljstva!”

Ponudba, gre za široko paleto storitev na enem mestu, je zelo 
uspešno zaživela med lokalnim prebivalstvom.

Vhod v poslovne prostore podjetja v trgovsko-poslovnem  
centru Spar v središču Medvod 

Urša Fidler, vodja poslovalni-
ce v Medvodah z bogatimi iz-
kušnjami, cenjenim strankam 
sporoča, da predhodno naro-
čanje ni potrebno – vselej so 
dostopni v času uradnih ur. 

Direktor g. Enes Durić Svetovalka Nina Mrkulić

Zaradi kakovostnega ter strankam 
prijaznega poslovanja  
je podjetje Geslo, d. o. o.,  
prejelo priznanje odličnosti  
zlati AAA mednarodno priznane 
bonitetne hiše Bisnode.



VSEBINA | 3 

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

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

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

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

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

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

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

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Nonparel, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 11 je pri lo ga  
98. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
10. decembra 2021. 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, 14. januarja 2022.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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Na naslovnici: Plesna skupina Dance 
Ladies / Foto: Tina Dokl
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: PETER KOŠENINA

•  V začetku tedna ste prižgali pra-
znične luči. Kakšne bodo letos pra-
znične Medvode?
Medvode so letos ponovno lepo okra-
šene. Za razliko od lani je ponovno po-
stavljeno tudi drsališče, ki se je znova 
dobro prijelo in je dobro obiskano. Po-
nudba dogajanja bo tudi letos okrnjena, 
posledica ukrepov, vezanih na covid-19. 
Tradicionalnega tekmovanja v kuhanju 
vina in čaja ter podobnih dogodkov ne 
bo, prav tako tudi ne silvestrovanja. 
•  Leto se bliža koncu. Kako ste zado-
voljni?
Na občini zelo težko že v decembru dela-
mo obračun leta, ki bo kmalu za nami. 
December je, kar se financ tiče, najzah-
tevnejši. Zaključujejo in urejajo se za-
dnje podrobnosti, zapirajo se postavke. 
Realno oceno finančnega stanja bomo 
lahko podali v začetku januarja. Kar se 
tiče projektov, je leto 2021 po eni stra-
ni zaznamovano z epidemijo covida-19, 
po drugi strani pa z eksplozijo investicij 
na vseh nivojih. Posledično so se cene 
zelo dvignile, še bolj problematična pa 
je včasih odzivnost izvajalcev. Dogaja se 
nam, da gradbišča marsikdaj samevajo, 
čeprav so pogodbe podpisane in pogod-
beni roki tečejo. Trenutno smo nekoliko 
skeptični glede dinamike del na gradbi-
šču krožišča pri osnovni šoli v Smledni-
ku. Tudi pri sanaciji plazu v Studenči-
cah je podoben primer. Projekt naj bi bil 
zaključen do konca leta, vprašanje pa je, 
ali tudi bo.
•  Na kateri v letošnjem letu izveden 
projekt ste najbolj ponosni?
Vsak projekt je po svoje zanimiv in za 
določeno skupino občanov pomemben. 
Če bi bilo treba izbrati, pa bi omenil pro-
jekt participativnega proračuna, ki je 
bil letos pri nas izveden prvič. Zelo pa 
sem vesel, da smo letos odlično črpali 
vsa dodatna sredstva, ki jih je država 
namenila na raznoterih področjih – od 
družbenih do komunalnih projektov. 

Odlično bi bilo, če bi se tovrstno sodelo-
vanje tudi nadaljevalo.
•  Pomembno je, da je projekt Čisto 
zate, kar se tiče območja medvoške 
občine, zaključen.
Projekt je z naše strani gradbeno zaklju-
čen. Pridobivamo uporabna dovoljenja. 
Prvi za Presko in Rakovnik sta bili pri-
dobljeni, v fazi pridobivanja so Ladja, 
Vaše, Goričane in Čarmanova ulica. Ta 
del bo sedaj tudi papirno urejen, pri-
ključki se bodo končno lahko izvedli. Na 
pirniški strani pa še vedno čakamo na 
zaključek sage C0. Tam bi lahko znova 
rekli, da ni nič novega.
•  Kako napreduje gradnja prizidka k 
OŠ Simona Jenka Smlednik?
Dobro. V notranjosti so na delu obrtni-
ki. Rok je konec leta in verjamem, da ga 
bomo ujeli, če le ne bo kakšnih večjih 
nevšečnosti. Da je del gospodarstva tre-
nutno precej pregret, pa pove dejstvo, da 
smo za notranjo opremo denimo dobili 
ponudbe, ki so bile skoraj še enkrat višje 
od ocenjene vrednosti. Računam, da bo 
prizidek v uporabo predan že pred kon-
cem zime.
•  Z župani se znova povezujete, to-
krat glede razvoja Polhograjcev. 

Lani smo ob priložnosti sestanka ponu-
dnikov namestitev stopili v stik z Občino 
Dobrova - Polhov Gradec, in sicer v zvezi 
s tem, da bi želeli narediti kakšen korak 
več pri oživljanju oziroma postavljanju 
krajinskega parka Polhograjski dolomiti. 
Pretekli mesec smo se dobili na pobudo 
župana Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
prisotna pa sta bila še župana občin Go-
renja vas - Poljane in Škofja Loka. Zani-
mivo, da smo ugotovili, da je naš pogled 
nekoliko različen, da imamo mi in Ob-
čina Dobrova - Polhov Gradec drugačne 
težave kot drugi dve občini. Srečujemo 
se s tem, da je obiskovalcev včasih celo 
preveč, da imamo težave z osnovno in-
frastrukturo. Drugi dve občini bi si želeli 
več obiskovalcev. Enotni v izhodiščih pa 
smo si bili v tem, da gremo k skupnemu 
urejanju, da je vsa infrastruktura, ki je 
postavljena, na celotnem območju ena-
ka, seveda pa bodo prioritete različne. 
Soglasni smo bili, da bomo projekt pri-
javili za pridobitev evropskih sredstev, in 
sicer prek združevanja kar treh lokalnih 
akcijskih skupin. V vmesnem času bomo 
nadaljevali svoje projekte, na našem ob-
močju predvsem z umestitvijo prepo-
trebnih parkirišč in njihovo ureditvijo.

NEJC SMOLE, ŽUPAN OBČINE MEDVODE

Najbolj ponosen na prvo izvedbo  
participativnega proračuna
Iz pogovora z županom: Praznični december – Projekt Čisto zate v Medvodah  
je zaključen – Novo povezovanje županov – Pred sejo občinskega sveta

Župan Nejc Smole v praznično okrašenih Medvodah
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•  Kaj konkretno si obetate od sode-
lovanja?
Ko govorimo o Krajinskem parku Pol-
hograjski dolomiti, se moramo zaveda-
ti, da gre v večjem delu le za besedno 
zvezo, za nekaj, kar je bilo razglašeno, 
nikoli pa ni zaživelo. Omejitev, o kate-
rih se govori, v resnici ni kaj veliko. Si 
pa želimo, da prihodnje urejanje tega 
krajinskega parka ne bi rezultiralo v 
tem, da bi ljudje imeli dodatne težave, 
ampak da bi prineslo dodano vrednost 
vsem. Nastop s skupnim projektom pri-
naša prav to, da se park postavi, da se 
dogovorijo izhodišča, kakšno bo ožje in 
kakšno širše območje, da se tudi dogo-
vori, kakšna bo obvestilna signalizaci-
ja, da je vse to poenoteno. Vsaka občina 
pa bo potem znotraj razvijala tisto, kar 
meni, da je zanjo zanimivo. Tukaj ne 
gre pričakovati, da bo vse enako. Ima-
mo različne potrebe.
•  Prihodnji teden bo zadnja seja ob-
činskega sveta v tem letu. Na njej bo 
tudi rebalans proračuna za letošnje 
leto. Prinaša kakšne večje spremembe?
Vnašamo popravke. Po vsej verjetnosti bi 
lahko leto izpeljali tudi brez rebalansa. 
Bolj kot ta bo januarja pomemben po-
pravek proračuna za leto 2022, ki bo pri-
nesel nekaj večjih sprememb. Določeni 
projekti so se izpeljali hitreje, določeni še 
čakajo na izvedbo, nekaj jih bomo mora-
li v proračun uvrstiti na novo, ker priča-
kujemo objavo razpisov za zunanje vire 
financiranja. Uvrstiti jih je treba v sam 
Načrt razvojnih programov. Decembrska 
seja bo verjetno kar dolga, saj je na dnev-
nem redu dvajset točk.
•  Ena izmed njih je sofinanciranje 
obnove zunanjega ovoja objektov me-
stnega jedra Medvod. Tega smo vajeni 
predvsem v občinah, ki imajo stara 
mestna jedra. Za kaj gre?
Gre za idejo, ki smo jo dobili in jo zno-
traj občinske uprave razvijali letošnjo 
jesen. Ne gre za kakšno revolucijo. 
Ugotovili smo, da z urejanjem javnih 
površin po našem mnenju še vedno ne 
polepšamo dovolj videza in si želimo 
priskočiti na pomoč ljudem, ki živijo 
v stanovanjskih, večstanovanjskih hi-
šah v samem mestnem jedru, kar po-
meni na Cesti komandanta Staneta in 
na Seškovi ulici. Ti se na neki način do-
jemata kot jedro. Gre za poskus, kako 
bi občina ponudila roko stanovalcem, 
ki bi pridobili sredstva in si izboljšali 
kvaliteto življenja, mi pa tako prido-
bili lepše urejeno območje. Upam, da 
bo občinski svet to sprejel. Pogovori so 

že bili s Komisijo za varstvo naravne 
in kulturne dediščine, ki je dala zele-
no luč. Zadeva bo na decembrski seji v 
fazi osnutka, zato so vse izboljšave in 
predlogi zaželeni.
•  Središče Medvod se je v zadnjih le-
tih zelo spremenilo, nova večja spre-
memba se obeta že kmalu, in sicer 
s kolesarsko stezo in brvjo čez reko 
Savo. Kako kaže?
Pogodba je pripravljena za podpis. 
Končno je bil izbran izvajalec, tako za 
kolesarsko stezo kot za brv. Izkazalo se 
je, da je bil naš pogum, da prvi razpis 
razveljavimo in ga ponovno objavimo, 
na mestu. Prihranili smo več sto tisoč 
evrov na račun ponudb, ki so prišle v 
drugem razpisu. Takoj ko bodo vre-
menske razmere dopuščale, se začne 
gradnja kolesarske steze, brv pa lahko 
začnejo izdelovati na kakšni drugi lo-
kaciji, umestili pa jo bodo v času, ko bo 
dovoljenje Zavoda za ribištvo Slovenije 
to dovoljevalo. Skupna vrednost projek-
ta je 2,1 milijona evrov, od tega bomo iz 
naslova sredstev EU pridobili okrog 1,2 
milijona evrov.
•  V prenovljenem Kulturnem domu 
Medvode je potekal kulturni klepet, 
vezan tudi na temo urejanja zunanje-
ga javnega prostora v Medvodah. 
Odličen, vsebinsko bogat klepet. Oba ar-
hitekta sta prinesla zanimiv strokovni 
pogled, ki ga morda, ko se ukvarjamo 
samo s komunalno infrastrukturo, kar 
pozabimo. Čim več takšnih pogovorov. 
Veliko od tega smo se pogovarjali že 
ob pripravi kandidature za evropsko 
prestolnico kulture. Omenjena obnova 

fasad je resonanca na to razmišljanje. 
Ostaja še veliko odprtih vprašanj, med 
njimi denimo tudi tisto, kako bi poskr-
beli, da se določene javne institucije v 
Medvodah bolj centralizirajo na eni toč-
ki, katera točka bi bila prava. Z enim 
očesom pogledujemo tudi proti blagov-
nemu centru.
•  Na dnevnem redu je tudi soglasje k 
ceni storitve pomoč družini na domu. 
Bo kaj sprememb?
Cena ostaja enaka, treba jo je potrditi za 
leto 2022. Zavedamo pa se, da se bo real-
na višina stroškov pokazala šele, ko bo 
projekt – po novem pod okriljem Javnega 
zavoda Sotočje Medvode – dodobra stekel. 
•  Pretekli mesec je dvajset let pra-
znoval Center starejših Medvode. Kako 
kot župan gledate na ta projekt in na 
to, da Medvode tak center imajo?
Na splošno sem hvaležen za pogum te-
daj pristojnih, leta 2000, da so se odlo-
čili za to gradnjo. Medvode so že takrat 
potrebovale in tudi danes potrebujejo 
svoj dom starejših. Žal mi je mogoče, da 
občina ni več solastnik, da se je uma-
knila iz solastništva. Z vodstvom doma 
odlično sodelujemo, pretok informacij 
je tak, kot mora biti. So zasebni zavod, a 
te ločnice med nami praktično ni. Tako 
je tudi prav, saj vsi delamo za ljudi.
•  Za konec: vaše sporočilo občanom v 
prazničnem decembru.
Vsem želim, da bi ta mesec znali izko-
ristiti za umiritev, da v miru, stran od 
najbolj bliskajočih se medijev, slik in 
omrežij, pretresemo, katere stvari so v 
življenju zares pomembne, in se osre-
dotočimo na svoje bližnje.

Drage občanke, dragi občani,
izteka se leto preizkušenj, leto odrekanj, leto sprememb. A hkrati se zaključuje  
tudi leto poguma, sočutja in solidarnosti. Že drugo leto zapored premikamo meje 
svojih sposobnosti in svojih navad. Na stran smo odrinili marsikatero aktivnost, 
brezskrbnost je deloma zamenjal strah, želja po boljšem jutri pa je vseeno tlela med 
vsemi nami. A verjamem, da smo se, ne glede na vse izzive, po najboljših močeh 
trudili ohraniti človeškost in toplino drug do drugega.

Vem, da marsikomu ni bilo lahko. A povezani lahko stvari premikamo na bolje.  
Zato izrekam zahvalo vsem, ki ste se in se še trudite, da z upanjem zremo v prihodnost.

Naj bo leto 2022 drugačno. Predvsem zdravo, mirno  
in razumevanja polno. Naj zopet prinese sproščenost,  
vidne nasmehe in močne stiske rok.

Vse dobro v letu 2022 vam želimo!

Župan Nejc Smole s sodelavci  
in Občinski svet Občine Medvode
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Današnji Kulturni dom Medvode je bil 
zgrajen leta 1951 kot zadružni dom, kar 
pomeni, da objekt letos praznuje se-
demdeset let. Ob obletnici je po dolgih 
letih dočakal obnovo. Zadnja večja je 
bila namreč pred štiridesetimi leti.

NOVA PODOBA, TEHNIČNA OSVEŽITEV

Kulturni dom Medvode, ki vse bolj posta-
ja središče kulture v Medvodah, je tako 
pred kratkim dobil novo podobo in tudi 
tehnično osvežitev. "Dvorana je dolga 
leta čakala na ureditev vizur ter preno-
vo električne napeljave in opreme, ki so 
trije od osnovnih pogojev za kvalitetno 
izvedbo produkcij in prijetno izkušnjo 
obiskovalca. Dotrajana električna nape-
ljava in zvočni park ter nosilci lučnega 
parka, komaj delujoč pogonski motor za 
premikanje zavese, obledela glavna gle-
dališka zavesa in porumenelo filmsko 

platno so pri vsakokratni izvedbi pred-
stav in prireditev opominjale izvajalce 
kulturnih programov, da je predvsem 
dvorana nujno potrebna prenove," po-
jasnjuje Sabina Spanjol, koordinatorica 
in organizatorka kulturnega programa 
v Javnem zavodu Sotočje Medvode, ki 
upravlja Kulturni dom Medvode. 
Kot je povedala, bodo obiskovalci ob ogle-
du predstav in prireditev končno deležni 
tudi bolj prijetne izkušnje, saj je bilo ob 
prenovi poskrbljeno tudi za izboljšanje 
vidljivosti na oder, osvetljenost dosto-
pnih poti do sedežev, udobnejše sedeže 
in varnejši dostop na oder. Sedišča na 
tribunah so tudi do dva metra dvignjena 
in omogočajo nemoten pogled na oder, 
tehnična infrastruktura pa je bogatejša 
za kar nekaj zvočne in tudi lučne opre-
me. Tako bo izvajalcem kulturnih pro-
gramov omogočena izvedba produkcij 
na višjem nivoju, brez zadržkov pa bo 
kulturni dom lahko gostil tudi več raz-
ličnih produkcij s strani profesionalnih 

gledaliških hiš, omogočil izvedbo kva-
litetnih kinopredstav in celo konferenc 
ter seminarjev. Poleg notranjosti dvora-
ne je bil kulturni dom deležen tudi delne 
prenove v pododrju, kjer delujejo lokalno 
kulturo-umetniško društvo KUD Fofité, 
Občinska kulturna zveza, Turistična zve-
za Medvode in Športna zveza Medvode. 
Obnovljena je bila tudi fasada z energet-
sko sanacijo, poskrbljeno pa je bilo tudi 

za izboljšanje požarne varnosti. "Preure-
dili smo celotno električno napeljavo, z 
novo kovinsko konstrukcijo dvignili tla 
dvorane, kar omogoča nemoten pogled 
na oder. Izvajalec je prebarval stene dvo-
rane, namestil novo leseno stensko oblo-
go, namestil novo lučno, zvočno in scen-
sko tehniko. Nove so tudi odrske zavese. 

Kulturni dom Medvode v prenovljeni podobi
Zadnja večja obnova je bila pred štiridesetimi leti. Vrednost letošnje investicije je 
slabe pol milijona evrov, več kot polovico je prispevala država.

Sedišča na tribunah so tudi do dva metra dvignjena in omogočajo nemoten pogled na oder, tehnična infrastruktura pa je bogatejša za kar 
nekaj zvočne in tudi lučne opreme. Tako bo izvajalcem kulturnih programov omogočena izvedba produkcij na višjem nivoju.

Ob sprostitvi ukrepov bodo za 
obiskovalce pripravili pester 
kulturni program in dan odprtih 
vrat.



Objekt je v celoti energetsko saniran, 
nova sta stavbno pohištvo ter toplotna 
izolacija v debelini petnajst centimetrov. 
V kletnih prostorih so urejene tudi nove 
sanitarije," je tudi dejala Spanjolova. 

KLJUB KRATKEMU ROKU INVESTICIJA 
PRAVOČASNO ZAKLJUČENA

Pri projektu je sodeloval biro ATELIERar-
hitekti. "V veliko veselje nam je bilo so-
delovati pri zgodbi, ki s svojimi začetki 
sega v čase, ko se je kljub splošnemu 
pomanjkanju v komaj osvobojeni do-
movini gradila skupnost in predvsem 
tudi kultura, ki to skupnost vedno gra-
di. Nekaj tega duha smo kljub novim 
zahtevam vendarle skušali obuditi tudi 
z našim projektom dooblikovanja te 
dvorane," sta poudarila Urša Podlipnik 
in Jurij Kobe.
Končna vrednost izvedenih del je dobrih 
453 tisoč evrov. Projekt je sofinanciran 
s strani Ministrstva za kulturo v višini 
251.496 evrov. Občina Medvode je na-
mreč na razpisu uspešno kandidirala 
za nepovratna sredstva. "Kljub zelo krat-
kemu roku za izvedbo je izvajalcu del, 
Lesnini MG oprema, uspelo pravočasno 
zaključiti vsa naročena dela. Vesel sem, 
da nam je z dobrim sodelovanjem med 
upraviteljem objekta Javnim zavodom 
Sotočje Medvode, projektantom, izva-
jalcem in nadzornikom uspelo izvesti 
dolgo pričakovano obnovo. Upam, da 
bo prenovljena dvorana kmalu gostila 
mnoge zanimive dogodke, ki bodo pri-
vabljali čim večje število obiskovalcev," 
je zadovoljen Borut Gomboši, vodja pro-
jekta na Občini Medvode.

OBISKOVALCE BO ZARADI UKREPOV 
DOM SPREJEL ŠE V OMEJENEM ŠTEVILU

Kulturni dom Medvode za obiskovalce 
svoja vrata odpira v decembru. "Zara-
di zagotavljanja varnosti v zvezi z epi-
demijo, upoštevanja odlokov vlade in 
priporočil NIJZ bo v prihajajočih me-
secih lahko gostil le omejeno število 
obiskovalcev. Z zunanje strani si bodo 
mimoidoči lahko ogledali vizualno in-
stalacijo, s katero Javni zavod Sotočje 
Medvode začenja akcijo zbiranja arhiva, 
vezanega na Kulturni dom Medvode in 
dediščino Medvod, ob sprostitvi ukrepov 
pa bo za obiskovalce pripravljen pester 
kulturni program in dan odprtih vrat. 
V letu 2022 se načrtuje še vzpostavitev 
nove info točke oziroma muzejske sobe 
za razstavitev elementov kulturne dedi-
ščine," je ob zaključku obnove še pove-
dala Spanjolova.
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Polhograjsko hribovje, v katerem so šte-
vilne priljubljene pohodniške točke, kot 
so Grmada, Tošč, Pasja ravan, Jakob, 
Osolnik in druge, se razteza na območju 
občin Dobrova - Polhov Gradec, Medvode, 
Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. Ideja 
o skupnem razvoju območja, ki bi pove-
zala vse štiri občine, je prisotna že nekaj 
časa, nedavno pa je dobila nov zagon. Da 
bi občine oblikovale strateški načrt, so se 
3. novembra župani vseh štirih občin se-
stali v Polhograjski graščini v Polhovem 
Gradcu. Srečanja so se udeležili Franc 
Setnikar, župan Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, Tine Radinja, župan Občine Škofja 
Loka, Nejc Smole, župan Občine Medvode, 
in Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas 
- Poljane. Pridružili so se jim predstavni-
ka Razvojne agencije Sora direktor Gašper 
Kleč in Barbara Gornik, Roman Medved, 
predstavnik Regionalne razvojne agenci-
je ljubljanske urbane regije, Nina Slana, 
direktorica JZ Polhograjska graščina in 
Helena Čuk, predstavnica Občine Dobrova 
- Polhov Gradec.
Srečanje je bilo prvi korak k oblikovanju 
skupnega projekta za uravnotežen in 
trajnosten razvoj turistične in rekreacij-
ske ponudbe na območju, ki bi že obsto-
ječo razširila v sodelovanju z lokalnimi 
ponudniki in planinskimi društvi. Zara-
di pomanjkanja enotnih smernic vsaka 
občina razvoj območja ureja samostojno. 
Župani so zato uvodni sestanek namenili 

predvsem pogovoru o tem, kako se lotiti 
skupnega razvoja Polhograjskega obmo-
čja in kakšni so sploh njegovi razvojni 
potenciali. Hkrati so bili pozvani, da pred-
stavijo svoje mišljenje o pobudi za skupen 
strateški načrt in podajo prve predloge za 
razvoj glede na potrebe, ki so jih zaznali 
v času svojega delovanja. Župani so idejo 
o sodelovanju pozdravili, bo pa uresni-
čitev skupne vizije za Polhograjsko hri-
bovje zagotovo zahteven izziv. Razprava 
med župani je pokazala, da so prednosti 
Polhograjskega hribovja njegova edin-
stvenost, naravna in kulturna dediščina, 
obvladljiva velikost in odlične izletniške 
točke ter turistične kmetije. Kljub temu 
pa so poudarili nekaj pomanjkljivosti, kot 
so pomanjkanje ustrezne infrastrukture, 
predvsem parkirišč, neizkoriščen turi-
stični potencial, onesnaževanje okolja in 
ponekod pretirano izkoriščanje gozdov. 
Čeprav bodo občine v sklopu projekta po-
skušale razrešiti podobne probleme, pa 
ima vsaka svoje edinstvene lastnosti, kar 
bo skupen projekt moral imeti v mislih.
S projektom bi se lahko potegovali tudi 
za sredstva v okviru prihajajočega jav-
nega razpisa sodelovanja lokalnih akcij-
skih skupin, saj je Polhograjsko hribovje 
razdeljeno med tri lokalne akcijske sku-
pine: LAS Barje z zaledjem, LAS Za mesto 
in vas in LAS loškega pogorja. Naslednji 
korak k njegovi realizaciji je priprava 
konkretnih izhodišč in predlogov, ko bo 
postalo jasno tudi, katere bodo nove pri-
dobitve Polhograjskega hribovja.

O skupnem razvoju Polhograjcev
Prvi korak srečanje županov štirih občin

Razprava med župani štirih občin je pokazala, da so prednosti Polhograjskega hribovja 
njegova edinstvenost, naravna in kulturna dediščina, obvladljiva velikost in odlične 
izletniške točke ter turistične kmetije. / Foto: Občina Dobrova - Polhov Gradec
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Naselje Zbiljski gaj ima osemdeset hiš, 
več kot sto stanovanjskih enot. Da je Ob-
čina Medvode postala lastnica povezo-
valnih cest v naselju, je bil dolgotrajen 
in zapleten postopek.

OBČINA OD LANI LASTNICA ZEMLJIŠČ

Kot so pojasnili na Občini Medvode, so 
v stečajnem postopku podjetja Gradis 
skupina G prijavili izločitveno pravico 
na cestnem zemljišču v naselju Zbilj-
ski gaj, ki pa je bila zavrnjena, saj bi jo 
morala občina uveljavljati že v postop-
ku stečaja Meblesa. "Občina in Mebles 
sta namreč ob začetku gradnje nase-
lja sklenila pogodbo o opremljanju, na 
podlagi katere bi se vsa novozgrajena 
infrastruktura morala prenesti na obči-
no, saj se je Meblesu na ta račun znižal 
komunalni prispevek. Družba Gradis 
skupina G nikoli ni prevzela obveznosti 
iz pogodbe o opremljanju. Med stečaj-
nim postopkom podjetja Gradis skupina 
G je bil stečajni upravitelj zainteresiran 
za prenos cest v last Občine Medvode, 
pa sklenjene prodajne pogodbe ni po-
trdilo sodišče, saj za tak prenos ni bilo 
zakonske podlage. V stečajnem postop-
ku je ceste prevzela hipotekarna upnica 
DUTB. Občina Medvode je nepremičnine 

parc. št. 308/96, k. o. Medvode, ki v na-
ravi predstavlja povezovalno cesto v na-
selju Zbiljski gaj ter vaški trg (12.914 m2), 
in parc. št. 308/35, k. o. Medvode (16 m2), 
ki v naravi predstavlja del pločnika ob 
glavni cesti, kupila od DUTB za kupnino 
49.500 evrov. Lastnica zemljišč je posta-
la v začetku leta 2020," so potek predsta-
vili na Občini Medvode. 

PROJEKT SKORAJ 220 TISOČ EVROV

Poudarjajo, da je v prvi vrsti interes ob-
čanov, ki tam živijo, da so povezovalne 
ceste znotraj naselja javne. "Cestno telo je 
bilo vsa leta v zasebni lasti (najprej v lasti 
Meblesa, nato podjetja Gradis skupina G), 
lastniki cest niso vzdrževali, stanovalci 
so pogosto prosili Občino Medvode, da se 
stanje uredi. Občina Medvode gradbenih 
posegov na cesti ni smela izvrševati, saj 
za to ni imela soglasja lastnikov, je pa s 
soglasjem lastnikov na lastne stroške 
izvajala zimsko službo v Zbiljskem gaju. 
Ceste gradbeno niso bile nikoli dokon-
čane, saj je manjkal zaključni sloj asfal-
ta, pomanjkljiva je bila tudi meteorna 
kanalizacija. Na dveh krajših odsekih je 
bilo vozišče makadamsko, brez meteor-
ne kanalizacije. Občina Medvode je tako 
letos pristopila k dokončni ureditvi cest. 
Ker je bilo po odstranitvi delov asfalta 
ugotovljeno, da je stanje ceste še slabše 
od predvidenega, se je vrednost izvedenih 
del povečala na slabih 220 tisoč evrov," 

so povedali. Kot lastnik bo Občina Med-
vode ceste lahko kategorizirala. Osnutek 
kategorizacije je že sprejet, predlog bo v 
obravnavi na decembrski seji. Koncesio-
nar za vzdrževanje občinskih cest bo tako 
v prihodnje na cestah izvajal tudi redno 
vzdrževanje in zimsko službo. 

VAŠKI TRG Z OTROŠKIM IGRIŠČEM

Del parc. št. 308/96, k. o. Medvode, je 
tudi prostor za vaški trg v približni iz-
meri 900 m2. "Vaški trg je bil načrtovan 
že ob sprejemu zazidalnega načrta za 
naselje Zbiljski gaj. V fazi zbiranja pre-
dlogov za participativni proračun smo v 
letošnjem letu prejeli kar štiri predloge 
za njegovo ureditev. Združili smo jih 
v en skupni predlog, ki je prejel dovolj 
glasov na območju KS Medvode center, 
da je bil izbran za izvedbo. Projekt se 
že izvaja v sodelovanju s Krajevno sku-
pnostjo Medvode center, ki ga tudi sofi-
nancira. V teh dneh smo prejeli idejno 
zasnovo ureditve, ki jo je pripravila kra-
jinska arhitektka, zaključek projekta pa 
je načrtovan v prihodnjem letu," so še 
dodali na Občini Medvode.
Predlagatelji si želijo, da bi zapuščeno in 
zaraščeno zemljišče uredili v uporaben 
in prijazen prostor, vaški trg z otroškim 
igriščem, ki bi predstavljal središče dru-
ženja vseh generacij tamkajšnjih prebi-
valcev in stanovalcev DEOS Centra sta-
rejših občanov Medvode.

Po cestah bodo uredili še vaški trg
Občina Medvode je letos pristopila k dokončni ureditvi cest v naselju Zbiljski gaj. 
Investicija je bila vredna skoraj 220 tisoč evrov. V izvajanju je ureditev vaškega trga, 
projekt, ki je bil izglasovan v sklopu participativnega proračuna.

Občina Medvode je letos pristopila k dokončni ureditvi cest v Zbiljskem gaju.

Energetika Ljubljana gradi plinovodno 
omrežje ob Cesti na Senico. Kot pojasnjuje-
jo na Občini Medvode, bo z omrežjem tako 
povezala mesto Medvode z delom naselja 
Ladja, kjer so plinovodno omrežje gradili 
sočasno s projektom ČISTO ZATE. Občina 
sočasno z gradnjo plinovoda gradi gradbe-
ni del za kasnejšo postavitev javne razsve-
tljave. Gre za traso v dolžini približno 280 
metrov od objekta Cesta na Senico 19 pa do 
hišne številke Ladja 1K. Na mestih, kjer so 
predvidene cestne svetilke, bodo vgrajene 
betonske cevi, ki bodo kasneje prevzele 
vlogo temelja cestne svetilke. Investicija bo 
zaključena do konca meseca. M. B.

Plinovod ob Cesti na 
Senico
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Da bi se hišna imena ohranila in po-
novno oživela, je Občina Medvode v 
letošnjem letu sodelovala v projektu 
Stara hišna imena 3, v okviru katerega 
so bila raziskana in obeležena stara hi-
šna imena v naseljih Belo, Brezovica pri 
Medvodah, Golo Brdo, Osolnik, Seničica, 
Setnica – del, Studenčice, Tehovec, To-
pol pri Medvodah, Trnovec in Žlebe. 
"Hišna imena kot del naše identitete so 
bila nekoč del vsakodnevnega življenja 
domačinov v nekem kraju. Z njimi so 
poimenovali hišo, lastnino in ljudi, ki 
so hiši pripadali. Danes so kljub manj-
šemu pomenu hišnih imen ta v naših 
krajih še vedno živa, a jih dobro pozna 
le starejša generacija domačinov. Pred-
stavljajo del naše nesnovne kulturne 
dediščine," pojasnjuje Klemen Klinar 
z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
Projekt je bil tretji in hkrati zadnji ko-
rak raziskovanja tovrstne dediščine v 

medvoški občini. V preteklih dveh letih 
je bil namreč raziskan že preostali del 
občine. "V okviru projekta je bilo s po-
močjo zgodovinskih virov, predvsem pa 
starejših domačinov, zbranih 206 starih 
hišnih imen. Zaradi poudarjanja lokal-

ne pestrosti hišnih imen so bila zbra-
na v narečnem izgovoru, pri čemer se 
uporablja tudi znak Ə, ki se prebere kot 
polglasnik. Tudi na letos raziskanem 
območju je bilo lepo slišati pristno go-
renjsko narečje, četudi na sami meji z 
drugimi narečji, npr. škofjeloškim, ki 
ga je moč slišati že na Osolniku. Imena 
so v narečju izpisana tudi na tablicah, 
ki so jih prejeli tisti lastniki hiš, ki so 
za označitev hiše podali pisno soglasje," 
še pravi Klinar. Lastnikom domačij, ki 
se za označitev hiš niso odločili, Občina 
Medvode še vedno zagotavlja brezplač-
no tablo s hišnim imenom. Za več in-
formacij se lahko obrnejo na Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske (telefon 04 
581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ra-
gor.si). V okviru projekta je bila izdana 
tudi knjižica s pregledom zbranih hi-
šnih imen, obogatena s starimi fotogra-
fijami in zanimivimi zgodbami. Brez-

plačno je na voljo na Občini Medvode 
in v Knjižnici Medvode. Vsa imena pa 
so bila uvrščena tudi v spletni leksikon 
Slovenska hišna imena (www.hisnai-
mena.si), kjer so združena hišna imena 
22 občin širše Gorenjske.

Projekt Stara hišna imena 3 sofinanci-
rata Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja 2014–2020.

Zaključeno zbiranje hišnih imen
V okviru projekta je bila izdana tudi knjižica s pregledom zbranih hišnih imen, 
obogatena s starimi fotografijami in zanimivimi zgodbami.

Imena so v narečju izpisana tudi na tablicah, ki so jih prejeli tisti lastniki hiš, ki so za 
označitev hiše podali pisno soglasje.

V okviru projekta je bilo s pomočjo zgodovinskih virov, predvsem 
pa starejših domačinov, zbranih 206 starih hišnih imen.

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode iz va-
ških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih 
vodovodnih sistemov (VS) uporabnike 
obveščamo, da je zaradi varovanja zdrav-
ja ljudi v veljavi stalen oziroma začasen 
ukrep prekuhavanja pitne vode in da je 
zato treba do nadaljnjega vodo za upora-
bo v prehrambne namene obvezno preku-
havati iz naslednjih VVS in VS: VVS Žlebe 
- Jeterbenk, VVS Žlebe - Seničica (Žlebe), 
VVS Preska, VVS Mamovec - Tehovec, VVS 
Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni 
vodovodni sistem, VVS Sora – le hiše, ki 
niso priključene na javni vodovodni sis-
tem, in VS Golo Brdo - Polana. Poročila o 
spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne 
vode iz posameznih VVS in VS ter poroči-
la o preskusih posameznih vzorcev pitne 
vode so stalno dostopna na spletnih stra-
neh Občine Medvode (http://www.med-
vode.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/mo-
je-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splo-
sno-javnost). Občina Medvode

Obvestilo

Občinski svet Občine Medvode je že pred 
časom sprejel Strategijo za mlade v občini 
Medvode za obdobje 2020–2024. Kakšna 
je, sedaj lahko preberete tudi v knjižici, 
ki jo brezplačno dobite v avli občinske 
stavbe. Vsebina bo zanimiva za vse, ki se 
ukvarjate z mladimi, pa tudi za mlade, ki 
vas zanimajo aktualni in načrtovani ukrepi 
na področju mladine. Mladinsko strategi-
jo lahko prebirate tudi na spletu (https://
www.medvode.si/objava/345764). M. B.

Mladinska strategija v 
knjižici
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Novica, da je bil mednarodni odbor 
Medvode uspešen na razpisu Evropske 
komisije iz ukrepa Evropa za državlja-
ne in pridobil sredstva za organizacijo 
projekta Evropski objektiv za boljšo har-
monijo – uporaba fotografije in glas-
be za vključevanje in destigmatizacijo 
manjšin, je že stara. Prav tako spozna-
nje, da smo zaradi znanih zdravstvenih 
razmer morali njegovo izvedbo vedno 
znova prestavljati in odlagati na ka-
snejši datum. Novo je sedaj to, da je v 
Evropska komisija zaradi zanimive vse-
bine projekta ponovno podaljšala rok za 
njegovo izvedbo in da je tokratni datum 
zaključnega dogodka predviden maja 
prihodnjega leta.

Obnovimo spomin na to, kakšna je 
sploh vsebina projekta in zakaj Med-
vode sodelujejo v njem. Naslov prire-
ditve in celotnega projekta Lens and 
Harmony (prirejen prevod je Lepota in 
harmonija) nakazuje, da gre za preplet 
fotografske razstave in glasbe, cilj prire-
ditve pa je spodbujanje medkulturnega 
dialoga in medsebojnega razumevanja 
ter boj proti stigmatizaciji vseh manj-
šin, od narodnostnih do migrantov in 
ljudi drugačne barve kože ali drugač-
nega svetovnonazorskega, verskega ali 
drugega prepričanja. Glavni nosilec pro-
jekta je Občina Medvode oziroma Med-

narodni odbor Medvode. Vanj se bodo 
aktivno vključili državljani vsaj štirih 
držav, saj bodo v njem poleg Medvo-
ščanov sodelovali tudi prebivalci naših 
prijateljskih mest (San Nicolo iz Italije, 
Nidda iz Nemčije in pobrateno mesto 
Crest iz Francije). K sodelovanju so po-
vabljena tudi društva in organizacije iz 
drugih držav, s katerimi Občina Medvo-
de že dobro sodeluje, tako da bodo Med-
vode na zaključni prireditvi sredi maja 
leta 2022 ponovno pravo malo evropsko 
središče.

PROJEKT BO KMALU DOBIL  
ZELENO LUČ

Ker je bil projekt že pred časom tik prek 
začetkom izvedbe, smo ga po natanč-
nem pregledu le malenkost dopolnili 
in prilagodili novim razmeram. Tako še 
vedno velja, da se bo med prebivalci v 
vseh sodelujočih mest izvedla anketa, 
s katero bodo preverili javno mnenje o 
migrantih, manjšinah in stereotipih, 
povezanih s tem. Rezultati te ankete 
bodo pokazali skladnost med zapisani-
mi evropskimi politikami o sožitju in 
sodelovanju ter dejanskim mnenjem 
prebivalcev Evrope. Ugotovitve bodo ka-
sneje tudi javno predstavljene. Zato vas 
prosimo (ko bodo znani načini izvedbe), 
da v anketi sodelujete in prispevate svo-
je mnenje. 
Pomemben del projekta je tudi fotograf-
ski natečaj. Njegov namen je prek sli-
ke predstaviti pogled ljudi na »mejne 
stereotipe«, s katerimi se srečujemo v 
vsakdanjem življenju. Med udeleženci 
natečaja bo vsaka država poslala dvaj-
set fotografij, mednarodna komisija pa 
bo med njimi izbrala deset najboljših, 

ki bodo v obliki razstave predstavljene 
v vseh sodelujočih mestih. Prav tako si 
lahko že ogledate Instagram stran (#len-
sandharmony), na kateri bodo objavlje-
ne slike kot zvočni zapisi, ki so nastali 
v času projekta. Samemu projektu pa 
lahko sledite tudi na FB-strani: https://
www.facebook.com/MOMedvode/.

PRILOŽNOST ZA NOVO  
GOSTOLJUBNOST

Seveda brez sodelovanja občank in ob-
čanov ne bo šlo. Pri izvedbi zaključne-
ga dogodka maja prihodnje leto bomo 
potrebovali vašo pomoč pri tridnevni 
namestitvi z zajtrkom za goste iz tuji-
ne, medtem ko bomo za druge obroke 
hrane poskrbeli v sklopu prireditve. Po 
naših izkušnjah gostje niso zahtevni, 
saj si želijo predvsem čim več spoznati 
in zvedeti o naši deželi in navezati čim 
več stikov z domačini, jezikovne ovire 
bomo z dobro voljo zlahka premagali. 
Slovenci smo poznani po gostoljubnosti 
in v prejšnjih letih smo se že izkazali pri 
organizaciji podobnih dogodkov. Goste 
iz tujine smo vedno ljubeznivo sprejeli 
in jim pokazali delček svoje dežele, kul-
ture, navad in kulinarike, ti pa so bili 
vedno navdušeni nad pestrostjo in za-
nimivostmi Slovenije.

Lepota harmonije ostaja
Medvode bodo prihodnje leto stičišče prijateljskih mest iz štirih evropskih držav.

Ne pozabimo: Še vedno smo del 
velike evropske družine, ki nam 
je prinesla veliko dobrega in 
odnesla meje, ki so nas mnogo 
let ločevale.

Kupujmo domače na TRŽNICI MEDVODE
Vabljeni na Tržnico Medvode, kjer vam pridelovalci in izdelovalci nudijo pester izbor hrane in izdelkov. Za vas pripravljajo 
sveže sadje in zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, med, mesnine, kruh in pekovske izdelke, suho robo in različne sezonske 
artikle. Prodajalci lahko na tržnici izdelke ponujajo od ponedeljka do sobote, najbolj pestra ponudba pa je vsako sredo in 
soboto v jutranjih in dopoldanskih urah. Živimo zdravo in trajnostno, kupujmo lokalno!



MAJA BERTONCELJ

Prostofer v medvoški občini deluje že 
dobro leto. Projekt se je dobro prijel.
"V prvi fazi projekta LAS Zapeljemo vas, 
ki je trajala do konca septembra 2021, je 
bil opravljen 201 prevoz. Zelo smo zado-
voljni z odzivom občanov, ki očitno res 

potrebujejo tovrstne storitve. Resnično 
upam, da je promocija projekta prišla 
tudi do najbolj oddaljenih hiš v lokalnih 
krajevnih skupnostih oziroma do vseh 
tistih, ki prevoze resnično potrebujejo. 
Največ prevozov se je opravljalo do zdra-
vstvenega doma ter UKC Ljubljana. Re-
gistriranih imamo 19 voznikov, vendar 

je aktivnih žal le deset, tako da bomo 
veseli, če se še kdo pridruži projektu kot 
prostovoljni šofer," je pojasnil Rok Tom-
šič iz Javnega zavoda Sotočje. 
Kot dodaja, je zaželeno, da se prijavijo 
osebe, ki jih zanima dolgoročno sodelo-
vanje, ne le za en mesec in podobno. Javi-
jo se lahko na mladina@zavodsotocje.si.

Eno leto Prostoferja
V prvi fazi projekta so izvedli več kot dvesto prevozov.

Registriranih imajo devetnajst voznikov, vendar je aktivnih le deset, tako da bodo veseli, če se še kdo pridruži projektu kot prostovoljni  
šofer. / Foto: arhiv JZ Sotočje

MAJA BERTONCELJ

Občina Medvode letošnjo zimo (od 15. novembra 2021 do 15. 
marca 2022) izvaja zimsko službo skladno z veljavno katego-
rizacijo občinskih cest, ki je bila sprejeta v letu 2016. 

IZVAJALEC ISTI KOT DOSLEJ

Izvajalec zimske službe na vseh kategoriziranih cestah in 
pločnikih na območju občine Medvode je podjetje HNG Hidro-
tehnika, nizke in komunalne gradnje, ki bo zimsko službo 
izvajalo s podizvajalci. V primeru vprašanj, reklamacij ali 
potrebe po informacijah lahko kadarkoli pokličete na dežur-
no telefonsko številko 080 28 40. Z Občine Medvode tudi letos 
opozarjajo, da je poleg drugega prepovedano metati na cesto 
sneg, v varovalnem pasu zasaditi živo mejo, nameščati na 
cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali one-
mogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa, orati 
na razdalji manj kot štiri metre od ceste, vlačiti po cesti hlo-
de, pluge, brane in drugo kmetijsko orodje. Pogoj za začetek 
pluženja je, da je na cesti deset centimetrov snega. Izjema 
so območja v naseljih Žlebe, Seničica, Golo Brdo, Studenčice, 
Tehovec, Brezovica pri Medvodah, Topol pri Medvodah, Belo, 
Trnovec, Setnica in Osolnik, kjer je pogoj sedem centimetrov 
snega. Ceste morajo biti po zakonu splužene v 24 urah od za-
četka sneženja, pločniki pa v 48 urah (razen kadar je treba 

sneg odvažati). V Občini Medvode je kategoriziranih okrog 210 
kilometrov cest, od tega približno 140 kilometrov asfaltnih in 
70 kilometrov makadamskih. "Naša želja in želja izvajalca je, 
da so ceste splužene v čim krajšem možnem času. Določen je 
prioritetni vrstni red pluženja, po katerem se zimska služba 
izvaja," še pravijo na občini.

BREZPLAČNA SOL ZA POSIPANJE

Vse občane obveščajo, da lahko v Začasnem zbirnem centru 
Medvode prevzamete brezplačno sol za posipanje. Vsako go-
spodinjstvo lahko prevzame do deset kilogramov soli, obča-
ni pa se izkažete z osebnim dokumentom. Za prevzem je na 
voljo v obratovalnem času zbirnega centra, vsak ponedeljek 
med 14. uro in 16.30, vsako sredo med 14. in 17. uro ter vsako 
soboto med 8. in 12. uro. Sol je v razsutem stanju in si jo vsak 
naloži v svojo embalažo. "V času nizkih zimskih temperatur 
so vozišča in pločniki lahko poledeneli ter spolzki. Javne po-
vršine očisti in posuje izvajalec zimske službe, za še večjo var-
nost pred vhodi, na stopnicah ter dvoriščih pa lahko občani 
poskrbite tudi sami," svetujejo na Občini Medvode, ob tem pa 
opozarjajo, da pretirana uporaba soli lahko škodljivo vpliva 
na okolje, zato s soljenjem ne pretiravajmo. 
Na državnih cestah pa je za izvajanje zimske službe na obmo-
čju občine Medvode zadolženo podjetje Gorenjska gradbena 
družba.

Izvajalec zimske službe isti kot lani
V začasnem zbirnem centru lahko občani brezplačno prevzamete sol za posipanje.
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ARNFINN KOLERUD: MILIJONČEK ZA PRIJAZNOST

Milijonček za prijaznost je lahkotno, duhovito napisan mla-
dinski roman s številnimi zasuki in obrati. Ob njem se boste 
nasmejali, hkrati pa tudi zamislili. Začne se, ko Frank in nje-
gova mama na čisto navaden večer zadeneta na lotu 24 mili-
jonov evrov. Kmalu, ko v mestu izvejo, kdo je slavni dobitnik, 
je njunih navadnih dni konec. Zato se mama domisli, da bo 
podarila milijonček tistemu, ki bo najprijaznejši. V mestu se 
začne tekma, mama in Frank pa odpotujeta na počitnice. Med-
tem pa se doma dogajajo čudne stvari. Roman je tudi poučen, 
saj odpira številna vprašanja, med drugim tudi temo o odnosu 
med bogastvom in revščino. Kaj bi naredili, če bi zadeli toliko 
denarja? Kako ostati ob taki vsoti tak, kot si? Ali lahko kljub de-
narju ostanemo zvesti svojim moralnim načelom? Kaj vse smo 
pripravljeni narediti za denar? (Pripravila: Erika Poljanšek)

PHILIPPA PERRY: KNJIGA, ZA KATERO SI ŽELITE, DA BI JO 
PREBRALI VAŠI STARŠI (IN ZA KATERO BODO VAŠI OTROCI 
VESELI, DA STE JO)

December je čas, ko imamo v soju prazničnih luči priložnost, 
da poglobimo medosebne odnose in povezanost. Zato vabljeni 
k branju knjige s področja vzgoje, za kar vam bodo vaši otroci 
prav gotovo hvaležni. Britanska psihoterapevtka v berljivem 

priročniku razkriva, kaj je tisto, kar je resnično pomembno 
za dobro povezanost med starši in otroki, kaj jo lahko še iz-
boljša, ter kakšnemu vedenju se je bolje izogniti. Vse to z na-
menom, da z otrokom vzpostavimo dober odnos, ki je bistvo 
starševstva. (Pripravila: Jana Krašovec)

JEET THAYIL: NARKOPOLIS

Narkopolis, romaneskni prvenec indijskega pisatelja Thayila, 
je avtobiografsko zaznamovana epopeja o propadlih ljudeh z 
dna družbe, o njihovem življenju in trpljenju, posredovana pre-
ko prvoosebnega pripovedovalca, uživalca omamnih substanc. 
Leta 2012 je bila uvrščena v ožji izbor za prestižno nagrado man 
booker in takoj je postala kultna knjiga. Skupni imenovalec do-
gajanja je mesto Mumbaj, kamor je avtor umestil fragmente 
zgodb, ki se vrtijo predvsem okoli drog, sprva opija, kasneje pa 
tudi drugih. Glavni junaki so bizarni izmečki družbe: Rašid – la-
stnik kadilnice opija; Dimple – nekdanja prostitutka in hidžra 
(evnuh), oskrbnica pipe za opij; prebegli Kitajec g. Lee ter drugi. 
Do preobrata pride, ko v Mumbaj, znan po opijski omami, iz Pa-
kistana začenjajo dotekati heroin in kasneje sintetične droge, ki 
dramatično posežejo v "romantično" opijsko tradicijo. Nad tem 
se pritožujejo celo zadrogiranci, čeprav vsi po vrsti zapadejo v 
heroinske blodnje. (Pripravila: Mirjam Slanovec)

Novosti na policah Knjižnice Medvode

MOJCA FURLAN, FOTO: PETER KOŠENINA

Naši predniki so drevesa dojemali kot veliko dragocenost, saj so 
mogočna in močna. V njih živeči drevesni duh ljudi obdaruje z 
močjo in dobrim zdravjem. Zapuščino davnih poganskih šeg in 
navad še danes najdemo v nekaterih ljudskih običajih. Dotik z 
drevesom ali palico prinaša srečo, zdravje, dobro energijo. Ra-
stline, še sploh drevesa, so bila v preteklosti cenjena kot izjemna 
živa bitja. Tudi danes imajo ključno vlogo pri blaženju podneb-
nih sprememb, zato je čisto vsako drevo izjemno pomembno.
Tesna povezanost z naravo terapevtsko vpliva na naših pet 
čutov, kar se odrazi in lahko izmeri na fiziološki ravni. Do-
tik z lesom, z drevesom sprošča telo. Še več, že samo pogled 
na drevesa in gozd zmanjšuje krvni tlak. Zaradi dokazanega 
vpliva narave na zmanjšanje bolečin nekatere bolnišnice v 
svoje okolje že vključujejo tudi terapevtske vrtove. Stik z nara-
vo obnavlja zbranost, spomin in sposobnost učenja, pomaga 
pri premagovanju stresa, depresije, izčrpanosti, utrujenosti. 
Bivanje v naravi krepi imunski sistem, blagodejno vpliva na 
telo, čustva in možgane. Narava pozitivno vpliva na človekove 
kognitivne sposobnosti, na duševnost in človeka regenerira 
brez spanca. Nevroznanstveniki priporočajo čim več zelenih 
površin, s čimer izboljšujemo zdravje vsakega posameznika 
kot tudi javno zdravje. Nova znanstvena odkritja pritrjujejo 
modrostim starodavnih ljudstev. Z naravo nas povezuje zelo 
globoka vez, ki sega do našega telesa in duha. Prav zaradi teh 
razlogov naj narava postane naša najvišja vrednota. 

V mrzlem obdobju je gotovo najtežje živalim, tudi zaradi hru-
pa in pokanja. Ptice se pogosto zadušijo, ujete v bližini eksplo-
zij. Domačim živalim zagotovimo mesto v stanovanju v druž-
bi človeka. Mnogi psi se strgajo z verig, v agoniji pobegnejo, se 
izgubijo. Končajo pod kolesi avtomobilov. Delovni psi vodniki 
zaradi strahu ne morejo opravljati svojega dela. Divje živali 
doživljajo stres in šok, ki lahko povzroči tudi smrt. Kazalniki 
kažejo, da hrup vpliva tudi na krave in kokoši. Ognjemeti in 
rakete onesnažujejo zrak s kemičnimi delci kot tudi s trdimi 
odpadki.
Slovenske šege ob božiču nam lahko pričarajo zadovoljstvo v 
skromnosti in miru. Nostalgičen spomin na stare čase, za-
snežene vasi, skrivnostne volčje noči, očarljiva in strašljiva 
nadnaravna bitja, štefanovo, šentjanževo, tepežni dan in trije 
božiči s svojimi pesmimi in kolednicami so bogato in lepo izro-
čilo. Dogajajo se stran od bučnih množic, potrošniške mrzlice. 
V nas krepijo povezanost z naravo in bližnjimi. Manj je več.
Želim vam obilo zdravja v 2022!

KOTIČEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Moč dreves
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki po-
teka ob dnevu slovenske hrane vsak tretji petek v novembru, 
letos je bilo to 29. novembra, je bil Zajtrk s sadjem – super dan!
Njegov namen je pomagati pri ozaveščanju in predajanju ključ-
nih sporočil, na kratko povzetih tudi v letošnjem sloganu. V 
skoraj tisoč vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji so zaznamo-
vali ta dan in izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Za 
otroke je to poseben "praznik", saj se nanj pripravljajo z raznimi 
dogodki, samo doživetje zajtrka pa nadgrajujejo z izobraževa-
nji o pomenu lokalne hrane, zdravega načina prehranjevanja, 
obiščejo jih tudi lokalni čebelarji. Na ta dan za zajtrk postrežejo 
tradicionalna živila, kot so med, maslo, mleko, kruh, jabolka 
ali drugo sveže in suho sadje, projekt pa spodbuja, da po lokal-
nih živilih posegamo vse leto in jih kupimo na najbližji kmetiji 
oziroma pri najbližjem pridelovalcu in zadrugi.
Glavni namen dneva slovenske hrane je poudarjanje v Sloveniji 
pridelane hrane, ki ji je na ta dan namenjena dodatna pozor-
nost. Letošnje leto je tudi mednarodno leto sadja in zelenjave, 

zato gre poseben poudarek pomenu lokalne samooskrbe s sad-
jem in zelenjavo. Pobuda letošnjega leta je tako usmerjena v 
vključevanje domačega sezonskega sadja in zelenjave (ob dru-
gih živilih) na domače mize celo leto. Minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je ob tej priložnosti 
poudaril, da moramo povezati pridelovalce med seboj, da bo so-
delovanje z javnimi prehranskimi obrati lažje in učinkovito ter 
da bodo na voljo zadostne količine za dnevne dobave in ustre-
zne logistične povezave. "Kot resorni minister sem zadovoljen 
z rastjo povpraševanja po hrani slovenskega porekla. Smer je 
prava, verjetno bo treba preteči obdobje generacij, da bo prišlo do 
drugačnih odločitev pri potrošnikih, in seveda: na drugi strani 
moramo pridelovalci delati tako, da nam bodo potrošniki tudi 
čez desetletja še naprej zaupali," je med drugim povedal.
Tradicionalni slovenski zajtrk so zaznamovali tudi v medvo-
škem vrtcu in osnovnih šolah.

Zajtrk s sadjem –  
super dan!
To je bil slogan letošnjega 
Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Na ta dan za zajtrk postrežejo tradicionalna živila, kot so med, 
maslo, mleko, kruh, jabolka ali drugo sveže in suho sadje, projekt pa 
spodbuja, da po lokalnih živilih posegamo vse leto in jih kupimo na 
najbližji kmetiji oziroma pri najbližjem pridelovalcu in zadrugi.

Veljavnost od 25. 11. 2021 do 17. 1. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) 
in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, 
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 25. 11. 2021 do 17. 1. 2022 oz. do prodaje zalog.

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

izbrano iz kataloga ugodnosti

Prižgimo  
iskrice v  

srcih!

AK-IMUN
Prehransko dopolnilo z aminokislinami, 
vitamini in minerali v obliki praška 
za pripravo napitka, 5 vrečk.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MAZILO ZA USTNICE
Ustnice neguje in varuje  
pred vplivi okolja, 5 ml.  
Izdelano v Galenskem  
laboratoriju Lekarne Ljubljana.

DOMAČA ZELIŠČNA GRENČICA, 
NEKOČ IN DANES
Izdelano v Galenskem laboratoriju 
Lekarne  Ljubljana, 220 g.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

SILVER CARE
Na voljo otroške zobne 
ščetke 6 - 36 mesecev, 
2 - 6 let in 7 - 12 let.

OIL OF THE KING - 
KRALJEVO OLJE
100% čista in naravna 
eterična olja njivske mete, 
mire, čajevca, bosvelije 
in rdečega bora. Na voljo 
balzamične kapljice, 10 ml 
in balzamični gel, 50 ml.

SKODELICA MALČEK
Steklena skodelica je izdelana 
v Steklarni Hrastnik in pakirana 
v lični darilni embalaži.

redna cena: 13,89 €

cena s Kartico zvestobe
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30 %

redna cena:  2,54 €
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redna cena: 6,00 €

cena s Kartico zvestobe

3,00 € 1
POPUST: 
50 %
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Pohoda se je letos udeležilo 21 pohodnikov, od tega devet otrok 
– učencev od šestega do devetega razreda osnovne šole. Vsi 
so pot premagali prvič. "Letošnja udeležba je bila zaradi epi-
demičnih razmer okrnjena. V preteklosti, z izjemo preteklega 
leta, ko je bil pohod zaradi ukrepov za zajezitev novega koro-
navirusa odpovedan, so se nam pridružili tudi iz Vzgojnega 
zavoda Kranj, Dijaškega doma Bežigrad in Mladinskega doma 
Malči Beličeve," je pojasnil Jože Rozman, vodja projekta, ki ga 
pripravijo v okviru vzgojno-izobraževalnega programa.
Ob 5. uri so iz Smlednika krenili na 42 kilometrov dolg pohod 
s ciljem v Vrbi, kamor so prispeli okoli 18. ure. Pred odhodom 
so v skladu s tradicijo prisluhnili Prešernovi Zdravljici. Pot 
jih je vodila skozi vasi Trboje, Prebačevo in Hrastje do Kranja, 
kjer so pri spomeniku pred Prešernovim gledališčem naredili 
prvi krajši postanek, si ogledali Prešernov spominski muzej, 
sprejeli so jih tudi na Mestni občini Kranj. V Prešernovem 
gaju so ob krajšem recitalu prižgali svečo in položili cvetje. 
Nadaljevali so proti Naklemu in skozi Podbrezje do Posavca, 
kjer so si privoščili kosilo. Na zadnji tretjini poti so obšli Brez-
je, šli mimo Zapuž in po stari cesarski cesti do končne točke 
– Prešernove rojstne hiše, kjer so jih sprejeli in pogostili pred-
stavniki Občine Žirovnica in Zavoda za turizem in kulturo Ži-
rovnica. Kot gostja večera se jim je pridružila igralka Marja 
Jalen, ki je pohodnikom predstavila življenje in delo pisatelja 
ter duhovnika Frana Saleškega Finžgarja. Letos namreč pra-
znujemo 150. obletnico njegovega rojstva. 
"Nihče od pohodnikov ni bil fizično pripravljen na tako dolgo 
pot, zato so se nekateri spopadali z utrujenostjo, pestili so jih žu-
lji, letos nam je še posebej zagodlo deževje, ki nas je spremljalo 

od samega začetka do konca. Sicer pa tako potrpežljive skupine 
v vseh 22 letih še nismo pospremili na pohod, nihče ni izrazil 
nezadovoljstva, vsi so se potrudili in uspešno prispeli na cilj," je 
dejal Rozman in dodal: "Poleg počastitve Prešernovega rojstva se 
na pohod odpravimo z namenom, da otrokom dokažemo, da je s 
trdno voljo in vztrajnostjo mogoče doseči tudi zelo oddaljene cilje 
in pot premagati brez sodobnih prevoznih sredstev."
Učenca Tiana Nagodeta je malce zeblo, bolele so ga tudi noge. 
"Želel sem si dokazati, da zmorem, in uspelo mi je," je pouda-
ril. Pohod je bil velik izziv za Aljaža Rokavca Komotarja. "Najbolj 
moteč je bil dež, a smo se znašli in se opremili z zaščitnimi pre-
grinjali in vrečami. Pohod mi je dal tudi nekaj novega znanja 
o Francetu Prešernu," je še dodal. Kolja Mali pa nam je zaupal, 
da je bilo najtežje po počitku. "Ponovni zagon je vedno težak, a 
smo vseeno zmogli. Še nikoli nisem prehodil toliko kilometrov 
v kosu," je pojasnil. Zgodnje vstajanje na dan pohoda pa je pred-
stavljalo največjo težavo Gašperju Justinu, vse drugo pa je bilo po 
njegovih besedah super. 

Tradicionalni pohod iz 
Smlednika v Vrbo
Učenci in delavci Vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Frana Milčinskega Smlednik so se 
pred dnevom obletnice rojstva Franceta 
Prešerna podali na tradicionalni, že 22. 
pohod iz Smlednika v Vrbo. 

Učenci in delavci Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik, ki so se udeležili 22. pohoda iz Smlednika v Vrbo 

V Kranju so si ogledali Prešernov spominski muzej. 
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V okviru projekta Point and Shoot with Local Youth prostovoljci 
uspešno pridobivajo znanje na področju multimedije. "Projekt 
se vsako leto razvija in prilagaja potrebam v lokalnem okolju. 
Zelo nas veseli, da pri njem sodelujejo tudi lokalni prebivalci, ki 
mladim preko delavnic omogočajo pridobivanje novih znanj," je 
pojasnil Simon Kršinar, vodja projekta. Na področju multime-
dije za pridobivanje znanj skrbita Maksimilijan Petač in Ksaver 
Šinkar, za mentorsko podporo Pina Gorišek, za lažjo komunika-
cijo in učenje slovenskega jezika pa Irena Sonc Šlenc. 
Prostovoljci so se jim pridružili v začetke oktobra in bodo tu 
ostali vsaj devet mesecev. "Z našo pomočjo so pridobili že ogro-
mno znanja, kar se kaže na njihovih izdelkih, ki si jih lahko 
ogledate na socialnih omrežjih pod imenom ESC in Medvo-
de," je dodal Kršinar. Projekt je trenutno v drugi stopnji, kjer 
prostovoljci sodelujejo z lokalnimi društvi, organizacijami in 
posamezniki. Zanje izdelujejo različne vsebine, s katerimi se 
predstavljajo širši družbi. "Nedavno smo posneli produkcijo 
Sorških orgličarjev, v prihodnjih dneh pa bomo izvedli serijo 
livestream (videoposnetkov) dogodkov," je pojasnil Kršinar. 
V sklopu projekta bodo prostovoljci, če bodo "koronske" raz-
mere omogočale, izvedli multimedijske delavnice po vseh 
osnovnih šolah v občini Medvode in v klubu Jedro. "Mladi 
ne bodo pridobili le neformalnega znanja s področja multi-
medije, temveč bodo kvalitetno preživeli prosti čas, spoznali 
druge kulture in se učili dela v skupinah," je dejal Kršinar. Na 
koncu projekta prostovoljci izdelajo končni izdelek, s katerim 
prikažejo pridobljeno znanje, izdelek pa lahko uporabijo kot 
kompetenco pri pridobivanju nove zaposlitve.
Letošnji prostovoljci so 22-letni Julien Sonntag iz Francije, 
24-letna Miroslava Božić iz Bosne in Hercegovine, 25-letna Au-

sma Cīrulniece iz Latvije in 22-letna Alenka Brabencová iz Če-
ške republike. K projektu so pristopili z željo po novih znanjih, 
izkušnjah in doživetjih, spoznavanju nove kulture in ljudi. Vsi 
so izrazili navdušenje nad izvedbo in organizacijo zanimivo 
oblikovanega projekta ter izkušenimi in strokovnimi mentor-
ji, ki kvalitetno posredujejo znanje s področja multimedije in 
so vedno pripravljeni ponuditi pomoč. "Všeč mi je, da sodeluje-
mo z lokalnim prebivalstvom, da se vsak dan naučimo nekaj 
novega in da od mentorjev prejemamo zelo uporabno znanje 
s področja fotografije in video produkcije. Učimo se tudi slo-
venskega jezika in upam, da se v devetih mesecih naučim to-
liko, da bom lahko prosto govorila z domačini," je povedala 
Miroslava Božić ter dodala: "V Sloveniji sem bila že aprila in 

maja, ko sem sodelovala pri projektu, ki ga je organiziral Za-
vod Manipura. Tedaj sem se navdušila nad vašo deželo, ki se 
ne razlikuje kaj dosti od moje rodne države."
Prostovoljci, ki so se naučili že nekaj slovenskih besed – kavo 
prosim, štruklji, glavna solata, se vidimo jutri, komaj čakam, 
ne vem, bomo videli –, pravijo, da so Slovenci zelo prijazni lju-
dje, Slovenija pa čudovita dežela z raznoliko pokrajino. "Slo-
venija je po mojem mnenju ena najlepših dežel. Tu sem že 
nekajkrat bila in želim si, da bi se lahko nekoč preselila in ži-
vela v Sloveniji," je povedala Alenka Brabencová in še dodala: 
"Medvode so zelo živahen kraj, ljub temu da ni največji." Au-
sma Cīrulniece pa bi se želela nekoč povzpeti na Triglav. "ESC 
projekt v Medvodah je eden najbolj dinamičnih in strokovno 
izvedenih projektov, kar sem jih kadarkoli izkusila," je še po-
udarila Ausma Cīrulniece. "Potoval sem že po drugih državah, 
a živeti in delovati stran od doma več mesecev je popolnoma 
drugačna izkušnja," pa je še pojasnil Julien Sonntag. 

Želijo si novih znanj, izkušenj in doživetij 
Javni zavod Sotočje Medvode že četrto leto uspešno izvaja mednarodne projekte 
prostovoljstva Evropske solidarnostne enote – ESE. Letos gostijo štiri prostovoljce: 
Juliena Sonntaga, Miroslavo Božić, Ausmo Cīrulniece in Alenko Brabencovo. 

Letošnji prostovoljci Julien Sonntag, Miroslava Božić, Ausma 
Cīrulniece in Alenka Brabencová / Foto: arhiv JZSM

Letošnji prostovoljci so navdušeni nad izvedbo 
projekta ter izkušenimi in strokovnimi mentorji, 
ki kvalitetno posredujejo znanje s področja 
multimedije in so vedno pripravljeni ponuditi 
pomoč.

Javni zavod Sotočje Medvode je odprl novo enoto dnevnega centra 
za mlade, ki je v prostorih kulturnega doma v Smledniku. Otroci in 
mladostniki lahko brezplačno obiščejo dnevni center ob ponedelj-
kih in sredah, od 14. do 17. ure in se udeležijo različnih aktivnosti, 
izvajajo pa tudi brezplačno učno pomoč. M. B.

V Smledniku dnevni center  
za mlade
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"Naj bezeg cveti je prva knjižica članov mlajše literarne sek-
cije Bezeg, katere izid je finančno podprla Občina Medvode. 
Izšla je na tridesetih straneh, nastajala pa je letošnjo jesen. 
Knjižica je pravzaprav presek našega ustvarjanja, predsta-
vljene so ustvarjalnosti naših dveh članic in mene kot men-
torja," je povedal Jurij Marussig, mentor mlajše literarne sek-
cije Bezeg, ki deluje pri KUD JaReM.
Avtorji knjižice so Sara Bukovšak, Kaja Bukovšak in že omenje-
ni Marussig. "Sara se predstavlja kot lutkarica, plesalka, foto-
grafinja in recitatorka, pa tudi kot igralka v zdajšnjem na novo 
formiranem Vaškem gledališču Pr bzg. Kaja v knjižici predsta-
vlja svojo poezijo, je recitatorka, lutkarica in tudi igra v Vaškem 
gledališču Pr bzg. Jaz predstavljam haikuje, sem lutkar in član 
Vaškega gledališča Pr bzg," je avtorje predstavil Marussig, ki 
dodaja, da izjemno ceni ustvarjalnost in veselje članic, ki se 
trudita in z veseljem nastopata, kamorkoli se podajo. "Načrtov 
za naprej je veliko. V naslednjem letu nas čakata dve lutkovni 
predstavi z lutkovno sekcijo društva in nekaj ponovitev z va-
škim gledališčem Pr bzg. V njem uprizarjamo humoristične čr-
tice pokojnega pesnika in pisatelja Ivana Malavašiča s Podlipe 
pri Vrhniki. Nastopali bomo ne le v rojstni hiši Jakoba Aljaža v 

Zavrhu, temveč širše po Sloveniji. Čakajo nas nastopi v Žužem-
berku, na Kračevi domačiji v Dolskem, v Podlipi pri Vrhniki, v 
Knjižnici Medvode in še kje. Nekaj nastopov bomo imeli tudi s 
kamišibajem, kjer predstavljamo mojo zadnjo pesniško zbirko 
haig z naslovom Večerna luna. Skratka, leto 2022 bo razgibano, 
polno dogodkov in srečanj," je tudi povedal Marussig.
S pomočjo Občine Medvode je izšla tudi knjiga avtorice Irene 
Cigale, članice literarne sekcije KUD JaReM, z naslovom Dvi-
gam se; dvigam se iz depresije. Tudi to knjigo bodo predstavili 
s samostojnim literarnim večerom avtorice, ki ga načrtujejo 
v januarju. Obe knjigi pa si lahko ogledate že 17. decembra 
na prireditvi z naslovom Večer na vasi vaškega gledališča Pr 
bzg, ki bo na Aljaževini v Zavrhu. Vabijo k spoznavanju svojih 
mladih in malo manj mladih literarnih ustvarjalcev. 

Naj bezeg cveti
Izšla je knjižica mlajše literarne sekcije 
Bezeg KUD JaReM.

Avtorji knjižice so Sara Bukovšak, Kaja Bukovšak in Jurij Marussig.
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V Kulturnem domu Medvode so 3. decembra zaznamovali Ta 
veseli dan kulture in v prenovljeni dvorani sprejeli prve obi-
skovalce. Dogodek so prenašali tudi na spletu.
Na začetku smo prisluhnili folktronici dua Brothers of d'light 
in poeziji Franceta Prešerna v izvedbi sekcije Uteha KUD Pir-
niče. Šlo je za povezavo tradicije s sodobnostjo. S tem so odpr-
li kulturni klepet, pogovor v smeri vzpostavljanja in iskanja 
novih kanalov komuniciranja z občinstvom, ki se seli tudi v 
digitalni prostor. Skozi vprašanja o načinih in kvaliteti pre-
nosa kulturnih vsebin od izvajalca do občinstva so odprli raz-
mišljanje o prostoru nasploh in se dotaknili zunanje infra-
strukture ter fizičnega in virtualnega prostora v prihodnosti. 
Navezali so se na možnosti vzpostavitve zunanjih prizorišč v 
Medvodah ter njihovih prednosti in slabosti. 
V pogovoru sta sodelovala arhitekta Miloš Kosec in Lovrenc 
Košenina, s katerima se je pogovarjala Sabina Spanjol, na 
voljo pa sta bila tudi za vprašanja občinstva. Veliko vsebin 
se seli na splet. Nekaj besed sta namenila kulturnim de-
javnostim v prihodnje, spregovorila o digitalnem prostoru. 
"Digitalni prostor je nedvomno drugačen prostor kot ta, v 
katerem smo s svojimi telesi. V zadnjih dveh letih smo bili 
deležni šok terapije, ko so se samoumevne stvari prekinile. 
Ta razmeroma travmatičen čas je treba vzeti tudi kot analizo 
prostorskih vrednosti, na katere smo bili kot na samoumev-
ne navajeni. Podobno kot sem govoril o tem, da je dediščina 
lahko prepoznavanje nečesa, česar v vsakodnevnem življe-
nju sploh ne opaziš, dokler se nekaj ne zgodi, da si jo potem 
prisiljen ovrednotiti kot dediščino. Menim, da se je nekaj 
podobnega z izbruhom covida-19 zgodilo z javnim prosto-
rom, še posebno zaprtim javnim prostorom," je povedal Mi-
loš Kosec in nadaljeval: "Ko je prišel internet, so napovedali 
smrt televiziji, pa nobeden od teh medijev ni 'umrl'. Danes se 
pogovarjamo v živo, govorimo po telefonu, beremo časopise, 
knjige, uporabljamo vse stare, na prvi pogled odslužene me-
dije. Kulturna informacija, ki je podana, je odvisna od medi-
ja. Mislim, da ne smemo nikoli razumeti digitalnega prosto-
ra kot nadomestka fizičnega prostora. Dolgoročno je treba 

ugotoviti, da je teater v digitalnem prostoru ne samo možen, 
ampak zelo zanimiv, da pa nikoli ne gre za enake vrste tea-
ter, kot je ta, ki se dogaja v dvorani v živo, z ljudmi, ki so fi-
zično prisotni. To je optimistična špekulacija. To pomeni, da 
bomo namesto enega teatra dobili dva: klasičnega na odru 
in novega, digitalnega. Dolgoročno je to dobro, moramo pa 
razumeti, da nov medij potrebuje tudi nov umetniški jezik, 
nov način izraza." O razvoju kulture v prihodnosti, v digital-
nem svetu oziroma vzporednih svetovih, je spregovoril tudi 
domačin Lovrenc Košenina, ki ima s tem že veliko izkušenj. 
"Najprej je treba prostor, ki smo ga navajeni, prenesti na 
splet. Je zanimiva izkušnja. Lotil sem se je z veseljem, je pa 
treba komunikacijo po spletu razumeti drugače. Zdi se mi, 
da ima kultura ogromno priložnosti z virtualno resničnostjo. 
Če je to neka realnost, je treba razmišljati, kako jo najbolje 
izvesti," je pojasnil.
Zanimivo je bilo tudi njuno razmišljanje o razvojnih možno-
stih prostorov v zunanjo infrastrukturo. Kosec je kot ključni 
izziv navedel, kako digitalni prostor opremiti na način, da bo 
omogočal kakovostno naključje. "Prostor ima v produkciji na-
ključja bistveno vlogo, da je mogoče zelo zanimiva sinergija 
med digitalnimi in analognimi prostori to, da smo ugotovili, 
da lahko na relativno preprost način opremljamo že obsto-
ječe prostore, ki niso znani kot prostori kulture in jih mor-
da za en dan spremeniš vanje. Odpira se nam možnost, da s 
sodobnimi tehnologijami omogočimo, da na nek način celo 
mesto, naselje postane nekaj dni na leto zanimiv prostor kul-
ture. Tako bi lahko združevali naključja v fizičnem smislu in 
v digitalni infrastrukturi. Lahko bi bilo tako," je poudaril. Ko-
šenina je dodal, da sodobna tehnologija našo družbo korenito 
spreminja. "Priložnost je za participacijo javnosti skozi neke 
delavnice učenja nove tehnologije, srečevanja, mreženja, da 
prihaja do naključij, da se ljudje srečujejo na digitalnih ali 
analognih mestih." Za konec sta se dotaknila tudi javne zu-
nanje infrastrukture v Medvodah.
Po pogovoru je sledilo odprtje razstave z naslovom Iz zgodo-
vine.

Iskanje novih kanalov komuniciranja z občinstvom
S kulturnim programom in pogovorom z arhitektoma zaznamovali Ta veseli dan kulture

V zanimivem pogovoru sta sodelovala arhitekta Miloš Kosec (desno) 
in Lovrenc Košenina, z njima se je pogovarjala Sabina Spanjol.
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Sten Vilar iz Preske je izdal dve novi knjigi. Naslov prve je Pal-
ček Bralček, druge pa Močerad Ferdinand. Obe je nameraval v 
živo predstaviti na knjižnem sejmu v Ljubljani, ki pa so ga za-
radi razmer, vezanih na covid-19, tudi letos preselili na splet. 
"Stik z bralci je pomemben, tako da mi je žal, da sejem tudi letos 
ne poteka v živo," je dejal Sten Vilar, ki je z obema knjigama že 
začel potovati in ju predstavljati po Sloveniji in tudi po zamej-
stvu. "Prvi namen knjige Palček Bralček je, da odrasli beremo 
otrokom, da se naučijo poslušanja, se jim razvija domišljija, kre-
pijo stik s knjigo ... Drugo pa je, da Palčka Bralčka lahko berejo 
že bralci začetniki, saj vključuje preproste besede, črke so večje, 
obogaten je z ilustracijami, ki jih je prispeval Gabrijel Vrhovec ... 
Ksenija Medved iz Mestne knjižnice Grosuplje je knjižico izdala 
že leta 2008, jaz sem jo tokrat nadgradil, ji dodal poezijo. Na za-
dnji strani je pesem, ki jo je uglasbil Igor Potočnik. Posneli smo 
tudi video, in sicer v Knjižnici Kranj – kot povabilo v knjižnico," 
pojasni Vilar in doda še nekaj besed o drugi knjigi Močerad Fer-
dinand, ki je vezana na medvoško občino, saj se zgodba dogaja v 
Žlebeh. "Zgodbo sem zapisal po pripovedi Jožeta Pavšiča. K meni 
je prišel z idejo, da bi njegovo zgodbo zapisal in izdal v knjigi. 
Predlog se mi je zdel zanimiv, poleg tega je imel veliko željo, da 
bi knjiga ugledala luč sveta, da bi jo podaril otrokom in vnukom. 
Gre za resnična doživetja, ki opisujejo srečevanja pripovedovalca 
z močeradom. Nekaj let se je vračal k njegovemu domu v Žlebeh. 
Med njima se splete prijazno sožitje in prijateljstvo. Zgodbo sem 
razširil, jo nadgradil. Je poučna, saj o tej nenavadni dvoživki iz-
vemo nekaj zelo zanimivih lastnosti. Močeradov je vedno manj, 
niso tako pogosto videni in tudi ne tako priljubljeni."
Omenjeni knjigi sta osma in deveta v zbirki Stena Vilarja. "Ve-
selim se vsakega novega izdelka in ponosen sem tudi na ti 
dve knjigi. Vsaka knjiga je kot otrok, ki se ga razveseliš. Bistvo 
pa je, da gresta med ljudi, sicer namen ni uresničen," še pove 
Vilar in zaključi, da ti dve knjigi nista njegovi zadnji. "Vedno 
imam kakšno idejo. Mislim, da bom še pisal, morda kakšen 
roman, poezijo za odrasle." Knjigi sta izšli v samozaložbi, tako 
da sta na voljo v Studiu Anima. 

Sten Vilar predstavil  
dve novosti
Palček Bralček in Močerad Ferdinand sta 
novi knjigi avtorja Stena Vilarja.

Sten Vilar s svojima osmo in deveto knjigo

Likovna sekcija KUD Pirniče je pripravila novo razstavo, in sicer uni-
katnih izdelkov iz keramike. Odprtje je 9. decembra, na ogled bo 
ob predhodni najavi predvidoma do 18. decembra v Domu krajanov 
v Pirničah. V nedeljo, 12. decembra, bo ob 16. uri po razstavi vo-
den ogled. V sekciji izdelki iz keramike, tako uporabni kot okrasni,  
pod mentorstvom Majde Žakelj nastajajo štiri leta. Predstavljajo 
jih na tokratni medgeneracijski pregledni razstavi 15 razstavljav-
cev. M. B.

Razstavljajo unikatne izdelke  
iz keramike
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dala Grabnarjeva. Prvič so jo uprizorili 
pred sedmimi leti.

SREČANJE Z LUTKO JE ZELO  
POMEMBNO

Pred začetkom koronakrize so v Pirničah 
lutkarji delovali v okviru Mini lutkovne-
ga odra, a zaradi omejitev otroci že dve 
leti niso imeli vaj. »Zato smo za literar-
no-pravljične večere lutke združili z lite-
rarno sekcijo. Zgodbe smo brali, nepo-
srednega stika ni bilo, pristop je bil bolj 
individualen, zraven pa so otroci lahko 
spoznavali lutke. Všeč jim je, ker lahko 
pridejo tudi sami na oder in se srečajo 
z njimi,« pravi Grabnarjeva. Že v časih 
Mini lutkovnega odra so po predstavah z 
lutkami vedno odšli med otroke, da so se 
jih lahko dotaknili in jih preizkusili. »To 
jim je ogromno pomenilo,« dodaja. 

RAZSTAVA LUTK

Na oder so otroci lahko stopili tudi to-
krat, le da jih je tam čakalo preseneče-
nje. Organizatorki sta pripravili razsta-
vo lutk, ki jih hranijo v KUD Pirniče in so 
v dolgi zgodovini društva razveseljevale 
otroke. Veliko so jih izdelali priznani 
slovenski lutkarji, druge pa člani KUD 
sami. Otroci se nekaterih zaradi zgo-
dovinske ali umetniške vrednosti niso 
smeli dotikati, z drugimi, nič manj le-
pimi, pa so se lahko igrali. Na odru so 
ostali še dolgo po zaključku predstave.

2022
ZOBNI RENTGEN

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA

PETER KOŠENINA

Literarna sekcija KUD Pirniče je v leto-
šnjem koronskem času izvedla cikel pe-
tih literarno-pravljičnih večerov z na-
slovom Otroci z lutko za otroke. Cikel so 
z lutkovno predstavo Zvezdica Zaspan-
ka zaključili v nedeljo, 28. novembra.
Frane Milčinski - Ježek je Zvezdico Za-
spanko napisal leta 1947, leta 1952 pa je 
takratni Radio Ljubljana poskrbel, da so 
jo kot radijsko igro spoznali otroci po 
vsej Sloveniji. Zgodbo o najmlajši zvez-
dici, ki redno zamuja v službo na noč-
nem nebu, zaradi česar na Zemlji pri-
haja do zmede, so poznali že naši dedki 
in babice. Kometu Repatcu in botru Me-
secu so se čudili naši starši in ljubezen, 

ki kamen v prsih razbojnika Ceferina 
spet spremeni v bijoče srce, je v otro-
ških letih navduševala tudi nas. Danes, 
po sedmih desetletjih in pol, je otrokom 
Zvezdica Zaspanka še vedno zanimiva, 
predvsem če si jo lahko ogledajo kot 
lutkovno predstavo. "Vse zgodbe, ki smo 
jih prebrali na literarno-pravljičnih ve-
čerih, so povezane z lutkami, ki živijo v 
našem gledališču," pravi Iva Grabnar iz 
KUD Pirniče, ki je z Mojco Firm Logar te 
večere pripravljala. "Lutke smo že imeli 
izdelane in ob zgodbi smo jih animirali, 
da so otroci dobili bolj tridimenzionalno 
predstavo. Zvezdica Zaspanka je brezča-
sna pravljica, ki bi jo lahko šli prebirat 
tudi stoletnikom v domove ostarelih in 
bi bila enako lepo sprejeta," je še pove-

Zaključili z Zvezdico Zaspanko
Pet literarno-pravljičnih večerov je združevalo branje zgodb in lutke.

Literarno-pravljične večere sta pripravljali Iva Grabnar, ki je pravljice 
prebirala, in Mojca Firm Logar, ki jih je oživila z lutkami.

Po predstavi so si otroci lahko ogledali razstavo lutk iz bogatega 
arhiva društva in se z njimi poigrali.



KULTURA | 21 

MAJA BERTONCELJ 
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Odprtje je bilo tako kot lani virtualno, 
obogateno s kulturnim programom, ki 
so ga soustvarjali člani domačega KUD 
Oton Župančič Sora in Gregor Rozman. 

DEVETINTRIDESET SLIKARJEV,  
ENAINPETDESET DEL

"V društvu smo izredno zadovoljni, da 
smo uspeli izvesti že 36. projekt Ex-
-tempore, ki je v letošnjem letu postre-
gel s čudovito 27. razstavo, ki je nastala 
v njegovem sklopu. Privabila je veliko 
slikarjev. Projekta se jih je udeležilo 
kar 39, oddanih je bilo skupaj 51 del," 
je uvodoma gledalce nagovorila Lea 
Onufrija Volk, predsednica KUD Oton 
Župančič Sora. Anamarija Stibilj Šajn, 
umetnostna zgodovinarka in likovna 
kritičarka, je povedala nekaj besed o 
Ex-temporu Sora: "Letošnji Ex-tempo-
re nosi tematsko izhodišče Pod svobo-
dnim soncem. Zdi se mi, da je bila ta 
tema izvrstno izbrana, ne le v namen, 
da se spomnimo 150. obletnice rojstva 
Frana Saleškega Finžgarja in njegovega 
najbolj znamenitega zgodovinskega ro-
mana Pod svobodnim soncem, ampak 
gre za temo, ki je univerzalna in v teh 
časih, v katerih živimo, še posebej ak-
tualna. Da je bila tako tudi razumljena, 
nam kažejo nastala dela. Najpogosteje 
je bila tema razumljena v tem literar-
nem izhodišču, posamezniki so si svo-
bodno sonce predstavljali tudi na pov-
sem drugačne, izrazito osebne načine. 
Letošnji Ex-tempore je s posameznimi 
deli dosegel res izjemen nivo, izjemno 
kvaliteto. Še posebej sem vesela, da ima 
tudi mednarodni značaj, da tuje avtorje 

zanima naša zgodovina, Ex-tempore, 
kot je v Sori, na obrobju centra, a z dol-
go tradicijo in z udeležbo avtorjev, ki v 
slovenskem in mednarodnem okolju 
nekaj veljajo."

PRVA NAGRADA RUSKEMU SLIKARJU

Podeljene so bile tri nagrade in štiri 
priznanja. Motivi, interpretativni slogi 
in tehnike nagrajenih del so med se-
boj različni. Izstopajo tri slike ruskega 
akademskega slikarja Sergeja Hahoni-
na. Pod svobodnim soncem je prejela 
prvo nagrado. "Vsa tri dela so poklon 

Finžgarju, slovenski zgodovini. Prvo-
nagrajena slika prinaša izjemno sim-
boliko ob izjemni metjejski izpiljenosti, 
ki kaže tako avtorjevo koloristično izo-
strenost, barvno in oblikovno dovrše-
nost, odlično obvladanje najzahtevnej-
šega področja znotraj figuralnih vsebin, 
ki ga predstavlja portretistika. Vse to 
nam dokazuje sika sama z odličnim 
skupinskim portretom, ki je postavljen 
v center kompozicije in predstavlja cvet 
takratne slovenske inteligence, pred-
stavlja dokument iz 11. julija 1911, ko 
so Anton Verovšek, Izidor Cankar in 
Ivan Cankar obiskali Finžgarja v Sori. 
Avtor kolažira še posamezne motiv-
ne segmente in v vsej kompleksnosti 
predstavi zgodbo in delovanje Frana 
Saleškega Finžgarja. Sonce je del cele 

kompozicije. Kot svobodo pojmuje let 
ptic, ki ga avtor naslika. Kot neskonč-
no svobodo pa predstavlja prazen pro-
stor slikovne kompozicije. Celota diha v 
zračnem prostoru," je dejala Stibilj Šaj-
nova. Svoje delo je predstavil tudi Haho-
nin: "Že dolgo živimo v Sloveniji in slo-
venska kultura nas zelo zanima, zato 
nikakor nismo mogli prezreti dogodka, 
kot je 150. obletnica rojstva Frana Sa-
leškega Finžgarja. Nagrajeno delo pri-
kazuje sozvezdje slovenskih intelektu-
alcev tistega časa. Kompozicija dela se 
mi zdi jasna, polna simbolizma. Tu so 

nebo in štiri ptice, ki predstavljajo duše 
intelektualcev na sliki. Lahko vidimo 
simbole iz tistih časov. Tu so podobe 
Sore in seveda je tu del, fragment grba 
Avtro-Ogrske, ker je sama fotografija 
nastala v tistih časih. Na sliki je tudi 
izris grba samostojne Slovenije, saj so o 
njeni samostojnosti sanjali vsi ti ljudje 
na sliki. Gre za platno velikosti meter 
krat meter, tehnika je oljna, dopolnjuje 
jo malo akrila." Drugo nagrado je pre-
jel Petar Lazarević za delo Irena, tretjo 
pa Marija Strnad, ki je Iztoka in Ireno 
prestavila v današnji čas in gresta proti 
svetlobi, proti soncu. Pohvale so prejeli 
Vinko Bogataj, Luka Miklavžič, Brane 
Praznik in Emilija Erbežnik. 
Razstava bo v tem mesecu na ogled tudi 
v živo.

Slikali na temo Pod svobodnim soncem
V Sori so 1. decembra odprli 27. tradicionalno razstavo Ex-tempore Sora.

Tri nagrajena dela

Javni zavod Sotočje Medvode je objavil 
javni poziv za predlaganje kandidatov 
za kulturna priznanja – pletenice za leto 
2021. Predmet poziva je izbor in podelitev 
priznanj ustvarjalcem na področju kultur-
no-umetniškega ustvarjanja v občini Med-
vode v letu 2021, in sicer v obdobju od 1. 
januarja do 31. decembra tega leta. Rok za 
oddajo je 3. januar 2022. M. B.

Poziv za pletenice

Anamarija Stibilj Šajn: »Letošnji Ex-tempore je s posameznimi deli 
dosegel res izjemen nivo, izjemno kvaliteto.«
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MAŠA LIKOSAR

Milan Hrast, rojen Primorec, ki živi v 
Šentvidu v Ljubljani, je devetdeseti rojstni 
dan praznoval 22. novembra. Dan pred 
tem se je v avli KUD Pirniče predstavil s 
svojo prvo umetniško postavitvijo, ki od-
raža njegovo dojemanje druge svetovne 
vojne. "Pred tridesetimi leti so se spomini 
na vojno začeli obujati in se dopolnjevati. 
Tokrat so se dovršili in se v zadnjih dveh 
letih združili v pričujočo razstavo," je po-
jasnil Hrast. Njegovo razstavo sestavlja 
štirinajst panojev, ki kronološko predsta-
vljajo dogajanje med drugo svetovno voj-
no na Primorskem. Slikovno gradivo je 
dopolnjeno s Hrastovimi zapisi, ki zdru-
žujejo zgodovinske podatke in njegova 
osebna doživljanja vojne. "Tedaj sem bil 
še otrok in nisem točno doumel, kaj se 
dogaja. Bilo je težko, ni bilo živeža, mama 
je bila tudi po več dni odsotna, da je za-
služila za kruh," je spomine strnil Hrast 
in nadaljeval: "Soča je reka, ki je ogromno 
pretrpela, v sebi skriva zgodbe številnih, 
ki so se ob njej borili in padli, kar sem že-
lel poudariti tudi v naslovu razstave."    
Milan Hrast že trideset let redno sode-
luje s KUD Pirniče, zlasti z gledališkim 
OTH, kjer je sodeloval pri izvedbi scenskih 
postavitev. "Milan Hrast je postal nepo-
grešljivi član našega gledališča. Njegovo 
ljubiteljsko udejstvovanje kot izvedbeni 
delavec pri scenografiji nam je bilo vedno 
v veliko pomoč. Hkrati je kot vesten go-
spodar skrbel za urejenost dvorane. Zato 
smo mu ob tej priložnosti podelili naše 
najvišje priznanje Ostrovrharjevo plake-
to," je Hrastov doprinos k pirniški kultur-
ni ustvarjalnosti pojasnil Peter Militarev.

USTVARJALEN UPOR PROTI NASILJU

Pred odprtjem Hrastove umetniške 
postavitve so krstno uprizorili dram-
ski literarni omnibus Petra Militareva 
z naslovom Kdo pa so ti mladi fante, v 
katerem so nastopili člani OTH in gost, 
dramski igralec Andrej Kurent. "Omni-
bus je simbolna uprizoritev, s katero smo 
se ustvarjalno uprli vsaki obliki nasilja. 

Dokumenti, na katerih temelji predsta-
va, zato metaforično predstavljajo opozo-
rilo za prihodnost. Sporočilo, ujeto med 
vizualnostjo in pripovedjo, nosi željo po 
miru," je pojasnil Militarev in nadaljeval: 
"Želel sem poudariti razčlovečenje člove-
škega življenja, zlasti mladih. Nasilje se 
namreč ponavlja, vse odkar svet obstaja, 
in običajno najbolj nastradajo mladi." 
Podlaga omnibusa je soška fronta, a v 
ospredje je Militarev namesto zgodo-
vinskega pričevanja postavil število, in 
sicer število padlih vojakov – mladih 

fantov. "Vsako dejanje zgodbe vključuje 
glasno sporočilo nesmiselnosti umira-
nja mladih ljudi. Tema je zagotovo ak-
tualna tudi danes. Kje so danes mladi, 
kako se do njih obnašamo, kjer je nji-
hova svoboda – je ni. Majavost svobode 
in ustvarjalna okrnjenost mladih sta v 
času navideznega miru vedno bolj izra-
zita in sprašujem se, ali so za mirno in 
svobodno življenje res vedno potrebne 
vojne in smrti mladih ljudi. Ti za nasta-
nek vojn niso nič krivi, žrtvujejo pa svo-
jo mladost," je še dodal Militarev.

Milanu Hrastu podelili Ostrovrharjevo plaketo
Kalvarija krvave Soče je domovinska umetniška postavitev, ki jo je ob svojem 
devetdesetem rojstnem dnevu na ogled postavil Milan Hrast, dolgoletni sodelavec pri 
KUD Pirniče. Ob odprtju postavitve so krstno uprizorili tudi dramski literarni omnibus 
Petra Militareva z naslovom Kdo pa so ti mladi fante. 

Avtor Milan Hrast ob svoji prvi umetniški postavitvi Kalvarija krvave Soče / Foto: Tina Dokl

Kdo pa so ti mladi fantje – so se spraševali v dramskem literarnem omnibusu Petra 
Militareva. / Foto: Tina Dokl
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Eden osrednjih avtorjev na letošnji že 
24. bienalni razstavi Pokrajina 2021, ki 
jo že skoraj pol stoletja organizira Foto-
grafsko društvo Janez Puhar Kranj – na 
ogled pa je bila ves november v galeriji 
Mestne hiše v Kranju – je bil nedvomno 
Vincenc Nemanič iz Vikrč. Njegova fo-
tografija z naslovom Samotno drevo je 
bila med skoraj štiristo fotografijami, 
kolikor jih je prispelo na natečaj, izbra-
na za najboljšo fotografijo slovenske 
krajine, za fotografijo Samotna drevesa 
pa je Nemanič prejel še srebrno medaljo 
Fotografske zveze Slovenije. 
Na letošnji razpis se je odzvalo 49 avtor-
jev, žirija, ki so jo sestavljali umetnostni 
zgodovinar ddr. Damir Globočnik in pri-
znana fotografa Andreja Peklaj ter Franc 
Ferjan, pa je ocenjevala kar 378 fotografij 
v dveh kategorijah, pokrajino v črno-beli 
in barvni tehniki. Za razstavo je bilo iz-
branih 142 del, podelila pa je tudi medalje 
Fotografske zveze Slovenije, pod katere 
patronatom potekata natečaj in razstava, 
in medalje ter pohvale Fotografskega dru-
štva Janez Puhar Kranj. Vincenc Nemanič 
je na natečaj poslal fotografije v črno-be-
li tehniki. "Snežna pokrajina je hvaležna 
tema, kjer je zelo malo barve. Imamo 
nebo in bel sneg, kar nam da kontrast 
kot črna in bela. Motiv zimske pokrajine 
v črno-beli tehniki se zato pogosto izkaže 

za mnogo lepšega kot pa v barvah," svojo 
odločitev za črno-belo tehniko pojasnjuje 
Vincenc Nemanič, po stroki sicer fizik, za-
poslen na Institutu Jožef Stefan. 
Kot fotografa ga še posebno privlači po-
krajina. Na vprašanje, kaj v pokrajini 
ga vedno znova privlači, je nagrajenec 
dejal, da v prvi vrsti izjemne razmere. 
"Pomembno je, da si v točno določenem 
trenutku na pravem mestu. Za pojav, 
ki traja samo petnajst minut in ti je ga 
uspelo prestreči, si lahko nagrajen za 
naslednjih pet let, preden ga boš spet 
lahko ujel. Menim, da so izjemne fo-
tografije vedno povezane z izjemnimi 

razmerami. Začetki in konci dneva so v 
tem smislu pogosto najzanimivejši," po-
udarja odlični fotograf in za primer na-
vede, kako je vsaj desetkrat na Sv. Jako-
bu nad Medvodami čakal, da bo lahko 
naredil določen posnetek z Grintovci, a 
je bilo vselej zaman. "Ko sem se na hrib 
povzpel z namenom, da bi naredil ta po-
snetek, mi je to uspelo že v drugem po-
skusu. Naključij ni ali pa so zelo redka."
Vincenc Nemanič fotografira že od mla-
dih let, kranjskemu društvu pa se je 
pridružil pred leti. "V mladosti sem čr-
no-bele fotografije razvijal doma ali pa 
do poznega večera na fakulteti, kadar 
sem seveda prišel do ključev tamkajšnje 
temnice," v duhovitem tonu pove Vin-
cenc, v kranjsko društvo pa ga je povabil 
prijatelj. Tu se je spoznal z zanimivimi 
ljudmi podobnih interesov, ker je že do-
bro obvladal tehniko fotografiranja, je to 
predvsem še dodatno izpopolnil. Ob tem 
je prepričan, da je za dobro fotografijo 
treba ustvariti simbiozo med tehnično 
dovršenostjo in vtisom, ki ga daje foto-
grafija. Predvsem pa je kreativnost foto-
grafa ključ do dobre fotografije. 
"Sicer v glavnem fotografiram za svoj 
arhiv in doslej razen na kakšno dru-
štveno razstavo fotografij nisem poši-
ljal na različne natečaje. To sta tudi prvi 
nagradi na tem nivoju," med drugim še 
doda avtor letošnje najboljše pokrajine 
in razkrije, da je obe nagrajeni fotogra-
fiji posnel 9. januarja letos na Veliki pla-
nini.

Dobra fotografija pokrajine ni naključje
Vincenc Nemanič iz Vikrč je avtor najboljše fotografije na razstavi Pokrajina 2021.

Vincenc Nemanič, avtor fotografije Samotno drevo, ki je bila razglašena za najboljšo 
fotografijo slovenske krajine / Foto: Tine Založnik

Fotografija Samotno drevo je bila razglašena za najboljšo na aktualni razstavi Pokrajina 
2021. / Foto: Vincenc Nemanič
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Golo Brdo 9, 1215 Medvode
tel.: 01 3 612 795
čet., in pet.: 11h–19h,  
sob. in ned.: 10h–19h 

kuhinja obratuje: 12h–17h 
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MAJA BERTONCELJ

Po Življenju v gozdu in Življenju v morju je pred kratkim izšla 
tretja knjiga zbirke desetih terapevtskih pravljic z naslovom 
Življenje v hribih. 
Predstavila jo je avtorica Deni Kragelj, ki živi v Smledniku. 
"Knjiga Življenje v hribih je bila že težko pričakovana. Tako 
kot prvi dve obdeluje vzgojne teme, s katerimi se srečujemo v 
vsakdanjem življenju, kot so ljubosumje, izbirčnost pri hrani, 
zavist in sprejemanje pomoči. Predstavila sem rešitve, kako 
sprejeti drugačnost, posebne potrebe in nevšečnosti, kot so 
močenje postelje, jecljanje ali tiki. V zgodbo o Planiki sem 
skrila tematiko spolne zlorabe, ki bo izkušenim terapevtom 
pomagala z otroki predelati travmatične izkušnje. Skozi pra-
vljice bodo malčki spoznali jezo, ljubezen, notranjo in zunanjo 
lepoto, občutek svobode, vztrajnost, vero vase in podobno ter 
se s tem opolnomočili za ovire, s katerimi se srečujejo na poti 
odraščanja," pravi pisateljica pravljic za otroke, po izobrazbi 
diplomirana socialna pedagoginja. Dodala je še nekaj besed o 
glavnih likih: "V knjigi večinoma nastopajo živali, ki živijo v 
hribih: orel, gams, kozorog, svizec, jazbec, ris, kuna, prvič pa 
sem v zgodbo vključila tudi človeški lik. Veliko sem premišlje-
vala o tem koraku in ga po posvetu s strokovnjaki izpeljala. 
Najdemo pa tudi rastline, na primer smreko, bor, planiko ..."
Zgodbe so v prvi vrsti namenjene otrokom, a tudi odraslim. 
"Še vedno pravim, da pišem zgodbe za otroke, stare od 1 do 
11 let, namenjene pa so tudi vsem odraslim, ki so z njimi v 
stiku. Pisala sem z zavedanjem, da v zgodbah starši iščejo 
vzgojne in osebnostne nasvete, zato verjamem, da me bodo 
marsikdaj še oni sanjali, ko bodo predelovali svoje otroštvo," 
je povedala. (smeh) Zraven tokrat ni zgoščenke, pobarvanke 
pa so vsem prosto dostopne na spletu. "Lani smo se posodo-
bili. Upirala sem se digitalizaciji, razmere v svetu pa so me 
prepričale, da je treba iti v to smer. Zgoščenke ni, je pa v knji-
gi dostop do zvočnih posnetkov za prav vse zgodbice. Tokrat 
jih pripoveduje glas očeta, pa še spremljavo citer smo dodali 
pri uvodu. Pobarvanke iz vseh knjig so prosto dostopne na 
spletni strani www.deni.si, da si jih lahko shranijo in nešte-
tokrat natisnejo," je obrazložila odločitev.

Kot pove, je za knjigo veliko zanimanje: "To me zelo veseli. S 
tem namenom sem tokrat sprejela finančni izziv, saj je knji-
ga izšla v precej večji nakladi. Prodaja je dobro stekla že v 
predprodaji, kar zame predstavlja potrditev, da me bralci po-
znajo in mi zaupajo. Prve povratne informacije že prihajajo 
in so za zdaj le pozitivne. Jaz pa sem v knjigi našla tiskarske-
ga škrata." (smeh)
Njena prva knjiga je izšla v osmih jezikih. Prevedli so jo v an-
gleški, nemški, poljski, španski, italijanski, srbski in hrvaški 
jezik. Druga knjiga je prevedena v angleški in nemški jezik. 
"Postavljam tuji trg in čakam na uspešna sodelovanja, da pre-
vedemo še tretjo. Verjamem, da bom v prihodnosti pripeljala 
pravljice do čim večjega števila otrok po celem svetu, kar je 
tudi moj namen. Želim, da ljudje spoznajo, da je vzgoja lahko 
pravljična," je zaključila.

Terapevtske pravljice skozi življenje v hribih
Izšla je tretja knjiga zbirke desetih terapevtskih pravljic avtorice Deni Kragelj iz 
Smlednika. Tako kot prvi dve obdeluje vzgojne teme iz vsakdanjega življenja.

Deni Kragelj s svojo tretjo knjigo Življenje v hribih
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Srečno 2022!

trgovina s konjeniško, 
kmetijsko opremo  

in opremo  
za predelavo mesa

Zbilje 4h, 1215 Medvode 
01 36 15 145, 041 689 980

Delovni čas:  
ponedeljek–petek  

od 8h do 18h,  
sobota od 9h do 12h
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Mizarstvo Jamnik d.o.o.
www.mizarstvo-jamnik.si

MAJA BERTONCELJ

Sorški orgličarji z umetniškim vodjem 
Damirjem Fajfarjem so v ambientu li-
kovnega Ex Tempora, v Galeriji KUD 
Oton Župančič Sora, upoštevajoč trenu-
tne razmere in priporočila, v sodelova-
nju s prostovoljci projekta ESE iz Javne-
ga zavoda Sotočje snemali program, ki 
so ga sicer pripravljali za letni koncert. 
"K sodelovanju smo povabili najmlajši 
folklorni skupini društva. Pripravljen 
program je bil raznolik. Nekaj skladb je 
iz prvih let delovanja skupine, nekaj pa 
je novih priredb," je pojasnila Zdenka 
Bergant in dodala, da je bilo leto 2021 za 
Sorške orgličarje zelo pestro. Februarja 
so sodelovali na festivalu Ah, te orglice 
v Mokronogu, ki se je preselil na svetov-
ni splet, tako da je bila tudi udeležba iz 
tujine zelo pestra. Maja so bili na držav-
nem festivalu Komorne skupine Laško, 
junija so na Svetovnem prazniku glasbe 
2021 izvedli koncert v Ljubljani. Julija so z 

igranjem na ustno harmoniko popestrili 
svečano Podelitev diplom na Univerzi v 
Novem mestu, zaigrali na slovesnost ob 
10-letnici Slovenske kolesarske Jakobove 
poti. Konec julija, v cvetu turistične se-
zone, pa so tradicionalno odpotovali na 
festival Cvitariada v Zadru. Avgusta so 
skupaj z več kot 500 ustvarjalci iz 21 kul-
turnih društev iz cele Slovenije sodelova-
li na festivalu Slovenija v Pragi. Nastopili 
so na gala koncertu v tamkajšnji Plečni-
kovi cerkvi Srca Jezusovega, v počastitev 
predsedovanja Slovenije Svetu Evropske 
unije. Udeležili so se ga diplomatski 
predstavniki iz štiridesetih tujih amba-
sad. Vsekakor je bil to za Sorške orgličar-
je nepozaben dogodek. Septembra so za-
igrali na tržnici v Medvodah, sodelovali 
na festivalu za tretje življenjsko obdobje, 
oktobra so bili še gostje na 15-letnici fol-
klore v Cerkljah.  
Koncert, ki so ga pripravljali ob koncu 
leta, pa se je preoblikoval v snemanje in 
ga bodo objavili na spletu. 

Namesto letnega koncerta  
potekalo snemanje
Sorški orgličarji so posneli raznolik program.

Sorški orgličarji z umetniškim vodjem Damirjem Fajfarjem so v sodelovanju s prostovoljci 
projekta ESE iz Javnega zavoda Sotočje snemali program, ki so ga sicer pripravljali za letni 
koncert. / Foto: arhiv Sorških orgličarjev

K sodelovanju so povabili najmlajši folklorni skupini društva. / Foto: arhiv Sorških orgličarjev
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• Vaša življenjska pot je zelo zanimi-
va, na njej ste spoznali ter sodelova-
li z veliko eminentnimi državniki in 
slavnimi osebnostmi s celotnega sve-
ta. Sedaj je ugledala luč sveta knjižna 
izdaja – kako je nastajala in kaj vse 
obsega?
Gre za obsežno zbirko zapisov, ki sem 
jih najprej s svinčnikom pisal na papir, 
pa tudi slikovnega materiala je obsega-
la več kot tisoč strani in predstavljala 
sto petdeset tisoč milj, prepotovanih po 
svetu. Na pobudo prijateljev sem vse te 
zgodbe prenesel na računalnik in svojo 
življenjsko in profesionalno pot opisal v 
treh delih.
V prvem delu avtobiografije z naslovom 
Moja življenjska izkušnja pišem o otro-
štvu in odraščanju ter o začetkih svoje 
profesionalne poti. Zelo podrobno pred-
stavim delo v rezidenci Brdo pri Kranju, 
kjer sva s soprogo Metko delala kot bu-

tlerja pri nekdanjem jugoslovanskem 
predsedniku Josipu Brozu Titu. Opisu-
jem številne zabavne anekdote, pa tudi 
delo, ki sva ga opravljala odgovorno, 
profesionalno in z izrednim ponosom 
v zadnjem desetletju Titovega življenja. 
V drugem delu ponujam bogato zbirko 
receptov, vse od Južne Amerike, Afrike, 
Azije, Bližnjega vzhoda pa do Evrope. Po-
tem pa so tu še vse zgodbe in anekdote, 
ki sem jih doživel v kar šestindvajsetih 
državah, v katerih sem delal in se izpo-
polnjeval. Zapisane so v tretji knjigi Po-
tovanja s šefom Jožefom. Vsa prehojena 
pot in ves trud, ki sem ga vložil v svoj 
napredek, se odražata v teh zapisih.
• Odraščali ste v Medvodah, že v raz-
gibanih mladostnih letih pa ste si za-
stavili cilj, ki ste mu nato sledili vse 
življenje.
Rodil sem se kot peti otrok v družini in 
vse prej kot lagodno obdobje povojnega 
splošnega materialnega pomanjkanja 
nas je že kot otroke izučilo trdega dela, 

obenem pa smo znali ceniti vsak težko 
prislužen dinar. Pa vendar lahko re-
čem, da imam mnogo lepih spominov 
na odraščanje v Medvodah, najsi gre za 
raznovrstno in zelo naporno počitni-
ško delo – denimo v takrat še povsem 
novem motelu Medno, športno udej-
stvovanje, obiskovanje glasbene šole ali 
pa fantovske vragolije ter prve šolske 
romance. Poln krožnik okusne hrane 
pa je bila večinoma zgolj neizpolnjena 
fantazija vseh nas otrok. Takrat sem se 
si trdno obljubil, da bom nekoč kuhar 
– in sam poskrbel za poln krožnik. To 
je bil moj cilj, poslanstvo, ki sem mu 
sledil z neuklonljivo voljo. Kar svetujem 
tudi ostalim: imejte trdno voljo in sledi-
te svojemu cilju, pa boste lahko dosegli 
vse.
• Že prehod v srednjo šolo se je izkazal 
za vašo prvo pomembno prelomnico.
Res je – nadvse sem se želel izučiti za 
kuharja, zato sem se vpisal na Gostin-
sko šolo v Ljubljani ter se veselil priha-
jajočih let ob kuhi. Žal pa je sledilo trpko 
razočaranje: obvestili so me namreč, da 
prostih mest v kuharskih oddelkih ni 
več, tako da sem pristal v strežbi. To me 
je sprva sicer potrlo, pa vendar se je ka-
sneje izkazalo kot pomembna stopnica 
na moji poti, ki mi je odprla mnoga vra-
ta, seveda z marljivim delom in mnogo 
vloženega truda. Po končani gostinski 
šoli sem se zaposlil v republiški skup-
ščini kot natakar, ob delu pa sem se 
vseskozi izobraževal in tako končal še 
hotelsko in poslovodsko šolo, nato pa še 
višjo upravno šolo.
Zaradi odgovornega in strokovnega 
dela sem bil leta 1973 imenovan za Vod-
jo protokolarne strežbe na Gradu Brdo 
pri Kranju. V rezidenci bivšega jugoslo-
vanskega predsednika Josipa Broza Tita 
sem bil skupaj z ženo Metko odgovoren 
za vso protokolarno strežbo v času nje-
govega bivanja na Brdu, kakor tudi ob 
obiskih tujih državnikov. Večkrat so 

Uresničene sanje
Še povsem sveža je knjižna avtobiografija z naslovom Uresničil sem sanje, veličastno 
delo, v katerem avtor, priznani kuharski mojster Jožef Oseli, v treh zajetnih knjigah 
na iskren in berljiv način popisuje svojo življenjsko pot, polno zanimivih anekdot – 
od vloge vodje protokolarne strežbe pri nekdanjem predsedniku Titu do kasnejšega 
obdobja, ko se je povsem zlil s kulinaričnim svetom. Jožef Oseli je razgledan 
svetovljan, ki je pestro otroštvo in mladost preživel v Medvodah, mestu, ki ga nosi v 
srcu še dandanes.

Kuharski mojster Jožef Oseli v veličastnem knjižnem delu popisuje razgibano življenjsko pot 
in deli svoje kulinarično znanje. / Foto: Primož Pičulin
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naju poklicali tudi na Brione. Svoje delo 
sva opravljala vestno ter s ponosom in 
kasneje zanj prejela jugoslovansko odli-
kovanje red dela s srebrnim vencem.   
• O Titu so se kmalu po njegovi smr-
ti pojavile raznovrstne škodoželjne 
govorice. Kako ga ocenjujete vi, ki ste 
preživeli dolga leta v bližnjem stiku z 
njim?
O njem se pojavljajo številni resnični 
pa tudi izkrivljeni zapisi in pričevanja, 
moji zapisi pa prikazujejo življenje s 
Titom in njegovo ženo Jovanko ter nje-
gov občutek za sočloveka, kot sva ga v 
osmih letih doživljala s svojo soprogo. 
Prav številne neresnične in žaljive iz-
jave, nekakšne urbane legende glede 
Titovega družabnega življenja, ki so se 
v letih po njegovi smrti pojavile v jav-
nosti, so služile kot dodaten motiv mo-
jemu pisanju – v svojih zapisih namreč 
iskreno na papir prelijem številne nad-
vse prijetne osebne izkušnje, ki sem jih 
doživel z maršalom, ki izkazujejo, da 
je šlo za veliko, dobrodušno osebnost s 
pretanjenim čutom za ljudi okoli njega.
• Eno izmed najbolj pogostih vpra-
šanj, ki vam ga zastavljajo, se nave-
zuje na jedi, ki jih je imel maršal Tito 
najrajši na svojem jedilniku.
Moram poudariti, da Tito ni bil ena iz-
med tistih oseb, ki bi bil pri hrani iz-
birčen. Jedel je prav vse, no, skoraj vse. 
Stalno se je selil po takratnih republi-
kah skupne države, tako da je večinoma 
jedel hrano, značilno za kraje, v katerih 
je bival – v rezidenci na Brionih denimo 
sveže ribe. Njegov zajtrk je bil najbolj po-
seben prav na Brdu, največkrat smo mu 
postregli govejo juho z domačimi rezan-
ci ali ribano kašo in govedino prsnega 
dela, sicer pa je užival tudi ob jedeh, ki 
so ga spominjale na otroštvo, denimo 
ob zagorskih štrukeljcih. Edina jed, ki 
jo je odklonil, je bila solata iz polžev, za 
kar je verjetno imel tehtni razlog.
• Vaš novi izziv je bila uresničitev 
vaše velike želje, da se izpopolnite tudi 
v kulinariki. 
Vpisal sem se na E.A.C.H. – Šolo artistič-
ne kulinarike in hotelirstva Paul Bocuse 
v Lyonu v Franciji. S tem se je, lahko re-
čem, začela moja druga kariera, katere 
zanimive anekdote popisujem tudi v 
svoji knjigi. Kot prvi Slovenec sem postal 
član Francoske kulinarične akademije, 
torej inštituta, ki že od leta 1370 združuje 
največje kuharske mojstre z vsega sveta. 
Svoje znanje sem nato kot vodja gostin-
stva v ljubljanskem Hotelu Lev uporabil 
in prenašal na svojo ekipo, dejaven pa 

sem bil tudi kot predavatelj na hrvaški 
kulinarični akademiji ter pisec kulina-
ričnih člankov v številnih revijah.
• Kuhali ste za mnoge svetovne poli-
tike, člane kraljevih družin, kot glavni 
kuhar ste bili povabljeni tudi na prire-
ditev Miss sveta. 
Nepozabne so prigode iz bogatega re-
pertoarja mednarodnih obiskov v vlogi 
šefa, vodje kulinaričnih odprav, kjer 
sem predstavljal Slovenijo kot kuharski 
ambasador znanja, mednarodnega so-
dnika na kulinaričnih tekmovanjih ter 
kot člana v komiteju Kuharji brez meja, 
kjer sem organiziral ter sodeloval na 
raznih humanitarnih dogodkih doma 
in po svetu. Med drugim sem sodeloval 
ali organiziral pogostitve za tuje držav-
nike Haileja Selassija, Jaserja Arafata, 
šaha Reza Pahlavija z ženo Farah Dibo, 
jordanskega kralja Huseina, Kim il Sun-
ga, egiptovskega predsednika Anwar el-
-Sadata, Francoisa Mitteranda, Mihai-
la Gorbačova z ženo Raiso, v novejšem 
času pa Vaclava Havla, Arpada Gönza, 
švedskega kralja Karla Gustava XVI. s 
kraljico Silvijo, dvakrat pa tudi pripra-
vljal jedi lepoticam na tekmovanju za 
mis sveta na Sejšelih.
• V vaši knjigi receptov predstavi-
te tudi jedi, ki so jih na Slovenskem 
pripravljali v 19. stoletju, danes pa je 
marsikatera med njimi že pozabljena.
Jedi, ki so jih pripravljali tedaj, so bile 
izjemno okusne, čeprav so bile nareje-

ne z le nekaj sestavinami in predvsem 
brez dodatkov. Te jedi so bile tudi zelo 
zdrave, saj so bile vse sestavine doma-
če in naravne, na njihovo pripravo pa 
je vplivala predvsem takratna kuhinja 
habsburške monarhije. Mnogih od teh 
jedi pa žal danes ne poznamo več, saj se 
je skozi čas znanje izgubilo. Med obema 
vojnama so se dekleta še učila na go-
spodinjskih šolah in so še znala kuhati 
stare jedi. Danes pa so časi drugačni, 
solidarnosti in medsebojnega razume-
vanja je žal vse manj, vsem se mudi in 
tudi na naše jedilnike je vdrla hitra pre-
hrana. Tudi zato se mi zdi pomembno, 
da ohranjamo te tradicionalne, okusne, 
a premalo znane jedi, kot so denimo aj-
dova kaša, zajčja in zeljna pašteta, sicer 
povsem drugačna od danes poznanih 
paštet, kipniki iz črnega kruha, koru-
zna vlivanka z jabolki, beljakova torta s 
slivovo marmelado, različne vrste kru-
ha in še cela vrsta okusnih jedi.
•  Predlani ste dopolnil častitljivih se-
demdeset let, še vedno pa ste vitalni in 
polni energije.
Veliko potujem in se odzivam na pova-
bila iz tujine, kjer delim svoje kuharsko 
znanje. Veseli pa me, da je sklenjen ob-
sežen knjižni projekt – nastal je kot dra-
gocen spomin na moje strokovno delo 
in nepozabne izkušnje s kolegi po ce-
lem svetu ter z željo, da za ta zahteven 
in odgovoren poklic navdušim mlajše 
generacije.

V družbi šefa kuhinje Marcusa s švedskega dvora / Foto: arhiv Jožefa Oselija
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prva izbira med dobavitelji  
specialnih papirjev

Vsem občankam in občanom voščimo 
vesel božič in srečno v letu 2022

MAJA BERTONCELJ

Zaključne prireditve medvoške akcije 
Moja dežela, lepa in gostoljubna drugo 
leto zapored ni bilo v obliki, kot smo je 
bili vajeni pred covidom-19: v živo, z obi-
skovalci, nagrajenci. Znova je bila pri-
pravljena in posneta oddaja.

V MEDVODAH SE JE VELIKO  
SPREMENILO – NA BOLJE

V njej so predstavili letošnje nagrajence. 
Popestril jo je kulinarično-glasbeni pro-
gram. Oddajo je vodil Polde iz Mojstrane 
(Jure Galičič), za glasbene točke so po-
skrbeli Male malice in Tomaž Hostnik. 
V Medvodah akcija Moja dežela, lepa in 
gostoljubna poteka že petindvajset let. 
Organizatorji so z njo tudi letos zadovolj-
ni. "Že ko se je po zgledu Turistične zveze 
Slovenije tudi v Medvodah začela odvija-
ti akcija Moja dežela, lepa in gostoljub-
na, so imeli namen, da se ohrani in da 
ljudem damo vedeti, da spoštujemo vse, 
kar naredijo za okolje, v katerem živijo. 
Letošnja akcija je že 25., na slovenski 
ravni pa poteka trideseto leto. V Medvo-
dah se je v teh letih zelo veliko spreme-
nilo – in to na bolje. Ni nam zmanjkalo 
novih, lepih koncev po občini. Ljudje se 
resnično trudimo, da so Medvode vide-

ti lepo in urejeno. Zahvala tudi vsem, 
ki nam pomagajo, da projekt vsako leto 
sproti uspeva. Nanj sem zelo ponosna in 
uspešno smo ga izpeljali tudi letos. Zelo 
veliko prijav je bilo za zasebne hiše, nekaj 
manj pa za javne površine. Kljub temu 
smo lahko naredili izbor prejemnikov 
priznanj. Na terenu je ocenjevala poseb-
na komisija, ki je imela veliko dela, a so 
izkušeni in uigrani, tako da so vse izpe-

ljali brez težav, so se dobro organizirali. 
Ocenjevanje so opravili v enem dnevu," 
je povedala Vanja Ločniškar, predsedni-
ca Turistične zveze Medvode. 

NAJLEPŠI V RAZLIČNIH KATEGORIJAH

Ocenjevanje je potekalo v različnih ka-
tegorijah. Med zasebnimi hišami, zgra-
jenimi po letu 1956, je največ točk dobila 
družina Nagode iz Zgornjih Pirnič, sledita 

Petindvajsetič razglasili najlepše
Medvoška akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna je potekala že petindvajseto leto. 
Podeljeni sta bili tudi posebni priznanji: Ireni Smole in mladim članom Turističnega 
društva Pirniče.

Zvone Nagode in Danica Knapič Nagode sta priznanje za najlepše urejeno hišo, zgrajeno  
po letu 1956, prejala iz rok članic ocenjevalne komisije Saše Malenšek in Monike Mohar.  
/ Foto: Peter Košenina
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Srečno novo leto 2022 vam želi
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Alojz Grašič in Ana Plavčak, oba iz Goričan. "To je veliko prizna-
nje nama z ženo. Trudiva se z urejanjem hiše, okolice, kar nama 
je tudi v veliko veselje," je dejal Zvone Nagode, Danica Knapič 
Nagode pa je dodala: "Imava vsak svoje zadolžitve. Idejno se bolj 
jaz angažiram, se pozanimam tudi pri sosedi, ker ima malo več 
izkušenj. Opravim tudi kakšen ogled drugje, malo eksperimen-
tiram in je. Rada se ozrem po svojem vrtu in seveda sem vesela, 
če ga opazi tudi še kdo drug. To priznanje je prišlo od zunaj. Vrt 
je bil opažen. Na njem so meni najbolj všeč rožice vseh sort. 
Vrtnic imam veliko. Sedaj me ni več strah biti vrtnar, nekaj že 
uspe." Med zasebnimi hišami, zgrajenimi pred letom 1956, sta 
priznanje prejeli Andreja in Mateja Sušnik, prav tako iz Gori-
čan. Med gostinskimi objekti sta nagrajena Kava bar Tržnica 
Medvode med lokali in Gostišče Jezero Zbilje med gostilnami, 
med javnimi objekti Športna dvorana Medvode, med javnimi 
površinami Pasji park v Medvodah ter blok na Škofjeloški 19 in 
okolica, v kategoriji kulturna dediščina pa kapelica v Spodnjih 
Pirničah lastnice Mihaele Kuzele. "Športna dvorana Medvode je 
v petnajstih letih, odkar je odprta, priznanje za urejenost dobila 
prvič. Letos smo morda res nekoliko več pozornosti nameni-
li zunanji zasaditvi grmičevja, drevja, dvorana ima tudi novo 
zunanjo podobo (iz oranžne smo prešli na modro barvo), prav 
tako tudi v notranjosti. Poudarila bi, da je pri nas potrebna ve-
lika mera ravnotežja med funkcionalnostjo in varnostjo, ki sta 
za naše uporabnike najpomembnejši, ter na drugi strani lepim 
videzom. Glede na to, da dvorana obratuje kar šestnajst ur na 
dan, v času pred epidemijo pa tudi po 48 ur neprekinjeno, se 
moramo še posebej truditi, da ugodimo lepemu videzu. Veliko 
nam pomeni, da so občani to opazili. Hvaležni smo tudi Proba-
cijski enoti Ljubljana, ki nam že dve leti pošilja osebe, ki opra-
vljajo delo v splošno korist. Največ ur urejanja okolice dvorane 
opravijo prav oni," je dejala Ines Iskra, vodja športnih progra-
mov v Javnem zavodu Sotočje, ki je prevzela priznanje za letos 
najlepši javni objekt. Nagrajencem je v govoru čestital in se jim 
zahvalil tudi župan Medvod Nejc Smole. 

VELIKO DOBRIH PREDLOGOV

Ocenjevala je komisija v sestavi predsednik Jože Ločniškar, čla-
ni Jure Galičič, Saša Malenšek in Monika Mohar. Moharjeva 
je povedala: "Zelo veliko je bilo dobrih predlogov. Vsakega smo 
točkovali, tako da menim, da so odločitve kar pravične. Vedno 
gledamo celoto: stavbo, dvorišče, vse, kar je lepo, prijetno za 
oči. Nagrade so šle zagotovo v prave roke. Medvode so vedno 
lepše, ljudje se trudijo. Všeč mi je, da je velik poudarek na ocve-
tličenju. Družine držijo skupaj, se trudijo, da je njihova hiša in 
okolica urejena." Moharjeva se je dotaknila tudi trendov: "Gle-
damo tudi na arhitekturo. Na kakšno novogradnjo stara stvar 
ne gre. Ljudje se kar dobro spoznajo, imajo občutek za lepo. 
Upam, da so nagrajenci zgled tistim, ki jim še malo manjka."  

POSEBNI PRIZNANJI

Turistična zveza Medvode je podelila tudi dve posebni prizna-
nji. Prejeli sta jih Irena Smole, dolgoletna članica Turistične-
ga društva Smlednik, za aktiven doprinos k razvoju turizma 
v občini Medvode, in mladi člani Turističnega društva Pirni-
če (Luka Pezdir, Laura Militarov, Ana Brank) za prve uspešne, 
resne korake pri razvoju turizma v občini Medvode. Kot so 
zapisali v obrazložitvi, je Irena Smole dolgoletna članica Turi-
stičnega društva Smlednik, kjer si ne predstavljajo, kdo bi na-
mesto nje opravil vsa tista pisarniška dela, spisal vse razpise, 
spremljal vse zakone in pravila, ki jih država prostovoljcem 

nalaga. Poleg vsega opisanega dela je tudi nepogrešljiva pri 
vseh promocijskih aktivnostih svojega turističnega društva in 
Turistične zveze Medvode, za kar so ji zelo hvaležni. "Na mla-
dih svet stoji! Tako nekako naj bi se začel opis treh nadobu-
dnih, zelo mladih članov v TD Pirniče, ki jih je pod svoje okrilje 
vzela Anica Boštjančič. Sami so se odločili, da bo to njihova 
pot. V 4. razredu so bili del turističnega krožka na OŠ Pirniče in 
skupaj z mentorico so se prijavili na projekt Turistične zveze 
Slovenije Turizmu pomaga lastna glava. Ravno v času, ko bi 
morali predstaviti svojo projektno nalogo, je prišel covid-19 in 
zaprl celotno Slovenijo. Iz tega razloga svoje naloge niso mogli 
predstaviti komisiji. Jim pa je ostala želja po sodelovanju v Tu-
rističnem društvu Pirniče, kjer ustvarjajo novo zgodbo, zgodbo 
o prostovoljstvu. Z zmago na kuhanju telečje obare na prire-
ditvi Zdravo z naravo pa tudi zgodbo v kulinariki," so zapisali.
Vanja Ločniškar je za konec spregovorila še o tem, kakšno 
leto je za prostovoljci v turizmu: "Leto je bilo kljub covidu-19 
kar uspešno. Od društev do zveze smo prireditve kar uspešno 
spravili pod streho. Žal se je zapletlo ravno pri zaključku te 
akcije, saj javne prireditve ne moremo izpeljati. Smo se pa po-
trudili, da je posneta prireditev živahna, do svoje mere seveda 
tudi resna. V teh časih mislim, da to potrebujemo."  

Turistična zveza Medvode je posebno priznanje podelila tudi Ireni 
Smole, dolgoletni članici Turističnega društva Smlednik, za aktiven 
doprinos k razvoju turizma v občini Medvode. Prejela ga je iz rok 
Vanje Ločniškar, predsednice Turistične zveze Medvode, in Jožeta 
Ločniškarja, predsednika ocenjevalne komisije. / Foto: Iztok Pipan
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PETER KOŠENINA

Predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB Medvo-
de so se tudi letos 11. novembra v Ločnici poklonili žrtvam 
nemške hajke, v kateri je med drugo svetovno vojno na ta 
dan leta 1944 življenje izgubilo 16 borcev in aktivistov, veči-
noma domačinov.
Ofenziva je bila vprašanje časa, saj je bila Osvobodilna fronta 
na tem območju zelo dejavna. Že spomladi leta 1944 je sovra-
žnikom v partizanske vrste uspelo spraviti svojega človeka, 
zato so bili o lokaciji in številu partizanov dobro obveščeni. 
Ofenziva je po desnem bregu rek Sore in Save potekala od 
Šentvida preko Polhograjcev do Škofjeloškega hribovja. Par-
tizane so v dolini Ločnice lahko odkrili, saj so bile njihove 
sledi v na novo zapadlem snegu dobro vidne. Med žrtvami 
je bila večina kurirjev, ki so imeli v Studenčicah postojanko. 
Predstavniki ZZB NOB Medvode ob spomeniku v Ločnici vsa-
ko leto položijo venec, tokrat pa so to zaradi omejitev zaradi 
koronavirusa storili v manj številčni zasedbi kot običajno.
Poleg komemoracije v Ločnici so podobne prireditve pripra-
vili še pri spomeniku na Topolu, na pokopališču v Preski in 
pri spomeniku na Senici, v medvoški Gramozni jami pa jo 
bodo pripravili ob koncu leta. "Vsako leto se odpravimo tudi 
v Lokve pri Črnomlju, kjer se je ponesrečil komandant Sta-
ne. V njegov spomin smo imeli pri njegovi rojstni hiši v Sp. 
Pirničah tudi zelo lepo prireditev, na kateri je bila prisotna 
evropska poslanka in predsednica SD Tanja Fajon in pred-
stavniki ljubljanske Zveze borcev," je letošnje dejavnosti ZZB 
NOB Medvode opisal sekretar Matevž Barle.
Predstavniki medvoške krajevne organizacije ZZB NOB so po-
leg naštetih krajev obiskali še vojašnici v Celju in Ljubljani, 
kjer stojita kipa Franca Rozmana - Staneta.

V spomin padlim  
položili venec
V Ločnici je 11. novembra 1944 življenje 
izgubilo šestnajst borcev in aktivistov.

Venec je k spomeniku padlim v Ločnici položil predsednik ZZB NOB 
Medvode Vladimir Bertoncelj. 

    
Svetloba za življenje

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

gsm: 051 636 600
www.steklarstvo-omanovic.si

Srečno z vami in za vas tudi v letu 2022!

ŽLE BE 1K, MED VO DE, tel.: 01/361 7707, gsm: 051 636 600
info@steklarstvo-omanovic.si, www.steklarstvo-omanovic.si

Srečno z vami in za vas tudi v letu 2022!



VSEBINA
1. ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE  
UPRAVE MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN  
RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine 
Radovljica (DN UO, št. 188/14), 7. člena Statuta Občine Škofja Loka 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2021 - uradno prečiščeno 
besedilo), 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 
51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) 
in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 28/15 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/15) so 
Občinski svet Občine Radovljica na 20. seji dne 29. 9. 2021, 
Občinski svet Občine Škofja Loka na 20. seji dne 9. 9. 2021, 
Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021, 
Občinski svet Občine Naklo na 17. seji dne 22. 9. 2021
sprejeli

ODLOK 
O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE  

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, 
ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v 
nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delov-
no področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sred-
stev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin usta-
noviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v 
medsebojnih razmerjih.

2. člen

(1) Občina Radovljica, Občina Škofja Loka, Občina Medvode in 
Občina Naklo ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode 
in Naklo, skrajšano ime MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Med-
vode in Naklo.

(2) Skupna uprava je ustanovljena za skupno opravljanje nalog 
občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva.

3. člen

(1) Sedež skupne uprave je v Občini Radovljica, Gorenjska cesta 
19, 4240 Radovljica. 

(2) Uradni elektronski poštni naslov in uradni podatki organa se 
objavijo na uradnih spletnih straneh občin ustanoviteljic.

(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem 
robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin. 
V notranjem krogu je izpisano Radovljica Škofja Loka Medvode 
Naklo. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez 
ločil. 

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 

4. člen

(1) Skupna uprava opravlja upravne, prekrškovne in druge strokov-
ne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer:
–  medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva: naloge občinske 

inšpekcije,
–  medobčinskega redarstva: naloge občinskega redarstva.

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, pod-
zakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

5. člen

(1) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju 
svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pri-
stojnost spada posamezna zadeva. 

(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave so pristojne za vode-
nje in odločanje v upravnih zadevah občin ustanoviteljic skupne 
uprave, na prvi stopnji, skladno s svojimi pristojnostmi. Seznam 
predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb skupne uprave, 
objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.

(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni 
postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, na pod-
lagi državnih predpisov in predpisov občin ustanoviteljic. Seznam 
predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega 
organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani. 

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni 
upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno. Občina Radovlji-
ca mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno 
z delom zaposlenih v skupni občinski upravi. Strošek zavarovanja se 
deli v razmerju, določenem v prvem odstavku 11. člena tega odloka. 

(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečeta medobčinska inšpek-
cija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na 
območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je 
bil kršen.

6. člen

(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župa-
ni občin ustanoviteljic soglasno.

(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(3) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visokošolsko izobraz-
bo (prvo stopnjo). V sistemizaciji delovnih mest se lahko določi 
višja izobrazba, če je ta pogoj za uradniški naziv, v katerem se 
opravljajo naloge na uradniškem delovnem mestu.

Uradne objave Občine Medvode
številka 7, 10. decembra 2021



7. člen

(1) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih in prekrškovnih zadevah iz 
svoje pristojnosti, odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovi-
tost dela skupne uprave, skrbi za izdelavo in izvedbo programa 
dela in letno poročanje o delu skupne uprave ter izvaja vse druge 
naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega 
dela skupne uprave.

(2) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spada-
jo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, župa-
nu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave 
v celoti pa županom vseh občin ustanoviteljic.

8. člen

(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslu-
žbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci skle-
nejo delovno razmerje s sedežno občino.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine. 

9. člen

(1) Delovna mesta skupne uprave in pogoji za njihovo zasedbo se 
določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.
(2) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan 
sedežne občine na podlagi kadrovskega načrta, potrjenega s strani 
občin ustanoviteljic.

III. SREDSTVA ZA DELO 

10. člen

(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine usta-
noviteljice, v kateri ima sedež.

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne 
uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic, sedežna občina 
vključi v predlog proračuna.

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upra-
vo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni postavki. 
Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovemu proračunu.

(4) Če finančni načrt med občinami ustanoviteljicami ni usklajen 
do priprave predloga proračuna sedežne občine, se v proračun 
vključi finančni načrt, ki ga določi župan sedežne občine. 

(5) Finančni načrt mora biti po sprejemu proračuna sedežne občine 
usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasneje v roku treh 
mesecev od sprejetja proračuna sedežne občine. 

11. člen

(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine ustanovite-
ljice v svojih proračunih v naslednjem razmerju, če s tem odlokom 
za posamezno vrsto izdatkov ni določeno drugače:

Inšpekcijsko  
nadzorstvo

Redarstvo
Vodenje in  

skupne službe
Radovljica 37,58 38,97 38,58
Škofja Loka 28,57 38,89 36,00
Medvode 28,57 16,67 20,00
Naklo 5,28 5,47 5,42
skupaj 100,00 100,00 100,00

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena posamezna občina usta-
noviteljica zagotavlja v celoti sredstva za izvajanje dopolnilnega 

programa in dodatnega obsega nalog, ki se določijo z letnim pro-
gramom dela in finančnim načrtom skupne uprave. Občina usta-
noviteljica za opravljanje teh nalog krije stroške na način določen 
v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka. 

12. člen

(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih, kjer ima tudi 
sedež, lahko pa tudi dislocirano v prostorih na območju občin 
soustanoviteljic, če tako zahteva narava dela in se občine dogo-
vorijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odlo-
ka.

(2) Stroške uporabe prostorov in nabave ter uporabe opreme krije-
jo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, določenem v dogo-
voru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

13. člen

(1) Tekoče upravne, finančne, pravne, tehnične, informacijske, 
kadrovske in strokovne naloge  za skupno upravo zagotavlja 
občinska uprava sedežne občine. Za izvajanje posameznih  teko-
čih nalog na lokaciji dislocirane enote se lahko občine v dogovoru 
o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka dogovorijo tudi 
drugače.

(2) Stroške iz prejšnjega odstavka krijejo občine ustanoviteljice na 
način in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmer-
jih iz 14. člena tega odloka.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
OBČIN USTANOVITELJIC 

14. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in 
dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za 
delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršu-
jejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župani sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt ter program 
dela skupne uprave, imenujejo vodjo skupne uprave, dajejo sku-
pne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja 
skupne uprave.

(3) Če je to nujno potrebno za nemoteno delo skupne uprave, lah-
ko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme 
župan sedežne občine.

(4) Župani občin ustanoviteljic z dogovorom o medsebojnih raz-
merjih podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti. 

15. člen
(1) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se 
morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice. 

(2) Nova občina pristopi v skupno upravo s spremembo ustanovi-
tvenega akta skupne uprave, katerega v enakem besedilu sprejme-
jo občinski sveti vseh občin.

16. člen
Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanovi-
teljic o prenehanju skupne uprave, z izstopom sedežne občine ali 
z izstopom vseh ostalih občin ustanoviteljic.

17. člen
(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občinski sve-
ti občin ustanoviteljic ugotovitvene sklepe, na podlagi katerih se  

pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne uprave. Z odlo-
kom občine ustanoviteljice določijo razmerja glede kritja stroškov 
obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, 
delitev premoženja in morebitna druga razmerja ter določijo roki, v 
katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške oziroma izvesti 
druga dejanja. Šteje se, da je odlok o ukinitvi organa skupne uprave 
sprejet, če ga v istem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.

(2) Ob prenehanju skupne uprave mora vsaka občina prevzeti v 
izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo 
iz odločitev skupne uprave v upravnih in prekrškovnih postopkih, 
če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.

(3) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave vsaka občina 
ustanoviteljica prevzame v delovno razmerje tiste javne uslužben-
ce, ki so bili iz njene občinske uprave prevzeti ali premeščeni v 
skupno upravo.

(4) Glede ostalih javnih uslužbencev, ki pred začetkom dela v sku-
pni upravi niso imeli statusa javnega uslužbenca v eni od občin-
skih uprav občin ustanoviteljic skupne uprave, se občine ustanovi-
teljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi 
na posamezni občini ustanoviteljici. Če do takega dogovora ne 
pride, se ravna skladno z delovno zakonodajo. Stroške presež-
nih delavcev pokrivajo občine ustanoviteljice v razmerjih delitve 
stroškov, določenih v 11. členu tega odloka, pri čemer se v korist 
posamezne občine upošteva delež javnih uslužbencev, ki jih je ta 
prevzela iz skupne uprave.

(5) Ob prenehanju skupne uprave vsaki občini pripadajo stvari, 
pravice in sredstva, pridobljena v času delovanja skupne uprave 
v razmerju sofinanciranja posameznega nakupa ter ob upošteva-
nju knjigovodske vrednosti le teh, razen če se občine sporazumno 
drugače dogovorijo o načinu razdelitve in prevzema posameznih 
stvari, pravic in sredstev. 

18. člen

(1) Občina ustanoviteljica lahko izstopi iz skupne uprave z enos-
transko izjavo v obliki sklepa občinskega sveta, ki ga vroči vsem 
občinam ustanoviteljicam. Izstop je možen z zaključkom proračun-
skega leta pod pogojem, da občina napove izstop najmanj 6 mese-
cev pred iztekom proračunskega leta. Sporazumno se občine lahko 
dogovorijo tudi za drugačen odpovedni rok.

(2) Občine ustanoviteljice so za obdobje do izteka odpovednega 
roka dolžne zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v 
deležu in na način, določen s tem odlokom in dogovorom o med-
sebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka. 

(3) Z dnem izstopa iz skupne uprave občina ustanoviteljica prevza-
me javne uslužbence skupne uprave, ki so bili prevzeti ali preme-
ščeni v skupno upravo iz njene občinske uprave. 

(4) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, ima z dnem 
izstopa glede javnih uslužbencev poleg obveznosti iz prejšnjega 
odstavka obveznost tudi do ostalih javnih uslužbencev v razmerju 
iz 11. člena tega odloka, če je ta delež višji od prevzetih javnih usluž-
bencev iz prejšnjega odstavka. Občina je dolžna ostalim ustanovite-
ljicam skupaj s sklepom o izstopu sporočiti ali prevzame javne uslu-
žbence na delo v občinski upravi. V nasprotnem primeru je dolžna 
pokriti stroške presežnih delavcev skladno z delovno zakonodajo.

(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena 
se lahko občine ustanoviteljice glede prevzema in obveznosti do 
javnih uslužbencev sporazumno dogovorijo tudi drugače. Odloči-
tev mora biti sprejeta najmanj tri mesece pred datumom izstopa 
občine. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen
(1) Skupna uprava začne z delom 1. 1. 2022. Skupna uprava s tem 
dnem prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pri-
stojnosti na področjih nadzora iz 4. člena tega odloka.

20. člen

(1) Župani občin ustanoviteljic v roku enega meseca po uveljavi-
tvi tega odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih razmerjih iz 14. 
člena tega odloka. 

(2) Župani občin ustanoviteljic v roku treh mesecev po uveljavi-
tvi tega odloka sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt. Na 
podlagi sprejetega kadrovskega načrta župan sedežne občine v 
enem mesecu sprejme sistemizacijo delovnih mest. 

(3) Program dela skupne uprave za prvo leto vodja skupne uprave 
pripravi v roku treh mesecev po začetku delovanja skupne uprave. 

21. člen

(1) Javni uslužbenci, zaposleni v občinskih ali skupnih upravah 
občin ustanoviteljic na delovnih mestih, na katerih se opravljajo 
naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame 
skupna uprava, se premestijo na delovna mesta skupne uprave v 
skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.

(2) Javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, se ne sme 
poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so ga imeli 
v občinski upravi občine ustanoviteljice.

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustano-
vitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica in Naklo (DN UO, št. 219/2016 in Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 60/2016), ki pa se uporablja do 
začetka delovanja skupne uprave ustanovljene s tem odlokom.

23. člen

(1) Odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti vseh občin 
ustanoviteljic.

(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih 
svoje občine najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji tis-
tega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave 
zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi. 

Številka: 061-0009/2019-9   Ciril Globočnik
Datum: 14. 10. 2021   Župan Občine Radovljica 
Številka: 031-0001/2021-3 Tine Radinja

Datum: 14. 10. 2021 Župan Občine Škofja Loka

Številka: 007-1/2021-2 Nejc Smole 
Datum: 14. 10. 2021 Župan Občine Medvode

Številka: 007-0005/2021-5 Ivan Meglič
Datum: 14. 10. 2021 Župan Občine Naklo

V glasilu Sotočje informativno objavljamo le izbrane odloke, pravilnike 
in sklepe Občinskega sveta Občine Medvode. Uradne objave Občine 
Medvode so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na splet-
ni strani www.medvode.si, kjer najdete tudi podrobnosti javnih razpi-
sov s celotno dokumentacijo.



7. člen

(1) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih in prekrškovnih zadevah iz 
svoje pristojnosti, odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovi-
tost dela skupne uprave, skrbi za izdelavo in izvedbo programa 
dela in letno poročanje o delu skupne uprave ter izvaja vse druge 
naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega 
dela skupne uprave.

(2) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spada-
jo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, župa-
nu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave 
v celoti pa županom vseh občin ustanoviteljic.

8. člen

(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslu-
žbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci skle-
nejo delovno razmerje s sedežno občino.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine. 

9. člen

(1) Delovna mesta skupne uprave in pogoji za njihovo zasedbo se 
določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.
(2) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan 
sedežne občine na podlagi kadrovskega načrta, potrjenega s strani 
občin ustanoviteljic.

III. SREDSTVA ZA DELO 

10. člen

(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine usta-
noviteljice, v kateri ima sedež.

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne 
uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic, sedežna občina 
vključi v predlog proračuna.

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upra-
vo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni postavki. 
Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovemu proračunu.

(4) Če finančni načrt med občinami ustanoviteljicami ni usklajen 
do priprave predloga proračuna sedežne občine, se v proračun 
vključi finančni načrt, ki ga določi župan sedežne občine. 

(5) Finančni načrt mora biti po sprejemu proračuna sedežne občine 
usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasneje v roku treh 
mesecev od sprejetja proračuna sedežne občine. 

11. člen

(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine ustanovite-
ljice v svojih proračunih v naslednjem razmerju, če s tem odlokom 
za posamezno vrsto izdatkov ni določeno drugače:

Inšpekcijsko  
nadzorstvo

Redarstvo
Vodenje in  

skupne službe
Radovljica 37,58 38,97 38,58
Škofja Loka 28,57 38,89 36,00
Medvode 28,57 16,67 20,00
Naklo 5,28 5,47 5,42
skupaj 100,00 100,00 100,00

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena posamezna občina usta-
noviteljica zagotavlja v celoti sredstva za izvajanje dopolnilnega 

programa in dodatnega obsega nalog, ki se določijo z letnim pro-
gramom dela in finančnim načrtom skupne uprave. Občina usta-
noviteljica za opravljanje teh nalog krije stroške na način določen 
v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka. 

12. člen

(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih, kjer ima tudi 
sedež, lahko pa tudi dislocirano v prostorih na območju občin 
soustanoviteljic, če tako zahteva narava dela in se občine dogo-
vorijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odlo-
ka.

(2) Stroške uporabe prostorov in nabave ter uporabe opreme krije-
jo občine ustanoviteljice na način in v razmerju, določenem v dogo-
voru o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka.

13. člen

(1) Tekoče upravne, finančne, pravne, tehnične, informacijske, 
kadrovske in strokovne naloge  za skupno upravo zagotavlja 
občinska uprava sedežne občine. Za izvajanje posameznih  teko-
čih nalog na lokaciji dislocirane enote se lahko občine v dogovoru 
o medsebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka dogovorijo tudi 
drugače.

(2) Stroške iz prejšnjega odstavka krijejo občine ustanoviteljice na 
način in v razmerju, določenem v dogovoru o medsebojnih razmer-
jih iz 14. člena tega odloka.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
OBČIN USTANOVITELJIC 

14. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in 
dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za 
delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršu-
jejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župani sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt ter program 
dela skupne uprave, imenujejo vodjo skupne uprave, dajejo sku-
pne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja 
skupne uprave.

(3) Če je to nujno potrebno za nemoteno delo skupne uprave, lah-
ko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme 
župan sedežne občine.

(4) Župani občin ustanoviteljic z dogovorom o medsebojnih raz-
merjih podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti. 

15. člen
(1) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se 
morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice. 

(2) Nova občina pristopi v skupno upravo s spremembo ustanovi-
tvenega akta skupne uprave, katerega v enakem besedilu sprejme-
jo občinski sveti vseh občin.

16. člen
Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanovi-
teljic o prenehanju skupne uprave, z izstopom sedežne občine ali 
z izstopom vseh ostalih občin ustanoviteljic.

17. člen
(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občinski sve-
ti občin ustanoviteljic ugotovitvene sklepe, na podlagi katerih se  

pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne uprave. Z odlo-
kom občine ustanoviteljice določijo razmerja glede kritja stroškov 
obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, 
delitev premoženja in morebitna druga razmerja ter določijo roki, v 
katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške oziroma izvesti 
druga dejanja. Šteje se, da je odlok o ukinitvi organa skupne uprave 
sprejet, če ga v istem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.

(2) Ob prenehanju skupne uprave mora vsaka občina prevzeti v 
izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo 
iz odločitev skupne uprave v upravnih in prekrškovnih postopkih, 
če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.

(3) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave vsaka občina 
ustanoviteljica prevzame v delovno razmerje tiste javne uslužben-
ce, ki so bili iz njene občinske uprave prevzeti ali premeščeni v 
skupno upravo.

(4) Glede ostalih javnih uslužbencev, ki pred začetkom dela v sku-
pni upravi niso imeli statusa javnega uslužbenca v eni od občin-
skih uprav občin ustanoviteljic skupne uprave, se občine ustanovi-
teljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi 
na posamezni občini ustanoviteljici. Če do takega dogovora ne 
pride, se ravna skladno z delovno zakonodajo. Stroške presež-
nih delavcev pokrivajo občine ustanoviteljice v razmerjih delitve 
stroškov, določenih v 11. členu tega odloka, pri čemer se v korist 
posamezne občine upošteva delež javnih uslužbencev, ki jih je ta 
prevzela iz skupne uprave.

(5) Ob prenehanju skupne uprave vsaki občini pripadajo stvari, 
pravice in sredstva, pridobljena v času delovanja skupne uprave 
v razmerju sofinanciranja posameznega nakupa ter ob upošteva-
nju knjigovodske vrednosti le teh, razen če se občine sporazumno 
drugače dogovorijo o načinu razdelitve in prevzema posameznih 
stvari, pravic in sredstev. 

18. člen

(1) Občina ustanoviteljica lahko izstopi iz skupne uprave z enos-
transko izjavo v obliki sklepa občinskega sveta, ki ga vroči vsem 
občinam ustanoviteljicam. Izstop je možen z zaključkom proračun-
skega leta pod pogojem, da občina napove izstop najmanj 6 mese-
cev pred iztekom proračunskega leta. Sporazumno se občine lahko 
dogovorijo tudi za drugačen odpovedni rok.

(2) Občine ustanoviteljice so za obdobje do izteka odpovednega 
roka dolžne zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v 
deležu in na način, določen s tem odlokom in dogovorom o med-
sebojnih razmerjih iz 14. člena tega odloka. 

(3) Z dnem izstopa iz skupne uprave občina ustanoviteljica prevza-
me javne uslužbence skupne uprave, ki so bili prevzeti ali preme-
ščeni v skupno upravo iz njene občinske uprave. 

(4) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, ima z dnem 
izstopa glede javnih uslužbencev poleg obveznosti iz prejšnjega 
odstavka obveznost tudi do ostalih javnih uslužbencev v razmerju 
iz 11. člena tega odloka, če je ta delež višji od prevzetih javnih usluž-
bencev iz prejšnjega odstavka. Občina je dolžna ostalim ustanovite-
ljicam skupaj s sklepom o izstopu sporočiti ali prevzame javne uslu-
žbence na delo v občinski upravi. V nasprotnem primeru je dolžna 
pokriti stroške presežnih delavcev skladno z delovno zakonodajo.

(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena 
se lahko občine ustanoviteljice glede prevzema in obveznosti do 
javnih uslužbencev sporazumno dogovorijo tudi drugače. Odloči-
tev mora biti sprejeta najmanj tri mesece pred datumom izstopa 
občine. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen
(1) Skupna uprava začne z delom 1. 1. 2022. Skupna uprava s tem 
dnem prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pri-
stojnosti na področjih nadzora iz 4. člena tega odloka.

20. člen

(1) Župani občin ustanoviteljic v roku enega meseca po uveljavi-
tvi tega odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih razmerjih iz 14. 
člena tega odloka. 

(2) Župani občin ustanoviteljic v roku treh mesecev po uveljavi-
tvi tega odloka sprejmejo kadrovski načrt in finančni načrt. Na 
podlagi sprejetega kadrovskega načrta župan sedežne občine v 
enem mesecu sprejme sistemizacijo delovnih mest. 

(3) Program dela skupne uprave za prvo leto vodja skupne uprave 
pripravi v roku treh mesecev po začetku delovanja skupne uprave. 

21. člen

(1) Javni uslužbenci, zaposleni v občinskih ali skupnih upravah 
občin ustanoviteljic na delovnih mestih, na katerih se opravljajo 
naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame 
skupna uprava, se premestijo na delovna mesta skupne uprave v 
skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.

(2) Javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, se ne sme 
poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so ga imeli 
v občinski upravi občine ustanoviteljice.

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustano-
vitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Radovljica in Naklo (DN UO, št. 219/2016 in Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 60/2016), ki pa se uporablja do 
začetka delovanja skupne uprave ustanovljene s tem odlokom.

23. člen

(1) Odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti vseh občin 
ustanoviteljic.

(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih 
svoje občine najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji tis-
tega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave 
zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi. 

Številka: 061-0009/2019-9   Ciril Globočnik
Datum: 14. 10. 2021   Župan Občine Radovljica 
Številka: 031-0001/2021-3 Tine Radinja

Datum: 14. 10. 2021 Župan Občine Škofja Loka

Številka: 007-1/2021-2 Nejc Smole 
Datum: 14. 10. 2021 Župan Občine Medvode

Številka: 007-0005/2021-5 Ivan Meglič
Datum: 14. 10. 2021 Župan Občine Naklo

V glasilu Sotočje informativno objavljamo le izbrane odloke, pravilnike 
in sklepe Občinskega sveta Občine Medvode. Uradne objave Občine 
Medvode so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na splet-
ni strani www.medvode.si, kjer najdete tudi podrobnosti javnih razpi-
sov s celotno dokumentacijo.



34 | DOMAČI KRAJI

MAJA BERTONCELJ

Javni zavod Sotočje Medvode bo z novim letom pokrival še 
eno področje. Po odločitvi občinskega sveta bo nova dejavnost 
zavoda socialno varstvena storitev pomoč družini na domu, 
ki se opravlja kot javna služba. Prav tako bodo registrirani 
tudi za opravljanje storitev socialnega servisa.
"Ko je koncesionar obvestil občino, da po preteku desetletne 
koncesije te ne bo več obnovil, je občinska uprava proučila 
vse možnosti ter načine organiziranja dejavnosti pomoč dru-
žini na domu. Ker se je kot ena izmed možnosti pokazala tudi 
doregistracija zavoda Sotočje, me je občinska uprava aktivno 
vključila v pogovore, pregledali smo primere dobrih praks, 
izkušnje in nasvete so z nami delili na Inštitutu za socialno 
varstvo RS, Ministrstvu za socialne zadeve, Mestni občini Lju-
bljana, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, večkrat smo se 
srečali tudi s predstavniki Občine Radlje ob Dravi, ki je bila do 
sedaj edina občina, ki je svoj Zavod za šport, kulturo, turizem 
in mladino doregistrirala za izvajanje socialnovarstvenih 
storitev. Čeprav v drugih občinah storitev pomoč na domu 
večinoma izvajajo domovi za starejše, centri za socialno delo 
in zasebniki s koncesijami, smo po obširni analizi prišli do 
skupnega zaključka, da se dejavnost izvaja bolj aktivno, bolj 
odzivno in uporabnikom prijazneje prek javnih zavodov, ki 
jih ustanovi lokalna skupnost. Sledilo je veliko upravno ad-
ministrativnega dela in drugih aktivnosti za pripravo pogojev 
za začetek dela," je pojasnil Aleš Kalan, direktor Javnega zavo-
da Sotočje Medvode.
Kot poudarja, na začetku tako za uporabnike kot za social-
ne oskrbovalke ne bo bistvenih sprememb. "Večina socialnih 
oskrbovalk bo nadaljevala delo v okviru našega zavoda in 
bodo tako izvajale storitve pri istih uporabnikih. To je dobro, 
saj jih uporabniki že poznajo in so nanje navajeni. Glede na 
dejanske potrebe na terenu pa bomo kmalu začeli postop-
ke zaposlovanja dodatnih socialnih oskrbovalk. Naš cilj je, 
da storitev pomoč na domu čim bolj približamo potrebam 
uporabnikov, da vključimo čim več upravičencev in da po-
skrbimo za hitro odzivnost na potrebe uporabnikov storitev 
socialne oskrbe na domu, pozornost pa bomo namenili tudi 
pogojem dela in zadovoljstvu zaposlenih." Trenutno se število 
uporabnikov giblje med 48 in 56 na mesec, potrebujejo pa raz-
lične oblike pomoči, ki se prilagodi njihovim individualnim 
potrebam. Večinoma so to pomoč pri vzdrževanju osebne hi-
giene v kombinaciji z gospodinjsko pomočjo, pomembno po-
dročje je tudi ohranjanje socialnih stikov. 
V Javnem zavodu Sotočje Medvode bodo na začetku največ 
pozornosti namenili osnovni dejavnosti izvajanja javne služ-
be pomoč na domu. "Pri izvajanju dejavnosti se bomo pove-
zovali tudi z drugimi organizacijami v skupnosti, hkrati pa 
uporabnike spodbujali k vzpostavljanju in širjenju njihove 
socialne mreže. V prihodnje želimo dejavnost razširiti tudi 
na storitve socialnega servisa, v okviru katerega bomo po-

nudili dodatne storitve (razvoz kosil, medicinska pedikura 
na domu, pomoč pri drugih opravilih), načrtujemo program 
organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sode-
lovanja ter izvajanje drugih dodatnih dejavnosti, kot so ra-
zna srečanja, delavnice ... Aktivno bomo iskali nacionalne in 
evropske razpise s področja socialnovarstvenih programov," 
je še zaključil Kalan.

Pomoč na domu čim bolj približati uporabnikom
Storitev pomoč družini na domu z novim letom prevzema Javni zavod  
Sotočje. Direktor Aleš Kalan poudarja, da za uporabnike bistvenih sprememb  
na začetku ne bo.

Sedež nove socialnovarstvene storitve Javnega zavoda Sotočje je 
v stavbi KS Vaše - Goričane, vodja pa je Maja Rant. / Foto: arhiv JZ 
Sotočje

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasnih ukrepih 
za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo 
boleznijo covid-19 v upravnih zadevah. Odlok vpliva tudi na poslo-
vanje Občinske uprave Občine Medvode. Predvideni so naslednji 
začasni ukrepi: omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog 
pri organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih 
ni mogoče vložiti drugače kot pri organu; vložniki, ki bodo vloge 
vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti; omogoči se vla-
ganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa; or-
gan lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov 
varovanja zdravja udeležencev; omeji se možnost pregledovanja 
dokumentov v prostorih organa; omogoči se opravljanje elektron-
ske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal in 
omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe. V primeru osebne 
vložitve vloge se je treba predhodno najaviti in se o času vložitve 
dogovoriti po elektronski pošti (obcina@medvode.si) ali telefonu 
(01 361 95 10, interna številka 7). Poleg upravnih zadev se tudi vsa 
druga komunikacija z občinsko upravo seli na brezstične oblike ko-
municiranja, in sicer po telefonu (01 361 95 10) ali elektronski pošti 
(obcina@medvode.si). Možna je tudi uporaba orodij za videokon-
ferenčne klice po spletu. M. B.

Poslovanje občinske uprave
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MAJA BERTONCELJ

Ljudske pripovedi in legende navdihujejo pred kratkim izdani 
vodnik Po poteh ljudskih pripovedi, ki prinaša trideset izletov 
ob bregovih Save in pomeni prelomno novost za Planinsko 
založbo Planinske zveze Slovenije, saj je prvi družinski vodnik 
v njenem sicer bogatem opusu. 
Pri nastajanju knjige je sodelovala poznavalka ljudskega iz-
ročila Dušica Kunaver, opise planinskih izletov je pripravila 
Irena Mušič Habjan, z ilustracijami pa jo je obogatil Jernej 
Myint.
Izmed stoterih pripovedi, ki jih hrani gorenjska ljudska za-
kladnica, jih vodnik obuja trideset ter opisuje poti in cilje, po 
katerih jim sledimo po dolini reke Save. Začnemo na njenem 
desnem bregu iz Ljubljane z Ljubljanskim gradom, nadalju-
jemo z Jeterbenkom, Lubnikom, Dolino Triglavskih jezer in 
krnico Za Akom. Potovanje na tej strani Save zaključimo z do-
lino Tamar in tremi sestrskimi rekami Dravo, Savo in Sočo, 
zavijemo navzdol po levem bregu Save, obiščemo Dovško 
Babo, gremo mimo Krvavca ter zaključimo s smledniškim 
Starim gradom in Šmarno goro. Vodnik je v prvi vrsti name-
njen družinam.

Po poteh ljudskih pripovedi
V družinskem vodniku pot ljudskih pripovedi vodi tudi po medvoški občini.

Izmed stoterih pripovedi, ki jih hrani gorenjska ljudska zakladnica, 
jih vodnik obuja trideset. Ena izmed teh je tudi Smledniški grad in 
zakleta deklica. / Foto: Manca Ogrin

ZAHVALJUJEMO  
SE ZA OBISK  

TER VAM ŽELIMO
VESEL BOŽIČ  

IN SREČNO NOVO 
LETO. 
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Planinska zveza Slovenije vsako leto z 
najvišjimi priznanji izrazi spoštovanje 
prejemnikom za njihovo dolgoletno ne-
utrudno in predano prostovoljno delo 
v planinstvu. Svečana podelitev je bila 
letos 4. decembra v Medvodah. Organi-
zirala sta jo domače Planinsko društvo 
Medvode, ki je počaščeno, da je dogodek 
potekal prav v Medvodah, in Planinska 
zveza Slovenije.

PRIZNANJA ZAHVALA ZA DOSEŽENO

Planinska zveza Slovenije je svečane li-
stine podelila desetim zaslužnim posa-
meznikom, spominske plakete petnaj-
stim planincem ob življenjskih jubilejih 
in tri priznanja vodstva Planinske zveze 
Slovenije za posebne dosežke. Najvišja 
priznanja so izraz spoštovanja in skro-
mna pozornost posameznikom za dol-
goletno predano prostovoljno delo na 
različnih področjih planinske dejavno-

sti, tako v lokalnem kot širšem družbe-
nem okolju. "Dragi prejemniki najvišjih 
priznanj, gradimo na temeljih, v kate-

rih je vgrajeno obilo vašega prostovolj-
nega dela, mnogih smelih načrtov in 
uspešnih izvedb. Dosegli ste jih skupaj, 

Najvišje priznanje tudi Dušanu Brekiču
Podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2021 je bila v Medvodah. 

Svečano listino, najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije, je prejel tudi Dušan Brekič iz 
domačega Planinskega društva Medvode (spredaj četrti z leve). / Foto: Manca Ogrin
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Želimo vam vesele božične praznike 
ter srečno in uspešno leto 2022.
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v številnih uspešnih navezah, v tovariškem vzdušju, ki je po-
gosto preraslo v trajna prijateljstva. Današnja priznanja naj 
bodo zahvala za doseženo, prihajajo iz rok tistih, ki cenijo 
vaše delo. Smo prostovoljci, toda za svoje delo smo bogato 
nagrajeni – z osebnim zadovoljstvom ob dobro opravljenem 
delu pa tudi z vezmi, ki so se ob tem spletle med nami," je 
med drugim povedal Jože Rovan, predsednik Planinske zveze 
Slovenije. 

DUŠANU BREKIČU SVEČANA LISTINA

Svečano listino, najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije, 
je prejel tudi Dušan Brekič iz domačega Planinskega društva 
Medvode, in sicer za dolgoletno delo na področju vodništva 
in za veliko dobro opravljenega dela v medvoškem društvu. V 
medvoško občino se je priselil leta 1974. "Kljub odgovornemu 
poklicnemu delu je našel čas za široko družbeno aktivnost. 
Veliko dela je opravil v krajevni skupnosti, bil izvoljen za 
občinskega svetnika Občine Medvode, v letih 1981–1985 je bil 
predsednik izvršnega sveta Občine Ljubljana Šiška. Sodeloval 
pa je tudi pri organizaciji Glumaških večerov v Goričanah, z 
Godbo Medvode je bil ob njihovi 50-letnici delovanja na Tri-
glavu, kjer je imel slavnostni nagovor. Ob vsem tem delu ni 
pozabil na planinstvo in na planinsko organizacijo. Najprej 
je bil član Planinskega društva Ljubljana Matica, v Planinsko 
društvo Medvode pa je prišel leta 1976. Ker je bil in še vedno 
je človek dejanj, je s svojim delom poskušal pomagati tudi 
planincem. Prijatelji planinci so njegovo delo v kraju prepo-
znali in ga zelo cenili. Zato je več kot dvajset let predsedoval 
PD Medvode. Društvo je prevzel v zelo slabem stanju. Uspe-
lo mu je aktivirati vse dejavnosti, ki jih planinska društva 

sicer opravljajo. Štiri leta je bil tudi načelnik gospodarskega 
odseka v društvu, danes je član upravnega odbora in več kot 
dvajset let je planinski vodnik. Koliko izletov je organiziral, 
verjetno nihče ne ve, gotovo pa je nekaj – števila so trime-
stna. Zdaj vodi planinsko sekcijo v Društvu upokojencev Med-
vode. Dolga leta je bil član organizacijskega odbora priljublje-
nih veteranskih smučarskih tekem. Za zelo obsežno delo na 

različnih področjih v občini mu je občina leta 2020 podelila 
plaketo Občine Medvode," so zapisali v obrazložitvi priznanja. 
Na prireditvi se je Brekič zahvalil v imenu vseh prejemnikov 
priznanj.
Zbrane so nagovorili tudi poslanka Državnega zbora Mateja 
Udovč, vodja Odbora za članstvo PZS Tone Jesenko, župan Ob-
čine Medvode Nejc Smole in predsednik PD Medvode Gorazd 
Šturm. Dogodek je s planinsko pesmijo obogatil Lovski pevski 
zbor Medvode.

Srečno 2022!
ekipa J-Condor  

z vami že 30 let

Planinska zveza Slovenije je svečane listine 
podelila desetim zaslužnim posameznikom, 
spominske plakete petnajstim planincem ob 
življenjskih jubilejih in tri priznanja vodstva 
Planinske zveze Slovenije za posebne dosežke. 
Najvišja priznanja so izraz spoštovanja in 
skromna pozornost posameznikom za dolgoletno 
predano prostovoljno delo na različnih področjih 
planinske dejavnosti, tako v lokalnem kot širšem 
družbenem okolju.
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V projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z raz-
ličnimi oviranostmi sodeluje 43 občin iz vse Slovenije, med 
njimi tudi Medvode.
Gre za enega najpomembnejših vseslovenskih projektov, na-
menjenih vključevanju ranljivih skupin. Po standardizira-
nem sistemu, ki ga je razvil Geodetski inštitut Slovenije, pri-
dobivajo podatke o ovirah v javnem prostoru, ki so podlaga za 
odpravo fizičnih ovir v mestih, izdelavo spletnih in fizičnih 
kart ter aplikacije za navigacijo. Kot pojasnjujejo, bo to ose-
bam z različnimi oviranostmi omogočalo samostojno mobil-
nost, kar je tudi glavni cilj projekta. Financira ga Ministrstvo 
za infrastrukturo, izvaja Geodetski inštitut Slovenije, kot par-
tner pa sodeluje Beletrina, ki skrbi za spletno dostopnost. Kot 
je na predstavitvi projekta povedal generalni direktor Direk-
torata za trajnostno mobilnost in prometno politiko Darko 
Trojanov, smo v Sloveniji za kakovost življenja invalidov in 
drugih oseb s funkcionalnimi omejitvami že veliko naredili, 
veliko dela pa nas še čaka. "Pri nas živi okoli 170 tisoč inva-
lidov, kar predstavlja 8,5 odstotka celotne populacije, poleg 
tega smo hitro starajoča se družba, vendar kljub velikim po-
trebam multimodalna mobilnost v našem okolju še zdaleč 
ni samoumevna. Funkcionalno ovirani potrebujejo posebno 
infrastrukturo, kot so prilagojena vozila, dostopne postaje 
javnega prometa, dostopne poti, pločniki ..." je poudaril. Vod-
ja projekta mag. Roman Rener je predstavil rezultate in cilje. 
Poudaril je, da je infrastruktura, ki je načrtovana in prilago-
jena ranljivim skupinam, primerna za nas vse. "Projekt se 
usmerja v različne ranljive skupine: slepe in slabovidne, glu-
he in naglušne, gibalno ovirane in starejše. Želja vsakogar 
izmed nas, tudi oseb z različnimi oviranostmi, je, da bi lahko 
potovali sami, želimo biti neodvisni," je pojasnil. Varuh člove-
kovih pravic Peter Svetina je poudaril, da življenje z ovirami 
številnim predstavlja vsakodnevni izziv in da je enakopravno 
vključevanje invalidov rana, ki jo celimo počasi, a vztrajno, 

tudi s tem projektom, za katerega si želi, da bi se vanj vklju-
čile vse občine. V njem pa aktivno sodelujejo tudi invalidi. 
Trojanov je še dodal, da je za uspešnost projekta ključen prav 
dober odnos z izvajalcem in pozitiven odziv občin. 
Ključen je tudi zajem podatkov, ki je bil v Medvodah izveden 
3. decembra. Na teren se je podal invalid in posnel fotografije, 
ki prikazujejo dobre zglede in tudi tisto, kar bi bilo treba spre-
meniti. Kot so pojasnili na Geodetskem inštitutu Slovenije, so 
ugotovitve, da je urbani prostor okoli občine vzorno urejen, 
prav tako tudi nekaj drugih talnih ureditev, je pa še kar nekaj 
prostora za izboljšave. "Predvsem pri novih uličnih ureditvah 
bi bilo zaželeno upoštevati nova spoznanja na področju ulič-
nih ureditev v maniri univerzalnega oblikovanja prostora. 
Tako oblikovanje omogoča invalidom dostopnost do prostora 
in s tem izenačeno možnost uporabe urbanega prostora," so 
povzeli.
Vselej je dobro imeti v mislih, da je infrastruktura, ki je načr-
tovana in prilagojena ranljivim skupinam, primerna za nas 
vse.

Pridobili podatke o ovirah v javnem prostoru
Tudi Občina Medvode sodeluje v vseslovenskem projektu mobilnosti, namenjenem 
vključevanju ranljivih skupin. Predstavljamo, kaj je pokazal zajem podatkov na 
terenu.

Urbani prostor okoli občine je vzorno urejen. / Foto: arhiv GISŠe kar nekaj prostora je za izboljšave. / Foto: arhiv GIS

Infrastruktura, ki je načrtovana in prilagojena ranljivim skupinam,  
je primerna za vse. / Foto: arhiv GIS



30 let podjetniškega znanja  
v eni osebi
Marija Rozman, bančna svetovalka na po-
dročju pravnih oseb, je zaposlena v NLB, Po-
slovalnici Medvode, že 30 let. Sama pravi, da 
si je izbrala delo, ki jo veseli, zato rada hodi 
v službo. Po tem jo pozna tudi veliko strank, 
saj si zanje vedno vzame čas in jim s svojim 
znanjem in dolgoletnimi izkušnjami svetuje 
tako na osebnem kot na poslovnem finanč-
nem področju. 

PODJETNIKI ZAČETNIKI, 
ob sklenitvi paketa ne spreglejte tudi priložnosti za pridobitev:

•  NLB Poslovne kartice Mastercard z limitom porabe  
v višini 1.000 EUR že ob odprtju računa 

•  in kratkoročnega financiranja do 7.000 EUR že po 
šestih mesecih poslovanja.  

Prav slednje – ustanoviti uspešno podjetje – so 
sanje marsikoga. Toda ustanovitev je šele prvi 
korak na dolgi in težki poti, ki vodi do podje-
tniške uspešnosti. Prvo leto vodenja podjetja je 
leto navdušenja, odločnosti in nemalokrat tudi 
stresa. Hkrati pa je tudi najboljša priložnost za 
postavitev trdnih temeljev, ki bodo podjetju 
omogočili rast in uspešnost v prihodnosti.

DOBER BANČNI SVETOVALEC  
JE NEPOGREŠLJIV PARTNER 
PODJETJA
Marija se strinja, da je ena izmed ključnih stvari 
pri uspešnem poslovanju zaupanja vredna po-
moč:

»Zaupanje je osnova vsakega dolgoročnega 
odnosa, zato strankam svetujemo, da se z ban-
čnim svetovalcem odkrito pogovorijo o svojih 
poslovnih idejah in načrtih. Tako lahko najlažje 
poiščemo rešitve, ki stranki omogočijo rast in ra-
zvoj, ter pomagamo z drugačnim, morda malo 
bolj kritičnim pogledom, ki je včasih nujen za 
uspešno izvedbo posla.«

Ključno je, da vas bančni svetovalec dobro pozna in da si zgradite medse-
bojno poslovno zaupanje, saj se bo lahko tako hitro odzval na vaše pov-
praševanje ter vam ustrezno in strokovno svetoval po telefonu, e-pošti 
ali v živo v bančni enoti, po želji pa tudi na lokaciji vašega podjetja. Tak 
bančnik se bo lahko zavzel za vas in hitreje uresničil vaše poslovne želje in 
potrebe. Tako se za svoje stranke zavzema tudi Marija, ki pravi: »Ne glede 
na to, da se moja delovna pot v banki počasi zaključuje, bom v srcu vedno 
ostala bančnica.«

BANKA JE VIR NASVETOV – IZKORISTITE JO!
V sodobnem poslovnem svetu je vloga banke prerasla ustaljene okvire, 
ko je bila njena vloga zgolj posojanje denarnih sredstev, saj zaradi vsako-
dnevnega stika s podjetniki iz najrazličnejših panog bančni svetovalci zelo 
dobro poznajo poslovno okolje in lahko ponudijo rešitve, ki so primerne 
za podjetnikov poslovni model ter izzive, s katerimi se sooča.

Kljub temu da je nižanje stroškov pomemben del poslovanja, predvsem 
na začetku podjetniške poti, je pomembneje izbrati banko, ki vas bo  
podpirala pri rasti, razvoju in iskanju rešitev za vaše poslovanje, četudi ni 
najcenejša. 

Izbiri banke morate posvetiti vsaj toliko skrbne pozornosti, kot je name-
nite izbiri najtesnejših sodelavcev. Od tega bo odvisno, kakšne prihran-
ke časa in denarja boste imeli pri svojih plačilnih in drugih finančnih  
storitvah.

POSEBNA PRILOŽNOST ZA  
NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA
Za ugodnejše in preglednejše poslovne finance, s katerimi boste priprav-
ljeni na uspešen začetek poslovanja, smo za novoustanovljena podjetja 
pripravili NLB Poslovni paket Osnovni, ki je prvih 18 mesecev od skle-
nitve na voljo že za 3 €/mesec.

Sklenite paket in izkoristite možnost financiranja v višini 1.000 EUR 
takoj ob odprtju računa.

Paketi vam omogočajo:
•  boljši pregled nad stroški,
•  enostavnejši dostop do financiranja,
•  prihranke pri za vas najpomembnejših bančnih storitvah
•  in 24/7 dostop do banke v vseh paketih – z mobilno in elektronsko 

banko, prek spletnega klepeta in videoklica 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Obiščite nlb.si/poslovni-paketi in se pridružite več kot 45.000 strankam, 
ki so za svojega bančnega partnerja izbrale NLB.
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Dom za starejše v Medvodah je svoja 
vrata uradno odprl 16. novembra 2001. 
Po vrsti zapletov in težav je oktobra 
2003 njegov upravljavec postalo pod-
jetje DEOS, ki ima v lasti osem domov, 
dom se imenuje DEOS Center starejših 
Medvode. Pretekli mesec je tako minilo 
dvajset let od odprtja. 

TEŽEK LANSKI DECEMBER

Obletnice niso posebej obeležili. "Za-
radi covida-19 praznovanja še ni bilo. 
Lanska izkušnja s to boleznijo je bila 
za nas zelo težka in smo se odločili, da 
kljub obletnici ne želimo ničesar tve-
gati, smo se pa spomnili tistih zapo-
slenih, ki so tukaj že od začetka. Nekaj 
jih je še, medtem ko stanovalcev, ki so 
se vselili takrat, ni več med nami," je 
uvodoma pojasnil Blaž Razvornik, di-
rektor DEOS Centra starejših Medvode, 
ki je na tem mestu zadnjih pet let, pred 
njim je bila vrsto let direktorica Vesna 
Stariha. Ob našem obisku konec prete-
klega tedna je bil center odprt za zuna-
nje obiskovalce, seveda ob upoštevanju 
vseh ukrepov, težav z okužbami niso 
imeli. "Trenutno nimamo nobenega 
okuženega z novim koronavirusom, ne 
med zaposlenimi ne med stanovalci. 
Pred kratkim smo imeli en primer, a 
smo stanovalko še pravočasno preselili 
v rdečo cono in zajeziti širjenje. Vsi sta-

novalci, ki so lahko, so cepljeni. Med 
zaposlenimi bi si želeli, da bi bil od-
stotek cepljenih višji, je namreč okrog 
šestdeset odstotkov, so pa preostali 
covid-19 večinoma preboleli. Najhujše 
razmere so bile lani decembra, ko je 
bila okužena polovica stanovalcev, 17 
jih je umrlo. Situacija je bila neobvla-
dljiva, bilo je zelo težko. Smo se pa ve-
liko naučili, ozaveščenost vseh je bolj-
ša. Je pa res, da zaradi covida-19 lani 
na celoletni ravni ni bilo več smrti kot 
običajno, tudi zaradi vseh ukrepov, saj 
je bilo manj drugih bolezni. Na mesec 
imamo od tri do pet smrti, le prejšnji 
mesec smo jih imeli devet, kar je res 
veliko," pravi Razvornik.

KONCESIJA ZA 195 POSTELJ

Zaradi covida-19 imajo nekaj sob pro-
stih – za morebitne okužene stano-
valce, da jih lahko začasno preselijo 
v rdečo oziroma sivo cono. "Trenutno 
imamo 191 stanovalcev. Koncesijo s pe-
todstotnim povečanjem imamo za 195 
postelj. Tukaj so tudi garsonjere in sta-
novanja, ki so v lasti 86 lastnikov. Šte-
vilo stanovalcev se tako spreminja, saj 
je zasedenost na tistem delu različna," 
še pove Razvornik in doda nekaj stati-

stike: "Do leta 2015 se je zaradi smrti, 
odselitev ... zamenjalo do trideset sta-
novalcev na leto, nato je število na-
raščalo. Sedaj smo pri sedemdeset na 
leto. Ljudje v domove prihajajo v vedno 
slabšem zdravstvenem stanju. Po pri-
povedovanju so na začetku stanovalci 
v jedilnici jedli v dveh izmenah, sedaj 
jih v jedilnico prihaja le še šestdeset. 
Pritisk na sprejem je še vedno velik. 
Imamo od devetsto do tisoč vlog. Vsa-
ko leto vse preverimo, pokličemo. Veči-
na jih je na zalogo, aktualnih je okrog 
dvajset. Najdaljša čakalna doba je za 
varovani oddelek. Po pravilniku mora-
mo prednostno sprejeti tiste, za katere 
doma ne morejo skrbeti in prihajajo 
iz bolnišnice. Upošteva se tudi bližina 
prebivališča oziroma prebivališča svoj-
cev. Največ stanovalcev je iz medvoške 
in ljubljanske občine."

NAČRTI ZA NAPREJ

Podjetje DEOS je upravljanje medvo-
škega doma leta 2003 prevzelo na hi-
tro. "Na ministrstvu so iskali rešitve za 
nastalo situacijo. Polovico tega objekta 
je prej kupila Loterija Slovenije, druga 
polovica je v lasti 86 lastnikov, fizičnih 
oseb. To se je vleklo do leta 2018. Kot na-

Dvajset let centra starejših 
V DEOS Centru starejših Medvode ima svoj dom skoraj dvesto stanovalcev. V dvajsetih 
letih velikih vlaganj v zgradbo ni bilo, pogled v prihodnost pa vključuje tudi gradnjo 
prizidka, v katerem bi bil varovani oddelek za osebe z demenco. 

Zadnjih pet let je direktor DEOS Centra starejših Medvode Blaž Razvornik. 

VSEM ŽELIMO 
VESEL BOŽIČ, 
OBILO 
ZDRAVJA  
IN SREČE 
V NOVEM LETU! 
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jemnik nismo veliko vlagali, prav tako 
večjih investicij ni bilo s strani Loteri-
je. Prenovljen je bil del fasade. Mi smo 
nato po letu 2018 prenovili kuhinjo, 
uredili novo razdelilno linijo, zame-
njali stroje v pralnici. Želja je ureditev 
sedanjega varovanega oddelka, ki je v 
zgornjem nadstropju, kar ni primerno. 
Zgradili bi prizidek, v katerem bi bil va-
rovani oddelek, sedanjega pa bi preno-
vili, saj so tam večinoma dvoposteljne 
sobe s souporabo kopalnice. Financi-
ranje imamo urejeno, se pa zapleta pri 
dovoljenjih. Potrebujemo 100-odstotno 
soglasje. Celotna stavba je vpisana pod 
enotno številko in potrebujemo tudi so-
glasja vseh 86 lastnikov stanovanj in 
garsonjer. To je težava. Poteka media-
cija in upamo, da se bo dobro izteklo, 
da bodo zadovoljne vse strani. Čaka nas 
obdobje velikih vlaganj in začeti si že-
limo čim prej, saj nam ne nazadnje to 
nalagajo tudi pravilniki," napoveduje. 
Vrnil se je še nekoliko v zgodovino in 
dejal, da je bil projekt na začetku za-
stavljen zelo široko, vezan tudi na novo 
naselje. To bi prineslo še več zaposlitev, 
uporabnikov doma. "Ni se izšlo, tako da 
delujemo kot klasičen dom za starejše," 
pove.

NAJVEČJI PROBLEM KADRI

Za stanovalce skrbijo 104 zaposleni. 
"Največji problem v domovih so kadri. 
Idealno bi bilo, če bi bilo zaposlenih 
okrog 125, da bi delo brez težav poteka-
lo tudi ob bolniških odsotnostih. Zdra-
vstveni kader odhaja – tudi v druge de-
javnosti. Občasno je kar kritično. Delo v 
domu je težko, tega ne more opravljati 
kar vsak. Treba je imeti najprej empati-
jo. Gremo pa zaposlenim naproti in vsa-
kemu, ki želi nadgraditi svoje znanje, 
financiramo izobraževanje. Poleg tega 
nudimo tudi štipendije. Brez kadrov iz 
tujine dolgoročno verjetno ne bo šlo, ne 

samo na našem področju," razmišlja 
Razvornik. 

V DOMU ZAPOSLENI ŽE OD ZAČETKA

V DEOS Centru starejših Medvode je še 
nekaj zaposlenih, ki so tam že od za-
četka, torej že dvajset let. Med njimi sta 
Snežana Rajković iz Medvod in Darja 
Osredkar iz Vaš. "Delala sem v računo-
vodstvu v gradbenem podjetju, ki je šlo 
potem v stečaj. Nekaj mesecev sem bila 
brezposelna, nato pa sem službo dobila 
tukaj. Najprej sem bila čistilka, zatem 
strežnica, kar sem še danes. Odprtja se 
še dobro spomnim. Imam ga v lepem 
spominu. Po domu smo vodili goste. V 
teh dvajsetih letih se je zgodilo veliko, 
zamenjalo se je veliko stanovalcev in 
vsak mi je na svoj način prirasel k srcu. 
Ogromno je zgodb – zelo različnih. Prvi 
spomin me veže na prvega stanovalca, 

ki je tukaj umrl. To je bilo takrat zame 
nekaj novega, je pa še danes težko, ko se 
nekdo poslovi," je dejala Rajkovićeva in 
obujala spomine na številne stanovalce, 
med katerimi jih je kar nekaj dočakalo 
sto in več let. Spominov se ji je nabralo 
že za kakšno knjigo. Kot je poudarila, 
svoje delo rada opravlja, ji je v veselje. 
Osredkarjeva pa obiskovalce doma poz-
dravi na recepciji. "V dvajsetih letih se je 
v domu že marsikaj zgodilo. Bilo je veli-
ko veselja, kot na primer ob zlati poroki, 
ki se je še dobro spomnim, pa tudi žalo-
sti. Za vsakega, ki gre, ti je hudo. Z ve-
seljem opravljam to delo, rada komuni-
ciram z ljudmi, tukaj je moj drugi dom. 
S stanovalci smo zelo povezani. Najbolj 
potrebujejo lepo besedo. Če k nekomu 
pristopiš na prijazen način, je povsem 
drugače. Odnosi so tisto, kar v starosti 
šteje še več," je pojasnila.

V DEOS Centru starejših Medvode je še nekaj zaposlenih, ki so tam že od začetka, torej že 
dvajset let. Med njimi sta domačinki Snežana Rajković (desno) in Darja Osredkar.

Veliko zdravja in uresničitev
vseh skritih želja
vam želimo v letu 2022!
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DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

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

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

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

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

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

PENINA  
MUŠKATNA  

J. ORMOŽ   
0,75 l

6,99 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ, 0,75 l

4,29 EUR 

MED CVETLIČNI TOČENI  
900 g, PISLAK 
  8,49 EUR

PENINA  
SREBRNA  
RADG.  
POLSUHA  
0,75 l 
6,09 EUR

BUT. PENEČI MUŠKAT  
SELECTION, BRDA 0,75 l 
       5,49 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ 4/1 
9,56 EUR

PIVO BERNARD 
patentni zamašek,  

0,5 l, st.
1,48 EUR

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

Teden Karitas je letos potekal od 22. do 
28. novembra, in sicer pod geslom Srce, 
ki sprejema. Vanj se je tradicionalno 
vključila Televizija Medvode z oddajo 
Klic dobrote. 
Kot so pojasnili na Televiziji Medvode, je 
tudi letošnji Teden Karitas zaznamoval 
covid-19, zato je Župnijska Karitas Pirni-
če v luči priporočil odpovedala načrto-
vani koncert vokalne skupine Bee Gee-
sus. Posledično njegovega posnetka niso 
mogli predvajati v oddaji Klic dobrote, za 
katero je bila zadolžena Župnijska kari-
tas Smlednik. V prispevkih so razmišlja-
li o sprejemanju, drugačnosti, ljubezni, 
povezanosti. O tem so spregovorili Mi-
lena Stare iz skupine Pogovori za dušo, 
ki deluje pod okriljem Župnijske karitas 
Smlednik, ter preški in smleški župnik 

Srce, ki sprejema
V letošnji oddaji Klic dobrote na Televiziji Medvode so zbirali sredstva za terapije  
za dr. Aleka Zwittra.

V prispevkih so razmišljali o sprejemanju, drugačnosti, ljubezni, povezanosti.



 ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka

Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

         ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE, ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2022!

              

PRIMERI UPORABE:

1.  Nadomestitev posameznega zoba
2.  Zapolnitev vrzeli ali skrajšane zobne vrste
3.  Brezzoba čeljust (fiksna ali snemna rešitev)

Z implantatom vam nadomestimo manjkajoči zob.

nudimo tudi fiksno oskrbo brezzobe čeljusti na 
4 zobnih vsadkih.

Fiksna oskrba brezzobe čeljusti na 4 zobnih vsadkih.

NA PREGLED!
08 330 20 10

info@osovnikar.com
www.osovnikar.com

DIGITALNA 3D PROTETIKA (CAD/CAM)
Popolna protetična oskrba zob v času enega obiska…
Cerec je računalniški sistem (CAD/CAM tehnologija), ki z uporabo 
visoko kvalitetnih keramičnih materialov, omogoča izdelavo 
estetskih polno porcelanskih protetičnih nadomestkov (inlay, onlay, 
prevleke, zobne krone, luske) v ordinaciji.     

              

PREDNOSTI:
- hitrost izdelave,
- polno porcelanski protetični nadomestki,
- izredna natančnost, vrhunska estetika in naraven izgled,
- izdelki brez kovine z veliko trdnostjo in obstojnostjo,
- brez odtiskovanja in začasnih prevlek,
- samo en obisk pri zobozdravniku omogoča oskrbo več zob.

ZAMENJAVA AMALGAMSKIH PLOMB: PREJ IN POTEM     

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA

IMPLANTATI - ZOBNI VSADKI
ORALNA KIRURGIJA
DIGITALNA 3D PROTETIKA
BELJENJE ZOB
ORTODONTIJA
PREVENTIVA
ZOBNI RENTGEN 3D CBCT
USTNA HIGIENA www.osovnikar.comwww.osovnikar.com

Jure Koželj in Tomaž Nagode. O spreje-
manju novih članov v družino sta raz-
mišljali mladi mamici Petra Kalan in 
Anja Duhovnik in njuni otroci, o spreje-
manju drugačnosti pa Slovenka Brigita 
Walker Perdih, koordinatorka prosto-
voljcev, in njen mož Škot James Walker, 
prostovoljec v skupnosti Barka.
Zbrana sredstva, skupaj 1080 evrov, 
bodo namenili 47-letnemu dr. Aleku 
Zwittru, ki trenutno prebiva v župni-
ji Preska. V duhovnika je bil posvečen 
leta 2006. Dve leti kasneje je magistri-
ral v Bruslju in leta 2017 doktoriral na 
pariški Sorboni. V času doktorskega 

študija je bil župnik tamkajšnje slo-
venske skupnosti. Bil je tudi duhovnik 
skupnosti Emanuel. Že kot bogoslovec 
je sodeloval v glasbeni zasedbi Mana 
in pisal pesmi. Je tudi avtor knjige Sv. 
Pavel za nepopolne. Je človek številnih 
talentov – poliglot, glasbenik, pesnik, 
teolog, publicist, esejist, predvsem pa 
duhovnik, ki je številnim pomagal v 

stiski, huda bolezen pa ga je prikovala 
na invalidski voziček, mu vzela sluh in 
tudi sposobnost razločnega govora. Žu-
pnik v župniji Preska Jure Koželj upa, 
da bi mu posebne terapije omogočile, 
da bi to življenje, ki ga po novem živi, 
dokaj dostojno živel. Terapije so za in-
validsko upokojenega duhovnika, ki 
živi od darov vernikov, preveliko fi-
nančno breme. "S terapijami želimo, 
da bi se mu vrnili primarni refleksi," 
upa Koželj.
Letošnja oddaja Klic dobrote na Televi-
ziji Medvode je bila že trideseta zapored. 
Kot so povedali, je leta 1992 Ivanka Šu-

šteršič prvič sedela v njihovem studiu, 
sprejemala klice in tudi obiske in zbira-
la tako denarna sredstva kot tudi hra-
no, obleke, igrače ..., skratka – to je bilo 
leto, ki ga je zaznamovala skrb Karitas 
za ljudi v različnih stiskah in predvsem 
skrb za begunce. V vseh teh letih so zbi-
rali sredstva za številne posameznike, 
družine in ustanove.
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Pohištvo Iskra d.o.o., Barletova cesta 3, 1215 Medvode 

SREČNO IN ZDRAVO 
LETO 2022 VAM ŽELIMO!

Sreča se prikrade skozi vrata, 
ko si pozabil, 

da si jih pustil odprta.

Zbrana sredstva, skupaj 1080 evrov, bodo namenili 47-letnemu  
dr. Aleku Zwittru, ki trenutno prebiva v župniji Preska. Spopada  
se s hudo boleznijo in potrebuje terapije.
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V živo je v prostorih njihovih delavnic potekal od 1. do 3. de-
cembra, ročno narejene izdelke pa si še ves december lahko 
ogledate in kupite na spletni strani www.skupnostbarka.si. 
Vanje so vložili veliko truda in domišljije.
"Tokrat je na voljo vse, kar smo letos izdelovali, kar pomeni 
različne slike, leseni izdelki (pručke, lesene smrečice, lesene 
kravate, metuljčki, okraski, kot so ribe, ptički ..., deske za re-
zanje, lesena masažna mila, leseni obeski), izdelki iz filca (od 
obeskov do igrač in podstavkov za topel čaj), torbice, predpa-
sniki, na voljo so tudi čaji in druga zelišča, posušena na naših 
sušilnicah, ki jih je prav tako moč kupiti. Tu so še voščilnice, 
svečke in še marsikaj. Vsak izdelek je unikaten. Vem, koli-
ko truda je bilo vloženega vanj, koliko sreče je prinesel, ko je 

Izbira je vsako leto večja
V Skupnosti Barka so tudi letos pripravili adventno-miklavžev sejem. Ponudba 
izdelkov je raznolika.

M
A

RK
O

 P
EZ

D
IR

 S
.P.

, Z
G

. P
IR

N
IČ

E 
53

, M
ED

VO
D

E

Cesta komandanta Staneta 4a, TC Spar Medvode  
(vhod 2, nasproti trgovine Kik), 1215 Medvode

Kupon velja za mesec januar 2022.
KUPON: 10% POPUST NA NEGO OBRAZA

gsm: 040 848 230

Vesel božič ter  
srečno novo leto 2022!

e-pošta: z.salonlepote@gmail.com  salon_lepote_z    salon lepote z

Nudimo:  pedikuro  manikuro 
 masažo  depilacijo
 nego obraza

bil končan," je zadnji dan sejma v živo pojasnila Vivija Kolar, 
koordinatorica delavnic. Kot je dodala, so z odzivom zelo za-
dovoljni. "Srečali smo se s prijatelji, ki jih že zelo dolgo ni-
smo videli. Obiskovalci so si lahko ogledali naše nove izdelke. 
Naša delovna vnema se kljub covidu-19 ni ustavila. Imamo 
zelo veliko novih izdelkov in smo presrečni, da smo jih lahko 
pokazali, prodali. Naše osebe, kot jim rečemo, bodo prav tako 
presrečne, saj to pomeni, da bodo dobili lepo božičnico. Smo 
zadovoljni. Sejem v živo se zaključuje danes in se seli na splet, 
kjer bo naše izdelke možno kupiti še ves praznični december. 
Lahko pa nas obiščete tudi v delavnicah v času dnevnega var-
stva, ki poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 9. ure do 
15.30." Zanimanje je bilo za vse izdelke, največje pa za posuše-
ne čaje in za dva nova izdelka: polstena mila in deske za reza-
nje. Izbira je vsako leto večja. "Repertoar dopolnjujemo. Vsak 
prostovoljec, ki pride k nam, prinese kaj novega, sveže ideje. 
Sejem je priložnost, da pokažemo, kaj smo delali čez leto. V 
naš dnevni varstveni center hodi 18 oseb, ki delajo skupaj s 
štirimi asistenti, mentorji, pomagajo tudi prostovoljci. Zanje 
je to služba in tako jo tudi jemljejo. Delajo resno in ponosni 
so, ko se kakšen izdelek proda. Ta sejem je tako pomemben 
s tega stališča in tudi zaradi ohranjanja stika z lokalno sku-
pnostjo, sprejemanja naših oseb," je povedala Kolarjeva. Zato 
so veseli, da so sejem za razliko od lani lahko letos organizi-
rali tudi v živo. Pravzaprav so izbrali obe možnosti. "Na spletu 
sejem poteka predvsem zaradi covida-19, pripravili pa smo 
tudi sejem v živo v obliki, ki je dovoljena," še pravi.
Večino denarja od prodaje bo šlo za tako imenovano božični-
co oseb, nekaj tudi namensko, na primer za nakup kakšnega 
aparata. Včasih so del sredstev donirali kakšnemu drugemu 
društvu, letos se zato še niso odločili. Vse je odvisno od zbra-
nega denarja.

Sejem je priložnost, da pokažejo, kaj so delali čez leto.

Prijetne praznike, srečno in zdravo 2022!

Z vami že

30 let



Po darila v 
Sanolabor!

Vesele in mirne praznike
vam želi vaš Sanolabor!

Pestra izbira naravne kozmetike, 
čajev, zdrave prehrane, prehranskih 

dopolnil in drugih izdelkov

Kanček zdravja lahko podarite 
tudi z darilnim bonom Sanolabor

Vabljeni v prodajalno 
Sanolabor Medvode in spletno 

trgovino www.sanolabor.si
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak 
torek in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v 
nabiralnik in izvedo, kaj je novega v njihovem domačem kraju 
in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, 
ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti 
prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da 
je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. 
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne 
popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje 
časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si  
ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za 
dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

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

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Na Občini Medvode so v preteklem mesecu zaznali zapise obča-
nov, da ne dela semafor za pešce na križišču na regionalni cesti pri 
Sparu. Po preverjanju na terenu so ugotovili, da semafor dela, da 
pa nekateri ne pritisnejo tipke in zato ne posveti zelena luč. Pri se-
maforjih, ki so postavljeni na prehodih za pešce, moramo namreč 
običajno pritisniti na tipko, s katero jih vključimo. Počakamo toliko 
časa, da semafor zapre pot za vozila in prižge zeleno luč za pešce. 
Na to nas opozarja tudi napis na semaforju (na sliki). M. B.

Pritisni tipko in počakaj

1

Upravna enota Ljubljana je spremenila telefonsko številko za naroča-
nje na krajevne urade. Za naročilo termina za obisk Krajevnega urada 
Medvode pokličite na telefonsko številko 01 828 16 94. Poslovni čas 
imajo v ponedeljek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek 
od 8. do 13. ure. M. B.

Nova telefonska številka  
Krajevnega urada Medvode

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, je Združenje splošnih knji-
žnic občini Medvode podaljšalo naziv Branju prijazna občina do 
leta 2024. Priznanje je na Ministrstvu za kulturo prevzel podžupan 
Ivo Rep v družbi direktorja Knjižnice Medvode mag. Igorja Podbre-
žnika. S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v 
sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kultu-
ro spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje 
bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k 
zavedanju, da je branje življenjska vrednota. M. B.

Še naprej branju prijazna občina

Lepe praznike in vse 
dobro v letu 2022  

vam želi uredništvo 
Sotočja
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MAJA BERTONCELJ

V Medvodah praznične luči tradicionalno zažarijo 6. decem-
bra. Prireditev Prižig prazničnih luči je tokrat pokazala iskri-
co upanja, veselja in praznične čutnosti. Letos so namreč z 
novo akcijo, poimenovano Sožitje, nagovorili občane Medvod, 
naj v znak sožitja, sočutnosti in človečnosti luči prižgejo tudi 
po domovih. S to gesto so se pridružili nastopajočim in skupaj 
v "živi verigi" prižgali luč upanja.
Prireditev ste si lahko ogledali v spletnem prenosu. Govornik 
je bil župan Nejc Smole, v programu, ki ga je povezoval Matej 
Ulčar, pa so nastopili Godba Medvode, Mladinski pevski zbor 
OŠ Pirniče, otroški pevski zbor OŠ Medvode, na obisk pa je 
prišel tudi Miklavž iz Sore v spremstvu angelov. 
Uvod v praznično dogajanje v Medvodah je bilo odprtje drsali-
šča. Odprli so ga 19. novembra, med prvimi v Sloveniji. Najbolj 
so se ga razveselili otroci. "Drsališče na prostem smo v Med-
vodah prvič postavili konec leta 2017. Lansko leto ga zaradi 
epidemije covida-19 in zaprtja države ni bilo, tako da je letos 
četrto leto. Odziv je bil vsa leta izredno pozitiven, obisk zelo 
dober, vzdušje na in ob drsališču pa zares prijetno praznično. 
Tudi letos je obisk dober. Močno smo se trudili, da drsališče 
postavimo, saj so bili v zadnjem letu in pol naši najmlajši za 
marsikaj prikrajšani, drsališče pa je tako en žarek upanja, da 
se bodo stvari prej ali slej izboljšale," je pojasnil Jure Galičič, 
vodja turističnih programov v Javnem zavodu Sotočje Med-
vode. Kot je dodal, trenutni ukrepi Vlade Republike Slovenije 
postavitve drsališča ne prepovedujejo, le predpisujejo točna 
navodila, pod katerimi lahko obratuje. "In ta navodila v celoti 
spoštujemo. Verjamem, da bodo to razumeli tudi obiskoval-
ci," je pojasnil. Za obisk drsališča je treba izpolnjevati pogoj 
PCT (za starejše od 12 let), obvezna je tudi uporaba zaščitnih 

mask. Število obiskovalcev so omejili na šestdeset, in sicer 
dvajset v gostinskem lokalu, dvajset na drsališču in dvajset 
ob drsališču. Med tednom je drsališče odprto od 15. do 21. ure, 
ob koncih tedna pa od 9. do 21. ure. Možna je tudi izposoja 
drsalk in drsalnih pingvinov. 
Drsališče v Medvodah bo, če bodo razmere to dopuščale, od-
prto do konca januarja.

Zasijale praznične luči, 
znova tudi drsališče
Veseli december v Medvodah

Prireditev Prižig prazničnih luči je s pesmijo obogatil tudi otroški 
pevski zbor OŠ Medvode. / Foto: Peter Košenina

Drsališče bo, če bodo razmere to dopuščale, odprto do konca 
januarja. / Foto: Tina Dokl
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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.

Izžrebani nagrajenci nagradne križan-
ke, objavljene v reviji Sotočje dne 12. 
novembra 2021 z geslom DRSALIŠČE 
MEDVODE, so: 1. nagrado, darilno kar-
tico OBI v vrednosti 20 EUR, prejme 
Gabrijela Kopač iz Medvod, 2. in 3. na-
grado, knjigo Več kot sanje /Jaz, midva, 
mi, prejmeta Jože Slejko iz Smlednika 
in Danica Gabrovec iz Medvod. Na-
grajencem iskreno čestitamo.

Osemenjevalni center Preska
Cesta v Bonovec 1 
1215 Medvode
Tel.: (01) 361 12 66  
Faks: (01) 361 37 28
E-pošta:osemenjevalni.center.preska@siol.net
www.ocpreska.lj.kgzs.si

Zadovoljitizahteveodjemalcevalicelo
presečinjihovapričakovanjajevodilo
OsemenjevalnegacentraPreska.Vposlovanje
vnašamoizboljšave,stempasmosepridružili
klubumodernihpodjetijzmodernim
načinomposlovanja,kjerosredotočenost
naodjemalcainskrbzazaposleneigrata
glavnovlogo.Čebodozadovoljnirejci,ki
prireprodukcijisvojihčreduporabljajo
semebikov,proizvedenovOsemenjevalnem
centruPreska,bomozadovoljnitudimi.

Vupanju,dabomouspešnosodelovali
tudivprihodnje,vsemsvojimodjemalcem
invsembralcemželimovelikouspehov
vprihajajočemletu.
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PETER KOŠENINA

Prvi decembrski konec tedna je v medvoški športni dvorani 
potekal 12. Mednarodni badmintonski turnir Medvode Yonex 
2021. Tekmovalci Badminton kluba Medvode so dosegli dobre 
rezultate.
Mladi badmintonisti iz devetih držav so nastopali v katego-
rijah do 11, 13, 15 in 17 let. Domači badmintonisti so trikrat 
stopili na najvišjo stopničko. Žiga Podgoršek je v paru z Mar-
kom Korošo (BK Kungota) zmagal v tekmovanju dvojic do 17 
let, Din Mašić pa je bil v paru z Romunom Mateijem Pande-
lejem najboljši v tekmovanju do 13 let. Oba sicer igrata tudi v 
kategoriji do 11 let, a sta bila boljša tudi od dve leti starejših 
dečkov. V medvoškem finalu deklet do 11 let je bila najmoč-
nejša Teodora Milivojević. Poleg naštetih prvih mest je Žiga 
Podgoršek v tekmovanju posameznikov do 17 let osvojil drugo 
mesto, druga pa sta bila tudi Matic Cerar in Samo Stanovnik 
v tekmovanju dvojic do 15 let. 
Organizacija mednarodnega turnirja je bila zaradi koronavi-
rusa ovirana, tik pred zdajci je prišlo tudi do odpovedi, vse-
eno pa je v Medvodah tekmovalo več kot 160 tekmovalcev. 
"Naredili smo vse, da smo turnir lahko izvedli. Udeležba je 
v teh pogojih malo slabša kot v preteklih letih, a mislim, da 
smo vsi, od tekmovalcev do organizatorjev, veseli, da smo 
tekmovanje uspešno izpeljali," je zadnji dan turnirja dejal 
Miha Ivanič, tekmovalec v članski kategoriji, ki je bil tokrat 

Badmintonisti veseli, organizatorji še bolj
Kljub omejitvam so uspešno izpeljali mednarodno tekmovanje.

Žiga Podgoršek je skupaj z Markom Korošo zmagal v tekmovanju 
dvojic do 17 let.



Matic Cerar in Samo Stanovnik sta v tekmovanju dvojic do 15 let 
osvojila drugo mesto.

Teodora Milovojević in Mia Sketelj sta igrali v finalu turnirja deklic  
do 11 let.

www.brinox.eu

Tehnologija, ki uresničuje
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2022Brinox d.o.o., Sora 21, 1215 Medvode, 01 3169 730, info@brinox.eu, www.brinox.eu

Dobre stvari pridejo k tistim, ki si jih želijo.
Boljše stvari pridejo k tistim, ki čakajo.
Najboljše stvari pridejo k tistim, ki ne odnehajo.

V letu 2022 vam želimo vztrajnosti in poguma.

prvič tudi vodja tekmovanja. Predvsem 
na turnirju v kategoriji do 17 let, ki je 
štel za evropsko lestvico, je igralo nekaj 
dobrih tekmovalcev. "Igrali so tekmo-
valci iz Anglije, Nemčije, veliko je bilo 
Norvežanov, tako da tu konkurenca ni 
bila slaba. Pri mlajših je večja težava, 
mogoče tudi zato, ker so imeli več težav 

s karantenami in prehajanjem meja," je 
še dejal Ivanič.
Badminton klub Medvode je najve-
čji klub v Sloveniji, katerega članski 
igralci so pomemben del slovenske re-
prezentance tako v moški kot ženski 
konkurenci. Zadnji novembrski konec 
tedna so nastopali v Brežicah na tur-

nirju za svetovno jakostno lestvico. 
Jaka Ivančič je z Lio Šalehar (BK Ko-
čevje) v mešanih dvojicah osvojil tretje 
mesto. Petra Polanc in Miha Ivanič sta 
v mešanih dvojicah obstala v četrtfi-
nalu, v moških dvojicah pa sta enako 
daleč prišla tudi Jaka Ivančič in Andraž 
Krapež (BK Bit).
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PEUGEOT 208
ČISTO SVEŽA ZALOGA

 Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu:  
od 0,0 do 6,1 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00043 g/km. 
Število delcev: od 0,0 do 3,00. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri 
kombinirani vožnji: 159–183. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

PEUGEOT-SLO-oglas_208-sveza-zaloga_A5_nve_v2.indd   1 23/11/2021   13:04

MAJA BERTONCELJ, FOTO: TINA DOKL

Ena bolj prepoznavnih skupnih Plesnega 
kluba BiT Medvode je jazz mala skupina 
člani 2. Sestavljajo jo mamice, ki so že 
skoraj celo svoje življenje predane plesu. 
V svoji starostni kategoriji 30 let in več 
so osvojile že vrsto naslovov. Ta konec 
tedna jih čaka svetovno prvenstvo, na 
katerem bodo branile naslov najboljših 
na svetu. V tekmovalni skupini je sedem 
plesalk. Obiskali smo jih v Športni dvora-
ni Medvode, na enem zadnjih treningov 
pred odhodom na prvenstvo.
"Naša skupina se imenuje Dance Ladi-
es. Treniramo sedem let, nekatere so 
se priključile kasneje. Vse smo nekda-
nje plesalke, tako da zelo rade plešemo. 
Treninge imamo enkrat tedensko. Naš 
moto je druženje, da se imamo lepo, zelo 
rade pa tudi nastopamo in tekmujemo. 
Vse imamo družine, tako da moramo 

Mamice, ki branijo naslov svetovnih prvakinj
Plesno skupino Dance Ladies sestavljajo nekdanje plesalke, ki so se po rojstvu otrok 
znova vrnile na tekmovanja. Ples jim predstavlja predvsem sprostitev in druženje.

Plesalke skupine Dance Ladies s trenerko Anjo Kos (spredaj)



na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra

Ob naročilu oken:
MONTAŽA 

BREZPLAČNO
samo 

15. decembra.
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usklajevati različne obveznosti. Včasih 
je težko, a nekako že poskrbimo, da ob 
četrtkih zvečer najdemo čas za trening. 
Ples nam je odklop, velika sprostitev, pri-
naša nam energijo, ki jo še kako potre-
bujemo," je povedala Mateja Henigman, 
ki jo še posebno dobro poznajo otroci 
Vrtca Medvode, saj je tam zaposlena kot 
športna pedagoginja. Skupina že dolgo 
tudi tekmuje. Nekaj o uspehih je dodala 
Tjaša Stare: "Najprej smo se udeleževale 
državnega prvenstva in v dveh katego-
rijah, show dance in jazz balet, postale 
državne prvakinje. V kategoriji jazz balet 
smo šle naprej tudi na naslednja tekmo-
vanja. Letos smo že bile na evropskem 
prvenstvu, ki je sicer potekalo le na sple-
tu, enkrat smo bile tudi na svetovnem 
prvenstvu. Obakrat smo zmagale. Letos 
gremo drugič na svetovno prvenstvo, 
torej branit naslov svetovnih prvakinj. 
Potekalo bo v živo." Predstavile se bodo 
z jazz točko. "Pripravljamo se že drugo 
leto, saj je svetovno prvenstvo enkrat 
zaradi covida-19 odpadlo. Zelo se veseli-
mo. Cilji so, da se imamo lepo, se dru-
žimo, uživamo na velikem odru," pravi 
Lejka Rebolj Božič. Katarzyna Chruślak 
je Poljakinja, ki si je družino ustvarila v 
Sloveniji in ima v Medvodah zasebno fi-

zioterapevtsko ordinacijo. "Skupini sem 
se priključila pred okrog štirimi leti. 
Včasih sem plesala in se mi je zdelo kra-
sno, da se lahko po rojstvu otrok vrnem 
v ples, ki ga imam rada, torej za dušo. 
To nam je zabava, rekreacija, napredek. 
Se veselimo, da pride ta dan za trening. 
Sestavimo koreografijo, treniramo, po-
tem pa se rade pokažemo tudi na tekmi 
ali nastopih," pojasni. "Občinstvo vedno 
navdušimo, so zadovoljni. Poleg na tek-
movanjih nastopamo še na produkcijah 
plesnega kluba, na porokah, če se ka-
tera od nas poroči ..." je povedala Anja 
Gržinič. Vse so bile v plesu uspešne že v 
mlajših letih, najbolj Sandra Dolinšek, 
ki je najmlajša v skupini. "Plesati sem 
začela pri štirih letih. Od desetega do 19. 
leta sem plesala v tekmovalni selekciji 
od pionirjev do članov. Tekmovala sem 
v show danceu, jazz baletu, stepu, disco 
danceu. Bili smo večkratni svetovni pr-
vaki v formacijah, v mali skupini, v du-
etu sem nastopila v finalu, večkrat smo 
postali evropski prvaki, državni prvaki. 
Zaradi nosečnosti sem nato za deset 
let plesanje prekinila, potem pa sem se 
priključila skupini v Medvodah. Pravza-
prav sva bili z Matejo pobudnici za njen 
nastanek. Na svetovnem prvenstvu se 

bomo maksimalno potrudile, dale vse 
od sebe, zato treniramo, da ubranimo 
naslov svetovnih prvakinj. Osebno mi 
sicer več pomenijo uspehi iz preteklosti, 
je pa tudi sedaj lepo ponovno biti svetov-
ni prvak," je pojasnila Sandra Dolinšek. 
Dance Ladies so prijateljice tudi zunaj 
plesišča. "Občasno se družimo, kolikor 
kateri čas dopušča. Četrtki nam pome-
nijo ne samo ples, tudi druženje. Ples je 
odlična rekreacija, naša trenerka poskr-

bi, da naredimo veliko zase, za celotno 
telo. Moj cilj je, da čim dlje vztrajam. 
Mislim, da je sedaj že kar dosežen," pa 
pravi Tanja Pelak.
Njihova trenerka je Anja Kos, ki je na-
nje zelo ponosna. "Opisala bi jih kot zelo 
živahne. Njihov napredek se kaže s tre-
ninga na trening, iz sezone v sezono, 
kar potrjujejo tudi rezultati na tekmo-
vanjih. Vse so že vrsto let v plesu, imajo 
predznanje, kar je zame kot trenerko 
lažje. Gradimo na temeljih od prej in 
hitreje napredujemo," je zaključila.

Ta konec tedna jih čaka 
svetovno prvenstvo, na katerem 
bodo branile naslov najboljših 
na svetu.
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POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98, 
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

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

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

hipnos@hipnos.si

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

kompletno pogrebno 
storitev.

27
let tradicije

27
let tradicije

Kolesar Andrej Žavbi iz Zbilj je prejel priznanje Kolesarske zveze 
Slovenije za posebne dosežke. Letos si je najprej privozil svetovni 
rekord na velodromu v vožnji na eno uro. Kasneje je osvojil dva 
naslova državnega prvaka ter dosegel več zmag v Sloveniji in tuji-
ni. Avgusta je postal svetovni prvak z vintage kolesi v St. Johannu, 
sezono pa zaključil z naslovom svetovnega prvaka v ekipni vožnji 
na svetovnem prvenstvu v Sarajevu. Udeležil se je trideset dirk, od 
tega je zabeležil kar dvajset zmag. M. B.

Za konec še svetovni ekipni prvak

Andrej Žavbi se je letos udeležil trideset dirk, od tega je zabeležil kar 
dvajset zmag. / Foto: Alenka Žavbi Kunaver

Javni zavod Sotočje Medvode je objavil javni poziv za predlaganje 
kandidatov za športna priznanja za leto 2021. Predmet poziva je 
izbor in podelitev priznanj najboljšim športnikom/-cam, športnim 
delavcem/-kam in jubilejem športnih društev v občini Medvode v 
letu 2021. Prijave je treba poslati s priporočeno pošto ali osebno 
dostaviti na naslov Javnega zavoda Sotočje Medvode. Rok za od-
dajo prijav je 3. januar 2022. M. B.

Javni poziv za športna priznanja

V Nordijskem centru Bonovec že nestrpno pričakujejo novo obra-
tovalno sezono, ki bo prinesla nekaj novosti. "Javni zavod Sotočje 
se je tesneje povezal s Smučarsko zvezo Slovenije ter se skupaj z 
domačim Nordijskim športnim društvom Medvode vključil v vse-
slovenski projekt Šolar na smuči, ki bo na Bonovcu potekal 9. in 
10. februarja 2022; dokupili smo nekaj nove opreme, da bo obra-
tovanje centra za naše uporabnike še prijaznejše ... Povpraševanje 
po obratovanju tekaškega poligona je že sedaj veliko, vendar smo 
se glede na izkušnje preteklih let odločili, da počakamo še kakšen 
dan oziroma obdobje stabilnejših temperatur. Glede na to, da sta 
vsa naša oprema in mehanizacija servisirani ter snežni topovi že 
locirani na poligonu, je lahko s tehničnim zasneževanjem tekaški 
poligon pripravljen v enem tednu. Seveda pa se najbolj veselimo 
naravne pošiljke snega, ki pripravo tekaškega poligona občutno 
olajša," je pojasnila Ines Iskra, vodja športnih programov v Javnem 
zavodu Sotočje. M. B.

Pripravljeni na novo sezono



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

Zavijte v vam najbližji Regia Center!
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Sodelujte v nagradni igri Regia!
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PE Vodovodna
Vodovodna cesta 93
1000 Ljubljana
T  01 589 14 50

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

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

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

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

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

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

Tehnični pregledi  |  Registracija  |  Homologacija  |
Zavarovanja  |  Prodaja in servis vozil
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080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

Želimo vam  
vesele božične praznike  

ter srečno in zdravo  
2022!

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Biatlonci so novo sezono svetovnega pokala začeli v Öster-
sundu na Švedskem, kjer so bili dva konca tedna. Kot edini 
iz medvoške občine je v reprezentanci Rok Tršan, saj je Lea 
Einfalt zaključila biatlonsko kariero.
Prve tekme se za Tršana niso izšle po željah. Manjka mu še 
tekaška pripravljenost. Takole je razmišljal pred sezono, v ka-
teri ima novega glavnega trenerja Janeza Mariča, s katerim 
sta včasih skupaj tekmovala: "Hitro sem se navadil na novega 
trenerja, ni bilo nobenih težav, vse je v redu. Treningov je bilo 
v pripravljalnem obdobju količinsko morda nekoliko manj, 
so pa bili opravljeni kvalitetno. Ur treninga je bilo manj, večji 
poudarek je bil na hitrem treningu, ki je bil težji. Nisem več 
najmlajši, bazo imam, tako da smo daljše, počasnejše treninge 
dali nekoliko na stran. Torej hiter trening in počitek v kombi-
naciji z močjo in streljanjem pri visokem utripu. Pripravljenost 
je dobra. Streljanje je kar dobro, manjka še občutek na snegu." 
Tršan je v slovenski sedemčlanski moški A-reprezentanci tretji 
najstarejši. "Mladi, ki prihajajo, so spodbuda, da skušaš biti še 

boljši. Izkušnje podeliš z njimi, jim pomagaš pri kakšnih stva-
reh. Je dobrodošlo, da se nam priključujejo," pravi. Na izbirnih 
tekmah pred sezono se ni najbolj izkazal. "Res ni bilo najbolje. 
Pred tem sem imel znova nekaj težav s hrbtom, tako da sem 
malo počival. Vemo, da je to rešitev za te moje težave," je poja-
snil. Zanj je sicer znano, da na treningih pokaže veliko več kot 
potem, ko gre zares. "Treninge bom poskušal prenesti tudi na 
tekme, druge ni. Upam, da mi bo čim prej uspelo. Moram se 
sprostiti, najti čim boljše občutke na smučeh. Cilj je biti boljši 
kot lansko sezono, približati se najboljšim rezultatom v karieri 
ali jih izboljšati. Če bom to dosegel, bom povsem zadovoljen," 
je še dejal biatlonec iz Valburge. Lani je bil enkrat na mestih, ki 
prinašajo točke, in sicer na 27. mestu, se je pa večkrat izkazal 
kot član štafete.
Letošnjo zimo so največji dogodek olimpijske igre, na katerih 
Tršan še ni bil.

Izboljšati najboljšo  
uvrstitev
Biatlonec Rok Tršan si želi boljše sezone, 
kot je bila lanska.

Rok Tršan si želi to, kar kaže na treningih, prenesti tudi na tekmo. 



MAJA BERTONCELJ

V Šoli zdravja so v sodelovanju z lokalnimi televizijami po-
novno začeli akcijo Telovadimo doma preko malih zaslonov. 
"Tako smo s skupnimi močmi šli naproti tudi tistim, ki niso 
vešči uporabe interneta oziroma ga sploh nimajo. Cilj nam 
je motivirati veliko prebivalcev k vsakodnevni skrbi za svoje 
zdravje, saj so omejitve zaradi zajezitve covida-19 žal še vedno 
aktualne. Tokrat smo poleg filma z jutranjo telovadbo Meto-
da 1000 gibov lokalnim televizijam ponudili še film Dihamo 
z naravo." Odzvalo se je kar nekaj lokalnih televizij, tudi TV 
Medvode. V Šoli zdravja organizirajo tudi telovadbo na plat-
formi Zoom, in sicer od ponedeljka do petka ob 8. uri. Na šte-

vilnih lokacijah po Sloveniji pa telovadba poteka v živo – tudi 
v medvoški občini, kjer se lahko pridružite trem skupinam 
(Center, Preska, Senica). Prva skupina je nastala pred petimi 
leti v Preski.

Telovadba v živo in  
na spletu

Telovadba poteka tudi v naravi, vsako jutro, ob vsakem vremenu; v 
Medvodah najdlje v Preski – že pet let. / Foto: arhiv skupine Preska

MAJA BERTONCELJ

Strelska sekcija Društva upokojencev 
Medvode šteje 19 članov in deluje pod 
mentorstvom Zdenka Freceta, ki vodi 
tedensko vadbo od septembra do juni-
ja, udeležbo na tekmovanjih pa se trudi 
organizirati Jani Jakič, ki sestavi ekipe, 

uskladi termine nastopov in prevoze na 
tekme. 
"Že več let se udeležujemo pokrajinskih 
tekem, kjer se že nekaj let uvrščamo med 
zmagovalce v osrednjeslovenski pokraji-
ni. Tokrat je bil uspeh popoln, saj smo 
zmagali v obeh kategorijah posamezno 
kakor tudi ekipno v absolutni konkuren-

ci med vsemi ekipami," je pojasnil Jani 
Jakič. Zmagovito ekipo so v sekciji se-
stavili Tatjana Britovšek, Mimi Jamnik, 
Nasta Adamovič, Boško Doneski, Zdenko 
Frece, Jani Jakič, Primož Urgl, Rado Laza-
revič, Dušan Mencej, Janez Kočar in Bra-
ne Križaj. Kot je še povedal Jakič, so za 
tokratni uspeh zaslužni vsi, posebno pa 
zmagovalca Tatjana Britovšek in Boško 
Doneski; slednji je imel s 181 krogi tudi 
najboljši rezultat tekme. 

Strelci še naprej uspešni

adventni popusti

WWW.BOKALSPORT.SI

VSE ZA SMUČANJE
IZKORISTITE UGODNO PONUDBO

Mestni trg 20

  04 51 12 880  
  031 681 018 

4220 Škofja Loka
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TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

SEZONSKA TEKAŠKA PAVZA

December je praviloma ležernejši me-
sec, ko se vsi izdatno sprostimo, se med 
seboj obiskujemo in obdarujemo ter do-
bro jemo ob praznično obloženih mizah. 
Človek se tega vzdušja hitro "naleze" in 
postane malo len. No, nekateri več časa 
izkoristijo za rekreacijo, tekači pa obi-
čajno še kar malo pavzirajo. Si tudi vi 
vzamete nekaj tovrstnega premora?
Zadnjič sem med vožnjo poslušal za-
nimiv podcast na temo tekaške pavze 

tistih, ki se ukvarjajo z rekreacijo. Do-
bro sem napel ušesa, ko je bilo govora 
o tem, kako je možno ta termin sploh 
uporabiti v rekreaciji. Ljudje se namreč 
rekreirajo predvsem iz veselja, sprosti-
tve, odklopa od vseh opravil ipd. Poraja-
lo se je torej vprašanje, zakaj bi potrebo-
vali oddih od nečesa takega.
Kasneje sem med tekom razmišljal o tem 
paradoksu in razlaga se mi je zdela smi-
selna. Pa vendar, moram stopiti v bran 
nekaterim, ki se vseeno s tekom ukvar-
jajo tudi z nekaj tekmovalnega naboja. 
Tisti klasični "sezonski odmor" je resda 
namenjen vsem resnim športnikom, saj 
vse leto skozi težke cikluse treninga po-
trošijo ogromno fizične in tudi psihične 
moči, vendar tudi amaterski tekmovalci 
so po eni strani enako zagrizeni in se na 
določene tekme zelo resno pripravljajo.
Najlažje bom zadevo opisal na primeru. 
Vzemimo, da se načrtno pripravljamo na 
največji tekaški dogodek v Sloveniji, Lju-
bljanski maraton, kjer si želimo doseči 
nov osebni rekord na poljubni razdalji. 
Če si želimo izboljšati čas, moramo seve-

da trenirati več in/ali pa intenzivneje kot 
leto prej. Pridno se začnemo pripravljati 
že poleti, ko se ne vdamo vročini in sopa-
ri, nato pa stopnjujemo intenziteto vse do 
kakšnega dobrega tedna pred dogodkom. 
Nato se odločimo, da telesu za en teden 
namenimo nekaj aktivne pavze, da aku-
mulira vse dražljaje in se v celoti obnovi. 
Uživamo, ko se vsak dan počutimo moč-
nejše in bolje pripravljene. Sledi še dan D 
– tekma. Odtečemo v okviru pričakovanj 
in izboljšamo svoj čas. Pri sebi si veselo 
rečemo: Vedno je lahko še bolje, ampak 
za to bo čas še drugo leto. Zadovoljni smo, 
nato pa se odločimo za premor, ki smo si 
ga zaslužili. Poznate takšen scenarij?
Sedaj sem pravzaprav deljenega mne-
nja. Obenem se strinjam s tem, da nam 
rekreacija ne sme biti v breme, temveč 
sprostitev. Po drugi strani pa povsem 
zagovarjam tudi zgoraj opisani pristop, 
ko človek za nekaj nameni več časa in 
energije, pri tem uživa, in je na koncu 
nagrajen z lastnim uspehom, nato pa si 
nameni zaslužen počitek. Ne nazadnje 
je tudi to zdravo, kaj menite?

V gibanju s Timotejem (31)
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.Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

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

Bi avto takoj?
Povprečna poraba goriva: 1,383 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 31,40 – 181 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 in mestnim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: http://qudal.com/SLOVENIA-621KD78 in http://qudal.com/SLOVENIA-620XM14.   
Izdajatelj si pridržuje pravico do tiskarskih napak. Slike so simbolne. Več informacij 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.

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

AKCIJA  ELEKTRIČNIH  VOZIL

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

AKCIJA  ELEKTRIČNIH  VOZIL

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

AKCIJA  ELEKTRIČNIH  VOZIL

Leto je naokoli in izbrana avtomobilska 
družba 61 novinarjev iz 23 držav letos že 
tradicionalno, od leta 1964, izbira naj-
prestižnejšo avtomobilsko nagrado, to 
je svetovni avto leta. Slovenijo pri izboru 
zastopa Sebastjan Plevnjak iz Avto ma-
gazina. Glasovanje je razdeljeno v dva 
kroga, prvi se je zaključil konec novem-

bra z izborom sedmih finalistov, drugi 
krog pa se zaključi 28. februarja 2022 z 
razglasitvijo zmagovalca.
Med 38 kandidati, ki ji je letos močno 
oklestila motena dobava zaradi po-
manjkanja polprevodnikov, so izbrali 
sedem avtomobilov, med katerimi je 
kar šest električnih. Ti so: Cupra Born, 

Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 
5, Kia EV6, Renault Megane e-Tech Elec-
tric, Škoda Enyaq in Peugeot 308, hibrid 
in edini predstavnik bencinsko gnanih 
avtomobilov. 
Spomnimo, letošnji avto leta je mali To-
yota Yaris, pred njim pa je bil Peugeot 
208 leta 2020.

In svetovni avto leta 2022 bo ...
Izbranih je sedem finalistov, zmagovalec bo znan 28. februarja 2022.
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MARJEŠKA PEHTA

Tokrat nadaljujem in zaključujem opise 
začimb, ki sem jih začela v novembrski 
številki. 

KURKUMA

Kurkuma je bila izjemno cenjeno zelišče 
že v indijski ajurvedski medicini, v kateri 
so jo uporabljali za težave s prebavo, čišče-
nje krvi, sečil, za zdravljenje ran, kožnih 
bolezni, uravnavanje holesterola … Vse 
bolj priljubljena pa postaja tudi v zahodni 
znanosti. Zaradi svojih sestavin je kurku-
ma izjemno močan antioksidant, študije 
pa dokazujejo, da celo zavira rast tumor-
skih celic. Strokovnjaki so še ugotovili, da 
lahko že samo s tem, da mastnim jedem 
dodajamo kurkumo in druga zelišča, ki 
veljajo za močan antioksidant, zmanjša-
mo možnosti za srčno-žilne bolezni. Ta 
namreč pomagajo uravnavati raven tri-
gliceridov in inzulina v krvi. Čajna žlička 
kurkume trikrat tedensko je optimalna 
mera, s katero boste ohranjali zdravje in 
se izognili nevarnostim. 

TIMIJAN

Težko si je predstavljati kontinentalno 
kuhinjo brez aromatičnega timijana. A 
nas predvsem zanima zaradi protimi-
krobnih učinkov. Timijan ali materina 
dušica je antiseptik, zato ima blagodej-
ne učinke na dihala in pomaga pri iz-
kašljevanju. Učinkuje tako, da topi sluz 

in pospešuje njeno izločanje v pljučih 
in želodcu ter ima razkužilno moč. Če 
imamo težave z grlom, ga pijemo tri-
krat dnevno po eno skodelico. Timijan 
uničuje tudi zajedavce, kot so gliste in 
trakulja, saj deluje protibakterijsko in 
protiglivično. Niža raven holesterola 
v krvi, prav tako pa pomaga pri nava-
dnem prehladu. Je lepe barve in prije-
tne arome. Čajna žlička svežega timija-
na ali četrtino do polovico čajne žličke 
suhega timijana uporabimo približno 
trikrat na teden. Timijan lahko tako kot 
cimet uporabite skorajda pri vsaki jedi. 
Dodajte ga piščancu, ribi ali zelenjavi. 
Za čaj timijan prelijemo z vrelo vodo, 
pustimo pet minut, precedimo in do-
damo limono in med. Potrebujemo 2 
žlički posušenega timijana (ali 1 žličko 
svežega), 500 ml vode, 1 limono, 2 žlički 
domačega medu.

INGVER

Ingver so uporabljali tako v starodavni 
kot v sodobni medicini, in sicer pred-
vsem za želodčne težave. Poleg tega so 
klinične študije dokazale, da pomaga 
zoper slabost, pospeši prebavo, varuje 
pred razjedami želodca in lajša bolečine 
(menstrualne, bolečine v mišicah, mi-
grene). Ingver je odlična izbira za vse, 
ki imajo osteoartritis ali kakšno drugo 
kronično vnetno stanje. Če ne jemlje-
te zdravil ali nimate omenjenih težav, 
potem lahko ingver uživate vsak dan. 
Zaradi svojega močnega okusa je nepo-
grešljiva začimba azijske in indijske ku-
hinje, a se po navadi uporablja v majh-
nih količinah. Poleg cimeta ga lahko 
dodate še v črni čaj z mlekom, odličen 

je za uporabo pri peki medenjakov, ko-
lačev in jabolčnih mafinov.

ČESEN

Česen lahko prepreči ponavljajoče se 
prehlade, preprečuje tudi tvorbo neka-
terih karcinogenov, ima tudi protivne-
tno in antibakterijsko delovanje. Dodaj-
te ga jedem, ki jih kuhate. Pojejte strok 
ali dva česna vsak dan, saj mu ne pravi-
jo zaman naravni antibiotik.

DROBNJAK

Drobnjak, ki ga imenujemo tudi kar "šni-
tloh", je začimba, ki raste skoraj na vsa-
kem vrtičku. Njegova stebelca so votla 
in njegov okus se preliva z okusom če-
bule in česna. Vrtiček nam krasijo tudi 
njegovi lepi cvetovi, ki so svetlo vijolične 
barve. Drobnjak ima veliko vitaminov C, 
A, B12, B2 … Je zelo zdravilen, še posebno 
za slabokrvne, pospešuje prebavo in od-
vajanje vode. V kuhinji uporabljamo ste-
belca, ki jih sesekljamo, in prav tako nje-
gove cvetove. Uporabljamo ga v solatah, 
juhah, jajčnih jedeh in v kombinaciji s 
skuto, dodajamo ga prelivom za solate in 
tudi v različne pekovske izdelke.

MAJARON

Majaron je prijetne arome in oplemeni-
ti marsikatero mesno jed in zelenjavne 
enolončnice. Lahko ga uporabljamo za 
čaj, saj krepi živčevje, spodbuja tek in laj-
ša težave dihalnih poti. Uporabljamo ga 
tudi v različnih eteričnih oljih, ki jih lah-
ko dodamo v masažne kreme, in si tako 
pomagamo pri zvinih, mišičnih krčih ...
Vesele praznike in veliko zdravja v 
letu 2022!

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Začimbe (2)

RAZGLED

Zgodnja zima
MAJA BERTONCELJ

Po topli jeseni, ko so se dnevne tem-
perature dolgo držale pri okrog desetih 
stopinjah Celzija in temperatura tudi po-
noči ni padla pod ničlo, je konec novem-
bra v goste prišla zima. Mnogi pravijo, 
da prezgodaj, saj v zadnjih letih snega 
do februarja ali marca nismo bili vajeni. 
Sneg s seboj vedno prinese delo in dru-
ge težave v vsakdanjem življenju. V doli-
nah smo se ga hitro znebili, v hribovitih 
delih občine pa so z njim imeli več dela. 
Dodatne padavine so tam nato snežno 
odejo še odebelile. Fotografija prikazuje 
greben Homa po nočnem sneženju.
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SUDOKU
sudoku_21_SOT_12
NALOGA

1 4 9
7 1

6 7 5 3 4
9 8 6

6 7
1 5 6

9 3 4 2 7
2 1
5 9

sudoku_21_SOT_12

REŠITEV

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

sudoku_21_SOT_12
NALOGA

149
71

67534
986

67
156

93427
21
59

sudoku_21_SOT_12

REŠITEV

184562793
239487615
675913842
918675234
562834179
347291586
891356427
726149358
453728961

Rešitev:

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

SMEH JE POL ZDRAVJA

POTOVANJE V AFRIKO 
"Zakaj si tako zaskrbljen?"
"Prihodnji teden odpotujem v Afriko."
"No, tega bi se moral pa veseliti."
"Strah me je. Slišal sem, da je tam sedaj v senci kar 40 °C."
"Kdo te pa sili, da bi moral biti ves čas v senci?"

OBISK 
"Marta, če ti po pravici povem, se mi danes res ne da k Novakovi-
ma na obisk," ugotavlja Marjan. 
"Marjan, tudi meni ni do tega," odgovori žena. "Ampak samo pomi-
sli, kako bi se Novakova razveselila, če naju ne bi bilo ..."
"Prav imaš. Greva!"

TEŽAVA Z VAZO 
Bil sem v muzeju in sem po nesreči razbil petsto let staro vazo. 
Pa so iz tega naredili tak problem, kot da bi bila vaza nova.

NI VEČ ZA IGRO 
"Otroci, ali se lahko z vami igram kavboje in Indijance?"
"Ne moreš, dedek! Si že skalpiran!"

Folklorniki in folklornice KUD Oton Župančič iz Sore so pretekli 
konec tedna pozirali pred fotografskim objektivom z namenom 
dokumentiranja oblek, v katerih nastopajo. Pravijo jim Finžgarjeva 
noša, ker so take, kot so jih v naših krajih nosili pred nekaj več kot 
sto leti. P. K. / Foto: Peter Košenina

Medvoščan Izidor Šušteršič (levo) je tudi v novi sezoni glavni 
trener A-ekipe paralelnih disciplin deskanja na snegu. V objektiv 
smo ga nasmejanega ujeli na predstavitvi pred sezono – v družbi 
našega izjemnega deskarja Žana Koširja. M. B. / Foto: Gorazd 
Kavčič

V Kulturnem domu Medvode so v okviru projekta Ta veseli dan 
kulture odprli razstavo Iz zgodovine, ki si jo ob predhodni najavi 
lahko ogledate v preddverju in avli. Ogledal si jo je tudi Roman 
Veras, med drugim predsednik KUD JaReM. M. B. / Foto: Tina Dokl

Ekipa Televizije Medvode je že trideseto leto zapored v sklopu Tedna 
Karitas predvajala oddajo Klic dobrote, v kateri vsako leto zbirajo 
tudi sredstva za tiste, ki jih potrebujejo. Tako je bilo tudi letos.  
M. B. / Foto: Iztok Pipan
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MAJA BERTONCELJ

V Javnem zavodu Sotočje Medvode so se pridružili akciji Po-
stani Božiček za en dan, in sicer z zbirnim mestom v Športni 
dvorani Medvode, kamor ste lahko dostavili darila. Akcija je 
trajala od 9. do 30. novembra. 
"Obdariti nekoga je nekaj najlepšega in zdaj imate prilo-
žnost, da s svojo angažiranostjo presenetite in razveselite 
otroka ali starostnika, za katerega trenutno sploh še ne ob-
stajate," so zapisali v povabilu za sodelovanje v akciji. Odziv 
je bil zelo dober. "Nad odzivom smo več kot navdušeni, saj 
se je zbralo 175 daril za ranljive mladostnike in starostnike, 
ki bodo kmalu na poti k obdarovancem. Akcija je dokaz, da 
imajo tudi občani Medvod veliko srce, kar je res dobrodošlo, 
zlasti v času epidemije in posledično pretiranega pomanjka-
nja socialnih stikov in razdora oziroma konflikta med raz-
lično mislečimi ljudmi, kar najbolj občutijo ravno ranljive 
skupine, ki so jim darila namenjena," je pojasnil Rok Tom-
šič, vodja mladinskih programov v Javnem zavodu Sotočje 
Medvode. Zahvaljujejo se vsem, ki ste sodelovali.

Zbrali sto petinsedemdeset daril
Uspešna akcija Postani Božiček za en dan

"Nad odzivom smo več kot navdušeni, saj se je zbralo 175 daril 
za ranljive mladostnike in starostnike, ki bodo kmalu na poti k 
obdarovancem," pravi Rok Tomšič (na fotografiji). 

MAJA BERTONCELJ, FOTO: PETER KOŠENINA

Po vaseh po medvoški občini je tudi letos potekalo miklavže-
vanje – večinoma v živo, v Sori pa so ga znova preselili na 
splet. Tako so se zaradi covida-19 odločili že lani. Ves teden 
pred prihodom Miklavža ste si lahko ogledali objave na to 
temo.
Predstavili so, kako so otroci pisali pisma, lepe misli in izde-
lali risbice sv. Miklavžu, v parku v središču Sore so postavili 
celo Miklavževo košarko, kamor so jih lahko oddali, Hudobe 
sorške so pokazale svoje smučarske spretnosti, angelski kri-
lati oktet pa, kako se pripravlja na prihod Miklavža. S tem 
so stopnjevali pričakovanje. Osrednja objava na družbenih 
omrežjih (FB in instagram Miklavž Sora) in na TV Medvode 
je bila na predvečer godu sv. Nikolaja (5. decembra) ob 17.17. 
V projektu so se povezali Hudobe sorške in člani KUD Oton 
Župančič Sora. "Lani smo bili nad odzivom prijetno presene-
čeni. Imeli smo več kot šest tisoč ogledov. Namen je ohranjati 
tradicijo in miklavževanje približati po domovih – ne samo v 
Sori, ampak tudi širše. V ta namen smo pripravili več objav 
na to temo. Imajo rdečo nit, sporočilo, da vselej prevladajo 
dobrota, dobra dela, prijaznost ..." pojasnjuje Primož Šušter-
šič, vodja projekta Miklavževanje v Sori. Za režijo je poskrbela 
Ana Veber, montaža in video sta delo Petra Šušteršiča, vodja 
Hudob sorških pa je Anže Plešec. 

Hudobe sorške si sicer želijo, da bi otroke v prihodnje znova 
lahko obiskali v živo. Pod tem imenom jih poznamo od leta 
1997 in takrat so sprejeli tudi odločitev za spremembo načina 
miklavževanja. Nič več niso hodili od vrat do vrat, ampak so 
ga pripravili sredi vasi, obogateno je bilo s kulturnim progra-
mom. In vsako leto je bil to tudi običaj s klasično uro začetka: 
17.17, ki se ohranja tudi na virtualnem miklavževanju. 

Virtualno miklavževanje v Sori
Skozi teden so objavili več posnetkov, v katerih so bili v glavnih vlogah Hudobe sorške 
in angeli, vrhunec pa je bil virtualni prihod Miklavža.

V času covida-19 se je ponekod tudi Miklavž preselil na splet. Še 
posebno otroci so se njegovega prihoda zelo razveselili.
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Četrtek, 9. december, ob 17.00   Klubu Jedro
BREZPLAČNA MOBI DELAVNICA 3D PRINTA

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Četrtek, 9. december 2021, ob 18.00  Dom krajanov Pirniče
ODPRTJE RAZSTAVE GLINA – KAKO SMO 4 LETA OBLIKOVALI GLINO  
IN KAKO JE GLINA OBLIKOVALA NAS

Likovna sekcija KUD Pirniče, 031 241 850 (Majda)

Petek, 10. december, ob 18.00  Kulturni dom Medvode
KINO DAN: BREZPLAČNI OGLED ANIMIRANEGA FILMA ŠKRATKI  
(SINHRONIZIRANO V SLOVENŠČINO)

Javni zavod Sotočje Medvode, rezervacija vstopnic na kultura@zavodsotocje.si

Petek, 10. december 2021, ob 19.30  Dom krajanov Pirniče
ABONMA OTH IN IZVEN: PETŽENSK.COM

KUD Pirniče

Petek, 10. december, ob 20.00  Kulturni dom Medvode
KINO DAN: BREZPLAČNI OGLED NORVEŠKEGA DRUŽINSKEGA FILMA 
MENJAVA BOŽIČKOV

Javni zavod Sotočje Medvode, rezervacija vstopnic na kultura@zavodsotocje.si

Sobota, 11. december 2021, ob 17.00  Dom krajanov Pirniče
ABONMA OTEHAJČEK IN IZVEN: ZGODBA O SNEŽAKU S SRCEM

KUD Pirniče

Četrtek, 16. december, ob 17.00  Klubu Jedro
BREZPLAČNA MOBI DELAVNICA 3D PRINTA

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Petek, 17. december 2021, ob 19.00  Kulturni dom Medvode

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT OB 45-LETNICI DELOVANJA

KD Simon Jenko lovski pevski zbor Medvode

Nedelja, 19. december 2021, ob 19.00  Športna dvorana Medvode

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE MEDVODE

KD Godba Medvode, info@godba-medvode.si

Nedelja, 19. december 2021, ob 20.00  Kulturni dom Medvode

BOŽIČNI KABARE Z GLAM SQUAD BURLESQUE

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Torek, 21. december 2021, ob 17.00  Knjižnica Medvode

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

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

Sreda, 29. december 2021, ob 17.00  različne lokacije 

Z DEDKOM MRAZOM PO MEDVODAH

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Sreda, 5. januar 2022, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

POTOPISNO PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV KNJIGE: POKLON HIMALAJI

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

Sreda, 12. januar 2022, ob 19.30  Knjižnica Medvode 

CIKEL DOMOZNANSKIH PREDAVANJ Z DR. JURIJEM ŠILCEM:  
LJUBLJANSKE SRAJCE

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

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete preko portala 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 decembru 2021 in januarju 2022
javni zavod sotocje medvode

ˆ

MAJA BERTONCELJ,  
FOTO: PETER KOŠENINA

Godba Medvode ima v svojem tradicio-
nalnem repertoarju nastopov tudi božič-
no-novoletni koncert. Lani so ga zaradi 
epidemije covida-19 preselili na splet, 
letos pa upajo, da jim ga znova uspe iz-
peljati v živo, v Športni dvorani Medvode.
Ob upoštevanju takrat veljavnih ukrepov 
bo potekal 19. decembra z začetkom ob 
19. uri. Program bo povezoval standup 
komik Jernej Celec. Znova pripravljajo 
zanimiv program, ki vključuje naslednje 
skladbe: Highway to hell, Venček sloven-
skih popevk, U2 on stage, Jump, jive and 
swing, Can't take my eyes of you, Grown 
up Christmas list, Medvoška, Military 
escort, Tam, kjer sem doma, Ljubim te, 
Slovenija in Silvestrski poljub.

Pripravljajo se na božično-novoletni koncert

Medvoški godbeniki upajo, da bodo razmere dovoljevale izvedbo njihovega tradicionalnega 
božično-novoletnega koncerta v živo. Zadnjega so imeli predlani.
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Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce, 3. nagrada: knjiga: Več kot sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 28. decembra 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Foto: Peter Košenina

www.gorenjskiglas.si  
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

MLADINSKE SOBE 
MAGNET  ... ko stanovanje 

    postane dom.

NOVO

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

MLADINSKE SOBE 
MAGNET  ... ko stanovanje 

    postane dom.

NOVO

Najboljše sobe v mestu
- 5  0    % 

          vzmetnica                  
        

pri nakupu otroške  

sobe

Srečno in udobno  
v letu 2022.

Kavarna Vanilija vas vabi tudi v zimskih mesecih. Za vas in vaše najdražje so  
pripravili izbrano ponudbo toplih zimskih napitkov izbranih okusov (vroča  
čokolada, kuhano vino, punč, hot gin, hot cosmo, winter rum ...). Posedite lahko 
v prijetni notranjosti kavarne ali na terasi, ki je ogrevana. V ponudbi imajo tudi 
čaje Damman, kavo Illy za domačo uporabo, bombonjere, čokolade in še in še, 
kar lahko v teh prazničnih dneh izberete tudi za obdarovanje.

Osebje Kavarne Vanilija se vam zahvaljuje za obisk in vam želi lepe 
praznike, v novem letu 2022 pa polno izbranih okusov.
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V Kavarno Vanilija na tople  
zimske napitke izbranih okusov



KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

NA cELOtEN NAKUp V 
V pONEDELjEK, 13. DEcEMbRA 2021.

*10% popust velja ob 
enkratnem nakupu v 
prodajalni MEDVODE 
ZADRUGA in ŽELEZNINA. 
popust ne velja za kmetijski 
repromaterial kot so semena 
(koruza, krompir, žita, 
poljščine), gnojila (mineralna 
25kg, foliarna 1l), krmila, ffs 
(250ml in več), lesni peleti, 
naftni derivati in gradbeni 
material. predviden je za 
prodajo v količinah, običajnih 
za gospodinjstva in ne velja za 
pravne osebe ter samostojne 
podjetnike. 

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

trg-zeleznina@kzmedvode.siODpRtO MED tEDNOM od 7. do 19. ure, SObOtE od 7. do 13. ure

UGODEN NAKUP - pONUDbA VELjA OD tORKA 14. DO SObOtE 31. DEcEMbRA (OZ. DO RAZpRODAjE ZALOG).

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

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

JABOLČNI
KIS, 1 liter

IDRIJSKI 
ŽLIKROFI 
PIRIH 

MEDVEDJA 
SALAMA 
KRAGELJ 

KOBARIŠKI 
ŠTRUKLJI, 

NJOKI, 
CMOKI 

NOVO

NOVO

NOVO

KOZJI JOGURT 
BEKA, 300 ml

SAMO
1,77€

DOMAČ PRAZNIČNI 
SLADKOLED

400 ml

SAMO
7,35€

SAMO
1,60€

SONČNICE
 1 kg

SAMO
1,47€

BOŽIČNA 
ZVEZDA

SAMO
3,45€

Želimo vam tople božične praznike v krogu družine 
in uspehov polno leto 2022.

LUČKE 
NOVOLETNE LED

-15%AKCIJA

KOPALNIŠKA
PREPROGA
65cm X 100cm

SAMO
4,99€

LOPATA 
ZA SNEG 
ERGONOMSKA

SAMO
16,99€

PODALJŠEK 5 
VTIČNIC 
Kabel 3 m

SAMO
5,90€
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