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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 8 je 
priloga 79. številke Gorenjskega glasa, 5. oktobra 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.
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Na naslovnici: Vesela harmonika Senica, 
foto: Maja Bertoncelj

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

❏ DA         ❏ NE

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.

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

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

www.zlatarstvo-trtnik.si

pestra izbira nakita
izdelava nakita po naročilu
popravilo, čiščenje nakita

imamo naziv ”zlatarski mojster”
40 let tradicije

Poleg pestre ponudbe so 
na voljo še domači suhomesnati izdelki 

kmetije Žunar.

V trgovini je tudi

vinska klet
Odprto: pon. - pet.: 8 - 20 h

Sobote: 7.30 - 18 h
Nedelje, prazniki: 8 - 12 h
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Oglasi

za županjo Medvod
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
Mozaik   Klekljanje   Nakit    Keramika   
Slikanje  Risanje  Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od   
4.oktobra 

dalje.
Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.

Ogled rekostruiranega zaklonišèa iz leta 1944

Razstava fotografij “Kranj iz zraka”

Simulacija letalskega napada

Vinska pot
12. in 13. november

NOÈ ÈAROVNICNOÈ ÈAROVNIC
29. in 30. oktober ob 18.00 uri

Vinska pot
12. in 13. november
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Prireditve oktober 2010 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode
5. 10. 2010 ob 17. uri od 4. leta dalje, ter kratka 01/361 30 53

ustvarjalna delavnica

Sreda, Knjižnica Medvode, Potopisno predavanje - Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode
6. 10. 2010 ob 19.30 Tomaž Hožič: Japonska 01/361 30 53 

Petek, Kulturni dom Sora, Komedija KUD Sora nada.podviz@gmail.com
8. 10. 2010 ob 20. uri ”Zadrega nad zadrego”

Torek, Kulturni dom Pirniče, ”Filmska delavnica 24 sličic” Filmska sekcija Info: 
12. 10. 2010 od 16. do 18.30 Delavnica je namenjena učencem KUD Pirniče Janez Meglič 

7., 8., in 9. Razreda OŠ Pirniče 031/626 855
(delavnica bo 

od 12. 10. do 19. 10. 2010)

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode
12. 10. 2010 ob 17. uri od 4. leta dalje, ter kratka 01/361 30 53

ustvarjalna delavnica

Sreda, Knjižnica Medvode, Razstava brez otvoritve: Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode
13. 10. 2010 ob 19.30 ”Otroci Andov” 01/361 30 53

(razstava bo na ogled 
od 13. 10. do 2. 11. 2010)

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
19. 10. 2010 ob 17. uri od 4. leta dalje, ter kratka 01/361 30 53

ustvarjalna delavnica

Sreda, Kulturni dom Pirniče, ŠMARNOGORSKO CVETJE Filmska sekcija Info:
20. 10. 2010 ob 18. uri Svečana projekcija filma, ki je KUD Pirniče Janez Meglič

nastal v filmski delavnici 24 sličic 031/626 855

Sreda, Kulturni dom Pirniče, ŠMARNOGORSKO CVETJE Likovna in filmska sekcija Info:
20. 10. 2010 ob 19. uri Likovna in fotografska razstava KUD Pirniče Roman Veras

051/212 235

Četrtek, Kulturni dom Pirniče, Vpis v otroški in odrasli abonma OTH Pirniče info@kud-pirnice.si
21. 10. 2010 od 18. do 19. ure za sezono 2010/11 www.kud-pirnice.si

V avli doma krajanov Pirniče 041/776 735
031/352 772

Petek, Kulturni dom Pirniče, Vpis v otroški in odrasli abonma OTH Pirniče info@kud-pirnice.si
22. 10. 2010 od 18. do 20. ure za sezono 2010/11 www.kud-pirnice.si

V avli doma krajanov Pirniče 041/776 735
031/352 772

Petek, Kulturni dom Pirniče, Peter Shäffer: ”ČRNA KOMEDIJA” OTH Pirniče info@kud-pirnice.si
22. 10. 2010 ob 20. uri komedija, režija: Franci Končan www.kud-pirnice.si

Gostuje KUD Dolomiti Dobrova 041/776 735
Za abonma in izven! 031/352 772

Sobota, Kulturni dom Pirniče, Vpis v otroški in odrasli abonma OTH Pirniče info@kud-pirnice.si
23. 10. 2010 od 16. do 17. ure za sezono 2010/11 www.kud-pirnice.si

V avli doma krajanov Pirniče 041/776 735
031/352 772

Sobota, Kulturni dom Pirniče, Gledališko-lutkovna predstava OTH Pirniče info@kud-pirnice.si 
23. 10. 2010 ob 17. uri za otroke ”OBUTI MAČEK” www.kud-pirnice.si

Gostuje Škratovo lutkovno gledališče 041/776 735 
Celje; Za otroški abonma in izven! 031/352 772

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
26. 10. 2010 ob 17. uri od 4. leta dalje, ter kratka 01/361 30 53

ustvarjalna delavnica

Četrtek, KUD Medvode Komedija Laži ampak pošteno
28. 10. 2010 ob 19.30 igra Borut Veselko

v produkciji SiTi Teatra

Sreda, Kulturni dom Pirniče, OBRAZI PIRNIČ - Filmska sekcija Info: 
10. 11. 2010 ob 19. uri Andrej Militarov, slikar živalskega sveta; KUD Pirniče Janez Meglič

svečana projekcija filma 031/626 855 
ob 70-letnici slikarja

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.
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Medvode - Deset podpisanih svetnikov je ju-
nija na občinskem svetu vložilo zahtevo za
sklic seje Občinskega sveta občine Medvode,
kot so zapisali, z namenom opraviti pregled
opravljenega dela in opozoriti na nekatere
ključne nedokončane projekte še pred iztekom
mandatnega obdobja. Ker župan seje na to
temo ni sklical, so sredi septembra vložili pis-
no zahtevo za njen sklic. Do sklica kljub temu
ni prišlo, zato so jo v skladu s Statutom občine
sklicali sami, in sicer za 28. september. Na
dnevnem redu je bilo pet točk: pregled nereali-
ziranih sklepov v tem mandatu, pregled nepo-
polno oziroma neodgovorjenih pisnih in ustnih
svetniških vprašanj, predlog nadaljnjih korakov
v zvezi s pripravo in sprejetjem dolgoročne raz-
vojne strategije občine, predlog nadaljnjega po-
stopka v zvezi s pripravo in obravnavo predlo-
gov sprememb poslovnika občinskega sveta in
točka razno. Izmed desetih podpisnikov so trije
svoj podpis umaknili z argumentom, da pred-
volilni čas za takšno sejo ni primeren.

V medvoškem občinskem svetu je 23 svetni-
kov, za sklepčnost bi jih moralo biti v sejni
sobi vsaj 12. Bilo pa jih je deset (podpisniki:
Jelena Aleksić (Zares), Dragan Djukić (v seda-
njem mandatu je bil prav tako v svetniški sku-
pini Zares), Darinka Verovšek, Vojko Bizant
(oba LAM), Alenka Žavbi Kunaver, Alenka
Veber Gorjanc (obe LDS), poleg njih pa še
Mitja Ljubeljšek, Jelka Časar (oba SDS), So-
nja Podgoršek (skupina samostojnih svetnikov)
in Stanko Okoliš iz N.Si). Prisoten je bil tudi
župan Stanislav Žagar. Dragan Djukić, ki je
bil kot najstarejši prisotni med podpisniki
predviden za vodenje seje, je na začetku pojas-
nil, da njihov namen ni bil sklicati seje zato, da
bi napadali župana: ”Zavračam očitke, da je
seja predvolilna.” Prav slednje je bil očitek, iz-
ražen tudi na seji. ”Zakaj seja ni bila sklicana

že prej? Zakaj je sklicana ravno v času volilne
kampanje? Med podpisniki so trije županski
kandidati. Ta občinski svet ne more več nič
spremeniti. Predlagam, da se sprejme priporo-
čilo naslednjemu sklicu občinskega sveta, da
eno svojih prvih sej posveti obravnavi dnevne-
ga reda, kot ste ga predlagali,” je v imenu svet-
niške skupine SDS povedal Mitja Ljubeljšek
in s kolegico Časarjevo zapustil sejo. Djukić je
nato dal besedo županu Stanislavu Žagarju,
ki je prav tako odšel iz sejne sobe s pojasni-
lom: ”Prišel sem na sejo in sedaj čakam, da
razglasite, ali je sklepčna ali ne. Na vaši novi-
narski konferenci pa ne bom sedel.” 

V nadaljevanju je namene za sklic seje pojas-
nila Jelena Aleksić: ”Naš namen je bil na
ustrezen vsebinski način skleniti mandat, ki se
izteka. Želeli smo, da se pregleda opravljeno
delo, opredeliti, kaj ni bilo realizirano. Ne
vemo, kakšen je status strategije občine, ne
vemo, kaj so njeni razvojni cilji. Poslovnik je
na nekaterih mestih preohlapen, neustrezen in

nesodoben. Z vsem tem bi dali dobronamerno
vsebinsko bogato popotnico novi sestavi ob-
činskega sveta. Zavrnila bi vse očitke, da želi-
mo napadati župana in da se gremo volilno
kampanjo.” Alenka Žavbi Kunaver je izrazi-
la obžalovanje, da svetniki na sejo niso prišli in
dodala, da so prisotni tisti, ki so že v času man-
data dali največ pobud in vprašanj, bili najbolj
aktivni. Sonja Podgoršek je bila mnenja, da je
večina prisotnih tudi kandidatov na lokalnih
volitvah in da čas za takšno sejo v obdobju vo-
lilne kampanje ni primeren. Stanko Okoliš je
v imenu svetniške skupine N.Si prav tako de-
jal, da je seja sklicana v nepravem času, da pa
se mu zdi tovrstna seja, na kateri bi pretresali
izvrševanje tistega, kar so sprejeli v preteklem
mandatu, še kako potrebna. Podprl je predlog,
da naj bo seja v novem sklicu. 

Po dobre pol ure je Djukić sejo razglasil za
nesklepčno. Prisotnih je bilo le še osem svet-
nikov.

Maja Bertoncelj

Seje zaradi nesklepčnosti ni bilo
Občinski svetniki so za 28. septembra sklicali sejo občinskega sveta. V sejni sobi je sedelo 

le deset svetnikov, zato je zaradi nesklepčnosti odpadla.

Svetniške klopi so bile v torek večinoma prazne. 

Svet zavoda MC Medvode na podlagi sklepa z dne 20. septembra 2010 objavlja 
javni razpis za imenovanje 

DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER MEDVODE

Kandidat mora poleg splošnih izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da ima univerzitetno izobrazbo s področja družbenih ali humanističnih ved,
- da ima pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in izkaže strokovno poznavanje 

področja dela zavoda, 
- da ima izdelan program razvoja MC Medvode za obdobje petih let.

Kandidati za direktorja morajo predložiti program razvoja MC Medvode, življenjepis in doka-
zila o izpolnjevanju pogojev.

Rok za oddajo prijav je 27. oktobra 2010.

Kandidati naj prijave pošljejo v zaprti ovojnici z vidno oznako ”Razpis za direktorja” na 
naslov: Mladinski center Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po končanem razpisnem postopku.

V Sori znova zapora ceste
Sora - V Sori je zaprta cesta na odseku od

križišča pri trgovini Mercator do križišča pri
samostanu. Razlog je v tem, da je Občina
Medvode kot investitor gradnje komunalne
infrastrukture začela z nadaljevanjem del na
tem delu lokalne ceste Medvode-Sora-Puš-
tal. Zapora bo trajala predvidoma do 23. de-
cembra. Obvoz za osebna vozila je urejen po
stranskih cestah, obvoz za ves ostali promet
pa poteka po obvozu Goričane-Ladja-
Reteče-Lipica-Škofja Loka. M. B.
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Smlednik - Turistično olepševalno društvo
Smlednik letos praznuje 50 let delovanja. Obe-
ležili so ga 11. septembra s celodnevno prire-
ditvijo s sloganom ”Moj kraj, moj ponos”. 

Prireditev se je začela z vodenim ogledom
centra Smlednika. Na trgu Sv. Urha je bila
kratka predstavitev zgodovine kraja, obisko-
valci so si lahko ogledali župnijsko cerkev sko-
zi oči umetnostne zgodovine. Ogled cerkve je
vodil Franci Lazarini, župnik Tomaž Nagode
pa je zaigral na orgle. Dogajanje se je nato pre-
selilo na dvorišče kmetije Jeraj, kjer je potekal
semanji dan v Smledniku. ”Zelo je bilo živah-
no in mislim, da so bili ljudje zadovoljni. Po-
kazali smo, kaj se je na vasi dogajalo nekoč in
kako je danes. Na stojnicah so lahko pokusili
tudi domače izdelke ponudnikov iz naše obči-
ne,” je povedal Damjan Jeraj. Celodnevno
dogajanje se je zaključilo na Starem gradu s
slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj.
Med drugimi sta se je udeležila tudi predsed-
nik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Čer-
njak in medvoški župan Stanislav Žagar. V
kulturnem programu so nastopili Selški rogi-
sti, Ema Potočnik, Katarina Kališnik in Škof-
jeloški oktet, prireditev pa je povezoval Nejc
Smole. 

Vodenje TOD Smlednik je pred kratkim prev-
zel Metod Ferbar, ki se je v začetku dotaknil
nastanka turističnih društev, ki jih je v smleški
fari kar četverica: ”Kot krajan lahko rečem, da
je ideja turizma v naših krajih prišla z nastan-
kom umetnega Zbiljskega jezera. Prvi korak je
bil narejen v letu 1953, ko je bilo ustanovljeno
TD Zbilje. Smlednik je skupaj s Starim gra-
dom in smledniškimi grofi krojil že skoraj tiso-
čletno zgodovino in ni smel zaostajali in sep-
tembra 1960 se je oblikovalo novo društvo
TOD Smlednik. To je bil čas oživljanja Stare-
ga gradu, ki je bil dolga leta kot začarani princ
pozabljen in odmaknjen od ljudi. Gradnji do-
vozne ceste, ki je bil za tiste čase dosežek brez
primere, so sledili objekti okrepčevalnice, od-
kopavanje ostalin ruševin in opremljanje s ko-

munalno infrastrukturo. Kasneje sta nastali še
TD Dragočajna - Moše in TD Hraše. Sodelo-
vanje med nami je na zgledni ravni brez rival-
stva.” Nadaljeval je o sedanjosti in prihodnosti:
”Letos smo očistili zahodni breg gradu, s či-
mer smo potrdili domnevo, da je bil grad gra-
jen na težko dostopnem, skalnatem terenu, ki
je zagotavljal ne samo njegovo trdnost, temveč
tudi visoko stopnjo varnosti uporabnikov. Čiš-
čenje, ki smo ga v celoti opravili s prostovolj-
nim delom, nam je pokazalo, kako mogočna,
če ne celo veličastna, je morala biti zgradba,
opuščena pred skoraj štiristo leti. Letos je na
vrsti obnova in zavarovanje SZ in JZ obram-
bnega zidu, s čimer bomo preprečili nadaljnjo
rušitev razvalin, predvsem pa smo z izgradnjo
zahodnega zidu izboljšali varnost obiskovalcev
pred padci v globino. Strokovni pristop zaščite
stolpa pred propadanjem in reševanje tega pro-
blema pa je vsaj trenutno še neznanka. Po ob-
novi kličejo tudi spremljajoči objekti. Razni iz-
zivi pa nas čakajo tudi na organizacijskem po-
dročju.”

Zlato priznanje prvemu predsedniku
Predsednik Turistične zveze Slovenije Domi-

nik S. Černjak je podelil priznanja Turistične
zveze Slovenije. Bronasti znak sta prejela Ma-
rija in Nikolaj Mašuk, srebrnega Doran Ko-
njar, Franc Ravnikar in TOD Smlednik, zlate-
ga pa Miroslav Gantar. Priznanja in zahvale je
podelilo tudi TOD Smlednik. Zahvale za dol-
goletno sodelovanje so prejeli: družina Jeraj,
družina Lazarini, TD Hraše, TD Dragočajna -
Moše in TD Zbilje. Priznanja za dolgoletno
delo v društvu pa so prejeli: Darka Jeraj, Fran-
ci Jeraj, Vinko Rupnik, Peter Lampič, Albin
Rogelja, Marjan Mali in Tomaž Kosec.

”Priznanje delim z vsemi, ki so tukaj delali.
Zahvala vsem za pomoč in razumevanje. Naj
bo to priznanje v vzpodbudo naši mladi gene-
raciji, ki prihaja,” je med drugim povedal Mi-
roslav Gantar, prvi in dolgoletni predsednik
društva, ki je bil eden izmed začetnikov turi-

stične dejavnosti na območju občine. Zadnjih
dvanajst let je bil predsednik društva Doran
Konjar in v tem času je Smlednik dobil tudi
evropsko priznanje za urejenost: ”V petdesetih
letih se je veliko naredilo. Opravljenih je bilo
ogromno prostovoljnih ur in lahko smo ponos-
ni na to, kar je že bilo narejeno.”

Prisotne je nagovoril tudi Dominik S. Čer-
njak: ”Edini, ki turizem ustvarjajo že vrsto let,
v Sloveniji že več kot 105 let, so prostovoljke in
prostovoljci v turističnih društvih. 672 vas je po
vsej Sloveniji. V letnih aktivnostih TZS in dru-
štev sodeluje več kot 200 tisoč prostovoljcev na
leto. To nas uvršča med najmnožičnejše ne-
vladne in prostovoljne organizacije v Sloveniji.
Zahvaljujem se tudi vam. Ne samo, ker ste tako
aktivni v projektih TZS, ne samo, ker ste tudi v
evropskem merilu dokazali, da vaš rezultat ni
ostal neopažen, temveč predvsem zato, ker ste
vse to ustvarili s svojim prostovoljnim delom.
Hvala, ker udejanjate slogan TZS ”Turizem
smo ljudje!”.” Po uradnem delu je sledilo še
druženje ob glasbi z ansamblom Krila.

Maja Bertoncelj

Moj kraj, moj ponos
Turistično-olepševalno društvo Smlednik je s celodnevnim praznovanjem obeležilo petdeset let delovanja.

Na slavnostni akademiji so podelili tudi priznanja.

Utrinek iz semanjega dne, ki je potekal pri Jerajevih.

Na slavnostni akademiji je TOD Smlednik podelil tudi zahvale za dolgoletno 
sodelovanje v društvu (levo sedanji predsednik Metod Ferbar).

Stari grad se je predstavil v mogočni podobi. Letos so očistili zahodni breg gradu,
s čimer smo potrdili domnevo, da je bil grad grajen na težko dostopnem terenu,



Ljudje in dogodki
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Medvode - Zaključna prireditev sicer vse
slovenskega projekta Turistične zveze Sloveni-
je Moja dežela, lepa in gostoljubna, v katerega
je štirinajst let vključena tudi občina Medvode,
je potekala 25. septembra v Kulturnem domu
Medvode. 

Turistična zveza Medvode je za urejenost in
skrb za okolje letos podelila devet priznanj, od
tega eno posebno priznanje. V kategoriji javne
površine je priznanje prejelo TD Pirniče kot
skrbnik izvira Straža, v kategoriji kulturna de-
diščina skrbnik muzeja Franca Rozmana Sta-
neta, v kategoriji industrijsko - podjetniški ob-
jekti lastnica frizerskega salona Tea, v kate-
goriji javni objekti Župnija Preska za urejenost
Pastoralnega doma Preska, v kategoriji go-
stinski lokali lastniki Picerije in špageterije
Harlekin, za najlepše urejeno kmetijo so pri-
znanje prejeli Ogrisovi iz Medvod (s Svetja),
za najlepše urejeno zasebno hišo družina Pe-
gan iz Pirnič, priznanje v poljubni kategoriji,
sakralni objekt pa so podelili samostanu Kar-
meličank v Sori. Poleg tega so podelili še eno

posebno priznanje. Prejeli so ga učenci turi-
stičnega krožka OŠ Simona Jenka Smlednik
za uspehe na tekmovanju Turizmu pomaga last-
na glava, ki sta ga organizirala Turistična zveza
Slovenije in Zavod RS za šolstvo pod pokrovi-
teljstvom gospodarskega in šolskega ministr-
stva. Aprila so na zaključni turistični tržnici z
naslovom Moj kraj moj ponos pod vodstvom
mentorice Andreje Kerč prejeli kar tri zlata pri-
znanja za predstavitev svojega kraja. 

Učenci turističnega krožka so sodelovali tudi
v programu medvoške prireditve Moja dežela,
lepa in gostoljubna in jo popestrili s kvizom.
Poleg njih so na prireditvi, ki jo je povezoval
Boštjan Luštrik, nastopili še pevci Okteta Lipa
iz KUD Oton Župančič Sora pod vodstvom
Jane Debeljak.

Ocenjevala je tričlanska komisija
Urejenost okolja, hiš, kmetij, javnih površin v

občini je ocenjevala tričlanska komisija: Jože
Ločniškar, Nejc Smole in Boštjan Luštrik.
”Ocenjevanje je potekalo avgusta. Pregledali

smo vse predlagane objekte. Upoštevali smo
umetniški vtis urejenosti okolja, cvetje na balko-
nih, oknih in gredah, urejenost vrta - negovanje
trate, urejenost dovoznih poti, skrb za objekte et-
nološke vrednosti,” je povedal Jože Ločniškar
in poudaril, da je urejenost objektov v občini
vsako leto boljša, tako da odločajo malenkosti.

Turistična zveza Medvode je zadnja leta s pr-
stom pokazala tudi na tiste, ki za svoje objekte
ne skrbijo tako, kot bi bilo potrebno. Podelje-
vala je Pelinov cvet kot nekakšno bodečo
Nežo. Te podelitve pa letos ni bilo. Pojasnil je
Jure Galičič, predsednik Turistične zveze
Medvode: ”Razlogov je več. Glavni pa je
usmeritev Turistične zveze Slovenije, ki je že
pred nekaj leti prekinila s podeljevanjem pri-
znanj za negativne dosežke. Namen akcije je
izboljšati podobo kraja in nekoga, ki ima neu-
rejeno okolico, z grajo verjetno ne boš prepri-
čal v to, da bi kaj izboljšal. Zaenkrat Pelinovih
cvetov ne bomo več podeljevali.” Kot je še de-
jal, je bilo predlogov letos nekaj manj kot lani,
prihodnje leto pa bo ocenjevalna komisija ne-
kaj več dela imela že zaradi ene pomembne
novosti, s katero bodo sledili trendom Turistič-
ne zveze Slovenije. Več o tem je povedal Gali-
čič: ”Za prihodnje leto načrtujemo novost v
tem, da bodo vsi javni zavodi v občini avto-
matsko prijavljeni na ocenjevanje in bo komisi-
ja ocenila prav vse. Po ocenjevanju jim bomo
tudi sporočili, kaj je dobro in kaj ne.” Galičič
na splošno meni, da se urejenost občine izbolj-
šuje, da pa še vedno manjka nekaj pomembnih
stvari kot so na primer kolesarske steze, ploč-
niki, neurejene so nekatere javne površine,
manjka pa tudi strategija cvetličenja Medvod.

Nova akcija Moja dežela, lepa in gostoljubna
bo v Medvodah znova potekala prihodnje leto,
Turistična zveza Medvode pa vabi, da se odzo-
vete na razpis, ko bo objavljen, in prijavite svoj
objekt ali pa tistega, ki se vam zdi, da zasluži
javno pohvalo. Poleg tega pa za prihodnje leto
velja tudi apel vsem povabljenim, da pridete
zaploskat nagrajencem. Dvorana je bila letos
vse prej kot polna. 

Maja Bertoncelj

Letos le pohvalili in nič grajali
Turistična zveza Medvode je štirinajstič podelila priznanja akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. 

Letos brez Pelinovega cveta.

Zaključno prireditev ”Moja dežela, lepa in gostoljubna” so s kvizom popestrili učenci turističnega krožka OŠ 
Simona Jenka Smlednik. Tokrat so preverjali znanje občinstva. Turistična zveza Medvode jim je podelila posebno
priznanje za uspehe v projektu Turizmu pomaga lastna glava.

Priznanje za najlepše urejeno zasebno hišo je prejela družina Pegan iz Pirnič. V kategoriji javne površine je priznanje prejelo TD Pirniče kot skrbnik izvira Straža.
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Medvode - Bližajo se letošnje lokalne volit-
ve. 10. oktobra bo splošno glasovanje tudi za
župana ali županjo Medvod, za člane občin-
skega sveta in krajevnih skupnosti. Morebitni
drugi krog lokalnih volitev za županjo ali žu-
pana Medvod bo 24. oktobra.

V Medvodah za županjo/župana kandidirata
dve kandidatki in trije kandidati. Predstavlja-
mo jih po vrstnem redu glede na čas vložitve
kandidature. Alenka Žavbi Kunaver je bila
rojena leta 1973, je poročena, mati treh hčera
in z družino živi v Zbiljah. Po izobrazbi je
vzgojiteljica, opravlja pa delo vodje lokalne pi-
sarne LDS. Je kandidatka LDS in na tej listi
kandidira tudi za občinski svet. ”Kandidiram,
ker verjamem v delo za skupnost, ker sem pre-
pričana, da v Medvodah zmoremo več, odloč-
neje in hitreje, predvsem pa zato, ker razumem
in vem, kaj naša občina in njeni ljudje potrebu-
jemo,” pojasnjuje razloge za odločitev za kan-
didaturo, o stvareh, ki jo v Medvodah motijo,
pa dodaja: ”Moti me, da je odločanje zaprto v
ozke kroge peščice lokalnih politikov, zato je
nepregledno. Moja prva prioriteta bo usmerje-
na v prizadevanje za vključitev čim širšega
kroga občank in občanov v odločanje o najbolj
pomembnih odločitvah za razvoj naše občine.
Prioritete nam narekujejo okoliščine same. Ne
bo mogoče odvračati pogleda od projektov, kot
so pomanjkanje prostora v vrtcih, neurejene
ceste in ureditev mestnega središča. Medvode
je potrebno poživiti, da ne bodo več tako tu-
robne, sive in zaspane.” 

Saša Ciglar se je rodil leta 1972. Je poročen
in ima hčerko. Z družino živi v Zbiljah. Večino
svojega otroštva, kar 22 let, je s staršema pre-
živel v Nemčiji. Diplomiral je na Fakulteti za
strojništvo, kjer je nato vpisal še podiplomski
študij. Zaposlen je kot tehnični direktor v zna-
nem slovenskem podjetju. Je kandidat stranke
SDS in na tej listi kandidira tudi za občinski
svet. Za kandidaturo se je odločil po tehtnem
premisleku in ob podpori družine in občinske-
ga odbora SDS. ”Če bom izvoljen, bom inten-
zivno delal na tem, da bo občina Medvode
ustvarjala ugodne podjetniške in gospodarske
pogoje za zdrav gospodarski razvoj in pripo-
mogla k premostitvi krize ter ustvarjala nova
delovna mesta. Prihajam iz gospodarstva in
naš cilj je voditi občino, kot se vodi uspešno
podjetje. Le tako menimo, da lahko občina
uspešno napreduje. Vse izvira iz dobrega go-
spodarstva, v kar štejem gospodarsko podjetniš-
tvo, kmetijstvo in turizem. Želim, da bi bile
Medvode uspešna in prijazna občina s prebi-
valci, ki živijo v blaginji, so zadovoljni in se
počutijo varni.” 

Dragan Djukić je bil rojen leta 1955. Je po-
ročen, oče dveh hčera, živi v Medvodah. Po izo-
brazbi je strojni tehnik in komercialist, zapo-
slen je kot varnostnik. Kandidira s podporo vo-
livk in volivcev. ”V Medvodah me najbolj moti
neurejen center. Izboljšati bi bilo potrebno tudi

sodelovanje med občinsko upravo in krajevni-
mi skupnostmi. Slednjim bi bilo potrebno dati
več veljave, več pooblastil in tudi več denarja.
Zavzemam se za uvedbo brezplačnega javnega
prometa iz krajev v občini do centra Medvod
in za uvedbo enotne mesečne vozovnice za
javni mestni in primestni avtobusni in železni-
ški promet. Še naprej bom delal za javni inte-
res, za občanke in občane, za boljši jutri,” pra-
vi Djukić. Kot pravi, mu po dveh mandatih v
občinskem svetu, v času katerih je dodobra
spoznal delo občine, kandidatura za župana
predstavlja izziv, hkrati pa tudi preveritev do-
sedanjega dela.” Djukić trenutno ni član nobe-
ne stranke, za občinski svet pa kandidira na li-
sti Zelene koalicije. 

Za župana vnovič kandidira tudi sedanji žu-
pan Stanislav Žagar. Kandidira s podporo vo-
livk in volivcev. Rojen je bil leta 1957. Je poro-
čen, oče štirih hčera, živi v Medvodah. Po iz-
obrazbi je inženir strojništva. Župan Medvod
je že vse od ustanovitve občine. ”To delo mi še
vedno predstavlja izziv. Pred nami je veliko
nalog, za katere sem prepričan, da jih lahko z
izkušnjami, ki jih imam, dobro opravim. Kljub
temu da štiripasovna obvoznica mimo Medvod
ni naš, ampak državni projekt, je še vedno naša
glavna prioriteta, čeprav le v smislu lobiranja.
Dobre prometne povezave namreč pripeljejo
tudi potencialne investitorje. Uveljavili smo
vsaj polovico obrtne cone na Jeprci. Med pred-
nostne projekte bi izpostavil tudi ureditev cen-
tra Medvod, gradnjo dveh novih vrtcev, kana-
lizacijskega omrežja, športni park, ekološke
projekte, nova parkirišča, turizem. Zelo si že-
lim tudi glasbene šole. So pa v občini po-
membni prav vsi projekti.” Žagar tudi letos
kandidira le za župana, medtem ko ga na listi
za občinski svet ni.

Mag. Jelena Aleksić je bila rojena leta 1976,
živi v Medvodah. Po izobrazbi je magistrica
znanosti, univ. dipl. sociologinja, zaposlena v
Državnem zboru RS kot vodja Kabineta pred-
sednika. Je kandidatka stranke Zares - nova
politika in na tej listi tudi kandidira za občin-
ski svet. ”Zares si je zelo prizadevala, da bi v
Medvodah našli močnega nadstrankarskega
kandidata, ki bi ga lahko podprlo več strank in
list, vendar nam to ni uspelo. Glede na to in na
prepričevanja ter pozive, naj kandidiram za žu-
panjo, sem ocenila, da moram sprejeti ta iz-
ziv,” je svojo odločitev pojasnila Aleksičeva.
”V Medvodah je potrebno okrepiti duh sodelo-
vanja. V lokalni politiki je premalo strpnosti in
odprtosti. Za prihodnost si je potrebno zastavi-
ti drzne cilje in se ne zadovoljiti z vsakim me-
trom asfalta. Imamo veliko potencialov, tako
človeških kot naravnih. Vanje je treba usmeriti
več pozornosti,” pravi in dodaja, da bi morale
biti Medvode bolj prijazne, ekološke, sodobne,
privlačne za turiste, spodbudne za nove podjet-
nike in udobne za nove stanovalce. 

Maja Bertoncelj

Pet županskih kandidatov
Desetega oktobra bomo volili županjo/župana, člane občinskega sveta

in krajevnih skupnosti.

Alenka Žavbi Kunaver

Saša Ciglar

Dragan Djukić

Stanislav Žagar

Mag. Jelena Aleksić
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DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
ni ozko politična stranka. Usta-

novili so jo slovenski upokojenci z
namenom, da bi se zavzemala za pravice starejših in za ohranitev že
pridobljenih socialnih pravic iz pokojninskega, zdravstvenega in 
socialnega zavarovanja, za socialno pravičnost in enake možnosti, za
enako dostopnost do kvalitetnih zdravstvenih in socialnih storitev. 
In tudi za pravice mladih, za vrtce, za brezplačno šolanje in za za-
poslitve. Dolžnost občine je, da pripravi strateške gospodarske pro-
grame, ki bodo omogočali nove zaposlitve. Kajti če bodo imeli mladi
službe, bodo neodvisni, imeli bodo družine, plačevali bodo prispevke
in pokojninska in zdravstvena blagajna ne bosta prazni. Tako pa že
sedaj velja ukrep polovičnega usklajevanja pokojnin in v DESUS-u se
bomo zavzemali, da do popolne zamrznitve pokojnin, še posebej nižjih,
nikakor ne sme priti. A tudi na to bomo pristali šele tedaj, ko bo vlada
predložila celovit varčevalni program, kjer bo varčevanje porazdeljeno
med vse sloje prebivalstva, pri čemer naj največje breme nosijo last-
niki kapitala kot tudi vsi tisti ”kapitalisti” in politiki, ki so največ ”pripo-
mogli” k sedanji krizi. 
Zavedamo se krize, a treba je najti vzrok zanjo, in to ne pri upoko-
jencih. Upokojenci so svoje k iskanju izhoda iz krize že prispevali. 

Osnovna pridobljena pravica je pokojnina in s kakšno pravico se
pravzaprav posega po pokojninah starejših, ki so si s svojim odrekan-
jem, številnimi udarniškimi in solidarnostnimi akcijami še kako za-
služili pokojnine. Zdravstvena blagajna je prazna, a starejši so vse
življenje plačevali prispevke, danes pa si brez doplačila ne morejo
urediti niti zob. Zavzemali se bomo, da se ohrani javni zdravstveni sis-
tem. Domov za starejše je premalo, a tudi z dnevnim in začasnim
varstvom ter s pomočjo na domu lahko poskrbimo za varnost starej-
ših in onemoglih.
In za ohranitev teh težko zasluženih pravic, kajti nič ni bilo podarjene-
ga, za to se bo tudi v prihodnje borila DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV. Ne za vlado, ne za prevlado, pač pa za pravice 
starejših. Zavzemali se bomo za to, da se vsakemu državljanu 
zagotovi dostojno življenje. In za CILJ: ”Živeti bolje”
Demokratična stranka upokojencev Slovenije na vsakih volitvah dobi
večjo podporo prav zato, ker podpira VSA področja, ki bodo pozitivno
prispevala h kakovosti življenja vseh občanov. In če bomo znali
združiti znanje in izkušnje starejših ter energijo in moč mladih, potem
se nam za varno prihodnost ne bo treba bati. Vaš volilni glas DeSUS-
u pa je za nas obveza in odgovornost za ohranjanje vaših pravic.

ZA VAS SE BOMO ZAVZEMALI:
Volilna enota 1: KS Pirniče, Smlednik Zbilje; nosilec liste: IVAN ŠPENKO, 1949, upokojenec. Po poklicu je organizator dela, 36 let dela v 
gospodarstvu na področju vodenja proizvodnje in vodenja investicijskih projektov. Član DeSUS je od leta 2006, predsednik DU Smlednik, v mandatu
2006-10 občinski svetnik, član Odbora za urejanje prostora in ekologijo, Odbora za turizem in gostinstvo ter vodja svetniške skupine DeSUS.

Volilna enota 2: KS Medvode, Senica; nosilec liste: FRANC - ACO ŠUŠTERŠIČ, 1956, samostojni podjetnik. Po poklicu je inženir strojništva. 
S podjetništvom se ukvarja že 15 let, pred tem je bil zaposlen na vodstvenem mestu v gospodarstvu. 

Volilna enota 3: KS Seničica-Golo Brdo, Preska, Sora, Vaše-Goričane, Trnovec, Katarina. VS: Studenčice, Tehovec; nosilka liste: mag. ZVONKA 
HOČEVAR ŠAJATOVIČ, 1958, direktorica Doma upokojencev Kranj. Po poklicu je magistrica znanosti socialnega menedžmenta, ima 31 let 
delovnih izkušenj, 16 let v gospodarstvu in 15 let na področju socialnega varstva starejših. Članica DeSUS je od leta 2008, predsednica KS
Preska 2002-2006, v mandatu 2006-10 občinska svetnica, članica Odbora za družbene dejavnosti in predsednica Statutarno pravne komisije.

1na volitvah
pod št.

Med pravico in krivico je tanka črta
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Kandidatka LDS  za županjo Medvod 

           Alenka Žavbi Kunaver 
 

 
 
E-naslov: lds.medvode@gmail.com  
Spletna stran: www.lds.si/medvode  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poživimo Medvode 
 
 

Kandidatke in kandidati LDS za ob�inski svet ob�ine Medvode: 
     
1. volilna enota                2. volilna enota         3. volilna enota 

Alenka Žavbi Kunaver  Mateja Langus  Nataša Predali� 
mag. Alojzij Teršan  Marjan Kunstelj  Aleš Omejc 
Marijan Mlakar  Primož Jurman  Aleš Mikli� 
Štefka Teršan    Nina Kožar 
Zdenko Borota    Janez Se�nik 
Mitja Starman    Marko Trampuš 
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1 Racionalizirati delo občinske uprave in zagotoviti plačo strokovnjaku za pridobivanje finančnih sredstev 
iz skladov Evropske unije in tako povečevati občinski proračun.

2 V občinskem proračunu nameniti več finančnih sredstev za reševanje problemov socialno šibkih in 
ranljivih skupin. V mandatu 2010 – 2014 kupiti vsaj 12 neprofitnih stanovanj.

3 Zagotoviti zdravopitno vodo za vse občane/ke ter nameniti več pozornosti ohranjanju narave in 
ekologiji. Uvesti občinske subvencije za zamenjavo cementno azbestnih strešnih kritin.

4 Ustvariti možnosti za razvoj gospodarstva in novih delovnih mest s poudarkom na tehnologiji, ki 
prinaša visoko dodano vrednost in zeleni tehnologiji. Dokončati  projekt obrtne cone in nuditi podporo 
zdravemu in okolju prijaznemu gospodarstvu. 

5 Na osnovi ugotovitve dejanskega stanja določiti prioritete dokončanja začetih investicij komunalne 
infrastrukture. Zgraditi center, most za invalide, pešce in kolesarje čez reko Soro. Urediti sotočje in 
pripadajoče peš poti ob Sori in okoli Zbiljskega jezera. Organizirati brezplačni prevoz v središče Medvod, 
enotno mesečno vozovnico v Ljubljano za mestni, primestni in železniški promet ter podaljšanje proge št. 
1 iz Šentvida do Medvod ob vikendih do 2. ure zjutraj. 

6 V primeru izvolitve namenjam 10% županove neto plače za mesečno štipendijo nadarjene študentke 
ali študenta. Izbor opravi neodvisna komisija občinskega sveta. 

7 Spodbujati razvoj  kulture, turizma in športa,.

OKOLJE

EKOLOGIJA

RAZVOJ

EVROPSKA
SREDSTVA

KULTURNI
DIALOG

JAVNA
RAZPRAVA

SOCIALNO
OGROŽENI

NADARJENI

DRUŽBA

V občini Medvode mora prevladati kulturni dialog na osnovi konkretnih argumentov. Odbori in komisije 
občinskega sveta morajo postati matična delovna telesa občinskega sveta tudi v praksi!

Na osnovi široke javne razprave in odločitev občinskega sveta z najširšim konsenzom moramo priti do 
strategije enakomernega in uravnoteženega razvoja vseh gospodarskih in družbenih dejavnosti na 
področju celotne občine Medvode.
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Lokalne volitve 2010
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Bližajo se 
lokalne volitve

V nedeljo, 10. oktobra, bodo v vseh slovenskih 
občinah lokalne volitve, že danes pa se začenja

predčasno glasovanje. V občini Medvode volivke 
in volivci izbirajo med petimi kandidati za župana 

ali županjo.

Občinske volilne komisije so sredi septembra prejele kandidature za
župane in občinske svetnike, nekoliko kasneje pa so bile kandidature
potrjene, kandidati pa so že prišli v javnost in se začeli s svojimi slikami
in volilnimi gesli pojavljati na plakatih. Poteka tudi predvolilna kampan-
ja, ki se bo končala 8. oktobra, 9. in 10. oktobra namreč velja volilni
molk. 

V teh dneh se začenja tudi predčasno glasovanje, in sicer bo to poteka-
lo 5., 6. in 7. oktobra. 7. oktober pa je tudi datum, do katerega volivci, ki
se zaradi bolezni ne bodo mogli udeležiti volitev, vložijo zahtevo, da
želijo glasovati na svojem domu. Prav tako morajo tega dne sporočiti
svojo namero volilni komisiji tisti volivci in volivke, ki želijo glasovati na
posebnem volišču, dostopnem invalidom. 10. oktobra pa je splošno
glasovanje. Volišča v občini se bodo odprla ob 7. uri zjutraj in zaprla ob
19. uri. Volivke in volivci bodo morali upoštevati navodila za glasovan-
je, ki bodo napisana na glasovnicah. Pri županskih kandidatih se obkroži
le eno številko pred imenom in priimkom kandidata. Pri volitvah občin-

skih svetnikov, ki se volijo na podlagi list kandidatov, lahko volivec
obkroži samo eno številko pred imenom liste. Lahko pa da tudi prefer-
enčni glas, in sicer v prostor ob imenu liste, namenjen preferenčnim
glasovom. Tja vpiše samo eno številko kandidata z iste liste, ki mu želi
dati preferenčni glas. Na lokalnih volitvah ljudje poleg županov in občin-
skih svetnikov volijo tudi člane svetov krajevnih in vaških skupnosti.
Slednji bodo izvoljeni že v prvem krogu, medtem ko za županske kandi-
date to ni nujno. V občinah, kjer je kandidatov za župane več, se namreč
velikokrat zgodi, da eden od njih ne dobi večine glasov. Na zadnjih
lokalnih volitvah pred štirimi leti je bilo na Gorenjskem število občin,
kjer so bili župani izvoljeni že v prvem krogu, in tistih, ki so šli v drugi
krog, skoraj enako. Državna volilna komisija je za datum drugega kroga
volitev določila 24. oktober. V njem se pomerita kandidata, ki sta v
prvem krogu dobila največ glasov volivk in volivcev.

Danica Zavrl Žlebir

Telefonske številke občinske volilne komisije, kamor lahko volivci sporočajo
svoje namere glede predčasnega glasovanja, glasovanja na domu ali glaso-
vanja na voliščih, dostopnih invalidom, so naslednje: 361-95-25, 361-95-21 in
361-95-43.
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Ljudje in dogodki

Zbilje - V soboto, 11. septembra, je v
Radovljici potekal Firefighter Combat Cha-
llange, kar je najtežje tekmovanje operativnih
gasilcev, ki je bilo sploh prvič v Sloveniji.
Udeležili so se ga tudi trije operativni gasilci iz
Gasilske zveze Medvode: Žiga Burgar in Bošt-
jan Burgar (oba sta sicer člana PGD Zbilje) in
Jure Lombar (član PGD Sora).

Za kakšno tekmovanje gre? Pravijo, da za
najtežji dve minuti v športu. Gasilec tekmuje s
popolno operativno opremo, ki je težka 25 kg
(zaščitna obleka in dihalni aparat). Zrak diha
preko maske iz tlačne posode. Preteči mora po
stopnišču v tretje nadstropje (12 m). S seboj
mora nesti 20 kg zvite cevi. Ko pride do vrha,
odloži cev in po vrvi potegne 30 kg težko utež
(12 m visoko). Nato steče po stopnicah navz-
dol. Na poligonu s težkim kladivom udarja po
železni kladi, ki jo ima med nogama in jo mora
premakniti za en meter. Med ovirami teče 20
m, vzame polno cev z vodo in jo vleče nazaj 20

m skozi vratca in z vodo zbije tarčo. Spusti cev
in zagrabi 80 kg težkega ponesrečenca, ki ga
vleče 20 m do cilja. Tekmovalcu ne sme
zmanjkati zraka v tlačni posodi. ”Tekmovanje
je nekaj novega, čisto drugačno od tistih, ki jih
ljudje poznajo. To tekmovanje je namenjeno
operativnim gasilcem in je fizično zelo na-
porno. Da se odločiš za nastop, je potrebnega
kar nekaj poguma. Poleg tega spoznaš mnogo
novih ljudi in skleneš nova prijateljstva iz vse
Slovenije in v tem primeru tudi iz sveta,” je
nekaj besed o razlogih za nastop na tekmovan-
ju povedal Žiga Burgar. Na tekmovanje se tri-
je medvoški gasilski operativci niso posebej
pripravljali, saj za to ni bilo možnosti. Tek-
movanje je izredno naporno, kar je potrdil tudi
Žiga: ”Glede na to, da je to najtežje gasilsko
tekmovanje operativnih gasilcev na svetu, bi
lahko rekel, da je vse težko. Morda je najtežje,
ko prideš iz stolpa in je treba zbijati klado, ko
tečeš slalom med stožci, potegneš cev 30 m in

te po tem čaka še prenašanje 80-kilogramske
lutke. Poligon ti počasi jemlje moč in ko prideš
do konca, si ”zmagal”, saj na koncu nisi
sposoben odpreti niti plastenke vode.”

Za vse tri je bila to dobra izkušnja, zadovoljni
so tudi z uvrstitvami. ”Brez treninga in priprav
ne moreš zmagati. Upamo, da bo vsako leto
boljše,” je dejal Žiga, ki je skupaj z Juretom
nastopil tudi na gasilskem izzivu v Idriji, kjer
sta v dvojicah premagala polovico tekmovalcev.
Gre za nekoliko drugačno tekmovanje, kot je
Firefighter Combat Challange. Na podobnega,
na gasilski boj, načrtujeta iti še ta mesec. ”Sicer
pa se letos tekmuje tudi v Fire Combatu, ki je
prav tako pokalno tekmovanje dvojic, vendar se
ga na žalost ne moreva udeleževati, ker nimava
tečaja za nosilca izolirnih dihalnih aparatov
(IDA),” je zaključil Žiga.

Maja Bertoncelj, 
foto: arhiv Žige Burgarja

Na najtežjem gasilskem tekmovanju
Žiga Burgar, Boštjan Burgar in Jure Lombar so bili na Firefighter Combat Challangu, najtežjem gasilskem

tekmovanju, ki je v Radovljici potekalo prvič v Sloveniji.

Nastopila sta na najtežjem gasilskem tekmovanju. 

Žiga Burgar in Jure Lombar

Sorške mladinke tretje 
v gasilski orientaciji

Sora - V okolici gradu Snežnik je v soboto, 11. septembra, potekalo
državno tekmovanje v gasilski orientaciji za gasilsko mladino. Iz
Gasilske zveze Medvode se je na tekmovanje uvrstila ekipa mladink iz
PGD Sora: Nina Kozamernik, Anja Brdnik, Janja Čarman in mentor
Dominik Bradeško. 

”Tekmovalke so bile zelo dobro pripravljene in so z najboljšim časom
proge ter hitro izvedenimi spretnostnimi nalogami osvojile tretje
mesto,” je povedal mentor Dominik Bradeško in dodal, da so tek-
movalci dokazovali svoje znanje v iznajdljivosti v orientaciji, v
gasilskem in splošnem znanju, požarni preventivi in se dokazovali v
hitrosti izvedbe praktičnih vaj z delom z gasilskim orodjem in vezanju
vozlov. Iz GZ Medvode se je kot obiskovalec iz predsedstva tekmovan-
ja udeležil Miha Šušteršič, v prostem času pa so si ogledali še tamkaj-
šnji grad Snežnik in okolico.                                                    M. B. Anja Brdnik, Janja Čarman, Nina Kozamernik in mentor Dominik Bradeško
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Sp. Senica - ”Slišali smo ta pra-
vo slovensko domačo glasbo.
Človek postane skoraj solzen, ko
na koncu ob skupnem nastopu na
odru vidi tako mlade kot tudi
starejše, kako isto skladbo igrajo
na diatonično harmoniko. Mar ni
to nekaj lepega, česar človek ne
vidi vsak dan in vsepovsod,” je po
koncu festivala Vesele harmonike
povedal Valentin Križaj,
predsednik KUD Fran Saleški
Finžgar Senica, ki je bilo organi-
zator prireditve. 

Vesela harmonika je bila letos
jubilejna, deseta. Vodila in pove-
zovala jo je Silvana Knok. Po
dveh prestavitvah zaradi slabega
vremena so jo izvedli 18. septem-
bra. Vreme jim sicer znova ni bilo
naklonjeno, so se pa na to pripra-
vili in postavili šotor. Nastopilo je
21 harmonikarjev, ki so se pred-
stavili v igranju na diatonično har-
moniko. Nastopili so v treh

starostnih kategorijah: do 15 let,
od 15 do 50 let in veterani nad 50
let. Najbolje zastopana kategorija
so bili najmlajši, najslabše pa

srednja kategorija, v kateri sta
nastopila le dva. Z igranjem na
”frajtonerco” se jih je predstavilo
tudi pet iz medvoške občine: Jaka
Peklaj iz Sp. Senice, Marjan Ve-
hovec iz Smlednika, Stane Planinc
iz Zg. Pirnič, Janez Gašperin s
Svetja in Dejan Križaj iz Sp.
Senice. 

Igranje je ocenjevala tričlanska
strokovna komisija v sestavi Vinko
Avguštin, Drago Korošec (oba sta
tudi člana Godbe Medvode) in
Matjaž Ribnikar, član ansambla
Veseli Gorenjci. Letos niso raz-
glasili najboljših po posameznih
starostnih kategorijah, temveč so
podelili priznanja. Zlatega jih je os-
vojilo šest (Tomaž Pustotnik iz
Domžal, Danilo Poljanšek iz Kam-
nika, Ajda Šolar iz Zg. Besnice,
Tilen Ržen z Loga nad Škofjo
Loko, Anja Koračin iz Gorenje vasi
in Ana Jesenovec iz Stare Loke),

bronastega petnajst, medtem ko
srebrnega priznanja niso podelili.
”Igranje je bilo na dosti visokem
nivoju. Presenečeni smo predvsem
nad mladimi do 15 let, ki so izred-
ni. Ocenjevali smo tri kriterije: di-
namiko, ritem in tehniko,” je v
imenu komisije povedal Vinko
Avguštin. Komisija je za najboljše-
ga razglasila Danila Poljanška iz
Kamnika, ki je nastopil v starostni
skupini nad 50 let. 

”Prireditev, ki je v prvi vrsti na-
menjena druženju, ima tradicijo in
je kraju v ponos. Zadovoljni smo,
da je navkljub slabemu vremenu na
Senico prišlo toliko harmonikarjev.
Vsi so mi bili všeč,” je dejal Križaj
in dodal, da je star že skoraj 73 let
in je še vedno rad v dobri družbi. V
dobri družbi je bil tudi po koncu
Vesele harmonike, saj je sledilo
družabno srečanje z ansamblom
Veseli Gorenjci.  Maja Bertoncelj

Igrali so na ”frajtonerco”
Na Veseli harmoniki na Senici se je v igranju na diatonično harmoniko predstavilo 21 harmonikarjev. 

Šest jih je po oceni komisije prejelo zlato, petnajst pa bronasto priznanje.

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

AKCIJSKE CENE AVTOPLAŠČEV 
175/65R14 Sava Eskimo S3+ 

43,15 EUR
185/65R15 Fulda Kristall Montero 3

51,98 EUR
195/65R15 Goodyear UG7+ 

56,00 EUR
205/55R16 Sava Eskimo HP 91H

79,00 EUR
205/60R16 Michelin Alpin A4 92H 

102,01 EUR

AVTOKLEPARSTVO - AVTOMEHANIKA
AVTOLIČARSTVO - VULKANIZERSTVO
AVTOOPTIKA

OBIŠČETE NAS LAHKO TUDI 
V POSLOVALNICI NA DUNAJSKI 59 

V LJUBLJANI

Na Veseli harmoniki na Senici je nastopilo 21 harmonikarjev.

Člani komisije (od leve sedijo): Vinko Avguštin, Matjaž Ribnikar in Drago Korošec,
povsem levo pa je Franc Križaj iz vrst organizatorja.
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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

* VSE ZA ŠOLO  

* ZELO UGODNE CENE  
OSTALIH POTREBŠČIN

KOLEDARJI, ROKOVNIKI IN
PLANERJI ZA LETO  2011
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PAPIRNICA IN KNJIGARNA, 
FOTOKOPIRANJE

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?

Ko skrb in ljubezen za čisto, urejeno in
cvetoče okolje sežeta nekaj dlje od
blokovskega balkona, okenske police, vr-
tička pred hišo, potem smo na pravi poti.
Kje sem naredil spodnji posnetek, kdo skr-
bi za cvetje ob cesti in kako pravijo njihovi
domačiji po domače? Odgovore pošljite do
konca oktobra na naš naslov Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s
pripisom ”za Sotočje”. En pravilen odgov-
or bomo izžrebali in ga nagradili.

V septembrski številki Sotočja pa smo
vas spraševali, kateri hrib je na posnetku
na sredi in zadaj in kaj naj bi bilo tisto, na
sliki sicer komaj vidno, pod njim? Fo-
tografiral sem s terase gostišča Jezero v
Zbiljah, v ozadju je hrib Jeterbenk, pod
njim pa cerkvica Sv. Marjete v Žlebeh.
Pravilno je odgovorila Kristina Oblak iz
Medvod. Nagrado vam bomo poslali po
pošti.

Jože Praprotnik, 
avtor slikovne uganke

Romantika polna lepih deklet
Skupina Calypso (Jure Osmanovič, Dejan

Rener in Domen Kuralt) že od vsega začetka
nastopa na rojstnodnevnih zabavah, porokah,
veselicah, pa tudi po raznih lokalih in pubih.
Fantje se morda po tem malce razlikujejo od
skupin, ki jih privlači le večji ali manjši glas-
beni oder, njihov glasbeni repertoar pa je
zelo širok. Preigravajo tuje in domače avtor-
je, so lahko tudi jugonostalgični, imajo pa
tudi nekaj avtorskih skladb. Pesem Fino je
nastala pred sedmimi leti, skladba Tralala se
je kar dobro prijela, najnovejša pesem Ro-
mantika pa je ugledala luč letos maja. Zan-
jo je Calypso posnel tudi že videospot. Tako
se je - lahko bi rekli kar medvoški bend,
odpravil na morje. Snemali so tri dni v Por-
torožu in Simonovem zalivu, brez lepih dek-
let pa seveda ni šlo. Na pomoč so jim

priskočile plesalke plesne skupine NC
Dance, za drugi del vročega ozračja pa so
skrbele dolgonoge lepotice.

A. B., Foto: arhiv benda

Valburga - Hotel Kanu je 11. septembra za
prebivalce okoliških vasi organiziral tri brez-
plačne vožnje z njihovo panoramsko ladjo St.
Lucia. Vozila bo po Zbiljskem jezeru, pred-
stavlja pa dodatno hotelsko ponudbo. Zamisel
zanjo se je Romanu Prosenu, lastniku hotela,
porodila že pred leti.

Ladja St. Lucija lahko naenkrat pelje do 50
potnikov. Dolga je 17 metrov, široka pa 4,5
metra. Vgrajena ima dva motorja. Moč vsake-
ga je 14,7 kW. V notranjosti ladje so udobni se-
deži in mizice za odlaganje ter postrežbo hrane
in pijače. Na ladji je tudi manjša kuhinja. Pa-
noramska ladja St. Lucia bo vozila vsako sobo-
to in nedeljo ob 13. in 15. uri, za zaključene
družbe in za izobraževalno namensko vožnjo
za šole in vrtce pa po dogovoru tudi med ted-
nom. 

Vožnja traja skoraj dve uri, potovalna hitrost
ladje pa je 2,5 kilometra na uro. ”Vožnja se za-
čne pri Hotelu Kanu. Najprej se peljemo do
kampa Dragočajna, kjer se obrnemo, plujemo
pod mostom mimo čolnarne v Zbiljah, kjer se

znova obrnemo in nazaj do spodnjega doka
pod hotelom, kjer je ladja tudi privezana,” je
povedala Meta Hlupič, vodja Hotela Kanu. Za
vožnjo bodo odrasli odšteli 6 evrov, otroci do
13. leta pa 4 evre.                 Maja Bertoncelj

St. Lucia na Zbiljskem jezeru
Panoramska ladja St. Lucia, ki vozi po Zbiljskem jezeru, 

je dodatna ponudba Hotela Kanu.

V Hotelu Kanu so novost, ladjo St. Lucia, predstavili
na brezplačni panoramski vožnji. 
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Dragočajna - Prelepe kvačkane nageljnove cvetove sem pred časom
opazila na eni izmed razstav. Nastale so izpod rok Julijane Štilec iz
Dragočajne, ki si v pokoju čas krajša z različnimi ročnimi deli, tako kot
tudi njen mož Lojze.

”Že vrsto let šivam, pletem, zadnja leta pa sem k temu dodala še
kvačkanje in klekljanje,” je povedala gospa Julijana in na mizo pri-
nesla nekaj parov copatk za dojenčke, kvačkane nageljne in angelčke.
Kvačkani nageljni so prav posebni. ”Nagelj je zame najlepša roža.
Kvačkana je lep spomin, ki ostane. Je pa kar veliko dela, za katerega
potrebuješ veliko potrpljenja, pa tudi zbranosti. Delam z užitkom, z
veseljem, tako kot tudi ostala ročna dela. Že osmo leto bom doma, pa
mi še nikoli ni bilo dolgčas,” pojasnjuje. Kvačka zadnjih nekaj let, prej
je v glavnem pletla, drugo leto pa v sklopu DU Smlednik tudi kleklja.
”To je pa res za dušo, pozabiš na vse. Čas hitro mine in komur je dol-
gčas, naj si umisli kakšno ročno delo. Vsak ima kakšen dar, da si lahko
z njim zapolni čas,” je še povedala Julijana, ves čas nasmejana in do-
bre volje, kar skuša prenesti tudi na ostale. Poleg tega je Julijana, tako
kot njen mož, tudi športno aktivna. Na steni v hodniku visi priznanje
100 žensk na Triglavu. ”Sva že kar veliko prehodila, zadnje čase pa se
udeležujeva predvsem upokojenskih izletov,” pravi.

Ročnih del je vešč tudi Lojze, ki se najbolj posveča delu z lesom.
Sam je naredil celo stopnice, pa tudi balkonsko ograjo. Sicer pa dom
krasijo tudi njegove vaze, intarzije, slike iz slame, različni okvirji,...

Rad pa ima tudi kaktuse. Na balkonu pri Štilčevih je eden prav
poseben. Dobila sta ga pred tremi leti. Zanimiv je po cvetovih, saj
cvetijo le en dan, če je hladneje, pa dva.                   Maja Bertoncelj

Katarina - Učenci podružnične osnovne
šole Topol so tudi letos domačinom in obisko-
valcem Katarine pripravili jesensko tržnico.
Na njej so prodajali vrtne pridelke, domač
kruh in pecivo ter okraske in druge uporabne
predmete, ki so jih v šoli izdelali sami.

Jesenska tržnica na igrišču pred šolo je že
postala katarinska stalnica. Zadnja septembrs-
ka nedelja je rezervirana zanjo in ljudje so se je
navadili. ”Na tržnico poleg domačinov prihaja-
jo tudi ljudje iz Ljubljane in predvsem stalne
stranke in različnih koncev občine Medvode.
Ljudje že kar pričakujejo, da zadnjo septem-
brsko nedeljo na Katarini lahko kaj kupijo,”
pravi Darja Šinko, vodja podružnične os-
novne šole. Učenci so na stojnicah poleg ze-
lenjave in jesenskih pridelkov prodajali še
pecivo in jušne rezance, ki so jih izdelali sami,
pa domačo skuto ter vložene kumarice in
gobe. ”Stvari, ki jih nismo izdelali sami, smo
dobili od ljudi z vasi, kupci pa največ kupuje-
jo zelenjavo. Pecivo, ki ostane, pojemo v šoli,”
pravi učenec Marko Kršinar, ki vsako leto
stoji za stojnico. Podružnični osnovni šoli
Topol pri organizaciji vsako leto na pomoč
priskočijo medvoške kmetije, ki se ukvarjajo s
kmečkim turizmom in s svojimi izdelki
zaokrožijo ponudbo na tržnici. V sklop tržnice
sodi tudi srečelov, prihodke od prodanih
izdelkov in srečk pa učenci porabijo za ra-
zlične dejavnosti. Lani so si na primer z denar-
jem s tržnice lahko privoščili petdnevni tabor
na Pohorju, ki so se ga udeležili vsi učenci.

Vsako leto obiskovalce tržnice povabijo tudi
na pohod po eni od dveh učnih poti, ki so jih
speljali po razgibani okolici. Letos jim pohoda
Po poti suhih hrušk in kraških pojavov ni
preprečilo niti slabo vreme. Dobre volje so se
s pripravljenimi dežniki odpravili na pot, na

kateri so si ogledali naravno in kulturno
dediščino okolice, od kapelic in ostankov
druge svetovne vojne, do starodavne vasice
Belo in kraških pojavov, ki jih površni opazo-
valci spregledamo.           

Peter Košenina

Z denarjem s tržnice na tabor
Pred šolo na Katarini so učenci letos spet prodajali jesenske pridelke in obiskovalce 

povabili na pohod Po poti suhih hrušk.

Julijanini kvačkani nageljni
Zakonca Štilec iz Dragočajne prosti čas zapolnjujeta z ročnimi deli.

Zakonca Štilec si čas krajšata z ročnimi deli. Izdelki na mizi so nastali 
izpod njunih rok.

Marko Kršinar vsako leto prodaja na jesenski tržnici. Pravi, da kupce najbolj zanima zelenjava, čeprav je na
pogled manj slastna od peciva na zgornji fotografiji.
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Medvode - Boom teater je v svojem skoraj
petletnem delovanju gostil na številnih odrih
po Sloveniji. Svojo prvo predstavo so uprizo-
rili še v takratnem kinu Storžič v Kranju ter
nadaljevali svojo pot po kulturnih domovih in
priznanih gledališčih, kot so Narodni dom v
Mariboru, Špas teater, Prešernovo gleda-
lišče,... Letos pa napovedujejo, da bodo vadili
in igrali v dvorani Kulturnega doma Medvode,
kjer bodo ob peti obletnici premierno uprizo-
rili novo komedijo Svetovalnica.

”Dolgo smo iskali prostor, kjer bi lahko
združili naše ideje in izkušnje. Veseli nas, da
bomo lahko naš prvi gledališki abonma upri-
zorili na odru Kulturnega doma Medvode. V
preteklosti smo na njem že nekajkrat gostovali
z našimi predstavami,” je povedal Miki
Bubulj iz Boomteatra. Pripravili so zanimiv
abonma samih komedij, s katerim želijo
dodobra nasmejati občinstvo. ”V abonmaju
komedij smo pripravili šest izvrstnih predstav
z izjemno igralsko zasedbo, od katerih bo za-

ključna predstava po izbiri gledalcev. Tako se
bodo gledalci lahko zabavali ob komediji Laži
ampak pošteno od SiTi teatra, v kateri igra
Borut Veselko, Kuhna - KUD AGLI s protag-
onistko Violeto Tomič, Solistika - glasbena
komedija, ki je dolgo igrala na deskah MGL-
ja, Svetovalnica, naša komedija, v kateri igra-
jo Jernej Kuntner, Violeta Tomič, Maja Marti-
na Merljak in Ranko Babič ter 90 minut -
stand-up komedija s trenutno najboljšimi
komedijanti. Poleg mene bodo igrali še Vid
Valič, Ranko Babič in Perica Jerkovič,” je
abonma predstavil Bubulj in ob tem dodal, da
bodo organizirali tudi stand-up večere, v kater-
ih bodo gostili priznane domače in tuje komike. 

Z vpisom v abonma bodo začeli prihodnji
teden. Vpis starih abonentov bo potekal 11. in
12. oktobra od 10. do 18. ure v prostorih Kul-
turnega doma Medvode, novi abonenti pa se
bodo lahko vpisali od 13. do 15. oktobra od
10. do 18. ure in 16. oktobra od 9. do 13. ure.

Maja Bertoncelj / Foto: Tina Dokl

Pirniče - V KUD Pirniče vpisu-
jejo v jubilejni, trideseti gledališki
abonma. ”Pobudnik in idejni vod-
ja te vsekakor drzne gledališke ak-
cije, ki se je kontinuirano obdrža-
la vse do danes, je bil režiser Pet-
er Militarev. Dolgo let je bil ljubi-
teljski abonma OTH Pirniče sploh
edini v slovenskem prostoru,” je
uvodoma povedala Anica Hor-
vat, predsednica KUD Pirniče, in
nadaljevala: ”Abonma je gotovo
najbolj priljubljena in znana konti-
nuirana dejavnost našega društva.
V preteklih letih abonmajskega ci-
klusa je bilo odigranih 168 različ-
nih predstav, ki si jih je ogledalo
več kot 29 tisoč gledalcev, pred-
vsem z občine Medvode.”

Odrasli abonma 
v znamenju komedij

Abonma OTH Pirniče poteka v
gledališki sezoni od oktobra do ju-
nija, zadnja predstava je gledališka
karavana z ogledom gledališke
predstave v izbranem kraju ter obis-
kom kulturnih in naravnih zname-
nitosti kraja, okolice ali regije. Tako
bo tudi letos. Prva predstava odra-
slega abonmaja v sezoni 2010/2011
bo 22. oktobra, in sicer Črna kome-

dija avtorja Petra Schafferja v iz-
vedbi KUD Dolomiti Dobrova.
Predstava je uvrščena na 49. Lin-
hartovo srečanje - festival gledali-
ških skupin Slovenije, torej v sam
kakovostni vrh ljubiteljskih gledali-
ških skupin pri nas. Novembra si
boste lahko ogledali komedijo z na-
slovom Gugalnik v izvedbi Prosvet-
nega društva Štandrež, Gorica - Ita-
lija, januarja komedijo Alana Ay-
ckbourna Tako pa to delajo sosedje
v izvedbi KUD Zarja, Trnovlje -
Celje. Gre za predstavo, ki gledalcu
na zabaven način predstavi raznoli-
kost zakonskega življenja. V febru-
arju se boste lahko nasmejali kome-
diji Vinka Möderndorferja Šah-mat
v izvedbi KUD Ivan Kaučič Ljuto-
mer. V marcu bosta dve komediji
enodejanki v izvedbi domačega
OTH Pirniče: Snubač A. P. Čehova
in Selitev Karla Valentina. Abonma
se bo zaključil maja z gledališko
karavano z ogledom gledališke
predstave.

Abonma Otehajček 
za otroke

V KUD Pirniče imajo abonma
tudi za otroke od tretjega leta sta-
rosti dalje. V letošnjo lutkovno-

gledališko ponudbo v okviru
abonmaja Otehajček so izbrali
šest predstav. Oktobra si bodo
otroci lahko ogledali predstavo
Obuti maček, gledališko-lutkovno
predstavo v izvedba Škratovega
lutkovnega gledališča Celje, no-
vembra Marko skače, glasbeno-
lutkovno predstavo v izvedbi
Glasbenega gledališča Melite
Osojnik Ljubljana, januarja Janka
in Metko, lutkovno predstavo v iz-
vedbi Lutkovnega gledališča Ve-
lenje, februarja Sovico Oko, lut-
kovno predstavo v izvedbi Lut-
kovne skupine Hompe iz Ruš,

marca lutkovno predstavo Po-
mladna v izvedbi Teatra za vse z
Jesenic, aprila pa še predstavo
Pravljica o polomljeni lutki v iz-
vedbi domačega KUD Pirniče.

V abonma se še vedno lahko
vpišete. Naknaden vpis bo 21., 22.
in 23. oktobra. Prav tako spreje-
majo nove člane, ki jih zanima ig-
ranje v gledališču. V svoje vrste
vabijo otroke od 10. leta, srednje-
šolce in tudi starejše. Vabijo tudi
vse, ki vas zanima svetlobno in
zvočno opremljanje predstav, sce-
nografija ali kostumografija.          

Maja Bertoncelj

Trideseti gledališki abonma v Pirničah
”Ljubiteljski gledališki abonma KUD Pirniče je najstarejši v slovenskem prostoru. Dolgo let je bil tudi edini,”
pravi Anica Horvat, predsednica KUD Pirniče, kjer vstopajo v jubilejno, 30. sezono gledališkega abonmaja.

Prvi abonma Boomteatra v Medvodah
”Veseli nas, da bomo lahko naš prvi gledališki abonma uprizorili na odru Kulturnega doma Medvode,” 

pravi Miki Bubulj iz Boomteatra.

Miki Bubulj je znani slovenski stand-up komik.
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ŠIVANJE     ŠIVANJE   ŠIVANJE
Modno oblikovanje, šivanje po meri, vsa težja 

in drobna popravila.
PRIDEMO TUDI NA DOM!

Pri nas lahko kupite unikatne spalne srajčke, pižame in 
borše iz lastne proizvodnje po ugodnih cenah!

DELOVNI ČAS PO PREDHODNEM NAROČILU
Informacije po tel.: 040/354 018, MARINA DIZAJN

Medvode - V prostorih Občine Medvode je od 9. septembra do 9. ok-
tobra na ogled likovna razstava otroških slik, risb in grafik, ki so nasta-
le na likovnih delavnicah KUD Zbilje pod mentorstvom Andreje Eržen,
akademske slikarke. Razstava je odprta v času uradnih ur občine.

Na ogled je izbor slik, risb, kolažev in grafik, ki so jih otroci, stari od
4 do 10 let, ustvarili v ateljeju s pogledom na Zbiljsko jezero. ”Izposta-
viti velja jedkanico, zahtevno zvrst umetniške grafike, ki jo zaznamuje
visoka stopnja ročne obdelave, natančnost in discipliniranost dela. Ob
spoznavanju različnih tehnik smo si dovolili tudi časovno popotovanje
po različnih obdobjih umetnostne zgodovine. Z interpretacijami moj-
strov iz začetka 20. stoletja so otroci spoznavali osnovne zakonitosti
črte, barve in oblike. Slike v pritličju so v tehniki akrila na platnu. Ak-
vareli, ki so razstavljeni na zgornjem delu stopnišča, temeljijo na risanju
po opazovanju motiva Zbiljskega jezera in okoliške narave. Z upodab-
ljanjem po naravi otroci izostrijo oko, kar je predpogoj za oblikovanje
estetskega občutka. Kompozicija, risba in črta je glavni atribut jedkani-
ce, linorezi pa podobno kot kolaži na zgornjem stopnišču temeljijo na
domišljijski igri. Razstava se končuje s sproščujočimi barvitimi vzorci
abstraktnih geometrijskih likov na papirju,” je razstavo predstavila men-
torica Andreja Eržen.

Maja Bertoncelj

V prostorih občine razstavljajo otroci
Na ogled je izbor slik, risb, kolažev in grafik, ki so jih otroci, stari od 4 do 10 let, ustvarili 

v ateljeju s pogledom na Zbiljsko jezero.

www.gorenjskiglasi.si

Medvode - V četrtek, 30. septembra, so na
turnejo po nekdanji Jugoslaviji odšli pevci
Lovskega pevskega zbora Medvode. Prvi dan
jih je čakala vožnja do Banjaluke, kjer so
imeli prvi koncert. Na njem je sodeloval tudi
domači pevski zbor Davorin Jenko tamkajš-
njega slovenskega društva Triglav. V petek so
bili v Novem Sadu, kjer so jih sprejeli člani
slovenskega društva Kredarica. Skupaj so se
predstavili na koncertu. V soboto je bil na
vrsti Zaječar, kjer so jih sprejeli člani
Slovenske kulturne skupnosti Ivan Cankar. V
bližini tega srbskega kraja so nastopili kar
dvakrat. V nedeljo so pot nadaljevali do
Skopja, njihovi tamkajšnji gostitelji so bili
člani makedonskega MePZ Vardar in neka-
teri njihovi prijatelji. V večernih urah so se

skupaj predstavili na koncertu. Včeraj so
imeli, kar se pevskih obveznosti tiče, prost
dan, namenjen ogledu Skopja in okolice.
Danes so, če gre seveda vse po načrtih, na
poti do Niša, kjer jih bodo sprejeli člani
Slovenske kulturne skupnosti France
Prešeren. V okviru te skupnosti deluje tudi
mešani pevski zbor France Prešeren, s kate-
rim bodo zvečer izvedli skupni koncert. Jutri
jih čaka pot do Beograda in naprej proti
Rumi. Tam jih bodo sprejeli člani Društva
Slovencev Emona, ki združuje Slovence v
tem delu Srbije. Imeli bodo še zadnji koncert
v sklopu turneje, po njem pa jih čaka vožnja
proti Medvodam, kamor naj bi prispeli v
četrtek, 7. oktobra, zjutraj.                             

M. B.

Voda narasla tudi v Medvodah
Medvode - Slovenijo je sredi septembra za-

jelo močno deževje. Reke so narasle in
poplavljale. V Medvodah tokrat ni bilo hujše-
ga. Narasle vode pa nekateri izkoristijo tudi za
sproščanje adrenalina. Fotografijo nam je
poslal Medvoščan Marko Kopač, ki je bil med
tistimi, ki so opazovali skupino kanuistov iz
različnih koncev Slovenije, ki je preskušala
svojo hrabrost in spretnost na naraslih brzicah
pri sotočju Save in Sore. M. B.

Lovski pevski zbor na turneji 
po nekdanji Jugoslaviji
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Oglasi

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.

Tiskarna Pleško 
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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Na 16. Slovenskem festivalu znanosti, ki je
pod geslom Ideje spreminjajo svet pred krat-
kim potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani,
so letos prvič sodelovali tudi učenci OŠ Preska
in OŠ Medvode. 

Iz Preske se je na festival odpravilo osem-
najst učencev od 2. do 5. razreda, ki obiskuje-
jo naravoslovni krožek, in šest učencev izbir-
nega predmeta Astronomija pod mentorstvom
Tatjane Gulič. Predstavili so eTwinning pro-
jekta: Talilnica znanja in Eratostenova meritev
za izračun obsega zemlje, ki so jo izvajali kar
na ploščadi pred Cankarjevim domom.

”Učenci naravoslovnega krožka so prikazali
šest poskusov iz naravoslovja: razložili so de-
lovanje podmornice, zakaj moramo na kolesu
nositi čelado, kako in zakaj lahko spravimo
napihnjen balon v steklenico, kako ugasnemo
svečko, ne da jo pihnemo ali se je dotaknemo
... Obiskovalci so bili navdušeni nad poskusi,
naši mladi raziskovalci pa so poželi velik us-
peh tudi zato, ker so bili daleč najmlajši,” je
povedala Guličeva.

Na festivalu so sodelovali tudi učenci OŠ
Medvode, ki obiskujejo krožek Poskusim in
znam: Tilen Mlinarič, Anže Jenko, Gašper

Bokan in Adam Hrastnik. Prikazali so na-
grajeni člen verižnega eksperimenta z naslo-
vom Nordijski center Medvode. ”Vključili so
ga v verigo, ki so jo izdelali študenti pedago-
ške fakultete. Skupaj z njimi so tri dni prika-
zovali in razlagali delovanje različnih fizikal-
nih dogodkov, povezanih v Verižni eksperi-
ment. Zanimanje obiskovalcev je bilo veliko.
Nekateri so celo zagotavljali, da se bodo pri-
hodnje leto pridružili projektu Verižni ekspe-
riment,” je povedal mentor krožka Stane
Arh.

Ana Hartman

Mladi na festivalu znanosti

Učenke OŠ Preska med eksperimentiranjem in razlaganjem poskusov Za verižni eksperiment učencev OŠ Medvode je bilo veliko zanimanja.

Malčki spoznavali obnašanje v prometu
Medvode - Vrtec Medvode je v minulem šolskem letu uspešno sode-

loval na likovnem natečaju Zavarovalnice Triglav Moja največja želja
je. Otroci starejših oddelkov in skupina Medvedi iz enote Ostržek so
bili skupaj z vzgojiteljicama Majo Dobnikar in Lauro Svoljšak na-
grajeni z nahrbtniki, odsevniki in barvicami. Prejeli so tudi nagrado za
vrtec, in sicer program Kolesarčki, pri katerem otroci preko igre spoz-
navajo pravilno obnašanje v prometnem okolju. Poligon so postavili 9.
septembra, ker je bilo vreme nepredvidljivo, jim je medvoški zavod za
šport in prireditve odstopil del telovadnice. Otroci petih skupin druge-
ga starostnega obdobja enote Ostržek so se vživeli v vlogo voznikov in
pešcev. ”Sodelovali so aktivno, njihovi vtisi so bili zelo dobri, po
končani izvedbi pa je nastalo kar nekaj zanimivih likovnih izdelkov,” je
povedala svetovalna delavka Nataša Rijavec. A. H.

V Preski zasadili drevo miru
Preska - Osnovna šola Preska se je ob mednarodnem dnevu miru (21.

september) pridružila sajenju dreves v sklopu projekta ENO, ki povezu-
je šole z vsega sveta. Četrtošolci so za šolo posadili francoski poljski ja-
vor, ki ga je podaril Marjan Antolin iz drevesnice Špur. ”To je pravi ce-
remonialni dogodek s slovesnim govorom, himno in igrico. Jamo za dre-
vo je pomagal izkopati hišnik Mirko Strastner, otroci pa so vanjo položi-
li drevesce in ga zasuli. Na koncu so ga privezali ob palico, ki mu bo nu-
dila oporo, in ga zalili. Slovesnemu govoru učencev je sledila še himna
Drevesa so prijatelji,” je strnila učiteljica Andreja Geiger. Projekt ENO
združuje učence šest tisoč šol iz 150 držav v skupni skrbi za okolje in
njegovo problematiko. V sklopu projekta med drugim organizirajo saje-
nje dreves, doslej so jih šole posadile že okoli pet milijonov.          A. H.

Učenci iz Preske uživali na jadranju
Osnovna šola Preska in Zavod za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana

sta v sklopu projekta Na valovih vetra septembra drugič organizirala jad-
ranje. To je za teden dni povezalo štiri učence iz Preske: Mateja Eržena,
Benjamina Doneskega, Eriko Bizant in Marušo Luštrik ter pet
učencev že omenjenega zavoda. Na pot so se s slovenske obale odpravili
z dvema jadrnicama, jadrali pa so vzdolž Istre, preko Kvarnerja vse do
Kornatov. ”Jadranje je potekalo po principu inkluzivne doživljajske pe-
dagogike, šlo je za druženje učencev redne osnovne šole in osnovne šole
s prilagojenim programom. Jadranje jim je ponudilo obilo socialnih in-
terakcij, preko katerih so spoznavali druge, same sebe, učili so se skrbeti
zase in opravljati vsakodnevna opravila. Z jadranjem so bili zelo zado-
voljni, spoznali so nove prijatelje,” je strnila Erika Trampuš, specialna in
rehabilitacijska pedagoginja na OŠ Preska. Jadranje so finančno podprli
evropski socialni sklad in donatorji. A. H.
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Pirniče - Z novim šolskim letom so v sloven-
skih osnovnih šolah ponudili nov izbirni pred-
met Varstvo pred naravnimi in drugimi nes-
rečami. Na OŠ Pirniče se je zanj odločilo kar
26 učencev tretje triade. ”Delo je zasnovano na
uvodni teoriji, pri kateri učenci pridobivajo
temeljna znanja o pojavu naravnih in drugih
nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva,”
pojasnjuje mentorica izbirnega predmeta Špela
Trunk. Učenci bodo spoznavali vpliv človeštva
na pojav nesreč, ukrepe za njihovo preprečevan-
je, pravilno ukrepanje ob nesrečah, delo reše-
valnih služb ... ”Predmet spodbuja oblikovanje
vrednot, kot so želja po ohranjanju okolja, us-
merjenost v prihodnost skupaj z iskanjem novih
preventivnih ukrepov, s katerimi bi izboljšali
razmere za življenje, pripravljenost pomagati,
prostovoljno delo,” pravi mentorica.

V 35 urah, kolikor jih je namenjeno predmetu,
bodo skušali učence čim bolj dejavno vključiti v
delo posameznih reševalnih služb, ki delujejo
na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. ”Načrtujemo sodelovanje z lokalni-
mi organizacijami, kot sta gasilsko društvo
Zgornje Pirniče in Gasilska zveza Medvode.
Učenci se bodo seznanili z njihovim delom in
ukrepanjem v primeru naravne nesreče, še zlasti
požara. Pozimi pripravljamo prikaz reševanja
izpod snežnih plazov in dela lavinskih psov,
spomladi pa praktično delo o nudenju prve po-
moči in udeležbo na vaji gorske reševalne

službe - postaje Ljubljana,” je napovedala
Trunkova.

”Predmet je zelo zanimiv,” pove devetošolka
Pina Osovnikar in nadaljuje: ”Izvedeti želim,
kako ravnati v različnih naravnih in drugih nes-
rečah. Veselim se praktičnega dela, ko bomo

obiskali gasilce in reševalno službo, najbolj pa
me zanima reševanje s psi. Doslej smo se sez-
nanili z nevarnostmi požarov in poplav, kako
ravnati v takih nesrečah in predvsem, kako jih
preprečiti.”                 

Ana Hartman

V šoli tudi o naravnih nesrečah
Na Osnovni šoli Pirniče so uvedli nov izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je izbralo kar 26 pirniških učencev.

KUD Smlednik na festivalu Luna

Koper - ”Angleška sol je odlična, ampak slovenska je še boljša!” nam
je pred kratkim zaupal strokovnjak za sol Martin Krpan, ki se je v za-
četku septembra s svojo Kobilico odpravil na zadnjo letošnjo pot na
obalo, da obnovi svoje zaloge soli. Pridružila se mu je ekipa mlajših
gledališčnikov KUD Smlednik in skupaj so prečesali slovensko obalo
od Portoroža do Kopra, preizkušali morsko vodo in se nastavljali tople-
mu soncu. Dan so sklenili z obiskom v Kopru, ki se je za en dan spre-
menil v raj za otroke. Številne delavnice, prireditve in gledališke pred-
stave v okviru 4. festivala Luna gre na morje so na topel septembrski
dan tja privabile množico otrok in staršev. Svoj delež v pisanem
mozaiku je na povabilo organizatorjev že drugo leto prispevala tudi
mlajša gledališka sekcija KUD Smlednik, ki je nastopila na Luninem

gledališkem odru, pred katerim se je zbralo lepo število gledalcev.
Čeprav ima igra pod milim nebom drugačen značaj kot za štirimi ste-
nami gledališča, so otroci Krpanove dogodivščine spremljali odprtih
ust in se glasno veselili, ko mu je uspelo premagati Brdavsa in osvojiti
srce prelepe cesarične.                                              Blažka Bogataj

Filmska delavnica za mlade
Pirniče - Filmska sekcija KUD Pirniče je za mlade pripravila filmsko

delavnico 24 sličic, ki se je začela konec minulega šolskega leta, nadal-
jevala in zaključila pa se bo ta mesec. Konec junija in v začetku julija
so trije udeleženci pred Aljaževino posneli ustvarjanje v likovni
akademiji KUD Pirniče. Eva Dežman in Kristina Žnidaršič sta se
preskusili kot novinarki - raziskovalki, Benjamin Dežman pa je s
kamero zabeležil vprašanja in odgovore. Pripravljajo dokumentarni
film z delovnim naslovom ”Šmarnogorsko cvetje”. 

S filmsko delavnico bodo nadaljevali 12. oktobra v Kulturnem domu
v Zgornjih Pirničah. ”Zaključili jo bomo s premierno predstavitvijo
dokumentarnega filma in fotografsko razstavo s snemanja. Poleg tega
bodo udeleženci likovne kolonije razstavili svoja dela,” je povedal
Janez Meglič, predsednik filmske sekcije KUD Pirniče. Filmska
delavnica bo potekala do 20. oktobra. Razdeljena bo na teoretični in
praktični del. ”V prvem delu si bomo ogledali filmski material, posnet
na likovni koloniji pred Aljaževino, analizirali posneti material, kadri-
rali, montirali ter določili naslov dokumentarnega filma. V teoretičnem
delu pa bodo spregovorili dramski in filmski igralec Polde Bibič, Tat-
jana Rezec - Stibilj, mag. Lojz Tršan, vodja filmskega oddelka pri
Arhivu republike Slovenije, in Gregor Meglič. Mladim ljubiteljem
filmske umetnosti bodo spregovorili o vlogi igralca na odrskih deskah
in filmskem platnu, zgodovini slovenskega filma, zakladih filmskega
arhiva, gibanju, kameri in montaži,” je še pojasnil Meglič in pirniške
osnovnošolce povabil, da se jim pridružijo.              Maja Bertoncelj
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PETEK/01.10.

PONEDELJEK/04.10.

TOREK/05.10.

SREDA/06.10.

PONEDELJEK/11.10.

TOREK/12.10.

ČETRTEK/14.10.

PONEDELJEK/18.10.

TOREK/19.10.

SREDA/20.10.

ČETRTEK/21.10.

PETEK/22.10.

PONEDELJEK/25.10.

TOREK/26.10.

PETEK/29.10.

PONEDELJEK/01.11.

TOREK/02.11.

PONEDELJEK/08.11.

TOREK/09.11.

ČETRTEK/11.11.

GOSTOVANJE / ZARES /// VE»ERNI KLEPET /// SOCIALNO PODJETNI©TVO - PRILOŽNOST ZA MLADE

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj, info markeljklemen@yahoo.com

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar, info katja.100@gmail.com 

GOSTOVANJE / SDS /// OKROGLA MIZA /// DROGE

DEBATA V SODELOVANJU Z MREŽO MaMa /// LOKALNI DOGODEK PROJEKTA DELO ZA MLADE! : Polona Ogrinc, beri spodaj

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar

ZVO»NO MEDITACIJSKA KOPEL /// PESEM GONGOV IN VETRNIH ZVONOV : Karlo Vizek

VADBA /// NOGOMET : Damjan ŠtefanËiË

POTOPISNO PREDAVANJE /// LOFOTSKI OTOKI : Neža Umek

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar

VADBA /// NOGOMET : Damjan ŠtefanËiË

FOTOGRAFSKA DELAVNICA /// KONCERTNA FOTOGRAFIJA : Janez Pelko, prijave: emina.djukic@mcmedvode.si

FOTOGRAFSKA DELAVNICA /// KONCERTNA FOTOGRAFIJA : Janez Pelko

KONCERT /// JAZZ ROCK /// ZMAJEV REP in MOONLIGHT SKY : Uroš Buh

FOTOGRAFSKA DELAVNICA /// KONCERTNA FOTOGRAFIJA : Janez Pelko

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar

ZVO»NO MEDITACIJSKA KOPEL /// PESEM GONGOV IN VETRNIH ZVONOV : Karlo Vizek

VADBA /// NOGOMET : Damjan ŠtefanËiË

PLESNI VE»ER /// CLUBBING JEDRO : Matej Morn

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar

VADBA /// NOGOMET : Damjan ŠtefanËiË

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar

ZVO»NO MEDITACIJSKA KOPEL /// PESEM GONGOV IN VETRNIH ZVONOV : Karlo Vizek

VADBA /// NOGOMET : Damjan ŠtefanËiË

POTOPISNO PREDAVANJE in OTVORITEV RAZSTAVE V SODELOVANJU Z JSKD /// ARABSKI SVET : Pia PeršiË

PROJEKT DELO ZA MLADE!
Na 4-urnem srečanju bomo skušali predstaviti poglede in izzive mladih na področju zaposlovanja in zaposljivosti ter 
pogled in delovanje strokovnjakov s tega področja. Ta tematika je v zadnjem času vse aktualnejša, zato jo želimo 
skupaj z vami osvetliti in se vprašati, kaj lahko skupaj naredimo za izboljšanje stanja v lokalnih okoljih, s kakšnimi aduti 
že razpolagamo, nekatere pa bomo s pomočjo debate še odkrili ter na njih v mednarodnem letu mladih 2010/2011 
gradili. Ta dogodek je eden izmed 25 lokalnih dogodkov, ki bodo v mesecu oktobru v okviru nacionalnega projekta 
Delo za mlade! potekali po vsej Sloveniji. Ugotovitve lokalnih dogodkov bodo mladi predstavili relevantnim akterjem s 
področja zaposlovanja na nacionalnem dogodku v mesecu decembru.  // Projekt Delo za mlade! v sodelovanju z 
mladinskimi centri in s podporo Programa Mladi v akciji v Sloveniji izvaja Zavod Mladinska mreža MaMa.

VRELA JE AKTIVNA KRITI»NA MISEL
Štirje avtorji so se predstavili s svojim umetniškim 
socialno-političnim kritiËnim angažmajem. Skozi razstavljena 
teoretska besedila, video projekcije in nagovor avtorjev smo 
bili postavljeni na realna tla, kakor jih Ëutijo umetnice Marina, 
Zvonka in Petra. Pokazale so na gmotni in psihološki problem 
ne samo kreativnega udejstvovanja, temveË tudi samega 
obstoja umetnic v današnjem Ëasu. »etrti avtor Jaka pa je 
resno vzdušje (zaËasno) prekinil z družbenokritiËnimi 
animacijami, ki se dotikajo podobnih tem z bolj 
minimalistiËnim, aforistiËnim pristopom.

Izšel je razpis za direktorja Javnega zavoda Mladinski center Medvode 
VeË informacij najdete na spletni strani: www.mcmedvode.si

GOSTOVANJE / CENTER ZA POMO» MLADIM /// V Jedru bomo gostili društvo CPM, ki bo za dijake Srednje zdravstvene šole izvajalo delavnice socialnih vešËin.
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Šport in rekreacija

Medvode - V soboto, 11. sep-
tembra, dopoldne je pred Športno
dvorano Medvode potekal prvi
dan Športne zveze Medvode.
Možnost predstavitve svojega dela
so imela vsa društva, ki so vklju-
čena v medvoško športno zvezo,
obiskovalci pa so imeli priložnost
na enem mestu izvedeti čim več o
delovanju društev. Informativno
dopoldne je bilo v prvi vrsti na-
menjeno mladim, da se seznanijo

z različnimi športnimi panogami
in se tako lažje odločijo, kam bi se
vpisali. 

”Za organizacijo prvega dne
Športne zveze Medvode smo se
odločili z namenom popularizaci-
je športa v naši občini. Povabili
smo športna društva naše zveze,
da mladim in njihovim staršem
predstavijo svoje aktivnosti, pro-
gram dela, urnik vadbe in ostale
koristne informacije. Predstavlja

se okrog deset društev, klubov. Z
odzivom smo zadovoljni,” je po-
vedal Anton Bohinc, predsednik
Športne zveze Medvode, v katero
je sicer vključenih devetnajst dru-

štev, nekaj jih je usmerjenih pred-
vsem v rekreacijo. Bohinc pravi,
da bo dan Športne zveze Medvode
potekal tudi prihodnje leto.

Maja Bertoncelj

Predstavilo se je okrog deset društev, med njimi tudi ŠD ŠRC Preska - Medvode (levo) in teniška sekcija Partizana Medvode.

Dogajanje so popestrili tudi člani ŠD Latino.

Dan medvoške športne zveze
Pred Športno dvorano Medvode so svojo dejavnost predstavila društva, ki so vključena v Športno zvezo Medvode.

HORMANN 
JUBILEJNA

GARAŽNA VRATA,
M-vodoravni motiv,

woodgrain, RAL 9016, 
vklj. motorni pogon, 

montaža in 8,5% DDV

že od 875 €

Orka praznuje desetletnico
Medvode - Na dnevu Športne zveze Medvode so se predstavila

večinoma društva, o katerih smo v Sotočju že pisali. Tokrat pa
predstavljamo Društvo za podvodne dejavnosti Orka, ki letos
praznuje desetletnico delovanja. Več je povedal predsednik Sašo
Šulc: ”Danes predstavljamo našo osnovno dejavnost. To je potap-
ljanje, tako športno kot rekreativno. S seboj smo prinesli opremo,
ki jo potapljači potrebujemo za svojo dejavnost. Imamo tudi nekaj
posnetkov, tako da je malce bolj zanimivo.” 

V društvu, ki ima sedež v Pirničah, je nekaj čez šestdeset članov.
”Kdor želi priti do osnovnega potapljaškega znanja, je zaželeno,
da je v društvu. Društva izvajajo tečaje pod vodstvom inštruktor-
ja, tako da se posameznik nauči osnovnih potapljaških veščin. Po
opravljenem osnovnem tečaju lahko z določenim številom po-
topov napreduje v izkušenejšega potapljača. V društvu nudimo
podporo, izposojo opreme, skupaj načrtujemo akcije in podobno,”
je še pojasnil Šulc.

Maja Bertoncelj

Na dnevu Športne zveze Medvode se je predstavilo tudi Društvo za 
podvodne dejavnosti Orka.
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Šport in rekreacija

Zg. Senica - Matej Mihovec ko-
lesarstvu posveča veliko časa in to
se pozna tudi na rezultatih. Devet-
inpetdesetletnik iz Sp. Senice,
član ŠD Turbo M iz Ljubljane, je
letos med rekreativci v starostni
kategoriji od 55-59 let postal dr-
žavni prvak kar trikrat: na cestni
dirki v Brdih, v vožnji na čas v
Beltincih in v vzponu na Stari vrh. 

Ste pred sezono razmišljali, da
bi vam uspelo kaj takega?

”Pred letošnjo sezono sem se
odločil, da se posvetim samo kole-
sarstvu, tako da nisem nastopil na
prav nobeni tekaški prireditvi. Bil
pa sem na triatlonu jeklenih v Bo-

hinju, vendar brez večjih ciljev,
zgolj zato, da sem nadaljeval to
mojo tradicijo nastopanja na tej
zahtevni preizkušnji. Moj tihi cilj
za letos je bil v kolesarstvu v moji
starostni kategoriji osvojiti vse tri
naslove državnega prvaka. Lani
sem bil državni prvak v vzponu, v
vožnji na čas in na cestni dirki pa
še ne. Ta moj tihi cilj se mi je spr-
va zdel malo verjeten, dodaten
motiv pa mi je dal predvsem sin
Luka, ki je verjel vame in me do-
datno spodbujal v tem.”

Za vami je naporna sezona.
”Letos sem nastopal v vseh treh

disciplinah na tekmah slovenske-

ga pokala in na državnem prven-
stvu, tako da se je nabralo kar
okrog dvajset dirk, kar pomeni
skorajda vsak konec tedna.”

Ste se posebej pripravljali tudi
za kronometer?

”Če kronometra vsaj malo ne
treniraš, ne moreš biti najboljši.
Lani sem kupil novo cestno kolo,
ki je kar nekaj lažje. Z njim sem
nastopal na vzponih in na cestnih
dirkah. Starega, ki je še dobro
ohranjeno, pa sem nekoliko prede-
lal za kronometer. Kupil sem na-
stavke za kronometer, zadnji polni
obroč in kronometer čelado. S tem
kolesom sem naredil tudi nekaj
treninga, saj je pozicija na njem
drugačna. Nagnjen si bolj naprej,
na kolesu so drugačne nastavitve.
Treba je zdržati tiste pol ure, koli-
kor pri nas traja vožnja na čas.”

Koliko ste imeli na državnem
prvenstvu povprečje?

”Skupaj je bila povprečna hitrost
nekaj čez 43 km/h. To je za naša
leta kar dobro.”

Kolesarstva ste se lotili zelo
resno. Ste ga morda kot mlad
fant trenirali?

”Šport mi je bil vseskozi všeč.
Kot mlad fant sem igral nogomet,
saj kaj drugega na vasi ni bilo.  Ko-
lesariti sem začel kasneje. Povsem
rekreativno sem hodil na Franjo.
Do Franje sem naredil okrog
osemsto kilometrov, po njej pa je
bilo kolesarske sezone konec. Bolj
resno se je začelo pred okrog pet-
najstimi leti. Delal sem v Donitu in
imel nekaj mladih sodelavcev, ki
so bili navdušeni kolesarji. Eden
takšnih je bil Marko Bečan z gode-
škega ŠD Kondor, za katerega na-

stopam na drugih, ne kolesarskih
tekmah. Hodili smo na gorskokole-
sarski kros. Bil sem med tri, tudi
zmagal sem. Po nekaj letih pa sem
se povsem osredotočil na vzpone s
cestnim kolesom. Letos imam dru-
go leto licenco, kar je pogoj, da si
uvrščen za državno prvenstvo in
slovenski pokal.”

Lani ste osvojili en naslov pr-
vaka, letos tri. Je bilo treninga
več?

”Ne, sploh ne. Res je, da sem na
kolesu skoraj vsak dan, s kilome-
tri pa nisem pretiraval. Na trening
sem večinoma prevozil 50, 60 ki-
lometrov. Treniral pa sem bolj na-
črtno, bolj učinkovito. Sin mi je z
interneta natisnil nekaj primerkov
treninga, ki sem ga potem prilago-
dil na moj srčni utrip. Testiral sem
ga pred dvema letoma. Maksimal-
nega imam 193, minimalnega pa
zjutraj v mirovanju 38. Predispo-
zicije imam torej dobre.”

Cilj je izpolnjen. Kakšni so bili
občutki ob letošnjem tretjem
naslovu?

”Zadnja disciplina za državno
prvenstvo je bil ravno vzpon, kjer
sem najmočnejši. Imel sem kar
tremo, čeprav sem že tolikokrat
dirkal. Vse je šlo v redu in ob pri-
hodu v cilj so bili temu primerni
tudi občutki.”

Kakšen cilj pa ste si zadali za
prihodnjo sezono?

”V prihodnji sezoni bom nasto-
pal že v kategoriji od 60-64 let,
kar pa ne pomeni, da bo kaj lažje.
Nastopal bom na vzponih, v vož-
nji na čas, na cestnih dirkah pa
verjetno ne na vseh.”

Maja Bertoncelj
Matej Mihovec z majico državnega prvaka in štirimi medaljami, ki jih je osvojil v
dveh sezonah. V ozadju je viden le delček iz njegove zbirke medalj in pokalov. 

Trikratni državni prvak
Matej Mihovec je letos kot kolesar rekreativec z licenco dosegel velik uspeh. V svoji starostni kategoriji je
postal državni prvak tako v cestni vožnji, v vzponu kot tudi v vožnji na čas. S tem je izpolnil svoj skriti cilj,

o katerem je razmišljal pred sezono.

Vpis v teniško in atletsko sekcijo Partizana Medvode
Medvode - Teniška sekcija Partizan Medvode obvešča otroke od 5. do 15. leta starosti,

da se do 10. oktobra še lahko vpišejo v teniško šolo. Prav tako lahko rekreativni igralci te-
nisa in nogometa rezervirajo prosti termin, ki ga bodo v popoldanskih urah ali ob koncih
tednov koristili med oktobrom in aprilom. S septembrom so z vadbo začeli tudi v Atlet-
ski sekciji. Vpisujejo v program žogica nogica za otroke od 3 do 5 let, športne igrarije za
otroke od 6 do 10 let in v atletiko za otroke od 10 do 14 let. Več informacij najdete na
www.atletskasekcijamedvode.com. M. B.

Maja Zajec najhitrejša Medvoščanka na Osolnik
V septembrski številki Sotočja je v članku z naslovom ”Cvajnar najhitrejši na Osolnik”

prišlo do napake. Zapisala sem, da je bila najhitrejša občanka Medvod Ani Arčon iz Sore,
kar pa ne drži. Gospa Ani je bila v ženski konkurenci absolutno peta, tretja v starostni ka-
tegoriji nad 31 let, najhitrejša Medvoščanka pa je bila Maja Zajec iz Valburge, absolutno
četrta, v kategoriji do 30 let pa druga. Za napako se opravičujem. M. B.
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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
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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 razvažamo: pon. - pet: 10.00 - 22.00, sob., ned.: 12.00 - 22.00

Pri razvozu pijača GRATIS! AV
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Finžgarjeva 18, Medvode

■   pizze
 ■   teste
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■   solat
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Medvode - ”V smučarski sekciji imamo
trenutno okrog štirideset otrok. Vadba poteka v
štirih starostnih skupinah: alpska šola, ci-
cibani, mlajši dečki in deklice in starejši dečki
in deklice. Letos v program redne vadbe in
šole smučanja vpisujemo otroke rojene leta
2006 in starejše,” je uvodoma povedala Teja
Arčon, vodja alpske šole. V alpski šoli otroci
od septembra do decembra trikrat na teden
vadijo v telovadnici ali na prostem, od decem-
bra do marca so v telovadnici dvakrat na teden,
ob koncih tedna smučajo, aprila imajo tečaj
plavanja, maja tečaj rolanja, junija pa gredo
skupaj še na morje. Na morju, v Bašaniji, so
bili letos od 24. do 28. junija. Bilo je 19 otrok
in štirje trenerji. 

Če najmlajši z vadbo šele dobro začenjajo, pa
so v proces treninga že nekaj časa vključeni
starejši. Pripravljajo se na zimsko tekmovalno
sezono in tudi v poletnih mesecih ni bilo ve-
liko počitka. Skupne priprave so imeli konec
avgusta. Sedem iz skupine mlajši/starejši deč-
ki in deklice jih je bilo od 23. do 27. avgusta na
kondicijskih pripravah v Goropekah. Bili so
skupaj s klubom iz Poljan. Imeli so različne
aktivnosti, največ kilometrov pa so naredili s
kolesom. Cicibani, enajst otrok, so bili v istem
terminu v Logarski dolini skupaj s ŠD No-
vinar. Njihove aktivnosti so bile v znamenju
kolesarjenja in pohodov. 

Treninga na snegu letos poleti ni bilo. ”Prvič
so bili naši smučarji nekaj dni na snegu v za-
četku jeseni, drugič pa v Kaprunu pretekli
konec tedna. Poleg prvih snežnih treningov je v
tem obdobju v Medvode ski teamu poudarek
tudi na vpisu novih članov a alpsko šolo,” pravi

Teja, ki ji pri vadbi v alpski šoli pomagata tudi
Tjaša Stare in Ana Zupančič. Cicibane trenirata
Grega Pintarič in Ana Zupančič, dečke in de-
klice pa Jure Podlipnik. Lani so bili tretji naj-
boljši klub v gorenjski regiji, na uspešno sezono
pa upajo tudi letos. Maja Bertoncelj

Medvoški smučarski ”team”
Člani smučarske sekcije Partizana Medvode se pripravljajo na zimsko sezono. V lanski so bili tretji najboljši

klub v gorenjski regiji.

Polona Plešec, v Sotočju smo jo predstavili
leta 2006, ko je tekmovala na Miss športa, je
septembra odprla Športno društvo Lona. V
dvorani Pastoralnega doma v Preski, v telovad-
nici OŠ Simona Jenka v Smledniku in v telo-
vadnici OŠ Vižmarje bo vodila Jogalates in
Zumba aerobiko. Z vadbo začenja z oktobrom.

Kaj je Jogalates?
”Jogalates je mešanica joge in pilatesa. Iz

pilatesa smo vzeli vaje za preoblikovanje tele-
sa in okrepitev mišic celotnega telesa, s
poudarkom na trebušnih in hrbtnih mišicah, ki
so ”center” našega telesa. Vaje delujejo iz no-
tranjosti telesa na manjše mišične skupine, ki
so pri klasičnem treningu premalo obremen-
jene. Od fizičnega preidemo na mentalne
nivoje s harmonizacijo dihanja. Iz joge de-
lamo predvsem raztezne in dihalne vaje. Vaje
se izvajajo počasi in kontrolirano. Za vadbo
potrebujete blazino in udobna oblačila. Vadbo
izvajamo v nogavicah ali bosi.”

Komu ga priporočate?
”Jogalates je vadba za vsakogar in v vseh

starostnih obdobjih. Jogalates ni le fizična

vadba, ampak deluje blagodejno in pomirja-
joče tudi na naše duševno stanje. Še posebej v
današnjem stresnem času, ko se nam kar
naprej nekam mudi in imamo toliko opravil,
se mi zdi prav, da bi si človek vzel vsaj eno
uro na teden zase, za svoje telo in dušo. Jo-
galates je primeren tako za začetnike, kot tudi
za tiste, ki so že obiskovali ali jogo ali pilates.
Vedno je možna težja in lažja oblika izvedbe
določene vaje.”

Kaj pa je Zumba aerobika?
”Zumba aerobika pa je kardio plesna vadba,

v kateri preprosto uživaš in pozabiš na skrbi.
Zumba je z eno besedo zabava, zato je trenut-
no najbolj popularna skupinska vadba. V
Sloveniji je novost, ki se je hitro prijela. Zame
je sedaj prava zabava, ker se ob vadbi počutiš
kot na razgretem plesišču nekje v osrčju
Latinske Amerike.

Zumba je kombinacija enostavnih plesnih
korakov na energično in seksi podlago
vročih latino-ameriških ritmov. Koreografije
so zasnovane po principih intervalnega
treninga, ki povečuje porabo kalorij, izgore-

vanje maščob ter krepi mišice. Poseben
poudarek je na mišičnih skupinah nog, zad-
njice, rok, trebuha ter seveda najpomembnej-
še mišice - srca. Zumba je zasnovana tako,
da ji lahko sledi resnično vsak, ne glede na
starost, plesno predznanje in telesno
pripravljenost. V eni uri Zumbe porabimo
tudi do 450 kalorij.”

Kaj potrebujemo za to vadbo?
”Vsaj malo veselja do plesa, energične glas-

be in latino ritmov. Plesno predznanje ni
potrebno. Oblecite se v športna oblačila, obuj-
te čiste športne copate, s sabo pa prinesite tudi
brisačo in pijačo. Športne copate za Zumbo
morajo imeti bolj tanko in gibljivo dno, da se
lahko prosto gibaš, ”twistaš”,.... 

Zumbo bi priporočala tistim, ki so se
naveličali klasične aerobike, ki jim aerobika
nikoli ni bila preveč všeč zaradi prezahtevnih
korakov ali koreografij ali pa tistim, ki
obiskujejo fitnes ali katero drugo vadbo, pa
zraven razmišljajo, kako fino bi bilo, če bi bila
vadba zabavna in ne nujno zlo.”

Maja Bertoncelj

Zumba aerobika in jogalates
Polona Plešec iz novega Športnega društva Lona predstavlja Zumba aerobiko in Jogalates.

Cicibani so bili letos poleti na pripravah v Logarski dolini.



Kivi ali aktinidija je vsem poznana bujna
vzpenjavka, ki je v Evropo prišla iz daljne
Kitajske. Rastlina postaja vedno bolj priljub-
ljena tudi v naših vrtovih. Vendar pa je debe-
loplodni kivi, katerega plodove lahko kupi-
mo v trgovinah, dokaj občutljiv za gojenje v
krajih z nevarnostjo spomladanske pozebe.
Plodovi ne dozorijo na rastlini, zato jih je po-
trebno pred zmrzaljo pobrati in skladiščiti v
kleti, dokler dokončno ne dozorijo. Obenem
pa potrebuje tudi veliko prostora, saj pri ve-
čini sort potrebujemo moško in žensko rastli-
no, če želimo pridelati plodove.

Okusen in zanimiv nadomestek običajnemu
kiviju pa je drobnoplodni bavarski kivi (Acti-
nidia arguta). Ta vrsta se samoniklo razrašča
po Kitajski in Sibiriji ter prenese tudi najbolj
ostre zime, zato je ni potrebno saditi na zave-
trne lege. Tudi to vrsto odlikuje bujna rast.
Listje je v primerjavi z običajnim kivijem
manjše, neodlakano in svetleče. Spomladi je
rastlina odeta v drobne bele cvetove, ki so lep
okras v vrtu. Rastlina je enodomna, saj na
eni rastlini hkrati cvetijo tako ženski kot mo-
ški cvetovi, zato ne potrebujemo dveh rastlin
za oprašitev. Največja razlika med debelo
plodno vrsto kivija in bavarskim kivijem pa
so plodovi. Pri slednjem plodovi v osrednjem

delu Slovenije dozorijo že konec septembra.
Po velikosti so podobni češnjevim. So svetlo
zelene barve in nimajo odlakane lupine, zato

jih pred zaužitjem ne lupimo. Okus je enak
debeloplodnim, le da je še bolj aromatičen. 

Rok Kogovšek

Vrt
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Bavarski kivi
Bavarski kivi je zanimiv in okusen nadomestek običajnega kivija.

Primer uporabe lubja

Sp. Pirniče 42, 1215 Medvode
www.okolica-bilban.si, info@okolica-bilban.si

GSM: 031/230-347 Primož, 
041/506-584 Vinko, 031/763-971 Sanja

✿ Akcijska prodaja sadik za živo mejo
✿ Sprejemamo naročila za ikebane za 

1. november
✿ Jesenske lepotice: mačehe, krizanteme,

resje, hebe ter velik izbor trajnic in grmovnic

- 30 % na vse grmovnice- 30 % na vse grmovnice



Vrt
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Dnevi se krajšajo in jutra postajajo vedno
hladnejša. Nastopila je koledarska jesen, zato
se čas sezonskega cvetja počasi izteka. Kmalu
ga bo potrebno pripraviti na prezimovanje, ali
pa ga pospraviti na kompost. Nato bomo pet
hladnih mesecev skozi okna opazovali puste
police, terase in balkone. Seveda pa to ne bo
tako, če bomo sedaj s pomoč jesenskih lepotic,
čebulic in plodov ustvarili nove zasaditve, ki
bodo tudi v mrzlih mesecih popestrile naše
okna, balkone in vrtove. Jesenska ponudba vrt-
narjev in vrtnih centrov že dolgo časa ni več
omejena le na mačehe, reso in krizanteme,
temveč postaja iz leta v leto obširnejša in bolj
pestra. Na trg prihajajo vedno novejše in vedno
bolj izpopolnjene sorte rastlin, ki kljubujejo
neusmiljenim zimskim razmeram. Prav zaradi
pestre izbire si lahko doma vsakdo omisli vsaj
korito na okenski polici, ki ga bo lahko iz tople
sobe opazoval v mrzlih dneh. 

Torej kako ustvariti jesenske zasaditve? Naj-
prej si pripravimo posode, v katere bomo ras-
tline posadili. Lahko uporabimo tiste, v katerih
smo imeli posajene sezonske rastline. Toda biti
morajo lepe, saj jesenske rastline ne rastejo
tako bujno in lonca ne prekrijejo popolnoma
tako kot sezonske rože. Prav zaradi tega se k
jesenskim zasaditvam podajo glinena korita.
Lahko so preprosta neglazirana, ali pa obarva-
na in z različnimi vzorci. Obenem tudi ni po-
trebno, da so korita zelo prostorna, ali da ima-
jo vodno rezervo, ker te rastline ne potrebujejo
toliko vode kot poletne. Ko imamo posode iz-
brane, začnemo z izbiro rastlin. Iz poletnih za-
saditev ohranimo trave, če so preveč bujne, jih
obrežemo, tudi če so suhe, jih vseeno vključi-
mo v zasaditev. Potem se odpravimo v vrtnari-
jo ali vrtni center ter nakupimo še preostale
rastline. Odločimo se, v kakšni barvni kombi-
naciji bo naša zasaditev. To izberemo glede na
barvo posode in prostor, kjer bo zasaditev po-
stavljena. Izbiramo rastline različnih višin. Ta
mora biti v sorazmerju z velikostjo posode. Iz-
beremo tudi rastline z različno velikimi in ob-
likovanimi listi, cvetovi ali različnimi plodovi.

Nekatere izmed rastlin naj bodo tudi zimzele-
ne, da zasaditev ob koncu jeseni ne bo postala
dolgočasna. Prav tako poleg rastlin kupimo
tudi nekaj čebulic tulipanov, žafranov, narcis,
jaric, oziroma katerih drugih znanilcev pomla-
di, ki bodo poskrbeli, da bo zasaditev zanimi-
va tudi v prvih pomladnih dneh. Pri obsežni
ponudbi čebulic med pisanimi vrečkami izbe-
remo take, ki se bodo glede barve in višine uje-
male z drugimi rastlinami v zasaditvi. Izbere-
mo čimbolj zgodnje čebulnice, ki bodo zacve-
tele že ob prvih znakih pomladi. Čebulic ne sa-
dimo v zelo majhna korita, saj bodo v njih, če
ne bodo zavarovane pred mrazom, verjetno po-
mrznile. 

Ko imamo vse potrebno nakupljeno, v očiš-
čene posode in korita nasujemo sveže zemlje.
Če bomo v korito posadili tudi čebulice, to sto-
rimo sedaj. Na splošno velja pravilo, da čebu-
lico posadimo tako globoko, kot je njena dva-
kratna višina. V posodi to storimo tako, da na-

sujemo plast zemlje, posadimo večje čebulice,
čeznje zopet nasujemo zemljo, nato posadimo
manjše čebulice, preko katerih zopet nasujemo
malo zemlje. Nato po njej razporedimo rastli-
ne. V ozadje posod postavimo višje rastline
(trave, zimzelene iglavce, hermelike, krizante-
me, jesenske astre, krokije, različno listopadno
grmičevje z dekorativnimi vejami), v ospredje
pa nižje (mačehe, rese, hojhere, trave, okrasno
zelje, ciklame, svišče ...). Čisto na prednjo
stran posode pa ne pozabimo posaditi tudi
kakšne viseče rastline, ki bo deloma prekrila
posodo (bršljan, zimzelen, viseče mačehe ...).
Na koncu rastline le še previdno posadimo v
substrat. Če imamo v zasaditvi kje prazno me-
sto, kjer se vidi substrat, tega zakrijemo z je-
senskimi plodovi, ki jih naberemo v domačem
vrtu ali gozdu (buče, koruza, šipek, kostanjeve
ježice, jabolka) ter tako še bolj popestrimo za-
saditev. 

Rok Kogovšek

Čas jesenskih lepotic
Jesenske zasaditve nam bodo zagotovo polepšale hladne jesenske in tudi zimske dni. 

Z njimi bomo lažje dočakali pomlad in z njo novo cvetočo sezono.

●   OKRASNE TRAJNICE

●   JESENSKE ZASADITVE
V SKLEDAH

●   KOZARCI ZA VLAGANJE

●   STEKLENICE, ZAMAŠKI,
POKROVI

Prodajalne: 
MEDVODE, Cesta ob Sori 11  

T: 01/3613-300
VODICE, Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011
VIŽMARJE, Tacenska cesta 67

T: 01/5124-666
DOBRUNJE, Cesta II. Grupe odredov 43 

T: 01/5471-684, G: 041/321-543

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure,

ob sobotah od 8. do 13. ure.
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VSE ZA VRT IN POLJEVSE ZA VRT IN POLJE

IZPOSOJA
GRELCA

ZA SEGREVANJE
TEKOČIN!

IZPOSOJA
GRELCA

ZA SEGREVANJE
TEKOČIN!

Jesenska zasaditev na okenski polici, okrašena z bučami



Avto
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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.

Južnokorejska Kia na salonu avtomobilov v
Parizu predstavila električni konceptni avtomo-
bil Pop, ki so ga oblikovali v Kiinem evrop-
skem oblikovalskem centru pod taktirko legen-
darnega Nemca Petra Schreyerja, vodje Kiine-
ga oblikovanja, ter Francoza Gregoryja Guilla-
uma, vodje Kiinega evropskega oblikovanja.
Poleg Popa bo najstarejši korejski avtomobilski
proizvajalec predstavil še nekaj novosti. Evrop-
sko premiero bo doživela povsem nova limuzi-
na Optima, ki bo spomladi prihodnje leto tako
v Sloveniji kot po vsej Evropi Kiin povsem novi
adut v srednjem razredu. V primerjavi s pred-
hodnikom, ki je bil v Evropi poznan pod ime-
nom Magentis, je Optima daljša, nižja, širša in
ima večjo medosno razdaljo. V Evropi bo oprem-
ljena s tehnološkimi novostmi ter dvema novi-
ma motorjema, 1,7-litrskim dizelskim motor-
jem (100 kW/136 KM) in 2,0-litrskim bencin-
skim motorjem (125 kW/170 KM). 

Drugi Kiin pariški model bo povsem novi
Sportage, ki je že naprodaj v Sloveniji. Poleg
2,0-litrskega bencinskega in dizelskega motor-
ja bo poslej na voljo še z dvema novima po-
gonskima strojema. 1,6-litrski bencinski motor
bo serijsko opremljen s sistemom ISG
(Start&Stop) za samodejno ugašanje in priži-
ganje motorja pri nekajsekundnih postankih

pri semaforjih, družbo med novostmi pa mu
dela 1,7-litrski dizelski motor. Motorja sta pre-
lomnica za Kio, saj bo bencinski motor z nepo-
srednim vbrizgom goriva, dizelski pa je na-
sploh najmanjši Kiin dizelski motor, namenjen

terencem. Oba sta serijska s 6-stopenjskim roč-
nim menjalnikom in le z dvokolesnim pogo-
nom, ponašata pa se z majhno porabo in nizki-
mi emisijami CO2. 

Matjaž Gregorič

Kia s polno paro naprej
Južnokorejska znamka predstavlja zanimive štirikolesne novosti.

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.

www.gorenjskiglas.si



Oglasi
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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

M
G

P 
d.

o.
o,

 G
O

R
EN

JS
K

A
CE

ST
A

13
, M

ED
V

O
D

E

NEVERJETNO!
Do konca leta 2010 

vam do11.30 nudimo  
MALICE ZA 2,99 €

Pokusite 
odlične pizze in 

ostale jedi 
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