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Oglasi

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 (maja.bertoncelj@g-glas.si). Oglasno trže-
nje: Jure Tomažin, telefon: 04/201-42-43, 031/378 741,
telefax: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-glas.si. Delovni
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure,
sreda od 7. 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 6 je 
priloga 54. številke Gorenjskega glasa, 9. julija 2010. 
V nakladi 5.500 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.

S O T O Č J E
P R I L O G A  G O R E N J S K E G A  G L A S A  O  O B Č I N I  M E D V O D E

Letnik: XI - ISSN 1580-0547 Julij 2010 ● Številka 6

Na naslovnici: Andreja Kunstelj 
Foto: Maja Bertoncelj

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

❏ DA         ❏ NE

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

ZAUPAJTE ZLATARSKIM 
MOJSTROM! 

DELOVNI ČAS:
PON. - PET.: 9. - 18. ure
SOBOTA: 9. - 12. ure

Seškova c. 9
1215 Medvode, 
tel.: 01/361 1694

www.zlatarstvo-trtnik.si

NOVI MODELI
POROČNIH PRSTANOV!

ROČNO DELO!

O dolgoročnem uspehu odločajo 
čisti računi.

Računica se splača. 
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Od ponedeljka do petka vam od 
devetih naprej nudimo več vrst malic

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

Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 9. do 22. ure,

tudi ob četrtkih

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

● Vsak dan sveže postrvi

PROINS, d. o. o.
Golo Brdo 52, Medvode, GSM: 041/707 466, www.proins-instalacije.si

VODOVOD - OGREVANJE - PLIN - HLAJENJE - PREZRAČEVANJE

AKTUALNO!
Zagotovite si cenejše in okolju prijazno ogrevanje in pripravo 
sanitarne vode s pomočjo subvencije EKO SKLADA (izdelamo
projekt, sodelujemo pri pripravi dokumentacije, izvedemo investicijo).

Nudimo brezobrestni kredit pri menjavi kotla.
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Občina, prireditve

Prireditve avgust 2010 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Petek, Sora pri Veliki koncert najlepših ŠD Sora Predprodaja vstopnic: 
20. 8. Medvodah, Avsenikovih melodij TIC Medvode

ob 20. uri pon.-petek 8.-19. 
01/361 43 46

Sobota, Hiša kulinarike Razstava o kranjski ŠD Sora 031/612 287 
21. 8. Jezeršek klobasi

od 10. ure do
16. ure

Sobota, Sora pri Medvodah 7. kolesarska dirka ŠD Sora 040/508 163 
21. 8. ob 17. uri na Osolnik

Sobota, Sora pri Medvodah Otroški program ŠD Sora 031/612 287
21. 8. ob 17. uri RIBIČ PEPE

Sobota, Sora pri Medvodah Narodnozabavno rajanje ŠD Sora 031/612 287 
21. 8. ob 19. uri s skupino VESELI SVATJE

Sobota, Sora pri Medvodah Žur s skupino ŠD Sora 031/612 287
21. 8. ob 23. uri ROCK ´N ´ BAND

Nedelja, Lovska koča v Veteransko lovsko Lovska družina ldssmarnagora@gmail.com
22. 8. Zavrhu pod Šmarno strelsko prvenstvo Zveze Šmarna gora ali

goro ob 9. uri lovskih družin Ljubljana 031/791 202

Nedelja, Lovska koča v Lovsko strelsko prvenstvo Lovska družina ldssmarnagora@gmail.com 
5. 9. Zavrhu pod Šmarno za memorial Janeza Bokala Šmarna gora ali

goro ob 9. uri v streljanju na glinaste golobe 031/791 202
in v tarčo

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.

Medvode - Občinska priznanja so na slav-
nostni seji občinskega sveta letos podelili os-
mič. Bilo je še posebej slovesno, saj je priredi-
tev potekala v Zavrhu, pred rojstno hišo Jakoba
Aljaža, katerega rojstni dan, 6. julij, je občinski
praznik. Godba Medvode in mladi folkloristi
KUD Oton Župančič Sora so se predstavili v
uvodu svečanega dogodka. Goste je pozdravil
kar sam Jakob Aljaž (igral ga je Zvone Nago-
de), Zdravljico pa je zapel Anton Habjan. 

”Letos praznujemo 165 let od rojstva Jakoba
Aljaža in 15 let od ponovne ustanovitve občine
Medvode. Jakob Aljaž je bil rojen v tej hiši in
dal Medvodam poseben pečat. Bil je duhovnik,
navdušen planinec, pisec, pesnik in skladatelj,
narodni buditelj, pobudnik gradenj planinskih
domov, predvsem pa zaveden Slovenec. Kot du-
hovnik je dolga leta služboval na Dovjem, od
koder prihajajo prijatelji igralci iz gledališča
Dovje Mojstrana, ki nam bodo predstavili Tri-
glavske pravljice,” je v uvodu povedala Nadja
Strajnar Zadnik, ki je povezovala prireditev.
Gostje iz Zgornje Gorenjske so pripravili zani-
miv program, nekaj o Jakobu Aljažu pa je na za-
baven način povedal pravljičar Bukovnik: ”V
tistih časih, ko je bil še Jakob Aljaž v naših kon-
cih, ni bilo tako fletno. Je bil pa 37 let naš žup-
nik. Sem prav vesel, da sem danes pogledal, kje
se je Jakob Aljaž rodil. Taka majhna sobica,

možakar pa takega velikega srca. Moram vam
povedati, da smo mi s teh krajev, kjer je Jakob
Aljaž poskrbel, da imamo mi Triglav veliko
bližje kot vi. Jaz sem pravljičar Bukovnik in rad
bi vam povedal, da je v naših krajih Aljaž mar-
sikatero kulturno dejavnost spodbujal. Poskrbel
je tudi za to, da smo z vami malo v žlahti. Žlah-
ta, živjo, dober večer.”

Triglavskim pravljicam je sledila slovesna po-
delitev priznanj. ”Prejeli smo sedem predlogov

za podelitev občinskih priznanj, odločili pa
smo se, da jih podelimo štirim kandidatom:
medaljo Občine Medvode PGD Zbilje, deseti-
ni mladink, in tri plakete: kmetiji Mis, Roza-
liji Strojan in Miroslavu Gantarju,” je pojas-
nil Andrej Rebolj st., predsednik Komsije za
priznanja Občine Medvode. Priznanja je pode-
lil župan Stanislav Žagar, ki je zbrane tudi na-
govoril in poudaril velik pomen Jakoba Aljaža.

Maja Bertoncelj

Osmič podelili občinska priznanja

Na slavnostno sejo so prišli ”žlahto” v Medvode pozdravit igralci iz gledališča Dovje Mojstrana.
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Medvode - Ob praznovanju občinskega praz-
nika sem se pogovarjala z županom Medvod
Stanislavom Žagarjem, ki je spregovoril o
mandatu, ki se končuje, pa tudi o izzivih za na-
prej.

Praznovanje letošnjega občinskega prazni-
ka je skorajda končano. 

”Letošnji občinski praznik je jubilejen, saj
praznujemo 15. obletnico ponovne ustanovitve
občine Medvode in 165. obletnico rojstva Ja-
koba Aljaža. Večina prireditev je ostala v okvi-
rih preteklih let. Letošnja posebnost je franco-
sko slovenski kulturni večer, ki bo na Katarini
potekal v soboto, 10. julija. K nam so v tem
tednu prišli gostje iz francoskega mesta Crest,
s katerim potekajo pogovorili o pobratenju, in
ta prireditev je del tega.” 

Občinska priznanja so bila letos podeljena
prav na Aljažev rojstni dan in prvič pri nje-
govi rojstni hiši.

”Skupaj s Komisijo za priznanja smo se od-
ločili, da je bila letos podelitev v Zavrhu, pri
Aljaževi hiši. To je lepa gesta. Na splošno sem
vesel, da so ljudje občinski praznik začeli spo-
štovati. Jakob Aljaž je bil vrsto let zamolčan in
menim, da smo s tem, ko smo njegov rojstni
dan izbrali za občinski praznik, tudi mi pripo-
mogli k njegovi večji prisotnosti v javnosti. Se-
veda k temu pripomorejo tudi Aljaževi dnevi
na Dovjem. Človek, kot je bil Jakob Aljaž, bi
nam tudi danes prišel še kako prav. Slovenija
bi potrebovala takega Aljaža, ki bi v piranskem
zalivu postavil stolp, kot ga je nekoč Aljaž na
Triglavu, in s tem dokončno označil slovensko
ozemlje. Jakob Aljaž je imel pogum in nobena
politična intriga ga ni mogla omajati v boju za
nacionalni interes. V tem vidim njegov največ-
ji pomen. Vesel sem, da občina Medvode praz-
nuje na rojstni dan tako velikega človeka.”

Njegova rojstna hiša je obnovljena, a še
brez vsebine. 

”Menim, da župan ni tisti, ki bi določal vse-
bino te hiše. Pri občinskem svetu imamo Ko-
misijo za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne in Odbor za družbene dejavnosti, ki delata
na tem. Sobe smo razporedili. Zgoraj je velika
soba, kjer so lahko prireditve, spodaj je kmeč-
ka soba, dve manjši sobi, klet. Ena soba naj bi
bila spominska, druge pa bi imele vsaka svojo
tematiko. Žal do danes vsebine še niso določi-
li. Upam, da jo bodo čim prej, da bomo hišo
opremili in da bo zaživela.”

Zaključuje se štiriletni mandat tako vas
kot župana kot občinskega sveta. Kako gle-
date na to obdobje?

”Politično gledano, je ta mandat zaznamoval
začetek, ki je bil videti zelo spraven. Ni bilo
nobene koalicije kot v prejšnjih mandatih. Pri-
čakovati je bilo složno delo. Na polovici man-
data, po državnozborskih volitvah, pa je prišlo
do preobrata. Svetniki t. i. strank levice so za-
čeli nastopati kot opozicija in od takrat naprej
lahko vsi tisti, ki seje spremljate, vidite, kako
je. Prepiramo se za oslovo senco, stalno je

vpitje, obračanje na Kosovo komisijo, posa-
mezne točke obravnavamo tudi po več ur in
podobno. Kar se volilnih programov tiče, me-
nim, da smo večino zadev uresničili, vseh pa
žal ne. Med slednje sodi tudi štiripasovnica
proti Ljubljani, ki pa ni odvisna od nas, saj gre
za državni projekt.”

Omenjena štiripasovnica ima tudi velike
nasprotnike?

”To je zame neverjetno, da nekaj posamezni-
kov vodi akcijo proti štiripasovnici in proti
mini obvoznici mimo Medvod. V spominu
imam, da je neka anketa pokazala, da je 85 od-
stotkov občanov odgovorilo, da je edina mož-
na varianta prav obvoznica. To varianto so kot
najboljšo izbrale tudi strokovne službe. Povsod
želijo promet speljati iz mesta, da mestno sre-
dišče zaživi kot pravo jedro. Zanimivo je, da je
v tej skupini, ki nasprotuje gradnji, kar nekaj
ljudi, ki so bili že v skupini, ki je nasprotovala
gradnji polnega priključka v šentviški predor.” 

Ob recesiji štiripasovnice očitno še nekaj
časa ne bo. Bo pa občina dobila dva nova
vrtca.

”Lahko rečem, da je veliko povečanje vpisa
otrok v vrtec najbolj zaznamovalo dogajanje v
občini v iztekajočem se mandatu. Imelo je ve-
lik vpliv na investicije. Demografske analize,
ki so jih naredile strokovne institucije, takšne-
ga povečanja niso kazale. Povečan vpis je po
mojem mnenju posledica več dejavnikov: za-
kona o brezplačnem vrtcu za drugega in vse
naslednje otroke, podaljševanje delovne dobe,
vedno bolj aktivni stari starši in k sreči tudi po-
večano število rojstev. Zaradi investicij v vrtec
so morale počakati načrtovane komunalne in-
vesticije. Trenutno je pred vrati gradnja dveh
novih vrtcev: v Pirničah in v Smledniku. Gle-

de na sprejeti rebalans, smo se odločili, da bo-
sta investiciji potekali sočasno. Hkrati bosta
objavljena razpisa za izvajalca del, tudi doku-
mentacijo za gradbeno dovoljenje pripravljamo
hkrati. Gradbeni dovoljenji sta v zadnji fazi
pred izdajo, razpis za izbiro izvajalca del pa bo
objavljen v kratkem. Če pri tem ne bo kakšnih
zapletov, na kar pa občina nima vpliva, saj gre-
do pritožbe večinoma na državno revizijsko
komisijo, bi gradnjo lahko začeli septembra, v
najboljšem primeru pa bi otroke v nova vrtca
sprejeli februarja. Oba vrtca bosta imela več
oddelkov, kot jih imata zdaj. V Smledniku jih
bo pet, v Pirničah pa šest.”

Vrtec boste gradili tudi v Sori.
”V Sori bomo zgradili prizidek k osnovni

šoli, v katerem bosta dva oddelka vrtca. Odpr-
li naj bi ju s šolskim letom 2011/2012. Vse te
investicije pomenijo, da bomo imeli še devet
novih oddelkov, kar pomeni novih mest za
okrog 150 otrok.”

Je trenutno veliko zavrnjenih otrok?
”Zavrnjenih je okrog sto otrok. Problema se

zavedamo in po najboljših močeh se trudimo
povečati kapacitete v vrtcu. V zadnjem času
smo odprli pet novih oddelkov: na Senici tri in
na Svetju dva, kar pa še vedno ne zadostuje.
Država je uzakonila, da imajo drugi in vsi na-
slednji otroci vrtec zastonj. S tem je veliko bre-
me prenesla na občino, ki mora plačati večin-
ski delež oskrbe za otroke v vrtcu, tudi za tiste,
ki imajo sicer brezplačno oskrbo. Poleg tega
povečan vpis pomeni nove investicije praktič-
no čez noč. Tu pa ne gre za opravičevanje, tem-
več za dejstvo, ki ga je pokazala praksa. Kot
sem že dejal, menim, da povečan vpis ni posle-
dica zgolj večjega števila rojstev. V tem prime-
ru bi to namreč v prihpdnjih letih pomenilo

Nova vrtca, nove trgovine
Če ne bo zapletov z izbiro izvajalca, bo občina gradnjo dveh novih vrtcev v Smledniku in v Pirničah začela

jeseni. V občini se obeta še nekaj gradenj. V centru Medvod, na območju Colorja, bo gradil Spar.

Župan Medvod Stanislav Žagar se nagiba k vnovični kandidaturi za župana.
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Trgovski center in do 127 stanovanj
Medvode - Občinski svetniki so na 26. seji, ki je potekala 5. ju-

lija, sprejeli osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje ob Gorenjski cesti v središču Medvod, v ob-
močju, kjer je delno zapuščena tovarna Color. Območje je v dol-
goročnem planu opredeljeno kot stavbno zemljišče in je namenje-
no novi stanovanjski pozidavi.

Prostorski načrt so predstavili izdelovalci iz Ljubljanskega urba-
nističnega zavoda, naročnik pa je mariborsko podjetje MTB. Ure-
ditveno območje je veliko skoraj dvajset tisoč kvadratnih metrov,
na njem pa naj bi zgradili stanovanjsko-trgovsko-poslovni kom-
pleks, ki se imenuje Medvode - city. Vrednost investicije je oce-
njena na 24,5 milijona evrov. Trgovski center (gre za Spar) je
umeščen v osrednji del območja v smeri proti železnici, večstano-
vanjski objekt pa ob Gorenjsko in Barletovo cesto. Predvidenih je
do 127 novih stanovanj. Ureditveno območje obsega tudi promet-
no ureditev. Svetniki so imeli sicer kar nekaj pomislekov o primer-
nosti umestitve večstanovanjskega objekta na območje med pro-
metno državno cesto in železnico, podali so tudi nekaj predlogov,
osnutek pa nato potrdili. Sledila bo javna razgrnitev in javna obra-
vnava, šele nato pa bo občinski svet odločal o dokončnem spreje-
mu. Takrat naj bi določili tudi višino komunalnega prispevka.

Maja Bertoncelj
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tudi povečanje pri vpisu v osnovne šole in po-
sledično, da bomo morali na štirih šolah zago-
toviti dodatne kapacitete.”

Občina je v tem mandatu dobila vizijo in
strategijo, ki pa je le na papirju. Kdaj bo
vidna v praksi? 

”Pri pripravi tega dokumenta se je razpletlo
drugače, kot je bilo zamišljeno. Ustanovili smo
poseben odbor, ki naj bi pripravljal nabirke že-
lja, dobre predloge in zamisli. Nekatere svetni-
ške skupine pa so vztrajale, da moramo za pri-
pravo strategije najeti strokovno usposobljeno
podjetje, kar smo upoštevali. Podjetje je strate-
gijo in vizijo pripravilo. Dobili smo splošen
obrazec o razvoju, ki v ničemer ni praktičen.
Odgovornosti za to ne morem prevzeti, saj so
svetniki tako zahtevali. Naslov strategije je
družini prijazna občina, kar pomeni, da je to
občina, v kateri ima otrok vedno prosto mesto
v vrtcu, babica ali dedek prosto mesto v domu
starejših občanov, da je urejena komunalna in-
frastruktura, ponudba na področju trgovine ...
Dokument v tej fazi praktično še ni uporaben.
Izdelovalci so dejali, da moramo iz splošnega
dokumenta narediti orodja, s pomočjo katerih
bo prišlo do izvedbe.” 

Izvedbe prav tako ni v zvezi z ureditvijo
središča Medvod. Se bo v samem centru
vendarle kaj spremenilo?

”Zadeva je bila pred dvema letoma tik pred
začetkom. Investitor je imel vloženo dokumen-
tacijo za gradbeno dovoljenje, pogajali smo se
za komunalni prispevek. Potem je prišla rece-
sija, investitor je naredil nesrečen konec. Smo
v fazi, ko so banke zadevo konsolidirale. Ob-
činski svet je sprejel nekoliko spremenjen ure-
ditveni načrt. Nekaj se vendarle dogaja, pred-
vsem na področju prihoda novih trgovcev v
Medvode.”

Hofer naj bi poslovalnico odprl še letos.
Kateri trgovec pa bo na območju Colorja?

”Hofer gradi na prostoru, kjer je bilo podjet-
je Pohištvo Sora, poslovalnico naj bi odprl sep-
tembra. Na območju Colorja pa bo gradil Spar.
Zadeva je v fazi sprejemanja odloka na občin-
skem svetu, projekt bi bil lahko realiziran pri-

hodnje leto. Za gradnjo v Medvodah sta se za-
nimala še dva trgovca. Tuš bi gradil na Klancu,
Lidl pa na območju Tekstilne v Preski. Pri
slednjem je problem prometna povezava, tako
da so od te namere odstopili, dokler ne bo
zgrajen predviden podvoz, ki bo izboljšal pro-
metno povezavo med Presko in Medvodami.
Podvoz je del navezovalne ceste Jeprca-
Stanežiče-Brod.”

Kdaj bo zaživela obrtna cona na Jeprci?
”Kar se občine tiče, je obrtna cona realizira-

na. Naša naloga je sprejeti prostorski akt, kar
se je že zgodilo. To območje je veliko okrog
pet hektarjev, občina pa je lastnik le 2500 kva-
dratnih metrov zemljišč. Večina zemljišča je v
lasti sklada, nekaj pa je je v zasebni lasti. Vse
je že kazalo, da bo sklad občinam zemljo, ki so
jim jo odvzeli, vrnil, a se je pri sprejemanju za-
kona zadeva ustavila. Interes pri investitorjih
pa je. Pri meni je bilo vsaj že petnajst zaintere-
siranih podjetnikov. To je le prva faza obrtne
cone, druga faza pa bo uzakonjena s sprejetjem
novega dolgoročnega plana, kar upam, da se
bo zgodilo do konca leta. Dokumentacija je
trenutno pri soglasodajalcih, pri državnih insti-
tucijah.” 

Na komunalnem področju slabo kaže si-
stemu Smlednik?

”To je edini projekt, pri katerem smo na ko-
munalnem področju menili, da bomo dobili
evropski denar. Prav zato smo se združili z go-
renjskimi občinami in pripravili skupen evrop-
ski kohezijski projekt GORKI. Pisali ste že o
tem, da je bila vloga zavrnjena kot nepopolna,
čeprav smo ves čas sledili navodilom vladnih
služb. Uradno dokumenta o zavrnitvi projekta
nismo dobili. Ko smo zahtevali pojasnilo, za-
kaj smo zavrnjeni, sprejel nas je celo predsed-
nik vlade Borut Pahor, smo na koncu dobili
odgovor, da je zmanjkalo denarja in da bodo za
izpadle projekte našli druge vire financiranja.
Pogled v rebalans državnega proračuna pa jas-
no kaže, da so investicije zmanjšane, torej se
mi zdijo obljube nerealne. Vedno se vse zaple-
te na domačem dvorišču, ne v Evropi. Če ni
podpore vladnih služb, si nemočen.”

Kako boste zgradili sistem Smlednik, če
evropskega denarja ne bo?

”Mi imamo čistilno napravo v Ljubljani, ima-
mo svoj holdinški plan. Ker za ta plan ne bi
mogli dobiti evropskega denarja, smo se odlo-
čili, da za evropski denar za območje Smledni-
ka in Zbilj kandidiramo skupaj z gorenjskimi
občinami. Če bo to padlo v vodo, bomo mora-
li zamenjati celoten koncept in tudi Smlednik
in Zbilje vključiti v holdinški koncept, torej
vleči povezave proti Ljubljani. Druge rešitve v
tem primeru ne bo. Prek holdinga smo zgradi-
li že veliko kanalizacije, ki je proračun ne bi
zmogel.”

Kaj pa področje športa? Kako je s teniški-
mi igrišči in z nogometnim igriščem? 

”Ne zanikamo, da na področju gradnje šport-
nih objektov v tem mandatu nismo naredili ve-
liko, nekaj pa vendarle smo. Potrebni so pred-
hodni pogoji, torej najprej je treba pridobiti
zemljišča. Na območju ob Sori v bližini propa-
dajoče športne dvorane, kjer je z urbanističnim
načrtom predviden športni park, smo nekaj
zemlje že kupili. Na to območje bomo preseli-
li nogometno igrišče, tam so predvidena tudi
teniška igrišča, ki začasno ostajajo pri železni-
ški progi, kjer pa so stalne težave.” 

Težave so v občini tudi s parkiranjem.
Kdaj bo zaživela redarska služba?

”V naslednjem mandatu zagotovo. Po zakonu
smo jo dolžni ustanoviti.”

Kateri pomembni projekti so še pred vami
do jeseni, ko bodo volitve?

”Pomembni bodo razpisi, predvsem za oba
vrtca. Sicer pa bomo nadaljevali dela na po-
dročju komunalne infrastrukture.” 

Boste jeseni vnovič kandidirali za župana?
”Resno razmišljam o tem. Odločitev bo od-

visna tudi od naklonjenosti občanov. Tehtnica
se za zdaj že bolj nagiba k ja kot k ne. Izzivov
in delovnih nalog pri delu na občini nikoli ne
zmanjka.”

Kako boste preživeli dopust?
”Kot ponavadi. Malo na motorju, malo na

slovenski obali.”
Maja Bertoncelj

Takšen je pogled na Medvode - city: ob železnici trgovski center, ob Gorenjski cesti pa
večstanovanjski objekt in poslovno -stanovanjski objekt.
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Medaljo občine Medvode so v PGD Zbilje,
desetina mladink, prejeli za izjemen uspeh,
osvojeno zlato medaljo v svoji kategoriji na 14.
Gasilski olimpijadi v Ostravi lani julija. ”Ob-
činsko priznanje nam veliko pomeni, saj je
lepo videti, da je rezultat, ki smo ga dosegli,
tudi v domači občini lepo sprejet, tako s strani
župana, ki nam je pri samem tekmovanju 
finančno pomagal, kot tudi drugih. Upam, da
je občinsko priznanje za dekleta še dodatna
motivacija za naprej in da bodo čez poletje še
bolj pridno delale,” je povedal Anže Šilar, po-
veljnik PGD Zbilje, v katerem že vrsto let
vzgajajo gasilski podmladek in tako uspešno
skrbijo za požarno varnost kraja. Posebej je ta
vzgoja pomembna zato, ker mladim približuje
vrednote humanitarnega dela in prostovoljstva. 

Delo z mladimi gasilci je v društvu preseglo
le druženje in spoznavanje gasilskih veščin.
Pod vodstvom predsednika Jožeta Šilerja in
prizadevnih mentorjev je prešlo v usposablja-
nje za aktivno sodelovanje na vseh vrstah ga-
silskih tekmovanj. Mladi gasilci in gasilke, od
najmlajših, ki komaj vstopajo v osnovno šolo,
do mladincev, ki uspešno tekmujejo na občin-
skih, medobčinskih in regijskih gasilskih tek-
movanjih. Zadnja leta je bila v pripravah na ga-

silska tekmovanja in na samih tekmovanjih
najbolj opazna sedanja ekipa mladink, ki je
osvajala najvišja mesta na raznih gasilskih tek-
movanjih na vseh ravneh v Sloveniji, na 14.

Gasilski olimpijadi, ki je bila lani julija v
Ostravi na Češkem, pa so mlade gasilke pod
mentorstvom Anžeta Šilarja in Matije Kalana
osvojile zlato medaljo.          Maja Bertoncelj

Občinska medalja za zlate gasilke
Medaljo občine Medvode je prejelo PGD Zbilje, desetina mladink 2009 - za uspešen dosežek na področju

humanitarnega dela in prostovoljstva.

Jože Šiler, Anže Šilar in Matija Kalan z zlato ekipo mladink

Tik pod vznožjem Šmarne gore, v Zavr-
hu, v rojstnem kraju Jakoba Aljaža, je ena
od večjih kmetij v Medvodah, ki se ji po
domače reče Pr’ Matjaž. Tradicija kmeto-
vanja na tej zemlji je dolga več kot tristo
let. Današnja Matjaževa kmetija sodi med
najbolj uspešne v slovenskem prostoru.
Redijo okoli 140 glav govedi, od tega
osemdeset krav molznic črno-bele pasme,
in obdelujejo šestdeset hektarov zemlje.
Na kmetiji se je intenzivni razvoj vzreje
goveda začel že pred šestimi desetletji.

Trdne temelje današnje kmetije sta posta-
vila mati Milena in oče Martin, starša To-
maža, zdajšnjega gospodarja družinske
kmetije, ki z ženo Cirilo, sinom Tomažem
mlajšim in hčerko Anamarijo tvorijo dru-
žinsko podjetje Kmetija Mis. Znanje in iz-
kušnje za vodenje kmetije so v današnjem
času nujno potrebne. Tega se kljub že pri-
dobljenemu visokemu znanju o dejavnosti
pri Misovih še posebno zavedajo, saj se vsi
člani družinske kmetije stalno izobražuje-
jo. Pri strokovnem delu že vrsto let sodelu-
jejo Kmetijsko svetovalna služba, enota

Medvode, in druge državne institucije s
področja agronomije. Tudi za eko ener-
gijo je na kmetiji poskrbljeno, saj so na
strehi hleva, na površini 720 kv. metrov
sončni moduli, ki proizvajajo električno
energijo za domače potrebe, presežek
pridobljene električne energije pa se od-
vaja v javno omrežje. Vredno je omeni-
ti, da je družinska kmetija Mis kot prva
v Medvodah in v Sloveniji namestila
”mlekomate”. 

”Izredno smo hvaležni, da so se s tem
priznanjem spomnili kmetijske dejavno-
sti, še posebej pa sem hvaležen, da se je
to zgodilo pred tole našo hišo Aljaževi-
no. Priznanje, ki smo ga prejeli danes, je
delo več rodov. Ob tej priložnosti bi po-
udaril, da ni bogate dežele brez bogate-
ga kmeta. Mislim, da bi se morala naša
dežela začeti zavedati, da kmetijstvo po-
meni veliko, predvsem je zelo pomemb-
na samooskrba vsake dežele, sploh v
najhujših časih,” je povedal Tomaž Mis.

Maja Bertoncelj

Priznanje za uspešno kmetijo
Za uspešno delo na področju kmetijskega razvoja in vpetosti v krajevno kulturno življenje je plaketo 

Občine Medvode prejela kmetija Mis iz Zavrha.

Tomaž Mis je sedanji gospodar uspešne družinske kmetije z dol-
goletno tradicijo.
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Miroslav Gantar - Mirče je eden izmed
začetnikov turistične dejavnosti na območ-
ju Občine Medvode. Aktivno delo na tem
področju je začel leta 1952 v Turističnem
društvu Zbilje. Posebej je bil aktiven pri
delovanju Turističnega društva Smlednik,
katerega predsednik je bil od njegove usta-
novitve septembra 1960 in vse do leta
1998. V tem obdobju je s svojim delom po-
membno prispeval k razvoju vasi v Krajev-
ni skupnosti Smlednik. Posebej so znana
njegova prizadevanja za revitalizacijo in
ohranitev bogate kulturne dediščine na tem
območju.

V času svojega aktivnega delovanja je bil
organizator in pobudnik večine akcij Turi-
stičnega društva Smlednik in dosežki tega
društva so tudi njegovi. Že v začetku, na
ustanovnem zboru, je bil sprejet delovni
načrt razvoja turizma v vseh vaseh KS
Smlednik. V načrtu je bil upoštevan razvoj
okolja, kmetijstva, obrti in turizma. Pose-
bej je bil poudarjen program obnove Stare-
ga gradu in odprtje tega kompleksa je bila
1. maja 1962.

K ustanovitvi Turističnega društva
Smlednik je pripomogel entuziazem usta-

noviteljev. Med najbolj zavzetimi je bil
prav Miroslav Gantar - Mirče. Kot pred-
sednik tega društva je pomembno prispe-
val k ustanovitvi Turističnega društva
Dragočajna-Moše, saj je organiziral in vo-
dil delo za njegovo ustanovitev, za kar so
dali pobudo krajani teh vasi. Njegov pred-
log je bil, da se zgradi avtokamp v Drago-
čajni. V letu 1998 je sodeloval še pri usta-
novitvi Turističnega društva Hraše, ki po-
staja nosilec prizadevanja za turistični in
siceršnji razvoj ter zagotovitev identitete
vasi Hraše. 

Delo Miroslava Gantarja ni bilo omejeno
zgolj na njegov kraj, saj je rad sodeloval s
sosednjimi turističnimi društvi, deloval je
tudi v Turistični zvezi Slovenije. Še vedno
je aktiven zlasti na področju turizma in na
drugih družbenih področjih. ”Veliko stvari
v občini je bilo narejenih z velikim priza-
devanjem občanov. Dosti je narejenega in
še več in še bolj bogati bomo, če bodo mla-
di sledili našim prizadevanjem,” je pouda-
ril Miroslav Gantar, ponosen na občinsko
priznanje, hkrati pa dodaja, da to ne pome-
ni, da ne bo aktiven še naprej. 

Maja Bertoncelj

Vrsto let aktiven v turizmu
Miroslav Gantar iz Valburge je za dolgoletno uspešno delo na področju turizma in drugih družbenih 

področjih prejel plaketo Občine Medvode. 

Miroslav Gantar je eden izmed začetnikov turistične dejavnosti
v občini.

Rozalija Strojan je že 36 let učiteljica mate-
matike in fizike, zadnjih 34 let uči v Osnovni
šoli Pirniče. Sooblikovala je državni projekt
celodnevne šole v Pirničah, projekta nove ma-
tematike in vpeljave devetletne osnovne šole.
Štiri leta je vodila področno študijsko skupino
za matematiko pri Zavodu za šolstvo Republi-
ke Slovenije in učiteljem matematike posredo-
vala svoje znanje in izkušnje na tem področju.
Posebno pozorna je pri uvajanju sodobnih, ak-
tivnih metod in oblik poučevanja matematike.
Redno sodeluje pri organizaciji in izvedbi šol-
skih tekmovanj, tudi zunaj matične šole.
Uspešnost njenega dela se kaže v uspehih nje-
nih učencev. Od leta 2003 sodeluje pri pisanju
šolskih učbenikov in delovnih zvezkov za ma-
tematiko.

Z mladimi se povezuje tudi zunaj šole, zlasti
v lokalnih društvih, in jim pomaga v prizade-
vanjih za kakovostno izrabo prostega časa.
Tradicionalne ljudske umetnostne obrti, go-
renjske vezenine s križci po štetih nitih, se je
naučila doma. Njene izdelke je strokovna ko-
misija Obrtne zbornice Slovenije ocenila za

izdelek domače obrti in je zanje pridobila pra-
vico do uporabe nacionalnega znaka domače
obrti. Za kakovostno vezenje in zavzemanje za
ohranjanje kulturne dediščine ji je bil pode-
ljen naziv ”mojstrica domače obrti”. V za-
dnjem času se je navdušila tudi za druge tradi-
cionalne načine in oblike vezenja ter za slika-
nje na platno. 

”Predvsem sem vesela, da se je opazilo delo
pedagoških delavcev v šoli,” je o pomenu ob-
činske nagrade spregovorila Rozalija Stro-
jan, o svojem delu pa dodala: ”Najbolj sem
ponosna, da mi je s še dvema soavtoricama
uspelo napisati kar zajeten kupček zbirk nalog
za učence od 5. razreda naprej. V veliko vese-
lje mi je tudi ukvarjanje z ročnimi deli, kjer se
z otroki, učenci povezujem čisto drugače kot
pri pouku. Sta pa področja matematike in roč-
nih del povezana. Povsod se učimo vztrajno-
sti, natančnosti in v učnih načrtih bi kazalo
vpeljati več tega. Najprej se morajo otroci iz-
obraziti v ročnem oblikovanju, šele nato lahko
abstraktno razmišljajo.”

Maja Bertoncelj

Plaketa za dolgoletno učiteljico
Za uspešno delo na področju izobraževanja in ohranjanja kulturne dediščine ter prizadevanja za 
vključevanje mladih v dejavnosti, ki jim omogočajo kakovostno izrabo prostega časa, je plaketo 

Občine Medvode prejela Rozalija Strojan iz Zgornjih Pirnič.

Rozalija Strojan je prejela plaketo Občine Medvode.
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Postopki za legalizacijo Proja
Medvode - Medvoški občinski svetniki so obravnavali in potrdili

predlog urbanistične rešitve za območje urejanja Žeje, za zemljišče, na
katerem stoji leta 1989 zgrajen poslovno stanovanjski objekt avtopre-
voznika Matevža Proja, ki je črna gradnja in za katero je že bil izdan
sklep o izvršbi. Potrjena urbanistična rešitev je predpogoj za legal-
izacijo, do katere pa še ne bo prišlo takoj.

Predlog so sicer obravnavali že leta 2008, a ga zavrnili. So pa takrat
s sklepom ustanovili posebno komisijo, za predsednico pa je bila
imenovana svetnica Urška Repnik. Komisija je v tem času pripravila
predloge, ki so očitno sprejemljivi za vse vpletene. Predlog vsebuje
nekaj novih točk in Matevža Proja obvezuje, da bo pred legalizacijo
moral za potrebe poslovno-stanovanjskega objekta zgraditi severni
del povezovalne ceste med lokalno cesto Jeprca-Žeje in državno ce-
sto proti Ljubljani. To bo prva faza ureditve območja in je predpogoj
za izvedbo naslednjih faz. Druga faza je legalizacija objekta, v tretji
fazi pa se bo po gradnji nove štiripasovnice od Jeprce proti Ljubljani
za promet zaprla cesta, po kateri promet proti Proju poteka sedaj.
Zgodba s kar dolgo brado se očitno razpleta, so pa svetniki kljub temu
imeli kar precej pomislekov v smislu, zakaj je znova občinski svet ti-
sti, ki mora reševati zagate investitorjev, ki gradijo brez dovoljenj. 

Potem ko je že kazalo, da je zadeva glede obravnave na občinskem
svetu zaključena, pa je bila znova na dnevnem redu na naslednji seji.
Svetnik in sosed Proja Janez Barle je namreč že zadnjič pri obravna-
vi predlagal sprejetje dodatnih sklepov, ki naj bi služili kot dodatne
varovalke, vendar svetniki o njih niso odločali. Barle je zato predla-
gal, da se o njih kljub temu odloča. Urška Repnik se s tem ni strinja-
la: ”Menim, da je urbanistična rešitev dobra in da novi sklepi ne pri-
našajo kakšnih pomembnih dodatnih varovalk, kvečjemu vnašajo ne-
zaupanje v ta odnos, ki smo ga dolgo gradili. Imeli smo šest sej, po-
gajanja so bila naporna in teh predlaganih novih sklepov ne podpi-
ram.” Janez Barle je dejal, da si želijo le to, da bi tisto, kar je zapi-
sano, držalo. Svetniki so na koncu glasovali o dveh sklepih in oba
sprejeli. Prvi govori o tem, da se postopek legalizacije ustavi, če pri-

de do konstantnega kršenja enostranske izjave, ki jo je podpisal Ma-
tevž Proj. Dokaz za konstantno kršenje ugotovi Policija. Drugi pa go-
vori o tem, da se južni del navezovalne ceste gradi ob protihrupnem
nasipu, kot je predviden tudi ob navezovalni cesti Jeprca-Stanežiče-
Brod.                                                                  Maja Bertoncelj

Pri izbiri koncesionarja bodo lahko 
tudi pogajanja

Občinski svetniki so na ponedeljkovi seji sprejeli predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah obvezne občinske gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine Medvode. Obči-
na je pred meseci že objavila razpis za koncesijo. Prijavili so se trije
ponudniki, strokovna komisija pa je ugotovila, da ponudbe niso spre-
jemljive, ker je bila, kot je pojasnila Vanja Debeljak, vodja občinske
uprave, ponudbena cena na enoto previsoka. Pred objavo ponovnega
razpisa so se odločili za dve spremembi v odloku: da koncesijsko
razmerje traja pet in ne deset let in da če so ponudbe nesprejemljive
zaradi previsokih cen, lahko koncendent postopek nadaljuje s pogajan-
ji po predhodni objavi. Svetniki so spremembi potrdili. Naj ob tem še
zapišemo, da je na postavkah v sklopu javne službe vzdrževanja občin-
skih cest na območju občine v proračunu za leto 2010 predvidenih de-
vetsto tisoč evrov.                                                                     M. B.

Pripravi naj se analiza delovanja javnih zavodov
Na dnevnem redu 25. seje občinskega sveta je bila tudi točka osnutek

odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, mladino in turizem.
Kljub kar dolgi razpravi pa do odločanja o sprejetju osnutka ni prišlo.
”Vsi so idejo podpirali, nekateri pa menijo, da manjka več razprave in
analiz. Zato smo osnutek umaknili, čeprav menim, da je gradivo
primerno za obravnavo in da se v fazi osnutka lahko dopolni,” je
povedala svetnica Alenka Žavbi Kunaver. Svetniki pa so sprejeli
sklep, naj občinska upava pripravi analizo delovanja javnih zavodov in
se na podlagi tega pripravi možnost racionalizacije.                    M. B.

Medvode - ”Rezultati dosedanjih meritev v občini Medvode izkazuje-
jo stalno raven prisotnosti onesnažil v zraku. Med njimi izstopa priso-
tnost toluena, v manjši meri pa tudi m&p ksilena in etil-benzena. Vpli-
vu prometa lahko pripisujemo le del emisij, večinski delež izvira iz in-
dustrije. Po podatkih iz emisijskih evidenc sta poglavitna izvora tolue-
na, ki spada med lahko hlapne ogljikovodike, tovarni Color in Donit.
Čeprav ravni koncentracije toluena večinoma ne presegajo mejnih vred-
nosti, predstavljajo zdravstveno tveganje za občutljive populacije obča-
nov, predvsem starejših ljudi in otrok. Koncentracije toluena, izmerjene
v Medvodah, so bile namreč trikrat višje kot v Ljubljani in kar desetkrat
višje kot v Mariboru. Izvajalci meritev menijo, da bi bilo meritve treba
podaljšati na večmesečno obdobje in vse emisije obravnavati s stališča
sinergijskega delovanja onesnažil in fotooksidantov,” je pojasnil Anton
Komat, svobodni raziskovalec, ki je pripravil poročilo o zdravstvenih
tveganjih zaradi onesnaženja zraka na območju občine Medvode in
ukrepih potrebnih za njihovo odpravo. Občasne meritve onesnaženosti
zraka so v Medvodah že potekale in na njihovi podlagi so predvideni
nadaljnji ukrepi.

Občina Medvode bo očitno prva, ki bo začela s stalnim merjenjem
zraka. Meritve bi pokazale natančnejše razmerje med onesnaženjem, ki
prihaja iz industrije in vplivom prometa. Kot je pojasnil medvoški žu-
pan Stanislav Žagar, je občinska uprava že pridobila ponudbi za nakup
merilnega instrumenta za merjenje plinov BTX-benzen, toluen, ksilen.
Zanj naj bi skupaj s potrebno dodatno opremo odšteli okrog petdeset ti-

soč evrov, strošek za upravljanje, pregledi izračunanih koncentracij,
nadzor in vzdrževanje naprave pa bi mesečno znašal štiri tisoč evrov.
Merilni instrument bodo predvidoma kupili še letos.

Maja Bertoncelj

Celo leto bodo merili pline
V poročilu o zdravstvenih tveganjih zaradi onesnaženega zraka na območju občine Medvode piše, da so 

dosedanje občasne meritve pokazale, da so bile koncentracije toluena, izmerjene v Medvodah, trikrat višje kot
v Ljubljani in desetkrat višje kot v Mariboru. Občina Medvode bo kupila napravo za stalno merjenje plinov.

Medvode je občina, ki naj bi se po strategiji osredotočala na turizem. Ima številne
lepe kotičke, ki jih še dodatno zanimive naredi narava, kot na fotografiji, ki je 
nastala v preteklem mesecu. Kakšen pa je medvoški zrak? To bodo dokončno 
pokazale stalne meritve.



S O T O Č J E - 9

Občina 

Medvoš�anke, edvoš�ani, M
 

vabimo vas, da na svetovnem spletu preverite aktivnosti 
in delo svetniške skupine LDS Medvode in se nam 

pridružite z mnenji, pobudami in pripombami. 
 

www.lds.si/medvode 
 
 
 

Svetniška skupina  
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OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o preizkusu vode vam sporoča-
mo, da zaradi varnosti zdravja uporabnikov ostane v veljavi
stalen preventivni ukrep prekuhavanja 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.

Medvode - Vozniki so se že dlje časa spraševali, zakaj pristojni ne
ukrepajo in ne podrejo smrečic ob Cesti komandanta Staneta, na odseku
od križišča pri Colorju do križišča s Seškovo ulico. Smrečice so še do-
datno oteževale srečevanje na že sicer ozkem odseku in na mar-
sikaterem avtomobilu pustile praske. Pred kratkim pa so jih vendarle
podrli. Več je pojasnil župan Stanislav Žagar: ”Občina je že pred leti
zahtevala določitev meje z lastnikom zemljišča ob spornem odseku, ki
je smrečice zasadil. Slednji se z določeno mejo ni strinjal in zahteval
sodno določitev meje. Zadeva še vedno ni zaključena. Smo pa v začetku
letošnjega leta izdali odločbo, v kateri smo od lastnika v skladu z ob-
činskim odlokom o javnih cestah in poteh, ki določa varovalni pas ob
cestišču, zahtevali, da smrečice odstrani. Dela so se začela v juniju. 
Smrečic ni več, namesto njih bo nameščena protihrupna ograja, cesta pa
bo tudi nekaj širša. Do zaključka del bo ta odsek zaprt. Na delu, kjer 
je nekaj mejnikov še vedno spornih in vprašanje meje še ni rešeno, 
pa zadeve še ne bomo mogli končati.” M. B.

Gradijo pomožno igrišče
Medvode - Ob osrednjem nogometnem igrišču v Medvodah

potekajo zemeljska dela. Medvoški župan Stanislav Žagar je po-
jasnil, da gre za gradnjo pomožnega nogometnega igrišča z umetno
travo, ki je potrebno za treninge selekcij NK Jezero Medvode. Dela
naj bi bila končana do jeseni. Gre zgolj za začasno rešitev, saj se že
nekaj časa načrtuje selitev nogometnega igrišča na drugo stran reke
Sore, na območje, ki je predvideno za športni park. M. B.

Premalo parkirnih mest
Kadar v Športni dvorani Medvode potekajo večje prireditve, se to

pozna tudi v njeni okolici, ki je zaparkirana z avtomobili. Naj bo fo-
tografija odgovornim v razmislek, da bodo čim prej uredili dodatna
parkirišča. M. B.

Poletni urnik medvoške knjižnice
Knjižnica Medvode bo do 28. avgusta poslovala po poletnem

urniku. Ob ponedeljkih, torkih in sredah bo odprta od 13. do 19. ure,
ob četrtkih in petkih od 8. do 14. ure, ob sobotah pa bo zaprta. M. B.

Srečevanje na Cesti komandanta Staneta bo odslej lažje. Vozišče bo nekaj širše,
poleg tega so podrli moteče smrečice. 

Podrli moteče smrečice

Gradnja pomožnega igrišča naj bi bila končana do jeseni.
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Medvode - Jeseni bodo lokalne volitve. Kaj
je zaznamovalo zadnje štiriletno obdobje in ali
se bodo jeseni znova potegovali za zaupanje
volivk in volivcev, morda kandidirali celo za
županjo, župana, v zadnjem sklopu sprašujemo
še šest medvoških svetnikov. 

Sonja Podgoršek (Svetniška skupina sa-
mostojnih svetnikov): ”Sedanji občinski svet
je bil v primerjavi s prejšnjim veliko bolj živa-
hen oz. glasen, odnos med svetniki in tudi na
relaciji svetniki - občinska uprava pa pogosto
žaljiv in neprimeren. Dodatne zaplete sta ob-
časno povzročala tudi nenatančna in nedoreče-
na Statut in Poslovnik občine Medvode. Vse-
kakor je bilo na 26 sejah občinskega sveta
sprejetih veliko pomembnih zadev tako za ob-
čane kot za delo občinske uprave. Na žalost v
tem mandatu še ni bila rešena dolgoletna za-
hteva oz. potreba po poslovno-industrijski coni
in tudi že dalj časa načrtovane obvoznice
mimo Medvod očitno še dolgo ne bo. Osebno
si bom ta mandat zapomnila tudi zato, ker sem
ga začela kot svetnica Svetniške skupine SDS
in zaradi nepredvidenih okoliščin končala kot
svetnica Svetniške skupine samostojnih svetni-
kov. Zanimivo je, da je v tem mandatu še kar
nekaj svetnikov, ki ne končujejo mandata na li-
stah, na katerih so ga začeli. Znova ne bom
kandidirala, ker podpiram idejo, da bi morali
biti mandati na vseh ravneh omejeni, in to na
največ dva, zato sem vse ponudbe odklonila.” 

Stanko Bukovec (SLS): ”Z delom v občin-
skem svetu sem zadovoljen. S svetnicami in
svetniki smo se dobro razumeli. Moteče pa so
bile dolge razprave, ki so bile večinoma nepo-
trebne in ki jih je vodila triperesna deteljica,
kot bi lahko poimenoval tri svetnice. V občin-
skem svetu so tudi svetnice in svetniki, ki ima-
jo visokošolsko izobrazbo in dolgoletne izkuš-
nje, in so s kratkimi razpravami in konkretnimi
vprašanji pripomogli k rešitvam. V zadnjem
štiriletnem mandatu je bilo v občini Medvode
veliko narejenega. Zgrajene je bilo kar nekaj
kanalizacije, zamenjan vodovod, sanirane ce-
ste. Tudi na področju družbenih dejavnosti je

bil napredek. Odprtih je bilo kar nekaj novih
oddelkov vrtca, v načrtu pa je gradnja dveh no-
vih vrtcev, kar bosta dva velika in pomembna
projekta. Kar se kandidature tiče, odločitve še
ni. V občinskem svetu sem drugi mandat in
sem najstarejši občinski svetnik. O kandidatu-
ri se bom odločil tudi ob upoštevanje želje
upravnega odbora SLS Medvode.”

Urška Repnik (SD): ”Mandat sem začela
kot novinka v občinskem svetu in politiki. Bolj
ko sem spoznavala način vodenja občine, vse
bolj sem bila z njim nezadovoljna. Pridružila
sem se kritični opoziciji, ki je opozarjala na
nepravilnosti ter pomanjkljivosti in predlagala
drugačne rešitve. Podpora ustanovitvi centra
MC Medvode, nasprotovanje gradnji Centra za
zaščito in reševanje, zavzemanje za gradnjo in
obnovo vrtcev ter zdravstvenega doma je nekaj
poudarkov iz mojega mandata. Menim, da so
moje razprave pokazale, da je v Občini Med-
vode še veliko prostora za boljše rešitve, pred-

vsem za ljudem bolj prijazno urejanje prostora
npr. v središču Medvod, za razvojne naložbe
zlasti na področju turizma ter bolj transparent-
no in racionalno porabo občinskega denarja.
Izbira lokacije novega vrtca v Smledniku pa je
dokazala, da krajani lahko uveljavijo svoje in-
terese, pa čeprav so ti drugačni od županovih,
če imajo dobre argumente in v svojo idejo
iskreno verjamejo. Mandat je žal zaznamovala
tudi prezgodnja smrt kolega svetnika Sandija
Bartola. Odločitve, ali bom kandidirala na je-
senskih volitvah, še nisem sprejela.”

Janez Burgar (NLNKOM): ”Na sejah ob-
činskega sveta je bilo veliko nepotrebnega go-
vorjenja, prepiranja, preveč nastopaštva in pre-
malo vsebinske razprave. Sicer pa je bilo v ob-
čini narejenega kar nekaj. Obeta se gradnja
dveh vrtcev, ne glede na razdvojenost svetni-
kov je bil pomemben dogodek ustanovitev
Mladinskega centra Medvode, na samostojno
pot je šla tudi knjižnica. Žal je iz projekta
GORKI izpadel levi breg Save, upam pa, da bo
občini kljub temu v lastni režiji v prihodnjih le-
tih uspelo zgraditi ta sistem. Kar se tiče
Smlednika, je bila odmevna udeležba na med-
narodnem tekmovanju v urejenosti okolja, kjer
je kraj dobil srebrno priznanje. Na občinskem
svetu smo obravnavali strategijo občine, ki pa
me ni prepričala. Dobili smo nekakšen doku-
ment, druga stvar pa je, kako se bo po njem de-
lalo. Pokazala je, da je potreb veliko, denarja
za vse to pa ni. Še posebej je podhranjeno ko-
munalno področje, čeprav se vanj stalno vlaga.
Na jesenskih lokalnih volitvah nameravam
znova kandidirati na Neodvisni listi za napre-
dek krajev občine Medvode.”

Darinka Verovšek (LAM): ”V občinskem
svetu je to moj prvi mandat. Veseli me, da sva
s kolegom v svetniški skupini sledila osnovni
usmeritvi liste, predvsem s področja prosto-
voljstva in družbenih dejavnosti, od koder pri-
hajava. Javni zavod MC Medvode ter skorajšnji
prihod novega trgovca, kar bo zagotovilo več-
jo konkurenco in boljšo izbiro, sta pridobitvi

Svetniki ocenjujejo mandat

Sonja Podgoršek

Stanko Bukovec 

Janez Burgar

Urška Repnik



Občina

S O T O Č J E - 11

za večino občanov. Žalosti me, da ni bilo poli-
tične volje sprejeti razvojne strategije Medvod
ter zagotoviti vsem občanom občine kvalitetno
pitno vodo. Je pa razveseljivo, da se bo končno
rekonstruirala cesta v Žlebe, ki je resnično v
kritičnem stanju. V iztekajočem se mandatu

smo posebej svetnice velikokrat kompetentno
in argumentirano razpravljale in opozarjale na
probleme naše občine, žal pa večkrat ni bilo
povratne informacije. Nivo razprave nekaterih
kolegov je bil včasih na meji okusnega, veliko-
krat tudi žaljiv. Jeseni nameravam spet kandi-
dirati na nestrankarski Listi Aktivnih Medvoš-
čanov. Izkazalo se je namreč, da je pomembna
vsebina projektov in predlogov in ne strankar-
ska usmerjenost.”

Leopold Knez (NLNKOM): ”V občinskem
svetu sem tretji mandat in kot podžupan sem
vodil seje občinskega sveta. V tem sklicu ni
bilo opozicije in koalicije. Sodelovali smo pro-
jektno in usklajevanja so potekala na odprti
sceni, zato so bile tudi situacije na sejah mar-
sikdaj zelo konfliktne. Seje je bilo kar težko
voditi, a mislim, da je bilo vsem ustreženo.
Motijo me nekatere stvari, ki se ponavljajo že
vse mandate. Prostor za razprave, za vprašanja
je na sejah odborov, se pa potem vse skupaj po
nepotrebnem ponovi še pred kamerami na ob-
činskem svetu, zato so seje tako dolge. V za-
dnjem mandatu je bilo narejenega kar nekaj.
Meni osebno se zdi zelo pomembno, da smo se
začeli ukvarjati z vizijo in strategijo občine, ki
je osnova za razvoj na praktično vseh podro-
čjih: za razvoj turizma, prostora, pozidave
prostore. Pri nas je trenutno evidentirana samo

ena obrtno gospodarska cona, ki pa še ni zaži-
vela. Potreb je več, tako da bo to izziv za pri-
hodnji mandat. Glede moje kandidature jeseni
lahko povem, da za zdaj ostajam kandidat na
naši nestrankarski listi, dokončne odločitve pa
še nisem sprejel.” Maja Bertoncelj

Sprejet pravilnik 
za nagrajevanje študentov
Medvode - Občinski svetniki so sprejeli

predlog pravilnika o spremembah pravilni-
ka o nagradah študentom Občine Medvo-
de. Medvoški študentje lahko za nagrade
kandidirajo že nekaj let. Svetnica Urška
Repnik je podala mnenje, da jih za to mož-
nost ve premalo in da bi občina morala na-
rediti več za boljšo obveščenost o možno-
sti kandidiranja za te nagrade. Gre za de-
narne nagrade, in sicer 1177 evrov za dok-
torat, 950 evrov za magisterij znanosti ali
specializacijo po univerzitetnih programih,
705 evrov za magisterij stroke, 470 evrov
za diplomo in 236 evrov za opravljen let-
nik. Študenti, ki bodo kandidirali za nagra-
do za opravljen letnik, morajo imeti oprav-
ljene vse študijske obveznosti za ta letnik s
povprečno oceno najmanj 8. M. B.

Po devetih letih kresovanje
na Osolniku

Osolnik - Na predvečer slovenskega 
državnega praznika, 24. junija, je bilo na
Osolniku kresovanje, ki ga je organizirala
SLS Medvode. Ob 20. uri je bila sveta
maša za domovino, ki jo je daroval sorški
župnik Jože Čuk, ob 21. uri pa je sledilo
prižiganje kresa s kulturnim programom, v
katerem so nastopili pevci iz Sore in 
harmonikar Janez Krajnik. Slavnostna go-
vornica je bila Mihaela Logar, predsednica
Slovenske kmečke zveze pri SLS. Kreso-
vanje je znova potekalo po devetih letih,
organizatorji pa upajo, da bo ostalo stalni-
ca tudi v prihodnje. Odziv je bil dober, saj
je na Osolnik prišlo veliko ljudi. M. B.

Žavbi Kunaverjeva bo kandidirala
Kandidaturo za županjo Medvod je napovedala Alenka Žavbi Kunaver, ki

je kandidatka LDS.

Medvode - Po kandidatu Saši Ciglarju
(SDS) je znana še prva kandidatka, ki se bo
na volitvah letos jeseni potegovala za žu-
panski stolček. To je 36-letna Alenka Žav-
bi Kunaver, ki s tremi hčerami in možem
živi v Zbiljah. Od leta 2006 je predsednica
lokalnega odbora LDS Medvode. Za župa-
njo je kandidirala že pred štirimi leti, a ni
dobila zadostne podpore, je pa bila na listi
LDS izvoljena v občinski svet, v katerem je
bila kot svetnica zelo aktivna. Opravlja
delo vodje lokalne pisarne LDS. 

”Kandidiram, ker verjamem v delo za
skupnost. Hkrati menim, da se ljudje na
splošno vse premalo vključujemo v razpra-
vo o javnih zadevah. Šele, ko nekaj kon-
kretno poseže v naše interese, smo se pri-
pravljeni angažirati. Takrat pa je po navadi
že zelo pozno. Kandidiram tudi zato, ker
sem prepričana, da v Medvodah zmoremo
več, odločneje in hitreje, predvsem pa zato,
ker razumem in vem, kaj naša občina in
njeni ljudje potrebujemo,” je nekaj razlo-
gov za odločitev za kandidaturo navedla
Alenka Žavbi Kunaver, ki jo je podprla
tudi predsednica LDS Katarina Kresal. Na
vprašanje, kaj bo v primeru, da bo izvolje-
na, naredila najprej, Žavbi Kunaverjeva od-
govarja: ”V prihodnjih nekaj letih nam ne
bo lahko. Kdor govori drugače, ne govori
resnice ali pa nima prave predstave. Delati
bo treba več za manj, nič več ne bodo seda-
nje generacije živele bolje od prejšnjih. Tak
količinski razvoj se je preprosto izpel. Zato

sta vsaj dve področji mojega dela v prihod-
nje zelo pomembni: okolje in skrb za naj-
mlajše.” Maja Bertoncelj

Alenka Žavbi Kunaver iz Zbilj se je predstavila kot
kandidatka za županjo.

Darinka Verovšek Leopold Knez
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Zavrh - Pred rojstno hišo planinca, pesnika,
duhovnika in predvsem zavednega Slovenca
Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro je v
soboto, 3. julija, potekala že štirinajsta slav-
nostna akademija, ki jo je v njegovo čast pri-
pravil Gorniški klub Jakob Aljaž.

Čeprav je Aljaž prijokal na svet sredi 19. sto-
letja, sadove njegovega dela čutimo še danes.
Njegovi veliki ljubezni sta bili pesem in gore in
Gorniški klub Jakob Aljaž se je na akademiji
dotaknil obeh. Velikemu številu zbranih ljubite-
ljev gora in hribov je Aljaževe pesmi zapel me-
šani pevski zbor, ki nosi slavljenčevo ime, po-
hodniki in planinci, ki so prehodili pot Od doma
do doma, pa so prejeli priznanja. Gre za planin-
sko pot, ki so si jo v Gorniškem klubu zamislili
pred več kot desetletjem, povezuje pa oba Alja-
ževa doma - tistega v Zavrhu in Triglav. Izpod
Šmarne gore vodi po dolinskih vaseh do Storži-
ča in naprej po grebenu Karavank do Dovjega.
Tam prečka Zgornjesavsko dolino, zavije v Ju-
lijske Alpe in se konča na vrhu Triglava. 

Aljaževega boja za vse, kar je bilo slovenske-
ga pod takratno avstro-ogrsko oblastjo, in zgle-
da, ki nam ga še danes daje, sta se dotaknila
govornika, župan Stanislav Žagar in donedav-
ni Aljažev naslednik na Dovjem, aktualni tri-
glavski župnik France Urbanija. Aljaž je na-

mreč vrh Triglava odkupil in na njem 7. avgu-
sta 1895 postavil stolp, ki stoji še danes. Nem-
ci so ga obtožili, da je z gradnjo uničil pod-
zemno triangulacijsko točko in ”boj za Tri-
glav” se je preselil na sodišče. Aljaž je vedel,
da na Triglavu takšne, geometrom koristne
točke ni bilo, zato je v miru počakal do razso-
dbe. Leto po Aljaževem stolpu so na Kredarici
odprli prvi Triglavski dom, mesec dni prej pa
tudi Aljaževo kočo v Vratih. Slovenci dotlej

namreč niso imeli svojih planinskih koč, v
nemških pa so bili prezirani.

Obnovljena Aljaževa rojstna hiša v Zavrhu je
zelo primeren kraj za razstave in kulturne pri-
reditve, kar so z veseljem izkoristili v Kul-
turno-umetniškem društvu Pirniče. Njihova li-
kovna sekcija je tako v prvem nadstropju raz-
stavila svoja dela, v pritličju pa je svoje utrin-
ke s poti Od doma do doma na ogled postavil
fotograf Ciril Velkovrh. Peter Košenina

Jakob Aljaž še danes zgled
Gorniški klub Jakob Aljaž se je s slovesno akademijo tudi letos spomnil svojega, pred 165 leti rojenega 

rojaka. Njegova ljubezen do naroda in vsega slovenskega nam je lahko še danes zgled.

Zbranim planincem in ljubiteljem pesmi je na dvorišču Aljaževe domačije prepeval Mešani pevski zbor 
KD Jakoba Aljaža iz Medvod. 

ČETRTEK, 29. 7.
Rekreativni turnir trojk 
v odbojki na mivki

PETEK in SOBOTA
Državno prvenstvo v 
odbojki na mivki
Otroški kranfest
Dežela škrata Krančka
Ulični program

SOBOTA
Sarajevo drum orchestra
Beer Belly band
Orlek
Andrej Šifrer
Kranjski smenj

PETEK
Dej še’n litro 
Jazz station
Samuel Lucas
Fake Orchestra
Adi Smolar
Niet
Vlado Kreslin 
in Mali bogovi

www.kranfest.si

28. tradicionalna
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Medvode - Člani DU Medvode, DU Smled-
nik in DU Pirniče so se 26. junija zbrali na sre-
čanju upokojencev, ki je potekalo v Valburgi.
Organizirano je bilo sedmič, letos pa je imelo
organizacijske niti v rokah DU Medvode. Pred-
sednica društva Marija Tome je povedala, da
se je zbralo dobrih štiristo upokojencev: ”Glav-
ni namen srečanja je seveda druženje, spozna-
vanje. Pripravili smo pester kulturni program,
miselne in družabne igre, seveda pa je poskrb-
ljeno tudi za ples, hrano in pijačo. Pred začet-
kom srečanja je bilo tako kot lani v VIZ Frana
Milčinskega odprtje razstave ročnih del članov
vseh treh društev upokojencev.” O tem, kako se
godi medvoškim upokojencem, Tometova od-
govarja: ”Bolj natančne slike nimam. Se pa lo-
tevamo projekta, v katerem bomo starejši po-
magali starejšim in prvi korak je, da bomo ob-
iskali vse starejše nad 69 let. Takšnih je v obči-
ni 1600. Zanima nas, kako živijo in kakšno po-
moč jim kot laiki lahko ponudimo.”

Veliko izkušenj s starejšimi ima tudi občin-
ska svetnica Zvonka Hočevar Šajatovič, di-
rektorica Doma upokojencev Kranj, ki je na
srečanju nagovorila medvoške upokojence, o
težavah današnjih upokojencev pa povedala:
”Že petnajst let delam na področju socialnega
varstva, predvsem varstva starejših, in njihove
današnje težave niso prav nič drugačne, kot so
jih imeli včasih, s to razliko, da se današnjim
upokojencem kar naprej grozi z nekimi novimi

dajatvami, prispevki, obdavčitvami, znižanjem
pokojnin. Vsak star človek si želi uživati v po-
koju, imeti spokojno starost, uživati to, kar je
zaslužil.” Svetnik Ivan Špenko, predsednik
DU Smlednik, je pojasnil, kaj upokojenci radi
delajo v prostem času: ”Radi delamo vse tisto,
kar v času aktivne službe nismo mogli. Naši
upokojenci so zelo dejavni v društvu ročnih
del. Zelo radi se udeležujejo tudi planinskih
pohodov in kolesarskih izletov.” Potrditev,
kako spretni so, je razstava ročnih del, ki so jo

odprli pred začetkom srečanja, na njej pa so
bili razstavljeni izdelki članov vseh treh dru-
štev. Štefka Balaško, vodja ročnih del v DU
Pirniče, je predstavila njihova dela: ”Srečuje-
mo se ob četrtkih v prostorih Gasilskega doma
Zgornje Pirniče, ker v Kulturnem domu žal ni-
mamo prostora. Naša dela so različne tehnike
ročnih del, tako da utrjujemo, obnavljamo to,
kar so delale naše babice, naše mame. Smo 
generacija, ki zna marsikaj še iz otroštva.” 

Maja Bertoncelj

Na srečanju štiristo upokojencev 

Feliks Ježek, predsednik občinskega odbo-
ra DeSUS Medvode je spregovoril o za-
dnjem štiriletnem mandatu in o načrtih za
naprej.
Kako aktivna je bila stranka DeSUS v za-
dnjem mandatu?
”V tem mandatu je DeSUS v občinskem sve-
tu in njenih odborih aktivno deloval. Iz vrst
DeSUS-a je bil v občinski svet izvoljen en
svetnik, poleg tega je svetnica, ki je bila sicer
izvoljena na drugi listi, med mandatom po-
stala članica naše stranke, tako da mandat v
nekem smislu zaključujemo z dvema svetni-
koma. Svoje predstavnike smo imeli tudi v
občinskih odborih: v statutarno - pravni ko-
misiji, v komunalnem odboru, v odboru za
okolje in prostor, v odboru za turizem in v
odboru za družbene dejavnosti. Lahko se
pohvalimo, da so vsi tvorno sodelovali, po-
kazali polno mero razumevanja do naspro-
tnih predlogov in bili za kulturni odnos v ko-
municiranju, ki ga je sicer manjkalo. Slednje
je bilo vidno predvsem na sejah občinskega
sveta. Podpirali smo vse predloge, ki so te-
meljili na argumentih in imeli za cilj izboljša-
nje pogojev za delo in življenje občanov ce-
lotnega območja občine.”
Na katera področja ste bili v DeSUS-u še
posebej osredotočeni?

”Posebej smo izpostavljali probleme na ko-
munalnem področju. V občini je še vedno
veliko makadamskih cest, problemi so z
oskrbo s pitno vodo, posebej v hribovitem
območju, kjer so zasebni vodovodi. Člani
DeSUS-a polagajo veliko pozornosti po-
dročju družbenih dejavnosti, zdravstvu,
vrtcem in osnovnemu šolstvu. Tu so bili v
tem mandatu veliki premiki na bolje. De-
SUS je s svojim članom v komunalnem od-
boru in še z dvema članoma pripravil popis
vseh objektov v občini, ki so v upravljanju
KS. Na tej podlagi je pripravil dva odloka za
financiranje komunalnih dejavnosti KS v
občini. Moti nas, da je zaradi kroničnega
pomanjkanja denarja toliko nedokončanih
objektov. Dela se po sistemu vsaki KS ne-
kaj, zato so investicije odprte tudi do deset
let. Zelo pomembna je tudi priprava vizije
razvoja občine, pri kateri smo aktivno so-
delovali.”
Kako pa ste zadovoljni s skrbjo za starej-
šo populacijo?
”Žalosti nas, ker je za starejšo populacijo
narejenega premalo. Imamo tri društva
upokojencev. Le DU Medvode ima zasilne
prostore, DU Smlednik in DU Pirniče pa ni-
mata niti sobice za sestanke. Prav je, da
smo mladim v Medvodah zagotovili pogo-

je za delovanje, vsaj tako pa bi morali skr-
beti tudi za delovne pogoje starejše gene-
racije, za kar se bo DeSUS v naslednjem
mandatu zagotovo prizadeval. Ker pov-
sod velja, da smo skupaj še uspešnejši, v
svoje vrste vabimo še nove člane. Ne gre
samo za nas upokojence, gre tudi za naše
otroke, za naše vnuke. Če imate kakršne-
koli predloge, vprašanja, jih lahko pisno
naslovite na naslov DeSUS, Sp. Pirniče
27/c, 1215 Medvode ali pokličete na
031/828 670.” 

Za starejše je treba narediti več

Feliks Ježek, predsednik OO DeSUS Medvode

Na srečanju medvoških upokojencev je bilo tudi letos veselo.
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Ljudje in dogodki 

Pirniče - V Zgornjih Pirničah so 14. junija slav-
nostno odprli bioplinsko elektrarno Organica -
Petač z močjo enega megavata, ki jo je postavilo
mariborsko podjetje Keter Organica. Elektrarna
bo na leto proizvedla 4,1 milijona kubičnih me-
trov bioplina in 8,2 milijona kilovatov električne
energije. V podjetju Keter Organica pojasnjujejo,
da bo nova biolinska elektrarna za proizvodnjo
bioplina in elektrike uporabljala gnojevko (33
odstotkov) in drugo organsko maso. Gre za šest
milijonov evrov in pol vredno naložbo.

V bioplinski napravi v procesu nastane bio-
plin, ki se uporabi za soproizvodnjo energije in
toplote. Poleg tega nastane tudi tako imenova-
na digestirana gošča (predelan substrat). V

bioplinski napravi predelana gnojevka se med
procesom fermentacije razsluzi, zato se pri
gnojenju bolje vsrka v tla, ne maši talnih por in
zato ne škodi talnim organizmom, so pojasnili.
Dodali so, da se zmanjša vsebnost škodljivih
mikroorganizmov in semen plevelov, razgradi-
jo pa se fitotoksične substance, zato je bioplin-
ska gnojevka manj škodljiva za korenine ras-
tlin. Bioplinske elektrarne so kot energetska
rešitev odlična naložba v prihodnost in tega se
očitno vse bolj zavedamo tudi v Sloveniji, ki
ima na podeželju za njihovo gradnjo še veliko
potenciala. 

Na odprtju so bili slavnosti govorniki lastnik
Organice Petač - Miha Petač, predstavnik pod-

jetja Keter Organica, predstavnik Kmetijskega
inštituta Slovenije Tomaž Poje in predsednik
KS Pirniče Štefan Čebašek. Kot je povedal
Poje, se vedno več kmetovalcev odloča za
gradnjo bioplinarne tudi zavoljo subvencioni-
rane odkupne cene električne energije, proiz-
vedene iz bioplina, saj te bistveno zmanjšujejo
emisije toplogrednih plinov. Lanska vladna
uredba še dodatno opredeljuje status tipičnih
kmetijskih bioplinarn v nasprotju z bioplinski-
mi napravami, ki uporabljajo tudi komunalne
ali industrijske bio odpadke. Petačevi pod vas-
jo poleg elektrarne načrtujejo še gradnjo hleva
za sto govedi in stanovanjsko hišo.

Maja Bertoncelj

Odprli bioplinsko elektrarno
V Pirničah so odprli bioplinsko elektrarno Organica - Petač, ki jo je postavilo podjetje Keter Organica, 

že svojo četrto. Lastnik je Miha Petač s kmetije Mihovec.

Medvode - V zadnjem času so bili v podjetju Pohištvo Iskra deležni
več anonimnih opozoril in prijav zaradi dimnih izpustov iz njihove dim-
ne naprave. Ljudje so se obračali tudi na inšpekcijske službe, v podjetju
pa želijo občanom Medvod pojasniti pomembnejša dejstva o kurilni na-
pravi, ki jo uporabljajo, in o vzrokih za občasno temnejši dim. 

”Uporabljamo popolnoma avtomatizirano visoko kakovostno napravo
za kurjenje lesnih sekancev oziroma lesne biomase. Peč je tehnološko
najmodernejša in izpolnjuje vse zahtevane normative in standarde, ki
so pri takšnih pečeh potrebni. Takšni, sicer izredno dragi sistemi so za
zdaj najboljši in okolju najprijaznejši, saj dosegajo zelo visoke izkorist-
ke v kotlu, zgorevanje pa je tako popolno, da je v plinih samo še dese-
tina po normativih dovoljenih škodljivih snovi v dimnih plinih, količi-
na ogljikovega dioksida, ki se pri tem sprošča, pa je enaka količini, ki
bi se sprostila pri razpadanju v naravi. Edina slabost naprave je, da lah-
ko pri zagonu, še posebej v vlažnem vremenu, ali ob daljših zastojih,
izpadih oziroma v primeru, da lesna masa ni popolnoma suha, pride do

slabšega izgorevanja v kotlu. Računalnik v sistemu ga sicer takoj pre-
pozna in popravlja režim vpiha zraka v jedro kurišča, vendar kljub
temu lahko pride do začasnega slabega izgorevanja in posledično do
črnega (temnega) dima. Nikakor pa temen dim ni posledica kurjenja
drugih snovi (gum, plastike, laka ...), kot domnevajo nekateri v ano-
nimnih opozorilih oz. prijavah. Vsekakor se dobro zavedamo odgovor-
nosti do okolja in spoštujemo vse okoljske normative in standarde. Po-
leg tega pa je že sam sistem polnjenja kurišča možen le z majhnimi les-
nimi sekanci prek avtomatiziranega polža,” je pojasnil Jani Iskra, di-
rektor podjetja Pohištvo Iskra. 

V podjetju še dodajajo, da imajo za kurilno napravo vsa potrebna do-
voljenja Ministrstva za okolje in prostor, da je sistem redno vzdrževan,
nadzorovan in večkrat pregledan s strani pristojnih inšpekcijskih služb,
ki opravljajo tudi redne meritve in preglede. Kot pravijo, so vsa doku-
mentacija v zvezi s tem in dovoljenja na ogled pri občinskem inšpek-
torju Občine Medvode. Maja Bertoncelj

V Pohištvu Iskra odgovarjajo na pritožbe
S strani krajanov prihajajo pritožbe zaradi izpusta dima iz kurilne naprave v podjetju Pohištvo Iskra. V podjetju

pravijo, da imajo peč, ki je tehnološko najmodernejša, okolju prijazna in izpolnjuje vse zahtevane normative in stan-
darde. Pojasnili so tudi vzroke za občasno temnejši dim, ki je, kot pravijo, povezan z izgorevanjem.

Bioplinska elektrarna Organica - Petač
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Pirniče - V počastitev dneva državnosti in
praznika Občine Medvode je filmska sekcija
KUD Pirniče na predvečer državnega praznika
pripravila filmski večer z naslovom Polde Bi-
bič na filmskem traku. Izjemnemu slovenske-
mu dramskemu in filmskemu igralcu, ki tretje
življenjsko obdobje preživlja v medvoški obči-
ni, so ob tem podelili tudi naziv častni član
KUD Pirniče. Polde Bibič je igral v 43 celove-
černih filmih, 23 televizijskih nadaljevankah in
treh kratkih študentskih filmih. Na tokratnem
filmskem večeru smo si ogledali izseke iz dva-
najstih filmov, sledil pa je pogovor z našim
znanim igralcem, ki ga je vodil Tadej Golob.
Slednji je dan prej za svoj literarni prvenec
Svinjske nogice prejel nagrado kresnik za naj-
boljši roman leta 2009.

”Moja povezanost s Pirničami izhaja iz časa,
ko sem srečal Petra Militareva. Spoznal sem ga
na gledaliških tečajih. Peter je bil še mlad poba,
poln življenja, humorja, smeha in neverjetno se
mi je prikupil. Nekajkrat me je povabil sem in
najino druženje je trajalo do današnjih dni. Ne
smem pa ob tem spregledati Janeza Megliča, ki
je pripravil ta filmski pregled mojih vlog: 32 ti-
soč metrov filma je zreduciral na petdeset mi-
nut, kar je izredno težko in veliko delo. Ne vem,
kako ste vi to gledali, meni je všeč in kaj take-
ga še nisem videl, da je z izseki, drobci iz fil-
mov naredil kar nekaj zgodb,” je uvodoma po-
jasnil Polde Bibič, ki je povedal marsikaj zani-
mivega, med drugim tudi to, da filmov, v kate-

rih igra, ne gleda prav rad in da vselej opazi
kakšno napako: ”Včasih je to prav grozljivo. V
filmu Vdovstvo Karoline Žašler sem se nekje
strašno zmotil pri naglasu. Nisem rekel po šta-
jersko besedice lahko. Zahteval sem, da smo še
enkrat posneli. In smo, a v filmu je posnetek z
mojo napako. Zmeraj me strese, kadar to vi-
dim. Kot Štajercu so se mi vsi soigralci smeja-
li. So rekli, ti Štajerec, pa edini ne znaš Štajer-
sko.” Projekcijo so zaključili s filmom Nori
malar v režiji Matjaža Klopčiča iz leta 1978.

Polde Bibič pravi, da je vloga slikarja Jožefa
Petkovška, ki jo je odigral v tem filmu, njegova
najljubša filmska vloga: ”Ta recimo temu dra-
ma je precej pretresljiva. Usoda Petkovškova je
izjemna. Kar se mene tiče, ne vem, če sem ka-
tero vlogo odigral tako zelo doživeto, iz sebe.
Poleg tega je bila izjemno težka.”

Polde Bibič je tudi na tem večeru dokazal, da
je izjemna osebnost, izseki iz filmov pa, da so
vse njegove vloge neverjetne in neponovljive.

Maja Bertoncelj

Ne gleda rad svojih vlog
Na predvečer dneva državnosti je v Pirničah potekal večer s Poldetom Bibičem.

Davek na samce na Senici
V KUD Fran Saleški Finžgar Senica so po sedmih letih

znova uprizorili komedijo Davek na samce.

Sp. Senica - Brez skrbi. Ne gre za kakšen nov davek, o katerem je
že bilo govora. Gre za gledališko predstavo, za komedijo z naslovom
Davek na samce, ki je 11. in 12. junija dodobra nasmejala občinstvo.
Predstavo so odigrali igralci KUD Fran Saleški Finžgar Senica, upri-
zorjena pa je bila na prostem, pri Domu krajevne skupnosti Senica.

Komedijo so prvič odigrali leta 2003, letos pa jo znova uprizorili, saj
pravijo, da smo potrebni smeha, ki nam v teh časih še kako dobro
dene. Tako kot leta 2003 je bil tudi tokrat režiser predstave Konrad
Pižorn - Kondi. Takrat je bil sploh prvič v vlogi režiserja. Na odru se
je v dobri uri in pol zvrstilo štirinajst igralcev, le trije so bili zraven
tudi pred sedmimi leti. Večina zasedbe je torej na novo, bistvo zgodbe
pa je ostalo enako in postavljeno v lokalno okolje. Na kmetiji v
Goričanah živijo trije otroci. Oče vdovec se zaveda, da mora v zakon
oddati svoji dve hčeri, ki ne slovita ravno kot lepotici, šele nato pa se
lahko poroči najmlajši sin, ki pa ima nevesto že izbrano. Snubcev za
dve hčerki pa ni, zato pomagata kar vaški telefon Lipe in njegova tret-
ja žena, ki primerna kandidata najdeta na Katarini. Seznanita ju z na-
menom države, da bo obdavčila samce. V zadregi jima ne preostane
drugega, kot da vzameta pri dve nevesti, ki sta na voljo.

Že v juniju sta bili predvideni še dve ponovitvi predstavi, ki pa sta
zaradi poškodbe v igralski zasedbi odpadli. Kot pravijo organizatorji,
si boste Davek na samce lahko znova ogledali predvidoma jeseni. 

Maja Bertoncelj

S Poldetom Bibičem se je pogovarjal Tadej Golob. 
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Medvode - Kulturni večer je 21. junija pote-
kal v Knjižnici Medvode. V programu so sode-
lovali Mešani pevski zbor KD Jakoba Aljaža,
harmonikar Franci Križaj, učenci s skečem, na
citrah Marija Tome, za konec pa so odprli še
razstavo ročnih del in slik članic Društva upo-
kojencev Medvode, ki je bilo skupaj s Knjižni-
co Medvode organizator večera. Pripravili so
ga v počastitev 165. obletnice rojstva Jakoba
Aljaža, 15-letnice samostojne občine Medvode
in desete obletnice postavitve temeljnega kam-
na za Center starejših Medvode. 

”Medvode so se leta 1963 vključile v ljub-
ljansko občino Šiška, leta 1995 pa smo svojo
občino znova dobili nazaj. Nismo pa imeli

lastnih simbolov. Občinski svet Občine Med-
vode je zato imenoval posebno komisijo, ki je
imela nalogo pripraviti celostno podobo obči-
ne Medvode. Sprejet je bil odlok o zastavi,
grbu in občinskem prazniku. Pri izbiri datu-
ma je imela komisija več predlogov, na koncu
pa je bil izbran 6. julij, rojstni dan Jakoba
Aljaža, ki je bil naše gore list in vsem Sloven-
cem zapustil doto neprecenljive vrednosti.
Danes s ponosom lahko rečemo, da je bil za
občinski praznik izbran pravi datum,” je v go-
voru povedal Vladimir Bertoncelj, član UO
DU Medvode. V nadaljevanju sta spregovori-
la tudi župan Medvod Stanislav Žagar in
predsednica DU Medvode Marija Tome, ki

je ob tem poudarila pomen medgeneracijske-
ga sodelovanja. Uradni del se je končal z od-
prtjem razstave ročnih del in slik članic dru-
štva. ”Likovni krožek v okviru društva deluje
že tretje leto. Doslej so se članice učile različ-
nih likovnih tehnik in se preskusile v različ-
nih slikarskih žanrih. Obdelali smo tudi nekaj
likovne teorije. To je naša četrta skupinska
slikarska razstava,” je povedala mentorica
Renata Grmovšek, Ivanka Gaber pa je 
dodala nekaj besed o krožku ročnih del: ”Z
velikim veseljem delamo različna ročna dela
in se ob tem družimo. Učimo se ena od druge
in tako ohranjamo ljudsko izročilo.” 

Maja Bertoncelj

Zbilje - Sredina julija je bila vrsto let v Zbiljah rezervirana za Zbiljsko
noč. Letos bi morala biti že 57. Iz vrst organizatorjev pa so sporočili, da
prireditve, ki je vsako leto privabila na tisoče obiskovalcev, letos ne bo.
”Takšna je enotna odločitev prireditvene agencije Interplan in Turis-
tičnega društva Zbilje, ki smo zadnjih šest let skupaj pripravljali ta veli-
ki dogodek. Razlogov je več. Na Zbiljski dobravi so gradili vaški trg,
vendar bi prireditev kljub temu lahko izpeljali. Eden izmed večjih razlo-
gov je očitna nenaklonjenost lokalne skupnosti in odločili smo se, da za
vsako ceno Zbiljske noči ne bomo pripravljali. Lani smo imeli nemalo
težav z lastniki zemljišč, na katerih so bila parkirišča. Poleg tega v vseh
letih ni bilo posluha niti s strani medvoškega turizma na čelu z medvoško
občino. Takšna prireditev je najboljša promocija, a je občina niti fi-
nančno niti kako drugače ne podpira, češ da je to prireditev komercial-
nega značaja, kot se je izrazil župan Žagar. Sprašujem se, katera tovrst-
na prireditev pa danes ni komercialnega značaja? Drugje se prav del do-
bička iz podobnih prireditev vrača nazaj v turizem in v delovanje
lokalnih društev,” je pojasnil Tomaž Šušteršič iz prireditvene agencije
Interplan, ki ob tem še dodaja, da so našteti razlogi ob velikem riziku, ki
ga ob slabem vremenu takšna prireditev prinaša, botrovali k odločitvi, da
je letos ne organizirajo. Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

Zbiljske noči letos ne bo

Zbiljska noč je vsako leto privabila veliko obiskovalcev. Te prireditve z dolgoletno
tradicijo pa letos ne bo.

Medvoški upokojenci 
v Aljažev spomin

Društvo upokojencev Medvode je pripravilo kulturni večer, v katerem so počastili 
tudi 165. obletnico rojstva Jakoba Aljaža.

Predsednica DU Medvode Marija Tome je zbranim zaigrala na citre. Članice so svoja dela predstavile na razstavi.
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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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Delovni čas: od 8. do 19. ure, sobota: od 8. do 13. ure

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

AKCIJA

ZVEZKI ČITANKA 

v kompletu 

10 kosov

* VSE ZA ŠOLO  
* ZELO UGODNE CENE  

OSTALIH POTREBŠČIN
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PAPIRNICA IN KNJIGARNA, 
FOTOKOPIRANJE

Mešani pevski zbor KD Jakoba Aljaža, ki ga že tretje leto vodi Kata-
rina Žebovec, je na letošnji letni koncert povabil Mešani pevski zbor
KD Anton Aškerc iz Koprivnice pri Brežicah pod vodstvom Anje Rad-
kovič; iz tega kraja izhaja tudi predsednica medvoškega zbora. 

Najprej je seveda nastopil medvoški zbor - kot se spodobi, je začel z
Aljaževo pesmijo Oj Triglav, moj dom, ki so jo vzeli za svojo himno;
sledila je Kernjakova pesem Rož, Podjuna, Zila na besedilo Janka Mi-
kule, ljudska Tam v dolu, pesem Alojzija Sachsa v priredbi Jožeta Le-
skovarja na besedilo Valentina Orožna Mrzel veter tebe žene, kjer je
solo pela zborovodkinja Katarina Žebovec, sledili pa sta še ljudski Je
pa davi slanca pala in San se šetao. Po prvem delu so prišli na oder
pevci iz Posavja in za pozdrav zapeli ljudsko Dober večer, ki ji je 
sledila Slomškova eno rož’co ljubim, tej pa pesem Alojzija Sachsa v
priredbi Jožeta Leskovarja na besedilo Valentina Orožna Lastovki v
slovo, kjer je solo pela Katja Bogovič, sledila je moravska ljudska,
slovensko besedilo zanjo je napisal Oton Župančič, Zabučale gore,
kjer so solo peli Iztok Levstik, Boštjan Gunčar in Katja Bogovič, za
to je bila na sporedu istrska ljudska Moja mati čuha kafe in še Erica
Claptona Tears in Heaven. Na oder so prišli še ”aljaževci” in skupaj z
gosti zapeli ljudsko Dajte, dajte, nato pa odpeli še drugi del sovjega
nastopa: Gorenjsko koračnico Franca Kimovca, Aljaževo Cerkvica
vrh gore na besedilo Frana Levca in tri ljudske: Ženka mi v goste gre,
Rasti, rožmarin in Vipavska. Spored je povezoval Matej Ulčar.

Pevska zbora sta se dogovorila, da sodelovanje nadaljujeta jeseni, ko
bodo medvoški pevci prišli koprivniškim v goste. Marjeta Žebovec

Po koncertu pride na vrsto še druženje ob hrani in pijači, kjer se običajno pevska
zbora izmenjujeta pri petju, še večkrat pa se zgodi, da kar skupaj zapojejo - 
pod vodstvom zdaj te, zdaj one zborovodkinje ali zborovodja ... Foto: arhiv MePZ
KD Jakoba Aljaža, Damjan Zore 

Koristno druženje pevskih zborov
V Kulturnem domu v Medvodah je bil v petek, 11. junija, letni koncert Mešanega pevskega zbora 

KD Jakoba Aljaža Medvode z naslovom Moj domači kraj.

Tudi letos je prišla Jaga baba
Kulturno umetniško društvo Zbilje je desetič pripravilo Kresovanje in zaznamovalo najdaljši dan v letu.

Zbilje - Kresovanje, obredi in praznovanje, ki potekajo v organiza-
ciji KUD Zbilje, je tudi letos privabilo številne obiskovalce, ki so 
uživali v tem dogodku z mitološkim prizvokom, ki elemente lokalnih
pripovedk združi z etno glasbo, za obiskovalce pa poskrbi tudi z 
domačimi dobrotami.

Program se je začel 21. junija ob 12.57 s prižiganjem sončnega 
ognja pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Zbiljah. Dan kasneje so ob 
4.11 ponoči molili rožni venec, najbolj zanimivo dogajanje pa je bilo
23. junija zvečer, ko so zaznamovali poletni sončev obrat ali solsticij,
najskrivnostnejši dan poletnega obdobja, ko je dan najdaljši in noč
najkrajša. Ob 20.57 se je začelo z upevanjem kresnic pri cerkvi v 
Zbiljah, ob 21.57 nadaljevalo s kresovanjem na vodi, ob 22.57 pa je
sledilo še kresno rajanje v znamenju glasbene zasedbe Etno HisTrio.
Na kresni večer so na plano iz jezera znova zvabili tudi skrivnostno
Jago babo. Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

Dogajanje na kresni večer se je začelo z upevanjem kresnic pri cerkvi 
sv. Janeza Krstnika v Zbiljah. 



Ljudje in dogodki
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Za pokušino prvič tudi šmorn
Slovenski dan v Dragočajni je tudi letos poskrbel za široko ponudbo slovenskih jedi, ki so jih obiskovalci

lahko pokusili brezplačno in izvedeli tudi, kako jih pripraviti. 

Dragočajna - V kampu Smlednik je 13. ju-
nija v organizaciji TD Dragočajna - Moše po-
tekal četrti Slovenski dan v Dragočajni. Lepa
nedelja in dober glas o prireditve sta privabila
številne obiskovalce iz medvoške občine, pa
tudi od drugod, ki so imeli priložnost brezplač-
no pokusiti slovenske jedi in uživati v progra-
mu, ki ga je pripravil organizator. 

”Ocenjujem, da je prišlo okrog petsto obisko-
valcev, kar je največ doslej. Največja je tudi

ponudba, za kar je poskrbelo več kot šestdeset
domačinov, pa tudi ljudje iz drugih krajev so
nam priskočili na pomoč,” je povedal Miloš
Jenko, predsednik TD Dragočajna-Moše. Le-
tošnja novost v ponudbi je bil carski praženec,
po domače šmorn. Pripravili so ga iz 150 jajc
in desetih litrov mleka. Pa tudi druga ponudba
je bila še bolj pestra kot pretekla leta. ”Še več
smo skuhale in spekle. Izbira je res pestra, od
slanega do sladkega. Lani je bila na primer za
pokušino ena vrsta kaše, letos so štiri vrste: z
majaronom in česnom, poštengana (zabeljena
s čebulo), mlečna in kaša s suhimi slivami.
Obiskovalci lahko pokusijo tudi ajdove žgance
z ocvirki, kislo mleko, loško medlo, prato,
ocvrte bezgove cvetove, ajdov kruh z orehi,
ocvirkovco, zavitek, gibanico, potico,” je nekaj
iz ponudbe predstavila Majda Zor, ki je obis-
kovalcem povedala tudi recepte za pripravo teh
jedi: ”Zanimivo, da me za recepte sprašujejo
tudi starejši ljudje, saj se je vse to včasih na po-
deželju redno pripravljalo. Receptov sem se
naučila pri mami in tudi pri tašči. Doma več-
krat pripravim tradicionalne slovenske jedi.”

Na mizah je bila tudi pijača: Jerajev jabolčni
sok, ki je šel za med, borovničke in druge žga-
ne pijače. Iz dveh kotlov pa je dišalo po ričetu
in vampih. ”Pet kg ješprenja, peteršilj, korenje,
majaron, poper ...,” je o sestavinah za ričet po-
vedal Jože Rozman in dodal, da naj bi to za-
dostovalo za okrog sto kar konkretnih porcij.
Nekaj manj, za okrog štirideset porcij, so pri-
pravili vampov. ”Šest kg čebule, 1 kg česna, 10
kg vampov, 2 kg slanine in začimbe,” pa je re-
cept Alenke Zorman Rozman.

Poleg pokušine hrane so pripravili tudi pro-
gram, v katerem so nastopili ljudski godci - an-
sambel Suha špaga, Folklorna skupina Naklo
in vaške pevke iz Trboj. Prireditev so popestri-
li še starodobniki. Maja Bertoncelj
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GOSTILNA IN PICERIJA

HARLEKIN
(PR’KRAL) NA VERJU
Nudi vsak dan v tednu odlične pice,
raznovrstne solate, dnevna kosila 
in druge jedi po naročilu. 

☎ 01/362 12 20 LETNI 
VRT

S  T E M  O G L A S O M  P I C E  1 0 %  C E N E J E
✂ ✂ 

OTROŠKA IGRALA
PRIDI, POKUSI IN SPOZNAJ,

DA PICERIJA HARLEKIN JE NAJ, NAJ ...
Od 26. julija do 1. avgusta
bo lokal zaprt!

Slovenski dan v Dragočajni je velika 
popestritev dogajanja tudi za goste
kampa Smlednik. ”Gostom je ta prire-
ditev všeč in danes so tukaj praktično
vsi naši pavšalisti, ki jih imamo okrog
štirideset. Nekaj je tudi tujih gostov. V
maju smo imeli štiristo nočitev in obeta-
mo si uspešno turistično sezono, boljšo
kot je bila lanska,” je povedal Srečo
Rozman, predsednik Turistične zadruge
Dragočajna-Moše.

Zahvala
Po požaru na gospodarskem poslopju v

Sori se zahvaljujemo vsem, ki ste nam tako
nesebično priskočili na pomoč. Hvala sor-
škim in drugim medvoškim gasilcem, so-
sedom, sovaščanom, vsem, ki ste prišli z
delovnimi stroji, in lokalni skupnosti. Potr-
dilo se je izročilo, da prijatelja spoznaš v
nesreči. Še enkrat hvala, dragi ”prjatli”!

Mici Plešec in Boža Gaber z družino

Francosko slovenski 
kulturni večer

Zadnja prireditev v sklopu praznovanja
letošnjega občinskega praznika bo jutri,
10. julija. Ob 20. uri se bo v cerkvi sv. Ka-
tarine na Topolu začel francosko-slovenski
kulturni večer. Organizator dogodka, na
katerem boste lahko prisluhnili francoski
operni pevki Maryline Fallot in Lovskemu
pevskemu zboru Medvode, je Občina
Medvode. M. B.

Mize so bile bogato obložene s slovenskimi jedmi. V programu je nastopila tudi Folklorna skupina Naklo. 



STALNI PROGRAM /// odprto vsak dan od 16.00 do 22.00 / sobota od 10.00 do 22.00, nedelje, ponedeljki in prazniki zaprto

Razstava /// MENTORJI V PREREZU : fotografska delavnica Celje FOKUS 2010

Info centrala /// letaki, brezplaËni (wireless) internet, dnevni Ëasopis, zanimive revije...

Kavarna /// kava Barcaffe prestige, Ëaji Ronnefeldt, krofi, sendviËi, rogljiËki, brezplaËen napitek Jedro...

Delovanje MCMja omogoËajo: OB»INA MEDVODE / JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI / URAD RS ZA MLADINO / MINISTRSTVO ZA KULTURO / Medijski pokrovitelj:

 OD 15.07. DO 15.08.

PRAVLJI»NO MEDVODJE /// Kreativna dvotedenska delavnica za mlajše ustvarjalce (od 7 do 
15 let) /// 16. - 20. in 23. - 27.08 od 10.00 - 15.00 v in ob Jedru, klubu Mladinskega centra Medvode
Na poËitniških delavnicah spodbujamo in razvijamo kreativnost otrok. Temu je namenjena 
izdelava animacij, ki hkrati širijo domišljijo, pilijo likovno znanje, podpirajo delo v skupini in 
otrokom priËarajo svet premiËne slike. Animacije izdelujemo v stop-motion tehniki tako, da 
rišemo, slikamo, modeliramo, lepimo, režemo, tako ali drugaËe oblikujemo, posnamemo zvoke, 
vsak korak animacije fotografiramo in na koncu vse skupaj s pomoËjo raËunalnika sestavimo v 
tekoËe gibanje. Vsak dan delamo od 10h do 12h, nato imamo malico, za sprostitev si ogledamo 
kak film ali risanko, nato pa nadaljujemo z delom do pol treh, ko za sabo pospravimo. Poleg 
dela na animacijah se tudi zabavamo z razliËnimi družabnimi igrami, razgibavanjem na igrišËu 
ipd., tako da nam nikoli ni dolgËas. Kakor vedno bomo na koncu pripravili tudi zakljuËni 
dogodek, na katerem bomo svoje delo predstavili staršem, prijateljem bratcem, sestram in še 
komu! Zaradi velikega zanimanja je potrebna Ëimprejšnja prijava. Izpolnite spodnjo prijavnico in 
jo pošljite na naslov: Javni zavod Mladinski center Medvode / C. ob Sori 13, 1215 Medvode, 
najkasneje do 30.7.2009. ©tevilo udeležencev je omejeno. Delavnice so za udeležence 
brezplaËne, sprejemamo pa prostovoljne prispevke. /// Peter Gaber

ANGAŽIRANI FUTURIZEM Eden pomembnejših, Ëe ne celo zgodovinskih dogodkov se je pripetil v sredo 09. junija, ko je 
(v sklopu svetovne turneje in na povabilo društva Duh Ëasa) Jedro obiskal raziskovalec, futurist, inovator, socialni arhitekt 
Jacques Fresco. 94.letni striËek s klobukom je kljub svojim letom poln življena in zanosa, volje in drznih misli, ki jih širi med ljudi 
z željo in upanjem, da spremeni naš drveËi in kriviËni kapitalistiËni svet v blaginjo za vse ljudi, v tako imenovano civilizirano 
družbo. Za našo pravi, da to še nikakor ni. Denar, vojne, politika, religije, fanatizem, oglaševanje, neskonËne socialne razlike 
med ljudmi itd., vse to nas še vedno zadržuje pred stanjem, ko bi razviti Ëlovek res lahko živel polno in izpolnjeno življenje. 
Sistem, ki ga predlaga je projekt Venus, a marsikdo mu oËita utopiËnih, komunistiËnih pogledov, naivnosti, ezoterije ali pa celo 
fašizma, vendar je v njegovih besedah veliko resnice in še veË poguma, da jo pove tako kot jo - direktno v obraz. Takšna je 
njegova vizija boljšega sveta za vse ljudi in naš planet bi bil lepši že, Ëe bi bilo veË takih naivnežev. /// Emina DjukiÊ

ime in priimek otroka/mladostnika 

naslov 

starost (7 - 15 let) 

kontakt starši (telefon, mobilni telefon) 

posebne potrebe, bolezni otroka/mladostnika (alergije, dietna hrana, ...) 

PISNO POBLASTILO : S podpisom se zavezujem, da se bom z otrokom pogovoril o obnašanju med PoËitniškimi ustvarjalnicami. 

V primeru hujšega kršenja pravil bom na prošnjo mentorjev prišel predËasno po svojega otroka. Otrok PoËitniške ustvarjalnice 

obiskuje na lastno odgovornost, dolžnost organizatorja je, da otroku zagotavlja varnost.

V, datum     Podpis

ZAPRTO

»AS ODDIHA IN NAVDIHA prihaja. Obojega smo še kako potrebni. Vsi po vrsti. In ker je 
v naši kotlinici rado soparno, zadušljivo in zatohlo tudi kadar ni nobenih meteoroloških razlogov 
za to, bo treba pošteno vdihniti, globoko zajeti sapo. In se ozreti nazaj, da bi bolje videli naprej. 
Potegniti Ërto? Težko! Ker je Ëudna polovica leta za nami in še bolj nenavadno sezono sklepamo 
- polno štartov, reštartov, novih zaËetkov nemalokrat pomešanih s starimi zamerami, bitk za 
preživetje in nadgradnje "mkc kulture", polno dokazovanj, prepriËevanj, celo opraviËevanj; 
polno iskanj in zgubljanj; Ëudežnih preseneËenj in nerazumljivih zavraËanj hkrati. Potegniti Ërto? 
Verjamem, da marsikaj, kar smo raztrosili, ne bo vzklilo in pognalo Ëez noË in še pojutrišnjem ne, 
paË pa šele Ëez Ëas, nemalo Ëasa in šele z neustrašnim vztrajanjem v trajanju. Hvala vsem, ki 
vztrajate! Vsem, ki vztrajate v kreativnosti, prostodušni igrivosti, skupnem razmisleku, ustvarjanju 
dobrega vzdušja, izvajalkam, organizatorjem, obiskovalkam, pinkponkarjem, podpornicam, 
borcem, mentoricam, administratorjem, …, …, …! Ja, res smo vsi skupaj potrebni poštene 
osvežitve. Malce se bomo zaprli - vase, kakšno stvar pospravili, jo postavili na pravo mesto, 
obrisali prah s kakšne pajËevine, kakšno malenkost prenovili in se morda spomnili nekega 
razvpitega fotografa, rejca plemenitih konj in pridelovalca prvovrstnega oljËnega olja, ki zatrjuje, 
da sploh ni pomembno, kolikokrat pogrneš; pomembno je samo, kako hitro se pobereš, si za 
silo obtolËeš hlaËe, popraviš klobuk in odmaširaš novim izzivom naproti. /// Franc Cegnar



Mladinska
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Najuspešnejši učenci pri županu
Medvoški župan je sprejel in nagradil najbolj uspešne učence. Letos jih je bilo 46.

Medvode - V Knjižnici Medvode je 22. 
junija potekala podelitev nagrad najboljšim
učencem v občini Medvode v šolskem letu
2009/2010. Denarne nagrade je podeljeval 
župan Stanislav Žagar, ki je ob tem poudaril,
da so uspehi osnovnošolcev zagotovo dobra 
popotnica za nadaljnje šolanje in da je občina
lahko ponosna, da ima toliko uspešnih učencev. 

Iz OŠ Medvode je nagrado prejelo štirinajst
učencev, ki so bili odlični vsa leta šolanja: 
Tinkara Bizjak, Eva Erzin, Pia Hožič, Nika
Janežič, Špela Jesihar, Žiga Mlinar, Eva
Močnik, Jan Perme, Tamara Vučko (ome-
njeni so bili nagrajeni tudi za zlato priznanje
na tekmovanju za angleško bralno značko),
Klemen Babnik, Dominik Čarman, Tilen
Kalan, Ines Košenina in Kaja Okršlar. Iz
OŠ Pirniče je nagrado za odličen uspeh preje-
lo dvanajst učencev: Špela Bohinc, Tina Her-
nec, Petar Jukić, Lana Kopač, Eva Kupri-
vec, Ana Pevec, Kristina Sešek (tudi za zlato
priznanje za raziskovalno nalogo Kaj veš o
sladkorni bolezni), Patricija Šafranič, Ana
Marija Šetina, Žiga Šmelcer (tudi za zlato
Stefanovo priznanje), Patrik Tomažič in
Maša Žavbi. Iz OŠ Preska je bilo za odličen
uspeh nagrajenih osem učencev: Matevž Bar-
le, Nika Kastelec, Nina Kozamernik, Anja
Lah (tudi za zlato Proteusovo priznanje, zlato
priznanje iz astronomije in zlato priznanje za
raziskovalno nalogo Kaj veš o sladkorni bolez-
ni), Eva Šarec, Tilen Velej (tudi za zlato pri-
znanje za raziskovalno nalogo iz fizike), Blaž
Zgaga in Mojca Zupančič (tudi za zlato Pro-
teusevo priznanje in zlato priznanje iz logike).
Poleg tega so bili nagrajeni še: Jure Žavbi za
zlato Pregljevo priznanje, Erika Bizant in
Tjaša Zadnikar pa za zlato priznanje za razis-
kovalno nalogo Kaj veš o sladkorni bolezni. Iz
OŠ Simona Jenka Smlednik je bilo nagrajenih
sedem učencev: Jaka Ciperle, Žan Janhar,
Žiga Jeraj, Simon Skok in Valerija Žebovec
za zlato priznanje pri turističnem projektu Tu-
rizmu pomaga lastna glava, Manca Šilar za
odličen uspeh v letih šolanja in Anja Žavbi

Kunaver za odličen uspeh v letih šolanja, zla-
to Cankarjevo priznanje in zlato priznanje na
tekmovanju za angleško bralno značko. Iz VIZ
Frana Milčinskega Smlednik je bil po sklepu
konference strokovnega zbora za najbolj
uspešnega učenca izbran Robert Mlinar. Le-
tos je župan prvič nagradil tudi učenko iz med-
voške občine, ki pa je obiskovala OŠ Trnovo.
Za odličen uspeh v letih šolanja in zlato pri-
znanje na tekmovanju za angleško bralno znač-
ko nagrado dobila Kristina Žnidaršič.

Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu
Sotočja in želimo, da bi bili nagrajenci tudi v
nadaljevanju šolanja tako uspešni. Za komen-
tar pomena podeljevanj občinskih priznanj
smo vprašali Martino Kutnar, ravnateljico
OŠ Pirniče, ki je povedala: ”Pomembno je, da
dajemo poudarek temu, da znanje gradi tudi
svet naprej. Pomembno je tudi to, da v Medvo-
dah pokažemo, da imamo kar nekaj uspešnih
osnovnošolcev, ki potem svoje šolanje nadalju-
jejo na srednjih šolah in na fakultetah. Vsi nji-
hovi dosedanji uspehi so morda tudi obveza, da
vendarle čez nekaj let Medvodam vrnejo ne-
kaj, kar bodo sami ustvarjali in naredili. Seve-
da pa ti uspehi še niso garancija za uspešnost
tudi naprej.” 

Kaj so povedali uspešni učenci?
Anja Žavbi Kunaver:

”V spričevalu imam vsa
leta same petke, niti ene
štirke, kar mi veliko po-
meni, poleg tega pa mi
veliko pomeni tudi zlato
Cankarjevo priznanje.
Trudila sem se, sprem-
ljala med poukom. Poleg
tega sem tudi športnica,
tako da je treba čas do-

bro razporediti. Ti uspehi so zame motivacija,
ker vem, da sem sposobna biti uspešna v šoli.
Še naprej se bom trudila, da bi mi šlo čim bo-
lje, če pa mi kdaj ne bo šlo, se bom spomnila,
kako je bilo v osnovni šoli in da mi je tam

uspelo. Vpisala sem se na Gimnazijo Šiška,
športni oddelek.”

Nina Kozamernik:
”Če poslušaš pri pouku,
je doma učenja manj. Če
ti ne gre, pa je treba tudi
doma vložiti več truda.
Če si priden, ti uspe.
Splača se potruditi, ne
samo za uspeh, dobiš
tudi učne navade, večje
možnosti za naprej. Šo-
lanje bom nadaljevala na

škofijski klasični gimnaziji, razmišljam pa o
študiju kemije, matematike.”

Jure Žavbi: ”Dobil
sem zlato priznanje na
področju kemije, kar je
zame velik uspeh. Za-
hvala gre tudi učiteljici,
ki mi je pomagala pri
pripravi. Pripravljali
smo se dva meseca,
sploh zadnji teden sem
bil ves čas pred knjigami
za kemijo. Ta predmet

imam najrajši. Zanimivo je, kako se vežejo
atomi in podobno. Poleg tega sem tudi odličen
učenec, tako da upam, da bom prihodnje leto,
ko bom zaključil osnovno šolo, znova na spre-
jemu pri županu.” 

Anja Lah: ”Precej se
je treba učiti in nadgra-
diti znanje, ki ga dobiš
med poukom. Za tekmo-
vanja se je potrebno še
posebej potruditi. Želim
vedeti veliko stvari in
kar me je zanimalo, sem
se v to še bolj poglobila
in se učila. Ne učim se
samo zaradi uspeha, 

tekmovanj. Truditi se bo treba tudi še naprej.
Vpisala sem se na škofijsko gimnazijo.”

Maja Bertoncelj
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Mladi

Medvode - Včeraj se je v Jedru zaključila desetdnevna arhitekturno-
likovna delavnica, ki je povezala študente arhitekture, komunikologije in
antropologije. Spoznali so se pri projektu Susjed, upali svjetlo (Sosed,
prižgi luč), v sklopu katerega so zadnjo zimo v Sarajevu izdelovali svetil-
ke iz neuporabnih materialov, kmalu za tem pa so začeli razmišljati o no-
vem projektu, ki so ga poimenovali Projekt št. 2. Priprave so se začele že
pred štirimi meseci z risanjem načrtov, zbiranjem materiala in iskanjem
sponzorjev. Projekt je potekal pod okriljem Mladinskega centra Medvo-
de, saj ga je finančno podprl in študentom nudil prostore Jedra. Delavni-
ca je povezala 25 študentov iz Medvod in Ljubljane z okolico, med njimi
je bil tudi gost iz Sarajeva. Deset študentov je na delavnici sodelovalo vse
dni. ”Ustvarjali smo iz lesa. Dobili smo ga na kosovnem odpadu in pri
sponzorjih. Zgradili smo skulpturo iz lesa: oblikovali smo vse štiri osnov-
ne like tetris in kocke, ki smo jih pobarvali in poslikali. Bistveno pa je, da
se to skulpturo, ki bo poleti pred Jedrom, pozimi pa v njem, da transfor-
mirati. Kocke je možno zložiti kot oder, scenografijo, stopničke za zma-
govalce, omare, mize, stole, fotelje ... Skratka, to je velik tetris, iz katere-
ga lahko delaš, kar ti da domišljija,” je povedala koordinatorica projekta
Katja Škorič. V kaj vse je možno zložiti kocke, so študentje pokazali tudi
na včerajšnji zaključni prireditvi. Predstavili so še potek delavnice ter pri-
kazali videofilme in fotografije, ki so nastale ob tem.        Ana Hartman

Projekt št. 2
Pod tem naslovom je v Jedru potekala arhitekturno-likovna delavnica, na kateri so študentje

zgradili skulpturo iz lesenih kock.

Pirniški učenci poslikali kajak

Zg. Pirniče - Tacenske brzice bodo med 8. do 12. septembrom gos-
tile najboljše kajakaše in kanuiste sveta. Ob svetovnem prvenstvu v 
kajaku in kanuju na divjih vodah poteka tudi ekološki projekt, v sklopu
katerega so učenci 23 osnovnih šol, med njimi tudi OŠ Pirniče,
poslikali kajake. Pirniški učenci so v barve odeli dva kajaka, ki bosta
skupaj z drugimi med 15. avgustom in 15. septembrom razstavljena v
večjih slovenskih mestih, v času tekmovanj pa v Tacnu.             A. H.

Zvezki in igrače za revnejše vrstnike
Zg. Pirniče - Osnovna šola Pirniče se je junija pridružila akciji 

Pokloni zvezek, s katero slovenska Karitas želi zbrati zvezke za osem 
tisoč socialno ogroženih otrok. Pirniški učenci so za revnejše vrstnike
zbrali prek sto velikih zvezkov, vsakemu so priložili sporočilo s pri-
jateljskim pozdravom, lepo mislijo, risbico ali verzom. Poleg tega jim
namenili še tri velike škatle igrač.                                          

A. H.

OŠ Medvode ima talent
Medvode - Tako kot lani so tudi letos na Osnovni šoli Medvode na pred-

zadnji šolski dan pripravili šolsko olimpijado. Tokrat je potekala pod na-
slovom OŠ Medvode ima talent, sestavljena pa je bila iz športnega in dru-
žabnega dela. V športni dvorani so se učenci od 5. do 9. razreda pomeri-
li v metanju trojk, namiznem tenisu, hokeju, nogometu, odbojki in meta-
nju balincev, nato pa so se predstavili še mladi talenti. Med dvajsetimi na-
stopi so prevladovali plesni in pevski, nekaj je bilo tudi igranih prizorov.
Tako športnike kot talente so na tribunah navdušeno spodbujali vrstniki,
komisija pa je pridno beležila točke. Na koncu jih je največ zbral 7.b, ki si
je tako prislužil prehodni olimpijski pokal. ”Glavni namen prireditve je bil
druženje in prijeten zaključek šolskega leta. Učenci so se trudili, čutiti je
bilo tekmovalnost, čeprav poudarjamo olimpijsko misel, da je važno so-
delovati in ne zmagati,” je povedala glavna koordinatorka prireditve Dar-
ja Zaplotnik. Kot pravi, bo prireditev zaradi dobrega odziva postala tra-
dicionalna, vsako leto pa jo bodo popestrili s kakšno novostjo: ”Lani so
šolsko olimpijado zaznamovale ustvarjalne delavnice ter zabavne in šta-
fetne igre, letos smo dodali talente, prihodnje leto bo koncept bržkone spet
malce drugačen. Sicer pa s to prireditvijo želimo v prihodnje povezati
celo šolo in nastope omogočiti vsem učencem od prvega razreda dalje,
poleg tega pa bi jo radi odprli za javnost.”                        Ana Hartman

Učenci so se pomerili tudi v metanju balincev. 

Poslikava lesenih kock, ki jih je možno zložiti v različne uporabne predmete.
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Tiskarna Pleško d.o.o.
tiskarna · grafi ~ni studio · knjigoveznica

www.tiskarna.net · info@tiskarna.net
Barletova 4, 1215 Medvode, Slovenija 

Tel.: +386 1 36 25 200; Fax: +386 1 36 25 222

40-letna 

tradicija

Za vas izdelamo po naro~ilu:
knjige, brošure, revije, koledarje, plakate, 

letake, vizitke, mape, zloženke, vabila, 
kataloge, kuverte, bloke, dopise ...

Sodobnost, Odtisnjena 
za Prihodnost!
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.
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Vrt

Mehiška kumarica v domovini
uspeva kot trajnica, pri nas pa jo
gojimo kot enoletnico, podobno
kot običajne kumare. Listi so za
kumare značilne srčaste oblike,
spodnja stran je prekrita z dlačica-
mi. V zalistju se pojavijo majhni
rumeni trobentasti cvetovi. Plodo-
vi so zanimivi, spominjajo na mi-
niaturne lubenice. Krasijo jih ze-
lene proge na temno zeleni podla-
gi. So podolgovati, okroglasti in
dolgi do pet centimetrov. Njihov
okus spominja na okus kumar, le
da je rahlo bolj kiselkast zaradi lu-
pine ploda. Vzgoja mehiških ku-
maric je popolnoma enaka kot
vzgoja naših običajnih kumar. Te
kumarice so manj občutljive na
nizke temperature, zato jih lahko
sadimo na prosto nekoliko prej.
Priporočljivo je, da sadike vzgoji-
mo v zaščitenem prostoru in jih
nato po nevarnosti pozebe presa-
dimo na prosto. S tem zagotovimo
zgodnejši in obilnejši pridelek.
Kumarici moramo zagotoviti tudi
približno dva metra visoko mreža-

sto oporo, po kateri se lahko vzpe-
nja. Potrebuje veliko vode ter pro-
pustna tla, bogata z organsko
snovjo. Lepo uspeva na sončnih

legah. Mehiška kumarica ne po-
zna bolezni in škodljivcev. 

Zanimivi plodovi nimajo velike
hranilne vrednosti, saj so povečini

sestavljeni iz vode. Odlični so za ku-
hanje, lahko jih vlagamo v kis, ena-
ko kot običajne kumare. Lahko pa
jemo tudi surove.     Rok Kogovšek

Mehiška kumarica hit v ZDA
Mehiška kumarica (Melothria scabra) je zanimiva zelenjava, ki je na naših vrtovih ne srečujemo pogosto,

medtem ko je v ZDA pravi hit. Kot že ime pove, je doma iz Mehike in Srednje Amerike. Bujna rast 
in izredna plodnost tej nenavadni rastlini povečuje priljubljenost.

Plodovi mehiške kumarice so odlični za kuhanje, lahko jih vlagamo ali pa jih pojemo surove. 
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Ljudje in dogodki

Žlebe - Turistično društvo Žlebe-Marjeta je na državni praznik, 25. ju-
nija, ljubitelje narave in zgodovine že šestič zapored povabilo na Pohod
po poteh roparskih vitezov. Večina od približno 140 pohodnikov se je na
pot odpravila izpred osnovne šole v Preski, nekaj pa se jim jih je
pridružilo tudi na poti proti sv. Marjeti v Žlebeh.

Pod cerkvijo je udeležence pohoda čakalo okrepčilo in pravi vitezi -
roparji, ki so po Polhograjcih strašili pred šeststo in več leti. Po nekaj
minutah za oddih so skupaj nadaljevali pot do arheološkega najdišča na
Gradišču, kjer je v srednjem veku stala utrdba, v kateri naj bi ti vitezi
prebivali. Turistično društvo Žlebe-Marjeta je tam postavilo in ob tej
priložnosti odkrilo informativno tablo, ki mimoidoče poučuje o
raziskavah, ki jih je opravil Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete
v Ljubljani, in zgodovinskem pomenu tega dela obronkov Polhograjskih
dolomitov. Pot jih je nato vodila na Jeterbenk, od tam pa do cerkvice sv.
Jakoba na Petelincu in do končne postaje pri kmetiji Branovec, kjer so
se okrepčali.

O roparskih vitezih kroži veliko legend. Ena od njih je tudi ta, da so
svoje zasledovalce poskušali prelisičiti tako, da so podkve na kopitih
svojih konj obrnili v napačno smer. Marko Vidmar iz turističnega
društva ji ne verjame najbolj. ”Dvomim, da bi konji lahko normalno
hodili narobe podkovani. Poleg tega bi tisti, ki dobro poznajo konjski
kas, iz sledov ukano hitro razbrali, saj konj pri hoji naprej noge premi-
ka drugače, kot če hodi ritensko. Mislim, da so si ljudje to preprosto
izmislili,” pravi. 

TD Žlebe-Marjeta pohodnike vsako leto preseneti s kakšno novostjo.
Te bodo tudi prihodnje leto, a Vidmar o njih še ne želi govoriti. Da jih
boste videli, se boste morali naslednjega pohoda udeležiti kar sami.

Peter Košenina

Člani turističnega društva Žlebe-Marjeta so se oblekli v verodostojna oblačila ter
udeležence pohoda tako pripeljali korak bliže srednjemu veku.

Roparski vitezi izpod Jeterbenka
Na Gradišču nad cerkvijo sv. Marjete v Žlebeh so arheologi pred leti potrdili prisotnost utrdbe, 

ki pripovedim o roparskih vitezih poznega srednjega veka daje zgodovinske temelje.

Mirnejše roke medvoških lovcev
Zavrh - Na dan državnosti je lovska družina Šmarna Gora na svojem

strelišču v Zavrhu priredila Pokal občine Medvode. Strelskega tek-
movanja so se poleg Šmarnogorcev udeležili še tekmovalci lovske
družine Medvode, ki so imeli letos mirnejšo roko. 

Prirejanje tekmovanja vsako leto prevzame druga lovska družina in
letos je bila na vrsti LD Šmarna gora. Osemnajst tekmovalcev je
nastopilo v dveh disciplinah - streljanju na glinaste golobe z lovsko ši-
brovko in streljanju na tarčo z malokalibrsko lovsko puško. Strelce so
po starosti razdelili v tri kategorije: člane, veterane in superveterane. 

Na občinskih tekmah ima organizator očitno manj športne sreče, saj
kar štirje letošnji prvaki prihajajo iz LD Medvode. V streljanju na gli-
naste golobe je to Rajko Andrijašič, v streljanju z malokalibrsko puško
pa so prvaki postali Jani Mrak, Lovro Korošec in Rajko Knific. Do-
mača prvaka sta v streljanju na glinaste golobe postala Franci Barbič
in Bahrudin Jusufovič.                                             Peter Košenina Lovci so se pomerili tudi v streljanju na glinaste golobe.

Kegljali za odprto 
prvenstvo Medvod

Medvode - Kegljaški klub Hidro Medvode
je organiziral 16. odprto prvenstvo Medvod
v kegljanju za članice in člane, ki je  štelo za
7. Košmrljev memorial. V dvanajstih tekmo-
valnih dneh je nastopilo 211 tekmovalcev iz
vse Slovenije. Z rezultatom 641 kegljev je
zmagal Ljubljančan Primož Pintarič, ki na-
stopa za Zadar. Najboljši domačin je bil De-
jan Janderlič s 592-timi podrtimi keglji. Pri
ženskah je slavila Prevaljčanka Majda Ver-
bole z rezultatom 578 kegljev, najboljša do-
mačinka je bila na četrtem mestu Vida Že-
rovnik s 526 podrtimi keglji.              M. B.
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Nasvet

Medvode - Ekipa Zdravstvenega doma Med-
vode pod vodstvom višje medicinske sestre
Sonje Žura dvakrat letno organizira test hoje
na dva kilometra, ki je v prvi vrsti namenjen
občankam in občanom Medvod vseh starosti.
Prvi test v tem letu je bil v začetku junija, ude-
ležilo pa se ga je tudi veliko starejših. O tem,
kakšna in kako intenzivna rekreacija je primer-
na za starejšo populacijo in kako se športnih
aktivnosti lotiti v poletnih mesecih, je v pogo-
voru več povedal asist. mag. Rajko Vajd, dr.
med. spec, direktor ZD Medvode.
Športno udejstvovanje je primerno za vse, a
treba je upoštevati sposobnosti vsakega po-
sameznika. Na kaj naj bodo pozorni starej-
ši, ki so se morda po nekaj letih športnega
neudejstvovanja odločiti za gibanje?

”Znano je, da je za ohranjanje vitalnosti člo-
veka in njegovo zdravje potrebna telesna aktiv-
nost vsak dan. Priporočena je za ljudi vseh sta-
rosti in tudi za kronične bolnike. Zaradi široke-
ga spektra najrazličnejših bolezni je težko pav-
šalno predpisati obliko telesne vadbe, zato je
najbolje, da se vsak bolnik najprej posvetuje z
izbranim osebnim zdravnikom o načinu in vr-
sti rekreativno-športnih aktivnosti. Zdravstve-
ni domovi organizirajo tudi predavanja na to-
vrstno tematiko, kjer lahko dobijo posamezni-
ki koristne informacije o zdravi telesni vadbi.
Telesno aktivnost je treba prilagoditi vsakemu
posamezniku, za krepitev zdravja je potrebna
redna in pogosta telesna vadba, kajti le tako
bomo dosegli pozitivne učinke na telesno in
duševno zdravje. Ne smemo pozabiti, da ima
redna in ustrezna telesna vadba tudi pozitivne
psihološke učinke. 

Za starejše, do sedaj neaktivne posameznike
so najprimernejše aktivnosti hoja, plavanje in
kolesarjenje, torej telesne aktivnosti, pri kate-
rih je udeleženo čim več mišičnih skupin za
krepitev moči in vzdržljivosti celotnega tele-
sa.” 
Kaj to pomeni v dolžini trajanja vadbe?

”Posameznik mora telesno aktivnost prilago-
diti trenutni fizični sposobnosti, ki pa se bo s
časom in rednostjo vadbe povečevala. Posebno
pozorni morajo biti bolniki z boleznimi srca in
ožilja ter bolniki s sladkorno boleznijo. Ti si

morajo pred pričetkom pridobiti navodila o vr-
sti in intenziteti telesne vadbe pri izbranem in-
ternistu, kardiologu ali osebnem zdravniku.
Trajanje aktivnosti pa je odvisno od vrste tele-
sne aktivnosti. Ker smo v poletnih mesecih, je
treba poudariti, da poletne rekreativne dejav-
nosti omejimo na zgodnje jutranje ali pozno
popoldanske ure, saj so temperature sredi dne-
va neprimerne za telesne aktivnosti.”
Omenili ste poletne mesece. V tem času je še
posebno pozornost treba nameniti zado-
stnemu vnosu tekočine v telo?

”Ob telesni aktivnosti se povečajo potrebe po
tekočini, ki jo moramo med aktivnostjo ali po
njej nadomestiti. V eni uri telesne aktivnosti
lahko z znojenjem izgubimo od nekaj deset de-
cilitrov do dva litra tekočine. Če tega ne nado-
mestimo, pride do dehidracije in do zdravstve-
nih zapletov (vročinski udar, kolaps), zato je
zelo pomembno, da izgubljeno tekočino nado-
meščamo. Z znojem ne izgubljamo samo vode,
izgubljajo se tudi elektroliti. Zato so ob inten-
zivnejši telesni aktivnosti priporočeni komer-
cialno pripravljeni izotonični športni napitki.”
Za nekoga, ki gre npr. na Osolnik, verjetno
ni dovolj, da vzame s seboj zgolj kakšno ja-
bolko ali bombon, kot starejši radi rečejo,
da je to zanje dovolj?

”Tako je. Ob večjih naporih, kar enourna
hoja v hrib je, je treba nadomeščati tekočino.
Najboljši so že omenjeni izotonični športni na-
pitki, ki poleg elektrolitov vsebujejo tudi oglji-
kove hidrate, ki nam služijo kot gorivo za mi-
šice in telo. Tudi jabolko in bombon vsebujeta
ogljikove hidrate, a ob tem ne smemo pozabiti
na nadomeščanje tekočine. Poudariti je treba,
da imajo starejši ljudje slabše zaznavanje ob-
čutka za žejo in morajo aktivno razmišljati o
vnosu zadostne količine tekočine. Tega se mo-
rajo zavedati tudi svojci starejšega rekreativca
in ga na to opozarjati.” 
Poletje je čas za dopust. Kako v tem času
skrbeti za svoje zdravje?

”Tudi na dopustu je treba skrbeti za zdravje.
Pametno je treba razporediti telesne aktivnosti,
pomembno pa je tudi varno sončenje. Pogosto
posamezniki v obilici prostega časa, ki se jim
ponudi na dopustu, pretiravajo s telesno aktiv-

nostjo, saj hočejo nadoknaditi vse zamujeno.
Zato tudi tu veljajo vsa omenjena navodila.

Bolniki morajo s seboj vzeti vsa zdravila, ki
jih redno jemljejo. Starši za otroke vzamejo si-
rup ali svečke paracetamola, ki jih uporabijo v
primeru visoke telesne temperature. Pogosto
zahtevana najrazličnejša zdravila ”za vsak slu-
čaj” se žal v breme zavarovalnice ne smejo na-
pisati in tudi najbolje je, da vam ob novonasta-
li zdravstveni težavi zdravilo predpiše dežurni
zdravnik v kraju dopustovanja, po pregledu va-
ših težav.”                            Maja Bertoncelj

Nasveti za rekreacijo poleti
V vročih poletnih mesecih moramo biti še posebej pozorni na zadosten vnos tekočine. 

Na rekreacijo se odpravite v jutranjih ali večernih urah.

V poletnih mesecih moramo biti še posebej pozorni
na zadosten vnos tekočine med športno aktivnostjo.
(Slika je simbolična)

Na testu hoje 103 udeleženci
Na testu hoje na 2 km, ki je potekal 5. ju-
nija, so bili 103 udeleženci, od tega 66
žensk in 37 moških. Najstarejša udele-
ženka je bila stara 81 let, najstarejši ude-
leženec pa 83 let. Izmerili so 111 krvnih
tlakov, 25 je bilo povišanih, 107 krvnih
sladkorjev, 43 je bilo povečanih (najver-
jetneje posledica, da udeleženci niso bili
na tešče) in 107 holesterolov, 30 je bilo
povečanih. Veliko udeležencev je izkori-
stilo tudi možnost pridobitve znanja o te-
meljnih postopkih oživljanja in praktične
vadbe na lutki. 
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Sp. Senica - V Južni Afriki se končuje sveto-
vno nogometno prvenstvo, dogodek, ki mesec
dni zaznamuje praktično ves svet. Zaznamoval
je tudi Slovenijo, še posebej, ker je na njem ig-
rala slovenska reprezentanca. To je bil tudi raz-
log, da so na prvenstvo odšli številni slovenski
navijači, tudi iz medvoške občine jih je bilo
nekaj. Med njimi je bila Andreja Kunstelj iz
Sp. Senice.
Kdaj je padla odločitev, da greš v Južno Af-
riko na svetovno nogometno prvenstvo?

”Ko je Slovenija zmagala na povratni tekmi
dodatnih kvalifikacij. Najprej je bilo to bolj v
šali, na koncu pa smo se odločili, da res gremo.
Kmalu po novem letu smo rezervirali vstopni-
ce za dve tekmi, nato pa še letalske karte. V
Južno Afriko smo šli v lastni režiji. Bila sem v
skupini enajstih kot edina Medvoščanka. Dva
sta bila še iz Štajerske, preostalih osem pa z
Godešiča, od koder je moj fant Nejc in kjer
imam tudi stare starše.”
Si tudi sicer nogometna navdušenka?

”Rada spremljam nogomet. Fant ga igra že
vrsto let, igram pa ga tudi sama. Pridružila sem
se ekipi na Godešiču, kjer se dekleta in žene
vsako pomlad pripravljajo na medsebojno tek-
mo, ki smo jo imele junija. Nogomet je super
rekreacija tudi za ženske.”
Če se vrneva nazaj v Afriko. Kaj si vzela s
seboj, kaj so priporočali?

”Na Južno Afriko smo se kar dobro pripravi-
li. Vedeli smo, da bo zima, in s seboj vzeli kar
veliko oblačil, pa še jih je bilo skoraj premalo.
S seboj smo imeli tudi priporočena zdravila.
Opozarjali so nas, da odhajamo v nevarno dr-
žavo in da so pogoste kraje. Moram pa reči, da
sploh nisem imela občutka, da bi bilo nevarno,
da bi me kje napadli ali okradli. Je pa res, da
so nama s fantom iz sobe ukradli dvesto evrov.
To se ti sicer lahko zgodi kjerkoli. Seveda ne
smem pozabiti na naglušnike, ki so nam jih
prav tako priporočili, da jim moramo vzeti s
seboj. Prodajali so jih tudi pred stadionom. Jih
pa sploh nismo potrebovali. Vuvuzele niso
tako glasne, kot se slišijo po televiziji.”
Kakšna so bila tvoja pričakovanja pred od-
hodom?

”Zelo sem se veselila, nisem pa imela jasne
slike, jasnih pričakovanj. Če pa že, so bili to
revni temnopolti lačni otroci. Presenetilo me
je, ker potem ni bilo tako. Seveda je veliko rev-
ščine, je pa tudi veliko lepih hiš, krasno morje
in obala. Ponekod sploh ne bi rekel, da si v Af-
riki.” 
Kaj pa nogometna pričakovanja?

”Vsem sem pred odhodom govorila, da si
najbolj želim, da bi Slovenija zadela, da bi na
stadionu doživela to evforijo. Ko sem dočaka-
la prvi gol, so mi kar solze tekle.”

To je bilo na tekmi z ZDA. 
”Tako je. To je bila naša prva tekma, ki smo

si jo tam ogledali. Tekmo z Alžirijo smo gle-
dali še doma. V Južno Afriko smo odpotovali
16. junija popoldne. Leteli smo iz Benetk v
Amsterdam, nato v Kenijo v Nairobi in od tam

v Johannesburg. Že takoj na letališču je bilo
čutiti vzdušje nogometnega prvenstva. Zvoke
vuvuzel je bilo slišati na vsakem koraku. Z le-
tališča smo se z najetim kombijem odpeljali do
apartmaja v bližini Pretorie. Naslednji dan je
bila tekma z Ameriko. Priprave nanjo so se za-
čele že nekaj ur prej, predvsem v smislu, da
smo se uredili kot navijači. Tekma se je začela
ob štirih, pri stadionu smo bili ob enih. Promet
so imeli dobro urejen. Z najetim kombijem
smo se pripeljali do velikih parkirišč, od koder
so do stadiona ves čas vozili avtobusi. Na vsa-
kem križišču so prodajali zastave. Slovenskih
niso imeli prav veliko, je pa na splošno v času
svetovnega nogometnega prvenstva v Južni
Afriki vihralo toliko slovenskih zastav, kot jih

v Sloveniji, mislim, da ne bo nikoli. Že nekaj
ur pred tekmo je bilo na stadionu zbranih kar
veliko navijačev. Tudi mi smo skrbeli za dobro
vzdušje. Predstavljali smo Slovenijo, peli
”Kdor ne skače ni Sloven’c”. Prepoznavni smo
bili po črkah Slovenija in snemale so nas tudi
tuje televizije.”
Omenila si mi zanimiv dogodek, ki se je
zgodil pred tekmo z ZDA?

”Pred tekmo so pred stadionom dvoboje ime-
li tudi navijači, ki so se pomerili v različnih ig-
rah. Ne vem sicer, kdo je bil organizator, a po-
tekala je tudi tekma v malem nogometu med
slovenskimi in ameriškimi navijačicami. Mene
takrat žal ni bilo tam, so pa iz naše skupine iz-
brali tri kolegice, ki so potem premagale Ame-

Navijali so brez vuvuzel
Andreja Kunstelj, dekle z naslovnice, je za slovensko nogometno reprezentanco navijala v Južni Afriki. 

Skupina enajstih slovenskih navijačev je bila prepoznavna po črkah z napisom Slovenija. 
Črko V ima v rokah Andreja Kunstelj.

Obiskali so tudi slovenske nogometaše.
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ričanke. Vzdušje je bilo super. Ameriški navi-
jači so bili zelo samozavestni, oblečeni so bili
tudi v njihove znane osebnosti. Kar veliko je
bilo na primer Elvisov. So se pa meni osebno
zdeli manj prevzeti kot Angleži. Angleških na-
vijačev je bilo res ogromno in ko so na tribu-
nah začeli navijati, je bilo to nekaj neverjetne-
ga. Takrat ni bilo smisla, da bi se Slovenci, ki
smo bili v manjšini, sploh kaj drli. Smo se pa
oglasili, ko so oni malce utihnili in takrat se nas
je slišalo. Po obeh tekmah smo bili vsi dva dni
hripavi. Tudi navijači smo dali vse od sebe.”
Ste navijali z vuvuzelami?

”Ne, sem jih pa nekaj kupila za spomin. Cena
bolj kvalitetne je bila okrog deset evrov. Sicer
pa na stadionu vuvuzele niso bile tako moteče.
Zanimivo pa je tudi, da nanje sploh ni enostav-
no trobiti.” 
Kako je bilo biti navijač Slovenije, ki proti
ZDA vodi z 2 : 0?

”Na stadionu je bilo noro. Presenetilo me je,
da se je tako dobro videlo na travnato površino.
Sedežnega reda ni bilo in si lahko hodil sem in
tja. Ko smo vodili za dva zadetka, nas je preli-
vala kurja polt in skorajda smo jokali. Peščica
Slovencev se nas je veselila, Američani pa so
nas tisti čas lahko le nemočni gledali.” 
Ste se morda srečali s slovensko reprezentan-
co?

”Slišali smo, v katerem hotelu v Johannesbur-
gu so nastanjeni in vodič nas je peljal tja. Na
vhodu smo srečali Marka Šulerja, ki nas je pova-
bil naprej. Zelo so bili prijazni. Zmotili smo jih
za nekaj trenutkov, z nami so se slikali, se pod-
pisovali. Zaželeli smo jim srečo, jim čestitali za
dobre nastope in se poslovili.”
Do tekme z Anglijo ste imeli nekaj dni časa za
oglede.

”Ogledali smo si Johannesburg, ki je ogromno
mesto. Ima 6,2 milijona prebivalcev, leži pa na
nadmorski višini 1700 m. Peljali smo se mimo
hiše Nelsona Mandele. Vodič je dejal, da se veli-
kokrat sprehaja zunaj, se pogovarja z ljudmi. Mi
ga nismo videli. Sicer pa so skoraj vse hiše,
zgradbe v mestu varovane z ograjo, žicami. Vid-
ni so napisi, da je objekt varovan. V mestu sta dva
visoka stolpa, ki mesto za lažjo orientacijo delita
na severni in južni del. Za najrevnejšo četrt velja
Soweto, kamor so v obdobju apartheida selili črn-
ce. Revščina je vidna na vsakem koraku. Ljudje
živijo v barakah, po tleh je polno odpadkov.”
Kam ste šli iz Johannesburga?

”V Porth Elizabeth na drugo tekmo, ko so
naši igrali z Anglijo. Upali smo na najboljše,
na koncu pa se je zgodil najslabši scenarij. Ko
so nam povedali, da so ZDA na drugi tekmi
skupine zadele v zadnji minuti, smo bili kar
potrti. Po tekmi smo še nekaj časa ostali na
stadionu. V spominu so mi ostali mali fantki,
domačini, ki so hodili po stadionu in pobirali
ostanke hrane, pijače, ki so jih pustili navijači.
Zelo so bili veseli, če so kaj našli.” 
Po tej tekmi ste imeli še teden dni za spozna-
vanje države.

”Ogled svetovnega nogometnega prvenstva
smo združili z ogledom države. Skupaj smo
prevozili 3200 kilometrov. Na cestah ni bilo
gneče, precej manj kot pri nas. Ceste so dobre,
najmanj dvopasovne, vozi pa se po levi, tako
kot v Angliji. Iz Port Elizabetha smo šli proti
Cape Townu, od koder smo potem leteli do-
mov. V tem delu smo se kopali v Indijskem

oceanu. Morje je sicer imelo pod dvajset sto-
pinj, tako da sem imela deset minut kopanja
kar dovolj. Zaradi zelo visokih valov pa je bilo
kopanje v morju pravi užitek. Šli smo tudi do
najbolj južne točke, ki pa ni Rt dobrega upanja
kot marsikdo misli. Najbolj južna točka je 150
km oddaljeni Cape Agulhas in tam je zelo pi-
halo. V samem mestu Cape Town pa smo si
ogledali nekaj znamenitosti, med katerimi je
tudi mizasta gora.”
Kakšna je bila hrana?

”Fantje so bili navdušeni nad ”steaki”. Po-
skusili smo tudi krokodilje, nojevo meso in
meso od bivola. Ni bil nič posebnega, kot da bi
bil malce bolj pust puran. Jedli smo v restavra-
cijah, hrana in pijača je v povprečju cenejša kot
pri nas. V restavracijah so bili več ali manj

samo turisti, edino v restavracijo s hitro pre-
hrano je prišel kakšen domačin.” 
Torej, v čem ti je Južna Afrika ostala naj-
bolj v spominu?

”Trenutno po nogometu. Me je pa tudi sicer
navdušila. Bi šla še v kakšno drugo afriško dr-
žavo. Ljudje so bili zares prijazni.” 
Svetovno nogometno prvenstvo bo čez štiri
leta v Braziliji. Te mika?

”Imamo dobre možnosti. V Pretorii smo spo-
znali brazilske novinarje, ki so bili nastanjeni
zraven nas. Izmenjali smo si podatke in rekli so
nam, da naj pridemo na prvenstvo. V šali smo
se pogovarjali, da pa bi res šli. Nikoli ne veš.
Upam seveda, da se bo na prvenstvo uvrstila
tudi naša reprezentanca.” Maja Bertoncelj, 

foto: arhiv Andreje Kunstelj

Motoriste preganjalo slabo vreme
Medvode - Tudi letos so člani Moto Road Racing kluba Medvode pripravili tradicionalno

srečanje motoristov. Tokrat je bilo že desetič zapored, organizatorji pa niso imeli sreče z vre-
menom, saj je okoli tisoč motoristov, ki so prišli v Medvode iz Slovenije in tujine večino časa
močil dež. ”Žal smo zaradi slabega vremena morali odpovedati tradicionalne motoristične
igre, prav tako promenadno vožnjo. Smo pa imeli dober glasbeni program, prav tako je bilo
živahno ob šanku,” je povedal predsednik kluba Rok Rotar. V. S.

Ker je bila vremenska napoved slaba, v Medvode letos ni prišlo toliko motoristov kot zadnja leta.

Objekti so ograjeni z žicami.



Smlednik - Golfsko igrišče v Smledniku je
dodobra zaživelo in tam potekajo številni do-
godki. Eden takšnih je bil 1. julija, ko je Smu-
čarska zveza Slovenije pripravila srečanje s po-
krovitelji, opremljevalci, mediji, tekmovalci,
trenerji in drugimi ljubitelji smučanja. Ob tej
priložnosti so tekmovalci podpisali dogovore, ki
urejajo medsebojne pravice in obveznosti. V
Smledniku so bili skorajda vsi najboljši sloven-
ski smučarji, tudi Tina Maze in Petra Majdič.
Slednja je dogovor podpisala že pred časom,
Mazejeva pa po dolgotrajnih pogajanjih prav v
Smledniku. Obe imata status zvezdnice. 

Dogovore so podpisali alpski smučarji, smu-
čarski tekači, smučarski skakalci, biatlonci, de-
skarji na snegu in nordijski kombinatorci. Do-
govor je podpisal tudi medvoški deskar na sne-
gu Izidor Šušteršič, medtem ko Roka Flandra ni
bilo, saj je na pripravah na Mauriciusu. Šušter-
šič se je po premisleku vendarle odločil nadalje-
vati svojo športno pot, čeprav imajo deskarji
tudi pred novo sezono nemalo težav. ”Finančne
težave so pravzaprav že stalnica. Poleg tega smo
še brez trenerja. Upam, da se bo to čim prej ure-
dilo. To so osnove, ki bi jih zveza naši deskarski
reprezentanci, ki je vse prej kot slaba, morala

zagotoviti. Prava podpora nam, v primerjavi z
nekaterimi drugimi panogami, še ni bila izkaza-
na,” je nekaj o težavah povedal Izidor Šušter-
šič, katerega cilj v prihodnji sezoni je svetovno
prvenstvo. ”Priprave na sezono potekajo kot
pretekla leta. Trenutno delam na fizični pripra-
vi, medtem ko imam prve priprave na snegu v
načrtu kasneje, kar pomeni nekje septembra.
Prvo resno tekmo imamo šele decembra,” je še
dodal deskar iz Seničice, ki je srečanje v Smled-
niku izkoristil tudi za druženje z drugimi šport-
niki, medtem ko ga igranje golfa ni prav nič za-
mikalo.                                Maja Bertoncelj

Šport in rekreacija
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Smučarska smetana v Smledniku
Skorajda vsi najboljši slovenski smučarji so dogovore s Smučarsko zvezo Slovenije podpisali 

v prostorih Diners Golf & Country Cluba Ljubljana v Smledniku. 

Tina Maze je bila v Smledniku nasmejana; ob njej levo vodja ekipe Andrea Massi,
desno predsednik SZS Tomaž Lovše.

Izidor Šušteršič (desno) v družbi reprezentančnega kolega Roka Marguča

Medvode - Od 17. do 20. junija je potekala kolesarska dirka Po Slo-
veniji, največja etapna dirka pri nas. Kolesarji so v štirih dneh prevo-
zili 667 kilometrov. Konkurenca je bila najmočnejša doslej in kolesar-

je 14 ekip, od tega tri ProTour (Lampre, Liquigas in Saxo Bank) smo
videli tudi v Medvodah, kjer je bil pri športni dvorani cilj prve etape,
ki se je začela v Kopru. Vreme kolesarjem in obiskovalcem ni bilo na-
klonjeno, največji naliv pa je bil prav v zadnjih kilometrih, ki so jih za-
znamovali številni padci. Zmagovalca je odločil sprint, v katerem je
bil najhitrejši Grega Bole, kolesar ekipe Lampre iz Begunj na Gorenj-
skem, ki trenutno nastopa na Touru. 

”Že pred prihodom v kroge v Medvode smo bili sprinterji, ki smo se
borili za zmago, postavljeni drug za drugim. V dežju in v nalivu je bilo
cestišče zelo nevarno, zato sem bil v začetku zadnjega kroga v ospre-
dju. Zadnji kilometri so bili zares težki. Vrstili so se padci, zdrsi s ce-
ste, tako da sem se malce bolj počasi pripeljal v zavoje. Kljub temu se
mi je vse izšlo, nisem padel in sem ostal v ospredju. Zadnjih petsto
metrov sem se postavil za Boruta Božiča in počakal s sprintom, saj je
pihal veter. Sprintati sem začel slabih dvesto metrov pred ciljem in ve-
del, da nihče iz ozadja ne bo mogel priti mimo. Noge so bile prave,”
je povedal Grega Bole, ki je rumeno majico obdržal tudi v drugi eta-
pi od Ljubljane do Beljaka, v odločilni tretji z Bleda na Krvavec pa je
bil pričakovano najmočnejši Italijan Vincenco Nibali (Liquigas), tret-
ji z letošnjega Gira, ki je postal tudi zmagovalec letošnje slovenske
pentlje. Najboljši Slovenec na dirki je bil osmi Gašper Švab v dresu
kranjske Save.              

Maja Bertoncelj

Grega Bole je v Medvodah konkurente odsprintal v zadnjih metrih in se v nalivu
veselil svoje prve etapne zmage na slovenski pentlji.

Zmaga Boleta v nalivu
Cilj etape kolesarske dirke Po Sloveniji je bil prvič v Medvodah.
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KOLOVOZ, d. o. o., 
Zbilje 95, 1215 MEDVODE

Če iščete RAČUNOVODSKE
STORITVE, smo pravi naslov 

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

Slikovna uganka

Kako dobro 
poznamo našo deželo?

Zdajšnja kriza je marsikoga udarila po
žepu in številni se bodo, žal, primorani po-
leti hladiti v domačem okolju, tudi ob vodi,
ki je na sliki. Kje je nastal posnetek, najbrž
ne bo težko ugotoviti, zato dodajam pod-
vprašanji iz geografije, kje in pod kakšnimi
imeni se ”rojevajo” vode na posnetku? Od-
govore pošljite do konca avgusta na naš na-
slov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj, s pripisom ”za Sotočje”. En
pravilen odgovor bomo izžrebali in ga na-
gradili.

V junijski številki Sotočja smo vas spraše-
vali, kje je brunarica na sliki. Odgovor se
glasi: na koncu Rakovnika v smeri Sore.
Gre za Andrejčkovo hišo. Žreb je določil, da
nagrado, ki vam jo bomo poslali po pošti,
prejme Štefka Jenko iz Zg. Senice. Česti-
tamo. 

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Kolesarji na Katarino
Medvode - V organizaciji Kolesarskega kluba Medvode je 27. junija potekal 12. kolesarski

vzpon z gorskimi kolesi na Katarino, ki je del vseslovenske akcije Slovenija kolesari. Na star-
tu pri OŠ Preska se je zbralo petdeset tekmovalcev, kar je nekaj več kot lani. Pri moških je bil
najhitrejši Tilen Hočevar s časom 17 minut in 6 sekund. Drugi je bil Franci Žnidaršič
(18:54), odličen tretji pa tudi letos Klemen Šimnovec iz Goričan (18:58). Pri ženskah je zma-
gala Škofjeločanka Darja Beguš (30:14) pred Majo Zajec iz Valburge (30:57) in Lidijo
Praprotnik iz Rakovnika (32:14).                                            M. B., foto: Peter Košenina

Medvode - V organizaciji Planinskega
društva Medvode in Občine Medvode sta 4.
julija v sklopu praznovanja občinskega prazni-
ka potekala dva pohoda. Zahtevnejši je bil na
Kurji vrh v Karavankah, lažji pa po Belopešk-
ih jezerih. Udeležilo se ga je veliko število
občanov, ki so uživali v prelepi naravi in
druženju, ki se je, tako kot vsako leto, konča-

lo v Tamarju. Tam je bilo poskrbljeno za hra-
no, pijačo in tudi za glasbo. Na poti proti
domu so se pohodniki ustavili še na Dovjem
in se pri spomeniku Jakoba Aljaža poklonili
temu zavednemu Slovencu, ki se je rodil v
medvoški občini, dolga leta pa je služboval na
Dovjem.

M. B., foto: Matevž Jekler

Planinci tudi pri Aljažu

Pohodniki pri Belopeških jezerih.

Kolesarji so dirkali na Katarino. Med njimi je bil tudi Klemen Šimnovec iz Goričan.



Renault pred javno premiero, ki bo na avto-
mobilski razstavi Mondial 2010 v Parizu,
razkriva svojo oblikovalsko študijo DeZir, ki
znamko vrača k bolj čustvenemu oblikovanju.
Črka Z v imenu DeZir neposredno nakazuje
povezavo z oznako Z.E., oblikovni elementi pa
izražajo napredno tehniko in lahkotnost, torej
naravni lastnosti električnega avtomobila.
Tako vdolbena in grebenasta odprtina za zajem
zraka v prednjem odbijaču in oblika zadnjega
dela v celoto vnašajo lahkotnost, obenem pa
omogočajo vodenje toka zraka, ki hladi bateri-
jo, od prednjega k zadnjemu delu. Študijo naj
bi namreč poganjal sredinsko nameščen elek-
tromotor, kar zagotavlja idealno razporeditev
mase. Litij ionska baterija z zmogljivostjo 24
kWh, ki je vgrajena pokonci za klopjo,
omogoča 160-kilometrski doseg. Za hlajenje
baterije skrbi usmerjen tok zraka, ki od spred-
njega teče k zadnjemu delu, a zanj predvsem

poskrbijo reže za zajem zraka na stranicah av-
tomobila, ki so pod aluminijastimi obrobami.
Pogon je v osnovi enak kot v serijskih elek-
tričnih avtomobilih, a dodelan, tako da največ-
ja moč elektromotorja znaša 110 kW (150
KM), največji navor pa 226 Nm. Baterije je

mogoče polniti na običajen način prek domače
električne vtičnice, celotno polnjenje traja do
osem ur, hitro polnjenje prek vtičnice s trifazn-
im tokom napetosti 400 V omogoča napolnitev
80 odstotkov v le 20 minutah, mogoča pa je
tudi hitra zamenjava baterije. Zaradi povečanja
dosega avtomobila in povečanja zmogljivosti
so se tehnični strokovnjaki posvetili zmanjšan-
ju teže avtomobila. Tako ima DeZir školjko iz
karbonskih vlaken in ogrodje iz jeklenih cevi.
Skrbno je dognana tudi aerodinamika z
oblogami dna in difuzorjem zraka zadaj.
Količnik zračnega upora zaradi tega znaša
0,25. Vse to omogoča doseganje zelo za-
nimivih zmogljivosti: pospešek z mesta do 100
km na uro v le petih sekundah in z mesta do 50
km na uro v komaj dveh sekundah.      

Matjaž Gregorič

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

Tel.: 031/336 822

Vzdrževanje in popravilo vozil
Premontaža in centriranje pnevmatik

Zbilje 4a, 1215 Medvode
tel.: 01 361 34 55, 361 41 87, gsm: 041 944 087

LAKIRANJE V KOMORI
Polin - Italija

STANDOX AVTOLAKI

Marko Banič s.p.

AVTOELEKTRIKA IN AVTOMEHANIKA

■ Priprava vozila za zimo
■ 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.

Od želja do resničnosti
Renault postavlja na ogled vznemirljivo oblikovalsko študijo DeZir. 

Dacia uspešna v hudi konkurenci 
Romunska Dacia je v letošnji študiji J. D. Power Report o zado-

voljstvu nemških lastnikov s svojimi avtomobili dosegla vrhunsko
uvrstitev. Znamka se je uvrstila na drugo mesto skupaj z nemškim
BMW, ki je dosegel enako število točk, in le za las zaostal za prvo-
uvrščeno prestižno znamko Mercedes-Benz. Romunska znamka, ki je
že dobro desetletje del Skupine Renault, se je s 83,6 odstotka popol-
noma zadovoljnih lastnikov postavila po robu priznanim nemškim,
evropskim in daljnovzhodnim tekmecem. Vrednotenju zadovoljstva po
segmentih je model Logan s 83,9 odstotka popolnoma zadovoljnih
lastnikov prav tako osvojil srebrno medaljo.                             M. G.
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Obiščete jih lahko vsak dan od 7. do 23. ure, ob nedeljah pa imajo odprto do 22. ure. Vabljeni! 
Gostilna in pizzerija Na klancu, Gorenjska cesta 13, 1215 Medvode, tel.: 01 361 82 55

www.naklancu.com
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www.tourism-kranj.si

Ogled rekonstruiranega zaklonišèa iz leta 1944

Razstava fosilov in mineralov

Simulacija letalskega napada

Razstava predmetov  iz II.svetovne vojne

Redni vodeni ogledi vsak torek in petek ob 17. uri, 
soboto in nedeljo ob 10.00 uri.

Zbirno mesto in vstopnice v Kranjski hiši, Glavni trg 2

30 in 31.
julij

30 in 31.
julij

Laibach

festivalcarniola.com

Terrafolk z orkestrom

Patty Diphusa: Izpovedi pornodive

in drugi ...Veliki simfonicni orkester
dirigent: Lojze krajncan

Jan Plestenjak

Josipa lisac

kranj, 20.8. - 26.9.
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NEVERJETNO!
Do konca leta 2010 

vam do12. ure nudimo  
MALICE ZA 2,90 €

Pokusite 
odlične pizze in 

ostale jedi 
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Sidro

ob Zbiljskem jezeru

Agrobar, d. o. o., Sostrska 16 d, 1261 Dobrunje, tel. in fax - 01/542 0482, 
GSM 040/300 003,www.agrobar.si, e-pošta agrobar_doo@yahoo.com

Vabljeni v novo odprto
okrepčevalnico Sidro ob

Zbiljskem jezeru. 
Nudimo vam ribje jedi,

sladice in vse vrste pijač.
Organiziramo tudi 

pogostitve, prireditve,
praznovanja, poroke ...

Vabljeni v novo odprto
okrepčevalnico Sidro ob

Zbiljskem jezeru. 
Nudimo vam ribje jedi,

sladice in vse vrste pijač.
Organiziramo tudi 

pogostitve, prireditve,
praznovanja, poroke ...

V najem vam nudimo tudi
prostor za piknik s hrano

ali brez, na voljo tudi
otroška igrala.

V najem vam nudimo tudi
prostor za piknik s hrano

ali brez, na voljo tudi
otroška igrala.

Odprto:
torek, sreda, četrtek od 14. do 22. ure,
petek od 12. do 24. ure, sobota od 11. do
24. ure, nedelja od 11. do 22. ure.

Odprto:
torek, sreda, četrtek od 14. do 22. ure,
petek od 12. do 24. ure, sobota od 11. do
24. ure, nedelja od 11. do 22. ure.

HALO-HALO KOCKA! Finžgarjeva 18, Medvode

HALO telefon: 
041/ 629 777, 041/ 628 777

IN DOSTAVA HRANE NA DOM

Če ste lačni ali dobite nepričakovane
obiske ali pa imate prazen hladilnik,

nas pokličite in naročeno vam 
dostavimo na dom.

■   pizze ■   testenine
■   solate ■   sladice ...
Pizze iz krušne peči!

■
Vsi, ki boste naročili pizzo
na dom, boste uvrščeni v 
nagradno žrebanje, 
ki bo 8. avgusta 2010.

1. nagrada: TV LCD
2. nagrada: vikend paket z

avtodomom
3. nagrada: bon za 50 evrov

Pizze razvažamo: pon. - pet: 10.00 - 22.00, sob., ned.: 12.00 - 22.00
Pri razvozu pijača GRATIS! AV
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