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Občankam in občanom 
Medvod čestitamo 
ob dnevu državnosti, 
25. juniju, 
in ob občinskem prazniku, 
6. juliju, rojstnem dnevu 
Jakoba Aljaža.

Župan Stanislav Žagar, 
občinska uprava 
in občinski svet
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SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega gla-
sa 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: Jure Tomažin,
telefon: 04/201-42-43, 031/378 741, telefax: 04/201-
42-13. E-pošta: info@g-glas.si. Uradne ure: od ponedeljka
do četrtka neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do
16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj; Tisk: Tiskarna Littera picta,
d. o. o.. SOTOČJE številka 5 je priloga 46. številke Gorenj-
skega glasa, 12. junija 2009. 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.
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Na naslovnici: pevec Samuel Lucas, 
foto: Gorazd Kavčič

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

❏ DA         ❏ NE

Oglasi
Zlatarstvo Zvonimir Trtnik s.p.,

Polje 17, Ljubljana-Polje

Seškova c. 9
1215 Medvode, 

tel.: 01/361 1694

www.zlatarstvo-trtnik.si

● 40 let tradicije
● ročno delo

NOVI MODELI 
POROČNIH PRSTANOV
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KAVARNA 4 MAČKE
CENTER MEDVOD, tel.: 01/3617-963

LETNI VRT Z 
BOGATO PONUDBO
SLAŠČIC, NAPITKOV

IN PRIJAZNE
POSTREŽBE...

Vljudno vabljeni!
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NUDIMO ČIŠČENJE, 
PRANJE IN ŠIVILJSKA 

POPRAVILA VSEH VRST 
TEKSTILIJ

Vikrče 35, 1211 Lj.-Šmartno
tel.: 01 5116 763, gsm: 031 543 514

Odprto
od 7. - 11. in 15.-18. ure

sobota zaprto

PICERIJA IN ŠPAGETERIJA

HARLEKIN
(PR’KRAL) NA VERJU

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

☎ 01/362 12 20

LETNI 
VRT

OTROŠKA IGRALA
PRIDI, POKUSI IN SPOZNAJ,

DA PICERIJA HARLEKIN JE NAJ, NAJ ...
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Prireditve

Petek, sobota, nedelja, 19. 6. - 21. 6. 2009
Kraj in �as: Prizoriš�e moto piknika na Verju, ob 12.00 uri
9. MOTO PIKNIK Nastopajo: PERO LOVŠIN, UNIMOGS BAND, 
ROLL OVER – MC bend, ELEMENT – MC bend
Organizator: MRRC Medvode
Info: Brane 041/ 655 699

Sobota, 20. 6. 2009
Kraj in �as:  Zbiljska dobrava, Zbilje
GASILSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE GZ MEDVODE
Organizator: Gasilska zveza Medvode
Info: Gasilska zveza Medvode, Cesta komandanta Stanta 12, Medvode

Sobota, 20. 6. 2009
Kraj in �as: Kamp Smlednik v Drago�ajni
DAN ODBOJKE V DRAGO�AJNI
Organizator: TD Drago�ajna – Moše
Info: Turisti�no društvo Drago�ajna – Moše,  01/ 362 70 02

Nedelja, 21. 6. 2009
Kraj in �as: Kamp Smlednik v Drago�ajni
SLOVENSKI DAN V DRAGO�AJNI
TD Drago�ajna – Moše
Organizator: Turisti�no društvo Drago�ajna – Moše
Info: 01/ 362 70 02

Torek, 23. 06. 2009
Kraj in �as: Start pred Ob�ino Medvode, ob 19.15
9. KRITERIJ MEDVOD
Organizator: KK Radenska  - KD - � nan�na to�ka 
Info: 041/ 620 699

Torek, 23. 06. 2009
Kraj in �as: Knjižnica Medvode, ob 19.15
RAZSTAVA DOSEŽKOV UPOKOJENCEV
Organizator: Društvo upokojencev Medvode
Info:  01/ 361 23 03

Sreda,   24. 6. 2009
Kraj in �as: travnik poleg hiše kulinarike Jezeršek, ob 20. uri
KRESOVANJE OB DRŽAVNEM PRAZNIKU
Organizator: Ob�ina Medvode, KUD Oton Župan�i� Sora
Info: TIC Medvode, 01/ 361 43 46

Sreda,   24. 6. 2009
Kraj in �as: Zbilje, Zbiljska dobrava
KRESOVANJE
Ob 20.27 cerkev sv. Janeza Krstnika v Zbiljah - 
UPEVANJE KRESNIC (nastop etno skupine JARARAJA)
Ob 21.27 uri: dobrava zbiljskega jezera- 
KRESOVANJE NA VODI
Organizator: KUD Zbilje
Info: 031/ 682 757

�etrtek, 25. 6. 2009
Kraj in �as: Zbor kolesarjev pred domom krajanov,  ob 8. uri
KOLESARJENJE OB DRŽAVNEM IN OB�INSKEM PRAZNIKU
(kolesarji bodo v strnjeni koloni prevozili pot Hraše-Podre�a-Kranj-Trboje-
Hraše)
Organizator: TD Hraše
Kontaktna oseba: Damjan Koželj
Info: GSM: 031 639 680

�etrtek, 25. 6. 2009
Kraj in �as: Zbor pohodnikov pred OŠ Preska ob 8. uri
Tradicionalni pohod: »PO POTEH ROPARSKIH VITEZOV«
Organizator: TD Žlebe Marjeta
Kontaktna oseba: Olga VEROVŠEK
Info: 031/ 621 503

Petek,  26. 6. 2009
Kraj in �as: Smlednik, Park Zavoda, ob 11. uri
6. SRE�ANJE UPOKOJENCEV OB�INE MEDVODE
Organizator: DU Smlednik
Društvo upokojencev Medvode, 
Info: 01/ 361 23 03

Petek,  26. 6. 2009
Kraj in �as: Dom krajanov Sora ob 20. uri
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 60. LETNICI KUD Oton Župan�i� Sora
Organizator: KUD Otona Župan�i�a Sora
Info: 041/ 862 012

Sobota, 27. 6. 2009
Kraj in �as: Log pod Rakovnikom, streliš�e, ob 9. uri
OB�INSKO PRVENSTVO V STRELJANJU NA UMETNE GOLOBE
Organizator: Lovska družina Medvode
Info: 01/361 40 04

Nedelja, 28. 6. 2009
Kraj in �as: Zbor pred OŠ Preska ob 9. uri
11. KOLESARSKI VZPON NA KATARINO v sklopu Slovenija kolesari
Organizator: KK Medvode
Kontaktna oseba: Mirko PLAZAR
Info: 040/ 263 015    www.kkmedvode.com

�etrtek, 30. 6. 2009
Kraj in �as: Športna dvorana Medvode, ob 18. uri
SLAVNOSTNA SEJA OB�INSKEGA SVETA Podelitev ob�inskih priznanj
Organizator: Ob�ina Medvode
TIC Medvode
Info: 01/ 361 43 46,  041/ 378 050

Sobota,   4. 7. 2009
Kraj in �as: Pred rojstno hišo Jakoba Aljaža, Zavrh pod Šmarno goro
ob 9. uri - SVE�ANA AKADEMIJA 
ob 11. uri - SV. MAŠA ZA VSE PLANINCE NA ŠMARNI GORI
Organizator: GK Jakob Aljaž
Info: 041/ 368 956

Nedelja,  5. 7. 2009
Zbirno mesto za 1. pohod
Kraj in �as: parkiriš�e pred Ob�ino Medvode, ob 6.00 uri pohod
»KOPA« (POLDNIK)
(2063 m) zahodne Julijske Alpe,
7 ur hoje, zahtevna ozna�ena pot;

Zbirno mesto za 2. pohod
Kraj in �as: parkiriš�e pred Ob�ino Medvode, ob 9.00 uri pohod
»OD JASNE DO TAMARJA«
nezahtevna pot; 3 ure hoje
Organizator: PD Medvode
Kontaktna oseba: Jože KRŠINAR
Info: 01/ 361 32 30
Prijave za 2. pohod
v TIC Medvode do: 1. 07. 009
Info: 01/ 361 43 46 (od 10. do 17. ure)

Ob�ina Medvode vabi vse ob�anke in ob�ane na prireditve ob državnem prazniku
25. juniju - dnevu državnosti in ob�inskem prazniku, 6. juliju - rojstnem dnevu Jakoba Aljaža.        
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Prireditve junij 2009 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Petek, Jedro, Koncert - etno / rock: Mladinski center MC Medvode 
12. 6. 2009 klub Mladinskega AVVEN + BREZNO Medvode 041/661 475

centra Medvode, www.mcmedvode.si
ob 22.00 uri

Sobota, KUD Pirniče, GLEDALIŠKI AVTOBUS 2009 KUD Pirniče 041/776 735,
13. 6. 2009 ob 8. uri PO POTEH GROFOV CELJSKIH 031/352 772

(celodnevni izlet) Celodnevni ogled znamenitosti Celja
in ogled gledališke predstave:

W. Shakespeare:
SEN KRESNE NOČI

v gledališču Zarja, Trnovlje-Celje
Za gledališki abonma OTH in izven

Sobota, Gasilski dom VEČER Z GASILCI - VESELICA PGD Zg. Pirniče TIC Medvode 
13. 6. 2009 v Zg. Pirničah 01/361 43 46 

in na vrtu 
Gostilne Mihovec, 

ob 16. uri

Ponedeljek Gledališče Medvode, VPIS ABONMAJEV KUD Medvode www.kud-medvode.si- 
petek, od 9. do 19. ure za sezono 2009/10 01/361 26 54
15. 6. - abonma@kud-medvode.si 

19. 6. 2009

Sreda, Jedro, Potopisno predavanje Mladinski center MC Medvode 
17. 6. 2009 klub Mladinskega Uroša Pusta: Medvode 041/661 475

centra Medvode, INDIJA www.mcmedvode.si
ob 20.00 uri

Četrtek, Jedro, Otvoritev razstave slik Mladinski center MC Medvode  
18.06.2009 klub Mladinskega Renate Grmovšek in Petra Gabra: Medvode 041/ 661 475

centra Medvode, OBA OBOJE www.mcmedvode.si
ob 20.00 uri

Sobota, Gledališče Medvode, VPIS ABONMAJEV KUD Medvode www.kud-medvode.si
20.6.2009 od 9. do 13. ure za sezono 2009/10 01/ 361 26 54

abonma@kud-medvode.si

Torek, V župnijski cerkvi Polletni koncert Župnija Preska Župnijski urad Preska
23. 6. 2009 sv. Janeza Krstnika Vokalne akademije 01/361 79 30

v Preski, Ljubljana z dirigentom
ob 20. uri Stojanom Kuretom

Torek, Travnik ob bajerju, KRESOVANJE TD Hraše Kontaktna oseba
23. 6. 2009 ob 20. uri Damjan Koželj

GSM: 031/639 680

Sobota, Pod teraso Jedra, MC piknik - družabni dogodek: Mladinski center MC Medvode
27. 6. 2009 kluba Mladinskega UREJANJE NABREŽJA SORE Medvode 041/661 475

centra Medvode, www.mcmedvode.si
ob 10.00 uri prijave na:

mkc.medvode@siol.net

Sobota, Pod teraso Jedra, MC piknik - družabni dogodek: Mladinski center MC Medvode
27. 6. 2009 kluba Mladinskega POSTAVITEV PLAŽE, Medvode 041/661 475

centra Medvode, ŽAR, IGRE Z ŽOGO www.mcmedvode.si
ob 15.00 uri prijave na:

(v primeru dežja Koncert - akustika: mkc.medvode@siol.net
na terasi) JAM SESSION

Nedelja, Župnija sv. Praznovanje patrocinija Župnija Preska Župnijski urad Preska
28. 6. 2009 Janeza Krstnika, po glavni maši, ki bo ob 9.30, bo sledilo 01/361 79 30

ob 9.30 družabno srečanje s krajšim kulturnim 
programom na župnijskem dvorišču.

Poudarek bo na deseti obletnici začetkov 
oratorija v preški župniji. 

Ta dan se bo začel oratorij v Preski.

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na informacijski center, ki deluje v sklopu turističnega 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, PAVILJON 1, SI - 1215 Medvode, Tel.: 01 361 43 46, E-pošta: ti-biro@medvode.si, ali ticmedvode@tzm.si , WWW: www.tzm.si
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Občina

Medvode - Podjetje Prof. dr. Ferk & Partner
iz Maribora je bilo na natečaju izbrano za iz-
delavo vizije in strategije občine Medvode. Za-
čela se je z delavnicami, ki so v sejni sobi ob-
čine potekale od 2. do 5. junija, na njej pa so
sodelovali tako imenovani nadpovprečno an-
gažirani občani. Več o delavnicah in o pripra-
vi vizije in strategije je povedal dr. Vito Bo-
bek, ki je izmenjaje s kolegom mag. Bojanom
Mažgonom vodil delavnice. 

Začeli ste s pripravo vizije in strategije ob-
čine Medvode. Za kakšen dokument gre?

”Celoten dokument, ki mu rečemo vizija in
strategija razvoja, sega v časovno obdobje od
sedaj do leta 2025. Izvedemo ga v večih kora-
kih. Projekt temelji na vrednotah občanov, ki
tukaj živijo, in vizijo bomo osnovali na njiho-
vih vrednotah, na njihovih željah in prioritetah,
na problemih, kot jih zaznavajo. Uskladili jih
bomo tudi z evropskimi in nacionalnimi raz-
vojnimi dokumenti in nato napisali vizijo obči-
ne, kot jo vidimo leta 2025. S pripravo doku-
menta nadaljujemo v t. i. petih stebrih, petih
področjih: gospodarstvo, promet, okolje, izob-
raževanje in kakovost življenja. Naredimo tudi
nabor ukrepov, ki pripeljejo do vizije, ki smo si
jo za leto 2025 zastavili. Na koncu pa seveda
zasnujemo tudi sistem indikatorjev, s katerimi
lahko vsako leto merimo, ali smo na tej poti
uspešni, oziroma kako smo uspešni. Ker izha-
jamo iz vrednot ljudi, ki tukaj živijo, moramo
te vrednote nekako izmeriti, definirati, zato z
občani delamo na različnih ravneh. Brez tega
se dobre vizije ne da narediti. Skupina, s kate-
ro smo imeli delavnice štiri večere, so t. i. nad-
povprečno angažirani občani, ki so v občini na
funkcijah v gospodarstvu, izobraževanju, špor-
tu, kulturi, politiki ... Z njimi delamo poglob-
ljene vprašalnike, 40 osnovnih vprašanj in
podvprašanj, kar traja okrog dve uri. Druga
naša skupina pa so naključno izbrani občani, ki
jih ”obdelamo” s krajšimi anketami na ulicah.
Pogledamo tudi, kako drugi gledajo na občino
Medvode, in anketo naredimo tudi v soseda-
njih občinah in v občinah drugod po Sloveniji.
Primerjamo vse ugotovitve, naredimo tudi fi-
nančno analizo občine in to nas potem pripelje
do vizije in tudi do nabora ukrepov.”

Torej so te delavnice zelo pomembne?
”Te delavnice so ključne. Treba je narediti

analizo stanja, ki je lahko objektivna, izhaja iz
finančnih kazalnikov, možnosti, ki so objektiv-
no dane, v veliki meri pa temelji tudi na vredno-
tah občanov, ki so po različnih občinah seveda
različne. To je potrebno ugotoviti, zato smo raz-
vili metodologijo, kjer te vrednote in probleme,
kot jih zaznavajo občani, objektivno zaznamo.”

Kako ste zadovoljni z odzivom?
”Na delavnicah delamo poglobljeno in si

zelo velikih skupin niti ne želimo. Vzorec bo
na koncu takšen, da bo absolutno reprezentati-
ven. Svoje mnenje bo zagotovo izrazilo od tri-
sto do štiristo prebivalcev občine Medvode,
sosednjih občin in prebivalcev drugih občin po
Sloveniji.” 

Kaj sledi po delavnicah in anketiranju na
terenu?

”Rezultate bomo obdelali, hkrati pa naredi-
mo tudi finančno analizo, kjer med drugim
primerjamo občino Medvode po finančnih in
proračunskih kazalnikih z desetimi primerlji-
vimi občinami v Sloveniji. Sledi pisanje teksta,
oblikovanje vizije in ko imamo ta osnutek na-
rejen, pripravimo tudi delavnice z občinsko
upravo, kjer potem skupaj določimo kvantifi-
cirane cilje. To ni samo vizija, je tudi nabor
ukrepov. Ker imamo v zadnjem koraku tudi si-
stem kazalnikov, s katerimi potem vsako leto

do 2025 spremljamo ta razvoj, moramo tudi
definirati čisto konkretne cilje, ki jih določimo
skupaj s strokovnimi službami občine.”

Sta vizija in strategija za občino, kot so
Medvode, nujni?

”Absolutno. Tudi možnosti pridobivanja dr-
žavnega, evropskega denarja za projekte, za
katerimi stoji vizija in je del širšega mehaniz-
ma, širše zgodbe, so veliko večje. Naš cilj pa
je: ne prepuščati nadaljnjega razvoja naključ-
jem, temveč ga soustvarjati.”

Maja Bertoncelj

Pripravljajo vizijo in strategijo Medvod
Dokument vizije in strategije občine Medvode do leta 2025 naj bi predstavili jeseni. V prvem koraku so

vprašalnike reševali nadpovprečno angažirani občani, anketirali pa so tudi občane na terenu.

Svetniki odločali tudi o obrtni coni Jeprca
Medvode - V torek, 9. junija, so se občinski svetniki zbrali na svoji

19. redni seji v tem mandatu. Na dnevnem redu je bilo kar 19 točk, tako
da je bilo že vnaprej jasno, da bo za obravnavo in glasovanje o vseh po-
trebno vsaj eno nadaljevanje, kar se je tudi zgodilo. Svetniki so obra-
vnavali sedem točk in sprejeli predlog odloka o zaključnem računu
proračuna občine Medvode za leto 2008, predlog sklepa o soglasju k
ceni storitve ”Pomoč na domu” v občini Medvode, osnutek odloka o
podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine ter okrog pol
polnoči še predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območ-
je urejanja Jeprca. Gre za prvi del obrtne cone na tem območju. Pred

sprejemom odloka so izglasovali še amandma k enemu izmed členov,
da se mora med cesto in mejo občinskega lokacijskega načrta zasaditi
avtohtono listnato drevje. Tudi glede na pozno uro je bilo pri glasova-
nju o amandmajih, vloženih jih je bilo še več, vendar niso bili sprejeti,
kar nekaj zmede. S strani nekaterih svetnikov so prišli tudi pozivi za
prekinitev seje. Prekinjena je bila po glasovanju o amandmajih in od-
loku, nadaljevanje pa bo v torek, 16. junija. Svetniki bodo med drugim
obravnavali predlog prerazporeditve proračuna za letošnje leto, osnu-
tek odloka o oskrbi s pitno vodo, predlog odloka o spremembi in do-
polnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ter
predloga odloka o obveznostih skrbnikov psov in o denarni pomoči v
občini Medvode. O tem in kaj prinašajo sprejeti odloki s torkove seje,
pa več v julijski številki Sotočja. M. B.

Župan Medvod Stanislav Žagar o pripra-
vi vizije in strategije Medvod: ”Podjetje
smo izbrali na natečaju, vrednost projekta
je okrog 35 tisoč evrov. Za ta korak smo
se odločili, ker strateški svet, ki smo ga
ustanovili in je bil sestavljen iz strokov-
njakov, ni zaživel. To podjetje ima referen-
ce, vizije in strategije je delalo tudi za ne-
katere druge občine, je pa dejstvo, da no-
beno podjetje vizije in strategije občine ne
bo naredilo samo, temveč s pomočjo ob-
činske uprave, občanov in tudi strateške-
ga sveta, ki ga bom po dogovoru z izvajal-
cem sklical še enkrat. Če bo ta dokument
prinesel rezultate, bom zelo vesel.”

Na delavnicah so vprašalnike reševali t. i. nadpovprečno angažirani občani.
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Sora - Prostovoljno gasilsko društvo Sora
ima novo vozilo za prevoz moštva z oznako
GVM- 1, ki mu je dodana tipizirana gasilska
prikolica za trodelni napad. Slovesen prevzem
vozila, ki ga je blagoslovil domači župnik Jože
Čuk, je bil 16. maja. Po uradnem delu se je
druženje nadaljevalo z gasilsko veselico s sku-
pino Minerali.

”Vozilo je namenjeno za prevoz moštva in
omogoča prevoz devetim osebam. To je najbolj
sodobno vozilo, kar se ga trenutno da dobiti.
Ker mu je dodana gasilska prikolica, pomeni,
da je to pravo intervencijsko vozilo, saj je v
prikolici kompletna oprema za prvi gasilski
napad. Prednost te prikolice je v tem, da jo v
primeru požara v gozdnem ali težje dostopnem
terenu lahko vleče tudi traktor, tako da lahko z
opremo pridemo zelo visoko. V našem društvu
imamo veliko teritorija, vezanega na gozd,
tako da je ta nova pridobitev tisto, kar potrebu-
jemo,” je povedal Mirko Javeršek, predsednik
PGD Sora. Novo vozilo za prevoz moštva je
nadomestilo prejšnjaga, prav tako z oznako
GVM-1, ki je bilo staro trinajst let. ”Staro vo-
zilo je bilo že potrebno zamenjave, zato smo se
odločili za novega. Tipizirane prikolice pa do-
slej nismo imeli. Imeli smo motorno brizgal-

no, ki pa ni bila na prikolici,” je še povedal Ja-
veršek. Celotna investicija je stala 48 tisoč ev-
rov, denar pa so v PGD Sora zbrali sami, seve-
da ob pomoči krajanov in donatorjev. 

Vozilo so sicer kupili že lani, tako da je že
preizkušeno. Z njim so sodelovali na nekaj in-

tervencijah in tudi na zadnji vaji na Hišo kuli-
narike Jezeršek v Sori. ”Novo vozilo pomeni
večjo varnost, zagotov prihod na kraj dogodka
oziroma na intervencijo. V Sori imamo sedaj
tri vozila in prikolico. Poleg novega vozila za
prevoz moštva še vozilo Mercedez GVC 24/50,
ki smo ga dobili pred štirimi leti, ob praznova-
nju stoletnice društva, in vozilo za gozdne po-
žare,” je pojasnil Matej Lombar, poveljnik
PGD Sora, ki je sicer tretjekategorizirano druš-
tvo. Ključe novega vozila je prejel gasilec
Boštjan Pust. 

Na slavnostnem prevzemu je bilo navzoče
vodstvo in društva iz Gasilske zveze Medvode,
pa tudi gasilci iz društev GZ Vodice, GZ Škof-
ja Loka, gasilci iz Kočevja, Žabnice in gostje
iz Šentjakoba v Avstriji, s katerimi sorški ga-
silci sodelujejo že več desetletij. ”Vsako novo
vozilo veliko pomeni, je napredek. Pohvale
PGD Sora, da so v teh časih zanj uspeli zbrati
denar,” pa je dejal župan Medvod Stanislav
Žagar. Če je občina Medvode za nakup vozi-
la, ki so ga sorški gasilci dobili ob stoletnici
društva, prispevala večino denarja, pa je bila
pri nakupu vozila za prevoz moštva in tipizira-
ne prikolice le eden izmed donatorjev. 

Maja Bertoncelj

V Sori imajo novo gasilsko vozilo
V Sori so slovesno prevzeli in blagoslovili novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 in tipizirano 

gasilsko prikolico. Vrednost investicije je 48 tisoč evrov, denar pa so v PGD Sora zbrali sami.

Plaz na cesti na Osolnik
Osolnik - Na odseku ceste na Osolnik je splazela zemlja, ki ovira

promet, medtem ko cesta sicer je prevozna. Kako bodo plaz sanirali,
smo vprašali Gregorja Lojevca, vodjo oddelka za gospodarske in jav-
ne službe na Občini Medvode, ki je pojasnil: ”Najeli smo geomehani-
ka z Gradbenega inštituta, da nam poda strokovno mnenje, kako naj
ravnamo pri sanaciji plazu. Rob počene hribine smo zavarovali s poli-
vinilom, da voda ne bo uhajala v plazečo maso, s tem pa bomo neko-
liko upočasnili plazenje in pridobili na času. Sama sanacija plazu kot
takega z odvozom materiala pa ni mogoča, ker je velika verjetnost, da
se bo naknadno utrgal še večji plaz.”

M. B. Strokovno mnenje, kako sanirati plaz na cesti na Osolnik, bo podal geomehanik.

Prevzema in blagoslova novega gasilskega vozila za prevoz moštva PGD Sora se je udeležilo veliko gasilcev iz
Gasilske zveze Medvode in tudi od drugod.

Matej Lombar, poveljnik PGD Sora, je prejel darilo od gasilcev iz Šentjakoba v Avstriji. Ob njem desno Mirko 
Javeršek, predsednik PGD Sora, v ozadju pa nova tipizirana prikolica.
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Osolnik - Lastnik brunarice na Osolniku je športno društvo Partizan
Medvode, ki je bilo tudi investitor nove čistilne naprave. Namenu so jo
uradno predali 4. junija. Kot je pojasnil predstavnik podjetja Regenera-
cija, gre za čistilno napravo serijske proizvodnje z izredno majhno po-
rabo električne energije in pomeni pridobitev za Polhograjske Dolomi-
te. V društvu so se za okrog štiri tisoč evrov vredno investicijo odločili
potem, ko so dobili obvestilo občinskega inšpektorja, da so eni izmed
onesnaževalcev podtalnice na Osolniku. Projekt je s strani društva vo-
dil Matevž Barle, ki je v upravnem odboru zadolžen za brunarico.

”Od sprejema sklepa, da gremo v to investicijo, pa do postavitve či-
stilne naprave, so minili trije meseci. To je pomembna pridobitev za
Polhograjske Dolomite, saj je to v tem predelu ena prvih čistilnih na-
prav. Res, da je to kapla v morje za ekologijo, vendar če vzamemo eko-
logijo kot celoto, je to neko ozaveščanje ljudi, in naša investicija je ko-
rak k temu,” je pojasnil predsednik društva Partizan Medvode Bojan
Šolar. Investicijo bodo delno krili iz lastnega denarja, računajo pa tudi
na pozitivno odobritev vloge, ki so jo vložili na občino. Čistilno napra-
vo sta uradno predala namenu Matevž Barle in župan Medvod Stanis-
lav Žagar, ki je ob tem povedal: ”Že lani smo v proračunu namenili
denar za projekte malih čistilnih naprav. Vesel sem, da so se v društvu
odločili, da jo postavijo na Osolniku, in upam, da bo čistilnih naprav
na višje ležečih območjih še več. Naša želja je, da bi bili vsi objekti v
Polhograjskih Dolomitih v doglednem času vezani na male čistilne na-
prave.” 

Čistilna naprava pa ni zadnja investicija na brunarici na Osolniku.
”Objekt je star 30 let in da ga zaščitimo pred propadanjem, bomo mo-
rali vanj vložiti še kar nekaj denarja. Ravno danes smo imeli sestanek
upravnega odbora, na dnevnem redu pa je bila ena sama točka: vzdr-

ževanje brunarice. Potrebno bo zamenjati peči, okna, dogovorili pa
smo se, da si bo objekt najprej ogledal strokovnjak in podal oceno in
vrednost najbolj potrebnih del,” je še dejal Šolar.

Maja Bertoncelj

Čistilno napravo sta uradno predala namenu Matevž Barle (levo) in župan 
Medvod Stanislav Žagar. 

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijska programa 1. stopnje
MANAGEMENT 
MEDNARODNO POSLOVANJE (nov program)
Oba bomo organizirali v obliki izrednega študija.

Študijska programa 2. stopnje 
(strokovna magisterija)
MANAGEMENT
EKONOMIJA IN FINANCE 
Poleg izrednega bomo oba programa 2. stopnje
organizirali tudi kot redni študij, ki bo potekal 
v popoldanskem času in bo za študente 
brezplačen; vpišejo se lahko vsi (tudi redno 
zaposleni), ki še niso pridobili sedme ravni 
izobrazbe.

Magistrski (znanstveni) študijski program
MANAGEMENT (letos zadnjič vpis v 2. letnik)

INFORMATIVNI DAN
bo v četrtek, 18. junija 2009, ob 17. uri v 
prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, 
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Informacije: 04/506-13-70
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

Brunarica na Osolniku s čistilno napravo
Župan Medvod Stanislav Žagar in Matevž Barle iz Društva Partizan Medvode sta 4. junija prerezala 

trak nove čistilne naprave pri brunarici na Osolniku.

Na druženju pobratenih mest
Medvode - Od 28. maja do 1. junija je bila v francoskem mestu Crest

mlada štiričlanska delegacija občine Medvode za pobratenje. Sestavljali so
jo Jure Galičič (predstavnik turizma), Ines Hižar (predstavnica športa),
Nejc Smole (predstavnik kulture) in Anže Šilar (predstavnik gasilcev).
”Delegacija se je v Francijo odpravila kot opazovalec druženja štirih že
pobratenih mest (poleg francoskega Cresta še italijanski Ponte San Nicco-
lo, nemški Nidda in angleški Cromer). Namen bratenja z mesti iz drugih
držav je lažje navezovanje stikov, kulturna izmenjava in izmenjava izku-
šenj na različnih področjih. Medvoška delegacija je letos že sodelovala na
nekaterih delavnicah in s promocijskim materialom in kulinaričnimi do-
brotami predstavljala Medvode na srednjeveškem sejmu, sicer pa je pred-
vsem na neformalnih srečanjih navezala prijateljske stike s predstavniki
vseh mest, ki obetajo druženje in medsebojne obiske tudi v prihodnosti,”
je pojasnil Jure Galičič, predsednik Turistične zveze Medvode. M. B.
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Medvode - V Zares Medvode so 28. maja
odprli svetniško pisarno, ki se nahaja na Med-
voški ulici 4, nasproti nogometnega igrišča. Za
vse občane, pa tudi za druge obiskovalce, bo
odprta vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu
med 18. in 20. uro, ko bosta izmenjaje za po-
govor in predloge na voljo svetnika Zares v ob-
činskem svetu občine Medvode mag. Jelena
Aleksić in Dragan Djukić. Oranžni trak je
slavnostno prerezal in Zaresovo pisarno s tem
uradno odprl takrat še kandidat za evropskega
poslanca Ivo Vajgl, ki je ob tej priložnosti 
obiskal Medvode. 

”Svetniška skupina Zares Medvode se je od-
ločila, da naredi korak bližje ljudem in dogo-
dek ob odprtju svetniške pisarne smo poime-
novali Zares blizu. Občani lahko pridejo v pi-
sarno in nam povedo, kaj jih teži, pridejo lah-
ko tudi s predlogi, ki bi prispevali k izboljšanju
kvalitete bivanja v Medvodah. Na voljo pa smo
tudi na podlagi predhodne najave. Menim, da
je ljudem potrebno dati čas, da se navadijo na
to novost, da zanjo izvejo in da dobijo kakšno
pozitivno izkušnjo,” je povedala svetnica in
predsednica Občinskega odbora Zares - nova
politika Medvode mag. Jelena Aleksić. M. B.

Zares s svetniško pisarno
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V družbi mag. Jelene Aleksić in članov in simpatizerjev Zaresa je svetniško pisarno odprl Ivo Vajgl.

OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o preizkusu vode vam sporočamo, da zaradi 
varnosti zdravja uporabnikov ostane v veljavi stalen preventivni ukrep pre-
kuhavanja pitne vode v prehrambne namene pri uporabi vode iz naslednjih 
vaških vodovodnih sistemov:

VVS Belo-Ojstrica VVS Steška planina
VVS Drnovec VVS Vaše
VVS Golo Brdo-Polana VVS Žlebe-Jetrbenk
VVS Mamovec-Tehovec VVS Žlebe-Seničica
VVS Sora VVS Žlebe-Studenčice

Poročila so dostopna na spletni strani Občine Medvode.

PRAVLJIČNO MEDVODJE
Kreativna dvotedenska delavnica za mlajše ustvarjalce

Mladinski center Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode
Kontakt: mkc.medvode@siol.net

ZA KOGA?
Delavnica je namenjena otrokom med 7. in 15. letom, potekala pa
bo v Jedru - klubu Mladinskega centra Medvode, po potrebi tudi
zunaj na igrišču.

KDAJ?
Zadnja tedna (17.- 28.) avgusta, vsak delavnik od 10. do 15. ure.

KAKO SE PRIJAVIM?
Potrebna je predprijava s prijavnico, ki jo najdete v Jedru, 
knjižnici, turističnem biroju in občini oz. na spletni strani: 
www.mkcmedvode.si. Na zgornji e-naslov ali poštni naslov zavoda
jih posredujte najkasneje do 30. julija 2009. Število udeležencev
je omejeno. Vse dejavnosti so za udeležence brezplačne!

KAJ BOMO POČELI?
Lani in predlani smo se dodobra naučili izdelovati animacije, letos
pa se bomo poleg tega preizkusili tudi v različnih tehnikah izdelo-
vanja skulptur. Pacali, oblikovali, sestavljali in poslikali bomo naj-
različnejša bitja in predmete, jim ustvarili prijetno okolje ter jih
vmes in na koncu tudi fotografirali. Z našim skupnim znanjem in
domišljijo bomo v Medvodah ustvarili pravljično Medvodje, ki ga
bomo seveda predstavili tudi staršem in prijateljem. Kot je že v na-
vadi, nas bo en dan čakalo nekaj posebnega, kaj točno, se pa pu-
stite presenetiti! V petek, 28. avgusta, ob 19. uri bomo pripravili
zaključno prireditev, v kateri bomo staršem, prijateljem in širši jav-
nosti predstavili svoje izdelke, dosežke in presežke!

Športna zveza brez predsednika in sekretarja
Medvode - Franci Bohinc, predsednik Športne zveze Medvode, in

Anton Bohinc, sekretar zveze, sta podala odstopni izjavi, ki sta bili že
sprejeti s strani skupščine oziroma izvršnega odbora zveze. Športna
zveza Medvode je torej trenutno brez predsednika in brez sekretarja,
zato so že pozvali klube in društva, da dajo predloge za novega pred-
sednika in sekretarja. Predloge lahko oddajo do 15. junija, sklic izred-
ne skupščine pa je predviden za konec tega meseca. M. B.

Slovenski dan v Dragočajni bo še bolj pester
Dragočajna - V organizaciji TD Dragočajna - Moše bo v nedeljo,

21. junija, potekala prireditev Slovenski dan v Dragočajni. Gre za eno
izmed prireditev ob občinskem prazniku. ”Nosilci letošnje prireditve
so še vedno domačini, vaščani vasi Dragočajna in Moše. Osrednji do-
godek je predstavitev domačih jedi, pripravljenih s strani domačinov.
Jedi in domača pijača, kot na primer medla, ocvirkovca, šarkelj, so de-
loma že izginile iz naših jedilnikov. Jedi želimo predstaviti domači-
nom, širšemu okolišu in tujim gostom kampa. Ker bodo pripravljalci
jedi prisotni na prireditvi, bodo obiskovalci lahko iz prve roke dobili
informacijo o postopkih priprave,” je pojasnil Miloš Jenko iz TD
Dragočajna - Moše, ter dodal, da bodo letošnjo prireditev, ki že pre-
rašča lokalne okvire, popestrile ljudske pevke, folklorna skupina z
ljudskimi plesi in ljudski godci skupine Suha špaga. M. B.
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Zagorelo v Hiši kulinarike Jezeršek
Gasilska zveza Medvode je 6. maja imela vajo gašenja požara na objektu Hiše kulinarike Jezeršek v Sori, 
v kateri je sodelovalo 52 gasilcev iz šestih prostovoljnih gasilskih društev ter tudi zaposleni v Hiši kulinarike.

Sora - ”Namen vaje je preizkus opreme in
učenje ter obnavljanje znanja pri gasilcih ter
spoznavanje objektov v bližnji in daljni okoli-
ci. Z vajo smo preverili znanje gasilcev ob
vstopu v prostor in iskanje ponesrečencev in
iznos le-teh. Preizkusili smo tudi opremo za
odvzem vode iz potoka in razvod do objekta.
Med vajo smo želeli tudi prikazati oz. preveri-
ti odgovornost gasilcev do svojega dela s tem,
da so jih z vprašanji preizkušali novinarji,” je
povedal Matej Lombar, poveljnik PGD Sora,
ki je vajo pripravil s pomočjo poveljnika GZ
Medvode Francija Jarca in podpoveljnikov
zveze Andreja Šušteršiča in Jožeta Šilerja.

V vaji so sodelovala društva gasilske zveze
Medvode, 52 gasilcev z desetimi vozili. Zače-
tek vaje je bil ob 20:38, zaključek pa ob 21:30.
V notranjosti zgradbe je zagorelo, osebje je
poskrbelo za evakuacijo gostov, za prvo gaše-
nje in o požaru obvestilo lokalno gasilsko 
društvo. Vaja je bila torej dobrodošla tudi za
zaposlene v Hiši kulinarike Jezeršek. Sodelo-
valo jih je okrog trideset. ”Za naše podjetje da-

našnja vaja pomeni dvoje: da bodo gasilci spo-
znali naš objekt in da zaposlene naučimo, kako
ravnati v primeru požara. Dnevno imamo veli-
ko gostov in pomembno je, da osebje v takšnih
primerih ve, kako odreagirati, kako čimprej
goste evakuirati. K sreči doslej kakšnega res-
nega požara pri nas ni bilo,” je pred začetkom
vaje povedal Rok Jezeršek. Naloga osebja je
bila torej čim hitreje evakuirati goste, kar jim
je večinoma uspelo še pred prihodom gasilcev.
”Izvedli smo dva napada po lestvi v kuhinjo in
dva napada skozi glavni vhod. Izvedeli smo, da
so pogrešane tri osebe. Našli smo jih in vsi so
zunaj življenjske nevarnosti. Pri reševanju se je
poškodoval eden izmed gasilcev, s katerim ni
nič hujšega,” je na novinarski konferenci po
zaključku vaje pojasnil Lombar. Novinarska
konferenca je bila prav tako del vaje, novinarji
pa smo že med samo intervencijo gasilce pre-
izkušali, ali bodo podali kakšne informacije.
Nalogo so dobro prestali. Nenazadnje so na to
temo na Gasilski zvezi Medvode obiskovali
tudi šolanje, izkušnje pa so si zagotovo nabra-

li na večjih in zahtevnejših intervencijah v 
lanskem letu, na zadnje v primeru požara na
Senici. Novinarsko konferenco so pripravili
vodje intervencije in lastnik objekta, prisotna
pa sta bila tudi Franci Lavrinc, predsednik GZ
Medvode. in župan Medvod Stanislav Žagar. 

In ocena vaje? ”Vaja je bila uspešno izve-
dena in nismo ugotovili večjih napak. Pojavile
so se manjše pomanjkljivosti, ki pa jih iz vaje
v vajo izboljšujemo,” je za konec še povedal
Lombar. Maja Bertoncelj

NOVO        NOVO       NOVO

ZASEBNO VARSTVO OTROK V MEDVODAH.

VPISUJEMO OTROKE 
ZA NOVO ŠOLSKO LETO
STARE OD 1 DO 2 LETI IN POL
OMEJENO ŠTEVILO MEST
Informacije po telefonu: 040/354 018
Marina Stare s. p., 
Turkova ulica 21, Medvode VLJUDNO VABLJENI

BAR VILI
Avtokamp Smlednik 

v Dragočajni
odprto vsak dan od 10. - 24. ure
Ob petkih, sobotah in nedeljah

ocvrte postrvi, jedi z žara, 
sladice ...

Tel. 040/22 19 45
Možnost piknikov 

po predhodnem naročilu!
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Matej Lombar, poveljnik PGD Sora, vodja intervencije 

Gasilci so izvedli dva napada po lestvi in dva napada skozi glavni vhod.

Iz zgradbe so prinesli tudi poškodovanega gasilca.



Gospodarstvo
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Medvode - V neposredni bližini krožišča na
Klancu so v začetku letošnjega leta na površi-
ni 6335 kvadratnih metrov začeli z gradnjo sta-
novanjskega naselja Medvode na Klancu. Inve-
stitor je Skupina Adria Grad iz Trzina, glavni
izvajalec del pa podjetje Vegrad.

”Stanovanjsko naselje je načrtovano kot za-
ključena celota treh sklopov s po tremi večsta-
novanjskimi objekti. Višina se bo stopnjevala od
roba območja strnjene gradnje proti sredini na-
selja tako, da bodo osrednji objekti na vzhod-
nem in zahodnem robu pozidave pritlični z
mansardo in enokapno streho, v sredini sklopa
pa bodo objekti imeli pritličje, dve nadstropji in

mansardo, oziroma pritličje in dve nadstropji.
Takšna zasnova omogoča boljšo osončenost ob-
močja in tudi že zgrajenih sosednjih hiš. Med
objekti bodo tlakovane pešpoti, ki jih bo obda-
jala zelenica. Parkirišča bodo za stanovalce v
skupni garaži, nekaj pa jih bo tudi na zunanjem
platoju, ki bodo namenjena tudi obiskovalcem.
Projektna skupina Art Studio iz Kranja je objek-
te zasnovala v skladu s Prostorsko ureditvenimi
pogoji in smernicami lokalne skupnosti,” je ne-
kaj o projektu povedal Tomaž Sajovic iz Skupi-
ne Adria Grad, ter dodal, da so na območju no-
vogradnje z arheološkimi izkopavanji, o čemer
smo že pisali, odkrili naselbino iz časa bronaste

dobe. ”Izkopane lončene posode so zaščitni
znak novega naselja, ki bo zgrajeno na ”zgodo-
vinskih temeljih”,” je dejal. Kot je še pojasnil, je
zaključek gradnje predviden v letu 2010, ko naj
bi se vselili tudi prvi stanovalci. V vseh treh
sklopih skupaj bo 63 stanovanj, velikosti od 40
do 90 kvadratnih metrov. In kdaj bodo začeli s
prodajo stanovanj? Sajovic odgovarja: ”S pro-
dajo bomo predvidoma začeli julija letos, ko
bodo znane vse možnosti notranjih finalnih ob-
delav tlakov, sten, vrat, oken, opreme in seveda
sanitarnih elementov, ki jih projektanti usklaju-
jejo z dobaviteljem podjetjem Merkur.” 

Maja Bertoncelj

Na Klancu 63 novih stanovanj
Na Svetju gradijo stanovanjsko naselje ”Medvode na Klancu”, tri sklope s po tremi večstanovanjskimi objekti,

v katerih bo skupaj 63 stanovanj. Vselitev prvih stanovalcev predvidena v prihodnjem letu.

Pogled na stanovanjsko naselje Medvode, ki bo predvidoma končano leta 2010. Na gradbišču so v preteklem tednu zaključevali z izdelavo kletnih sten.

Vaške toplice ali Vaški biser?
Medvode - V soboto, 30. maja, so v vrtino med Soro in železnico,

kjer so zadnja štiri leta potekale geološke, hidrogeološke in geoter-
malne raziskave, spustili črpalko z instrumenti, ki bodo dva meseca
posredovali podatke o količini, temperaturi in kemični sestavi vode.
Do zdaj so ugotovili, da je temperatura vode na izvrtani globini okoli
800 metrov 28 stopinj in da ima precej podoben okus kot rogaški Do-
nat. Največji interes je kajpak za rabo vode za kopanje, če bo vode
dovolj. Investitor Pavel Lampič, naš sokrajan iz Vaš, išče nove in-
vestitorje za novo vrtino globine 2000 metrov, kjer naj bi se po pred-
videvanjih nahajala voda temperature okoli 70 stopinj. Kot zani-
mivost pa to. Pod nekajmetrsko plastjo naplavljenega grušča je
stometrska plast premoga, za katerega so vedeli že v 19. stoletju, ko
so ga v bližnji goričanski papirnici uporabljali. Kopali so ga seveda
tudi nekateri domačini iz Vaš, kot tudi kmetje v vasi Zbilje, preden
so savsko dolino Stan zalile vode Zbiljskega jezera. Jože Praprotnik

Z leve sin Marko in oče Pavel Lampič s pomočnikoma pri instaliranju črpalke

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
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Sora - Sorška folklorna dejavnost letos
praznuje 35 let. V soboto, 23. maja, so se treh
in pol aktivnih desetletij spomnili s prireditvi-
jo, na kateri so nastopile aktivne mladinske
skupine, pa tudi tiste, ki so se za ta nastop
vrnile iz ”pokoja”.

Pobudnica za ustanovitev folklorne skupine pri
KUD Oton Župančič v Sori je bila Marija Veber
z Ladje, rojena v Sori. Do odločitve o us-
tanovitvi skupine so se štirje pari srečevali v stari
sorški dvorani in tam plesali na Slakovo glasbo.
Leta 1974 je na pobudo moža Zdravka za prosla-
vo pripravila otroški nastop, na katerem je otroke
na harmoniko spremljal njen brat Metod Plešec.
”Plesali so najini otroci in otroci sorških pevcev.
Takrat otroških folklornih skupin še ni bilo, zato
so nas vabili na nastope po osnovnih šolah ter
celotni takratni občini Ljubljana Šiška. Na tak
način se je delovanje vleklo enajst let,” je za-
četke opisala Marija Veber. Svojih narodnih
noš takrat še niso imeli in so si jih izposojali ali
sešili sami. Ko so otroci zrasli v mladostnike, so
pod vodstvom Zvoneta Gantarja ustanovili
skupino, ki je plesala belokranjske plese.

Na prireditvi Ofirajmo za 35 let folklorne de-
javnosti v Sori je nastopilo šest domačih folk-
lornih skupin z okrog 140 člani. ”Ta malim
otrokom” so se pridružili ”tavelk otroc”, ”ta prš-
timan”, ”ta prcajtan”, ”ta poženeni z otroki” in
”ta mlad”. Prvi dve in zadnja skupina v društvu
aktivno delujejo, preostale tri pa so se spet
zbrale posebej za to priložnost. Polni dvorani

sorškega kulturnega doma so poleg otroških
zaplesali še štajerske, belokranjske in gorenjske
plese. Predsednik Franc Plešec se je v imenu
kulturno umetniškega društva spomnil ljudi, 
ki so v treh desetletjih in pol igrali pomembno
vlogo pri delovanju folklornih skupin, med
drugimi tudi Alenke Perme, ki zdaj vodi naj-
starejšo, otroško-mladinsko folklorno skupino.

”Odziv otrok je nad pričakovanji. Pri nas
plešejo otroci iz cele občine, še deset let nazaj
pa sem se borila za sedem, osem parov. Zdaj

rezultat vidite. Imamo tri močne skupine, v
vsaki je dvanajst parov,” je nad priljubljenostjo
folklore navdušena Permetova, ki je v vodenje
uvedla tudi hčer Urško, ki zdaj skrbi za na-
jmlajši otroški skupini. Za folklorno dejavnost
v Sori se ni bati. Z učenjem novih postavitev
začnejo ob koncu septembra, na oder pa jih
nato vsako leto postavijo ob februarskem 
kulturnem prazniku. Dobro sodelujejo s folk-
lornimi skupinami iz Vidma v Italiji in Železne
Kaple v Avstriji. Peter Košenina 

Ofirali za 35 let folklore v Sori

Zadrega nad zadrego v Sori
Sora - Člani KUD Oton Župančič Sora so odigrali komedijo avtorja Franza Streicherja

Kam iz zadrege?. Premiera gledališke igre v treh dejanjih, ki vas popelje iz vsakdana na
podeželje nekaj desetletij nazaj, je bila 29. maja. ”Za to predstavo smo se odločili, ker so igro
uprizarjali že naši predniki (1949 - 1954) in to kar dve sezoni. KUD Oton Župančič Sora
praznuje 60 let delovanja in ob tej priložnosti smo si dovolili malce nostalgije. Delo z ust-
varjalci predstave je bilo zabavno, polno domislic in smeha, pa tudi trdega dela,” je v svo-
jem uvodniku zapisala režiserka predstave Irena Svoljšak. In o čem govori komedija? Do-
minik je posestnik in trgovec, naveličan svoje ukazovalne žene Urše. Da si pri njej izbori
kakšen dinar, se zlaže, da ima nezakonsko hčer Fani, in da bo ta denar pošiljal njej. Denar
pa zapravi v gostilni za pijačo s svojim najboljšim prijateljem Lojzetom. A za Dominikovo
petdesetletnico Urša povabi njegovo nezakonsko hčer na obisk, v katero je zaljubljen njun
sin Franc. Predstava je torej polna zapletov in razpletov. M. B.

”Ta prcajtani” so v belokranjskih nošah svoj vrhunec doživeli pred desetimi leti, ob 35-letnici sorške folklore pa
so se spet zbrali in ”poleteli”. 

Akvareli kvarnerskega 
otoka Susak

Medvode - V stavbi Občine Medvode 
so na ogled slike Dušice Zupančič. Gre za
njeno prvo samostojno slikarsko razstavo z
naslovom Akvareli otoka Susak. Slike so
nastale med njenim majskim potovanjem na
otok Susak v Kvarnerju, ki je odmaknjen od
množičnega turizma ostal mirna oaza do
današnjih dni. Slikarka je na otoku preživ-
ljala počitnice od zgodnjih otroških let in jo
nanj veže veliko srečnih spominov. Dušica
Zupančič je sicer članica likovne sekcije
KUD Zbilje, po svoji izobrazbi je profesori-
ca zgodovine, zaposlena v družinskem pod-
jetju. Je mati treh otrok. Tokrat se prvič
predstavlja s samostojno slikarsko razstavo,
doslej pa je razstavljala na ex-temporih v
Sori in na skupinskih razstavah KUD Oton
Župančič Sora in KUD Zbilje. M. B.

Dominik Piškur (igra ga Miran Pustovrh) se je ženi Urši (Ema Dobovšek) zlagal, da ima nezakonsko hčer
Fani Logar (Neža Bradeško).
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Smlednik - Društvo za ustno zgodovino je v
sodelovanju s KUD Smlednik, TD Smlednik in
KUD Oton Župančič Sora v soboto, 16. maja,
na Trgu sv. Urha v Smledniku pripravilo prire-
ditev Flancanje. Prvič so jo organizirali v Slo-
venskem etnografskem muzeju ob ustanovitvi
društva leta 2004, letos pa je četrto leto poteka-
lo v Smledniku, kjer so bili flančniki tudi doma.
Izmenjavo sadik, flanc in različnih ustnih infor-
macij so lani nadgradili tudi s sodelovanjem in
izmenjavo med društvi v občini Medvode. 

”V preteklih petih letih smo si izmenjali že
mnogo flanc, ki so ob skrbni negi zrasle v lepe
in močne rastline. Izmenjali smo si tudi mno-
go besed, stkali kar nekaj vezi in na ta način
ohranjali staro in ustvarjali novo, živo tradici-

jo. Če je bilo ukvarjanje z vrtom vrsto let za
mnoge izmed nas prijeten hobi, nas trenutne
razmere spodbujajo k novim razmišljanjem o
vsebini te stare slovenske in občečloveške tra-
dicije. Mnoge kulturne rastline, ki smo jih po-
znali in vzgajali, počasi izginjajo z naših vrtič-
kov in njiv, kar je neprecenljiva škoda za člo-
veštvo. Ljudi, ki rastline vzgajajo iz svojih se-
men, je vse manj in tudi to znanje tone v poza-
bo. Prav tako vedenje o naravni zaščiti rastlin
pred škodljivci in boleznimi,” pravijo v Druš-
tvu za ustno zgodovino. Predsednica društva
Andreja Burja Čerin je ob tem dodala: ”Pri-
reditev se je prijela in zelo smo zadovoljni. Kar
je življenjskega, se prime. Tudi jaz poznam vse
več rastlin. Očitno se bo ta prireditev tudi

mene prijela. Sicer pa se tukaj dobijo klasične
sadike, pa tudi kaj posebnega.”

Ena izmed rednih udeleženk Flancanja je
Rozi Malovrh iz Dragočajne, članica Društva
za ustno zgodovino. Je med tistimi, ki so tudi
letos prinesle največ sadik, pa tudi izkušenj.
”Doma se kar veliko ukvarjamo s tem. Veliko
imam zelenjave in jo vsako leto prinesem za
izmenjavo. Prinesla sem baziliko, šatraj, po-
provo meto, majaron, sadike paradižnika, pa-
prike, solate, tudi špargelj (asparagus), ki ga
imamo lahko v vrtu čez zimo. Nisem pa sadik
samo prinesla. Kakšno bom tudi odnesla. Iz-
brala sem vsakega nekaj, da potem vidim, kaj
dobro uspeva,” je povedala za konec prijetnega
druženja. Maja Bertoncelj 

Izmenjava sadik, pa tudi nasvetov
Ljudi, ki rastline vzgajajo iz svojih semen, je vse manj. Zbrali so se na prireditvi Flancanje v Smledniku, 

za katero je vsako leto več zanimanja.

Vodeni ogled smledniške cerkve
Smlednik - Letošnja prireditev Flancanje se je zaključila z vodenim

ogledom župnijske cerkve sv. Urha v Smledniku. Ogled je vodil umet-
nostni zgodovinar Franci Lazarini. ”Predstavil sem zgodovino gradnje
cerkve, povedal nekaj besed o sami opremi. Cerkev sv. Urha je izred-

no pomemben spomenik cerkvene arhitekture pri nas, ena prvih histo-
rističnih cerkva na Kranjskem. Zanimiva je tudi zato, ker je načrte za-
njo naredil arhitekt Karl Rösner, ki je eden od ključnih dunajskih arhi-
tektov sredine 19. stoletja. Kako je do tega načrta prišlo, ni povsem
znano. Verjetno pa je ključno vlogo pri tem odigrala baronica Ana Ma-
rija Lazarini, ki je kot mlada prebivala na Dunaju in je tudi kasneje, kar
je znano iz pisem, ohranjala stik z dunajsko umetniško sceno. Slikala
je tudi sama. Moj namen je bil torej predstaviti arhitekta Rösnerja,
samo cerkev ter njeno opremo, zlasti sliko sv. Urha v glavnem oltarju,
delo dunajskega slikarja Leopolda Kupelwieserja ter sliki sv. Frančiška
Ksaverja in sv. Ane s stranskih oltarjev, ki ju je naslikal graški slikar
Josef Tunner,” je pojasnil Franci Lazarini, za katerega je bila to prva
predstavitev cerkve sv. Urha. Je pa o njej napisal članek. M. B.

Srečanje pevcev ”Naj se sliš’”
Sora - V Domu krajanov v Sori je bilo 5. junija območno srečanje

oktetov in malih pevskih skupin Ljubljana okolica z naslovom ”Naj se
sliš’”. Organizatorja srečanja sta bila Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti Območna izpostava Ljublana okolica in KUD Oton Župančič
Sora. Zapeli so Moški zbor KUD Oton Župančič Sora (vodja Klemen
Jerinc), Vokalna skupina Šepet - Beričevo, Oktet Lipa - Sora (vodja
Jana Debeljak), Moška vokalna skupina - Dobrova, Skupina Borovnič-
ke - Ig, Moška vokalna skupina Fantje iz Dola - Dol pri Ljubljani, Fan-
tovski pevski zbor Dobrova in Podpeški oktet - Podpeč. M. B.

Na Flancanju v Smledniku ste lahko izmenjali sadike: od začimb do zelenjave, tudi rož. Ena izmed tistih, ki vsako leto prinese največ doma vzgojenih sadik, je Rozi Malovrh.

Franci Lazarini pred glavnim oltarjem v cerkvi sv. Urha v Smledniku
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Senica - Gledališka skupina kulturno umetni-
škega društva Fran Saleški Finžgar s Senice je
predzadnji majski in prvi junijski konec tedna na
igrišču ob domu krajevne skupnosti uprizorila
komedijo Vinka Möderndorferja Štirje letni časi.

Štirje letni časi z dogajanjem na odru razen
pice, ki jo pripelje dostavljalec hrane, nimajo

dosti skupnega, zato pa jih seniški igralci ne bi
mogli odigrati ob primernejšem trenutku. Do-
bra komedija postavlja ogledalo družbi in Štir-
je letni časi prikazujejo podobno situacijo tisti,
ki je v Sloveniji v zadnjih tednih dvignila veli-
ko prahu. Igra prikazuje dogajanje v družini
pokvarjenega poslanca Poldeta Ciglerja, ki

čaka na prihod KPS, parlamentarne ”kontrole
premoženja sodržavljanov”. Tako rekoč vse
svoje premoženje, ki ni majhno, je pridobil s
podkupninami in pohlepom, zato je pripravlja-
nje hiše na obisk komisije za gledalce sila za-
bavno početje. Cigler si je obisk na vrat nako-
pal sam, saj je v želji po nekaj političnih toč-
kah v parlamentu predlagal uvedbo komisije,
ki bi preverila premoženje poslancev. Mislil je,
da se bodo kolegi ustrašili in njegov predlog
zavrnili, a so ga sprejeli in določili, da kot prvo
pregledajo prav njegovo premoženje. Čakanje
na prihod komisije prinese kup smešnih zaple-
tov. Za družino pomembno vlogo odigra tudi
sin Jernej, ki veselo zapravlja in se zadolži pri
lokalnem kriminalnem podzemlju. Predstav-
ljajte si čakanje na prihod revizorjev, pa name-
sto njih pridejo pred vrata izterjevalci, ki jih vi
želite podkupiti ...

Prirediteljem je sive lase povzročalo slabo
vreme, a odziv gledalcev kljub temu ni bil
slab. ”Danes najti komedijo, ki bo ljudem
všeč, je težka stvar. Napisano je nekaj, kako
pa potem režiser to postavi na oder, je nekaj
povsem drugega. Poleg tega je v Sloveniji
težko priti do informacij, kje dobiti dobro
dramsko predlogo. Pri tem poznanstva in pri-
jateljstva odigrajo pomembno vlogo,” je stanje
na slovenski amaterski gledališki sceni poko-
mentiral režiser predstave Marko Murko.

Peter Košenina

Pokvarjeni poslanec in revizorji
Komedija Štirje letni časi je bila napisana pred trinajstimi leti, a je aktualna še danes.

Medvode - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti letos organizira že
48. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije. Namen
festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gleda-
liške predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne
gledališke produkcije. Srečanje poteka na treh nivojih: območna
srečanja, regijska srečanja in zaključni državni festival, ki bo potekal
septembra v Postojni. Na regijskem srečanju je priznanje za najboljšo
glavno moško vlogo dobil Medvoščan Jure Galičič, za vlogo Bernija
Litka v predstavi Seksualna perverzija v Chicagu, ki jo je odigrala
skupina KUD Medvode. 

”Priznanje mi veliko pomeni. Dober je občutek, ko te nekdo še po-
sebej opazi med vsemi predstavami in vlogami, ki so bile odigrane na
območnem srečanju. Vsekakor priznanja nisem pričakoval, in sem bil
izredno presenečen, ko sem izvedel za to. Poudarjam pa, da brez
odličnih soigralcev, režiserja in tudi tehnične ekipe tudi ta vloga ne 
bi bila opažena v tej meri,” je povedal Jure Galičič, na vprašanje, 
kako se počuti v vlogi Bernija, pa je odgovoril: ”Že ko sem se začel 
zavzemati, da bi v KUD Medvode odigrali to komedijo, sem se zamis-
lil v vlogi Bernija in moram priznati, da sem pravilno predvideval.
Med igranjem se počutim super, res je dobra vloga in dopušča, 
da kakšno malenkost na vsaki predstavi naredim drugače - in v tem
mislim, da je tudi čar Bernija Litka.”

S predstavo Seksualna perverzija v Chicagu je KUD Medvode gosto-
val tudi v drugih krajih po Sloveniji, upajo pa seveda, da bodo izbrani
tudi na državno Linhartovo srečanje, kar bodo izvedeli najkasneje sre-

di julija. Pripravljajo pa tudi že novo predstavo, v kateri bo glavno 
vlogo odigral prav Jure Galičič. ”Premiera predstave je zaenkrat pred-
videna za mesec november. V njej igram glavno vlogo, ki pa bo še
bistveno težja, kot je bila ta v Seksualni perverziji. Naj povem le toliko,
da gre za pravo komedijo zmešnjav,” je za konec pojasnil Jure.

Maja Bertoncelj, foto: Mare Rupel

Ciglerjevi so v težavah. Očeta Poldeta in mamo Mimi skrbi revizija, zadolženi sin Jernej je zamenjal dan z nočjo,
hči Fani, ki ne more dobiti fanta, pa se le drži za glavo.

Juretu priznanje za vlogo Bernija
Medvoščan Jure Galičič je na regijskem Linhartovem srečanju dobil priznanje za najboljšo glavno 

moško vlogo, za vlogo Bernija Litka v Seksualni perverziji v Chicagu.

Jure Galičič (desno) v vlogi Bernija Litka
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Belo - Idilična hribovska vasica Belo že skoraj
tri desetletja v začetku junija gosti srečanje ne-
kdanjih članov Akademskega pevskega zbora
Tone Tomšič. Z namenom obujati spomine na
leta aktivnega petja so se začeli zbirati že leta
1981. Takrat je nekaj članic zbora, ki so v njem
prepevale ob koncu petdesetih in v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja, na Belem kupilo doma-
čijo. ”Kot da so jo kupovale z mislijo, da se
bomo nekdanji APZ-jevci tukaj lahko kdaj pri-
jetno srečali,” njihov nakup komentira Jože
Humer, basbaritonist, ki je v zboru pel štiri leta,
pozneje pa je bil nekaj časa tudi njegov predsed-
nik. Srečanje na Belem vsako leto poleg uživa-
nja v naravi in prijetnega druženja ob češpljevi
vodi, ki je še en spomin na aktivna leta, seveda
vključuje tudi petje. ”Prepevamo, kolikor nam
duša da, in to zelo različno. Včasih tako, da se
težko ustavimo, včasih pa tako, da težko začne-
mo. Tukaj ni nič obvezno. Kakršno je razpo-
loženje, tako se stvari dogajajo,” pravi Humer. 

APZ Tone Tomšič je bil ustanovljen leta
1946, desetletnico obstoja je obeležil z veliko
kantato Stara pravda, nato pa se je več kot
leto dni na novo pobiral. S pomočjo generaci-
je, ki se srečuje na Belem, je znova zaživel in
postal uspešen zbor, ki je kazal pot naprej in
bil drugim za zgled. Zbor obstaja še danes, a
se s tistim iz petdesetih in šestdesetih let sko-
rajda ne more primerjati. ”Takrat smo bili
zelo pridni in veseli, da smo v eni sezoni
spravili skupaj en koncertni spored. Po njem
se je sezona tudi prepoznavala. Odhajanje na
tuja tekmovanja se je takrat šele začelo. Dan-
danes je ta zbor sposoben izvesti dva ali tri
projekte, nekajkrat letno potuje na turneje in
tekmovanja, od koder se vedno vrača zmago-
vit. V zadnjih desetih letih je dvakrat osvojil
največjo lovoriko, evropski Grand Prix za
mešane zbore,” je zaključil Jože Humer in se
vrnil v družbo svojih pevskih prijateljev.

Peter Košenina

Pojejo, kolikor jim duša da

Francka in Srečko znova pred matičarja
Pirniče - 16. maj 1959 je bil poročni dan Francke in Srečka Peklaj iz

Pirnič. 16. maja 2009 pa sta po petdesetih letih, prav tako na soboto,
znova rekla da. Zlatoporočenca se za ponovitev poročnih obljub nista
odločila sama, pač pa so jima to kot presenečenje pripravili otroci. Na
ta dan so ju povabili na ”izlet v neznano”. Srečku se je kar zdelo, da ju
znova peljejo pred matičarja, Francka pa niti pred zadnjim ovinkom
proti Loškemu gradu, ko je iz radia v avtomobilu zadonela poročna 
koračnica, ni posumila, kaj ju čaka. Vedela je šele, ko ji je hčerka
izročila poročni šopek. Zlata poroka na Loškem gradu je bila lepa prav
tako kot njun prvi poročni dan. Takrat sta se k poroki v Medvode 
peljala z zapravljivčkom. Tudi tokrat sta jima hčerki Irena in Ida z
družinama spomin na tiste čase obudili z vožnjo s konji okoli Blejskega
jezera. Francka in Srečko imata poleg hčera tudi štiri vnukinje (Anja,
Maja, Nika in Neja) in vnuka Nejca. Družina se velikokrat zbere 
ob raznih priložnostih in ena od njih je bila tudi zlata poroka.

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Nekdanji člani Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič se vsako leto zberejo na domačiji na Belem, kjer
obujajo spomine na svoja aktivna pevska leta. 

Slikovna uganka

Kako dobro poznamo 
našo deželo?

Pred nami je dolgo vroče poletje, ki se ga
najbolj veselijo najmlajši in predvsem šolarji,
ki bodo težke šolske torbe postavili nekam
proč od pogledov, manj pa številni starejši, ki
stežka povežejo oba konca meseca. Tudi
kmetje poleti težko zapustijo domačijo, zato
si dom uredijo, da jih cvetje razveseljuje na
vsakem koraku. Ob čigavi kmetiji so cveteli
rododendromi, dokler jih toča ni potolkla?

Odgovore pošljite do konca junija na naš na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj, s pripisom ”za Sotočje”. En pra-
vilen odgovor bomo izžrebali in ga nagradili. 

Vprašanje v majski številki pa je bilo, 
kje je nastal spodnji posnetek. Posnetek 
je nastal na tako imenovani Smledniški poti
iz Verja v Smlednik ob Zbiljskem jezeru.
Nagrado prejme Tončka Kozamernik iz
Vaš. Čestitamo.

Avtor slikovne uganke je Jože Praprotnik.
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Ljudje in dogodki

Dragan Djukić razstavlja portrete
Medvode - V sredo, 3. junija, je bilo v Knjižnici Medvode odprtje

razstave z naslovom Portreti avtorja Dragana Djukića. Gre za njego-
vo tretjo samostojno razstavo, ki jo je posvetil pokojnemu kolegu in
prijatelju Sandiju Bartolu, čigar družina se je tudi udeležila odprtja
razstave. ”Človek živi, dokler se ga spominjamo in se o njem govori.
Portreti so samo ujeti trenutek - življenje je kratko - minljivi smo vsi,”
je Dragan Djukić zapisal ob tej priložnosti. Na razstavi je 35 fotogra-
fij, 35 portretov, največ seveda Medvoščanov. ”Večina portretov je na-
stala naključno. Za fotografiranje portretov sem se odločil predvsem
zato, ker vsak človek izraža nek karakter in tudi po portretu, po mimi-
ki obraza se lahko oceni človeka, čeprav to ocenjevanje seveda ni bilo
moj namen. Fotografiranje portretov mi je bilo zanimivo prav zaradi
samega karakterja in različnosti ljudi. Na razstavi so portreti iz različ-
nih krajev, tudi izven Slovenije. Zanimiv mi je vsak obraz. Je pa bilo
seveda izmed nekaj tisoč fotografij težko izbrati tistih 35, kolikor jih
je na razstavi,” je povedal Medvoščan Dragan Djukić, ki je ob tem
že napovedal svojo naslednjo razstavo v Knjižnici Medvode. Na temo
živali, ptice, narava naj bi se zgodila maja 2011. Razstava z naslovom
Portreti pa bo v knjižnici na ogled do 22. junija. Maja Bertoncelj

Slišala se je lovska pesem
Medvode - Lovski pevski zbor Medvode je v dvorani medvoškega

kulturno umetniškega društva 9. maja pripravil svoj letni koncert. Na
njem so zapeli dvanajst pesmi, v goste pa so povabili tudi mešani
pevski zbor iz Gameljn. Glasbeni izbor je temeljil na raznovrstnosti,
saj zbor poleg lovske pesmi, ki jo posebej neguje, prepeva tudi pes-
mi drugih zvrsti. ”Naučili smo se precej pesmi, ki jih zbor doslej še
ni pel. S tem, da so se pesmi uglasile, smo imeli veliko dela,” je po
koncertu dejal zborovodja Janez Čadež in dodal, da vadijo le enkrat
na teden, zato jim priprave na tak koncert vzamejo veliko časa. Kljub
temu da dvorana ni najbolj akustična, je bil z izvedbo koncerta zado-
voljen. Zbor deluje pod okriljem Kulturnega društva Simon Jenko in
bo jeseni, ob 140-letnici njegove smrti, sodeloval pri obeleženju te
obletnice. Ustanovili so ga lovci, nato pa nekaj časa v njem ni bilo
niti enega. Danes je v njihovih vrstah en lovec, a kljub temu ostajajo
zvesti lovski tradiciji in negovanju lovske pesmi. Peter Košenina

Nastopilo štirinajst najboljših 
Medvode - Medvoška podružnica Glasbene šole Franca Šturma iz

Ljubljane je v četrtek, 28. maja, v Knjižnici Medvode pripravila javni
glasbeni večer, na katerem so nastopili njihovi najboljši učenci. Poslu-
šalci, ki so knjižnico skoraj povsem napolnili, so lahko uživali v zvokih
klavirja, violin, klarinetov, kitar, flavt in harmonik. Na šolskih internih
nastopih, ki so jih pripravili med šolskim letom, je dvanajst učiteljev
podružnične glasbene šole Medvode izmed blizu sto učencev izbralo
štirinajst nastopajočih, ki so si s svojim znanjem prislužili javni nastop.
Nastopajoči glasbeno šolo obiskujejo od treh do desetih let, zaigrali pa
so skladbe Mozarta, Borodina, Čajkovskega, Bacha in drugih skladate-
ljev. ”Zaigrane skladbe nimajo kake skupne tematike. Izbor smo prepu-
stili učiteljem in učencem, saj ima vsak svoj program, nivo znanja pa se
od razreda do razreda razlikuje,” je po končanem glasbenem večeru de-
jala Katja Klančnik Jelenc, vodja medvoške podružnične glasbene
šole, ki je bila z nastopi učencev zelo zadovoljna. ”Odlično so se odre-
zali,” je dodala. Peter Košenina

Lovski pevski zbor Medvode v večini sestavljajo pevci, ki sicer niso lovci, 
a gojijo ljubezen do lovske pesmi.

Učenka osmega razreda violine Ana Dušak je zaigrala Meditacijo.
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Smlednik - Turistično društvo Smlednik in
Krajevna skupnost Smlednik sta letos že dese-
to leto organizirali Ex-tempore. Učenci osnov-
nih šol občine Medvode in Vodice so tokrat 15.
maja tri ure ustvarjali v vasi Hraše. Slikali so
vaško arhitekturo, pokrajino, kmečka opravila
in običaje. V ekipi so bili lahko največ po trije
učenci.

Likovna dela je nato ocenila komisija, ki so
jo sestavljali Marjana Jelen, Peter Gaber in
Olga Konjar. Najboljša dela so nagradili, vsak
udeleženec pa je prejel posebno priznanje.
Razglasitev rezultatov in otvoritev razstave je
bila 22. maja v prostorih OŠ Simon Jenko
Smlednik. Za najboljšo kolekcijo je komisija
izbrala kolekcijo OŠ Preska, lavirane risbe,
pod katere so se podpisali trije učenci 8. a
razreda Nina Kozamernik, Tjaša Zadnikar in
Nejc Resnik. Njihova mentorica je bila Nika
Berčič Terčon. Vsi trije so dobili enako pri-
znanje. Sicer pa so po sodelujočih šolah po-
sebna priznanja za najboljšega iz skupine pre-
jeli Andrej Kokalj (OŠ Vodice), Anja Žavbi
Kunaver (OŠ Simon Jenko Smlednik), Ines
Košenina (OŠ Medvode), Simon Prezelj
(POŠ Sora), Mateja Čarman (POŠ Topol),
Eva Dežman (OŠ Pirniče) in Mario Gojan
(VIZ Frana Milčinskega). Odločitev, zakaj so
za najboljšo kolekcijo izbrali OŠ Preska, je
pojasnila predsednica komisije Marjana Je-
len: ”Izbor poteka po kriterijih in eden izmed
njih je prepoznavnost motiva. Motiv je bil ja-
sen. Slike predstavljajo cerkvico sv. Jakoba.
Tudi tehnika je bila zelo dobro izvedena. Nas

je pa nagrajena kolekcija postavila pred 
problem, koga izmed treh učencev izbrati za
najboljšega. Odločili smo se, da vse nagra-
dimo z enakim prizanjem.” Nina Kozamer-
nik, ena izmed treh učencev, ki so nari-
sali zmagovalno kolekcijo, je po razglasitvi
rezulattov povedala: ”Na ex-temporah v
Smledniku sem bila drugič, moja sošolca 
pa prvič. Zdi se mi super, da se razvijamo
tudi na tem področju. Bilo je zelo zanimivo.
Risali smo lepo cerkvico sredi polja. Nismo
pričakovali, da bomo za najboljšo izbrana
naša kolekcija, smo pa tega seveda veseli.”

Kot so dejali organizatorji, bodo z Ex-tempo-
rami v Smledniku nadaljevali tudi v prihodnje.
Ob desetletnici organiziranja tega dogodka je
spomine strnil Franc Ravnikar, ravnatelj VIZ
Fran Milčinski in idejni oče prireditve: ”Prvi
poskusi so bili skromni, s sodelovanjem naše
šole in OŠ Simona Jenka Smlednik, nato pa
smo k sodelovanju privabili tudi ostale šole.
Ravnatelji so ex-tempore podprli in so postale
del letnega načrta vsake šole. Tudi strokovno je
viden velik napredek. Izdelke, ki so nastali na
ex-temporah, hranimo kot dragocen material.”

Maja Bertoncelj

Mladi letos ustvarjali v Hrašah
Komisija je za najboljšo kolekcijo na 10. Ex-temporah Smlednik izbrala kolekcijo treh 

učencev iz Osnovne šole Preska.

Smlednik - Pred dnevi se je z računalniškega tekmovanja v
Huntsvillu v Alabami, ZDA, vrnila skupina treh dijakov maturantov
Škofijske klasične gimnazije, večina je imela za izbirni predmet in-
formatiko, drugi pa so se pridružili prav zaradi tega tekmovanja. Med

šolskim letom so sodelovali na mednarodnem računalniškem tek-
movanju American Computer Science League; ki poteka že trideset
let in na njem sodelujejo učenci osnovnih in srednjih šol iz Kanade,
ZDA in Evrope. Na začetku jih je sodelovalo deset s ŠKG, na za-
ključno tekmovanje so šli najboljši trije. V prvem delu so tekmovali
kot posamezniki in bili skupinsko ves čas na vrhu, zato so se uvrstili
na finale mednarodnega tekmovanja, ki je bilo 23. maja na šoli Bob
Jones High School v Huntsvillu, Alabama. ”Najbolj naporna je bila
pravzaprav pot do tja. Tja smo v torek, 19. maja, poleteli iz Zagreba
najprej v München, od tam v Washington in naprej v Alabamo. Zara-
di časovne razlike smo prišli tja sredi popoldneva, čeprav smo bili
pokonci že dvajset ur. Seveda se nam ni zdelo, da bi šli že ”ob osmih”
spat.” Naspali so se šele doma ... Prve tri dni so bili bolj turisti in si
ogledali marsikaj zanimivega, med drugim tudi Nasin center v
Huntsvillu, potem pa so si vzeli še nekaj ur za pripravo na tekmovan-
je. Konec koncev, če so se doma vse leto pripravljali, so morali kar
nekaj znati, drugo pa je odvisno od iznajdljivosti in talenta ... Tek-
movanje so začeli optimistično razpoloženi in se v skupinskem pro-
gramiranju kar dobro odrezali. ”Novo je bilo že to, da smo delali v
skupini, prej smo bili tekmeci. Dobro smo se organizirali in si pravil-
no razporedili delo.” Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva dela, naj-
prej so tri ure in pol programirali, potem pa so imeli eno uro za reše-
vanje dvanajstih kratkih računalniških nalog, ki so jih reševali
posamezno. Dobro so se odrezali, saj so dosegli tretje mesto. M. Ž.

Uspešni na računalniškem tekmovanju v Ameriki

Nagrajena kolekcija OŠ Preska in njeni avtorji, trije učenci iz 8. a: Nina Kozamernik, Nejc Resnik in Tjaša Zadnikar

Mentorica Helena Medvešek in tekmovalci Matej Žebovec iz Smlednika, Nace 
Hudobivnik iz Naklega in Jurij Volčič iz Škofje Loke: priprave in tekmovanje bodo
vsi ohranili v lepem spominu.
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Medvode - Učiteljicam v podaljšanjem bivan-
ju na OŠ Preska Nasti Kopač, Nevenki Črnko,
Barbari Vasle in Suzani Rožanc v letošnjem
šolskem letu poseben izziv predstavlja sodelo-
vanje s starši in starimi starši njihovih učencev.
V kulturnem domu v Medvodah je bila tako
konec maja zanimiva prireditev Ti si moje
sonce, na kateri so svoje moči združile tri ge-
neracije: prvo- in drugošolci iz podaljšanega bi-
vanja na OŠ Preska ter starši in stari starši.

Učenci so se pred polno dvorano obiskoval-
cev predstavili s pevskim nastopom, njihovi
starši pa so peli slovenske narodne, dal-

matinske in druge pesmi, predstavili so Ko-
roško in Prekmurje, gorenjsko narodno nošo,
mamici iz Makedonije in Moldavije sta
pripovedovali o svojih rodnih državah, velik
aplavz pa sta požela tudi zborčka mamic in
babic ... Ob tej priložnosti so se spomnili še
skladatelja Janeza Tometa in pisateljice
Maruške Sedlak, ki sta poučevala na šoli v
Preski. Za pravo popestritev prireditve sta
poskrbela posebna glasbena gosta - Aleš Bar-
tol iz skupine Mambo Kings, ki je bil tudi sam
nekoč učenec OŠ Preska, in Samuel Lucas, ki
so ju otroci med prepevanjem navdušeno spod-

bujali s ploskanjem in poskakovanjem. ”Z
veseljem sem nastopil za otroke, najlepše pa je
bilo gledati njihovo navdušenje,” je po prire-
ditvi dejal Samuel Lucas.

Po besedah Naste Kopač je bila največja za-
hvala videti zadovoljne otroke ter starše in
stare starše: ”Zelo sem vesela, da so ti s svoji-
mi pobudami sooblikovali prireditev, samoini-
ciativno so držali skupaj, imeli na skrivaj vaje
... To nam daje veliko motivacijo za naprej.
Podobne prireditve bomo pripravljali tudi v
prihodnje, dobile smo že pobudo, da bi jo
razširili na dan odprtih vrat.”                 A. H.

Moči so združile tri generacije
V medvoškem kulturnemu domu je bila konec maja prireditev treh generacij, ki so jo sooblikovali 

učenci iz Preske ter njihovi starši in stari starši.

Učenci so prireditev obogatili s petjem. Svoje pevske sposobnosti so pokazale tudi babice.
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Spretni na rolarkah in kolesih
Zg. Pirniče - Učenci obeh prvih razredov

OŠ Pirniče so pred kratkim na šolskem
igrišču pokazali svoje znanje rolanja in ko-
lesarjenja. Mladi kolesarji so se preizkusili
v spretnostni vožnji in vožnji na daljavo,
učenci na rolarkah pa so pokazali spretno
vožnjo med ovirami, pod palico in v krogu.
”Pridružila sta se nam tudi policista kolesar-
ja iz medvoške policijske postaje, ki sta po-
vedala nekaj zanimivosti o svojem poklicu
in varni vožnji ter kolesarje popeljala v gos-
jem redu po atletski stezi. Učenci so bili
navdušeni nad športnim dnem, zato smo se
odločili, da bomo podobnega izpeljali tudi
drugo leto,” je povedala učiteljica Karmen
Rebolj. A. H.

Celulit, ki degenerira vezivno tkivo, ni
bolezen, ampak zelo pogosto fiziološko
stanje, ki prizadene kar 90 odstotkov
vseh žensk. Njegova težavnost je pove-
zana z dvema dejstvoma: ni estetski in
težko ga odpravimo. Pojavlja se na
vseh delih telesa, kjer se nalaga maš-
čoba, vendar ni neposredno povezan z
debelostjo. Imajo ga številne vitke žen-
ske in le redki debeli moški, pri čemer
gre za razliko med učinki ženskih in mo-
ških hormonov na gradnjo in presnovo

tkiv. Skoraj zagotovo osnovno nagnje-
nost k celulitu prinesemo s seboj na
svet, od našega načina življenja pa je
odvisno, v kolikšni meri se bo razvil. 

Odpravljanja celulita se danes loteva-
mo na številne načine. Odločitev med
vsemi terapijami, ki jih ponuja trg, je
težka. Ob tem pa gre upoštevati dve si-
cer neprijetni resnici: 
● da se številnim neinvazivnim pose-

gom sicer pripisuje izboljševanje sta-

nja, a le redki so podprti z znanstveni-
mi študijami; 

● da so intenzivni posegi praviloma
učinkoviti, a pogosto povezani z res-
nimi stranskimi učinki. 
Zato je dobrodošla novost Syneronov

sistem, ki izkorišča sinergične učinke
bipolarne radiofrekvence, infrardečega
sevanja, masaže in vleke s pomočjo va-
kuuma. Kljub temu da je poseg neinva-
ziven, učinek prodre globoko v podkož-
no maščobno tkivo, kjer sproži spre-
membe v presnovi. Njegova učinkovi-
tost je klinično dokazana in študije so
objavljene v priznanih medicinskih revi-
jah, njegovo uporabo pa je odobrila
tudi FDA (Ameriška agencija za nadzor
nad zdravili in hranili). 

Postopek lahko izvajamo na stegnih,
zadnjici, spodnjem delu trebuha, rokah
in podbradku. 

Število tretmajev je odvisno od posa-
meznika. Rezultati so običajno vidni po
treh do šestih tretmajih, po desetih
tretmajih pa so učinki odlični. 

Jerneja Bernik, mojstrica kozmetične
nege CIDESCO 

Kozmetični center s pedikuro Jerneja
Jerneja Bernik s.p.
Spodnji trg 2a
4220 Škofja Loka

Telefon: 04 512 25 96
www.kozmetika-jerneja.si

SALON, KI GA PRIPOROČA  
SVETOVNA KOZMETIČNA  
ORGANIZACIJA CIDESCO

Oblikovanje telesa in odpravljanje celulita

Ljubljana - Maja se je v Ljubljani končal
drugi glasbeni festival osnovnih in srednjih
šol, ki ga je priredil Pionirski dom - Center za
kulturo mladih. V finalu je nastopilo 22 izva-
jalcev, enajst pevcev in enajst glasbenih sku-
pin, med njimi tudi Druga liga z OŠ Simona
Jenka Smlednik.

Mladi glasbeniki za velik uspeh štejejo že to,
da se jim je uspelo prebiti skozi predizbor v fi-
nale. ”Pričakovali smo, da se bo prijavilo nekaj
osnovnošolskih bendov in da bomo zagotovo
izbrani. Šele potem smo videli, kakšni bendi,
predvsem srednješolski, so bili izbrani in da jih
je okoli 60 poslalo svoje posnetke,” je povedal
Gregor Seme, mentor Druge lige, ki je odig-
rala Šolsko himno. ”Nastop nam je, glede na
to, da je zbolela bobnarka, uspel zadovoljivo.
Po glasbeni plati so skladbo odigrali zelo so-
lidno, po mojem mnenju celo boljše kot kakš-
ni nastopaški bendi, le nastop je bil nekoliko
bolj ‘hladen’. Tu se pozna razlika med osnov-
nošolskimi in srednješolskimi zasedbami, ki so
s svojimi nastopi precej pred nami,” je še raz-
ložil Seme in dodal, da se bodo prihodnje leto
znova prijavili na festival. 

Letos se jim je nagrada izmuznila, a kot je
poudarila strokovna žirija v sestavi Janez

Bončina - Benč, Gal Gjurin in Sašo Kalan,
bi nagrade lahko dobilo vseh 22 finalistov.
”Vsak je bil inovativen, v dvorani se je čutila
energija mladih glasbenikov, ki so nastopili
zelo zrelo in prepričljivo. Še posebej je razve-
seljivo, da je večina izvajala svoje skladbe. Ni
se nam treba bati, da v prihodnje pri nas ne bi
bilo dobre glasbe,” je dejal Janez Bončina -
Benč.                                                   A. H.

Glasbeni uspeh Druge lige
Zasedba Druga liga z OŠ Simona Jenka Smlednik se je prebila med 

finaliste glasbenega festivala osnovnih in srednjih šol.

Druga liga se je predstavila s Šolsko himno. 
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ŠIVANJE     ŠIVANJE   ŠIVANJE
Modno oblikovanje, šivanje po meri (od slavnostnih do 

vsakdanjih oblačil), šivanje za močnejše postave, drobna
popravila (krajšanje, ožanje ...)

DELOVNI ČAS PO PREDHODNEM NAROČILU
Informacije po tel.: 040/354 018, MARINA DIZAJN, 
Marina Stare s.p.,Turkova ulica 21, 1215 Medvode
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Prodaja lastnih unikatnih torbic, 
borš za poletje in spalnih srajčk!

Projekt Pasavček
Medvode - V Vrtcu Medvode smo v tem šolskem letu sodelovali v

projektu ”Pasavček” pod sloganom ”Red je vedno pas pripet”. Projekt
je potekal v sodelovanju z Ministrstvom za promet direkcije Republike
Slovenije za ceste - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. De-
javnosti in igre so bile pestre, zanimive, aktualne in za otroke poučne.
Vse pa so sledile osnovnemu cilju: seznanitev odraslih in otrok z
varnostjo v prometu ter pravilno in dosledno pripenjanje otrok v
otroškem varnostnem sedežu in odraslih z varnostnim pasom. Ak-
tivnosti smo izvajali v sodelovanju s starši in zunanjimi sodelavci: gasil-
ci, šoferjem avtobusa, ministrstvom za promet in občino Medvode. De-
javnosti projekta Pasavček so se prepletale s projektom, ki poteka v
našem vrtcu v letošnjem letu - ”Eko šola kot način življenja”. Dejavnosti
so se med seboj dopolnjevale in bogatile, saj imata oba projekta skupni
cilj - varno in zdravo življenje. Otroci in starši so sodelovali z novimi
idejami in prinašanjem materiala (slik in revij od doma) ter kar je najbolj
pomembno - ozavestili so pomembnost pripenjanja sebe in svojih otrok
na vseh vožnjah v avtu.                         Tatjana Jereb in Ivica Blažič

Na obisk so prišli tudi gasilci.

Smlednik - Sredi maja so kulturni dom v
Smledniku znova zavzeli Smleški trubadurji
(na fotografiji). Na tradicionalnem koncertu,
tokrat četrtem po vrsti, so se mladi glasbeniki
OŠ Simona Jenka Smlednik predstavili z
raznovrstno glasbo; preigravali so predvsem
skladbe tujih izvajalcev, denimo Pink Floydov,
Guns’n’Roses, Tine Turner, Briana Adamsa in
drugih, v program pa so uvrstili tudi nekaj
slovenske glasbe, med drugim skladbe Si-
ddharte in Sester. ”Tudi prihodnje leto si
želimo prirediti koncert v KUD-u, ki bi bil bolj
rokovsko obarvan in namenjen mladini. Nanj

bomo skušali povabiti tudi lokalne bende.
Tokrat so bili pri nas v gosteh Divji Dečki iz
OŠ Vižmarje Brod,” je pojasnil Gregor Seme,
mentor Smleških trubadurjev. S prostovoljnimi
prispevki so zbrali 150 evrov, ki jih bodo pora-
bili za nakup drobnega glasbenega inventarja
ali pa za popravilo mešalne mize. Za ta namen
so denar zbirali tudi včeraj, ko so na šoli
priredili šesti Špil za nakup glasbil. Poleg 
Smleških trubadurjev so nastopili še otroški in
mladinski pevski zbor, Smleška narodna
skupina, R.B.D., Druga liga in skupina Ne še
iz Vodic.                                               A. H.

S koncerti do nove opreme

Mladi recitatorji na OŠ Pirniče
Zg. Pirniče - Tudi letos je OŠ Pirniče gosti-

la enega treh predizborov mladih recitatorjev
v sklopu projekta Župančičeva frulica, sreča-
nja mladih pesnikov in recitatorjev, ki ga že
vrsto let pripravlja Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj. Na razpis za sodelovanje na
Župančičevi frulici se je skupaj prijavilo 60
deklamatorjev iz vse Slovenije, na predizboru
v Pirničah pa je sodelovalo 25 mladih šolarjev
druge triade. Mladi deklamatorji so izbirali
med tremi pesmimi pesnika Ervina Fritza
(Eskadrilja, Tiste z Barja in Sorodnice srake)
iz pesniške zbirke Vrane. ”Strokovna komisi-
ja, ki so jo sestavljali dramski in filmski igra-
lec ter lutkar Gašper Jarni, profesorica sloven-
skega jezika in komparativistka Helena Vuk-
šinic ter mladinska knjižničarka in pravljičar-
ka Breda Kočevar, je imela izredno težko
delo, saj so bile nekatere deklamacije mladih
brezhibne in izredno ustvarjalno pripravlje-
ne,” je ugotavljala ravnateljica OŠ Pirniče
Martina Kutnar. Zaključna prireditev Žu-
pančičeve frulice je bila včeraj v Vinici. A. H.
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Oglasi

Knjiga ”Gorenjska Vodnik” 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

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

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
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Pogovor
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Ladja - Samuel Lucas je dokaj novo ime na
slovenskih glasbeni sceni. Širši javnosti se je
predstavil letos, ko je na Emi nastopil s pop-
rock skladbo Vse bi zate dal, ki je delo Aleša
Klinarja, besedilo pa je napisala Anja Rupel.
Samuel, ki izvira s Primorskega, se je zadnjih
osemnajst let z glasbo ukvarjal v tujini, lani pa
se je odločil, da se vrne v Slovenijo. Pred de-
setimi meseci si je dom uredil v občini Med-
vode. ”Želel sem se preseliti bliže Ljubljani,
saj imam tako zaradi svojega dela na vse strani
Slovenije bistveno krajšo pot kot s Pri-
morskega. Tako sem vzel v najem hišo kolega
Aleša Bartola (člana skupine Mambo kings,
op. a.) na Ladji.”

Kateri vam je najljubši kotiček občine
Medvode?

”Kadar ni gneče, je fino na Zbiljah, saj je tam
ogromno labodov. Sicer pa rad kolesarim na
Katarino, večkrat grem na sprehod v naravo.”

Na Šmarni gori ste že bili?
”Nekajkrat že, sicer pa moje dekle pogosteje

hodi tja. Jaz se vedno izgovarjam na delo.”
(smeh)

Kako ste se vključili v novo okolje? Vas
Medvoščani prepoznavajo?

”Čeprav me spoznajo, niso vsiljivi. Povedo ti
kakšno pozitivno besedo, tisti, ki pa mislijo kaj
slabega, mi pa verjetno ne bodo nič rekli.”
(smeh)

Se nameravate v Medvodah ustaliti?
”Ne bi si še upal napovedati. Trenutno sem

vesel, da živim v Medvodah, bi se pa mogoče
preselil še malo bližje Ljubljani, kamor se
vsakodnevno vozim na snemanja in intervjuje,
kar mi vzame dosti časa.”

Tudi po najinem pogovoru se odpravljate
na snemanje v Ljubljano k Alešu Klinarju.
Nam lahko kaj več zaupate o prihajajočem
albumu?

”Izšel bo predvidoma septembra. Na njem bo
enajst, dvanajst skladb, trenutno smo pri sne-
manju sedme. Ravno pred kratkim smo začeli
delati osmo pesem, a jo moramo popraviti, ker
je preveč podobna eni od znanih skladb in ne
bi rad, da bi me kdo obtožil, da sem komu kaj
ukradel. Skladbe bodo pop-rock zvrsti, morda
bodo celo bolj usmerjene v pop. Aleš dela
aranžmaje in je glavni izvršni producent, Anja
piše besedila, ne bo pa avtorica čisto vseh.
Tematika pesmi bo ljubezenska, v njih se bodo
prepletala različna čustva, žalost. Če bi sam
pisal taka besedila, bi bil morda tudi sam bolj
žalosten tip.” 

Kako ste sploh začeli sodelovati z Anjo Ru-
pel in Alešem Klinarjem?

”Z Alešem se poznava že dobrih petnajst let.
Ko je izvedel, da sem se iz tujine vrnil domov,
me je takoj poklical in predlagal, da bi na Emi
zapel njegovo pesem. In zagotovo bova še
sodelovala.”

Ste že razmišljali o duetu z Anjo?
”Mislim, da moram narediti še nekaj kilo-

metrov več. Anja je super, ne bi pa ravno ‘izko-

riščal’ znanih pevcev, da bi sam naredil še
večji preboj. Sicer pa načrtujemo tudi duete,
lahko povem, da skupaj z Alešem in njegovo
bando pripravljamo ‘odštekano’ pesem z Rock
Partyzani in enim od znanih slovenskih raper-
jev. Ta čas še oklevam med Zlatkom in
Radićem, moram se odločiti, kateri bo boljši
za to pesem. Šlo bo za poletni komad funk-
rock-disco zvrsti, besedilo ni ljubezensko, je
bolj ‘zafrkancija’.

Kot zanimivost lahko povem še, da bom za-
pel tudi pesem hrvaškega producenta, ki je bila
napisana za Tošeja, a mu je žal ni uspelo pos-
neti. Zame je to velika čast, saj sem zelo cenil
pokojnega makedonskega pevca.”

Pred tem ste vrsto let živeli v tujini ...
”Osemnajst let. Tja sem se odpravil pri dvaj-

setih letih. Takrat sem oboževal tujo glasbo, bil
sem kot ‘goba’, torej izjemno dovzeten za nove
stvari. Najprej smo veliko peli po različnih
evropskih diskotekah. To je bilo garanje, kot
edini pevec sem pel tudi sedemkrat po 45 min-
ut. In če moraš to početi pet dni v tednu, ti
hitro zmanjka energije. Zadnjih osem let pa
sem bil na Švedskem in Finskem, kjer smo s
šestčlansko skupino prav tako veliko nastopali.
Pogosto smo peli tudi na ladjah, kar je prav
posebno doživetje, saj nastopaš pred dva, tri ti-
soč ljudmi, publika je vsak dan druga ... Super
je bilo.”

Ste res sodelovali celo s Pink?
”Ne ravno sodeloval, je pa res, da je Pink

prišla na Oktoberfest v München, kjer je naša
švedsko-finska zasedba nastopala na istem odru
kot njeni glasbeniki. Tako sem si drznil povabiti
Pink na oder in je z nami zapela dve pesmi.”

Kako to, da ste se vrnili v Slovenijo?
”Pregovor, da je povsod lepo, doma pa naj-

lepše, drži. Doma si bistveno bolj svoboden
kot v tujini, kjer si vedno tujec. Ni mi pa žal,
da sem šel v tujino, saj se mi zdi, da sem nabral

več znanja, kot bi ga doma. V Sloveniji verjet-
no ne bi mogel živeti samo od glasbe in bi
moral početi še kaj drugega, v tujini pa sem se
lahko posvečal izključno glasbi.”

Vas je kaj skrbelo, kako bo po vrnitvi? Ne-
malokrat se sliši, da je slovenska glasbena
scena zasičena ... 

”Brez glasbe ne bi mogel živeti. Pred leti sem
začel delati kot natakar, a sem zdržal le en
mesec. Predolgo sem že v glasbi. Z njo se uk-
varjam že od šestega leta. Prvih akordov sem
se naučil od očeta.”

Je bil on glasbenik?
”Ne, žal mu ni uspelo, ker mu je mama non

stop težila. (smeh) Takrat je bil razočaran, a je
šel naprej, se začel ukvarjati z drugimi stvarmi
in opustil kitaro, ki sem jo nato takoj jaz vzel v
roke.”

Ste izšolan pevec?
”Ne. Mogoče mi je kdaj žal, saj bi se lahko

kakšno tehniko več naučil. A mislim, da nekaj
malega pa le znam peti.” (smeh)

Ali glasbeni talent kažeta tudi vaši hčerki,
ki ju imate z nekdanjo ženo?

”Starejša hčerka Dajana, ki ima petnajst let,
je bolj športnica, a tudi poje, še boljše pevske
sposobnosti pa ima dve leti mlajša Arijana.” 

Zakaj vseskozi nosite kape?
”Včasih so bile del našega imidža verige

(smeh), kapica pa mi je ostala še iz časa, ko
smo preigravali funk-rock glasbo. Nosim jo že
dve leti. Nekajkrat sem že nastopil brez nje, a
se ne počutim dobro, poleg tega pa mi je nekaj
ljudi reklo, naj si drugič raje dam kapico na
glavo. Zdaj je to že moj zaščitni znak.”

Nekateri so celo namigovali, da s kapo
skrivate plešo.

”Prav zaradi tega sem šel brez kape v oddajo
NLP in na nekaj nastopov, da so ljudje videli,
da imam spodaj lase.”

Ana Hartman, foto: Gorazd Kavčič

Nekaj malega pa le znam peti
Samuela Lucasa, ki je vrsto let z glasbo služil kruh v tujini, je na slovensko glasbeno sceno izstrelila 

letošnja Ema. Pevec s kapico zadnjih deset mesecev živi na Ladji pri Medvodah.

Samuel Lucas



Pepino (Solanum muricatum) je še ena iz-
med zanimivih eksotičnih rastlin, ki jih lahko
gojimo na domačem vrtu. Rastlina je doma v
Peruju, njeni sorodniki pa so jajčevci, paradiž-
nik in krompir. Gladki plodovi, velikosti jabol-
ka, so bledo rumene barve. Ko popolnoma do-
zorijo, se na njih pojavijo vijolične proge.
Meso je kiselkasto in spomonja na melono,
ananas ali mogoče hruško. Vsebujejo veliko
vitamina C. Plodove lahko kupimo v večjih tr-
govinah s prehrano skozi celo leto.

Pepino lahko gojimo v loncu ali pa ga spo-
mladi posadimo v vrt. Če ga sadimo na prosto,
ga moramo v jeseni izkopati, obrezati ter spra-
viti v prezimovališče, saj v našem podnebju
zime ne preživi. Grmiček pepina raste zelo hi-
tro in že kot majhen tudi zacveti. Cvetovi so vi-
jolične barve, podobni cvetovom krompirja.
Pepino poleg hranilnih tal in vode ne potrebu-
je posebne nege. Tudi razmnožuje se povsem
preprosto s podtaknjenci, ki se zelo hitro uko-
reninijo. Občasno je potrebno zaradi bujne ra-
sti prikrajšati kakšen poganjek in ob cvetenju

odstraniti kakšen cvet, da lahko nekaj plodov
na rastlini tudi dozori. Čas zorenja plodov je
pri nas odvisen od temperatur in vremena.
Rastlina je zamimiva tudi zaradi cvetenja in
nastavljanja plodov skozi celotno rastno sezo-
no. Lepa je tudi zaradi ozkih svetlečih zelenih
listov.

Od domačega pepina zagotovo ne bomo mo-
gli pričakovati obilnega pridelka, a občutek, ko
doma odtrgamo eksotičen sadež, je zagotovo
boljši, kot če bi ga kupili v trgovini. 

Rok Kogovšek

Vrt
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Kakovostna specialna gnojila, okolju prijazna, s kontroliranim
sproščanjem dušika v okolje. V vsakem zrncu gnojila so vsa
potrebna hranila in mikroelementi.

SUBSTRAL START
GNOJILO 
za travo z dolgotrajnim 
delovanjem

Dolgotrajno gnojilo obogateno 
s fosforjem, ki je namenjen tvorbi
in razrastu korenin.

SUBSTRAL 
GNOJILO 
za travo z dolgotrajnim 
delovanjem

Posebna sestava hranil zagotavlja
dobro rast, gosto rušo in lepo 
zeleno barvo.

Sp. Pirniče 42, 1215 Medvode,
telefon: 01/36 21 360, 
faks: 01/ 36 23 416, 
gsm: 041/694 890, 
031/230 347, 041/506 584, 
e-pošta: vrtnarija.bilban@siol.net

PO UGODNIH CENAH VAM
PONUJAMO UREDITEV IN 

VZDRŽEVANJE VAŠIH VRTOV,
PARKOV IN POSLOVNIH
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Pepino - drevesna melona

Majhna rastlina pepina s še ne dozorelim plodom
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Kmetijstvo

Žlebe - V Minoritskem samosta-
nu na Ptuju je potekala državna
razstava z naslovom Dobrote slo-
venskih kmetij, na kateri so pode-
lili tudi priznanja najboljšim za
krušne, mesne in mlečne izdelke,
vina, suho sadje, sokove, olja, sad-
na vina, marmelade, konzervirano
zelenjavo, kompote in žganja. Za
surovo maslo je zlato priznanje
prejela Andreja Bizant iz kmetije
Malenšek iz Žlebov. 

Kmetija Malenšek je znana
kmetija. Kako bi jo predstavili?

”Kmetija leži na obrobju Polho-
grajskih Dolomitov. Malenšek se
imenuje zato, ker je bil tukaj vča-
sih malen, je mlel žito, in to ime je
ostalo. Imamo devet hektarjev ob-
delovalne zemlje, dvanajst hektar-
jev gozda in v najemu še dvajset
hektarjev travnikov. Ukvarjamo se
izključno z živinorejo. Imamo
okrog 50 glav živine. Posebnost
naše kmetije pa je, da ne siliramo
krme. Nimamo ne travne, ne ko-
ruzne silaže. Oba z možem sva
ostala doma in ker se kot kmetija
ne moremo širiti, sva se odločila,
da se bova ukvarjala s predelavo
mleko. Trudimo se, da je mleko,
ki ga pridelamo, res kakovostno,
saj le na ta način lahko naredimo
kakovostni izdelek. Znani smo
tudi po tem, da imamo veliko
otrok. Smo že četrti rod v družini
s po sedmimi otroki. Najin najsta-
rejši otrok je Uršula in je stara 22
let, Lucija je stara 21 let, Jerneja
19 let, Benjamin 17 let, Marjeta 14
let, Jakob 12 let in kot najmlajša
Doroteja 8 let. Z možem sva si že-

lela več otrok, nisva pa načrtovala,
da jih bo sedem. Tako je prišlo in
vsakega sva bila vesela. Tudi otro-
ci se dobro počutijo in pomagajo.
Med počitnicami so zelo pridni,
med šolo pa delajo po zmožno-
stih. Imajo tudi še popoldanske iz-
venšolske obveznosti, kot na pri-
mer glasbena šola, balet, košar-
ka.”

Letos ste prejeli zlato prizna-
nje za surovo maslo. Se redno
udeležujete državne razstave?

”Na državni razstavi sodelujem
že okrog deset let, le zadnji dve, tri
leti nisem sodelovala. Dobila sem
že veliko priznanj, vsako leto kakš-
nega, in vsak ima svojo težo. Dobi-
ti priznanje je zagotovo ene vrste
promocija, po drugi strani pa tudi
potrditev, da imamo kvaliteten pro-
izvod. Vem, da so vsi izdelki, ki jih
naredimo doma, kvalitetni. Naj-
večje priznanje za nas pa so zado-
voljne stranke.” 

Kaj odlikuje vaše nagrajeno
surovo maslo?

”Največ točk sta dobila okus in
struktura masla. Vidi se, da je na-
rejeno iz surove smetane, kar mu
da poseben okus. Ni pasterizirano.
To pa seveda pomeni, da je tudi
rok trajanja krajši.” 

Kakšno pa je dobro surovo
maslo?

”Menim, da se ravno v maslu
kažejo dobre lastnosti mleka. Ker
smetane ne pasteriziramo, se v njej
ohranijo vitamini in kalcij. Ker
krav ne krmimo s silažo, v smetani
niso prisotni klostridiji, vse to pa
se močno izraža na okusu masla.”

Je recept skrivnost?
”Recept ni skrivnost. Iz svežega

mleka posnamem smetano in iz
nje naredim maslo. Segrejem ga
na 18 stopinj, zlijem v pinijo, po-
tem ročno oblikujem maslo v
štručke in ga dam v lesene model-
čke. Ceno masla določa tudi to, da
je narejeno ročno, in pri izdelavi
masla se zelo menjata vroča in
mrzla voda. Delam z rokami in je
kar težko, za roke ima zagotovo
določene posledice, vendar v
njem je delo naših rok.”

Kateri izdelki se še dobijo na
vaši kmetiji?

”Različni izdelki, ki so narejeni
iz surovega mleka. Dobi se poltrdi
sir, dimljeni sir, feta sir in sveži iz-

delki, kot so kisla in sladka smeta-
na, kajmak, skuta, namazi iz sku-
te, surovo maslo. 80 tisoč kilogra-
mov mleka imamo določenega za
letno izdelavo sira oziroma izdel-
kov, 100 tisoč litrov mleka pa za
oddajo v mlekarne. Ta delež se
zmanjšuje, predelava pa se pove-
čuje.”

Kje jih prodajate, je težko pre-
živeti na ta način?

”Prodajamo v glavnem na tržni-
ci in na domu. Če je težko prežive-
ti? To je zelo relativno. Mi smo
zadovoljni. Imamo vse, kar potre-
bujemo. Smo veseli, da je tako. V
delo na kmetiji damo del sebe in to
nam veliko pomeni.” 

Maja Bertoncelj

Največje priznanje 
so zadovoljne stranke

Andreja Bizant s kmetije Malenšek iz Žlebov je na Ptuju dobila zlato priznanje za surovo maslo. 
”Največ točk sta dobila okus in struktura masla. Vidi se, da je narejeno iz surove smetane,” je pojasnila

Bizantova, sicer mati sedmih otrok.

Marta Bukovec najboljša kosica
Osolnik - V Selu na Goričkem je bilo 17. maja 4. državno prvenstvo

koscev in kosic v košnji z ročno koso. Tekmovanje je potekalo v treh
kategorijah, in sicer so tekmovali veterani, stari 60 let in več, člani in
članice. Pri ženskah, tekmovalo jih je devet, je državna prvakinja po-
stala Marta Bukovec z Osolnika, med 26 kosci pa je bil najboljši To-
maž Oblak z Jame pri Mavčičah.

Najboljših deset tekmovalcev in pet tekmovalk z državnega tekmova-
nja si je zagotovilo vozovnico za evropsko prvenstvo, ki bo letos konec
avgusta na Bavarskem v Nemčiji.

”S košnjo na tekmovanju sem zelo zadovoljna, saj sem pokosila hitro
in tudi kvalitetno. Postavila sem tudi svoj osebni rekord, ki je minuta in
23 sekund. Sedaj se pripravljam za nastop na evropskem prvenstvu, kar
pomeni, da skrbim za kondicijo (tečem), občasno pa tudi kosim. Poleg

evropskega prvenstva pa se bomo še prej udeležili tudi svetovnega pr-
venstva, ki bo 2. in 3. avgusta v Freiburgu v Nemčiji. Tam je za razliko
od evropskega tekmovanje ekipno,” je povedala Marta Bukovec. M. B.

Toča je oklestila sadno drevje
Smlednik - Že prvo majsko neurje se je zneslo tudi nad smledniški-

mi sadjarji. Kot srednje debela čebula velika zrna toče (pravijo, da zrna
dosežejo okoli 190 km/uro) so naredila največ škode prav tistim, ki jim
je sadjarstvo ob pridelavi mleka edini zaslužek. Damjan Jeraj iz Smled-
nika nas je popeljal med jablane, kjer smo se prepričali o razsežnosti
škode. Celo jabolčki velikosti češnje so povsem razpokani, nekateri
celo presekani na pol. Po grobih ocenah je ujma pobrala 60 odstotkov
pridelka, nemara pa se bo kaj tega le opomoglo za sok ali kis, če sade-
ži ne bodo prej zgnili in odpadli. J. P.

Andreja Bizant s sinom Jakobom in hčerko Dorotejo, namlajšima izmed sedmih
otrok. Na mizi del ponudbe iz njihove kmetije: tudi nagrajeno surovo maslo.



Medvode - Na prireditvi Večer
športa 2009 so podelili občinska
športna priznanja za dosežke v
preteklem letu. Prireditev je 26.
maja potekala v organizaciji Za-
voda za šport in prireditve Medvo-
de, vodila pa sta jo Ines Hižar in
Jure Galičič. Izbor najboljših je
letos prvič potekal po novem ob-
činskem pravilniku o priznanjih
športnikom, športnim delavcem in
športnim društvom v občini Med-
vode. Izbor predlaganih kandida-
tov je opravil strokovni svet Zavo-
da za šport in prireditve Medvode,
ki se je v skladu s pravilnikom
razširil še z dvema predstavniko-
ma vrhunskega športa.

V anale večera športa 2009 bo
šlo 38 nagrajencev, od tega 31 do-
bitnikov male in pet dobitnikov
velike športne plakete ter dva do-
bitnika športnega priznanja. Malo
športno plaketo občine Medvo-
de so prejeli: Lana Kotar (1. me-
sto med mlajšimi deklicami do 12
let na DP v košarki), Katja Ježek
(1. mesto na lokostrelskem DP v
disciplini flight & clout), Anže Je-
žek (1. mesto na lokostrelskem DP
v disciplini 3-d), Lea Einfalt
(zmagovalka pokala Slovenije v
gorskih tekih med starejšimi dekli-
cami, ki se ponaša tudi z odličji v
smučarskem teku), Rok Tršan
(dve zmagi na DP v smučarskih te-
kih), Neža Luštrik (2. mesto med
mladinkami na DP v biatlonu na 10
km), Maja Plaznik (zmagovalka
pokala slovenije v gorskih tekih),
Matic Plaznik (zmagovalec poka-
la Slovenije v gorskih tekih), Anja
Puc (1. mesto na 400 metrov, DP v
atletiki, mlajše članice), Anamari-
ja Lampič (1. mesto na državnem
prvenstvu v smučarskih tekih, kla-
sika 5 km), Nina Žavbi Kunaver
(3. mesto na mednarodnem tekmo-
vanju v smučarskih tekih Topoli-
no), Anja Žavbi Kunaver (3. me-

sto na DP v smučarskih tekih,
mlajše mladinke 3 x 5 km), Janez
Lampič (3. mesto na mednarod-
nem tekmovanju v smučarskih te-
kih Topolino), Staš Markovič
(ekipni državni prvak U 14 v vater-
polu), Živa Repše (2. mesto na dr-
žavnem prvenstvu v badmintonu),
Sara Gregorčič (3. mesto v žen-
skih dvojicah na državnem prven-
stvu v badmintonu), Kaja Jamnik
(3. mesto v ženskih dvojicah na dr-
žavnem prvenstvu v badmintonu),
Janž Omerzu (1. mesto v mešanih
dvojicah do 19 let na državnem pr-
venstvu v badmintonu), Anamari-
ja Šetina (1. mesto v kategoriji po-
samezno do 13 let na državnem pr-
venstvu v badmintonu), Eva Ku-
privec (1. mesto v ženskih dvoji-
cah do 13 let na državnem prven-
stvu v badmintonu), Kek Jamnik
(1. mesto v moških dvojicah do 17.
let na državnem prvenstvu v bad-
mintonu), Miha Ivanič (1. mesto v
kat. dečki posamezno do 11. let na
državnem prvenstvu v badminto-
nu), Luka Rebolj (1. mesto v mo-
ških dvojicah do 17. let na držav-
nem prvenstvu v badmintonu),
Anja Pritekelj in Matej Pritekelj
(državna prvaka med mladinci v
športnem plesu, standardnih in la-
tinskoameriških plesih ter v kom-
binaciji), Peter John Stevens (za
državne naslove v plavanju), Izi-
dor Šušteršič (6. mesto na tekmi
svetovnega pokala v deskanju na
snegu na Japonskem), Tina Hižar
(ekstremno rolanje od Hodoša do
Pirana oziroma po diagonali Slove-
nije), Petra Šink (zmaga na 1500
in 3000 m na državnem prvenstvu
v atletiki), Pia Pavlič (1. mesto na
50 m hrbtno na DP v plavanju) in
Anamari Pavlič (1. mesto na 100
m delfin na DP v plavanju). Veliko
športno plaketo so prejeli: Rok
Flander (zmaga v paralelnem sla-
lomu na tekmi SP v deskanju na

snegu), Irena Avbelj (dve zmagi
na SP v disciplini figurativni skoki
in skupno), Alenka Bikar (vrhun-
ski dosežki na mednarodnih tek-
movanjih v atletiki), Nejc Košir (5.
mesto na mladinskem EP v kole-
sarstvu) in Marko Kopač (nastop
na ultramaratonski kolesarski dirki
Pariz-Brest-Pariz). Prejemnika
športnega priznanja, ki ga pode-
ljujejo za visoke jubileje ali za živ-
ljenjsko delo, pa sta Tatjana Haf-
ner za dolgoletno članstvo in vode-
nje rekreativne vadbe v Partizanu
Medvode in Slavko Martinčevič
za dolgoletno delo v Nogometnem
klubu Jezero Medvode in velik do-
prinos k razvoju nogometa v obči-
ni Medvode.

Novi pravilnik o nagrajevanju
športnikov vključuje tudi izbor
najboljše športnice in športnika
leta. Kot je bilo pojasnjeno, ju je
strokovna komisija imenovala so-
glasno. Najboljša športnica občine
Medvode v letu 2008 je dvakratna
svetovna prvakinja Irena Avbelj,
ki je iz rok župana občine Medvo-
de Stanislava Žagarja prejela de-
narno nagrado v vrednosti 500 ev-
rov. Enako denarno nagrado je do-
bil tudi najboljši športnik. To pa je
deskar na snegu Rok Flander.
Uradni del večera sta s plesno toč-
ko zaključila Anja in Matej Prite-
kelj.

Maja Bertoncelj, 
foto: Boris Primožič
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Zupanc Matjaž s.p.
Zg. Pirniče 45 b, 1215 Medvode
tel.: 01/3621379, fax: 01/3621425
GSM: 041/646487
e-pošta: instalacije.zupanc@siol.net

Na Večeru športa 38 nagrajencev
Na Večeru športa 2009 so za dosežke v preteklem letu podelili 31 malih in pet velikih športnih plaket ter

dve športni priznanji. Medvoška športnika leta sta Irena Avbelj in Rok Flander.

OGREVANJE, SOLARNA TEHNIKA, TOPLOTNE ČRPALKE

Pred finalom bodo dirkale ženske
Medvode - V torek, 23. junija, bo v Medvodah v organizaciji KK

Radenska - KD Finančna točka potekal deveti nočni kolesarski kri-
terij Medvod. Start bo pred Občino Medvode ob 19.15. Nastopili bodo
kolesarji vseh slovenskih klubov, pa tudi nekateri, ki si kruh služijo v
tujini. Da bo kriterij za gledalce še bolj zanimiv, se bodo pred finalno
vožnjo najboljših v vožnji na končni cilj pomerile najboljše Slovenke.
Organizator napoveduje udeležbo Blaže Klemenčič, naše najboljše
gorske kolesarke, Polone Batagelj, pa tudi Poletove ženske kolesarske
ekipe.                                                                                   M. B.

Športno priznanje, ki ga podeljujejo za visoke jubileje ali za življenjsko delo, 
sta dobila Tatjana Hafner (na sliki) in Slavko Martinčevič.
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Medvode - Kegljaški klub Hidro
iz Medvod je v zadnjem tednu
maja in prvem tednu junija že pet-
najstič pripravil Odprto prvenstvo
Medvod v kegljanju. Na njem je
nastopila tudi na državni in med-
narodni ravni najuspešnejša do-
mačinka, Silvana Belcijan iz Val-
burge.

Belcijanova je državna reprezen-
tantka, ki nastopa v prvi slovenski
kegljaški ligi za ekipo Adrie iz
Ankarana. Slovenke so na medna-
rodni ravni zelo uspešne in svoje
je k temu leta 2004 z naslovom
svetovne prvakinje v dvojicah v
romunskem Brasovu dodala tudi
Silvana. Uspešna je še v držav-
nem prvenstvu, saj je s svojo eki-
po letos osvojila drugo mesto, ki
jim prihodnje leto prinaša nastope
v evropskem pokalu. Domače pr-
venstvo je močno, v njem pa na-
stopa dvanajst ekip, med katerimi
je najboljša iz Celja. ”Celjanke
imajo zelo mlado ekipo, so sveto-
vne prvakinje, za drugo in tretje
mesto pa se je že mogoče boriti,”
pravi kegljačica, ki je letošnjo se-

zono s povprečjem 570 podrtih
kegljev končala na četrtem mestu
med 150 tekmovalkami iz vseh
slovenskih lig. 

Za trening na Šmarno
goro

Čeprav morda večina ljudi keg-
ljanju pripisuje sprostilno vlogo,
je to za tekmovalce šport, ki za-
hteva resen pristop in treninge.
Silvana za trening s pridom izko-
rišča svoje domače okolje. ”K sre-
či imam dopoldneve proste in moj
trening je sestavljen tako kot tre-
ning večine športnikov iz teh kra-
jev. Vsako jutro sem na Šmarni
gori, ob torkih in četrtkih treniram
na kegljišču, vmes grem še kdaj
na fitnes, sobote pa so rezervirane
za tekme,” pravi Valburžanka. KK
Hidro je lani posodobil svoje keg-
ljišče s podlago, ki zdaj ustreza
zahtevam prve državne lige. Steze
so tudi v Medvodah podložene s
posebnimi ploščami, ki so tako re-
koč izničile razlike med kegljišči.
”Razlik skorajda ni več in če si v

formi, lahko povsod dobro tekmu-
ješ. Malo je še odvisno od kegljev,
kegljaških krogel in dnevne for-
me, čeprav naj ta ne bi preveč ni-
hala,” osebne izkušnje s tekmo-
vanj opisuje Belcijanova.

Doma za sprostitev
Na turnirju v Medvodah je na-

stopila na povabilo Tomaža Kerni-
ča, tehničnega vodje kegljaškega
kluba Hidro. ”Sezone je konec,
zdaj je čas za počitek. Prišla sem,
ker sem domačinka in ker sem na
tem kegljišču trenirala, odkar na-
stopam za ekipo iz Ankarana,”
pravi Silvana, ki je v ženski kon-
kurenci Odprtega prvenstva Med-
vod dva meseca po koncu sezone
s 547 podrtimi keglji zasedla peto
mesto. V prihodnosti jo mika pre-
stop v vrste Kamnika. Ekipa je le-
tos zasedla četrto mesto, a bi bila
s Silvaninim prestopom prihodnje
leto lahko uvrščena višje. ”Prva tri
mesta prinašajo nastope v medna-
rodnih pokalih, Kamniku pa je le-
tos do tretjega mesta zmanjkalo
zelo malo. Iz Tržiča pride Ivka

Nardoni in če pridem še jaz, bi
bile povsem konkurenčne za dru-
go mesto na prvenstvu,” morebi-
ten odhod iz primorske ekipe po-
jasnjuje Belcijanova. 

Turnirska zasedba odlična
Petnajsto Odprto prvenstvo

Medvod, ki je hkrati štelo za šesti
Košmrljev memorial, je bilo re-
kordno. Na njem je nastopilo 245
tekmovalk in tekmovalcev, ki so
na kegljišču ob elektrarni podirali
keglje dvanajst dni. V Medvode
so prišli iz vseh koncev Slovenije,
tekmovali pa so po sistemu 120
lučajev mešano, torej po trideset
na vsaki od štirih stez. Domači ig-
ralci nastopajo za dva medvoška
kluba, poleg Hidra še za Keglja-
ško društvo Medvode. V moški
konkurenci se je med Medvoščani
najvišje zavihtel Brane Kršinar, ki
je bil deseti, Marta Kršinar pa je
bila v ženski konkurenci četrta. V
skupnem seštevku sta zmago sla-
vila Tone Založnik iz ekipe Novo-
lit in Majda Verbole iz Korotana.   

Peter Košenina

Svetovna prvakinja na domači tekmi
Silvana Belcijan je naslov osvojila leta 2004, z ekipo iz Ankarana pa je letošnje državno prvenstvo 

končala na drugem mestu.

Silvana Belcijan iz Valburge je letošnjo sezono končala s četrtim najvišjim 
povprečjem podrtih kegljev med vsemi slovenskimi kegljačicami.
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Medvode - Na Bonovcu je 16. maja v orga-
nizaciji Zdravstvenega doma Medvode potekal
test hoje na dva kilometra. Testiralo se je 130
udeležencev, od tega 86 žensk in 44 moških,
starih 20 let in več. Najstarejša udeleženka je
bila stara 80 let in je ena izmed tistih, ki se tes-
ta udeležijo vsako leto. Ta poteka v spom-
ladanskem in jesenskem času. 

”Nad udeležbo smo presenečeni. Res je priš-
lo veliko ljudi. Imajo priložnost brezplačnega
testiranja, da ugotovijo, v kakšni kondiciji so.
Mislim, da glavnina udeležencev na test pride

zaradi informacij in meritev, ki jih opravljamo
brezplačno, torej meritev krvnega tlaka, holes-
terola, sladkorja,” je povedala Sonja Žura,
višja medicinska sestra in glavna koordinator-
ka za zdravstveno vzgojo v Zdravstvenem
domu Medvode, na vprašanje, ali je udeležba
na testu smiselna tudi za kondicijsko dobro
pripravljene, pa je dodala: ”Pri tistih, ki so
vsakodnevno v gibanju, ki vsak dan hodijo, bo
rezultat najverjetneje dober. Test je bolj na-
menjen tistim, ki so na meji, ki se premalo
gibajo in pri njih tudi rezultat pokaže, da so v
malce slabši kondiciji.” Za brezplačne meritve,
ki jih opravijo, je treba vedeti, da so orientacij-
ske. ”Vrednosti holesterola ali sladkorja so
lahko malce večje, ker vsi niso na tešče. Takoj,
ko zjutraj kaj pojemo, popijemo, zaužijemo
zvečer kaj sladkega, mastnega, se to pozna,”
pravi Sonja Žura. In koliko časa so hodili na

dva kilometra? Kot smo izvedeli, je zelo dober
rezultat okrog 14 minut, v povprečju pa
udeleženci hodijo od 15 do 20 minut. Pri
starejših ljudeh na rezultat niti ne gledajo, 
bistvo je, da človek pride, da se rekreira. 

Poleg testa hoje so udeleženci imeli tudi
možnost pridobitve znanja o temeljnih postop-
kih oživljanja ter praktične vadbe na lutki in
uporabi defibrilatorja.

Maja Bertoncelj

Sto trideset udeležencev na testu hoje
Dober odziv občanov na test hoje na dva kilometra. Najstarejša udeleženka je bila stara 80 let. Rezultati

meritev holesterola in krvnega sladkorja so bili v primerjavi s prejšnjimi testiranji slabši.

Na testu hoje opravijo tudi nekatere brezplačne meritve.

Z vetrom v laseh 24 ekip
Medvode - Občina Medvode je že enajst let

vključena v akcijo Veter v laseh, katere prire-
ditev, gre za druženje mladih z igranjem od-
bojke, poteka v organizaciji Športne zveze
Medvode. Veter v laseh je letošnja glavna pri-
reditev zveze, pripravili pa so jo 30. maja. Za-
radi slabe vremenske napovedi so dogajanje
iz igrišča v Zbiljah preselili v Športno dvora-
no Medvode.

”Namen prireditve je druženje medvoške
mladine ob športu, brez drog in alkohola.
Tekmovanje ni bilo prvotnega pomena, če-

prav so se ekipe na igrišču borile po svojih
najboljših močeh. Nastopilo je petnajst
osnovnošolskih in devet srednješolskih ekip,
skupaj torej okrog 150 mladih. Ekipo je se-
stavljalo največ šest tekmovalcev. Pri osnov-
nošolcih (od 12 do 15 let) je bila najboljša
ekipa Pištolce, pri srednješolcih (od 16 do 21
let) pa ekipa Badžoti,” je povedal Anton Bo-
hinc, vodja prireditve, ter dodal, da bi bilo
športnih prireditev, ki so namenjene tudi mla-
dim, ki športa ne trenirajo, v občini lahko več.   

Maja Bertoncelj

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

Če iščete RAČUNOVODSKE
STORITVE, smo pravi naslov 

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

Pomerili so 139 krvnih tlakov (24 je bilo
povečanih), 130 holesterolov (49 je bilo
povečanih), 130 krvnih sladkorjev (49 je
bilo povečanih). Rezultati holesterola in
krvnega sladkorja so bili v primerjavi s
prejšnjimi testiranji slabši.

Mladi so na prireditev v prvi vrsti prišli zaradi druženja, tekmovanje je bilo v drugem planu. / Foto: ŠUS



Smlednik - Akcija Stotak je v Smledniku
spodbujala domačine k rekreaciji tudi v letu
2008. V soboto, 9. maja, so na tamkajšnjem
Starem gradu že osmič podelili priznanja lju-
biteljem narave, ki so se v preteklem letu na
osem kilometrov dolgo pot do Sv. Tilna nad
Repnjami in nazaj podali več kot stokrat.

Pot uradno poteka od vznožja Starega gradu,
mimo Kalvarije ter naprej do parkirišča pod
gradom, od tam pa po gozdni poti do cerkvice
sv. Tilna nad Repnjami. Med prebivalci vasi v
okolici Smlednika je zelo priljubljena, pobud-
nik akcije Stotak Peter Lampič pa se je odločil
nagraditi tiste, ki so jo v enem letu prehodili
sto ali večkrat. ”Pravila so še vedno ista kot
doslej. Vsaj stokrat v letu in ne večkrat kot
enkrat na dan. Letos jih je izpolnilo 31 pohod-
nikov, medse pa smo povabili tudi gospo iz
Medvod, ki so ji do stotice zmanjkali trije vpisi
v knjigo, ki je pri sv. Tilnu,” je lansko ”se-
zono” na kratko povzel Lampič. 

V osmih letih trajanja akcije so pot nekateri
udeleženci prehodili že krepko več kot ti-
sočkrat. Z ustanovitvijo akcije je Lampič, ki za
pot sicer skrbi že dolgo časa, želel več ljudi
vzpodbuditi k rekreaciji. ”Po tej poti hodi ve-
liko posameznikov, ki pa se ne vpisujejo, češ
da to delajo za svoje dobro. Z akcijo Stotak

sem hotel zanjo navdušiti več ljudi. Rivalstvo
med njimi je le še dodatna spodbuda. Več
udeležencev akcije mi je že reklo, da niso
prepričani, če bi se na pot odpravili tolikokrat,
če vpisov ne bi seštevali,” pozitivne sadove
svojega dela opisuje Lampič. 

Na pot do Tilna se odpravijo stari in mladi,
tako kot lani pa je bil najstarejši nagrajeni

udeleženec akcije tudi letos 69-letni Vinko
Rupnik iz Valburge. ”Lani sem bil pri Tilnu
221-krat, letos pa že 83-krat,” je v začetku
maja dejal mož, ki sicer ”zbira” tudi vzpone na
Osovnik in do doma Čemšenik nad Kokro. Vsi
udeleženci akcije Stotak so si prislužili pokal
in spominsko majico. 

Peter Košenina

Šport in rekreacija, oglas

S O T O Č J E - 27

Nagradili dvaintrideset pohodnikov
Pot od Starega gradu nad Smlednikom do Sv. Tilna nad Repnjami in nazaj je dolga osem kilometrov.

Udeleženci lanske akcije Stotak so si prislužili pokal in spominske majice, po podelitvi pa na Starem gradu
nadaljevali z druženjem.

Ekin d.o.o., Golo Brdo 10, Medvode, 041 665 340

Nemška kvaliteta, 

najvišji kakovostni 

razred. 

Garancija na 

pomembnejše

elemente 5 let.

Ker zaupamo v 

kvaliteto.

Svetovanje, 

prodaja in 

montaža 

 in 

ter 

oljnih, 

plinskih

kotlov na 

biomaso 

solarnih 

sistemov.

Garantirano 

najnižje cene 

solarnih 

sistemov za 

ogrevanje 

sanitarne vode in 

podporo 

ogrevanju.

Vse za ogrevanje vašega doma.
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Mugello - raj za zastrupljene z bencinom
Na dirki za veliko nagrado Italije se vse vrti okrog Valentina Rossija.

Tomaž Luštrek, s. p., 
Ladja 30, Medvode
Tel.: 01/36-17-500

Bi radi zamenjali zobati jermen ali zgolj motorno olje? 
Želite popraviti poškodovano vozilo, morda poškodbe toče? 
Iščete poceni gume za vaš avto? 
Se vam prižiga opozorilna lučka, pa ne veste zakaj? Vam avtomobilska klima ne hladi? 
Hočete nadomestno vozilo za čas popravila? 

KJE? Avtoservis
Avtokaroserija
Vulkanizerstvo

Avtodiagnostika
Polnjenje klimatskih naprav

in 
MNOGO VEČ

Motociklistična dirka za svetovno prven-
stvo je nekaj, kar bi moral doživeti vsak pra-
vi ljubitelj bencinskih športov. Pred slabima

dvema tednoma so se najboljši na svetu
zbrali na dirkališču Mugello v italijanski To-
skani.

Spremljati dirko elitnega razreda MotoGP v
televizijskem prenosu je eno, doživeti jo v
živo, pa je nekaj povsem drugega in več kot
vredno peturne vožnje po italijanskih avtoce-
stah. Če se na pot odpravite v četrtek pozno
zvečer, kot sem se sam, prihranite veliko živ-
cev in moči za prvi dan dogajanja na dirkališ-
ču. Gledalci, ki so kupili tridnevno vstopnico,
so imeli v petek dopoldne izjemno priložnost
videti delo mehanikov in dirkačev povsem od
blizu. Uro in pol so se lahko sprehajali pred
odprtimi garažami, tisti najbolj potrpežljivi in
komolčarski pa so se lahko celo slikali s svoji-
mi idoli ali dobili njihov avtogram. Tudi avto-
gram Valentina Rossija. ”Doktor” jih sicer rad
deli, a v Italiji povpraševanje po njih presega
vse meje zdravega razuma.

Steza v Mugellu je ena tehnično in fizično naj-
bolj zahtevnih v koledarju prvenstva in če kje,
potem tu pridejo na svoj račun najboljši dirkači.
Po več kot kilometer dolgi ciljni ravnini je borih
47 kilogramov težki Španec Dani Pedrosa na pr-
vem prostem treningu drvel z več kot 349 kilo-
metri na uro! Poleg ene najdaljših ravnin je dir-
kališče polno hitrih ovinkov, ki dirkača in motor
preizkušajo do meja zmogljivosti. Kolesi moto-

Porsche Verovškova, Verovškova 78, tel.: 01 530 35 51
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Po testni vožnji vam podarimo DVD z risankami.

Fabia Happy
z bogato opremo za samo 

8.888 €

www.pravljicnaponudba.si

- AVTO SERVIS 
- AVTO OPTIKA 

- AVTO PRALNICA 
- VULKANIZERSTVO

- SHRANJEVANJE GUM 
- POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV
- PRODAJA JEKLENIH IN ALU PLATIŠČ

- POLIRANJE
- KEMIJSKO GLOBINSKO ČIŠČENJE

VELIĆ

Delovni čas:
pon. - petek: od 8. do 18. ure
sobota: od 8. do 15. ure
Stanežiče 52, , 1000 Ljubljana
telefon: 512 80 22
mobitel: 041 382 507
ac.velic@siol.net
www.ac-velic.si
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Motoristi vabijo 
na piknik

Medvode - Moto road racing club Med-
vode bo tudi letos organizator sedaj že
tradicionalnega junijskega piknika motoris-
tov. Potekal bo naslednji konec tedna, od
petka, 19., do nedelje, 21. junija, na običajni
lokaciji na prireditvenem prostoru pod elek-
trarno. Motoristi obljubljajo veliko zabave,
glasbe, družabnih iger ter seveda dobrote z
žara in hladno pijačo. V soboto bodo
pripravili promenadno vožnjo, izkupiček
piknika pa bodo tudi letos namenili v do-
brodelne namene. V svojo družbo vabijo
tako motoriste kot prijatelje in občudovalce
jeklenih lepotcev. V. S.

AVTOELEKTRIKA IN AVTOMEHANIKA

■ Splošni
servis vozil

■ Diagnostika vseh
tipov vozil!

■ Servis klimatskih
naprav!

■ Bosch servis!
Tel.: 01/36-11-279

GSM: 041/56-83-53
Sp. Senica 19c, 1215 Medvode
e-pošta: avto.jamnik@siol.net

d.o.o.
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Ena od znamenitosti Firenc je Brunelleschijeva kupola tamkajšnje stolnice. V prvi
polovici 15. stoletja so jo gradili skoraj dvajset let.

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

Tel.: 031/336 822

Vzdrževanje in popravilo vozil
Premontaža in centriranje pnevmatik

Prodaja pnevmatik

Po sedmih zaporednih zmagah je Valentino Rossi v Mugellu letos prvič izgubil.
Premagal ga je Avstralec Casey Stoner.

Sotočje tudi na www.gorenjskiglas.si

cikla se asfalta dotikata s površino, veliko kot
bančna kartica, in v najhitrejšem ovinku na ste-
zi se to dogaja pri 175 kilometrih na uro. Dirka-
či motocikel v ovinku nagnejo tudi do 60 sto-
pinj, kar zdrav razum težko dojame, a je videti
izjemno. Skratka, raj na zemlji. Za nekatere.

Ni treba poudarjati, da se, Ducatiju navkljub, v
Italiji vse vrti okrog Valentina Rossija. Navijači
iz Tavullie zasedejo breg nad enim od ovinkov in
svojega sovaščana spodbujajo z glasovi in piro-
tehniko. Tisti, ki so se tako ali drugače dokopali

do prepustnice za t.i. ”paddock”, kjer so parkira-
ni tovornjaki moštev, pa pred njegovim avtodo-
mom prežijo na avtogram tako rekoč dan in noč.
Tiho razočaranje, ki je sledilo Doktorjevemu pr-
vemu porazu po sedmih zaporednih zmagah v
Mugellu, si lahko predstavljate. Tisti najbolj sko-
pi so zanj zapravili 160 evrov, kolikor je stala
najcenejša tridnevna vstopnica, ali 90, kot so za-
htevali za nedeljsko. Če bi si samo dirko želeli
ogledati z glavne tribune, bi vas to stalo celih
205 evrov. Vse prej kot poceni!

V času dirke za VN Italije dirkališče v Mu-
gellu postane velik kamp, če pa vam nočitev
pod zvezdami ni pogodu, lahko v dobrih 30 ki-
lometrov oddaljenih Firencah najdete spodob-
no posteljo za razumen denar. Bencinski izlet
lahko tako nadgradite z ogledom znamenitosti
tega renesančnega mesta. Na ogled starega je-
dra se splača odpraviti peš in vašemu jeklene-
mu konjičku tako prihraniti nekaj prask. Itali-
janski mestni promet je namreč enako nemo-
goč kot urejen kaos.              Peter Košenina



Oglasi

30 - S O T O Č J E

Zbogom

...naj počivajo v miru.

tiskarski škratje...



S O T O Č J E - 31

KMETIJA MIS

IZ  ZAVRHA POD ŠMARNO GOR O

MLEKOMAT
- 

NON STOP
SVEŽE
MLEKO

pri BC Medvode
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Informacije na tel.: 041 368 956
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Delovni čas: od 8. do 19. ure, sobota: od 8. do 13. ure

Za šolsko leto
2009/10

SPREJEMAMO
PREDNAROČILA

za šolske knjige in šolske 
potrebščine (do 10. julija).

UGODNI POGOJI:
PLAČILO NA OBROKE ali

s PLAČILNIMI KARTICAMI

AKCIJA

ZVEZKI ČITANKA 

v kompletu 

10 kosov

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

* VSE ZA ŠOLO

* ZELO UGODNE CENE 
OSTALIH POTREBŠČIN



 Ko okus premaga užitek!

Vaša domaèa pekarna

ZLATO ZRNO

KROF

OREHOVA POTICA

FLORJANOV HLEBEC

Zlata priznanja za doseženo odlično kakovost izdelkov

AJDOV KRUH 

Z OREHI

ZMAGOVALCIZMAGOVALCI

BLAGOVNI CENTER MEDVODE

E-MITA, TRGOVINA IN PEKARSTVO, d.o.o., MEDVOŠKA CESTA 3, MEDVODE




