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SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega
glasa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski
glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: 
Silvana Knok, Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci
Rozman. Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica
priloge Maja Bertoncelj. Oglasno trženje: Jana Belovič,
telefon: 04/201-42-44, telefax: 04/201-42-13. E-pošta:
info@g-glas.si. Uradne ure: vsak dan od 8. do 19. ure.
Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., Kranj; Tisk: 
SET, d.d., Ljubljana. SOTOČJE številka 6 je priloga 55.
številke Gorenjskega glasa, 11. julija 2008. V nakladi
5500 izvodov jo dobijo vsa gospodinjstva v občini 
Medvode brezplačno.

Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode

Sotočje je redna priloga časopisa 

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis z bogato 
tradicijo, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1947, 
njegovi zametki pa segajo v daljnje leto 1900. Je 
poltednik, ki izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22 
tisoč izvodov. Je neodvisen, politično uravnotežen 
časopis z novicami, predvsem z vseh področij življenja
in dela Gorenjcev, pa tudi širše. Pišemo o vsem, 
kar ljudi zanima, ali kot pravimo: Gorenjski glas za vas
beleži čas. V dobrem in slabem.
Če vas poleg branja Sotočja zanimajo tudi novice 
z vse Gorenjske, vas vabimo k naročilu. Kot novemu 
naročniku vam bomo prve tri mesece časopis prinesli
brezplačno (če boste naš naročnik vsaj eno leto) in 
vas presenetili z darilom ter z drugimi ugodnostmi.
Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

Labod na dobravi Zbiljskega jezera
Foto: Maja Bertoncelj

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

Soglašam, da mi Gorenjski glas lahko pošilja
obvestila, ankete ipd.    

❏ DA         ❏ NE
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SETRING d.o.o. MEDVODE
Gorenjska cesta 50 a, 1215 Medvode

tel.: (01) 361 83 90, faks: (01) 361 83 92
e-pošta: setring@siol.net

V mesecu juliju ugoden nakup klim z montažo.

Obiščite nas v naši novi prodajalni na 
Gorenjski cesti 50 a (poleg rondoja)
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PICERIJA IN ŠPAGETERIJA

HARLEKIN
(PR’KRAL) NA VERJU

Nudi vsak dan v tednu
odlične pice, 
testenine in druge 
jedi po naročilu. 

☎ 0011//336622  1122  2200 PRIDI, POKUSI IN SPOZNAJ,
DA PICERIJA HARLEKIN JE NAJ, NAJ ...
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(od 21. julija do 3. avgusta bo lokal zaprt)

Delovni čas: od 8. do 19. ure, sobota: od 8. do 13. ure

PAPIRNICA IN KNJIGARNA,
FOTOKOPIRANJE

Medvoška cesta 3, 
BC MEDVODE
tel.: 01/361-72-80, 
fax: 01/361-72-85
www.citanka.com,
info@citanka.com

NOVO!
Sklepanje naročniških razmerij Amis:
Internet, telefonija, televizija
Več o ponudbi www.amis.net

AKCIJA

ZVEZKI ČITANKA 

v kompletu 

10 kosov* VSE ZA ŠOLO  

* ZELO UGODNE CENE 
OSTALIH POTREBŠČIN

N
O

VA
K

 J
O

ŽI
C

A 
s.

p.



Pogovor z županom
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Medvode - V mesecu, ko občina Medvode
praznuje občinski praznik, smo se pogovarjali
z medvoškim županom Stanislavom Žagarjem.
Kaj je zaznamovalo zadnje leto v občini? 

”Tisto, kar je najbolj pomembno, je, da smo
odplačali dolgove za velike projekte, kot je
športna dvorana ter prizidka k osnovni šoli
Medvode in Preska. Poravnati moramo le še
obresti iz teh dolgov. Veliko smo delali na dol-
goročnem planu občine, tudi na štiripasovnici.
Čeprav nekateri v občinskem svetu menijo dru-
gače, se na tem področju trudimo in vseskozi
pritiskamo na državo. Nismo stranka v postop-
ku, a kljub temu zahtevamo sestanke, zahteva-
mo, da nas seznanjajo, kako projekt poteka na-
prej. Trenutno je štiripasovnica v tej fazi, da se
pripravlja lokacijski načrt v merilu 1:1000, na
katerega dajemo pripombe. Koliko smo pri tem
upoštevani, pa je druga stvar. Gradnja štiripa-
sovnice proti Ljubljani je namreč državni pro-
jekt in nanj mi velikega vpliva nimamo. V za-
dnjem letu smo se ukvarjali tudi s problemati-
ko zagotavljanja prostih mest v vrtcu. Odprli
smo dva nova oddelka na Senici, enega bomo
tam odprli jeseni. Načrtujemo gradnjo dveh no-
vih vrtcev: v Smledniku in v Pirničah, saj tam
vrtec deluje v neprimernih objektih. Tudi sicer
gre največ denarja iz proračuna za družbene
dejavnosti. Zavedamo se, da bo še več potrebno
vlagati tudi v komunalno infrastrukturo. Za ka-
nalizacijo in vodovod po KS Zbilje in KS
Smlednik smo se prijavili na razpis za kohezij-
ska evropska sredstva in upamo, da bomo uspe-
li. Dokumentacijo smo oddali, rezultati pa
bodo znani prihodnje leto. Zaključili smo en
del kanalizacije v Vašah. Začeli smo z gradnjo
pločnika v Zbiljah, žal pa ne moremo pridobiti
vseh zemljišč in zato z gradnjo pločnika na pre-
ostalem odseku, ki je prav tako za pešce zelo
nevaren, ne moremo nadaljevati. Tudi na oskr-
bi z vodo smo veliko postorili, tako da nepokri-
tih con praktično ni več. ” 
Kaj je za vas osebno največji problem v ob-
čini?

”Eden večjih problemov je zagotovo ta, da
ljudje v Medvodah, v mestu blizu Ljubljane,
želijo investirati, pa jih od tega odvrača slaba
cestna infrastruktura, poleg tega ni lokacij za
širjenje obrtnih dejavnosti. Trudimo se z obrt-
no cono Jeprca, kjer gre za 12 hektarjev povr-
šin. Smo ena redkih občin, ki takšne obrtne
cone nima. Več proizvodnje, več dejavnosti se-
veda pomeni več denarja v občinski proračun
in posledično več možnosti investiranja in se-
veda več delovnih mest.” 
Kako pa kaže z obrtno cono na Jeprci?

”Tokrat smo bolj optimistični. Na ministrstvu
za okolje ne nasprotujejo več širitvi obrtne
cone. Zadržki so le še s strani ministrstva za
kmetijstvo. Tudi tam smo že imeli sestanek,
vendar še naprej ostro branijo svoja stališča, da
je slabo peščeno zemljišče, kjer pridelek priza-
dene vsaka mala suša, zemljišče prve kategori-
je. Na občinskem svetu sem bil vprašan, zakaj

občina ne kupuje zemlje v predvideni obrtni
coni. S čim jo naj pa kupujemo? V proračunu
denarja za nakup te zemlje ni. Poleg tega niko-
li nismo rekli, da bomo mi investitor obrtne
cone. Naša naloga je, da določimo pravila igre,
da določimo status tej coni, investitorji pa naj
bodo zainteresirani podjetniki, ki jih je zelo
veliko. Tako so ravnali tudi v večini občin dru-
god po Sloveniji in to je tudi najbolj logično.” 
Eden izmed problemov občine je, da še

nima centra za ločeno zbiranje odpadkov. 
”Za prvo predvideno lokacijo v okviru obrt-

ne cone na Jeprci so nas naravovarstveniki
opozorili, da bo to težko sprejemljivo in da se
lahko postopki sprejemanja dokumentacije za
obrtno cono prav zaradi zbirnega centra še bolj
zavlečejo, česar si zagotovo ne želimo, saj se
glede obrtne cone stvari že tako predolgo vle-
čejo. Zbirni center je bil nato v občinskem
prostorskem načrtu predviden v Preski, v bliži-
ni nekdanje Tekstilne, na kar so svetniki imeli
vrsto pripomb. Tudi meni osebno se izbor te
lokacije ni zdel primeren. Sedaj je center pred-
viden med Colorjem v Preski in podjetjem
Jarc, seveda le v primeru, da bo v dolgoročnem
planu to območje potrjeno kot obrtna cona.
Primerno lokacijo za zbirni center je resnično
težko najti. Ljudje povečini mislijo, da bo to
smetišče, da bodo kupi odpadkov, da bo smr-
delo in moteče za okolje. Na primer zbirni cen-
ter v občini Šenčur je dokaz, da temu ni tako.
Zbirni center je urejen. Različni odpadki se
tam samo zbirajo in se nato odvažajo naprej.
Občani bodo lahko kosovne odpadke, ki smo
jih sedaj odvažali dvakrat na leto, potem brez-
plačno kadarkoli odpeljali v zbirni center.
Upam, da ga bomo dobili čimprej.”
Kaj se dogaja z gradnjo mestnega središča?

”Investitor pravi, da bi se lahko gradnja začela
spomladi prihodnje leto. Moja želja je, da bi do

konca mandata dočakal vsaj polovico na novo
zgrajenega mestnega središča. Druga polovica
je žal še vedno v postopku denacionalizacije.
Morda nam bo uspel dogovor z investitorjem,
da nam za zmanjšani del komunalnega prispev-
ka zgradi dvojček k občinski stavbi. V sedanji
zgradbi prostora namreč primanjkuje. Nimamo
arhiva, potrebovali bi dostojno sejno sobo, ni
garaž. Težko pričakovani prostor bi v novi
zgradbi lahko dobile tudi politične stranke.” 
Kaj pomembnega letos še čaka vas in občin-
sko upravo?

”Nadaljevali bomo s postopki sprejemanja
prostorskega plana občine, zaključili nekatere
odprte komunalne projekte. Omeniti je treba še
pripravo načrta nove prepotrebne glasbene
šole, ki je predvidena poleg osnovne šole na
Svetju, ter projektov za razširitev dejavnosti
vrtca. Začeli bomo z gradnjo kanalizacije v
Preski - stari del in kanalizacije v Goričanah -
mimo gradu in nadaljevali z gradnjo vodovoda
v Smledniku. Pripravili bomo tudi proračun
občine za prihodnji dve leti.” 
Veliko je ugibanj o vaši morebitni kandida-
turi za volitve v državni zbor. Boste kandi-
dirali za poslanca? 

”Odgovora na to vprašanje še ne morem dati.
Iskreno povem, da se še nisem odločil. Povem
lahko le toliko, da imam več ponudb, tako z
desne kot z leve politične opcije. Leta 1996
sem v državni zbor že kandidiral in bil izvo-
ljen. Za to zaupanje sem ljudem še danes hva-
ležen. Vendar sem se takrat tej funkciji odre-
kel, predvsem na račun tega, da je bila občina
Medvode stara komaj eno leto in je bilo vse ne-
urejeno, vse na začetku, poleg tega sem imel
štiri majhne otroke. Kar se tega tiče, je sedaj
mnogo lažje. Odločil se bom kmalu, saj prav
veliko časa nimam več.”
Na podlagi česa se boste odločili?

”To bo moja osebna odločitev, na katero bo
zagotovo vplival odgovor, če sem pripravljen
hkrati opravljati dve funkciji in če bi ta nova
funkcija poslanca tako kot drugim županom
poslancem, pripomogla k razvoju občine. Ve
se, da občine, katere župani so tudi poslanci,
dobijo več državnega denarja, saj lahko več
”lobirajo”. V državni zbor me vleče tudi zara-
di večjega vpliva glede hitrejše gradnje štiripa-
sovnice. Seveda pa ne mislim, da bi se v parla-
mentu boril samo za razvoj občine Medvode, v
določeni meri pa zagotovo, s čimer ni nič na-
robe. Ne strinjam se s tistimi iz vrhov politič-
nih strank, ki pravijo, da župani ne bi smeli biti
poslanci, saj to ni korektno. Moje mnenje je,
da to pravijo le zato, ker jim župani na volitvah
delajo veliko konkurenco in potem oni ne bi
mogli biti dosmrtni poslanci, saj jim proporci-
onalni volilni sistem to omogoča. V tujini je
povsem normalno, da so župani tudi poslanci.
V Franciji je celo minister v vladi župan neke
občine. Zakaj želimo biti drugačni od ostale
Evrope, saj smo že tako vedno?”

Maja Bertoncelj

Še letos proračun za prihodnji dve leti
”Pomembno je, da smo odplačali dolgove za velike projekte, kot so športna dvorana in prizidka k osnovnima

šolama,” pravi medvoški župan Stanislav Žagar, ki se bo v kratkem odločil, če bo jeseni kandidiral za poslanca.

Medvoški župan Stanislav Žagar bo poletni dopust
preživel v prelepi Sloveniji.
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DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Sobota, Prireditveni prostor pri KOLESARSKA DIRKA ŠD Sora Gašper Kozjek 
23.08.2008 Hiši Kulinarike Jezeršek. NA OSOLNIK 2008 040/683 199 

Start ob 17. uri www.sdsora.com 

Sobota, Prireditveni prostor pri Otroška predstava ŠD Sora Primož Plešec
23.08.2008 Hiši Kulinarike Jezeršek, Mini teater, 031/223 782 

ob 17. uri OBUTI MAČEK www.sdsora.com 

Sobota, Prireditveni prostor pri POMEŽIK LUNI 2008, ŠD Sora Primož Plešec 
23.08.2008 Hiši Kulinarike Jezeršek, praznik kranjske klobase 031/223 782 

ob 19. uri ČUKI, PLESNO MESTO in www.sdsora.com 
FEŠTA BAND-velenjski trubači. 

Sobota, Prireditveni prostor pri TEKMOVANJE ZA POKAL COCKTA ŠRC Preska info@drustvo-srcpreska.si,
23.08.2008 Hiši Kulinarike Jezeršek, V TEKU NA TEKAŠKIH ROLKAH www.drustvo-srcpreska.si.

ob 16. uri IN ROLANJU
Prijave: do petka, 22.08.2008, 

do 12. ure na naslov: 
Športno društvo ŠRC Preska, 
Kalanova 5, 1215 Medvode ali 

na e-pošta: info@drustvo-srcpreska.si.

Od 24. do Bohinj Športni tabor ŠRC Preska Prijave zbiramo 
28.08.2008 BOHINJ do zapolnitve mest na: 

info@drustvo-srcpreska.si,
več o taboru na: 

www.drustvo-srcpreska.si.

Pon. - Čet. Zg. Pirniče - župnijski dom, ORATORIJ, ŽUPNIJA PIRNIČE Župnijski urad Pirniče, 
25. - od 9. do 15.30 ure učinkovita in kakovostna izraba Zg. Pirniče 74 b Anton Markelj - župnik
28.08.2008 prostega časa 01/362 11 71

Petek, MKC Medvode, ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV MKC MKC Medvode mkc.medvode@siol.net
29.08.2008 ob 19. uri POLETNIH USTVARJALNIC-

PREGANJALK DOLGČASA

zaključna predstavitev za starše in širšo 
javnost, kjer bodo otroci razstavili, odigrali 

ali predvajali produkcije poletnih ustvarjalnic.

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na informacijski center, ki deluje v sklopu turistične-
ga biroja Medvode. Za redno številko Sotočja, ki izide vsak drugi petek v mesecu, je potrebno oddati objavo do 30. v mesecu na naslov:
TURISTIČNI BIRO MEDVODE, Cesta ob Sori 13, SI - 1215 Medvode, e-pošta: ti-biro@medvode.si, WWW: www.tzm.si 

Prireditve avgust 2008

Medvode - V počastitev občinskega prazni-
ka, ki ga občina Medvode praznuje 6. julija,
na rojstni dan Jakoba Aljaža, je 3. julija v mali
telovadnici Športne dvorane Medvode poteka-
la slavnostna seja občinskega sveta, ki jo je
odprl župan Stanislav Žagar, slavnostni govor-
nik pa je bil podžupan Leopold Knez. Na
dnevnem redu seje, ki jo je popestril kulturni
program, je bila ena sama točka: podelitev le-
tošnjih občinskih priznanj. O nagrajencih je
odločala neodvisna Komisija za priznanja.

”Komisija se je odločila, da bo pri presoji
posameznega predloga upoštevala določene
kriterije: čas prebivanja v občini, čas delova-
nja na področju, za katerega se priznanje
predlaga, intenzivnost in uspešnost dela, mo-

tivacija za delovanje na področju in neplača-
na dejavnost. Razlog, da se je komisija odlo-
čila za sprejem kriterijev, je zlasti ta, da ji
omogoči med več kandidati za priznanje naj-
bolj optimalno odločitev,” je pojasnil Andrej
Rebolj, predsednik Komisije za priznanja.
Kot je povedal, so prejeli štirinajst predlogov,
dva nista bila popolna, zato ju komisija ni ob-
ravnavala. Obravnavala je predloge dvanaj-
stih kandidatov in odločila, da se priznanje
podeli sedmim, in sicer dvema medaljo
(Aleksandru Bartolu in Zavodu Kabelska te-
levizija Medvode) in petim plaketo (Doranu
Konjarju, Brigiti Juvan, Francu Jezeršku, An-
tonu Bohincu in organizaciji Zveze borcev
NOB Medvode).

V imenu prejemnikov priznanj se je zahvalil
Franc Jezeršek: ”Zahvalil bi se tistim, ki ste
opazili naše delo, tistim, ki ste oblikovali
predloge in jih poslali komisiji, tudi občinske-
mu svetu in županu, občinski upravi, ki so ob-
likovali in sprejeli ta odlok, da je podeljevanje
takšnih priznanj možno. Priznanje bi delil tudi
s tistimi, ki so bili tokrat nehote spregledani.
Moram reči, da sem prijetno presenečen, da so
tako komisija kot predlagatelji izbrali med
vsemi pomembnini ustvarjalci našega okolja
tudi gospodarstvenika. Zagotovo je to neka
prelomnica v podeljevanju priznanj v Medvo-
dah in prav je tako. Namreč, najprej je treba
ustvariti, da lahko potem tudi delimo.” 

Maja Bertoncelj

Sedem občinskih nagrajencev
Po odločitvi Komisije za priznanja je bilo letos podeljenih sedem občinskih priznanj: dve medalji in pet

plaket. Prejeli štirinajst predlogov.
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Aleksander Bartol je bil znan kot dolgoletni
ustvarjalec na različnih področjih življenja v
Medvodah in tudi širše. Po vseh svojih močeh
in predvsem prostovoljno si je prizadeval, da
so bili kraji v občini Medvode prijazni in lepo
urejeni, ne le za krajane, ampak tudi za obisko-
valce, ki te kraje obiščejo. 

Kot vaščan vasi Sora, je še posebej aktivno
sodeloval v organih Krajevne skupnosti Sora.
V zadnjih dvajsetih letih je aktivno sodeloval
na komunalnem področju, na primer pri asfal-
tiranju cest, vkopavanju električnih vodov,
gradnji telefonskega omrežja, razširitvi poko-
pališča in gradnji mrliških vežic. 

S svojim delovanjem in zgledom si je priza-
deval ustvariti pravo podobo krajev z naravno
in kulturno dediščino. Z bogatimi življenjski-
mi in poklicnimi izkušnjami kot sindikalni de-
lavec, je številnim občanom pomagal z nasveti
s področja delovne zakonodaje, pa tudi z dru-
gimi nasveti.

Bil je dolgoletni ustvarjalec turistične podo-
be Medvod. Zlasti od ustanovitve občine Med-
vode je bil vodilni sooblikovalec prave ”turi-

stične podobe in ponudbe”. Kot član občinske-
ga sveta občine Medvode je bil večkrat imeno-
van za predsednika odbora za turizem in go-
stinstvo in v tej pomembni vlogi je sodeloval
tudi pri ustanavljanju Turistične zveze Medvo-
de, bil pa je tudi pobudnik za ustanovitev več
turističnih društev na območju občine. 

Nenehno je dajal pobude, ki jih je po svojih
močeh tudi skušal uresničiti, predvsem za pri-
jaznejšo podobo krajev in vasi v občini Med-
vode. Bil je pobudnik za označevanje po-
membnih turističnih lokacij v Medvodah, izda-
jo krajevnega zemljevida, pripravo turističnega
kataloga in tipologije napisov ter izdelave turi-
stičnih panojev.

Dejavno je bil vključen v organe Turistične
zveze Slovenije, kjer je deloval v Komisiji za
ocenjevanje turističnih krajev v sloganu ”Moja
dežela - lepa in gostoljubna”. Njegovo delo je
pripomoglo, da je bilo delo odbora za turizem
in gostinstvo deležno visokih turističnih pri-
znanj v državi.

V imenu Aleksandra Bartola je priznanje
prevzela njegova žena.

Njegovo področje je bilo turizem
Pokojni Aleksander Bartol iz Sore je za dolgoletno delo na različnih področjih družbenega, gospodarskega

in političnega življenja v občini Medvode, zlasti še na področju ustvarjanja turistične podobe Medvod, prejel
medaljo občine Medvode. 

”To je priznanje za tiste pionirje, ki so začeli
s kabelsko televizijo in seveda za vse, ki so kon-
tinuiteto držali do danes. Upam, da bomo
uspešni še naprej. Gre za zelo razvejan sistem,
ki jih je v Sloveniji malo, ali jih sploh ni. V tem
času smo ga predali v upravljanje upravljalcu,
ki je sistem obnovil, tako da je postal dvosme-
ren. S posodabljanjem sistema si sedanje vod-
stvo kabelske televizije prizadeva v lokalno
omrežje povezati vse javne ustanove ter organi-
zacije in omogočiti komunikacijo med organi
lokalnih skupnosti in občani. To lahko prispeva
k izboljšanju kakovosti bivanja v občini,” je po-
vedal Janez Strojan, predsednik Sveta Kabel-
ske Televizije Medvode, na vprašanje, ali so
priznanje pričakovali, pa odgovoril: ”Malo smo
bili presenečeni, vseeno pa smo upali, da bomo
prišli v ožji izbor, tudi zato, ker letos praznuje-
mo 20. obletnico obstoja.”

Prav letos je namreč minilo 20 let od priklju-
čitve prvih naročnikov na kabelski sistem
Medvode. Takrat je bila začrtana pot sedanje-
ga Zavoda kabelske televizije Medvode, ki je
nasledil prvotni odbor za izgradnjo telefonije
in kabelske televizije v Medvodah. V leto
1985 sega ideja o vzpostavitvi sodobnega tele-
fonskega omrežja v občini Medvode in vzpo-

redno z njim kabelskega sistema ter ideja o
vzpostavitvi lokalne televizije. K izgradnji no-
vega telekomunikacijskega in televizijskega
sistema so aktivno pristopili posamezniki in
krajani takratnih krajevnih skupnosti, ki so v
začetku vodili aktivnosti za izgradnjo kabel-
skega sistema. 

Drugo področje Zavoda KTV Medvode pa je
Televizija Medvode. Ta deluje od leta 1988, z
rednimi informativnimi oddajami pa vse od
novembra 1990. Sodelavci televizije Medvode
od takrat zagotavljajo pluralno, demokratično
in strokovno uredniško in novinarsko poroča-
nje. Prepoznana je kot del lokalne skupnosti in
uživa zaupanje lokalnega prebivalstva. Infor-
mativna oddaja TV Medvode je bila ocenjena
kot najboljša med informativnimi oddajami
lokalnih in regionalnih televizij Slovenije na
edinem dosedanjem srečanju medijev te vrste.
Svoje delovanje prepleta z društvi, šolami in
drugimi organizacijami, mnogokrat tudi na
tak način, da pomaga oblikovati posamezne
dogodke in prireditve, sodeluje pri humanitar-
nih akcijah zbiranja pomoči, arhiv televizije
Medvode pa je pomemben za ohranjanje poro-
čil o dogodkih za zanamce.

Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Aleksander Bartol je bil dejaven na različnih področjih. 

Medalja ob dvajsetletnici obstoja
Medaljo občine Medvode je za uspešno 20-letno delo pri izgradnji kabelskega sistema ter delovanja 

Televizije Medvode prejel Zavod Kabelska televizija Medvode.

V imenu Zavoda Kabelska televizija Medvode je 
priznanje prevzel Janez Strojan, predsednik Sveta 
Zavoda.
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Brigita Juvan je umetnica, ustvarjalka. Živi v
Pirničah, kamor se je z Zgornjega Brnika pri-
možila leta 1961, na Primoževo domačijo. Tam
si je ustvarila družino. Čeprav kmečka gospo-
dinja, si je prvo rezbarsko orodje priskrbela
leta 1972 in začela ustvarjati. S tem se je odprl
njen umetniški svet. 

”Sploh si nisem mislila, da delam že toliko
let. V vseh teh letih sem veliko napredovala.
Prav vsako leto se pozna. Ustvarjam za dušo in
za hobi. Sem samoukinja. Nikoli me ni nihče
nič učil, prav tako nikogar ne skušam posne-
mati. Ko smo se vselili v hišo, ni bilo denarja,
da bi kupila kaj lepega, kakšen dodatek, pa
sem začela ustvarjati sama. Je pa to verjetno
malce v rodu, saj so bili že moja mati deklica
za vse,” se začetkov spominja Brigita Juvan,
ki pri svojem delu uporablja najrazličnejše ma-
teriale: ”Poskusila sem delati v glavnem že z
vsemi materiali, najraje pa imam les. Z lesom
delam že od leta 1978. Res je sicer, da pri tem
roke kar precej trpijo.”

Na njenem umetniškem področju se najbolj
vidno odraža prav rezbarstvo. Zanimivi so nje-
ni rezljani okvirji za tematsko različna umetni-

ška dela. Neponovljive skulpture svetnikov,
dvanajstih apostolov, ki varujejo pirniško cer-
kev Marije Vnebovzete, ki so njeno prvo večje
delo, ter mnoge druge stvaritve bodo trajna za-
puščina, ki predstavlja pomemben del naše
kulturne dediščine. Njene skulpture krasijo še
cerkev svetega Križa v Spodnjih Pirničah s ki-
poma dveh angelov, cerkev Janeza Krstnika na
Zgornjem Brniku krasi kip svetega Marka z le-
vom, sveti Florijan krasi gasilski dom v Mav-
čičah, kip svetega Mihaela pa je na Šmarni
gori. 

Svoje, predvsem rezbarske mojstrovine, rada
tudi podari. Z denarjem, ki ga zbere na razsta-
vah svojih del s prostovoljnimi prispevki in
prodajo del, pomaga društvu Barka iz Zbilj in
humanitarnemu zavodu Vid iz Kranja. ”Veliko
stvari naredim brezplačno, tudi za dobrodelne
ustanove,” pravi Juvanova, ki v delavnici pozi-
mi preživi skoraj ves dan, poleti, ko je tudi dru-
gega dela dovolj, pa malo manj. ”Če nimaš vo-
lje, da bi cel dan sedel in ustvarjal, boš malo
naredil,” pove za konec.

Maja Bertoncelj,
foto: Gorazd Kavčič

Umetnica, ki ima najrajši les
Brigita Juvan iz Spodnjih Pirnič je plaketo občine Medvode prejela za izjemno uspešno delo na področju

kulturnega ustvarjanja in ljudske umetnosti. Dala je tudi velik prispevek na dobrodelnem področju. 
”Poskusila sem delati v glavnem že z vsemi materiali, najraje pa imam les,” pravi Juvanova.

”Občinsko priznanje pomeni, da sem v vseh
teh letih prav delal. Nad priznanjem sem bil
presenečen,” je povedal Doran Konjar, Smle-
jec že od rojstva, ki je v domačem kraju de-
javen na različnih področjih. Konec sedemde-
setih let je bil aktiven na komunalnem po-
dročju v Krajevni skupnosti Smlednik, pozne-
je je začel aktivneje delati v PGD Smlednik in
TOD Smlednik, občasno tudi v KUD Smled-
nik in pri individualnih gradnjah krajanov.
Leta 1998 je prevzel funkcijo predsednika
TOD Smlednik, od leta 2001 pa je aktiven tudi
v Turistični zvezi Medvode.

”Težko je odgovoriti, koliko akcij za oživ-
ljanje starega gradu je organiziral in se jih tudi
udeležil. Bil je eden izmed glavnih pobud-
nikov dokončne obnove in osvetlitve Kalvari-
je. Število njegovih ur poznajo samo tisti, ki
so dnevno spremljali spremenjeni videz
Kalvarije v letih od 1999 do 2001. Vedno je
želel delati predvsem na področju komunale
in turizma. Zato, da bi ti dve področji čim bolj
prispevali k razvoju kraja, je kandidiral na
občinskih in krajevnih volitvah. Je član sveta
KS Smlednik in predsednik Komisije za ko-
munalo pri svetu KS. Leta 2003 je postal

predsednik gradbenega odbora za izgradnjo
mrliških vežic v Smledniku. S svojo prizade-
vnostjo, odgovornostjo in delom je pripo-
mogel, da je bilo v letu 2005 odprtje mrliških
vežic, ki jih je kraj nujno potreboval. Us-
pešnost njegovega dela se je izrazila tudi prek
priznanj, ki jih je bil deležen kraj: bronasto in
posebno priznanje Turistične zveze Slovenije
v okviru akcije Moja dežela - lepa in gos-
toljubna, bronasto priznanje, kot pogoj za
udeležbo na Evropskem ocenjevanju, kjer si je
lani Smlednik s sodelovanjem s KS Smlednik
in občino Medvode prislužil srebrno priznan-
je na tekmovanju Entente florale Europa. Od
maja 2003 je zaposlen v OŠ Simona Jenka v
Smledniku. V tem času je šola dvakrat prejela
priznanje za najlepše urejeno šolo v tek-
movanju Moja dežela, lepa in gostoljubna,” so
o Konjarju zapisali predlagatelji. Kot pravi, bo
na področju turizma aktiven še naprej: ”Tu-
rizem je zame vse: od urejenih cest, razsvet-
ljave, urejenih spomenikov, okolice. V
prizadevanju za čimboljšo urejenost bom v
kraju aktiven še naprej.”

Maja Bertoncelj, 
foto: Gorazd Kavčič

Dela za urejenost kraja
Doran Konjar iz Smlednika je plaketo občine Medvode prejel za tridesetletno delo v dobro domačega 

kraja, za njegova prizadevanja na komunalnem in turističnem področju. 

Brigiti Juvan občinsko priznanje veliko pomeni.

Doran Konjar je prejel plaketo občine Medvode. 
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”Občinsko priznanje vsakemu prejemniku
veliko pomeni, tako tudi meni. Človek je ob
prejemu priznanja vedno presenečen, saj ne
pričakuješ, da te ljudje vidijo tudi s tega zorne-
ga kota. Vendar je to presenečenje lepo in pri-
jetno,” pravi Franc Jezeršek, znani podjetnik
iz Sore, rojen sicer v Poljanski dolini, ki si je
kot mlad fant najprej pridobil gostinsko izobra-
zbo na Bledu, nato pa svoje znanje, izkušnje in
veselje do poklica prenašal na svoje učence in
učenke v gostinskem centru v Ljubljani. V
Soro, kjer sta z ženo zgradila dom in ustvarila
družino, je prišel v začetku sedemdesetih let
prejšnjega stoletja.

Vključil se je v delo vaškega odbora v Sori in
ob nastanku Krajevne skupnosti Sora začel de-
lati na področju komunale. Z letom 1981 je v
Sori in v svoji poklicni karieri pognal močan
razvojni cikel - kot gospodarstvenik, obrtnik in
podjetnik. Začel je s pripravo in razvozom ma-
lic, prešel na dejavnost cateringa in organizaci-
jo celovite gostinske ponudbe na različnih pri-
reditvah. V dobrem desetletju je zasnoval dru-
žinsko podjetje Jezeršek in zgradil Hišo kuli-
narike. Vsebina je bila zasnovana na vrhunskih
kulinaričnih prireditvah in sprejemih za najza-
htevnejše potrebe domačih in tujih partnerjev

ter organizaciji protokolarnih sprejemov. Taka
srečanja tudi oživljajo in utrjujejo zgodovinsko
pomembnost Sore in občine Medvode. 

Dejaven in prisoten je tudi drugod: pri domu
krajanov v Sori, v gasilskem domu v Sori, pri
donacijah, pri komunalnih delih, kot gasilec,
pri obnovi cerkve, srečanjih s krajani. 

”Gre za dve zelo pomembni stvari: eno je
življenje in delo v kraju, tudi v društvih in v
krajevni skupnosti, drugo pa je podjetništvo.
Menim, da sem kot podjetnik v kraju Sora, v
občini Medvode in tudi širše dal nek doprinos
k življenju. Predvsem sem ponosen na to, da se
je ob meni in mojih sodelavcih izučilo veliko
mladih kadrov,” pravi Jezeršek ter dodaja:
”Redno zaposlenih imamo 34 ljudi, poleg tega
seveda tudi kar nekaj učencev iz gostinskih šol
v Radovljici in Ljubljani. Odlično sodelujemo
z Višjo gostinsko šolo iz Maribora in z Bleda.
Imamo še občasne zunanje sodelavce, tako da
gre kar za velik kolektiv. Kar se tiče načrtov za
v prihodnje: vsak dan je nov dan in vsak dan je
nova zgodba. Pri nas je vsaka zgodba, vsaka
prireditev unikatna, ki jo je treba speljati po
najboljših močeh.”

Maja Bertoncelj, 
foto: Gorazd Kavčič

Priznanje za gospodarstvenika
Franc Jezeršek iz Sore, uspešen gospodarstvenik in ustvarjalec vizije lokalnega okolja, je za pomemben

prispevek k razvoju in kakovosti življenja v občini prejel plaketo občine Medvode.

Potem ko je Anton Bohinc v začetku letoš-
njega leta prejel plaketo Športne zveze Med-
vode za življenjsko delo na področju športa, je
ob občinskem prazniku dobil še plaketo obči-
ne Medvode. ”Obe priznanji mi veliko pome-
nita, predvsem zato, ker sem ju prejel od ljudi,
s katerimi sem delal in vesel sem, da to moje
delo znajo ceniti,” je povedal Anton Bohinc,
ki je sicer prejel že vrsto različnih priznanj.
”Plaketa Športne zveze in občinska plaketa sta
priznanji, ki ju postavljam ob bok srebrni me-
dalji s kadetskega košarkarskega prvenstva ne-
kdanje Jugoslavije v Splitu. Z ekipo Ilirije smo
bili drugi za Jugoplastiko. Ta tri priznanja mi
od vseh pomenijo največ,” še pojasni.

Športna kariera Antona Bohinca se je v TVD
Partizan Medvode začela pri orodni telovadbi,
nadaljevala pa v košarki. Še preden je prene-
hal z aktivno košarkarsko kariero, je začel s
trenersko. Najprej je treniral učence OŠ v Pre-
ski in z njimi na Pionirskem festivalu leta 1967
osvojil peto mesto. V tem času je treniral tudi
pionirsko ekipo Partizana Medvode. Leta 1977
je postal trener podmladka v košarkarskem
klubu Ilirija iz Ljubljane ter hkrati vodja ko-

šarkarske šole, kar je bil skoraj devet let. Z
ekipo Ilirije je dosegel vrsto uspehov na pio-
nirskih in kadetskih tekmovanjih v Sloveniji in
takratni Jugoslaviji. V letih 1982 do 1984 je
bil trener slovenske reprezentance, ki je nasto-
pala na Igrah treh dežel in dvakrat z ekipo
osvojil prvo mesto in enkrat drugo mesto. Po
vrnitvi v Medvode leta 1986 je začel z delom
upravitelja športnih objektov in sekretarja Par-
tizana Medvode. Obenem je prevzel košarkar-
je vseh starostnih skupin. 

Bil je med ustanovitelji Športne zveze Med-
vode, aktivno je sodeloval pri pripravi aktov
za njeno ustanovitev in bil sekretar zveze vse
do upokojitve. To delo pa opravlja tudi še na-
prej. V tej funkciji je vodil vsa šolska športna
tekmovanja, bil pa je tudi eden najbolj priza-
devnih za oblikovanje pravilnika za vrednote-
nje športnih programov v občini Medvode.
Med ljudmi je poznan kot neutruden, skrben
in vesten človek, ki je ves čas živel s športom
in nenehno iskal nove poti in ideje za delo.
Športu v Medvodah je s svojim dolgoletnim
delom pustil neizbrisen pečat.

Maja Bertoncelj, foto: Gorazd KavčičAnton Bohinc, prejemnik plakete občine Medvode

Franc Jezeršek je ponosen na to, da se je ob njem in
njegovih sodelavcih izučilo veliko mladih kadrov.

Življenje posvetil športu
Anton Bohinc iz Medvod je za uspešno delo na področju športa prejel plaketo občine Medvode. 
”Plaketa Športne zveze in občinska plaketa sta priznanji, ki ju postavljam ob bok srebrni medalji 

s kadetskega košarkarskega prvenstva nekdanje Jugoslavije,” pravi Bohinc.
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Občinska borčevska organizacija bo letos
praznovala 60-letnico obstoja. Prizadevala si je
delovati tako, da so se ohranjale in negovale
vrednote partizanskega boja. Ustanovljena je
bila leta 1948, neposredno potem, ko je bila
ustanovljena republiška krovna organizacija.
Kot samostojna občinska organizacija je delo-
vala do priključitve občine Medvode k občini
Ljubljana Šiška, v njej pa kot krajevna organi-
zacija v njenem sestavu. Od ustanovitve Obči-
ne Medvode dalje znova deluje kot samostojna
organizacija, povezana neposredno v Zvezo
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.
Notranje je razdeljena še po krajevnem načelu
s svojimi odbori in sicer: Medvode, Preska,
Vaše-Goričane, Sora, Trnovec-Topol, Pirniče
in Smlednik. Njeno delovanje temelji na pro-
gramu in usmeritvah Zveze združenj borcev za
vrednote NOB. Ima status nepolitične in hu-
manitarne organizacije.

V imenu organizacije je priznanje sprejel
predsednik Jakob Gaber: ”To priznanje za
našo organizacijo pomeni, da dobro delamo.
Delamo v dobro članov in vseh občanov.
Organiziramo proslave, spomnimo se naših

padlih, vsako leto imamo komemoracije na
Katarini, v Sori, na Senici, v Preski in 31.
decembra v gramozni jami. V prvi vrsti pa
je naša vloga skrbeti za članice in člane, ki
jih imamo trenutno 240. Povprečna starost
je namreč skoraj 85 let. Občasno jih obišče-
mo, ob izteku leta pa tudi skromno obdaru-
jemo.”

Občinska organizacija Zveze borcev NOB
Medvode je bila tudi eden izmed pobudnikov
za izvedbo projekta snemanja filma o življenj-
ski poti legendarnega poveljnika partizanskih
enot NOV Slovenije, narodnega heroja Franca
Rozmana - Staneta. Projekt je bil leta 2006
uspešno predstavljen slovenski javnosti in po-
meni pomemben prispevek za zgodovino NOB
in zgodovino graditve samostojne države Slo-
venije. 

Občinski organizaciji Zveze borcev NOB
Medvode so plaketo podelili  za 60-letno us-
pešno delo pri ohranjanju tradicije NOB in
delo na področju družbenih dejavnosti v obči-
ni Medvode.

Maja Bertoncelj, 
foto: Gorazd Kavčič

Pomembna je skrb za člane
Plaketo občine Medvode je prejela organizacija Zveze borcev narodnoosvobodilnega boja Medvode za

pomemben prispevek k zgodovini NOB in gradnji samostojne države Slovenije. 

V spomin na Jakoba Aljaža
Slovesna akademija pred Aljaževo hišo v Zavrhu. Gorniški klub Jakob Aljaž letos za prehojeno pot Od

doma do doma podelil 38 častnih znakov. Po akademiji sveta maša na Šmarni gori.

Zavrh - Gorniški klub Jakob Aljaž je ob obletnici rojstva Jakoba
Aljaža pripravi slovesno akademijo s kulturnim programom in razsta-
vo. Podelili so častne znake tistim, ki so prehodili Aljaževo pot Od
doma do doma, pot od Aljaževe rojstne domačije v Zavrhu pod Šmar-
no goro do Aljaževega doma v Vratih. Letos praznujemo deseto oblet-
nico te poti. 

”Podelili smo 38 častnih znakov, od tega je bilo 12 takšnih, ki so pot
prehodili prvič. V dosedanjih letih je pot 312 krat prehodilo 172 pla-
nincev,” je povedal Janez Kocjan - JanKo iz Medvod, tajnik Gorni-
škega kluba Jakob Aljaž. Med tistimi, ki so letos prejeli častni znak, so
bili tudi Medvoščani: Tatjana Burgar iz Zbilj, Ljudmila Cvek iz
Medvod ter Štefanija in Milan Petač iz Zg. Pirnič. Slednja sta Alja-
ževo spominsko pot prehodila že osmič. Enkrat več jo je prehodil
Franci Košir iz Rateč: ”Aljaževa pot mi je zelo pri srcu in najbolj pri-
jetna točka na poti je prav Šmarna gora in Aljaževa rojstna hiša v Za-
vrhu. Te kraje sem prvič obiskal prav zaradi te poti in rad se vračam.
V teh letih sem sledil tudi obnovi hiše in čestitke vsem, ki so obnovo
vodili.” Rekorder Aljaževe poti je sicer Janez Kocjan, ki je pot kot edi-
ni prehodil enajstkrat. 

Po poti vas od lanskega leta vodi dopolnjeni vodnik. ”Lani nam je s
pomočjo Mitja Ljubeljška, ki je pridobil denar sponzorjev in donator-
jev, uspelo izdati ponatis vodnika. Na poti se je fizično v teh letih spre-
menilo veliko, tako da je bilo treba vsebino popraviti. Dodali smo še
24 fotografij Franceta Urbanije, dovškega župnika,” je povedal Koc-
jan. Župnik France Urbanija, ki je član gorniškega kluba, je tudi letos
daroval sveto mašo na Šmarni gori. Aljaževa pot je v teh letih dobro
zaživela. Tomaž Mis, predsednik Gorniškega kluba Jakob Aljaž, pra-
vi: ”Izredno sem zadovoljen s številom pohodnikom, ki opravijo to
pot. So iz vse Slovenije, pridejo pa tudi iz tujine, predvsem iz nekda-

njih jugoslovanskih republik.” Seveda se je tudi sam odpravil na Alja-
ževo pot: ”Pot sem opravil petkrat, trikrat jo imam še odprto, vendar
mi poškodba kolena trenutno ne dovoljuje, da bi nadaljeval.” 

Maja Bertoncelj

Pohodnikom so za opravljeno Aljaževo pot čestitali tudi Mitja Ljubeljšek, Tomaž
Mis in France Urbanija.

Jakob Gaber
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1. Posojila se dodeljujejo samostojnim podjetnikom in gospodar-
skim družbam s področja drobnega gospodarstva, ki poslujejo v
občini Medvode.

2. Okviren znesek namenjen za posojila v letu 2008 je za kratkoroč-
na posojila 1.892.000 EUR, za dolgoročna pa 894.000 EUR.

3. Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:
-  nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene,
-  graditev, adaptacija ali nakup poslovnih prostorov,
-  posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
-  uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov,
-  nakup opreme za opravljanje dejavnosti,
-  ekološko sanacijo obstoječih dejavnosti oz. tehnoloških procesov.

4. Prejemniki teh posojil ne smejo biti podjetja v težavah in podjet-
ja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov kot določa direktiva EU. 

5. Višina posojila znaša največ 80% predračunske vrednosti za 
namene iz 3. točke.

6. Doba vračanja posojila je do 5 let.

7. Obrestna mera za posojilojemalca je določena v skladu s po-
godbo o medsebojnem sodelovanju pri kreditiranju drobnega
gospodarstva med občino Medvode in Novo Ljubljansko banko,
d. d., (npr. za dolgoročno posojilo je 5,4% letna fiksna nominal-
na, za kratkoročno pa 5,12% letna fiksna nominalna).

8. Stroški odobritve posameznega kredita znašajo 0,3% od zneska
kredita oz. najmanj 126 EUR za dolgoročna posojila in 0,1% od
zneska kredita oz. najmanj 63,00 EUR za kratkoročna posojila
fiksno, enkratno.

9. Zavarovanje posojila je v skladu s pravilnikom o oblikah zavaro-
vanja posojil Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana.

10. Vlogo za posojilo na bančnem obrazcu in seznam zahtevane do-
kumentacije dobijo prosilci v NLB, d. d., Izpostava Medvode,
Cesta ob Sori 3. Vloga mora vsebovati vso predpisano doku-
mentacijo za posameznega prosilca. Vloga se ne obravnava, do-
kler ni kompletna. Vloge v dveh izvodih in zahtevano dokumen-
tacijo oddajo prosilci pri ga. Danici Drole, tel. 361-9142. Vse
popolne vloge bo obravnavala banka na ustreznih organih v roku
7-15 delovnih dni odvisno od ročnosti posojila. Sklep ustrezne-
ga organa banke bo obravnavala občinska komisija v roku 8 dni
od prejema obvestila banke.

11. Informacije o razpisu lahko dobite tudi na občini Medvode pri
Sanji Malej, tel. 361-9510.

12. Razpis je odprt do porabe sredstev. Občina bo v sredstvih jav-
nega obveščanja objavila datum, ko bodo sredstva porabljena.

Župan 
občine Medvode

Stanislav Žagar, l. r.

Zavod za šport in prireditve Medvode vas vabi, da si za svojo šport-
no dejavnost, v sezoni 2008/2009, priskrbite svoj termin v Športni
dvorani Medvode.

Športna dvorana sodi med novejše in večje javne športne objekte v
Sloveniji. Objekt je nadstandardno zasnovan, tako da v njem lahko
potekajo tudi večje športne prireditve in tekmovanja ter družabne in
kulturne prireditve.

Športne površine v Športni dvorani Medvode:

Velika športna dvorana
Velikost cela dvorana: 47,2 m x 31,3 m (1.475 m2)
Velikost 1/3 dvorane: 14,5 m x 31,3 m (454 m2)
Športna igrišča in namembnost: košarka, odbojka, mali nogomet,
rokomet, badminton, dvoranski hokej, športna vzgoja za otroke in
mladino, ples, borilni športi, namizni tenis, gimnastika in druga
športna dejavnost ter tekmovanja.

Mala športna dvorana
Velikost: 20,2 m x 9,6 m (194 m2)
Namembnost: ples, skupinska vadba (aerobika), borilni športi,
športna vzgoja za otroke in mladino, namizni tenis, gimnastika in dru-
ga športna dejavnost ter tekmovanja.

Plesna dvorana
Velikost: 11,3 m x 6,3 m (77 m2)
Namembnost: ples, skupinska vadba (aerobika), športna vzgoja za
otroke in mladino in druga športna dejavnost.

Večnamenski prostor
Velikost: 8,8 m x 6,7 m (58 m2)
Namembnost: namizni tenis, ples, skupinska vadba (aerobika), bo-
rilni športi in druga športna dejavnost. 

Ponudba športno rekreativne in druge dejavnosti za občane:

Badminton
Ob prostih terminih v veliki športni dvorani nudimo možnost uporabe
igrišč za badminton.

Namizni tenis
Ob prostih terminih v športni dvorani vam nudimo možnost igranja
namiznega tenisa.

Fitnes
Nudimo obiskovanje fitnesa in možnost zakupa fitnesa za zaključene
skupine. Fitnes je opremljen s trenažerji, kardio napravami in prosti-
mi utežmi. 

Športne zabave za otroke (rojstnodnevne zabave za otroke)
V večnamenskem prostoru in v športnih dvoranah nudimo možnost pri-
rejanja športnih zabav za rojstni dan oz. drugih dejavnosti za otroke.

Kontakt in informacije:
Zavod za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode
Telefon: 01/ 36 26 220 in 01/ 36 26 222
E-pošta: zavod@sportmedvode.si
Spletna stran: www.sportmedvode.si

ŠPORTNA DVORANA MEDVODE
Najem Športne dvorane Medvode za športno dejavnost 

v sezoni 2008 / 2009

Na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri kreditiranju drobnega gospodarstva med občino Medvode in 
Novo Ljubljansko banko, d. d., Ljubljana, objavlja občina Medvode

RAZPIS POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA
DROBNEGA GOSPODARSTVA ZA LET0 2008
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Smlednik - Vrtec v Valburgi deluje v stari,
dotrajani zgradbi, neprimerni za tovrstno de-
javnost. Da bo treba zgraditi nov vrtec, so si
enotni prav vsi in nad odločitvijo, da se bo to
dejansko zgodilo, tudi zelo zadovoljni. Zaple-
tlo pa se je pri vprašanju, kje bo nov vrtec stal.
Župan Stanislav Žagar je že pred časom dejal,
da nov vrtec načrtujejo ob osnovni šoli v
Smledniku, s čimer pa se ne strinja civilna ini-
ciativa, ki se zavzema za gradnjo novega vrtca
na obstoječi lokaciji v Valburgi. Zbrali so več
kot 300 podpisov in se z dopisom obrnili tudi
na občinske svetnike.

”Krajani smo že dolgo časa zaskrbljeni zara-
di skrivnosti, s katero se izvajajo vse dejavno-
sti, povezane s projektom gradnje novega vrt-
ca. Ker nismo mogli pridobiti dovolj informa-
cij, smo sklenili ustanoviti civilno iniciativo,
preko katere bomo skušali naše argumente in
poglede posredovati do javnosti in do svetni-
kov, ki na koncu odločajo, katere projekte se
bo podprlo in katere ne. Vsi se strinjamo, da je
nov vrtec nujno potreben, ne moremo pa razu-
meti argumentov, ki bi lahko upravičevali pro-
dajo v Valburgi in selitev vrtca na manjši in
neprimerno bolj utesnjen prostor k osnovni
šoli. Še pred ustanovitvijo civilne iniciative
smo podali pripombo na javno razgrnitev
osnutka strateškega dela občinskega prostor-
skega načrta občine in sicer, da se območje
vrtca v Valburgi uskladi z namensko rabo in
prekvalificira iz območja stanovanjske gradnje
v območje vzgoje in izobraževanja,” so zapisa-
li v civilni iniciativi in v nadaljevanju navedli
nekaj argumentov, zakaj naj vrtec ostane na 
sedanji lokaciji.

Drugačno stališče pa je zavzel Svet KS
Smlednik, ki je to problematiko obravnaval na
seji v začetku maja. Sprejeli so sklep, da pod-
pirajo gradnjo novega vrtca pri osnovni šoli,
kjer je lokacija bolj primerna. ”Župan nas je
zaprosil za mnenje. Pretehtali smo argumente
za in proti selitvi in naša odločitev je bila, da
je lokacija pri šoli bolj primerna. Šel sem tudi
v vrtec v Valburgi in njih povprašal, pa so od-
govorili, da si želijo novega vrtca in da so te lo-
kacije navajeni, kakšnega drugega razloga pro-
ti selitvi pa niso navedli. Ko je prišla ideja za
nov vrtec, smo bili seveda navdušeni. Gre pa
samo za idejo, vse je še odprto. Tudi na pred-
log župana se bo svet KS še pred prvo nasled-
njo sejo občinskega sveta sestal s predstavniki
civilne iniciative in zainteresirane javnosti.
Upoštevati bo treba argumente, predvsem stro-
ke. Civilne iniciative ne podcenjujem, bodo pa
argumenti tisti, ki bodo na koncu odločali,”
pravi Zdravko Debeljak, predsednik Sveta KS
Smlednik. 

Zakaj razmišljajo o selitvi vrtca na novo lo-
kacijo, smo povprašali medvoškega župana

Stanislava Žagarja, ki pravi: ”Najbolj po-
membno je, da vrtec dobi nove prostore. Ponu-
jamo gradnjo novega vrtca, sedaj pa vsa raz-
prava teče v smeri, kje to bo. Pomembno je, da
je na lokaciji, ki bo funkcionalna. Povsod po
svetu obstajajo tako imenovani centri za javno
infrastrukturo. Tudi v Smledniku smo v dolgo-
ročnem planu okoli šole opredelili prostor za
javne dejavnosti. Pogovorili se bomo s Krajev-
no skupnostjo, tudi s civilno iniciativo. Projekt
selitve vrtca smo sedaj ustavili. Dokler se ne
dogovorimo, z risanjem načrtov ne bomo na-
daljevali.” In za konec še, kaj na vse skupaj
pravi stroka, kakšno mnenje ima ravnateljica
vrtca Medvode Romana Epih? ”Nov vrtec
potrebujemo v najkrajšem možnem času. Nam
je vseeno kje, le, da bo zadoščeno zakonsko
predpisanim normativom. V rekonstrukcijo
starega objekta bi bilo nesmiselno vlagati, ker
bi izgubili eno igralnico na račun predpisane-
ga večnamenskega prostora, kapacitete pa so
že sedaj premajhne. Hiša bi v tem primeru
ostala stara. Torej naj bo vrtec nov.”

Maja Bertoncelj

Kje bo nov vrtec v Smledniku?
V Smledniku bodo zgradili nov vrtec. Civilna iniciativa nasprotuje morebitni selitvi vrtca k šoli. 

Pred dokončno odločitvijo skupni sestanek civilne iniciative in predstavnikov KS Smlednik. 

Javna kanalizacija do konca leta 2017
Medvode - Občinski svet je sprejel operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih

odpadnih voda v občini Medvode. Osnovan je na Nacionalnem operativnem programu, ki ob-
sega območje celotne Slovenije. Omeniti pa je treba, da tako nacionalni kot občinski opera-
tivni program nista deterministična dokumenta ter da se bosta glede na predvidene in potreb-
ne novosti, analizo ustreznosti izvajanja v prvih letih tudi po potrebi smiselno novelirala in
ažurirala. Namen občinskega operativnega programa je priprava izvedbenega dokumenta, ki
bo tehnično, terminsko in finančno opredil ukrepe oz. projekte za dosego zastavljenih ciljev
in rokov in Nacionalnega operativnega programa za območje občin. Ta predvideva, da bo do
konca leta 2017 na javno kanalizacijsko omrežje priljučenih nekaj več kot 1,5 milijona prebi-
valcev Slovenije, poseben poudarek pa ima na investivcijah v infrastrukturo lokalne javne
službe do konca letošnjega leta.                                                                                M. B.
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Bodite obveščeni tudi med počitnicami
in spremljajte delo svetniške skupine

LDS Medvode na

www.lds.si/medvode

Vrtec v Valburgi je v stari zgradbi, ki je ni smiselno obnavljati. Zgraditi bo treba nov vrtec, zapleta pa se pri
vprašanju, kje: na sedanji lokaciji ali na novi lokaciji ob osnovni šoli v Smledniku.
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Medvode - S problematiko pomanjkanja pro-
stih mest v vrtcih se srečujejo v številnih obči-
nah, tudi v Medvodah, kjer so za to maja odpr-
li dva nova oddelka na Zg. Senici, jeseni naj bi
tam odprli še enega. Svetniki so kljub temu
sprejeli odlok, s katerim bo župan v primeru,
da bo odklonjenih otrok vsaj za en oddelek,
lahko razpisal koncesijo za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva. 

”Januarja je bila narejena programska nalo-
ga, ki je pokazala, da bo treba, glede na demo-
grafske projekcije in glede na stanje obstoječe-
ga prostora vrtca izvesti naslednje posege:
enota vrtca Medvode, enota Preska in central-
ni vrtec na Ostrovrharjevi imajo skupaj 19 od-
delkov, od tega so trije neprimerni, zato bo po-
trebno zgraditi vrtec s šestimi oddelki in adap-
tirati obstoječi objekt na Ostrovrharjevi. Nov
vrtec bo treba zgraditi v Smledniku in tudi v
Pirničah,” je pojasnila Tatjana Komac, vodja
oddelka za družbene dejavnosti na občini
Medvode. To so rešitve, ki letos seveda ne
bodo realizirane, zato so se odločili za spre-
jem odloka o podeljevanju koncesije za izvaja-
nje programa predšolske vzgoje in varstva.
”Občina je dolžna zagotoviti dodatna mesta,
če je odklonjenih otrok vsaj za eno skupino.
Koncesija se razpiše z javnim razpisom. Pred-
videli smo tudi merila za izbor koncesionarja.
Ta odlok je torej za vsak primer. Ne vemo na-
mreč še, ali bo koncesijo treba razpisati. Poda-
tki glede vpisa in izpisa se spreminjajo. Nekaj
odpovedi je bilo tudi na račun novega vrtca
Montessori, ki bo svoja vrata v Preski odprl
jeseni,” je še povedala Komaceva. 

Kakšni so trenutni podatki glede zavrnjenih
vlog, smo povprašali Romano Epih, ravnate-
ljico Vrtca Medvode, ki odgovarja: ”Otroci
drugega starostnega obdobja so vsi sprejeti. S
1. septembrom bodo sprejeti v vrtec tudi vsi
otroci prvega starostnega obdobja, katerih star-
ši so zaprosili za vstop s tem datumom in so iz
občine Medvode. Na čakalni listi pa je še 20
otrok, ki bodo v vrtec vstopili kasneje, tako da
računamo, da bi z odprtjem še enega oddelka
na Senici zadostili potrebam iz letošnjega raz-
pisa za vpis. Na čakalni listi je poleg teh še 27
otrok, ki prihajajo iz krajev zunaj občine Med-
vode. Nekaj izpisov je bilo na račun župnijske-
ga vrtca, tako da še vedno delamo premike že

oblikovanih skupin, da bomo lahko sprejeli
čimveč mlajših. Starši, ki so bili v prvem skle-
pu komisije za sprejem v vrtec odklonjeni, so
si iskali druge oblike varstva in so večinoma
vloge prenesli v naslednje šolsko leto.”

Maja Bertoncelj

Koncesija za predšolsko vzgojo
Medvoški občinski svet je po hitrem postopku sprejel odlok o podeljevanju koncesij za izvajanje programa

predšolske vzgoje in varstva. Koncesijo bodo razpisali, če bo odklonjenih otrok vsaj za eno skupino.

Na Senici so maja odprli dva nova oddelka vrtca, še enega bodo odprli jeseni. Bo kljub temu potrebno razpisati
koncesijo za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva?

Še enkrat o stališčih do pripomb 
Medvode - Občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali stališča do

pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve na strate-
ški del občinskega prostorskega načrta. Razprava je večinoma potekala
okrog dveh pobud. Prva je zahteva krajanov Žlebov, da se, preden se
sprejmejo predlagane strnjene zazidalne površine na območju te vasi, ure-
di komunalna infrastruktura do te mere, da bo sedanjim stanovalcem
omogočala boljšo, ne slabšo kakovost bivanja. Ta zahteva namreč ni bila
upoštevana. Druga pa je bila pobuda, da se na lokaciji sedanjega vrtca v
Valburgi prostor namensko opredeli za družbeno dejavnost. Po dolgi raz-
pravi so svetniki najprej sprejeli spremembo v osnutku starteškega dela
občinskega načrta za območje Smlednika z zaledjem. V njem je sedaj
predvideno le, da se načrtuje gradnja novega vrtca z zadostnimi kapacite-
tami, izpuščena pa je prej zapisana lokacija ob osnovni šoli. Nato pa so
sprejeli še sklep, ki ga je predlagal Odbor za komunalne dejavnosti. Sled-
nji je ugotovil, da je gradivo pomanjkljivo in da so določena stališča sla-
bo utemeljena, za določene pripombe pa stališč sploh ni. Odbor je zato
predlagal, da se stališča oziroma utemeljitve ustrezno dopolni in znova
obravnava. Občinski svet je kot že rečeno takšen predlog tudi sprejel.  

Knjižnica Medvode na svoje
Medvode - Občinski svet je sprejel osnutek odloka o ustanovitvi jav-

nega zavoda knjižnica Medvode. ”Občinski svet je že na seji leta 2000
sprejel sklep, da občina Medvode ustanovi javni zavod Knjižnico Med-
vode in pooblastil občinsko upravo, da začne s postopkom osamosvo-

jitve Enote Medvode iz Knjižnice Šiška. Menimo, da je sedaj napočil
čas za uresničitev sklepa občinskega sveta in ustanovitev samostojne
knjižnice, posebej še, ker so se ljubljanske knjižnice poenotile in zdru-
žile,” je povedala Tatjana Komac, vodja oddelka za družbene dejav-
nosti na občini Medvode. V obrazložitvi je še pojasnjeno, da bo po
ocenah treba v letu 2009 poleg sredstev, ki so vsako leto v proračunu
predvidena za knjižnico, zagotoviti še dodatnih 65 tisoč evrov.

”V ustanovitev javnega zavoda Knjižnica Medvode smo prisiljeni.
Ljubljanske knjižnice so namreč sedaj združene in mi nimamo nobenih
ustanoviteljskih pravic, ki smo jih v Knjižnici Šiška imeli. Povsem lo-
gično zato je, da ustanovimo lasten zavod,” je dejal župan Stanislav
Žagar. Knjižnica Medvode bi po tem odloku začela delovati kot samo-
stojni javni zavod 1. januarja prihodnje leto. Bodo pa o tem svetniki do-
končno odločili pri sprejemanju predloga odloka. 

Predstavili kampanjo proti zlorabi trdih drog
Medvode - Občinski odbor Zares - nova politika Medvode, čigar pred-

sednica je mag. Jelena Aleksić in mladinski klub stranke Zares - nova
politika Zares aktivni s predsednico Nino Stankovič sta 13. junija v pros-
torih Mladinskega kulturnega centra Medvode predstavila kampanjo
proti zlorabi trdih drog Heroin Raus - preprečimo zasvojenost, ki jo v ok-
viru programa Mladi v Akciji financira Evropska komisija. Udeleženci
predstavitve so si ogledali projekcijo kratkega filma o drogah, ki mu je
sledil pogovor o problematiki zlorabe trdih drog in vprašanjih učinkovi-
te preventive, zlasti med mladimi. Maja Bertoncelj

Občina Medvode poziva vse, ki bi bili
pripravljeni vzeti koncesijo za izvaja-
nje programa predšolske vzgoje in var-
stva, da to sporočijo pisno na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode ali preko 
e-pošte: obcina@medvode.si.
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Razpis, občina

INDUSTRIJSKO PODJETNIŠKI 
OBJEKTI

ŠOLE, VRTCI IN ZAVODI

GOSTINSKI OBJEKTI
(ocenjujejo se objekti s hrano)

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
(Križišča, mostovi, krožišča, trgi ...)

IZLETNIŠKI KRAJI in VASI

JAVNE POVRŠINE
(parki, zelenice ...)

JAVNI OBJEKTI
(kulturni, športni, gasilski...)

KMETIJE

NARAVNA IN KULTURNA 
DEDIŠČINA

ZASEBNE HIŠE

INDUSTRIJSKO PODJETNIŠKI 
OBJEKTI

TURISTIČNI OBJEKTI

POSEBNO PRIZNANJE ZA 
OHRANJAJE KULTURNE DEDIŠČINE

PELINOV CVET

VAŠI PREDLOGI (KATEGORIJA)

Turistična zveza Medvode ima na svoji spletni strani www.tzm.si objavljen tudi 

NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠIH TURISTIČNIH SPOMINKOV V OBČINI MEDVODE IN FOTO NATEČAJ. 
Spominke za natečaj sprejemajo v Turističnem biroju Medvode do 31. avgusta. Fotografije, posnete na območju občine Medvode, prav
tako lahko oddate do 31. avgusta. Tako kot preteklo leto lahko s fotografijami sodelujete na treh tematskih področjih: Tu sem doma, 
Po poti kulturne dediščine in v Prosti temi.

RAZPISI TURISTIČNE ZVEZE MEDVODE
MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA

Vsakoletna akcija urejenosti kraja letos poteka dvanajsto leto zapored. 
Vaše predloge za ocenjevanje po posameznih kategorijah, vpisane na spodnjem obrazcu pošljite na naslov:

TURISTIČNI BIRO MEDVODE, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode NAJKASNEJE DO 25. JULIJA 2008. 
Obrazec najdete tudi na spletni strani www.tzm.si

Predlogi za ocenjevanje po posameznih kategorijah za leto 2008
Naslov:

Odprli vrata Aljaževe hiše
Zavrh - Ob slavnostni akademiji v Zavrhu so za javnost odprli vrata rojstne

hiše Jakoba Aljaža, ki jo zadnja leta obnavljajo. Kljub temu to še ni bilo uradno
odprtje. Župan Medvod Stanislav Žagar je pojasnil: ”Za slavnostno odprtje se
nismo odločili, ker hiša še nima vsebine. Smo se pa s pristojnimi dogovorili, da
se septembra srečamo prav v tej hiši in začnemo z določanjem vsebine, iskan-
jem predmetov, slik, detajlov, da bo potem ta hiša tudi znotraj videti tako, kot
mora. Sredstva za obnovo so sicer porabljena, vendar ko bo določena vsebina,
bomo vedeli, koliko denarja še potrebujemo in v doglednem času bomo hišo
tudi opremili. Šele potem bo slavnostno odprtje in blagoslovitev.” Vladimir
Bertoncelj, ki je sodeloval pri obnovi hiše, je dodal: ”Želim, da bi hiša dobila
svoje poslanstvo, da damo hiši vsebino, ki bo privabljala obiskovalce. To pa bo
ena najtežjih nalog in čaka nas še veliko dela.” Obnovo je kot neposredni sosed
spremljal tudi Tomaž Mis: ”Kot sosed in kot ljubitelj Aljaževe zapuščine sem
vesel, da se hiša obnavlja in pri tem tudi sodelujem.”             Maja Bertoncelj

Aljaževo rojstno hišo so odprli za javnost, slavnostno odprtje pa bo, ko
bo hiša dobila vsebino in notranjo opremo. 
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Ljudje in dogodki

Medvode - Na javni tribuni z že več let aktu-
alnim naslovom Kako varno in hitro v Ljublja-
no?, ki je v organizaciji OO SD Medvode in
svetniške skupine SD v sejni sobi občine Med-
vode potekala 19. junija, so kot gostje sodelo-
vali dr. Patrick Vlačič, svetovalec predsednika
SD Boruta Pahorja za promet, dr. Aljaž Plev-
nik z Urbanističnega inštituta RS, Darja Kr-
stič, direktorica LPP, arhitekt Igor Jurančič,
mag. Ljubo Žerak z Javne agencije za železni-
ški promet RS in Gregor Istenič, svetnik SD v
mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. 

”Gostje so ali člani naše stranke ali pa stro-
kovnjaki, ki so pripravljeni sodelovati z vsako
politilno opcijo,” je izbor gostov pojasnila dr.
Urška Repnik, vodja svetniške skupine SD v
medvoškem občinskem svetu, o temi njihove
prve javne tribune pa je dodala: ”Veliko obča-
nov Medvod se vozi v šolo ali v službo v Ljub-
ljano in vsi se soočamo z zastoji, pa tudi z od-
livom avtomobilov na lokalne ceste. Naše po-
slanstvo je prav v tem, da prepoznamo proble-
me lokalnega prebivalstva in jih poskušamo
rešiti. Osebno vidim rešitev v kakovostnem
javnem potniškem prometu.” 

S takšnim pogledom na rešitev problema po-
vezave Medvod z Ljubljano so se strinjali tudi
ostali udeleženci javne tribune. Dr. Patrick
Vlačič pravi: ”Mikrolokacij s prometnimi te-
žavami je v Sloveniji veliko in so si med seboj
relativno podobne. Danes se praktično vsak

prevaža z osebnim avtomobilom, javni prevoz
pa se uporablja vedno manj. Tega infrastruktu-
ra ne zmore in tudi ni realnih možnosti, da bi
to kadarkoli sploh zmogla.” O možni rešitvi je
dodal: ”Slej ko prej se bomo morali navaditi
uporabljati javni prevoz, ki pa seveda mora biti
zanesljiv, udoben, točen. Rešitev, ki jo bo po-
trebno najti, saj možnosti, da bi bilo bolje, ni,

vidim prav v kvalitetnem javnem prevozu.
Tehnoloških možnosti je zelo veliko.”

Glede na razprave gostov in komentarje ude-
ležencev je svetniška skupina SD na zadnji seji
občinskega sveta na občino naslovila nekaj po-
bud: da občina pozove Slovenske železnice k
takojšnji ureditvi železniške postaje v Medvo-
dah, k izboljšanju možnosti za nakup kart in
podaljšanju vlakovne kompozicije za vsaj en
dodatni vagon v jutranjih urah. Da pridobi fi-
nančni načrt za nočno avtobusno povezavo
med končnim postajališčem proge 1 mestnega
potniškega prometa v Vižmarjah in Medvoda-
mi, naj pripravi predlog, kako urediti mirujoči
promet v okolici Železniške postaje Medvode,
si prizadeva za uveljavitev kombinirane vozov-
nice ter naj prevzame pobudo in bolj aktivno
vlogo v dialogu z državo pri urejanju promet-
ne problematike tako glede cest kot tudi glede
izgradnje mreže kakovostnega javnega potni-
škega prometa in varnih kolesarskih poti.

Maja Bertoncelj

V Ljubljano z javnim prevozom
Na javni tribuni, ki jo je organiziral Občinski odbor Socialnih demokratov Medvode, so se spraševali, 

kako varno in hitro v Ljubljano. Rešitev vidijo v kvalitetnem javnem prevozu.

ROVES, d.o.o.
RAČUNOVODSKI SERVIS
GORIČANE 81, Medvode

tel. 01/3613-731
041/468-141
041/468-472

Pokličite nas in skupaj
bomo našli rešitev!

Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 12. do 22. ure,

tudi ob četrtkih

GOSTILNA IN PICERIJA

Dostava hrane na dom
04/250 11 69, 041/581 327 

Od ponedeljka do petka vam od 
devetih naprej nudimo več vrst malic

● Pice iz krušne peči 
● Kosila vsak dan ● Jedi po naročilu 

● Vsak dan sveže postrvi
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Zbiljska c. 8 (PRI OKREPČEVALNICI STAN)

ČE HOČETE KAM,
PRIDITE K NAM!

TURISTIČNA AGENCIJA

tel.: 01/361 75 16
gsm: 041/340 255
www.triton-turizem.si
e-pošta: triton.turizem@siol.net

Urška Repnik s Patrickom Vlačičem, enim izmed gostov javne tribune 

Na javni tribuni je kot gostja sodelovala tudi Darja Krstič, direktorica Ljubljanskega po-
tniškega prometa, ki je povedala: ”Pokritost občine Medvode z javnim prometom je v pri-
merjavi z drugimi občinami relativno dobra. Imamo progo številka 25, ki v rednem času vozi
na 30 minut in dve medkrajevni progi. Kar se tiče naše vizije in razvoja za naprej, ki naj bi
bila izdelana do konca septembra, je vse odvisno od dogovora z lastnikom, ki je v večini
Mestna občina Ljubljana. Glede medkrajevnega prometa in možnosti odprodaje zadeva za-
enkrat stoji. Odločitve še ni, tudi koncesija še ni razpisana. Upam, da bomo ostali še naprej
skupaj in izvajali dejavnost v korist vseh uporabnikov. Verjetno bomo skušali združiti pri-
mestni in mestni promet, mislim tudi, da ni smiselno, da se loči. Gre za javni promet, ki mora
biti čimbližje ljudem, čimbolj dostopen in cenovno čimbolj ugoden. Ljudi niti ne zanima,
kako je organiziran, zanima jih, da se čimpreje pripeljejo iz enega kraja v drugega in to je
tudi bistvo javnega prometa: da je hiter, učinkovit, varen in zanesljiv.”
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Valburga - Upokojenci iz občine Medvode so se 26. junija znova sre-
čali v parku graščine Lazarini v Valburgi. Srečanje je potekalo petič,
letos v organizaciji Društva upokojencev Pirniče, katerega predsednik
je Bruno Ličen.

”Pripravili smo kratek kulturni program, kviz na temo Jakoba Alja-
ža, poskrbljeno je tudi za hrano in pijačo. Kdor želi, lahko ob glasbi
tudi zapleše,” je povedal Ivan Rebolj iz Društva upokojencev Pirniče.
Srečanja se je udeležilo okrog 350 članov iz treh društev upokojencev,
ki delujejo v občini Medvode: Pirniče, Smlednik in Medvode. Vsako
leto je za organizacijo srečanja zadolženo drugo društvo in tokrat so

bili na vrsti člani DU Pirniče. ”Glavni namen sre-
čanja je druženje, medsebojno spoznavanje, skrat-
ka skupaj preživeti nekaj prijetnih uric in se pove-
seliti s prijatelji. Vsako leto je veselo,” je še pove-
dal Rebolj, o težavah upokojencev pa dodal: ”Te-
žav je lahko veliko, vendar če je človek kolikor to-
liko aktiven in predvsem zdrav, so upokojenska
leta lahko tudi lepa. Pomembno je, da si v dobri
kondiciji. Pogosto hodim na Šmarno goro, poma-
gal sem otrokom pri gradnji hiše.” 

O težavah je spregovoril tudi predsednik občin-
skega odbora DeSUS-a Feliks Ježek iz Sp. Pirnič,
ki je upokojen od leta 1990: ”Veliko upokojencev

je tik na pragu revščine. Do tega je prišlo zato, ker se iz leta v leto
zmanjšuje razmerje pokojnina plača. Najbolj pa me moti, da nekateri
direktorji v državnih podjetjih dobivajo tako visoke plače, nagrade, od-
pravnine. Tisti upokojenci, ki imamo primerno pokojnino, vsaj približ-
no 700 evrov, živimo kar lepo, posebej še, če sta dva.” Ivan Špenko iz
Hraš se je srečanja udeležil kot upokojenec in kot občinski svetnik De-
susa. ”Na srečanje vedno pridem. Član DU Smlednik sem vse od upo-
kojitve dalje. Kot mlajšega upokojenca so me prosili, če bi sodeloval v
upravnem odboru, na kar sem pristal. Dali so mi še funkcijo predsed-
nika nadzornega odbora. Ker se rad ukvarjam s planinstvom, sem v
društvu prevzel tudi vodenje planinske sekcije. Če je človek še vedno
aktiven, je biti upokojenec kar lepo. Nikoli ni dolgčas. Varujem tudi
vnukinjo,” je pojasnil Špenko.

Maja Bertoncelj

Veselo na srečanju upokojencev
V parku graščine v Valburgi je potekalo peto srečanje medvoških upokojencev. Prišlo jih je okrog 350.

Namen srečanja upokojencev je predvsem druženje in sprostitev. 

Ivan Rebolj iz vrst
organizatorja, 
DU Pirniče 

Dragočajna - Turistično društvo Dragočaj-
na-Moše je v tamkajšnjem kampu pripravilo
prireditev, ki so jo poimenovali Slovenski dan
v Dragočajni. Potekala je drugič. Miloš Jenko,
predsednik TD Dragočajna Moše, je povedal:
”Namen je predstaviti lokalne jedi, pijače in
običaje gostom kampa, pa tudi našim mlajšim,
ki so že malce pozabili, kaj so ljudje jedli vča-
sih. Poleg tega na ta način želimo povezati tudi
domače ljudi. Gre za druženje ob glasbi, dobri

hrani. Kot gostje so nastopili sorški folklori-
sti.” Obiskovalci so na Slovenskem dnevu lah-
ko poskusili različne jedi od potic, krofov, kru-
ha, medle, žgancev, sladic, do lokalnih pijač,
kot so borovničke namočene v vinu, v žganju,
medico, doma pridelan sok. Za vse to je poskr-
belo okrog dvajset gospodinj iz Dragočajne in
Moš. ”Spekla sem šarkelj in marmorni kolač.
To ljudje dobro poznajo, manj pa poznajo pra-
to, tudi čemažev namaz, pa medlo. Kogar za-

nima, mu povemo, kako se kaj pripravi,” je po-
jasnila Majda Zor iz Dragočajne. Moški del
je pripravil odličen ješprenj. Kako, je povedal
Jože Rozman, rojen Mošan, ki živi v Vodicah:
”Kuhamo ješprenj z veliko zelenjave, na za-
dnje smo dodali tudi nekaj vina. Je že preizku-
šena zadeva, saj smo ga kuhali že lani in ga
ljudje kar niso mogli prehvaliti, tako je bil do-
ber.” In več kot očitno je bil dober tudi letos,
saj ga je hitro zmanjkalo.      Maja Bertoncelj

Slovenski dan v Dragočajni

Domače gospodinje so pripravile same dobrote. Moški del je kuhal ješprenj. 
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V Zbiljah kresovali na vodi
Zbilje - KUD Zbilje je tudi letos pripravilo kresovanje na vodi. Prvi

del prireditve je bil 21. junija s prižiganjem sončnega ognja in nabiran-
jem travniških ognjenih rož. 22. junija je likovna sekcija KUD Zbilje
pod mentorskim vodstvom slikarke Renate Grmovšek pripravila tem-
atsko razstavo na temo zbiljskega kresovanja. Razstavo ste si lahko
ogledali na dobravi Zbiljskega jezera, kjer je isti dan zvečer potekalo
krašenje kresnih luči. Tretji dan prireditve, 23. junija, na kresni večer,
se je začel z upevanjem kresnic pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Zbil-
jah, nadaljeval s kresovanjem na vodi in kresnim rajanjem na dobravi
Zbiljskega jezera.

M. B., foto: Peter Košenina

Kres v središču Medvod
Medvode - Na predvečer praznika dneva državnosti je v središču

Medvod po koncu kolesarskega kriterija zagorel kres. Pretekla leta je
bilo osrednje kresovanje ob dnevu državnosti na Smledniškem gradu.
Odločitev je pojasnil župan Stanislav Žagar: ”Datum kolesarskega
kriterija je letos prvič prišel na predvečer praznika, zato smo se od-
ločili, da bomo oba dogodka združili. Praznik se lahko proslavi na kul-
turni ali na športni način. Mi smo se tokrat odločili za slednjega.” Na
vprašanje, kaj mu pomeni dan državnosti, je odgovoril: ”Dan
državnosti meni osebno pomeni največ. Ta dan sem doživel, poleg tega
sem tudi v politiko šel prav zaradi tega dneva, čeprav nisem vedel, kdaj
ga bom dočakal. Moj oče je bil Maistrov prostovoljec. On se je boril za
severno mejo, jaz sem sedaj doživel to. To je največji praznik v sloven-
ski zgodovini.” Kolesarji, kres, glasba in nastop Godbe Medvode so
torej letos v Medvodah obeležili predvečer praznika. M. B. 

Na kresni večer je kres zagorel tudi v Hrašah. Na travniku ob tamkajšnjem bajerju
je kresovanje potekalo v organizaciji TD Hraše. / Foto: Peter Košenina

Kresovanje na vodi v organizaciji KUD Zbilje

Žlebe - Pohod Po poteh roparskih vitezov na
dan državnosti je sedaj že stalnica v programu
Turističnega društva Žlebe-Marjeta. Start po-
hoda je bil pri Osnovni šoli v Preski, cilj pa na
Branovem. ”Pohod smo letos organizirali četr-
tič. Udeležilo se ga je okrog 80 ljudi, kar je kar
lepa številka. Pot nas je vodila mimo Sv. Mar-
jete, pod gradom, do vrha Jeterbenka in po
obrobju do kmetije na Branovem. Pri cerkvi sv.
Marjete so pohodnike pričakali vitezi Herten-
bergi in dame Hertenberške v grajskih oblači-
lih. Pod gradom smo jim povedali nekaj več o
rezultatih izkopavanj in pripravili krajši kultur-
ni program, na Branovem pa so lahko uživali
ob srednjeveških plesih skupine Lonca. Vsako
leto se trudimo, da pripravimo nekaj novega,
zanimivega,” je povedala Olga Verovšek,
predsednica TD Žlebe-Marjeta. 

Pohod Po poteh roparskih vitezov vodi po
območju, kjer so domovali vitezi Hertenbergi,
ministeriali koroških vojvod Spanheimov in
pozneje deželnoknežjih fevdnikov. ”Pri dolo-
čitvi poti pohoda smo naši domišljiji dali pros-
to pot. So pa vitezi tu živeli in po Jeterbenku
so imeli kar nekaj zgradb. Glede na to, da je po
drugi strani potekala trgovska pot in da so so-
delovali z gospodo iz Polhovega Gradca, so
verjetno tukaj zelo veliko hodili,” je pojasnila
Verovškova. 

Med udeleženci pohoda je bil tudi medvoški
župan Stanislav Žagar: ”Pohoda se udeležim
vsako leto. Prišel sem iz večih razlogov: ker je
praznik, da sem aktiven, zaradi dobre družbe.
Pot je zanimiva in ne prezahtevna.” Ker je bil
pohod na dan državnosti, smo nekatere povpra-
šali še, kaj jim ta praznik pomeni. Doran Ko-
njar iz Smlednika pravi: ”Državni praznik mi
veliko pomeni, čeprav ga premalo obeležujemo.
Je praznik osamosvojitve.” Pavel Lampič iz Vaš

ima nekoliko drugačen pogled: ”Na pohod pri-
dem, da se ločim od delavnice. Morda bo kdo
užaljen glede tega, vendar praznik je pri podjet-
nikih takrat, ko imajo čas. Morda to ni prav, ven-
dar izbrali smo si to pot, ki je neusmiljena.”
Franc Solar iz Preske pa je povedal: ”Praznik
mi veliko pomeni in ga spoštujem. Skoraj vedno
ga praznujem v hribih, kamor rad zahajam. Na
tem pohodu sem bil vsako leto. Pot je zelo v
redu, primerna za vse.” Maja Bertoncelj

Pohodnike pričakali roparski vitezi
Turistično društvo Žlebe-Marjeta je na dan državnosti organiziralo tradicionalni pohod Po poteh roparskih

vitezov. Zaključek ob druženju in srednjeveških plesih.

Na Branovem je program s srednjeveškimi plesi popestrila skupina Lonca. Njen nastop so si v ozadju ogledali
tudi vitezi Hertenberški in njihove dame.
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Sora - Ljubljanski nadškof Alo-
jz Uran je v nedeljo, 22. junija,
blagoslovil novi sorški župnijski
dom in ga tako tudi uradno predal
svojemu namenu. Poleg kapele so
v njem še dve učilnici in več-
namenska dvorana, ki sprejme sto
ljudi. 

”Staro župnišče sredi vasi je
povozil čas, saj je bilo navadna
stanovanjska hiša, kapela v njem
pa običajna soba. Vanjo se je
lahko stisnilo 25 ljudi, prostora
pa je bilo tako malo, da nisem
mogel niti poklekniti,” pravi
sorški župnik Jože Čuk. Ideja za
gradnjo novega župnijskega
doma se je porodila leta 1997,
načrti zanj pa so bili izdelani še
isto leto. Z zbiranjem sredstev so
župljani začeli takoj, do leta 2002
pa se jih je nabralo dovolj, da so
lahko začeli z gradnjo. Podrli so
župnijsko gospodarsko poslopje
iz Finžgarjevih časov in na nje-
govem mestu pod cerkvijo
položili temeljni kamen novega
doma. Staro župnišče so prodali,
župnik pa se je v nedokončano
stavbo preselil oktobra 2004.
”Kmalu se je pokazala pravilnost
odločitve za gradnjo, saj je nova
kapela prostornejša, pred stavbo
je veliko dvorišče, ob njej pa
parkirišče, ki ga ob starem žup-

nišču ni bilo,” pravi Jože Čuk.
Med poletnimi počitnicami na
dvorišču pripravljajo oratorij, ki
se ga vsako leto udeleži veliko
število otrok, do predvidoma je-
seni pa bodo na njem tudi
nedeljske maše, saj notranjost
župnijske cerkve prenavljajo. 

”Današnje pastoralno delo v
Cerkvi je povezano z obliko-
vanjem različnih malih skupnosti.
V prihodnosti bi v župnijah radi
izoblikovali veliko različnih
skupin z različnimi cilji, ki bi bile
nato med seboj povezane v župni-
ji kot celoti. Zato je župnijski
dom kot pastoralni center zelo
pomemben za srečevanje takih
skupin, ker danes ljudje vedno
bolj potrebujemo druženje. Mis-
lim, da je župnijski dom, kakor je
sorški, velika priložnost ne samo
za vernike, pač pa tudi druge lju-
di, ki se bodo tu srečevali ob do-
godkih, predavanjih, ker moramo
drug drugemu pomagati, če
želimo živeti strpno medsebojno
življenje,” je poslanstvo nove
stavbe opisal nadškof Uran. 

Slovesnosti se je udeležilo ve-
liko ljudi, ki so se po koncu z
vedno dobro razpoloženim
nadškofom poveselili ob domačih
dobrotah in pesmih. 

Peter Košenina

Župnijski dom predan svojemu namenu
Slovesnost ob blagoslovitvi župnijskega doma v Sori je vodil ljubljanski nadškof Alojz Uran.

Med pridigo je nadškof Uran faranom Sore spregovoril o pomembnosti novega 
župnijskega doma.

Poleg lahko dostopne kapele so v novem domu tudi dve učilnici in večnamenska
dvorana.

Zavrh - ”Gre za klasično komedijo, ki za posladek vsebuje tudi
nekaj politične konotacije. Tik pred volitvami se županu, ki je
predsednik društva za dvig čednosti in morale, pojavi neprijetnost. Na
dan pridejo pisma, ki so stara 20 let in v katerih piše, da ima neza-
konskega otroka in da plačuje alimente. Izkaže se, da sta isto ljubico
imela tudi dva druga občinska svetnika in vse tri je spretno potegnila
za nos. Vsi so ji namreč dvajset let plačevali alimente za otroka, ki ga
sploh ni bilo. Vmes je še zgodba, ko župan ne pusti, da bi se njegova
hči poročila z navadnim učiteljem, ker je premalo bogat. Priskrbeti ji
želijo ženina iz bogatejše družine, ki pa ga ona ne mara. Učitelj s po-
močjo teh pisem spretno lobira in vendarle dobi županovo hčerko za
ženo. Skratka, veliko smeha,” je del vsebine Treh vaških svetnikov
predstavila Anica Horvat, predsednica KUD Pirniče. 

Igro so tokrat zaigrali v sklopu praznovanja 75. obletnice društva in
ob 10. obletnici njene premierne uprizoritve. V desetih letih so Tri
vaške svetnike odigrali blizu stokrat, na zadnje na festivalu lani okto-
bra v Celju. ”Da prav to komedijo odigramo v sklopu praznovanja
obletnice našega društva, smo se odločili zato, ker menim, da je svo-
jevrsten fenomen, če se v ljubiteljskem gledališču igra predstava deset
let in ostane ves čas na repertoarju. Res je, da je v igralski zasedbi priš-
lo do nekaterih sprememb, vendar jedro je ostalo in tudi predstava

taka, kot je bila uprizorjena pred desetimi leti. Uprizorjena je bila 5.
julija 1998 ob 45-letnici postavitve kulturnega doma v Pirničah,” je še
povedala Horvatova ter dodala, da bodo s praznovanjem 75. obletnice
društva nadaljevali septembra. Maja Bertoncelj,

foto: Matic Zorman

Trije vaški svetniki ob desetletnici premierne uprizoritve tokrat na prostem.

Komedija na prostem v Zavrhu
Člani Odra treh herojev Pirniče so pred Aljaževo hišo v sklopu praznovanja 75. obletnice društva zaigrali 

komedijo Trije vaški svetniki. 
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Požari, streljanje, rop
V požaru v Goričanah je umrl 56-letni domačin Vinko Božnar. Na parkirišču pred nakupovalnim centrom v

Medvodah je 17-letni domačin streljal na 26-letnika iz okolice Medvod. Rop pred NLB v Medvodah.

Kronika, oglasi
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Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

Naročanje: 
po telefonu  04/201-42-41 ali 
po el. pošti: narocnine@g-glas.si

POLETNI
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški teèaj na 
spletnih straneh www.gbkr.si ali v 
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.

Letošnji junij si bodo zapisovalci
črne kronike v občini Medvode še
dolgo zapomnili. Najbolj tragičen
dogodek se je zgodil 30. junija pol
ure pred polnočjo, ko je v zgornjih
prostorih stanovanjske hiše v Gori-
čanah izbruhnil požar, v katerem je
umrl 56-letni domačin Vinko Bož-
nar. Požar je pogasilo 65 gasilcev
iz prostovoljnih gasilskih društev
Preska-Medvode, Sora, Zgornje
Pirniče, Spodnje Pirniče, Smlednik
in Zbilje, ki so se na intervencijo
pripeljali z dvanajstimi vozili. Neu-
radno je požar povzročila prižgana
cigareta, ob kateri je najbrž zaspal
pokojni Vinko. 

Požar je sicer 7. julija zjutraj iz-
bruhnil v proizvodni hali podjetja
Sogefi Filtration v Goričanah. ”Do
požara je prišlo v peči za izdelavo
okroglih filtrov, kasneje pa se je
razširil na prezračevalne vode in
filter oziroma t. i. klimat na strehi,
kjer je tudi zagorelo,” je pojasnil
Tomo Zupan, vodja splošno ka-

drovskega sektorja. Približno 70
prostovoljnih iz vseh šestih gasil-
skih društev in poklicnih gasilcev
ljubljanske brigade so ogenj ukroti-
li v dobri uri. Ranjenih ni bilo, za-
radi večdnevnega zastoja dela pro-
izvodnje pa je nastala ekonomska
škoda.

Na parkirnem prostoru pred na-
kupovalnim centrom v Medvodah
je 23. junija ob 20.40 odjeknil strel.
Tam sta se hudo sprla 26-letnik iz
okolice Medvod in 17-letnik iz
Medvod, nakar je mlajši s pištolo v
nogo ustrelil 26-letnika in ga huje
ranil. Strelec je takoj po dejanju po-
begnil, a se je po treh urah, ko so ga
okrepljene policijske enote inten-
zivno iskale, sam javil na Policij-
skem oddelku Medvode, kjer so mu
odvzeli prostost in zasegli pištolo.
Policisti so ga kazensko ovadili za-
radi poskusa umora, preiskovalni
sodnik pa je zanj odredil pripor. 

Pred poslovalnico NLB v Med-
vodah pa sta 16. junija neznana

storilca oropala 45-letnega var-
nostnika podjetja G-7 in mu vzela
vrečke z denarjem. Rop se je zgo-
dil, ko je varnostnik v dnevno-
nočni trezor vstavljal vrečke z
dnevnimi izkupički. Po opisu na-

padenega varnostnika sta bila ro-
parja visoka okoli 180 in 175 cen-
timetrov, suhih postav, oblečena
pa sta bila v temna oblačila. 

Simon Šubic, 
foto: Maja Bertoncelj

V požaru na stanovanjski hiši v Goričanah je konec junija umrl 56-letni domačin. 
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Fotografije z baleta v knjižnici
Medvode - V knjižnici v Medvodah bo do 28. julija na ogled razsta-

va članov fotosekcije KUD Medvode z naslovom Balet pri nas doma.
”Na razstavi je tokrat 18 fotografij, kar pomeni le najboljše, ki so bile
posnete na fotografski delavnici na to temo. Fotografirati balet je pose-
ben izziv,” je povedal Matevž Jekler, eden izmed avtorjev fotografij,
ki so tokrat razstavljene drugič. Ogledali ste si jih namreč lahko že v
Kulturnem domu Medvode. Na razstavi so še fotografije Jureta Galiči-
ča, Andreja Petka in Marka Rupla, fotografirali pa so pod mentorstvom
Borisa Primožiča. Ob odprtju razstave v knjižnici so nastopile tudi šti-
ri članice Feniksbaleta, sekcije KUD Medvode (na sliki). M. B.

Popravek
V junijski številki Sotočja je bil pri članku z naslovom Pepelka je nav-
dušila napačno zapisan priimek avtorice objavljene fotografije. Pravilno
je Lidija Lapajnar. Avtorici se za nenamerno napako opravičujem. M. B

Nove turistične oddaje
Pirniče - V sodelovanju Turistične zveze Medvode in TV Medvode
nastaja sklop štirih turističnih oddaj z naslovom Odtod smo doma.
Kot pravijo na TV Medvode, kjer bodo oddaje predvajane, prva je bila
že v sredo, bodo v njih prikazali utrip posameznih krajev v občini,
spoznavali njihovo turistično ponudbo, naravne in kulturne znameni-
tosti, legende, navade in običaje ter predstavili društveno življenje v
kraju in posamezne zanimive krajane. Oddaja je sestavljena iz igrane-
ga dela, v katerem se v vlogi turista Nejc Smole in Boštjan Luštrik po-
tepata po krajih občine Medvode, ter z zaključnega snemanja. Namen
oddaj je promocija občine Medvode. 

V prvi, pomladanski oddaji, katere zaključno snemanje je potekalo
v Gostilni Mihovec, so predstavili območje Smlednika, Hraš, Zavrha
in Pirnič. ”Začeli smo tudi že s snemanjem poletne oddaje, ki bo za-
jemala območje Zbilj, Dragočajne in Medvod. Koncept bo enak, kot
je bil v prvi oddaji, le da bosta turista tokrat obiskovala večinoma do-
godke. Bila sta na moto pikniku, na slovenskem dnevu, šla bosta na
Zbiljsko noč,” je pojasnila Nataša Predalič, vodja projekta s strani
TV Medvode. Maja Bertoncelj

Turista Nejc Smole in Boštjan Luštrik obiskujeta kraje občine Medvode.

Žlebe - Razstva na temo življenja v vasi, ki ji
je sledil koncert, je dogodek, ki se je letos v or-
ganizaciji TD Žlebe-Marjeta pri cerkvi sv. Mar-
jete zgodil tretje leto zapored. ”Letos smo
pripravili razstavo z naslovom Delo na polju
nekoč in danes. Osredotočili smo se na orodje, ki
je našim prednikom pomagalo pri delu, hkrati pa
smo za vzporednico preteklosti postavili tudi
nekaj današnjih izdelkov in s tem pokazali na
neverjeten razvoj, pa tudi na iznajdljivost naših
prednikov, kako si olajšati delo in s tem tudi 
življenje. Kar se tiče koncerta Mariborskega ok-
teta, pa gre za nadaljevanje lanskega izbora, ko
smo gostili Ljubljanski oktet,” je povedala Olga
Verovšek, predsednica TD Žlebe-Marjeta. 

Kot je dejal domačin Ivan Erjavec, je bilo
razstavljenih okrog dvesto predmetov: ”Na-
jstarejše orodje je staro blizu dvesto leto. Več ali
manj skoraj za vse vem, čemu je služilo. Ljudje
kar radi pogledajo, starejši obujejo spomine. Je
zanimivo.” Več o tem, koliko starih predmetov

še imajo po hišah v Žlebeh, je povedal Lado
Vidmar: ”Vse to, kar je danes na ogled, smo pri
štirih hišah nabrali v nekaj urah. Tukaj je le de-
set odstotkov starega orodja, ki ga ljudje še
hranijo. Turistično društvo je že v dogovoru s tis-
timi, katerih predmetov ni na razstavi. Pozimi
bomo naredili inventarni pregled vse tehnične
dediščine v vasi. Razmišljamo o etnološkem in-
ternetnem muzeju, saj muzeja v Medvodah ni.
Upam, da bo uspelo. To, kar danes vidimo, je del
nas, nam prebudi spomine na mladost, čustva,
vonje, vse tisto, kar smo doživljali kot otroci.” 

V nadaljevanju večera je v cerkvi sv. Marjete
sledil koncert Mariborskega okteta, ki letos
praznuje 35 let. Več o tokratnem repertoarju je
povedal Peter Izlakar: ”V prvem delu smo
pripravili v glavnem sakralni program in za
konec prvega dela črnske duhovne pesmi. V
drugem delu bodo sledile slovenske umetne pes-
mi in proti koncu še nekaj narodnih.”

Maja Bertoncelj

Razstavili staro orodje
Pri cerkvi sv. Marjete v Žlebeh je bila na ogled razstava z naslovom Delo na polju nekoč in danes, 

v cerkvi pa koncert Mariborskega okteta. 

Tudi Ivan Erjavec je prispeval nekaj predmetov za
razstavo Delo na polju nekoč in danes.
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V druženju z nadobudnim zaljubljencem v
letalstvo in starostjo slovenske aero-fo-
tografije Ninom Mihalekom z Golega Brda,
si trije pripadniki MKC Medvode niso mogli
kaj, da se mu ob večji priložnosti ne bi pri-
družili na eni njegovih ekskurzij.

In kot nalašč je letalski center Maribor ne-
davno tega pripravil enega večjih letalskih
dogodkov pri nas - mednarodni letalski mi-
ting IAS MARIBOR ‘08.

Ideje so se začele kresati in v soboto, 14. ju-
nija, so že brzeli proti mariborskemu letališ-
ču, opremljeni z akreditacijo, ki jim je odpi-
rala dostop do vseh dogajanj:

- slikar Zoran Lesjak opremljen s slikar-
skim stojalom, platni in barvami se je polotil
risanja krokijev aviacije v živo;

- multimedijski ustvarjalec Tilen Pribela,
ki pripravlja nadaljevanje dokumentarca
Hrumeče zverine;

- slikar Grega Nartnik, ki je beležil ploče-
vinaste kompozicije v stereoskopski anaglif-
ni foto tehniki;

- ter seveda fotograf Nino kot avtor in fotore-
porter za novo številko letalske revije Krila.

Že ob prihodu je bila atmosfera intrigantna.
Rohneče škatle so preletavale mariborska
polja, in da ne gre za običajno letenje, je bilo

kmalu jasno. Letala so resnično poetično
osvajala vse smeri neba, ter se svobodno ob-
račala v drzne manevre. Upoštevajmo še, da
so se umetniki s tem poglavjem človeške eks-
tremne dejavnosti v živo soočali prvič, tako
so se morali kar nekoliko privaditi na dru-
gačne ”ateljejske” pogoje.

Načrtovano ustvarjanje je občasno usmerja-
lo tudi nekaj dežja, a nastalo je več kot dovolj
zanimivih del, ki si jih bo na jesen moč ogle-
dati v septembrski številki Kril in na razstavi
v prostorih Mladinskega kulturnega centra
Medvode. 

Grega Nartnik

Muha, Tizi, Nagi in Zoki v preži

Pločevinasto nebo
Medvoški umetniki preverili svojo inspiracijo ob rohnenju na nebu.



Medvode - Na drugi Jurčkov dan je v centru
Medvod potekal veseli vrtiljak z animatorjem
Stenom Vilarjem, priložnost za pogovor z
Medvoščanom, ki je dobro poznan tako v Slo-
veniji kot tudi v tujini. 

Pozna vas veliko ljudi, predvsem otrok. Od
kdaj se ukvarjate z animacijo?

”Tako rekoč sem se s tem rodil. Začel sem v
osnovni šoli pri pouku slovenščine, nadaljeval
v gledališču v Medvodah in na OTH v Pirni-
čah, ki ga je vodil Peter Militarev. Kasneje sem
šel v službo v Italijo, kjer sem delal kot anima-
tor, študiral psihologijo, pedagogiko, specialno
pedagogiko in vse to združil s svojim delom,
igro, ki je pomembna za pedagoge in psiholo-
ge. V tujini sem bil enajst let, nato sem se vr-
nil domov v Medvode. Nekaj časa sem bil še v
”službi”, kot urednik revije Ciciban, kasneje
strokovni sodelavec založbe Epta, nato pa sem
odprl svoje podjetje, studio Anima, ki je ”sta-
ro” 11 let. Začele so nastajati predstave za ve-
like in male, ki imajo vedno neko vrednoto,
neko noto. V tem času sem skupaj s sodelavci
razvil dvanajst predstav in predstavil osnove
animacije v Sloveniji. Imam namreč tudi svojo
šolo animacije.”

Kakšen je dober animator?
”Dober animator je tisti, ki ima zdravo srce

in veliko dušo. Je človek, ki je vešč različnih
dejavnosti, ki je samozavesten, ima rad svoje

življenje. Je tisti, ki to, kar dela, živi, ima oči
na vseh koncih svojega telesa, tisti, ki se čuti
suveren in seveda tudi sprejet od otrok in star-
šev. Dolga pot je do tega, da postaneš dober
animator.” 

Vam kdaj zmanjka idej?
”Idej zaenkrat še ne. Smo tudi kovalnica idej,

saj nenazadnje delamo za številna podjetja, de-
lamo dober marketing. Idej je veliko in rastejo
v naravi, kjer se sprehajam in jo občudujem.”

Vidi se, da imate radi otroke. 
”Seveda imam rad otroke. Če jih ne bi imel

rad, ne bi tega počel. Otroci mi dajejo vso to
energijo nazaj. Tudi sam imam štiri otroke, sta-
re od 9 do 24 let. Pri delu mi pomagajo, tudi
oni sodelujejo pri tem.”

Koliko predstav imate letno?
”Od 220 do 250 dogodkov. Nastopam v vrt-

cih, šolah, kulturnih domovih, zdraviliščih, ho-
telih, letoviščih. V okviru bralne značke Slove-

nije gostujemo po vsej Evropi, tam, kjer so
doma Slovenci: Avstrija, Italija, Madžarska,
Nemčija, Švica. Lansko leto smo bili v Avstra-
liji, sedaj potujemo na Švedsko. Pri tem pro-
jektu nas podpira tudi država.” 

Animacija je ...
”To je poslanstvo, to ni zaslužek. Imamo pro-

gram za družino, ki je naša osnovna celica.
Tam se dogaja vse pomembno: v družini se
stvari rušijo in gradijo.” 

Kateri vaš lik je za otroke najbolj zani-
miv?

”Lik Gusarja Berta, ki je moj najbolj pozna-
ni lik. Zanimivo je, da ta energija, ki jo dajem
otrokom, jih pritegne in tukaj postanemo eno.
Otrok v meni je tisti, ki še vedno deluje in to je
osnova za vse. Otrok je v vseh nas, treba se je
samo odločiti, ali ga bomo imeli, negovali ali
pa tlačlili.”

Maja Bertoncelj
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PERAL, 
Alojz Perme s.p.   

Rakovnik 2, 
1215 Medvode

Klimatske napraveKlimatske naprave
dobava ● montaža ● servis

www.mojaklima.si
mob.: 031/669-888

e-pošta: info@mojaklima.si

Najbolj poznan lik Gusarja Berta
”Dolga pot je do tega, da postaneš dober animator,” pravi Sten Vilar, doma v Preski, 

profesor pedagogike, igralec, animator.

d.o.o.

GORENJSKA CESTA 12, 1215 MEDVODE, SLOVENIJA
tel.: 01 361 93 40 - centrala, 01 361 93 41 - prodaja,

fax: 01 361 93 60

Sten Vilar iz Preske je otroke, pa tudi starše, pretekli mesec zabaval v središču Medvod.
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● pestra izbira nakita
● izdelava po vaši želji
● popravila nakita
● 40 let tradicije
● ročno delo

Zlatarstvo Zvonimir Trtnik s.p.,
Polje 17, Ljubljana-Polje

Seškova c. 9
1215 Medvode, 

tel.: 01/361 1694

Kranjska noč
26. tradicionalna

25 in 26 julij 2008

Učenci VIZ Smlednik so teden dni preživeli na jadranju.

Valburga - Šest učencev Vzgojno izobraže-
valnega zavoda Frana Miličinskega Smlednik
se je tudi letos podalo na enotedensko jadranje.
”Projekt Smledniška odisejada 2008 je potekal
od 28. junija do 5. julija. Pot nas je vodila od
Trogirja, kjer je bila naša izhodiščna marina,
do Hvara (zaliv Stiniva, Stari Grad), Visa (Ko-
miža), Biševa (ogled Modre špilje), do Pakle-
nih otokov (Palmižana), Hvara (Vrboska), Šol-
te, Splita nazaj do Trogirja,” je povedal Dani-
el Horvat, ki je skupaj s Petro Markič, štu-
dentko socialne pedagogike vodil projekt. 

Letos prav velike pomoči vetra niso imeli.
”Vetra je bilo bolj malo, zato smo si pomagali
z motorjem,” pravi Horvat, katerega želja in

namen sta bila, da bi letos razširili projekt tudi
na hrvaške osnovnošolske otroke: ”V prihod-
njem letu se kažejo možnosti v tesnejšem so-
delovanju v projektu Mirno more, ki druži
mladino s posebnimi potrebami iz različnih dr-
žav.” Horvat še pojasnjuje, da so že letošnjo
odisejado zasnovali v duhu medkulturnega so-
delovanja: ”Naš projekt poudarja vlogo mlado-
stnika kot evropskega državljana in pomaga ra-
zumeti njegovo vlogo v sedanjosti in prihodno-
sti. Tema je v interesu Evropske skupnosti, ker
skozi neformalno in interkulturalno izobraže-
vanje, uspešno in učinkovito komuniciranje
mladostnikov, premaguje konfliktnost družb.”

Maja Bertoncelj

Smledniška odisejada na morju
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Medvode - Župan Stanislav Žagar je sprejel
32 učencev iz štirih medvoških osnovnih šol,
ki so vsa leta šolanja končali z odličnim uspe-
hom ali so bili uspešni na posameznih podro-
čjih. Podelil jim je tudi zaslužene denarne na-
grade. In kdo so letos najboljši učenci? Iz
Osnovne šole Medvode so vsa leta šolanja z
odličnim uspehom končali: Anže Baš, Timo-
tej Brecelj (prejel je tudi zlato Stefanovo pri-
znanje), Aja Janežič (tudi zlato Proteusovo

priznanje), Lara Jerše, Vesna Kajzer, Ema
Košenina, Ana Pia Kumelj, Lea Rebernik,
Lea Tehovnik in Maja Vejnović. Iz OŠ Pirni-
če: Luka Čukajne, Lara Kozina, Ana Lasič
(tudi zlato priznanje Kaj veš o sladkorni bolez-
ni), Laura Pandev, Katja Pijavec, Matej Po-
gačar in Miha Torkar. Iz OŠ Preska: Gregor
Bolka (tudi zlato Stefanovo priznanje in zlato
Protesusovo priznanje), Tomaž Dobnikar,
Matic Ivančič, Julija Kokalj, Sara Kovačič,

Maja Šušteršič in Nejc Teraž. Nagrado so do-
bili tudi Anja Cvajnar za zlato priznanje Kaj
veš o sladkorni bolezni, Nika Kastelec za zla-
to priznanje iz logike, Anja Lah za zlato Ve-
govo priznanje in Žiga Starman za zlato Ste-
fanovo priznanje. Iz OŠ Simona Jenka Smled-
nik sta bili vsa leta odlični Špela Jenko in
Tina Kozjek, zlato priznanje Vesele šole pa
sta osvojili Katja Bunderšek in Lucija Fab-
jančič. Maja Bertoncelj

Mladi
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PRODAJA, MONTAŽA,
SERVIS OLJNIH IN 
PLINSKIH GORILCEV

Pooblaščeni servis za prodajo, montažo, 
zagon in vzdrževanje ogrevalne tehnike
BUDERUS in De DIETRICH.

Franjo Petač s.p., Štalčeva ulica 1, Medvode
telefon in fax: 01/361 45 86
GSM: 041/649 975

Župan sprejel najboljše učence

Na oratorijih veliko mladih
Preska, Smlednik - Prejšnji teden so v župnijah Preska in Smled-

nik pripravili oratorij, ki letos poteka pod geslom Odpri oči. V Pres-
ki so oratorij priredili devetič, po besedah župnika Franca Klopčiča
se ga je udeležilo 140 mladih, pri pripravi pa je sodelovalo 32 ani-
matorjev. ”Na zadnji dan je potekala tudi oratorijska tržnica, katere
izkupiček bo namenjen za pripravo mladinskega centra v pastoral-
nem domu,” je dodal Klopčič. Udeležba na oratoriju v Smledniku pa
je bila tokrat rekordna. ”Oratorij smo pripravili tretjič, udeležilo se ga
je 85 mladih, kar je največ doslej. Pri pripravi je sodelovalo 25 ani-
matorjev. Poleg župnije so se tokrat v organizacijo vključili tudi
KUD Smlednik, šola, Vzgojno-izobraževalni zavod Smlednik, PGD
Smlednik in Zbilje ter Turistično društvo Zbilje,” je povedal organi-
zator Nejc Smole. Tema letošnjega oratorija je spoznavanje življenja
svetega Pavla. Ob tem so otroci dneve preživljali na številnih
delavnicah, športnih in družabnih igrah ter drugih aktivnostih. A. H.

Učenci s šole na Topolu
so jahali konje

Topol - Učenci Podružnične osnovne šole Topol so imeli poseben
športni dan. Lahko so zajahali čisto pravega konja. Z dvema je nam-
reč v ta namen na Topol prišel Jože Janhar iz Hraš. ”Otroci zelo radi
jahajo konje in so tega že kar vešči. Jahali so v okolici šole. Naša
želja je, da bi jahanje na šoli vpeljali kot projekt, ki bi potekal celo
šolsko leto. Jahanje je namreč zelo dobra terapija sproščanja,” je po-
jasnila Darja Šinko, vodja POŠ Topol.                                  M. B.
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Planinci

Dan se je komaj dobro začel prebujati, ko smo
se medvoški planinci zbrali pred blagovnim cen-
trom in se z avtobusoma odpravili novim dogo-
divščinam naproti. Tokrat nas je pot zanesla
preko meje v Italijo. Mejni prehod smo prečkali
v Ratečah in že po nekaj ovinkih skrenili z
glavne poti, kjer nas je naprej pozdravilo spod-
nje in na izhodišču še zgornje Belopeško jezero.
Obdani smo bili z vencem samih dvatisočakov,
med katerimi je po višini kraljeval Mangart. V
svežini jutra smo pot zastavili čez Jezersko
planino, ki so jo pred časom s pomočjo evrop-
skih sredstev začeli znova obujati. Za njo smo se
podali na gozdno pot, ki nas je v dolgih okljuk-
ih vodila preko strmih pobočij do sedla med
tokratnim ciljem Kopo in Črnim vrhom. Od tu
naprej je pot potekala po grebenu naravnost pro-
ti cilju. Strmina ni popuščala, a pogled na ran-
jak, alpsko veleso, planinski srobot, zlato
pogačico, turško lilijo in ostale cvetice nam je
vlil novih moči. Megla in začetek melišč sta bila
znaka, da do vrha ni več daleč, a do tam nas je
ločil še skalni skok, preko katerega smo vodniki
naredili vrvno ograjo, tako da je lahko vsakdo
varno prečkal nevarni odsek. Še nekaj korakov
in iz megle se je prikazal vrh. Razgled z njega je
bil izreden in obilno plačilo za vložen trud. Ob
malici, prijetni besedi in gorskih lepotah je čas
kar prehitro minil. Spust je bil manj naporen,
zato smo lažje opazili stvari, ki smo jih pri
vzponu spregledali. Srečali smo nekaj plan-
incev, ki so se šele vzpenjali proti vrhu in zan-
imivo je bilo, da so bili večinoma Slovenci. Pol-
ni vtisov smo dospeli nazaj do jezer, kjer smo se
osvežili in začeli z drugim delom izleta.

Avtobusa sta nas odpeljala nazaj v Slovenijo in
takoj za mejo zavila proti Planici ter naprej pro-
ti Domu v Tamarju. Tam nas je že čakala druga
skupina medvoških planincev, ki je imela odhod
iz Medvod v dopoldanskem času in je opravila

turo od Zelencev do Tamarja. Skupaj nas je bilo
več kot 170 in ko smo obnovili moči se je začel
kulturni program. V imenu planinskega društva
nas je pozdravil Dušan Brekič, ki je besedo
predal županu občine Stanislavu Žagarju. Vse
skupaj pa so povezovali milozveneči glasovi
pevskega zbora Jakoba Aljaža. Program se je
nadaljeval ob poskočnih ritmih harmonike in
kitare, tako da se je prostor pred domom hitro
spremenil v priložnostno plesišče. Komur ni bilo
do plesa si je lahko ogledal bližnji izvir Nadiže,
slapove Črne vode ali pa obiskal bližnjo kapeli-
co, v kateri je ob tem času potekal obred.

Po izpolnjenem dnevu smo se odpravili nazaj v
Planico, kjer so čakali avtobusi in nas odpeljali
na Dovje. Tam smo se zbrali ob spomeniku
Jakoba Aljaža in se mu poklonili s pesmijo ter
polaganjem venca. Naužili smo se še zadnjih
razgledov na Triglav in njegove vazale ter s
potjo domov zaključili pester dan.

Aleš Jelen, 
foto: Dominik Košir

Praznovanje
v objemu gora

Prijatelji gora smo se za občinski praznik zbrali ob Domu v Tamarju.

Slikovna uganka
Kako dobro poznamo našo deželo?
V tokratni številki Sotočja vas sprašujemo,

kako se imenuje dolinica, hiše s cerkvijo zgo-
raj in grič nad njo. Odgovore nam pošljite do
konca avgusta na naslov: Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom
”Za Sotočje”. En pravilen odgovor bomo
izžrebali in ga nagradili. V junijski številki
Sotočja smo vas spraševali, kje stoji čebel-
njak izjemno bogato okrašenih panjskih
končnic. Stoji v dolinici Babni dol. Nagrado
prejme Štefka Tršan iz Valburge.

Avtor slikovne uganke je Jože Praprotnik

Medvoški planinci na vrhu Kope

Pogled na Belopeški jezeri

KOLOVOZ, d. o. o., 
Zbilje 95, 1215 MEDVODE

Če iščete RAČUNOVODSKE
STORITVE, smo pravi naslov 

za vas. Pokličite nas 
po telefonu: 01/3613-564

Boštjan Kodrič s.p. Pot v Bitnje 9, Kranj
telefon: 031 260 554, 031 724 548

■ Obnova kopalnic in stanovanj

■ Vzdrževalna dela v hiši in okolici

■ Prevozi in selitve

■ Pospravljanje in odvoz kosovnih 
odpadkov

■ Izdelava in montaža kovinskih
izdelkov (ograje, stopnice, nadstreški, 
zaščitne rešetke, protivlomni kovinski sistemi ...)

■ Pomoč starejšim pri hišnih delih

■ Svetovanje pri obnovi hiš 
in stanovanj

■ Urejanje vrtov in grobov
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Medvode - ”Upam, da nam ne bo dež pokvaril lepega športnega večera,
ki so nam ga že osmič polepšali kolesarji. Letos se prireditev ujema s
praznovanjem državnega praznika in prvič je to v naši občini enotna prired-
itev. Lahko bi se šli kulturni dogodek, mi se gremo športnega. Vabim, da po
tekmi ostanete še na kresovanju in se poveselite ob glasbi. Želim, da bi
državni praznik kar najlepše praznovali, finalistom pa želim čimveč uspe-
ha.” To so bile pred zadnjim dejanjem osmega Kriterija Medvod besede žup-
ana Stanislava Žagarja. Kriterij, ki je v organizaciji KD Rog, ekipe Radens-
ka KD Finančna točka potekal 24. junija, se je zaključil s finalno vožnjo na-
jboljše dvajseterice (40 krogov po 600 m), v kateri je bil tudi mladinec Nejc
Košir (Radenska KD Finančna točka). Za kolesarja s Tehovca je bil to prvi
finale na tem Kriteriju, na katerem je sicer nastopil drugič. 

Dvoma o zmagovalcu letos pravzaprav ni bilo. Največ točk je v sprintih,
ki so bili na vsak peti krog, zbral Grega Bole (Adria Mobil), kolesar z Be-
gunj na Gorenjskem, in se po letu 2006 veselil svoje druge zmage v Med-
vodah: ”Nad zmago sem kar malo presenečen, saj mi na treningu ni šlo
ravno najbolje. Bil sem v višinski hiši v Novem mestu, malo sem tudi poči-
val. Na treningu nisem dosegel takšnega pulza, kot bi ga moral, pljuča so me
pekla, bolela. Danes se mi je vse poklopilo, noge so bile prave.” Drugi je bil
Borut Božič (Cycle Collstrop), na stopničkah za ekipo organizatorja Raden-
ska KD Finančna točka pa je bil na tretjem mestu David Tratnik. Vsi so bili
mnenja, da je na medvoškem kriteriju, ki je edini nočni, še posebej lepo tek-
movati. ”Tukaj je vedno lepo dirkati, zato pridem vsako leto, če sem le
doma. Je pa res, da je Kriterij Medvod tudi zelo težak,” je povedal Božič,
sicer odličen sprinter, ki je bil z drugim mestom zadovoljen, še bolj vesel pa
je bil nekaj dni kasneje, saj je prvič postal državni prvak, in to v kategoriji

elite na cestni dirki v Mirni Peči na Dolenjskem. Zmaga pa je temu pri-
jaznemu Idrijčanu prinesla tudi vozovnico za olimpijske igre. Pred profe-
sionalnimi kolesarji so se na odprtem prvenstvu Medvod pomerili amaterji.
Pri moških je zmagal Tomaž Kališnik, drugi je bil Aleš Kalan, tretji pa
Uroš Oven. Žensk tudi letos ni bilo na startu.                 

Maja Bertoncelj, foto: Matic Zorman

Nočni kriterij Gregi Boletu
Zmagovalec letošnjega Kriterija Medvod je Grega Bole, ki je edini nočni kriterij pri nas dobil drugič. 

Kriterij se je točkoval za lovoriko Zlato Scottovo kolo.

Grega Bole - dvakratni zmagovalec nočnega Kriterija v Medvodah

Nejc Košir do uspeha kariere
Medvode - Nejc Košir s Tehovca,

kolesar Radenske KD Finančne
točke, je na evropskem prvenstvu za
kolesarje do 23 let in mladince, ki je
potekalo v Aroni v Italiji, dosegel
najboljšo slovensko uvrstitev. Zad-
nji dan prvenstva je bil med mladin-
ci na cestni dirki 5. in s tem prikole-
saril do uspeha kariere.

”V formi sem bil, kljub temu pa
nisem pričakoval, da bom povsem v
ospredju. V zaključku dirke je bilo
težko, saj so bili zraven kar trije
Francozi, jaz pa sem bil sam. Zelo
sem zadovoljen,” je povedal Nejc
Košir, naš najboljši mladinec. S
svojim odličnim nastopom je malce
presenetil tudi selektorja reprezen-
tance Kranjčana Marka Polanca:
”Nejc je dosegel odličen rezultat.
Vedel sem, da je dober, nisem pa
pričakoval, da se bo boril za zmago.

Zame je bil najmočnejši posameznik na dirki. Približno sedem kilo-
metrov pred ciljem je šel v solo beg, vendar je bil ujet štiri kilometre pred
ciljem. Skupaj z osmimi kolesarji se je nato v sprintu boril za drugo
mesto, zmaga pa je pripadla enemu izmed Francozov, ki je iz skupine
skočil že prej.” 

Dobro pripravljenost je Nejc pokazal tudi na dveh državnih prvenstvih:
v vzponu na Krvavec (na sliki) in na cestni dirki. Obakrat je postal državni
prvak med st. mladinci. Že v nedeljo pa potuje na novo veliko tekmovan-
je, na svetovno prvenstvo v Cape Town v Južni Afriki. 18. julija bo na
sporedu vožnja na čas, 20. julija pa še cestna dirka.       Maja Bertoncelj

Jubilejni vzpon na Katarino 
Medvode - Kolesarski klub

Medvode je 29. junija organizi-
ral tradicionalni kolesarski
vzpon na Katarino, ki poteka v
okviru akcije Slovenija kolesa-
ri. V jubilejni, deseti izvedbi, je
bilo na startu pri osnovni šoli v
Preski 63 kolesarjev, ki so se
pomerili v petih različnih sta-
rostnih kategorijah. Absolutni
zmagovalec je bil s časom 18
minut in 43 sekund Tržičan
Franci Žnidarič, član tekaške-
ga kluba Tržiške strele, zmago-
valec kategorije od 30 do 45 let.
Pri ženskah je bila najboljša
Škofjeločanka Darja Beguš
(23:48) pred Lidijo Praprot-
nik iz Rakovnika (29:28) in
Ani Arčon iz Sore (31:30). Iz-
med občanov Medvod sta se na
stopničke uvrstila še Matej Mi-
hovec iz Sp. Senice, ki je bil
drugi v kategoriji nad 45 let in
Timotej Bečan iz Žlebov, 2. v
kategoriji dečkov do 15 let.
Najhitrejši Medvoščan na Kata-
rini je bil Andrej Moretti iz
Zg. Pirnič (21:04), ki je za dve
sekundi prehitel Primoža Pleš-
ča iz Medvod in Roka Einhau-
erja iz Goričan.              M. B.

Nejc Košir (v ospredju): letos že
dvakratni državni prvak in 5. na
evropskem prvenstvu. V nedeljo 
potuje še na svetovno prvenstvo.

Rok Einhauer (spredaj) je bil na Katarino
tretji Medvoščan. Tik pred ciljem ga je 
prehitel Primož Plešec (zadaj). Najboljši pa
je bil Andrej Moretti.
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Medvode - ”S Tonetom Fornezzijem sva lani
kot sourednika začela sodelovati pri projektu
Knjiga rekordov Slovenije in takrat mi je Tof
kot nekdanji športnici predlagal rolarski re-
kord. Rada imam nove izzive in adrenalin, zato
sem bila takoj za, predvsem ker diagonale čez
Slovenijo še nihče ni prerolal, so jo pa že pre-
kolesarili in pretekli,” je zgodbo o 390 kilome-
trih čez Slovenijo na rolerjih začela Tina Hi-
žar, nekdanja športnica, javnosti poznana tudi
iz resničnostnega šova Bar. Podvig so sicer na-
črtovali že lani, a kot pravi, je bilo jeseni pre-
malo časa za vso organizacijo. Letos se je ven-
darle zgodilo. V Hodošu je startala 9. junija ob
desetih zvečer, nato do šeste ure zjutraj rolala
brez postanka, vse do Celja. Naslednji posta-
nek s kosilom je bil v Ljubljani, nato pa je pot
na rolerjih nadaljevala do Postojne in naprej do
Pirana. Na cilju je bila ob enajstih zvečer, kar
pomeni, da je skupaj s postanki potrebovala 25
ur. 

”Trase nisem poznala. Še ko smo se z avto-
domom peljali v Prekmurje na start, sem raje
spala. Nisem hotela videti vseh nevarnih odse-
kov in strmih klancev, ki so me čakali. Vedela
sem, da bo od vsega najbolj pomembna moja
motivacija in koliko se bom pripravljena ”ma-
trati”. Zaradi grobega asfalta mi je bilo najtež-

je v Savinjski dolini in tik, preden sem prispe-
la v Ljubljano. Od Domžal dalje sem bila z
mislimi že pri kosilu in počitku, stolpnic pa kar
ni in ni bilo videti. Takrat sem vmes celo poto-
čila nekaj solzic, a se nisem predala. Zahvala
gre predvsem fantom, ki so mi vmes peli, me
spodbujali in me celo uspeli nasmejati, ko mi
je bilo težko,” pravi Tina, o bolečinah po pri-
hodu v cilj in v naslednjih dneh pa dodaja:
”Seveda so me noge malo bolele, a pol toliko
ne, kot sem pričakovala. Očitno je maser Iztok
dobro opravil svoje delo in bolečin v mišicah
nisem imela niti naslednje dni. Sem pa imela
otečene gležnje. Oteklina je izginila v nekaj
dneh.”

Njen podvig bo zapisan v slovenski knjigi re-
kordov, seveda pa ji pomeni več kot to: ”Zelo
sem vesela, da mi je uspelo, saj so o mojem po-
dvigu dvomili skoraj vsi in menili, da sem si za-
stavila prevelik zalogaj. Izjema je bila mami, ki
je vedela, kako trmasta in borbena sem. Še Tof,
ki je bil glavni pobudnik akcije, mi je priznal,
da bi celo zastavil svoje stanovanje, da ne bom
zmogla niti do Ljubljane,” v smehu pove Tina,
ki se prihodnje leto namerava s kolesom podati
okoli Slovenije in se udeležiti vzdržljivostne ko-
lesarske dirke okoli Slovenije (DOS).

Maja Bertoncelj

Šport in rekreacija
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V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.
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Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si

Na rolerjih čez Slovenijo
Medvoščanka Tina Hižar se je lotila posebnega izziva: prerolala je 390 kilometrov dolgo diagonalo čez

Slovenijo. Skupaj s postanki je za pot od Hodoša do Pirana potrebovala 25 ur.

Tina Hižar je v preteklih mesecih veliko časa preživela
na rolerjih.
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Medvode - Ob koncu sezone je NK Jezero Medvode tudi letos
pripravilo nogometni dan, ki je na nogometnem igrišču v Medvodah
potekal 14. junija. Predstavili so se otroci, ki obiskujejo nogometno
šolo, ki je v športni dvorani Medvode potekala od novembra, na turnir-
ju pa tudi selekcije U 8, U 10, U 14 in U 18. 

”Namen je, da okolici prikažemo, kaj se dogaja v klubu, kako klub
diha, da pridejo otroci in starši tudi pobližje pogledati, kako potekajo
treningi. Namen je seveda tudi, da v klub pridobimo nove mlade no-
gometaše,” je povedal Boris Snedec, predsednik NK Jezero Medvode.
Medtem ko so otroci iz nogometne šole svoje znanje predstavili na
poligonu, v žongliranju in tudi na tekmi, so ostale selekcije igrale na
turnirju. Nogometaši domače ekipe so bili najboljši v konkurenci U 8 in
U 10. Štefan Jurinič, trener ekipe U 8, je povedal: ”V ekipi je 12 no-
gometašev. Za mesto, kot so Medvode, je to premalo. Sodelujemo tudi
s šolami, tako da prihajajo novi igralci. Upam, da jih bo v prihodnje v
ekipi več.” Nogometaši selekcije U 8 imajo treninge trikrat na teden.
”Otroci se jih kar redno udeležujejo. S takšnimi ni težko delati in če so
zraven še nadarjeni, je to še toliko lepše in lažje. Na treninge prihajajo
zaradi družbe, zaradi nogometa. Radi imajo žogo,” še doda Jurinič.

Člani začenjajo s pripravami na novo sezono
Čeprav se je komaj dobro končala lanska sezona, članska ekipa Med-

vod jo je v ligi Legea končala na 7. mestu, pa se že začenjajo priprave
na novo. Člani se bodo na treningu prvič zbrali v ponedeljek, 14. julija.
Spremembe so, saj je novi glavni trener postal prav Štefan Jurinič, ki je
še na dnevu nogometa vodil selekcijo U 8, pomočnik trenerja pa bo
Samir Škrgič.

O pretekli sezoni in o načrtih za prihodnjo Snedec pravi: ”Načeloma
smo s preteklo sezono zadovoljni, predvsem glede na to, da smo v
drugem delu imeli težave s kadrom. Sredina lestvice je zato kar real-
na. V prihodnjo sezono bomo startali z novim trenerjem. Štefan Ju-
rinič, odličen nekdanji igralec kluba, je bil že doslej trener v klubu.

Nabral si je izkušnje, se tudi izšolal. Odločili smo se, da bomo
poskusili s svojim kadrom. Igralci ostanejo, le z nekaterimi, ki so bili
na dvojno registracijo, smo prekinili pogodbo. Dogovorjeno je tudi za
prihod štirih novih igralcev. Okrepiti moramo namreč napad in sredi-
no igrišča.” Nova sezona v ligi Legea se bo s prvimi tekmami začela
konec avgusta.                                                      Maja Bertoncelj

Dan za nogomet
Na dnevu nogometa v Medvodah so se predstavili mladi nogometaši od nogometne šole do selekcije U 18.

Članska ekipa s pripravami na novo sezono in novim trenerjem začenja v ponedeljek.

Selekcija U 8 NK Jezero Medvode s trenerjem Štefanom Juriničem, ki je ekipo
vodil v lanski sezoni, sedaj pa bo v vlogi glavnega trenerja članske ekipe.

Telovadba za zlata leta
Smlednik - V prostorih Gasilskega doma v Smledniku že nekaj let po-

teka telovadba za zlata leta, ki jo vodi domačinka Fani Nacev, sicer me-
dicinska sestra. ”Tovrstno vadbo obiskuje 26 žensk, starih od 45 pa do 75
let. Vadba poteka v dveh skupinah in sicer dvakrat na teden po eno uro.
Večinoma jo obiskujejo domačinke, nekaj pa jih je tudi iz drugih koncev
občine,” pravi Fani Nacev ter pojasni: ”Sprva je bila predvidena vadba po
programu za osteoporozo, vendar pa je tovrstna vadba suhoparna, zato
smo začele tudi z drugimi vajami. Program zlata leta je sestavljen iz ae-
robike, dvigovanja uteži, krožne vadbe, vaj z elastičnimi trakovi, žogami,
tako da je čimbolj dinamično.” Za konec letošnje sezone je sledil še konč-
ni izlet, tokrat v Šentvid pri Stični in na splavarjenje na Krko. Poleg vad-
be je namreč pomembno tudi druženje.                  M. B., foto: BOBO

Plesni pozdrav počitnicam
Medvode - Športno dru-

štvo Latino je za zaključek
sezone pripravilo zaključno
plesno predstavo z naslovom
Pozdrav počitnicam. ”To je
sedaj že naša tradicionalna
prireditev, na kateri se pred-
stavijo vsi plesalci, ki med
letom vadijo v našem dru-
štvu. Je priložnost, da poka-
žejo svojim staršem, sorod-
nikom in prijateljem, kaj so
se naučili. Nastopilo je veli-
ko plesnih skupin, od plesne-
ga vrtca, jazz baleta, hip
hopa, show dancea, brake
dancea, salse in trebušnih
plesov. Za skupini hip hop in
jazz balet ter za Tino Kajzer
in Tjašo Berčič je bila to ge-
neralka za Just dance festival
v Kopru, kjer so naši plesalci nastopili odlično,” je povedala Teja Povše,
predsednica ŠD Latino. Program je tokrat povezovala Alenka Kozolc - In-
grid, kot gostje pa so se predstavili navijaška skupina Smart, plesna šola
Wolfy ter plesalca iz plesne šole Kazina.    M. B., foto: Peter Košenina

Predstavili sta se tudi Tjaša Berčič in Tina Kaj-
zer, članici ŠD Latino. 



Medvode - Sredi junija je Moto
road racing club Medvode pripra-
vil sedaj že tradicionalno medna-
rodno druženje motoristov. Po tra-
diciji se je tudi 8. piknika udeleži-
lo precej motorističnih navdušen-
cev iz vseh koncev Slovenije in
tujine, ki radi prihajajo na travnik
na levem bregu Save, ki so ga že
pred leti uredili člani kluba, na
njem pa so tudi letos postavili ve-
lik prireditveni prostor. Da zabave
ni primanjkovalo, so poskrbele
različne glasbene skupine od Co-
untry banda, do skupine Šank
rock ter Tide in Unimog banda.
Seveda tudi letos na srečanju niso
manjkale tradicionalne motori-
stične igre od vleke vrvi do skoka
čez plot, motoristi pa so se podali
še na panoramsko vožnjo po oko-

Avtomobilizem
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◆ prodaja in odkup 
rabljenih vozil

◆ vozila z garancijo
◆ prepisi vozil
◆ zavarovanje vozil

Gorenjska c. 12, 
Medvode
Tel./fax: 01/36-11-601
GSM: 041/330 578
www.avtomedvode.com OR
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Motoristi si želijo dirkališče
Na letošnjem srečanju v Medvodah so zbirali tudi podpise za čimprejšnjo izgradnjo 

v Sloveniji tako želenega dirkališča.

Motoristi so na panoramski vožnji spoznavali Medvode in okolico.

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

AVTOSERVIS
Primož Ločniškar, s. p., 
Zbilje 47, Medvode

Tel.: 031/336 822

Vzdrževanje in popravilo vozil
Premontaža in centriranje vozil

A
vt

o 
R

ad
e 

in
 p

ar
tn

er
 d

.n
.o

., 
Tr

no
ve

c 
12

, M
ed

vo
de



lici Medvod. Na druženje motoristov je prišlo
kar nekaj gostov, med njimi tudi domači žu-
pan Stanislav Žagar, srečanja pa se udeležil
tudi poslanec in navdušen motorist Aleš Gu-
lič. Kot je povedal predsednik Moto racing
cluba Medvode Rok Rotar, so tudi letos mo-
torističnemu prazniku dodali skrb za pomoči
potrebne, ki jim bodo namenili denar zbran s
prostovoljnimi prispevki in vstopnino. Prav
tako so na srečanju zbirali podpise za čim hi-
trejšo izgradnjo med motoristi tako želenega
dirkališča v Sloveniji, srečanje pa so končali s
prikazom starodobnikov.      Vilma Stanovnik

Avtomobilizem

S O T O Č J E - 29

P
O

R
S

C
H

E
 IN

TE
R

 A
U

TO
 d

.o
.o

.,
 B

ra
vn

ič
ar

je
va

 u
l. 

5
, 

Lj
ub

lja
na

d.o.o.
Avtoelektrika in avtomehanika

Sp. Senica 19c, 1215 Medvode
Tel.: 01/36-11-279

GSM: 041/56-83-53
e-pošta: avto.jamnik@siol.net

■ Diagnostika vseh 
tipov vozil!

■ Avtoservis

■ Bosch servis!

Servis  klimatskih  naprav

Med najbolj občudovanimi motorji so bili tricikli. 

Vleka vrvi je med najbolj priljubljenimi igrami motoristov.

V Medvode je prišlo precej gostov, med njimi tudi
poslanec Aleš Gulič.



Kmetijstvo, vrt

Poletje na terasi
Počitnice in dopusti so tu in če se ne odpravite za dalj časa na do-

pust, boste del poletja preživeli na balkonu ali terasi. Zato je pomem-
bno, kako vam bo ta ambient všeč. Navadno ga okrasimo z rožami,
nekateri si ga zasadijo po zamislih iz počitnic. In tako obujate spomine
na brezskrbne počitniške dni. Mediteranske rastline vam bodo še pose-
bej vzbujale vtis počitnic ob morju. V posode lahko zasadite ogromno
sort rastlin z juga, ki vam bodo prav tako zelo dobro uspevale doma,
kot jih vidite ob morju: oleandri, kaktusi, agapanti, sivka, rožmarin,
razne dišavnice, natreski vseh vrst ... Rastline lahko posadite
posamezno v lončke, ali pa si omislite v veliki posodi pravi mediteran-
ski vrt. Seveda iz notranjih prostorov lahko preselite tudi palme.

Važen je vaš okus, lahko imate na balkonu klasične zasaditve v ko-
rita, ki so pritrjena na ograjo. Pomembno je, da imate dovolj prostora za
ležalnik, mizo in stole, kjer bo čez poletje jedilni kot in tudi prostor za
posedanje ob dolgih poletnih večerih. Poskrbite tudi za primerno
razsvetljavo in uživajte celo poletje v sobi na prostem.

Igor Pavlič

Medvode - Na tretjem državnem prvenstvu v ročni košnji trave letos med
tekmovalci ni bilo predstavnika z medvoške občine. Marta Bukovec z Oso-
lnika, ki je sicer nastopala na dosedanjih prvenstvih, je letos sodelovala pri
organizaciji, je pa dejala, da jo bomo v prihodnjih letih na tovrstnih tekmo-
vanjih zagotovo še videli tudi s koso v rokah. Državno prvenstvo v košnji
trave je v organizaciji Zveze koscev in kosic Slovenije letos prvič potekalo
v Medvodah, na travniku na Bonovcu, ki ga je za ta namen prijazno odsto-
pil Jože Bergant. 

”Gre za tretje državno tekmovanje v ročni košnji. Parcele so evropske, o
zmagovalcu pa odločata hitrost in čistoča. Konkurenca je zelo dobra. Naslov
branita Tomaž Oblak iz Jame in Gizela Cifer iz okolice Moravskih Toplic.
Prijavljenih je 20 tekmovalcev in štiri tekmovalke iz različnih koncev Slove-
nije,” je povedal Matej Pibernik iz Kamnika, predsednik Zveze koscev in
kosic Slovenije. Prvenstvo je privabilo kar precej gledalcev, ki so si z zani-
manjem ogledali, kako kosijo tisti, ki v tem tekmujejo. Seveda se košnja na
tekmovanju zelo razlikuje od košnje doma. ”Domača kosa je dolga 70 cm,
tekmovalne kose, s katerimi nastopa večina udeležencev, so dolge 120 cm,
poleg tega je boljša ostrina in kvaliteta. Drugačna je tudi sama drža,” je po-
jasnil Pibernik, ki je tudi sam nastopil in to zelo uspešno. Ubranil je namreč
lansko tretje mesto. Državna prvaka sta postala Janez Vivod iz Mislinje in
Marija Puhan iz Čikečke vasi, dvojezične vasi blizu meje z Madžarsko. Je
pa Marija kar precej povezana z medvoško občino, natančneje z Dragočaj-
no, kjer ima strica: ”Ta teren mi je poznan. Ko se bila majhna, sem bila tu-
kaj veliko na počitnicah. Tudi pred tem državnim prvenstvom sem bila tri
dni tukaj.” Marija je na tekmovanjih koscev in kosic začela nastopati letos:
”Prvič sem nastopila na Selu, drugič pa na državnem prvenstvu. Doma ima-
mo veliko kmetijo, tako da večkrat poprimem za koso. Kosim med drevjem,

med sadovnjaki, tam, kjer se ne da zraven priti s traktorjem, s kosilnico. Na-
slov državne prvakinje mi je velika vzpodbuda za naprej.” 

Poleg medalj za najboljše so podelili tudi prehodni pokal. Znova je šel v
roke koscem in kosicam iz Vzhodne regije, ki so bili boljši od prijateljev iz
Zahodne. Izven konkurence je na državnem prvenstvu prvič nastopil tudi
Josef Mayer iz Rosenheima na Bavarskem, ki izdeluje tekmovalne kose. Do-
segel je 2. čas in tako dokazal, da zna zelo hitro in natančno kositi.               

Maja Bertoncelj

Tekmovali v košnji trave
Zveza koscev in kosic Slovenije je tretje državno prvenstvo v košnji trave organizirala na travniku na

Bonovcu. Tekmovalo je dvajset koscev in štiri kosice.

Jože Bergant je podeljeval priznanja, tudi novi državni prvakinji Mariji Puhan. V
ozadju je Matej Pibernik, predsednik Zveze koscev in kosic Slovenije.

naročanje: telefon: 04 201 42 41   
e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Podjetje DIMAS, d. o. o., zastopa vodil-
nega svetovnega proizvajalca sistemov
za centralno mazanje strojev in naprav
podjetje WILLY VOGEL AG ter finsko
podjetje SAFEMATIC, ki je ravno tako
specializirano za mazalne sisteme. Obe
podjetji je kupilo podjetje SKF in sedaj
tvorita eno izmed njenih petih platform -
Mazalni sistemi.

Dejavnost podjetja DIMAS, d. o. o., je
projektiranje in izbira najboljših tehnič-
nih rešitev na področju mazanja različnih

proizvodnih in obdelovalnih strojev,
transportnih linij, verig, jeklenih vrvi,
gradbene in kmetijske mehanizacije, la-
dijskih motorjev in ostalih naprav. Po na-
ših načrtih izdelujemo agregate za cen-
tralno mazanje, nadzorujemo in izvaja-
mo montaže sistemov, programiramo in
izdelujemo ustrezne krmilne in nadzorne
sisteme, sodelujemo pri prvih zagonih
oziroma izvajamo projekte mazalnih si-
stemov na ključ. Naši zaposleni so izšo-
lani za inženiring, servis in vzdrževanje
naprav in sistemov za mazanje.

DIMAS, inženiring, d. o. o., Seškova cesta 20,1215 Medvode
tel.: + 386 (0) 1 3617 240, fax: + 386 (0) 1 3617 245, e-pošta: info@dimas.si, www.dimas.si

IŠČEMO NOVE SODELAVCE - POKLIČITE NAS
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