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V ospredju

Čistili za lepše okolje
Po občini Medvode je 2. aprila potekala čistilna akcija, h kateri so pristopila številna društva. 

Ozaveščenost ljudi se povečuje.

Še posebej veliko odpadkov so prostovoljci našli v gozdovih ob prometnicah. /
Foto: Peter Košenina 

V Zbiljah so zabeležili kar 76 udeležencev akcije, ki so zadovoljni ugotavljali, da je
odvrženih odpadkov bistveno manj kot včasih. / Foto: Iztok Pipan

Učenci OŠ Simona Jenka Smlednik so se čiščenja lotili z modernejšo tehnologijo. /
Foto: Peter Košenina

Čiščenju so se pridružili tudi člani Lovske družine Šmarna gora (levo) in številni
krajani. Slika je iz Smlednika. / Foto: Peter Košenina

V Hrašah so imeli akcijo 26. marca. Udeležilo se je je okrog šestdeset krajanov. 
Tekst: M. B. / Foto: arhiv Ivana Špenka

Smeti se vsako leto nabere veliko, zato jih je najlažje odpeljati s traktorjem. 
/ Foto: Peter Košenina



Prireditve

4 - S O T O Č J E

Prireditve april 2011 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Petek, Kulturni dom Joe Orton: KUD FOFITE INFO: 031 870 725
8. 4. 2011 Medvode, Kaj je videl Butler? TIC MEDVODE

ob 19.30 Režija: Brane Kraljevič 01/361 43 46, 041/378 050 

Nedelja, Kulturni dom Joe Orton: KUD FOFITE INFO: 031 870 725 
10. 4. 2011 Medvode, Kaj je videl Butler? TIC MEDVODE

ob 19.30 Režija: Brane Kraljevič 01/361 43 46, 041/378 050 

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode
12. 4. 2011 ob 17. uri od 4. leta dalje 01/361 30 53

ter kratka ustvarjalna delavnica

Sreda, Knjižnica Medvode, Predavanje: Studio Simbalein: Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
13. 4. 2011 ob 19.30 Samopodoba - kako se želim 01/361 30 53 

počutiti v svojem telesu?

Četrtek, Kulturni dom Komedija: FOTR BOOM TEATER Nakup vstopnic: www.eventim.si 
14. 4. 2011 Medvode, Igra: Lado Bizovičar trafika TRIDVA pri gostilni Bencak;

ob 19.30 Režija: Nataša Barbara Gračner eno uro pred predstavo; 

Četrtek, Kulturni dim Premiera KUD Pirniče Info:
14. 4. 2011 Pirniče, Komedija: SELITEV OTH 041/776 735, 031/352 772

ob 20. uri Karel Valentin info@kud-pirnice.si
Režija: Peter Militarev www.kud-pirnice.si

PRIJAVE ZA GLEDALIŠKO 
KARAVANO 2011 - 

eno uro pred predstavo

Petek, Kulturni dom Pirniče, SPOMINJARIJE KUD Pirniče Info:
15. 4. 2011 ob 20. uri Pogovor s Poldetom Bibičem OTH 041/776 735, 031/352 772

ob izidu njegove knjige spominov info@kud-pirnice.si
Pogovor vodi Alenka Bole Vrabec www.kud-pirnice.si

Petek, POŠ Topol - ZEMLJA DOMAČA NI POŠ TOPOL Info: POŠ Topol:
15. 4. 2011 Katarina, PRAZNA BESEDA In 01/361 11 86, 030/321 107 

ob 19. uri Literarno glasbeni dogodek TD KATARINA ps.topol@guest.arnes.si
z razstavo vezenin in kruha iz TD KATARINA: 041/597 052  

kmečke peči td.katarina@gmail.com 

Sobota, Kulturni dom Lutkovna predstava za otroke KUD Pirniče Info:
16. 4. 2011 Pirniče, MOJCA POKRACULJA OTH 041/776 735, 031/352 772

ob 17. uri Režija: Breda Rovšek info@kud-pirnice.si
Gostuje lutkovna skupina VIČ www.kud-pirnice.si

Za otroški abonma in izven PRIJAVE ZA GLEDALIŠKO
KARAVANO 2011 - 

eno uro pred predstavo

Sobota, Športna dvorana VEČER Godba Medvode Info:
16. 4. 2011 Medvode, FILMSKE GLASBE In TIC MEDVODE

ob 19.30 4 KUD FOFITÉ 01/361 43 46, 041/378 050 
ali 041/298 485

Ponedeljek, Knjižnica Razstava slik Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
18. 4. 2011 Medvode Veronike Logar: Utrinki v barvah 01/361 30 53

(razstava bo na ogled 
od 18. 4. do 6. 5. 2011)

Torek, Knjižnica Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
19. 4. 2011 Medvode, od 4. leta dalje 01/361 30 53

ob 17. uri ter kratka ustvarjalna delavnica

Četrtek, Knjižnica Knjižni večer na Sotočju: Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
21. 4. 2011 Medvode, Novosti otroške in 01/361 30 53

ob 18. uri mladinske literature ter
literature za odrasle
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DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Sobota, Športna dvorana Veliki spomladanski nastop in Športni klub blesica@blesica-klub.si
23. 4. 2011 Medvode, 1. slovensko tekmovanje Bleščica

od 10. do 15. ure v estetski gimnastiki

Sobota, Sp. Pirnice VN Medvod Radenska info: www.radenska-kdzivljenje.si, 
23. april ob 15. uri KD Življenje kdrog@volja.net 

Četrtek, Kulturni dom Multumedijsko odprtje Filmska-foto sekcija Info:
26. 4. 2011 Pirniče, dokumentarne razstave fotografij KUD Pirniče 041/776 735

ob 20. uri SAMO EN CVET 031/352 772
Avtor fotografij: Aleš Nanut info@kud-pirnice.si

Vstopnine ni! www.kud-pirnice.si

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode
26. 4. 2011 ob 17. uri od 4. leta dalje 01/361 30 53

ter kratka ustvarjalna delavnica

Sreda, Zbor na običajnem Tradicionalni Turistično Info:
27. 4. 2011 mestu - na parkirišču POHOD PO POTEH olepševalno 041/426 146 

pri vodovodnem SPOMINOV društvo SMLEDNIIK 
zbiralniku v Smledniku, Nezahtevna pot

ob 9. uri

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: ticmedvode@tzm.si.

V Medvodah bodo izbirali talente
Po vzoru televizijske oddaje Slovenija ima talent bodo najboljšega talen-

ta izbirali tudi v Medvodah. Medvoški talent je projekt, ki bo potekal v
organizaciji Mladinskega centra Medvode, kjer menijo, da je med mladi-
mi v občini veliko nadarjenih in talentiranih posameznikov na različnih
ustvarjalnih področjih. Pripravljajo šov domačih talentov, kot ga v Medvo-
dah še ni bilo. Idejna vodja in koordinatorka projekta je profesorica glas-
bene vzgoje Mirjana Kavčič. Vsi, ki bi radi pokazali svoj talent, se lahko
do 10. maja prijavite preko e-pošte info@mcmedvode.si ali po pošti 
Mladinski center Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode. Oba prediz-
bora, prvi bo 13. maja, drugi pa 14. maja, bosta ob 18. uri v Jedru, klubu
MC Medvode, zaključni dogodek pa bo 20. maja z začetkom ob 18. uri v
Kulturnem domu Medvode. Organizatorji obljubljajo tudi nagrade. M. B.

Kolesarji 
dvanajstič 

za Veliko nagrado
Medvod

V soboto, 23. aprila, bo v
Spodnjih Pirničah potekala
tradicionalna dirka dečkov
in mlajših mladincev za 12.
Veliko nagrado občine
Medvode, ki bo štela za po-
kal Slovenije. Kolesarji se
bodo pomerili na krožni
progi (dolžina kroga 1800
m). Dečki C bodo odpeljali
šest krogov (start ob 15.
uri), dečki B dvanajst kro-
gov (start ob 15.30), dečki
A pa osemnajst krogov
(start ob 16.25). Mlajši
mladinci bodo imeli naj-
daljšo progo (28 krogov,
start ob 17.25). Organizator
tekmovanja je Radenska
KD Življenje. M. B.

Spominjarije Poldeta Bibiča
Februarja je pri Mladinski knjigi izšla knjiga z naslovom Spominja-

rije Poldeta Bibiča. Spominjarije so sproščeno pripovedovanje o otroš-
tvu in zgodnji mladosti enega najvidnejših slovenskih igralcev, v kate-
rem spregovori na primer o skrivnostni očetovi smrti, materi, prvi za-
ljubljenosti, starodavno obarvanem življenju v Žabji vasi, strašljivem
pohodu v jamo, imenovano Pekel, in o še bolj strašljivih vojnih dogod-
kih, na primer o bombardiranju Maribora. V pripoved je vpletel tudi
zanimive dogodke iz svojega poznejšega življenja, popisal pa je tudi
vrstnike, ki so se pozneje s svojim ustvarjanjem zapisali v slovensko
zgodovino. O knjigi je 31. marca spregovoril v Centru starejših Med-
vode, kjer živi, 15. aprila ob 20. uri pa bo predstavitev še v Kulturnem
domu v Pirničah. Pogovor bo vodila Alenka Bole Vrabec. M. B.

V Smledniku Ženska od prej
Jutri, v soboto, 9. aprila, bo v Kulturnem domu v Smledniku v izved-

bi Gledališkega društva Toj to!, ki ga sestavljajo mladi Kranjčani, na
ogled drama nemškega avtorja Rolanda Schimmelpfenniga z naslovom
Ženska od prej. Zgodba pripoveduje o skrivnostni ženski, ki se pojavi
pred vrati hiše poročenega moškega, da bi ga spomnila na najstniško
romanco. Navidez banalni zaplet preraste v nadvse nenavadno doga-
janje in na koncu postreže z mračnim sporočilom. Predstava se bo za-
čela ob 20. uri, ogled pa odsvetujejo otrokom. M. B.

Jure Miškulin, lanski zmagovalec med mlajšimi
mladinci / Foto: Leon Andrejaš
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Medvode še brez proračuna
Na četrti seji občinskega sveta so svetniki obravnavali in sprejeli

sklep o začasnem financiranju za obdobje od aprila do junija. V tem
obdobju se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2010 in za iste programe. 

”Zaradi občinskih volitev veliko občin sprejema proračun po izve-
denih volitvah, med njimi tudi naša. To pomeni, da nismo uspeli pro-
računa sprejeti v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem.
Uvedeno je bilo začasno financiranje za obdobje treh mesecev. Če pro-
račun tudi v tem obdobju ni sprejet, se ga za nadaljnje tri mesece lahko
podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta,” je pojasnila
Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance. Svetnike so zani-
mali konkretni odgovori, zakaj je prišlo do situacije, da proračun niti v
osnutku še ni bil obravnavan. Župan Stanislav Žagar je pojasnil, da še
ni dokončno pripravljen, da pa bo v kratkem posredovan v obravnavo
odborom. Dodal je še, da je priprava proračuna resno delo. ”To ni samo
finančni akt, temveč tudi akt o strategiji, ciljih. Gre za dokument, ki naj

bi definiral razvojne cilje in dodano vrednost, financiranje novih inves-
ticij in projektov, česar z začasnim financiranjem ne moremo storiti.
Tega sklepa ne bom podprla,” je bila odločna Jelena Aleksić (Zares),
ki je bila edina, ki je glasovala proti sklepu o začasnem financiranju. Na
problem, ki začasno financiranje prinaša društvom, pa je opozoril Nejc
Smole (lista Glas): ”V imenu Občinske kulturne zveze Medvode in
njenih društev pozivam predlagatelja, da proračun čim prej pripravi.
Društva imajo rezerve za kak mesec, dva, potem pa so njihovi skladi
prazni in društva ne morejo izvajati dejavnosti, ki so v javnem interesu.
Glavna kulturna sezona se zaključi aprila, maja in do takrat je vsaj
polovico programa že mimo. Župan je ostal isti, občinska uprava je ista,
zato ne razumem, da proračuna še pet mesecev po volitvah ni. Bom pa
seveda začasno financiranje podprl, saj nam kaj drugega ne preostane.”
Malejeva je na njegovo vprašanje še pojasnila, da začasno financiranje
ne pride v poštev za vse tiste, ki so vezani na denar, ki ga za svoje pro-
grame dobijo preko občinskih razpisov. Slednji bodo lahko objavljeni
šele po sprejetju proračuna. 

Maja Bertoncelj

Občinski svetniki so sprejeli sklep o soglasju
za kritje izgube v Zdravstvenem domu Medvo-
de. Ta znaša 31.509 evrov, krije pa se s presež-
kom prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let.
Več o razlogih zanjo je v pogovoru med dru-
gim povedal asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.,
spec., direktor Zdravstvenega doma Medvode.

Kje so razlogi za izgubo? 
”V preteklem letu nas je spremljalo nadalje-

vanje varčevalnih ukrepov vlade in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije,
kar je močno vplivalo na poslovanje zavoda.
Največ škode pa nam je naredila grožnja o
spremembah pokojninske zakonodaje, saj smo
bili ob deset odstotkov zaposlenih. Uvedli smo
drastične varčevalne ukrepe na vseh področjih
poslovanja in leto finančno zaključili z najniž-
jo možno izgubo glede na dano situacijo. Kon-
čali smo v rdečih številkah, ki so predstavljale
samo polovico vseh odhodkov, namenjenih od-
pravninam. Povedano drugače: če le-teh ne bi
bilo, bi beležili ravno tako veliko pozitivno bi-
lanco. To pomeni, da smo kljub izgubi zado-
voljni s finančnim poslovanjem. Skratka, za
nami je težko leto, svojim sodelavcem bi izre-
kel vse pohvale za trud, ki so ga vložili v delo
in skrb za naše bolnike. Optimistično zremo
naprej, v upanju, da v tekočem letu nadaljuje-
mo z dobrim delom.”

Kakšna je kadrovska zasedba? Se še so-
očate s pomanjkanjem zobozdravnikov?

”V letu 2010 se je v zdravstvenem domu upo-
kojilo kar šest zaposlenih, dve pa sta bili na po-
rodniškem dopustu. Upokojevali so se naši naj-
starejši in najizkušenejši posamezniki. Ni nam
bilo lahko, saj smo z njimi izgubili dobre in za-
nesljive sodelavce in morali zapolniti vrzeli, ki
so nastale ob njihovem odhodu. Vsako izgubo
smo poizkušali čim prej in na najboljši način
rešiti. Na vsa prosta mesta smo prej ali slej do-
bili novega sodelavca. Pomembno je bilo nada-
ljevanje skrbi in čim manjši izpad dela za naše
bolnike in na koncu leta smo glede realizacije

planov pristali na dobri realizaciji v skoraj vseh
službah zdravstvenega doma. Tako je večina
služb dosegala več kot sto deset odstotkov rea-
lizacije svojih obveznosti in tudi zobozdrav-
stvena služba je, kljub velikim izpadom, dose-
gla 99-odstotno realizacijo v otroškem zobo-
zdravstvu in nekaj več kot 94-odstotno v odra-
slem zobozdravstvu. Vsi zaposleni so morali
poprijeti za dodatne delovne obveznosti, da
smo lahko ob izpadih dosegli takšne rezultate.”

Ste odprli kakšno novo ambulanto?
”V preteklem letu smo, kot je že bilo omenje-

no, reševali predvsem nastalo kadrovsko proble-
matiko. Zaradi tega nam je bilo predvsem po-
membno, da našim bolnikom ne pade kakovost
in dostopnost. Novih ambulant nismo uvajali.
Smo pa uvedli novo celostno podobo Zdravstve-
nega doma in zaživela je nova in preglednejša
spletna stran na naslovu www.zd-medvode.si,
kjer bolniki najdejo najnujnejše podatke o 
delovanju zdravstvenega doma.”

Ste realizirali kakšen večji investicijski
projekt in kakšni so načrti za letos?

”Poleg manjših obnov in zamenjave dotrajane-
ga pohištva v dveh ambulantah smo realizirali
večji projekt zamenjave dotrajanega dvigala. Iz
preteklih let nam je ostala še investicija zamenja-
ve oken, ki predstavljajo naš največji problem.
Na sami stavbi je več kot štiristo dotrajanih oken,
ki ne samo, da predstavljajo enormne energetske
izgube, tudi slabo tesnijo, zvočna izolacija je ne-
ustrezna. Prav tako predstavljajo varnostni pro-
blem in slabe delovne pogoje za zaposlene in
tudi bolnike. Občina se je v preteklem letu za to
investicijo prijavila na razpis za pridobitev ev-
ropskih sredstev iz ekoloških skladov. V tem
času pričakujemo odgovor in upamo na uspešen
začetek investicije v tem letu. Poleg te investici-
je pa bomo zaradi varčevanja opravljali le naj-
nujnejša investicijsko-vzdrževalna dela.”

Omenja se nova specialistična ambulanta?
”Glede novih dejavnosti, npr. specialističnih

ambulant, potekajo še dogovori o njihovem vpe-
ljevanju v naš zdravstveni dom. Na primarni
ravni ni predvidenih širjenj specialistične dejav-
nosti s strani plačnika, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Republike Slovenije, zato bodo, če
bodo ambulante vpeljane, žal samoplačniške.
Se pa bomo trudili tudi za pridobitev referenčne
ambulante, novosti Ministrstva za zdravje, ki le-
te v sodelovanju s stroko vpeljuje v slovenski
zdravstveni prostor. Referenčna ambulanta po-
meni novo obliko dela primarne ravni, saj se
ekipi zdravnika in medicinske sestre priključi še
diplomirana medicinska sestra, ki skrbi za vode-
nje ciljnih skupin kroničnih bolnikov.”

Se obeta še kakšna novost za bolnike?
”Novost za bolnike bo v tem letu obnovitev

programov zdravstvene vzgoje. Letos smo v
svoj kolektiv pridobili novo diplomirano medi-
cinsko sestro, ki bo skrbela za zdravstveno
vzgojo bolnih in zdravih občanov in uporabni-
kov zdravstvenega doma.”

Maja Bertoncelj

Kljub varčevanju izguba
Zdravstveni dom Medvode je v letu 2010 posloval z izgubo dobrih 31 tisoč evrov, ki se bo pokrila s presežki

iz preteklih let. Kljub temu so zadovoljni s finančnim poslovanjem.

Asist. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec., direktor
Zdravstvenega doma Medvode
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Kaj so svetniki še sprejeli na četrti seji?
Na četrti seji občinskega sveta Občine Medvode, ki je bila 29. marca,

so svetniki sprejeli še dva osnutka, vezana na Komunalo Kranj.  V
obeh primerih gre za uskladitev z zakonodajo. Sprejeli so tudi predlog
odloka o spremembah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega
plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986-2000, za območje Ob-
čine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Ši-
ška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode. Gre za tehnič-
ni popravek, za izbris rezervata ceste Preska-Medvode. Določen je bil
kot priključek na Gorenjsko cesto. Priključek pa ureja tudi Državni pros-
torski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod in je po tem na-
črtu premaknjen nižje proti Mednemu. Ker je bila Uredba za to cesto že
sprejeta in je začela veljati 5. marca, so rezervat te predvidene lokalne
ceste lahko iz dolgoročnega plana medvoške občine ukinili. 

Seznanili so se z informacijo o načinu izvajanja nalog občinskega
redarstva in sprejeli sklep, da se bo občinsko redarstvo urejalo s poseb-
nim odlokom. Prav tako pa tudi s projektom ”Starejši za višjo kakovost
življenja doma”, ki ga izvaja Društvo upokojencev Medvode. S skle-
pom so ga tudi moralno podprli. Sprejeli so še sklep, da dajejo podporo
županu za ustanovitev lokalne koordinacije, v katero povabi pred-
stavnike lokalne skupnosti, Društva upokojencev, Centra za socialno
delo, Zdravstvenega doma - patronažna služba, Rdečega križa, Karitas
in po potrebi tudi Center starejših, Hospic in druge nevladne službe. 
O projektu smo v Sotočju že večkrat pisali, na seji ga je predstavila 
Marija Tome, svetnica in predsednica Društva upokojencev Medvode,
ki je med drugim dejala: ”Na pomoč je treba gledati v najširšem pomenu
besede. Pomagajmo drugim, ker bom tudi jaz prišel v obdobje, ko bom
tudi sam potreboval pomoč. Veliko ljudi potrebuje samo družbo. Želimo
si čim več prostovoljcev.  Zelo težko jih je dobiti.” M. B.

V Medvodah je že nekaj časa ena bolj odmev-
nih tem bioplinska elektrarna Organica - Petač,
ki so jo sredi junija lani odprli v Zgornjih Pir-
ničah. Še vedno pa ne obratuje, saj upravna
enota ni izdala uporabnega dovoljenja, potreb-
nega za zagon naprave. Poleg tega je gradbena
inšpektorica izdala odločbo, da mora investitor
v roku osmih mesecev odstraniti, kot je naved-
la, nelegalno gradnjo, in vzpostaviti zemljišče v
prejšnje stanje. Investitor, gre za podjetje Bio-
štrom, katerega lastnik je Miha Petač iz kmeti-
je Mihovec, se je na odločbo pritožil.

Gradbeno dovoljenje iz leta 2007 je bilo pridob-
ljeno za selitev kmetije, za gradnjo stanovanjske
hiše, hleva za govedo, naprave za bioplin in pri-
padajočih naprav: treh silosov, tovorne tehtnice
in transformatorske postaje. Zaenkrat je zgrajena
le bioplinarna, kar pa po ugotovitvah gradbene
inšpektorice ni v skladu z gradbenim dovolje-
njem. Investitor je konec julija lani podal vlogo
za spremembo gradbenega dovoljenja, v kate-
rem predlaga časovno ločeno postavitev vseh
objektov. Upravna enota Ljubljana, Izpostava Ši-
ška, pa se je v postopku obrnila še na Občino
Medvode. Pozvala jo je k sprejemu obvezne raz-
lage in jo vprašala, ali je možno odlok o prostor-
sko ureditvenih pogojih za to območje razumeti
tako, da je na teh dveh parcelah skupne velikosti
29 tisoč kvadratnih metrov možna le gradnja ob-
jektov, potrebnih za proizvodnjo plina, ne da se
ob tem postavi še kmetija s stanovanjskim objek-
tom, oziroma spraševala, ali morajo biti objekti
za proizvodnjo bioplina tudi tehnološko vezani
na objekte kmetije ali ne, kot je to trenutno. 

Odločali o 6,5 milijona evrov 
vrednem projektu

Svetniki so o tem odločali na seji 29. marca,
predlog župana in statutarno pravne komisije pa
je bil, da sprejmejo obvezno razlago, da morajo
biti objekti za proizvodnjo bioplina tehnološko
vezani na objekte kmetije in hleva. Razprava je
bila dolga, mnenja pa neenotna. Svetniki so
spraševali, kdo bo odgovarjal, da je bil objekt
sploh lahko zgrajen do te faze, slišati je bilo
tudi, da bioplinarna v medvoško okolje sploh ne
sodi. Župan, ki je vodil sejo, je tokrat v fazi raz-
prave po odločitvi občinskega sveta izjemoma
dal besedo tudi investitorju in njegovemu odvet-
niku, ki sta bila navzoča na seji. ”Obvezna raz-
laga po zakonu nima pravne podlage. Preprosto
lahko upravni enoti odgovorite, da obvezne raz-
lage ne boste podali. Govorimo o dveh zadevah,
ki jih je možno na tem območju graditi. To je
stanovanjski objekt s kmetijskimi objekti ter
bioplinarno. Slednja je postavljena, prva pa še
ne. V tem smislu je določba jasna. Vsakršna na-
daljnja razlaga, oženje tega pomena, je proti-
ustavna. Če se želite pridružiti občinam Divača,
Vransko in Kamnik, ki jih je ustavno sodišče že
opomnilo z odločbo o nezakonitosti takšne ob-
vezne razlage, potem vas jaz ne morem prepri-
čati drugače, vas pa opozarjam, da ste v politič-
nem smislu odgovorni za sprejemanje odločitev,
ki so protiustavne. Projekt je vreden 6,5 milijo-
na evrov. Vsakršna napaka v postopku, ki se bo
zgodila, bo privedla do pravnih posledic. Ena
od pravnih sredstev pa je tudi odškodninska tož-

ba, lahko tudi proti občini,” je povedal odvetnik
Luka Gaberščik. Stanko Okoliš (NSi) je pred-
lagal sklep, da se obvezna razlaga ne poda, ven-
dar le-ta ni dobil zadostne podpore, čeprav je
bilo kar nekaj svetnikov mnenja, da takšne od-
govornosti ne gre prelagati na občinski svet. So
pa nato podprli obvezno razlago, kot je bila
predlagana, torej da mora biti proizvodnja bio-
plina tehnološko vezana na objekte kmetije. Za
je glasovalo dvanajst svetnikov, proti pa sedem.
”Ne morem še reči, kako bomo sedaj ravnali na-
prej. Že sicer pa sem hlev nameraval zgraditi.
Kar se tiče odločbe gradbene inšpektorice, pa v
številnih primerih napačno opisuje dejansko sta-
nje. Do sprememb pri bioplinarni je prišlo zara-
di tehnološkega razvoja v zadnjih letih, kar po-
meni, da je bila načrtovana naprava le posodob-
ljena, ne pa tudi kakor koli povečana,” pa je po
koncu glasovanja za naš časopis dejal Miha
Petač, ob tem pa dodal, da je njegov oče, od ka-
terega je dobil kmetijo, štirinajst let čakal na
gradbeno dovoljenje in da so lokacijo za selitev
kmetije izbrali urbanisti.

Na poslabšanje bivanjskih razmer pa so opo-
zorili tamkajšnji krajani, ki so se sredi marca
zbrali na shodu. Poudarili so, da v svojo nepo-
sredno bližino niso dobili objekta, kakršen je
bil predviden po gradbenem dovoljenju. ”Tu-
kaj so bile ene najbolj elitnih parcel v bližini
Ljubljane, sedaj pa smo sredi dreka,” je razme-
re opisal Franci Lavrinc, najbližji sosed bio-
plinarne. Po shodu so se organizirali v civilno
iniciativo in začeli s podpisovanjem peticije, s
katero se zavzemajo za, kot navajajo, prepreči-
tev legalizacije tega industrijskega objekta na
kmetijskem zemljišču, odstranitev oziroma
preselitev na ustreznejšo lokacijo in revizijo
vseh postopkov. Miha Petač meni, da bi ob ta-
kem razmišljanju lahko zahtevali tudi odstrani-
tev vseh stolpnic in tovarn, ki so se v preteklih
sto letih zgradile pred ljubljanskimi vilami, ki
so pred tem imele elitno lego in čudovit raz-
gled. Kot smo izvedeli, pa je Upravna enota že
pred sejo občinskega sveta izdala odločbo, s
katero se zavrne vlogo investitorja za spre-
membo gradbenega dovoljenja. 

Maja Bertoncelj

Ne bioplinarni brez hleva
Občinski svetniki so podali obvezno razlago za bioplinarno v Pirničah: objekti morajo biti tehnološko 

vezani na kmetijo, ki pa še ni zgrajena. 

Večina svetnikov se je strinjala, da bioplinarna v Pirničah ne more delovati kot samostojen energetski objekt.
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Nestrankarska lista Glas ima v občinskem
svetu občine Medvode svetnico in svetnika.
Novinec v politiki je Nejc Smole, ki je bil na
lanskih lokalnih volitvah v občinski svet izvo-
ljen kot najmlajši svetnik.

Se lahko uvodoma na kratko predstavite?
”Živim v Valburgi, star sem 25 let in sem

absolvent študija prava. Zadnji dve leti pro-
jektno delam v podjetju Lek in, kolikor čas
dopušča, z velikim veseljem tudi na lokalni
televiziji. ”

Kako to, da ste se odločili za vstop v poli-
tiko?

”Za vstop v politiko sem se odločil, ker že
deset let intenzivno delam v različnih druš-
tvih v naši občini. Poleg tega sem tri leta no-
vinar lokalne televizije in na ta način sem bil
seznanjen s številnimi izzivi in težavami ob-
čine. Po premisleku sem se odločil vstopiti v
lokalno politiko. Ker se z nobeno od obstoje-
čih političnih strank ne morem poistovetiti v
takšni meri, da bi deloval pod njenim okri-
ljem, sem se odločil za nestrankarsko pot.” 

Kakšen bo vaš način dela v občinskem sve-
tu?

”Že ob ustanovitvi liste smo zagovarjali sta-
lišče, da je na lokalni ravni delitev na stranke
nepotrebna, predvsem pa brez koristi, zato je
naše geslo, da vedno podpiramo dobre ideje,
projekte, ki naši skupnosti omogočajo, da se
razvija. Podpiramo vsak predlog, ki je v do-
brobit občine in občanov. Pri razpravah bomo
za vsako problematiko skušali oblikovati svo-
je stališče, poslušali bomo tudi mnenje dru-
gih, o pomembnih vprašanjih pa se posveto-
vali tudi z občani. Kar zadeva sam občinski
svet, pa zaenkrat uradna koalicija v Medvo-
dah še ni bila razglašena, po dosedanjih doga-
janjih pa gre sklepati, da je naša lista brez
vednosti že postavljena v opozicijo.”

Kakšen je za vas dober svetnik?
”Dober svetnik mora odlično poznati skup-

nost, njeno delovanje, probleme in izzive. Mo-
goče bo izzvenelo polno patosa, a res verja-
mem, da mora vsakdo svoj kraj tudi čutiti. Do-
brodošlo je tudi, da je svetnik čim bolj razgle-

dan, da zna sprejemati tudi drugačne poglede
in jih v čim večji meri tudi vključiti pri iskanju
rešitev.”

Ste aktivni še na katerih drugih področjih
v občini?

”V tem mandatu sem predsednik sveta KS
Smlednik, drugo leto sem predsednik Občin-
ske kulturne zveze Medvode, delujem v kul-
turnih društvih, najbolj aktivno v KUD Smled-
nik, sem član dveh turističnih društev: TD
Smlednik in TD Žlebe Marjeta. Sem predsed-
nik Odbora za mladino. Poleg tega v Župniji
Smlednik otroke poučujem verouk, letos jih je
več kot 120.” 

Kaj v občini najbolj pogrešate?
”Predvsem preskok v miselnosti. Večkrat

namreč povem, da so sredstva v občini Med-

vode po eni strani previsoka, po drugi strani
pa prenizka. Previsoka, ker nam dajejo obču-
tek, da se ni treba potruditi, oziroma združiti
in iskati denar drugje, ter prenizka, da bi lah-
ko samo z njimi zastavili večje in bolj ambi-
ciozne projekte. Predvsem si želim, da bi ob-
čina bolje izrabila strateško lego, ki jo ima,
ter bolj spodbujala tiste gospodarstvenike, ki
znajo v lokalnem okolju poiskati izzive in za-
poslovati.”

Vaše pozitivne in negativne lastnosti?
”Za pozitivno lastnost si štejem komunika-

tivnost in pripravljenost za kulturen dialog, za
negativno pa to, da sem marsikdaj premalo od-
ločen.”

Kako preživljate prosti čas?
”V zadnjem času prav veliko prostega časa

nimam. Sicer pa skušam uživati vsak trenutek.
V teh dneh občudujem naravo, ki se počasi ob-
lači v zeleno, in se veselim toplejših dni. V
zimskem času pa ni lepšega kot večere preživ-
ljati s prijatelji v smledniški dvorani, kjer pri-
pravljamo gledališke predstave.”

Na kateri dosežek v življenju ste najbolj
ponosni?

”Več je takšnih, na katere sem ponosen.
Eden izmed njih so gotovo zadnje lokalne vo-
litve, saj so mi vsi tisti, ki so mi dali glas, dali
tudi potrditev, da se z odkrito besedo in argu-
menti danes še da uspeti. Sicer pa verjamem,
da dogodki in dosežki, na katere bom res po-
nosen, še pridejo.”

Za konec še vprašanje o aktualni tematiki
v vašem kraju: kaj je največji problem kra-
ja in kako bi ga rešili?

”Izzivov v našem kraju je kar precej, od
osnovne komunalne infrastrukture, ki še ni
zgrajena, cest, katerih realizacija se vleče že
več let, pa do aktualne problematike podjetni-
kov, ki v naših krajih ne morejo širiti svoje pro-
izvodnje in zaposlovati. Ne delam si utvar, da
je rešitev za te probleme lahka. Menim pa, da
če bi imeli jasno vizijo razvoja naših krajev, bi
tudi marsikatera investicija in projekt že lahko
bila končana.”

Maja Bertoncelj

Najmlajši medvoški svetnik
Predstavljamo nove obraze v medvoškem občinskem svetu: Nejc Smole, svetnik Nestrankarske liste Glas. 

Nejc Smole 

ŠIVANJE     ŠIVANJE   ŠIVANJE
Modno oblikovanje, šivanje po meri (od slavnostnih do 

vsakdanjih oblačil), šivanje za močnejše postave, vsa težja in
drobna popravila (krajšanje, ožanje, manjava zadrg, podlog ...)

PRIDEMO TUDI DO VAS!
DELOVNI ČAS PO PREDHODNEM NAROČILU

Informacije po tel.: 040/354 018, MARINA DIZAJN, 
Marina Stare s.p.,Turkova ulica 21, 1215 Medvode

Obvestilo
Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pit-
ne vode in obvladovanju tveganj na vaških vodovodnih sistemih (VVS)
uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS obveščamo, da je potrebno
vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati:

VVS Golo Brdo - Polana VVS Žlebe - Seničica
VVS Mamovec - Tehovec VVS Žlebe - Studenčice
VVS Žlebe - Jetrbenk

Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode in obvla-
dovanju tveganj na posameznih VVS ter poročila o preskusih posa-
meznih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na spletnih straneh
Občine Medvode. Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževa-
nja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov
so objavljena na spletnih straneh Inštituta za varovanje zdravja RS.

Občina Medvode
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Vrtec Medvode v 31 oddelkih obis-
kuje 558 otrok. Največ oddelkov,
dvanajst, je v Enoti Ostržek na Os-
trovrharjevi. Trije dislocirani oddel-
ki te enote so na Senici, še dva pa na
OŠ Medvode. V Enoti Preska je pet
oddelkov, v Pirničah štirje, v Smled-
niku trije in na Medvoški dva. Jese-
ni načrtujejo odprtje še petih oddel-
kov v novem vrtcu v Smledniku in
dveh oddelkov v Sori, ki bosta v pri-
zidku k tamkajšnji podružnični
osnovni šoli. Več o načrtih za letos
in o poslovanju v preteklem letu je v
pogovoru povedala Romana Epih,
ravnateljica Vrtca Medvode.

Marca je potekal vpis otrok v
vrtec. Koliko vlog ste prejeli?

”Pred začetkom vpisa je bilo na
čakalni listi 65 otrok. V času vpisa
smo prejeli 393 vlog, največ za
otroke, rojene leta 2009 in 2010.
Glede na obstoječe stanje, bomo
lahko sprejeli med 110 in 120 otrok,
kar pomeni, da jih bo zaenkrat kar
precej ostalo brez prostora v vrtcu.
V primeru, da bi s 1. septembrom
lahko sprejeli otroke v nova vrtca v
Smledniku in v Sori, bi bila ta šte-
vilka za okrog sto otrok manjša.
Verjetno pa bosta vrtca odprta kak-
šen mesec kasneje.”

So to realne številke, ali ste
vloge za vpis dobili tudi zaradi
uvedbe subvencij za otroke, ki
so bili zavrnjeni v vrtec?

”Kakšnih 50, 60 vlog je verjetno
na račun teh subvencij, več pa
mislim, da ne.” 

V Smledniku nadaljujejo z
gradnjo novega vrtca. 

”Vrtec je zgrajen do prve plošče,
napeljani so kanalizacijski in me-
teorni vodi. Prostora bo za pet od-

delkov, vsaka igralnica bo imela
svojo teraso, v vrtcu bo še večji
večnamenski prostor, razdelilna
kuhinja in prostor za zaposlene.
Projekt, pri katerem je sodeloval
tudi Vrtec Medvode, je zastavljen
funkcionalno. Zelo se že veselimo
dneva, ko bo sprejel prve otroke.
Prostorska stiska je zares velika.
Vsi se prilagajamo z mislimi, da
bomo dobili boljše pogoje. Tre-
nutno v nobeni enoti nimamo te-
lovadnice, večnamenskega prosto-
ra. To bo vrtec, ki bo ustrezal nor-
mativom na državni ravni.”

Za koliko otrok bo v njem
prostora?

”Prostora bo za okrog osemdeset
otrok. Poudariti moram, da za vpis
s septembrom računamo le na ob-
stoječi vrtec, v katerega pa na novo

najbrž ne bo sprejet noben otrok,
ker je toliko premestitev, ki se jih
upošteva prednostno. Ko bo nov
vrtec, pa bo slika drugačna, saj bo
v funkciji ostal tudi še sedanji vr-
tec. Zato smo letos že naredili ne-
kaj najnujnejših del. Skupaj bo
tako v Smledniku osem oddelkov.” 

Gradil se bo vrtec v Sori.
Kako pa je s Pirničami?

”Dokumentacija je narejena tudi
za Soro in Pirniče. Vrtec v Sori, v
katerem bosta dva kombinirana
oddelka, naj bi bil še letos, v Pir-
ničah pa prihodnje leto. Prav tako
se bo gradil prizidek uprave na
Ostrovrharjevi.”
Kako je bilo s poslovanjem v
preteklem letu? 

”Poslovali smo pozitivno, z 2100
evri presežka prihodkov nad od-

hodki. Cene programov letos ne
bomo povečevali, kljub temu da
nas skrbi porast cen živil in ener-
gentov.” 

Katere projekte boste peljali
letos? 

”Še vedno smo vključeni v pro-
jekt Eko šola kot način življenja.
V preteklem tednu smo v okviru
tega projekta začeli z zbiralno ak-
cijo papirja. Vključeni smo v pro-
jekt Pasovček, ki poteka pod okri-
ljem Ministrstva za promet, pa v
projekt Turistični koraki v izvedbi
Turistične zveze Medvode. Letos
je glavna tema gozd. Sodelujemo
tudi na različnih natečajih in dru-
gih projektih. Zavezani smo naci-
onalnemu programu Kurikulum in
temu sledijo tudi vsi omenjeni
projekti.” Maja Bertoncelj

Skoraj štiristo vlog za vpis v vrtec
V Vrtcu Medvode so prejeli 393 vlog za vpis otrok, precej več, kot bo prostih mest. Zelo se že veselijo 

dveh novih vrtcev, ki bosta vrata odprla jeseni. Poleg vrtca v Smledniku bo to še vrtec v Sori. Prihodnje leto
naj bi bil zgrajen tudi vrtec v Pirničah. Cene programov bodo letos ostale nespremenjene.

oblazinjeno pohištvo

T: 01/723 92 16
info@groselj.si

www. .si

051/ 877 920naročite katalog:

www. .si

oblazinjeno pohištvo

TAPETNIŠTVO
Viljem Grošelj s.p.
SALON  V+grošelj
Suhadole 57
1218 Komenda
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● polaganje keramike ● adaptacija kopalnic
● manjša zidarska dela

PEČARSTVO ŽELEZNIK

Pečarstvo Železnik
Zastopstvo in
storitve d.n.o.

Vinharje 14, Poljane
t: 04/51 82 600, 

gsm: 031/505 468

Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode Gradnja novega vrtca v Smledniku se nadaljuje, v uporabi bo ostal tudi še star. 
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

V občini Medvode upravljamo s petimi vodovodnimi sistemi, t. i. vo-
dovodnim sistemom Medvode, Ojstrica - Belo, Osolnik, Studenči-
ce, Topol. Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne
vode, ki je ustrezne kakovosti. Izraz ”ustrezna kakovost” pomeni,
da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v kon-
centracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavlja-
jo nevarnost za zdravje ljudi.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na
različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se transportirajo v labo-
ratorij, kjer se opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska presku-
šanja.

Vodovodni sistem Medvode
Vodovodni sistem Medvode s pitno vodo oskrbuje 10.800 prebi-
valcev v naseljih Dol, Dragočajna, Goričane, Hraše, Ladja, 
Medvode, Moše, Rakovnik, Valburga, Vaše, Verje, Vikrče, Smled-
nik, Sora, Spodnje in Zgornje Pirniče, Spodnja in Zgornja Senica,
Zavrh in Zbilje.

Vir pitne vode je podzemna voda, ki se napaja iz črpališč Svetje,
Preska 2, Preska 3 in Zavrh. Črpališča Senica, Vikrče in Preska 1
služijo kot rezervni vodni viri.

V letu 2010 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih sedem-
inosemdeset vzorcev pitne vode, medtem ko je bilo za fizikalno 
kemijska preskušanja odvzetih enajst vzorcev pitne vode. Mikrobi-
ološka preskušanja so pokazala, da so bili štirje odvzeti vzorci 
neustrezni. V neustreznih vzorcih niso bile prisotne bakterije fekal-
nega izvora. Vsi ostali vzorci so bili, glede na obseg opravljenih
preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Ojstrica - Belo
Vodovodni sistem Ojstrica - Belo s pitno vodo oskrbuje 36 prebival-
cev v naselju Belo. 

Vir pitne vode je podzemna voda, ki se napaja iz zajetja nad 
cesto ter zajetja pod cesto, ki služi kot rezervni vodni vir in se v letu
2010 ni vključil v sistem. 

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev pitne
vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska preskušanja odvzet 
en vzorec pitne vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da
je bilo šest odvzetih vzorcev mikrobiološko neustreznih. V vzorcih
pitne vode so prisotne bakterije fekalnega izvora, ki lahko 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

V mesecu februarju 2011 smo na vodovodnem sistemu Ojstrica -
Belo preklicali ukrep prekuhavanja vode, ki je namenjena za 
prehrano ljudi. V januarju 2011 so bila izvedena vsa potrebna
dela, ki so bila potrebna za nadzor nad kakovostjo vode. Prav tako

so laboratorijska preskušanja pokazala, da so bili preiskani vzorci
ustrezni.

Vodovodni sistem Osolnik
Vodovodni sistem Osolnik s pitno vodo oskrbuje 29 prebivalcev 
v naselju Osolnik.

Vir pitne vode je podzemna voda, ki se napaja iz črpališča 
Osolnik. 

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih deset vzorcev pitne
vode, medtem ko so bili za fizikalno kemijska preskušanja odvzeti
trije vzorci pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da
je bil en odvzeti vzorec neustrezen. Vsi ostali vzorci so bili, glede
na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Studenčice
Vodovodni sistem Studenčice s pitno vodo oskrbuje 31 prebivalcev
v naselju Žlebe. 

Vir pitne vode je podzemna voda, ki se napaja iz črpališča Studen-
čice. 

Za mikrobiološka preskušanja sta bila odvzeta dva vzorca pitne
vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijska preskušanja odvzet en
vzorec pitne vode. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so
bili vsi odvzeti vzorci, glede na obseg opravljenih preskušanj,
ustrezni.

Vodovodni sistem Topol
Vodovodni sistem Topol s pitno vodo oskrbuje 152 prebivalcev v
naseljih Topol in Brezovica. 

Vir pitne vode je podzemna voda, ki se napaja iz zajetij Kozomer
in Suša.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih sedemnajst vzorcev
pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno kemijska preskušanja
odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so po-
kazala, da sta bila dva odvzeta vzorca neustrezna. Vsi ostali vzor-
ci so bili, glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode si lahko v celoti ogledate na
naši spletni strani www.komunala-kranj.si, kjer boste našli tudi po-
datke o trdoti vode.

Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode opravlja oziro-
ma izvaja tudi zunanji nadzor v okviru državnega monitoringa, ki
ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Inšti-
tut za varovanje zdravja, izvajalec je Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, ki skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo
izvajajo program monitoringa za pitno vodo. 

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene 
za prehrano ljudi v občini Medvode za leto 2010
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Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj splakujemo in katera
sredstva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, da straniščna školjka
in odtok nista zabojnika za odpadke! Za čiščenje uporabljajmo
okolju prijazna čistila. Bodimo previdni, ko se želimo znebiti 
nevarnih snovi, kot so barve, laki, lepila, škropiva, in podobnih
sredstev. Ne pozabimo, da tudi odpadno jedilno olje sodi med 
nevarne odpadke, s katerimi moramo ravnati pravilno. Odpadnega
jedilnega olja ne smemo zliti v odtok, niti v straniščno školjko, niti
ne v zabojnik za odpadke.

Veliki potencialni onesnaževalci podtalnice so divja odlagališča.
Zlivanje odpadnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav tako
povzroča onesnaževanje pitne vode. Še posebej v okolici objektov
za zajem pitne vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil 
v tla ter preoravanje travinja. Pomembno je tudi, kako pogosto in
na kakšen način greznice praznimo. Greznične gošče so zelo 
koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še
druge strupene in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odla-
gamo na kmetijske površine, tvegamo, da bodo te strupene snovi
poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in tako posredno
ogrozile vire pitne vode.

Nekaj nasvetov, kako lahko sami ohranjamo kakovost vode: 
■ Redno čistimo mrežice na pipah.

■ Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši.
Vsako jutro, pred uporabo, stočimo malo vode. Enako naredimo,
ko se vrnemo domov, še posebej po daljši odsotnosti. 

■ Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi je pred uporabo vode
priporočljivo cevi razkužiti. Bodimo pozorni, ali delavci, ki obnav-
ljajo vodovodne cevi, uporabljajo okolju in zdravju prijazna sred-
stva (in ne firneža).

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

Na kvaliteto pitne vode vplivamo vsi, tudi s tem,
kako ravnamo z odpadki in odpadnimi vodami

Prijavite se na brezplačno obveščanje
po e-pošti ali SMS sporočilih

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej po-
membno v primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena.
Zato vas vabimo, da se prijavite na brezplačno obvešča-
nje po e-pošti ali SMS sporočilih. Obiščite našo spletno
stran www.komunala-kranj.si in izpolnite obrazec ”Prija-
va na obvestila”. Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi
po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na
naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj. 

Izstopili iz projekta Gorki
Občina Medvode je odpovedala sodelovanje v projektu Gorki, ki je vključeval tudi gradnjo čistilne naprave

Smlednik. Na občini pravijo, da so se odločili pravilno, v Šenčurju pa so presenečeni.

Občina Medvode je bila vključena v skupen
projekt Gorki (Gorenjska komunalna infra-
struktura) za dograditev in obnovo vodovoda
in sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda na povodju zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja. Projekt je vklju-
čeval tudi čistilno napravo v Smledniku, obči-
ne Kranj, Medvode, Preddvor, Šenčur in Vodi-
ce pa so se konec leta 2009 z njim prijavile na
razpis za črpanje kohezijskih sredstev. 

Lani so bile seznanjene s spremembo inter-
pretacije meril in kriterijev, nato so od pristoj-
nih dobile obljubo, da bodo kljub vsemu po-
skušali poiskati nadomestne vire za izpadle
projekte, občina Medvode pa je sodelovanje v
projektu pred kratkim celo odpovedala. V od-
govoru, pod katerega je podpisan župan Sta-
nislav Žagar, je zapisano, da so investicije v
vlogi za ta projekt predvidene v aglomeracijah
z obremenitvijo pod dva tisoč populacijskih
enot, kar pomeni, da ne izpolnjujejo meril in
tako sploh niso upravičeni do sofinanciranja iz
kohezijskega sklada. Takšen odgovor so konec
januarja dobili tudi iz Ministrstva za okolje in
prostor, na katerega so se obrnili za pojasnila o
stanju vloge za ta projekt. V odgovoru ministr-
stva piše še, da je treba vlogo ustrezno uskla-

diti po vsebini in obsegu. ”Občina Medvode je
zaradi velikosti investicijskih stroškov prisilje-
na sredstva pridobiti iz drugih virov. Glede
tega sodelujemo z Mestno občino Ljubljana, in
sicer v projektu, ki obsega upravičene vsebine
za sofinanciranje s sredstvi kohezijskega skla-
da. Občina Medvode se je odločila, da nadalju-
je z načrtovanim dolgoročnim planom izgrad-
nje javne kanalizacije po že izdelanih projek-
tih. S pridobitvijo omenjenih sredstev pa se bo
uredila tudi dograditev primarnih in sekundar-
nih kanalov na območju aglomeracij Pirniče
ter Medvode, pa tudi dograditev primarnih -
povezovalnih kanalov za aglomeracije manjše
od dva tisoč populacijskih enot, za Zbilje,
Smlednik, Moše in Hraše,” so še zapisali, na
koncu pa dodali, da menijo, da je zaradi ome-
njenih dejstev njihova odločitev za izstop iz
projekta Gorki pravilna in upravičena. 

V občini Šenčur pa so nad nenadno odločitvi-
jo občine Medvode presenečeni, še zlasti zato,
ker so prav na pobudo Medvod prvotno načrto-
vano lokacijo čistilne naprave v Trbojah preme-
stili v Smlednik. ”Lokacijo v Trbojah smo zato
izvzeli iz občinskega prostorskega načrta, ki
smo ga ravnokar sprejeli. Če bi nam v Medvo-
dah svojo odločitev sporočili vsaj pol leta prej, bi

jo lahko še vnesli v prostorski načrt, tako pa ga
bomo morali že takoj spreminjati,” je povedal
šenčurski župan Miro Kozelj. Kot je še dejal, bo
treba kanalizacijo s čistilno napravo zgraditi v
vsakem primeru - s kohezijskimi sredstvi 
ali brez, zato ga odločitev občine Medvode še
toliko bolj čudi. Ker bo spreminjanje projekta 
in prostorskih dokumentov zahtevalo dodatne
stroške, v Šenčurju razmišljajo, da bi od občine
Medvode zahtevali njihovo povrnitev, je še po-
vedal Kozelj. Maja Bertoncelj, Simon Šubic

Čistilna naprava v Smledniku je bila predvidena 
v neposredni bližini ceste iz Zbilj proti Smledniku (na
sliki desno za zapornico). 
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Stoletnica rojstva komandanta Staneta
S prireditvijo Samo en cvet so pred njegovo rojstno hišo v Sp. Pirničah obeležili sto let od rojstva Franca

Rozmana - Staneta. Slavnostni govornik je bil Janez Stanovnik.

Sedemindvajsetega marca je minilo sto let od
rojstva Franca Rozmana - Staneta, narodnega
heroja in partizanskega poveljnika. Ob obletnici
so se ga spomnili z besedo, pesmijo in kostumi
v prireditvi Samo en cvet, ki so jo pripravili
pred njegovo rojstno hišo v Spodnjih Pirničah. 

Komandant Stane, kot so ga klicali partizani,
se je rodil v revni družini in med prvo svetovno
vojno izgubil očeta. Ko sta se starejši sestri po-
ročili, so jima z bratom dodelili skrbnika. Eden
od njih je bil tudi Tine Rožanc, komunist in po-
znejši narodni heroj, ki je s svojimi pogledi
vplival na Rozmana, da je postal somišljenik
komunizma. Že zelo zgodaj se je navduševal
nad vojsko, vendar so njegov vpis v vojaško
šolo zavrnili. Služenje vojaškega roka je v za-
četku tridesetih opravil v pekovski četi in ko se
je vrnil domov, je v Medvodah odprl pekarno,
a pri poslu ni bil uspešen. Leta 1936 je bil med
prvimi jugoslovanskimi prostovoljci, ki so se
odšli borit v Španijo, kjer se je začela držav-
ljanska vojna. Tam je končal podčastniško

šolo, poveljeval mednarodnemu bataljonu in si
pridobil sloves spretnega poveljnika. Ob koncu
leta 1941 se je pridružil slovenskim partiza-
nom, kjer so mu izkušnje iz Španije prišle zelo
prav. Med drugim je poveljeval Štajerskemu
bataljonu, nato slovenski partizanski brigadi,
ki so jo ustanovili leta 1942 na Dolenjskem, od
sredine leta 1943 pa je bil poveljnik generalšta-
ba Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih
odredov Slovenije. Umrl je 7. novembra 1944
za posledicami ran, ki jih je dobil pri ponesre-
čenem preizkusu novega tipa minometa.

Stanovnik: ”Stane je bil lik 
partizanskega odporniškega 

poveljnika”
Na prireditvi Samo en cvet so bili med drugi-

mi prisotni tudi minister za šolstvo in šport
Igor Lukšič, načelnik generalštaba slovenske
vojske generalmajor Alojz Šteiner ter nekdanji
predsednik republike Milan Kučan. ”Koman-

dant Stane je bil ustvarjalec, tvorec slovenske
vojske in je bil lik partizanskega odporniškega
poveljnika. Imel je čut tovarištva do svojih so-
borcev in se je zavedal, da je vojska hrbtenica
države in da je njegova naloga braniti varnost,
čast in dostojanstvo svojega naroda,” je zbra-
nim o Stanetu spregovoril Janez Stanovnik,
predsednik združenj borcev za vrednote NOB
Slovenije. Zdravnica dr. Zora Konjajev se je
spomnila dneva, ko so ga pripeljali v bolnišni-
co OF Kanižarica pri Črnomlju, kjer je delova-
la med vojno. ”Tistega dne me je moški glas
po telefonu vprašal, koliko kompletov za 
operacije imamo na voljo. Ranjencev je bilo
pet, Stane pa je bil operiran prvi. Operacija je
trajala več kot tri ure, saj so bile rane strašne.
Ko se je zbudil iz narkoze, je še govoril, tako
da ni umrl takoj po operaciji,” se je spominjala. 

Imena Franca Rozmana - Staneta ne nosijo le
vojašnice, šole, ceste in ulice, pač pa tudi fun-
dacija, ki z zbranimi prispevki fizičnih in pra-
vnih oseb pomaga ogroženim borcem in udele-
žencem NOB, vojnim invalidom in civilnim
invalidom vojn, veteranom in žrtvam vojnega
nasilja, ki so zašli v socialne stiske zaradi raz-
ličnih okoliščin. Ustanovili so jo leta 1998,
njen dolgoletni predsednik Jože Vozny pa je v
Pirničah predal svojo funkcijo Viki Potočnik.
Ob tem je njo, Televizijo Medvode in režiserja
prireditve Petra Militareva s pirniškega Odra
treh herojev imenoval za Glasnike dobrih 
misli, ki pomagajo širiti zavest o poslanstvu
ustanove in prispevajo k doseganju njenih 
ciljev. Na prireditvi so sodelovali številni kul-
turni ustvarjalci z območja Občine Medvode,
Partizanski pevski zbor, Skupina sester Trobec
Žagar, Anže Petrač, člani Društva Triglav in
častna četa Slovenske vojske.

Ob obletnici rojstva Komandanta Staneta je
Banka Slovenije izdala spominski kovanec za
dva evra z njegovo podobo, ki pa je v javnosti
dvignil veliko prahu. Izdaji kovanca, ki je 
zakonito plačilno sredstvo v vseh državah EU,
so nasprotovali v Mladi Sloveniji, podmladku
N.Si, kjer so poudarili, da je to ”žalitev za vse
evropske narode, saj se je boril za režim, ki je
premnogo Evropejcem povzročil trpljenje in
črno prihodnost”. Peter Košenina

Janez Stanovnik in Jože Vozny v pogovoru, med njima
Alojz Šteiner, načelnik generalštaba slovenske vojske.

Komandantu Stanetu v spomin je zapel tudi partizanski pevski zbor pod vodstvom Franca Gornika.

Člani kulturno-zgodovinskega društva Triglav so na prizorišče prišli oblečeni v partizanske uniforme. 
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Kozmetični salon Ornela, Donova cesta 2, Medvode, 
naročanje: tel. 01 3611 504, gsm 040 275 572, 
delovni čas: ponedeljek, četrtek, petek od 12. do 19. ure; torek,
sreda od 9. do 16. ure; sobote in ostali termini po naročilu

www.ornela.si

V kozmetičnem salonu Ornela smo vam 
aprila in maja 2011 pripravili 
UGODNE PAKETE KOZMETIČNIH
STORITEV.

Prvi paket storitev: 
● 3 obiski kavitacija
● 3 obiski blatno razstrupljanje
● 10 obiskov limfna drenaža

Drugi paket storitev:
● 5 obiskov vakuumska masaža
● 5 obiskov limfna drenaža
● 2 obiska ultrazvočna terapija
● 2 obiska body wrapping

Tretji paket storitev:
● nega obraza
● manikura
● pedikura
● depilacija

Samo v ponedeljek, 18. aprila 2011, 
vam omogočamo nakup paketa storitev:
● 4 obiski kavitacija
● 4 obiski limfna drenaža
● 4 obiski nega obraza z ultrazvokom
● Gratis anticelulitna krema 

Redna cena 
730 EUR, 

akcijska cena 
438 EUR

Redna cena 
134 EUR, 

akcijska cena 
80 EUR.

Redna cena 
440 EUR, 

akcijska cena 
264 EUR.

Redna cena 
660 EUR, 

akcijska cena 
256 EUR.

IZ KOZMETIČNEGA SALONA 
ORNELA ŠE LEPŠI

Pravijo, da je ljubezen nekaj skrivnostnega, lepega in nerazložljivega. Prav tako skrivnosten, lep in edinstven je
grški otok Samos. Vse se je začelo že v davni preteklosti. V reki Imvresos  se je s svojimi nimfami rada kopala na
Samosu rojena boginja Hera. Nekega dne jo je zagledal najvišji bog grške mitologije Zevs, se vanjo zaljubil in se z
njo poročil. Mit pripoveduje, da sta na otoku preživela najlepše dni svojega božanskega življenja. Zato je Hera otok
obdarila s posebnim čarom, ki vsakogar očara in v njem prebudi željo, da otoka ljubezni ne bi več zapustil. Druga
zgodba o otoku ljubezni je namenjena veličastnemu ljubezenskemu paru, ki si je Samos izbral za medene tedne.
Rimljan Antonij in egipčanska kraljica Kleopatra sta se v otok zaljubila in pred svojim tragičnim koncem na njem
preživela najlepše dni. Da boste res verjeli, da zgodba o otoku ljubezni ni samo ena od številnih legend, vam bodo
to potrdili Grki sami. Resnično verjamejo, da imajo otok, njegovo vino, med, ouzo in celo zrak posebno moč. 
Verjetno so za to krive tudi sanjsko dolge prodnate plaže, osamljeni zalivi in kristalno čisto morje. To je le del
zgodb, ki krožijo o otoku ljubezni. Da bi slišali vse, morate priti na otok. Zdaj imate edinstveno priložnost, da ga
kot naročniki Gorenjskega glasa obiščete po ugodni ceni.

Akcija Gorenjskega glasa 
za obstoječe in nove naročnike!
S turistično agencijo Intelekta vas bomo popeljali na 
čudoviti otok Samos po zelo dostopni ceni: 

399 evrov na osebo za hotel       
Samos Bay ***+

Zbiranje prijav:
Naročniki Gorenjskega glasa izrežite kuponček na drugi strani ča-
sopisa Gorenjski glas z naročniško številko in naslovom in ga odnesite
v TA Intelekta, PE Kranj, Prešernova 1, Kranj, telefon: 04/236 85 55, 
e-pošta: kranj@intelekta.com. Kupon velja za 2 osebi oz. za družino.

Plačilo:
Ponudba za 399 evrov (redna cena paketa je sicer 470 evrov) velja za
naročnike Gorenjskega glasa in rezervacije do 15. aprila. Prijave bomo
zbirali do 15. maja, vendar po ceni 429 evrov. Cena za otroke od 2 do
18 let je 299 evrov. Možnost obročnega odplačevanja.

Cena vključuje:
Letalski prevoz LJ-SAMOS-LJ, letališke pristojbine, nastanitev v
hotelu v dvoposteljnih sobah na bazi polpenziona, transfer letal-
išče-hotel-letališče, Intelektin predstavnik ter zdravstveno
zavarovanje z asistenco Coris. Če bo dovolj prijav, se bosta skupini
pridružili še predstavnici Gorenjskega glasa.

Kupon za prijavo 
najdete v Gorenjskem glasu

Samos - otok znanosti in ljubezni / od 14. do 21. junija

Z Gorenjskim glasom na dopust: grški otok Samos

Vas mika ugodna ponudba počitnic, a še niste naročnik?  Potem hitro pridite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti glavne 
avtobusne postaje), pokličite na 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Tudi pri naročnini boste znatno prihranili, čaka pa vas tudi darilo.
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Četrt stoletja samostana v Sori
V Karmeličanskem samostanu v Sori, v katerem trenutno živi petnajst sester, so konec marca 

praznovali 25. obletnico blagoslovitve. 

Takratni ljubljanski nadškof in metropolit
msgr. dr. Alojzij Šuštar je na cvetno nedeljo, 23.
marca 1986, blagoslovil Karmeličanski samo-
stan v Sori, ki je posvečen sv. Jožefu in Mariji-
nemu brezmadežnemu srcu. Od tega dogodka je
letos minilo že petindvajset let. Obletnico so
obeležili 24. marca z zahvalno mašo, ki jo je da-
roval ljubljanski nadškof in metropolit msgr. dr.
Anton Stres, somaševali pa so duhovniki, ki so s
samostanom in skupnostjo sester karmeličank
posebej povezani. Kratek pogled v zgodovino
postreže s podatkom, da so se prve tri sestre kar-
meličanke leta 1967 iz povojnega izgnanstva vr-
nile v Slovenijo. Naselile so se v gospodarskem
poslopju v Mengšu. Prošnje za celovito in
ustrezno obnovo njihove stavbe so bile večkrat
zavrnjene, zato so za gradnjo novega samostana
začele iskati novo lokacijo. Takratni župnik v
Sori Lojze Zaplotnik jim je v imenu sorške žup-
nije podaril travnik, na katerem že petindvajset
let stoji samostan. Ob praznovanju jubileja smo
se pogovarjali s sestro prednico Petro Debevec.

Kakšen je vaš pogled na četrt stoletja Kar-
meličanskega samostana v Sori? 

”Četrt stoletja je minilo, kot bi trenil. Glede
na to, da smo imele v Mengšu zelo skromno
prebivališče, smo novo stavbo sprejele s kar
največjo hvaležnostjo. Mirno okolje, prečudo-
vita narava, ki nas obkroža, dobrohotni ljudje
... Vse to je pripomoglo, da smo se na novo
okolje hitro navadile. Z veliko hvaležnostjo se
spominjamo pokojnega župnika Alojza Za-
plotnika, ki nam je podaril travnik, na katerem
stoji samostan. Tudi s sedanjim župnikom Jo-
žetom Čukom kar najlepše sodelujemo. Hva-
ležne smo prof. Janezu Juhantu, ki vsa leta pri
nas mašuje. Prav posebna zahvala pa gre župa-
nu Stanislavu Žagarju, ki nam je s svojimi na-
sveti in trajno vsestransko dobrohotnostjo
močno olajšal vraščanje v novo okolje.

Gotovo pa je za življenje v skupnosti, kakor
je naša, najpomembnejša notranja formacija.
To je dinamičen proces, ki ni nikoli zaključen.
Našo skupnost sestavljamo sestre iz vse Slove-
nije, od Prekmurja do Primorja. Ena je tudi s
Slovaškega. Do sedaj nismo občutile pomanj-
kanja novih poklicev. Sestre iz našega samo-
stana so formirale novo skupnost v Mirni Peči.
Nekaj sester pa je šlo tudi na pomoč ostarelim
skupnostim v tujini.”

Koliko sester je trenutno v samostanu in
koliko let štejeta najstarejša in najmlajša?

”Trenutno v Sori živi petnajst sester. Najsta-
rejša, s. Emanuela, ima 85 let, najmlajša, s.
Favstina, pa 22. S. Emanuela nam zaradi dol-
gotrajne povezanosti s Karmelom pomeni pra-
vi zaklad. Takoj po drugi svetovni vojni je ho-
tela vstopiti v takratni karmeličanski samostan
v Mostah, na Selu, a ni bilo mogoče. Čez ne-
kaj let je dobila dovoljenje za odhod v tujino.
Sledile so postaje: Dunaj, Rankweil, Mengeš
in končno Sora. Na svoji redovniški poti si je
pridobila veliko izkušenj, s katerimi nam iz-
jemno pomaga.”

Večji del dneva je pri vas namenjen molit-
vi, javnosti pa ste znane tudi po vaših prele-
pih izdelkih. Kaj vse izdelujete?

”Glede na to, da večji del dneva posvečamo
izključno molitvi, časa za fizično delo ni prav
veliko. Vse sestre opravljamo vsa gospodinjska
dela, obdelujemo vrt, v ostalem času pečemo
hostije, krasimo sveče za najrazličnejše prilož-
nosti in se posvečamo intelektualnemu ustvar-
janju. Poskrbele smo za nove prevode vseh
glavnih del španskih mistikov sv. Terezije
Avilske in sv. Janeza od Križa ter drugih kar-
melskih svetnikov, med katerimi je najbolj po-
znana sv. Terezija Deteta Jezusa. Pri tem sode-
lujemo z založbami verskega tiska.”

Smo v postnem času. Kako naj ljudje pre-
živijo ta čas in kako naj se verniki pripravi-
jo na veliko noč?

”Naj vsak dan za trenutek ugasnejo televizijski
sprejemnik, računalnik in se ustavijo ob samem
sebi. Postni čas nam je podarjen zato, da v njem
spet naravnamo ”kompas” svojega življenja. Da
preverimo naše odločitve. V tišini hitro začuti-
mo, kje smo. Post je čas sprave s samim seboj,
z bližnjimi, z naravo, z Bogom. To tudi v našem
svetu, preplavljenim z aktivizmom, ni nemogo-
če. Če pomislimo na primer na rimskega cesar-
ja Marka Avrelija, ki ob vseh svojih vladarskih
obveznostih in dolžnostih nikjer ni našel ”tišje-
ga in mirnejšega zavetja kot v svoji duši” in ki

Sestre karmeličanke v Sori so praznovale 25-letnico blagoslovitve samostana.

Zahvalno mašo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit msgr. dr. Anton Stres.
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Ljudje in dogodki, oglasi

Film o Medvoščanki: Šamanka Branka
Lani je bila v Knjižnici Medvode razstava o antropologinji dr. Branislavi Sušnik, ki se je

28. marca 1920 rodila v Medvodah. Doktorirala je iz etnozgodovine in uralo-altajskega
jezikoslovja pri legendarnem antropologu prof. Wilhelmu Schmidtu, ki ji je odprl vrata
antropologije. Leta 1952 je prevzela delo direktorice etnografskega muzeja Andres Barbero
v Asuncionu, ki ga je opravljala štirideset let in tam tudi živela do svoje smrti. Od leta 1956
je Sušnikova organizirala več odprav med oddaljene staroselce. Proučevala je jezike in običa-
je zadnjih indijanskih plemen na divjem območju med Brazilijo, Argentino, Paragvajem in
Bolivijo. Govorila je osem indijanskih narečij in napisala čez osemdeset strokovnih del o
južnoameriških Indijancih. Na ekspedicije je vedno jemala moko, sol, krompir, in tobak ... v
zameno pa je dobila glagole, samostalnike, pridevnike, gomolje, ribe, sadeže in blažen mir.
Njen moto je bil: med Indijance. Tam se je počutila najbolj varno. Za kako veliko osebnost
gre, je dokazal tudi dokumentarni film režiserja Matjaža Žbontarja z naslovom Šamanka
Branka, ki je nastal v koprodukciji Televizije Slovenija in Fatamorgane. Premierno je bil na
nacionalni televiziji predvajan 27. marca. M. B.

041/691 532
Pavlic.line@siol.net
www.pavlic-line.si

■

■

■

■

■ NOVO v Medvodah NOTRANJA VRATA
■ izbirate lahko med furniranimi, masivnimi ali folijo
■ izdelava nestandardnih dimenzij brez doplačila
■ konkurenčne cene

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.

je vedno mislil na to, ”kako bi se umaknil na
tiho pristavico, ki jo nosi v sebi,” je takšen
”umik” primeren tudi za nas. A samota ni sama
sebi namen. Samota je potreben okvir za usmer-
janje našega kompasa v pravo smer, za preverja-
nje naše orientacijske točke življenja. Končno je
le to prava podlaga za naše medsebojne odnose
in za naše celotno delovanje. Za nas kristjane je
ta orientacijska točka oseba Jezusa Kristusa.
Njegovo preprosto življenje, trpljenje, smrt in
vstajenje osmišlja vse naše bivanje.”

Kako sestre v samostanu praznujete veliko
noč? Je ta dan kaj posebnega ali gre po
ustaljenem dnevnem redu?

”Velika noč je vrhunec cerkvenega leta. Brez
vere v Kristusovo vstajenje, pravi apostol Pavel,
”smo od vseh ljudi najnesrečnejši.” A Kristus je
vstal! Zato je vzklik ALELUJA na velikonočno
nedeljo poln veselja, poln zaupanja in notranjega
prepričanja, da smo že odrešeni, da smo ustvar-
jeni za srečo ne le na tem svetu, ampak tudi po
smrti, v večnosti. Teden dni pred praznikom vla-
da v samostanu velik molk. Od srede naprej je t.
i. ”strogi molk”, ko zares govorimo le najnujnej-
še. Vse neposredne priprave na praznik potekajo
v molku. Obredi svetega velikonočnega tridnev-
ja potekajo v spokojnem miru. Molitveno ozrač-
je intenzivno prepoji vse trenutke dneva in noči.
Od četrtka zvečer do sobote zvečer izmenjaje
nenehno vztrajamo ob Jezusu v vrtu Getsemani,
v ječi, v grobu ... Vse drugačno vzdušje pa zav-
lada v soboto zvečer, ko temo prežari svetloba
velikonočne sveče in v molk zazveni pesem. Z
vstajenjsko mašo pričnemo ob enajstih zvečer.
Skupaj s procesijo po notranjem hodniku traja
kar dobri dve uri. Potem se srečamo v jedilnici
in si voščimo za praznik. Sledi velikonočni zaj-
trk. Ko se odpravljamo k počitku, ob treh zjutraj,
že prične zvoniti v župnijski cerkvi sv. Štefana,
kjer imajo procesijo ob štirih zjutraj. Tako v Sori
vso noč prebedimo v veselju.” 

Karmel je gora, ki je zaradi svojih narav-
nih čarov večkrat omenjena kot simbol ro-
dovitnosti in lepote. Tudi v občini opazijo
vaš samostan po urejenosti in lani ste preje-
li priznanje Turistične zveze Medvode. 

”Vsekakor se v tem kraju čutimo lepo spreje-
te. Priznanje Turistične zveze Medvode nam je
v presenečenje in veselje. Dale smo ga na čast-
no mesto, takoj ob vhodu v samostan. Čeprav je
naš način življenja precej specifičen in je v njem
poudarjena puščavniška dimenzija, imamo ven-
dar veliko stikov z ljudmi. Mnogi prihajajo k
nam v najrazličnejših stiskah in prosijo, naj za-
nje molimo. Nekateri se želijo pogovoriti o raz-
ličnih vprašanjih notranjega življenja. Prihajajo
različne skupine mladih ali se na svoji poti usta-
vijo romarske skupine, ki se v kratkem želijo
seznaniti z našim načinom življenja.

Pogosto smo začudene nad radodarnostjo lju-
di, ki nas obiščejo. Zaradi iznajdljive dobrote do-
mačinov nikoli nismo čutile pomanjkanja. Še
posebej se je to izkazalo v kritičnih trenutkih,
kot so bili npr. požar v kotlovnici, hudi nalivi
dežja, udar strele in druga ”presenečenja”. Prav
v vsaki stiski smo občutile takojšnjo pomoč so-
sedov in vaščanov. Kadar zapade veliko snega,
včasih sploh ne vemo, kdo nam je splužil pred
hišo. Vse naše dobrotnike vsak dan priporočamo
Gospodu. On, ki vidi na skrivnem, naj bo vsake-
mu bogat plačnik.” 

Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič 

O antropologinji dr. Branislavi Sušnik (v sredini) je nastal tudi film. 



Mladi

16 - S O T O Č J E

Turistični krožkarji z Osnovne šole Simona
Jenka Smlednik uspešno sodelujejo tudi na le-
tošnjem, že 25. festivalu Turizmu pomaga last-
na glava, ki ga organizira Turistična zveza Slo-
venije, tokrat pod geslom Imejmo se fajn - do-
živite naš kraj. Pod mentorstvom Andreje
Kerč so pripravili raziskovalno nalogo z naslo-
vom Boom Smlednik, v kateri so zasnovali ta-
bor za mlade. Svoj produkt so konec marca
predstavili tudi na turistični tržnici v Mercator-
jevem centru v Šiški, kjer jim je komisija do-
delila dve zlati priznanji: za projekt v celoti in
najboljšo stojnico. Skupina štirinajstih učencev
se je tako uvrstila še na državno srečanje festi-
vala, ki bo prihodnji teden v Ljubljani.

”V nalogi smo si zamislili zabaven in poučen
tridnevni tabor za mlade od 10. do 14. leta, ki
bi v začetku pomladi potekal v Hrašah in oko-
lici,” je pojasnil učenec Jan Irt. Mladi udele-
ženci bi tri dni preživeli brez danes skoraj ne-
pogrešljivih elektronskih naprav, spali pa bi v
šotorih na travniku blizu kmetije Janhar v Hra-
šah. Obiskali bi Hraški bajer ter spoznali nje-
gov pomen za življenje ptic in žab, udeležili pa
bi se tudi akcije Rešimo žabice v Hrašah in jim
pomagali, da na poti iz prezimovališč v mre-
stišča ne bi končale pod kolesi avtomobilov.
Pomagali bi na kmetijah Jeraj v Smledniku in
Janhar, odpravili bi se na Stari grad, v sklopu
orientacije po vaseh pa bi spoznali tudi Rako-
vo domačijo v Hrašah, kapelico sv. Jakoba v
Valburgi in cerkev sv. Urha v Smledniku, graš-
čino Lazzarini ... Tridnevno druženje bi skleni-
li s Palačinkijado, na katero bi povabili še oko-
ličane, za dobro glasbo pa bi skrbeli šolski

glasbeni skupini Smleški trubadurji in 2. liga,
v katerih je kar nekaj turističnih krožkarjev.

Idejo mladinskega tabora so smledniški
učenci predstavili tudi obiskovalcem že ome-
njene turistične tržnice v Mercatorju v Šiški.
Tja so odnesli tudi stranišče na ‘štrbunk’, ki bi
ga postavili v taboru, iz dvesto let starih desk
pa so ga jim pomagali izdelati člani Turistične-
ga društva Smlednik. Na tla so položili zapla-
to prave trave, nanjo pa so postavili smerokaz
z dejavnostmi, ki bi se odvijale na taboru, in
nekaj taborniške opreme: spalno vrečo, poso-

do, ponev za palačinke ... Obiskovalcem so
stojnici ponudili še okusne palačinke. 

Turistični krožkarji si želijo, da bi idejo tabo-
ra za mlade tudi uresničili. ”Program smo že
predstavili na Turistični zvezi Medvode, kjer
so Boom Smlednik vključili v projekt Mala
šola turizma. Upamo, da nam bo občina name-
nila sredstva za izvedbo in da se bo našel ne-
kdo, ki bo pripravljen prevzeti organizacijo,
seveda pa bi naši učenci vse tri dni sodelovali
na taboru kot animatorji,” je pojasnila mento-
rica. Ana Hartman

Štrbunk v trgovskem centru
Učenci iz Smlednika s projektom, v katerem so zasnovali zabaven in poučen tabor za mlade, uspešno

sodelujejo na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Prihodnji teden jih čaka državno srečanje. 

Dnevi kulture v vrtcu Senica
Februar je bil v vrtcu na Senici kulturno obarvan. Otroci so se igrali

z lutkami, izdelali so marionete, spoznali pa so tudi ročne, prstne in
senčne lutke. Starejši otroci so izdelali lutkovno gledališče, v katerem
so lutke oživele, strokovne delavke pa so pripravile lutkovno predstavo
Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo. ”Tudi glasbe in plesa je bilo 
veliko. Izdelali smo instrumente, s katerimi smo spremljali petje. 
Sestavili smo pravi orkester z bobni, strgali, ropotuljami in brenkali,”
sta povedali vzgojiteljici Tanja Kosmač Zalašček in Tatjana Šinkovec.

Posebno pozornost so namenili tudi plesu. ”Otroci so pokazali veliko
zanimanja ob plesnih improvizacijah na instrumentalno glasbo, pa tudi
ob naučenih plesih ter plesnih formacijah Peričice in Ob bistrem po-
toku je mlin,” sta še pojasnili vzgojiteljici. Otroci so se razveselili tudi
obiska balerine Danaje (na sliki) in folklorne plesalke Lucije. A. H.

V Sori je pelo srce 
Na podružnični šoli Sora so tudi letos ob materinskem dnevu in pri-

hodu pomladi za starše, stare starše in druge obiskovalce pripravili
posebno prireditev z naslovom Srce mi poje. Učenci so pod vodstvom
Zdenke Luštrik zbrane razveselili s petjem, plesom in recitacijami, za
konec pa so jim podarili še cvetje, ki so ga izdelali sami. A. H.

Smledniški učenci so na turistični tržnici v trgovskem centru v Ljubljani postavili stranišče na ‘štrbunk’.



Mladi

S O T O Č J E - 17

Pet učencev in prav toliko učiteljev Osnovne šole Medvode je pred
kratkim za šest dni odpotovalo v Estonijo na četrto srečanje partnerskih
šol, ki jih že drugo šolsko leto povezuje Comeniusov projekt Most. Nje-
gov glavni cilj je, da učenci izvedo čim več o sodelujočih šolah in drža-
vah, poleg tega pa želijo povečati mobilnost učencev in učiteljev, razši-
riti sodelovanje med različnimi narodi in spodbujati učenje tujih jezikov.

Pred srečanjem v Estoniji so učenci morali brati tuje pravljice in jih
ilustrirati. Komisija je izbrala pet najboljših ilustracij, njihove avtorje pa
je nagradila s potovanjem v Estonijo. Na OŠ Medvode so se ga razvese-
lili učenci Miha Mihovec, Mojca Erzin, Damjana Jenko ter Veroni-
ka in Živa Hanc, v Estonijo pa so jih spremljali vodja projekta Suzana
Oroz, ravnatelj Vojko Bizant in njegova pomočnica Mojca Kržišnik
ter učiteljici Azra Kajan in Irena Sonc Šlenc. Srečanja v mestecu Vi-
ljandi so se poleg Estoncev in Slovencev udeležili tudi predstavniki šol
iz Anglije, Nemčije, Italije in s Poljskega.

Udeleženci so spoznali tamkajšnjo osnovno šolo s šeststo učenci, so-
delovali so pri pouku in si ogledali razstavo likovnih del otrok iz sode-
lujočih držav. ”Angleške in italijanske otroke so najbolj navdihnile prav
slovenske pravljice,” je ugotavljala Mojca Kržišnik. Estonski učenci so
gostom iz tujine razkazali mesto Viljandi, obiskali pa so tudi Parnu - po-
letno prestolnico Estonije in nacionalni park Sooma. Na poti nazaj so
medvoški učenci in učitelji obiskali še Talin. ”Navdušili so nas številni
trgi, v led ukleščene ladje v pristanišču, blišč številnih lično urejenih tr-
govinic s spominki, jantarjem in ročno spletenimi jopicami,” je pojasni-
la Kržišnikova.

Predstavniki partnerskih šol se bodo znova srečali že v začetku maja
v Nemčiji. Na šoli v mestu Mildstedt bodo učenci iz Medvod kuhali in
pripravljali slovenske narodne jedi. Zaključek projekta bo konec maja
na Siciliji. Ana Hartman

‘Most’ zgradili tudi v Estonijo
Učenci in učitelji iz Medvod so v sklopu Comeniusovega projekta gostovali v Estoniji. 

Estonija bo učencem in učiteljem iz Medvod ostala v lepem spominu. 

Na Comeniusovem srečanju v Franciji
Osnovna šola Preska se je s tem šolskim letom skupaj s šolami iz

Španije, Romunije, Italije in Francije ter s Slovaške in Škotske vključi-
la v Comeniusov projekt Elementi naravoslovja: vzpodbujanje učenja
po Evropi. Predstavniki partnerskih šol so se pred časom sestali na
drugem projektnem srečanju v francoskem mestecu Lafrançaise (blizu
Toulousa), kamor so iz Preske za pet dni odpotovali učitelji Tatjana
Gulič, Vasja Avsec in Andreja Geiger ter devetošolca Jan Premk in
Eva Repanšek. Učenci iz posameznih držav so predstavili dosedanje
meritve vremena, sicer pa so se vključevali v pouk in delavnice,
povezane s svetlobo. ”Srečanje je bilo osredotočeno predvsem na
poskuse s področja svetlobe. Med sedmimi delavnicami s področja svet-
lobe, prve pomoči in računalniškega oblikovanja si je vsak udeleženec
izbral tri, v katerih je tudi sodeloval,” je pojasnila koordinatorica pro-
jekta v Preski Tatjana Gulič.

Udeleženci so imeli tudi nekaj časa za oglede. ”V mestu Toulouse je
bilo zanimivo opazovati mimoidoče, njihov stil in obnašanje. Privoščili
smo si francosko sladico crapes, ki je podobna palačinkam, le da je
boljša. Zanimivo je bilo v parku znanosti oz. Vesoljskem mestu, kjer
smo si ogledali rakete, planete ..., pa tudi 3D film o vesolju,” je spomine

obujala učenka Eva. V Franciji so se učitelji dogovorili tudi o aktivnos-
tih do prihodnjega srečanja, ki bo konec maja v Romuniji. Sodelujoče
šole morajo do takrat izvesti vrsto poskusov s področja svetlobe in
dopolniti meritve vremena. A. H.

Pesem pomladi v Pirničah
Osnovna šola Pirniče je gostila enega od treh koncertov v sklopu ob-

močnega srečanja otroških in mladinskih pevskih zborov Ljubljana
okolica. Pod naslovom Pesem pomladi ga je pripravil Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, območna izpostava Ljubljana okolica, v sodelovan-
ju s pirniško šolo, potekal pa je pred materinskim dnevom, zato so ga
posvetili vsem mamicam. V šolski telovadnici, ki so jo preuredili v kon-
certni prostor, se je v enournem programu predstavilo osem zborov, od
tega eden iz Velikih Lašč, ostali pa iz občine Medvode: otroški pevski
zbor Prepevalnica OŠ Pirniče, Otroški pevski zbor OŠ Medvode, Otroš-
ki pevski zbor II. OŠ Preska, Združeni otroški pevski zbor OŠ Pirniče in
OŠ Simona Jenka Smlednik, mladinska pevska zbora OŠ Preska in OŠ
Medvode ter združeni mladinski pevski zbor pirniške in smledniške
šole. Srečanje je strokovno spremljala Branka Potočnik Krajnik, pove-
zovala pa sta ga učenca Jaka Dernovšek in Pina Osovnikar. A. H. 

Predstavniki OŠ Preska so v sklopu Comeniusovega projekta obiskali Francijo. Otroški pevski zbor Prepevalnica OŠ Pirniče 
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naslednja številka izzide v maju 2011!

Kmalu tudi na spletu ///  www.mcmedvode.si

F E S T I V A L

petek 13.5., ob 18h v klubu JEDRO MC Medvode
sobota 14.5., ob 18h v klubu JEDRO MC Medvode
petek 20.5. ob 18h v Kulturnem domu Medvode
info@mcmedvode.si
do 10.5. na info@mcmedvode.si ali 
MC Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode.
Bogate nagrade!

ŠOV KOT GA V MEDVODAH ŠE NI BILO!
Predizbor 1 //
Predizbor 2 //

Finale //
Informacije //

Prijave //

PONEDELJEK 18.4. //

TOREK 19.4. // 

SREDA 20.4. //

ČETRTEK 21.4. //

PETEK 22.4. //

SOBOTA 23.4. //

***UVOD V DELAVNICE IZDELOVANJA GLASBIL IZ RECIKLIRANEGA MATERIALA
Ura: 18.00  /// Kraj: KLUB JEDRO
***SPOZNAVNI VE»ER MC MEDVODE - CASAL DE JOVES GUINEUETA
Ura: 20.00  /// Kraj: KLUB JEDRO

***DELAVNICE IZDELOVANJA GLASBIL IZ RECIKLIRANEGA MATERIALA
Ura: od 13.00 ure naprej /// Kraj: KLUB JEDRO

***DELAVNICE IZDELOVANJA GLASBIL IZ RECIKLIRANEGA MATERIALA
Ura: od 11.00 ure naprej /// Kraj: KLUB JEDRO
***GREGOR ROZMAN - LITERARNI VE»ER TAPKANJE NA MESTU
Ura: 20.00 /// Kraj:KLUB JEDRO

***IZLET NA BLED, V BOHINJ
Ura odhoda: 9.00  /// Kraj odhoda: izpred kluba JEDRO
***OTVORITEV SKUPINSKE RAZSTAVE V OKVIRU FESTIVALA EKO ART- KOLAŽ 
Ura: 20.00  /// Kraj: KLUB JEDRO
Razstavo si boste lahko ogledali v galeriji kluba Jedro do 13. 5., vsak Ëetrtek in petek od 17. do 22. ure.  

***SNEMANJE GLASBE IZ RECIKLIRANIH IN©TRUMENTOV
Ura: od 13.00 ure naprej do lutkovne predstave /// Kraj: STUDIO-VADNICA, KLUB JEDRO
***LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE IZ RECIKLIRANIH IN©TRUMENTOV: KRALJ PRISLU©KUJE
Ura: 18.00 /// Kraj: KULTURNI DOM MEDVODE
***SPOZNAVANJE VEČERNE LJUBLJANE***
Ura: 20.00 /// Kraj: LJUBLJANA

***SNEMANJE GLASBE IZ RECIKLIRANIH IN©TRUMENTOV
Ura: od 13.00 ure naprej do zaključne zabave /// Kraj: STUDIO-VADNICA, JEDRO
***KONCERT BRINA
Ura: 20.00  /// Kraj: KLUB JEDRO
***DJ UDO BRENNER IN ZELENO SONCE
Ura: 22.30 /// Kraj: KLUB JEDRO

/ napovednik /
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V Knjižnici Medvode je do 15. aprila na ogled razstava ”Ustvarjalni
gib”, na kateri se s svojimi izdelki predstavljajo učenci 7., 8. in 9. razre-
dov OŠ Medvode, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje 1, 2 in
3. Odprtje razstave je bilo 10. marca. ”Učenci k predmetu radi prihaja-
jo, saj se lahko preizkusijo v slikanju na različne podlage, kot so platno,
les, stena, različni kartoni in lepenka. Pri grafiki spoznavajo bolj zaple-
tene grafične tehnike, kot so barvni linorez ter suha igla, pri kiparstvu
pa ustvarjajo svoje kipce ne samo v glini, temveč tudi v mavcu, lesu, iz
odpadnih materialov, plastike in podobno,” je povedala mentorica Moj-
ca Pintar.

Anže Bilban in Primož Miklič sta predstavila obleke in vitraže, ki so
jih izdelovali pri likovnem snovanju 1. Veronika in Živa Hanc sta poka-
zali idejo svoji babici, ki jima je njuni obleki ukrojila in zašila. V njih
sta se predstavili na odprtju. Kristina Zarić je predstavila izdelke, ki so
jih izdelovali pri likovnem snovanju 2. Povedala je nekaj o izdelavi
barvnega linoreza in o risanju tihožitja ter o figurah glasbenikov, ki so
jih učenci naslikali v kombinaciji komplementarnega kontrasta. Matevž
Centrih pa je predstavil izdelke likovnega snovanja 3. Izdelovali so ris-
be portretov in živali, pri katerih so se zgledovali pri kubistih. Zato so
te podobe razpadale na trikotne in štirikotne oblike. Preizkusili so se
tudi pri oblikovanju knjižnega ovitka, slikali v tehniki akvarela, se zgle-
dovali po impresionistih in z debelimi nanosi slikali na platno. Risali so
kocko v perspektivi in jo poskušali deformirati z ostrimi in mehkimi čr-

tami. Program odprtja razstave je bil obogaten z glasbenima točkama, s
katerima sta se predstavili Gabriela Simijonova in Ana Veber, ter s ples-
no točko Neže Knific. Maja Bertoncelj

”Ustvarjalni gib” osnovnošolcev

Otroke je obiskal Robert Kranjec

Smučarski skakalci so letošnjo sezono svetovnega pokala zaključili s
poleti v Planici, veliko pa se jih je potem odpravilo na zaslužen dopust.
Tudi naš najboljši skakalec pretekle zime Robert Kranjec, ki je sezono
končal s tretjim mestom na ekipni tekmi in drugim na posamični. Na
počitnice je odšel tudi skakalec iz Kranja, še prej, 23. marca, pa je na
povabilo vzgojiteljice Tine Lančaj Čarman obiskal Vrtec Medvode,
enoto Preska. Otroci so bili nad njegovim obiskom navdušeni in kot sta
povedali vzgojiteljici, so s svojimi radovednimi očmi spremljali vsak
njegov gib, gesto in korak. Za Robija so imeli veliko vprašanj o
smučeh, o strahu, katera skakalnica mu je najbolj všeč in podobno. Po-
leg odgovorov na vprašanja je Kranjec otrokom na kratko opisal način
življenja vrhunskega športnika, pred odhodom pa se je z njimi še fo-
tografiral in vsakemu podaril kartico s svojim avtogramom. M. B.

Po Sori spustili gregorčke
Gregorjevo je praznik, povezan z zaljubljenci. Praznujemo ga 12.

marca, ko se po ljudskem izročilu ptički ženijo. Na predvečer gregor-
jevega so v številnih krajih s tradicijo stare obrti spuščali luč v vodo. S
tem običajem so nekoč zaznamovali konec dela ob dodatni luči. Običa-
ja se spominjajo tudi v Medvodah. V Vrtcu Medvode, v enoti Med-
voška, so pripravili Gregorjevo ustvarjalno delavnico, ki so se je
udeležili otroci in starši. Nekaj dni pred delavnico so v vrtcu razisko-

vali ljudsko izročilo gregorjevega, iskali informacije, opazovali dan,
prepevali pesmi in plesali na temo pomladi. Pripravili so tudi načrte za
gregorčke in jih skupaj s starši izdelali 10. marca, nato pa na svojih lad-
jicah prižgali lučke, jih spustili po Sori, zraven pa prepevali otroške
pesmi. M. B.

Mini gledališče tudi v Medvode
V Oslariji Planeta Tuš Kranj je bil 10. marca zaključek dobrodelne ak-

cije ”Naj se predstava začne”, v kateri so sodelovali vrtci iz vse Sloveni-
je, potekala pa je pod okriljem podjetij Henkel Slovenija in Tuš. Slednji
sta dvajsetim slovenskim vrtcem opremili njihove igralne kotičke z mini
lutkovnimi gledališči. Med izbranimi na ustvarjalnem natečaju, pri
katerem so morali otroci skupaj s svojimi vzgojitelji napisati kratko
zgodbico oziroma scenarij z naslovom ”Malček se zabava”, je bil tudi
Vrtec Medvode, enota Medvoška. Njihova nagrajena zgodba ima naslov
Prijatelji. ”Zgodba je nastala ob sproščenem pogovoru o pajkcu, ki je
prilezel v enega izmed kotov naše igralnice in sprožil plaz različnih
otroških idej. Veseli smo, ker smo bili že drugo leto izbrani na tem
natečaju, za kar so zaslužni predvsem naši otroci, njihova domišljija in
ustvarjalnost. Nagrada, ki smo jo prejeli, gledališče z lutkami, je otroke
razveselila in bo zagotovo še dodatna stimulacija za nadaljnjo kreativnost
naših otrok in nov izziv, saj gledališča prej nismo imeli,” je povedala
Ksenija Bitenc, vodja enote Medvoška. M. B., foto: Tina Dokl

Otroci iz enote Preska z vzgojiteljicama Lidijo Sedej in Tino Lančaj Čarman 

Na zaključni prireditvi je otroke zabaval tudi čarovnik Grega. V ospredju otroci iz
Vrtca Medvode, enota Medvoška. 

Zbrane sta s kreacijami še posebej navdušili Veronika in Živa Hanc (levo).



”Pred dvema letoma je bila zaključena prva
faza obnove, zaključen je bil jugozahodni del,
ki je omogočil, da grad danes vidimo kot mo-
gočno utrdbo, ki je stala na tej izjemni strate-
ški legi,” je uvodoma povedala Irena Smole,
podpredsednica TOD Smlednik, ki že od svoje
ustanovitve, predvsem pa v zadnjih letih, s po-
močjo občine in strokovnjakov restavrira ruše-
vine Starega gradu v Smledniku. Slednje velja-
jo za enega biserov srednjeveške gradnje, ki je
ostal kasneje neprezidan. 

Ruševine so v začetku leta zasijale v še bolj
mogočni luči in postale precej bolj opazne. Kot
so pojasnili v TOD Smlednik, društvo sodeluje
pri koordinaciji del in čiščenju površin pri pa-
noramskem poseku drevja na Starem gradu, ki
ga je izvedla družina Lazarini, lastnica gozdov
okrog Starega gradu. Z deli pa so nadaljevali
tudi na ruševinah. Pri njihovi obnovi gre za za-
hteven projekt, ki terja veliko časa, pa tudi de-
narja. Kaj je bilo narejenega v letu 2010, je po-
jasnila Smoletova: ”V letu 2010 smo prav zara-
di sofinanciranja občine lahko nadaljevali z ob-
novo. V zgornjem predelu je bilo dozidano ob-
zidje, ki je sedaj enotne višine, dobra dva me-
tra. Prav tako se je na zgornjem nivoju dozidal
jugozahodni del, ki je povečal varnost, izvaja-
lec je pozidal še steno na skrajnem vzhodu. Ju-
lija smo se pogumno lotili odstranjevanja od-
krušenega materiala na jugo-zahodni brežini
pod razvalino, ki ga je bilo več stotin kubičnih
metrov. Nadaljevali smo z odkopom obstoječe-
ga vodovoda in ročnim mehanskim čiščenjem
pečin, ki jih je prekrival material. Vsa dela, ki

so bila zelo naporna, zahtevna in občasno tudi
zelo izpostavljena, smo opravili sami. Konec
avgusta smo dočakali v pripravi gradbišča. Po-
trebno je bilo očistiti vse površine na platoju
okrog stolpa, pripraviti odlagalne površine za
deponije materiala. September so odprli naši
gasilci s temeljitim pranjem pečin, nato pa smo
se pospešeno lotili urejanja, odvodnjavanja in
izravnave dvorišča na spodnjem platoju, poleg
tega pa smo vsekali vodovodno traso med obe-
ma platojema v živo skalo in zakopali vodovod-
ne cevi. Oktober sta zaznamovali dve večji ak-
ciji čiščenja podrasti na vzhodni strani razvalin,
kjer smo odstranili grmovje in trnje, zaradi oze-
lenitve in vezave terena pa smo ohranili nekaj
drevesc javorja. Decembra smo ob stolpu, ki je
izredno krušljiv, zaradi padanja kamenja posta-
vili varovalno ograjo z opozorilnimi znaki.”

Društvo veliko dela čaka tudi letos. Še naprej
upajo tudi na pomoč občine. ”Ker pa se zave-
damo, da je projekt prezahteven, da bi sredstva
pridobili le iz občinskega proračuna, v letu
2011 načrtujemo naročilo projekta, s katerim bi
jasno zarisali usmeritve in količino sredstev, ki
bodo potrebna za celostno sanacijo. Nato pa se
bomo v želji po finančni pomoči obrnili tudi
na Ministrstvo za kulturo in kandidirali na
ustreznih razpisih,” je o načrtih spregovorila
Smoletova. V načrtih za letos je še izkop sond,
iskanje najboljšega ponudnika za pozidavo
vzhodnega obrambnega zidu, pridobiti predra-
čun za sanacijo stolpa in konservatorski načrt
njegove ureditve. 

Maja Bertoncelj

20 - S O T O Č J E

Ljudje in dogodki, oglasi

BAR VILI
Avtokamp Smlednik 

v Dragočajni

23. in 24. aprila vabljeni 
na ocvrte postrvi.

Tel. 040/22 19 45
Možnost piknikov 

po predhodnem naročilu!
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Poleg pestre ponudbe 
so na voljo še:

● domači suhomesnati izdelki 
kmetije Žunar

● domači mlečni, sirni izdelki 
kmetije Na Ravan

● domače kislo zelje in repa 
kmetije Škerl

● domača jajca in testenine 
kmetije Matiček

● Burnikov domači kruh

Vse to pa lahko zalijemo 
z dobrimi domačimi vini:

● vipavska vinska klet Rondič
● dolenjska vinska klet 

Urško - cviček
● kraška vinska klet Rebula 

- teran

Odprto: pon. - pet.: 8 - 20 h
Sobote: 7.30 - 18 h

Nedelje, prazniki: 8 - 12 h

Stari grad
še bolj mogočen

S posekom dreves je smledniški Stari grad še bolje viden, z deli pa
nadaljujejo tudi na ruševinah.

Pogled na Stari grad in Kalvarijo

Več kot petnajst 
tisoč dvoživk

To je približna številka prenesenih žabic
v okviru akcije Pomagajmo žabicam v
Hrašah. Akcija je bila uspešna, zaključila
pa se je v začetku aprila. Prostovoljcem so
bile v veliko pomoč tudi zaščitne ograje za
dvoživke. V društvu Žverca, ki je akcijo
organiziralo, upajo, da bo vsaj tako uspeš-
na tudi prihodnje leto, da se bo za pre-
našanje žabic opogumilo še več ljudi in da
bodo podobne akcije potekale na še več
koncih po Sloveniji.

M. B.



Kmetijska zadruga Medvode ima 273 članov.
V Kulturnem domu Medvode so imeli 19.
marca redni letni občni zbor, na katerem so
predstavili poročila predsednika Kmetijske za-
druge Medvode Janeza Šušteršiča, predsedni-
ka nadzornega odbora Damjana Zoreta, poro-
čilo o poslovanju zadruge v preteklem letu in
načrte za letos pa je podrobneje predstavil di-
rektor zadruge Milan Sobočan.

”Od zadnjega občnega zbora smo imeli 
enajst sej upravnega odbora, od začetka man-
data dvaintrideset. Za leto 2010 bi izpostavil
odprtje naše četrte prodajalne v Dobrunjah, ki
se je dobro prijela, nakup delnic Ljubljanskih
mlekarn, za kar smo najeli kredit, in aktivnosti
na osnovi idejnega projekta regionalnega kme-
tijskega centra Brod, ki naj bi zaživel v prihod-
nosti. Prihodnje leto bodo volitve, naročili
bomo tudi revizijo poslovanja. Rezultati, uspe-
hi zadruge, so odvisni od vašega sodelovanja.
Skupaj smo močni, posamezno smo nepo-
membni. V teh kriznih časih stopimo skupaj.
To je naša priložnost za prihodnost,” je pove-
dal Janez Šušteršič, predsednik Kmetijske za-

druge Medvode. Damjan Zore je predstavil
ugotovitve nadzornega odbora in med drugim
dejal: ”Z doseženim planom smo zadovoljni.
Zadruga je najela sredstva za nakup delnic
Ljubljanskih mlekarn, ki pa ne ogrožajo poslo-
vanja in bodo poravnana v petih letih. Podpira-
mo tudi načrt poslovanja za leto 2011 in pred-
lagamo, da se še naprej znižujejo stroški, kjer
je to mogoče.”

Za Kmetijsko zadrugo Medvode je kljub go-
spodarski krizi dokaj uspešno leto, ki so ga kon-
čali z dobičkom v višini dobrih 4500 evrov, kar
je za malenkost več kot v letu prej. ”Preživeli
smo zanimivo in težko leto 2010. Prvič, odkar
imamo samostojno državo, smo se resno začeli
pogovarjati o prehranski samooskrbi Slovenije,”
je ob predstavitvi izčrpnega poročila uvodoma
dejal Milan Sobočan, direktor Kmetijske za-
druge Medvode, v nadaljevanju pa med drugim
povedal: ”Prihodkov je bilo glede na leto prej za
sedem odstotkov več, čeprav so bila pričakova-
nja bistveno višja. Kljub kriznemu letu smo več
vlagali v investicije kot leto prej, skupaj dobrih
141 tisoč evrov. Bistveno je, da je zadruga po-
slovala normalno, redno plačevala svoje obvez-
nosti in, upamo, nudila ustrezen servis svojemu
članstvu. Tudi letos ne bi smelo biti drugače in
pričakujemo, da ga bomo zaključili uspešno in
z dobičkom.” Najpomembnejša naloga zadruge
v letošnjem letu bo učvrstitev poslovanja z
zmanjšanjem zadolženosti, s selekcijo stroškov
in z rahlim povečanjem prihodkov ob zmer-
nem investiranju. Maja Bertoncelj
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Kmetijstvo

Zadruga poslovala z dobičkom
Kmetijska zadruga Medvode je leto 2010 končala z dobičkom v višini dobrih 4500 evrov. Kupili so delnice

Ljubljanskih mlekarn ter tako resno pristopili k projektu nakupa Ljubljanskih mlekarn s strani zadrug. 

Janez Šušteršič Milan Sobočan

www.gorenjskiglas.si



Vrt
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✂✂

✂✂

✿ Vzgoja ter prodaja vseh vrst okrasnih rastlin za 
balkone in vrtove

✿ Urejanje vrtov
✿ Urejanje dvorišč z možnostjo asfaltiranja ali 

polaganja tlakovcev
✿ Montaža ter prodaja vseh vrst vrtnih ograj ter 

vrat na daljinski pogon
✿ Strojne storitve z gradbeno mehanizacijo

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 

-10% POPUSTA S TEM
OGLASOM

Tisti ljubitelji cvetja, ki bodo želeli iti v ko-
rak z modo, bodo svoje kompozicije zasadili v
beli barvi. Poleg bele je moderna tudi kombi-
nacija le-te z rumenimi in vijoličnimi toni. V
zasaditvah pa letos poleti ne sme manjkati ze-
lenih strukturnih rastlin, različnih oblik in
barvnih odtenkov. Tuje smernice narekujejo
igrive in drzne zasaditve, ki niso več
simetrične. To pomeni, da v koritu ni nobene-
ga zaporedja in so vse rastline drugačne. Še
vedno je moderen travniški videz, zato v kom-
binacije vključimo tudi različne trave.

Pri izbiri belo cvetočih rastlin moramo biti
pozorni, kje bodo rastline rasle, saj na legah,
izpostavljenih padavinam, večina večjih belih
cvetov porjavi. Med najbolj trpežne bele rože
za sončne lege zagotovo sodijo begonije zma-
jeva krila, drobnocvetni mleček in gavra.
Priljubljena rastlina je tudi beli grobelnik, a
mu moramo za rast nameniti dovolj vode, saj
se lahko hitro posuši. Na sončne lege lahko
sadimo še bršljanke, bolivijske begonije,
novogvinejske vodenke, bakope. V senčnih
kotičkih korita zasadimo s fuksijami, gomolj-
nimi begonijami, vodenkami. To je le nekaj
najbolj pogostih belo cvetočih rastlin, med
bogato ponudbo v vrtnarijah. 

Ostali, ki ne prisegate na modne navdihe iz
tujine, svoje zasaditve osvežite z novejšimi
rastlinami, ki jih še niste imeli. Seveda pa bodo

najlepše prav tiste rastline, ki bodo cvetele v
naši najljubši barvi, saj rože sadimo predvsem
za svoje veselje. Rok Kogovšek

Barve letošnjega poletja
Katera barva rož bo zaznamovala letošnje poletje? Smernice narekujejo belo, 

tudi v kombinaciji z rumenimi in vijoličnimi toni. 

Zasaditev v moderni beli barvi

a

AKCIJSKA PRODAJA SADIK
ZA ŽIVO MEJO 

-10% POPUSTA S TEM
OGLASOM
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Vrt

Krašenje hiš s sezonskim cvetjem.
Zasajanje korit za balkone, terase, okenske police ...
Spomladanska ponudba sadik zelenjave.
Načrtovanje in izvedba manjših vrtov.
Prodaja sadik enoletnic, zelišč, trajnic in grmovnic.
Zasajanje in urejanje grobov.
Zasajanje in urejanje poslovnih prostorov.

Več informacij na spletni strani www.hortika.si in na telefonu 041 284 445.
Obiščite nas v Goričanah,  nasproti Gradu Goričane.

Monika Mohar s.p., 
Goričane 37, Medvode

... za vse letne čase

Čemaž, divja trajnica, raste od marca do junija, skoraj v vsakem
slovenskem gozdu. Najlažje jo opazimo spomladi v gosto poraslih pre-
progah mladega listja, ki aprila tudi zacvetijo s snežno belimi cvetovi.
Toda malo ljudi ve, kako uporabna in zdravilna je ta rastlina.

Čemaž (Allium ursinum) ali divji česen, kot ga tudi imenujejo, je v
celoti užitna rastlina. V zemlji razvija podolgovate čebulice, iz katerih
spomladi poženejo sveži zeleni, šmarnicam podobni listi. Kmalu se
razvijejo še pokončna stebla, ki nosijo bele cvetove. Čemaž ima podob-
ne lastnosti kot česen, vendar je bolj zdravilen. Spodbuja delovanje žlez,
čisti krvni obtok, prebavne in dihalne poti, deluje razkuževalno. Nje-
gove zdravilne lastnosti so poznali že Rimljani. V prehrani ga lahko
uporabljamo kot nadomestek česnu. Iz njega pripravljamo solate, juhe,
različne namaze, omake za testenine. Najbolje je uživati presnega, saj se
tako izgubi najmanj zdravilnih učinkovin. Dlje ga ohranimo tako, da ga
vložimo v olivno olje ali pa ga zamrznemo.

Pri nabiranju moramo biti nadvse previdni, da ga ne zamenjamo z dve-
ma strupenima rastlinama; jesenskim podleskom in šmarnico. Temu se
izognemo tako, da liste podrgnemo in povohamo, saj ima čemaž izrazit
vonj po česnu. Lahko ga gojimo tudi doma. V gozdu izkopljemo nekaj
čebulic in jih posadimo v senčni del vrta ali pod krošnje dreves. V vrtu
ne bo le uporabna rastlina, temveč tudi prav lep okras v spomladanskem
času cvetenja.

Rok Kogovšek

Čemaž - nepoznana, 
a nadvse uporabna rastlina

Čemaž lahko gojimo tudi doma. V vrtu ne bo le uporabna rastlina, temveč tudi lep 
okras v spomladanskem času cvetenja.

Okusni mladi čemaževi listi v gozdu
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Ljudje in dogodki

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

AKCIJA LETNIH
AVTOPLAŠČEV

AVTOKLEPARSTVO - 
AVTOMEHANIKA
AVTOLIČARSTVO - 
VULKANIZERSTVO
AVTOOPTIKA

- 175/65R14 FULDA ECOCONTROL 82T 38,65 EUR
- 195/65R15 FULDA CARAT PROGRESSO 91H 48,70 EUR
- 195/65R15 GOODYEAR EfficientGrip 91H 56,50 EUR
- 205/55R16 GOODYEAR OptiGrip 91V 71,30 EUR
- 205/55R16 MICHELIN PilotSport 3 91V 81,84 EUR C
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KOLOVOZ, d. o. o., 
Zbilje 95, 1215 MEDVODE

Če iščete RAČUNOVODSKE
STORITVE, smo pravi naslov 

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

Slikovna uganka

Kako dobro poznamo 
našo deželo?

Marsikdo med nami je že obral dobršen
del sveta, ko pa ga povprašaš za kakšno zna-
menitost dvajset ali trideset kilometrov iz
naše občine, pa bo skomignil z glavo in re-
kel: ”Še nikoli slišal, ja, kje pa je to?” In kje
je nastal tokratni posnetek? Odgovore po-
šljite do konca aprila na naslov Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s pri-
pisom ”za Sotočje”. En pravilen odgovor
bomo izžrebali in ga nagradili.

V marčevski številki Sotočja pa sem vas
spraševal po cesti na zgornjem posnetku, in
sicer, od kod in kam vodi. Vodi iz Žlebov
mimo Ravniškega griča do kmetije Koza-
mernik, kjer zavije levo ter nas pripelje na
sedlo med Jeterbenkom in Rogom. Nagra-
do, poslali jo bomo po pošti, prejme Mari-
ja Barle iz Medvod. Čestitamo. 

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke

Križanka
Sponzor nagradne križanke v Sotočju

marca 2011 je bilo podjetje Donit Tesnit, d.
o. o. Prejeli smo veliko pravilnih rešitev,
žreb pa je izbral tri prejemnike praktičnih
nagrad: 1. Ivanka Lotrič, Žlebe; 2. Marija
Drnovšek, Rakovnik; 3. Minka Madjar,
Medvode. Tri nagrade je prispeval Gorenjs-
ki glas, prejmejo pa jih: Josip Novšak,
Medvode; Vita Kremžar, Medvode in An-
tonija Mikelj, Kranj. Nagrajenci bodo ob-
vestila o prevzemu nagrad prejeli po pošti.
Čestitamo!

Učenci Baletne šole Stevens so se 19. marca
v Domu krajanov Pirniče kar dvakrat pred-
stavili na tradicionalni prireditvi Pozdrav po-
mladi. ”Nastopali so vsi učenci prvih treh
razredov naše šole, ki znanje pridobivajo v
Pirničah, Naklem in na Bledu, ter pripravnice
iz Pirnič. Skupaj se je predstavilo okrog devet-
deset balerin in baletnikov. Nastop smo name-
nili mlajši generaciji, saj so višji razredi marca
imeli kar sedem predstav, od tega šestkrat
Coppelijo,” je povedala Nena Stevens iz
Baletne šole Stevens. 

Vsaka pripravnica in vsak razred je odplesal
krajšo koreografijo, ki so jo sestavili Andrew

Stevens, Živa Rudolf in Nena Vrhovec Stevens.
Glasba je bila klasična in izvedena v klasični
koreografiji. ”Za priprave na nastop smo imeli
dobra dva meseca časa, saj smo decembra z
najmlajšimi nastopali na naši baletni predstavi
ob desetletnici šole,” je še dejala Stevensova.
V Baletni šoli Stevens se bodo sedaj začeli
pripravljati na zaključno baletno predstavo, ki
pa bo 18. in 19. junija v Gledališču Franceta
Prešerna v Kranju. Naslov bo Vrnitev Feniksa
in Serenade, nastopali pa bodo prav vsi učenci
in učenke. V začetku junija bo potekal tudi
vpis za novo šolsko leto.                      M. B., 

foto: Lidija Lapajnar

Dekleta 3. razreda Baletne šole Stevens, ki vadi pod vodstvom Žive Rudolf.

Baletni pozdrav pomladi
Na tradicionalni prireditvi Baletne šole Stevens se je predstavilo 

okrog devetdeset balerin in baletnikov.

Zahvala
Spoštovane občanke in občani. Prijazno se vam zahvaljujemo za vse darove, ki ste jih po

položnicah, ki so bile priložene glasilu Sotočje, nakazali organizaciji Karitas v akciji Klic do-
brote. Znova smo, kot že večkrat doslej, dokazali in pokazali humanost, ko gre za pomoč
sočloveku. Iskrena hvala. 

Župnijske Karitas Smlednik, Pirniče, Preska, Sora
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Kolesarnica 
Poslanstvo našega mladega podjetja Simptom s Kidriče-

ve ceste 65 na Trati pri Škofji Loki je, da na najboljši način
zadovoljimo vse ljubitelje in ljubiteljice kolesarstva. Zato
boste v prodajalni lahko izbirali med pestro ponudbo naj-
boljših kolesarskih znamk, deležni pa boste tudi kakovost-
nega servisa za vaše kolo in vso drugo kolesarsko opremo. 

Na začetku kolesarske sezone vas vabimo, da nas obišče-
te, saj vas bomo pričakali z dobro založenimi policami in z no-
vimi kolekcijami vseh vrst koles. Prav tako vam ponujamo
zelo kakovostno pripravo koles za prihajajočo sezono. Poleg
prodajne ponudbe smo se v podjetju odločili pomagati tudi
vsem tistim, ki bi radi trenirali pod drob-
nogledom strokovnjakov s po-
dročja kolesarskega treninga in
športne prehrane.

Besedo simptom si vsakdo
predstavlja po svoje, midva pa

si želiva, da bi vas zagrabil simptom kolesarstva, teka, rolanja
ali pa gibanja na splošno in vas nikoli več ne spustil iz rok.

689 EUR 630 EUR

739 EUR 679 EUR

279 EUR

Univega 
HT 530 Sky

Cult
Luna

Ferrini 
Duke 24”

Poganjalček 
za najmlajše

58 EUR

Simptom ima avtomat 
za zračnice. 

Kupite si zračnico tudi, 
ko je prodajalna zaprta.

OSNOVNI
SPOMLADANSKI

SERVIS KOLES

20 EUR

TRATA - Kidričeva cesta 65, 
4220 Škofja Loka

(v neposredni bližini železniške postaje)
tel. št.: 04/620 97 21

www.simptom.siwww.simptom.si

Popusti ob 1. rojstnem dnevu kolesarnice

255 EUR

Focus 
Fat Boy

749 EUR 689 EUR
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Smučarji tekači so pretekli konec tedna na
Rogli zaključili letošnjo tekmovalno sezono.
Uspešna je bila tudi za tekače iz medvoške
občine, ki so na domačih tekmah najboljši ali
pa med najboljšimi tudi v absolutni razvrstitvi.
V seštevku pokala Geoplin so se na stopničke
uvrstili: Amel Ščuk (1. mesto, člani), Anama-
rija Lampič (1. mesto, ml. mladinke), Lea Ein-
falt (2. mesto, st. mladinke) in Tjaša Trampuš
(vsi Merkur Kranj, 2. mesto, st. deklice). V
skupnem seštevku klubov pa je med štirinajsti-
mi klubi na šestem mestu ŠD ŠRC Preska
Medvode, v katerem sta bili v pokalu najvišje
uvrščeni sestri Anja in Nina Žavbi Kunaver,
četrti in peti med mlajšimi mladinkami. Po se-
zoni smo se pogovarjali s tremi, ki so se
izkazali na mednarodni sceni in za katere pra-
vijo, da so veliki upi slovenskega smučarskega
teka. To so Rok Tršan (Valkarton Logatec),
Anamarija Lampič, oba iz Valburge, in Lea
Einfalt iz Zbilj. 
Ocena letošnje sezone?

Rok: ”S celotno sezono sem zelo zadovoljen.
Vmes sem imel sicer nekaj težav s poškodba-
mi in boleznimi, ki pa mi niso pustile večjih
posledic. Največ težav sem imel februarja, ko
sem prišel z mladinskega svetovnega prvenst-
va. Takrat sem veliko treniral in malo počival,
tako da sem potreboval kar veliko časa, da sem
znova prišel v tisto pravo formo. Najbolj se
moram zahvaliti Marku Gracarju, ki je bil letos
moj trener, Tomažu Uršiču, ki se je kot klubs-
ki trener prilagajal planu, ter serviserjema
Gabru Lahu in Mladenu Terstenjaku. Na
mladinskem svetovnem prvenstvu sta se jima
pridružila še Gianluca Marcolini in Štefan
Linchon, ki sta tudi veliko pripomogla, da so
bile smuči na tekmi konkurenčne najboljšim.”

Lea: ”Presegla sem vse svoje cilje in ogrom-
no napredovala. Ta sezona mi je dala veliko
motivacije, ker vidim, da če trdo treniraš, si
lahko v stiku z najboljšimi. Pridobila pa sem
tudi veliko novih izkušenj z velikih tekmovanj,
ki mi bodo v nadaljnji karieri prišle še kako
prav. Na splošno gledano pa je bila ta sezona
tudi zelo naporna, saj je bil moj urnik tek-
movanj zelo poln.”

Anamarija: ”To je moja najbolj uspešna se-
zona, v kateri sem dosegla doslej najboljše
rezultate. Nanjo pa gledam kot na vse druge,
nič drugače.”
Katere rezultate bi še posebej izpostavili?

Rok: ”Najboljši rezultat je četrto mesto na
mladinskem svetovnem prvenstvu. Škoda, da
so mi le tri sekunde zmanjkale do medalje. Iz
tega tekmovanja imam tudi trinajsto mesto, kar
je prav tako odličen rezultat. Osvojil sem še
drugo in tretje mesto na tekmah celinskega
pokala, devet uvrstitev med najboljših deset, v
skupnem seštevku pa sem končal na sedmem
mestu, kljub temu da sem izpustil šest tekem.
Veliko mi pomenijo tudi vsi štirje naslovi ab-
solutnega državnega prvaka, in seveda
uvrstitev na svetovno člansko prvenstvo v
Oslo.”

Lea: ”Zagotovo drugo mesto na Olimpij-
skem festivalu mladih v Liberecu, stopničke na
tekmah za celinski pokal, državni naslov v
štafetah, dva naslova državne podprvakinje in
pa tudi tisti prvi rezultat, ki je napovedal dobro
zimsko sezono, šesto mesto na svetovnem pr-
venstvu v gorskih tekih.”

Anamarija: ”Še posebej bi izpostavila šest-
najsto mesto na svetovnem mladinskem prven-
stvu, na katerem sem nastopila prvič, zmago
na Kurikali in na OPA igrah.”

Po čem si boste sezono najbolj zapomnili?
Rok: ”Zapomnil si jo bom tudi po tekmi

državnega prvenstva štafet, na kateri me je
premagal Janez Marič.”

Lea: ”Najbolj si jo bom zapomnila po
Olimpijskem festivalu mladih, saj je bil to tudi
glavni cilj v mojem pripravljalnem obdobju in
res sem vesela, da se je moj trud poplačal
ravno na najbolj pomembni tekmi sezone.”

Anamarija: ”Zapomnila si jo bom po eni
izmed najboljših in po odmevnih rezultatih.”
Rok, svetovno člansko prvenstvo je bilo ver-
jetno poseben dogodek?

Rok: ”Bilo je velik dogodek, vendar mi je
bilo na mladinskem svetovnem prvenstvu ve-
liko bolj všeč. Je pa bilo res super, da sem
lahko tekel z najboljšimi, čeprav tekme v dvoj-
nem zasledovanju nisem končal. Dober nastop
pa mi je uspel nekaj dni kasneje na tekmi v
sprintu štafet.”
Ob koncu sezone ste bili na državnem pr-
venstvu na 30 km najboljši absolutno,
potem ko je povsem v zaključku klonil tudi
hiter biatlonec Janez Marič.

Rok: ”Naslov na 30 km mi veliko pomeni, še
posebej zato, ker me je Marič dan pred
maratonom na štafetah v zadnji predaji močno
premagal. Želel sem se mu maščevati za tisti
poraz. Tekma je bila težka in Marič mi je hotel
pobegniti na istem delu kot dan prej, vendar
sem vzdržal, mu na koncu iz zavetrja prišel
skoraj ob bok in bolje iztegnil nogo. Moti me
le, da državna prvenstva v maratonu niso na 50
km in da tečemo žensko disciplino 30 km.”

Kako ste zadovoljni z napredkom in kje so
še rezerve?

Rok: ”Zdi se mi, da sem najbolj napredoval
v sprintu. Razlog vidim v tem, da sem pridobil

Svojo veljavo so potrdili tudi na državnem prvenstvu konec marca. Absolutno je bil Rok Tršan (levo) najboljši na 30 km, Anamarija Lampič ( v sredini) je bila na 20 km
tretja, Lea Einfalt (desno) pa peta. 

Medvoški upi slovenskega teka
Rok Tršan, največji up moškega teka, Anamarija Lampič, daleč najmlajša med najboljšimi na mladinskem

svetovnem prvenstvu, in Lea Einfalt, druga na olimpijskem festivalu mladih. To so trije medvoški upi
slovenskega teka na smučeh.
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Šest zmag in dvajset porazov je statistika, ki
so jo na 26 tekmah v 1. B slovenski košarkars-
ki ligi dosegli košarkarji Tinex Medvode. Se-
zona je zanje končana, saj so odigrali že vseh
26 krogov, zadnjega 3. aprila v domači dvo-
rani. Izgubili so z Litijo, visoko s 67:99. Dobili
so prvo četrtino z 21:17, nato pa so pobude na
igrišču prevzeli gostje. Liga se bo sicer za-
ključila ta konec tedna. Medvoščani so med
štirinajstimi ekipami na dvanajstem mestu, kar
jim prinaša obstanek v ligi. 

Oceno sezone je podal trener Aleš Miklič:
”Prvi del smo končali dokaj uspešno. Zado-
voljni smo lahko z rezultati do vključno prve
tekme po novem letu. Potem je sledil velik
rezultatski padec. Fantje niso več toliko treni-
rali, kot bi lahko, tudi zaradi finančnih dolgov,
saj so morali poskrbeti za svoje preživetje in
tako ni bilo več dovolj časa za trening. Vse to
se je poznalo tudi pri uigranosti na tekmah.
Padel je motiv in rezultati. Ne glede na vse,
smo odigrali do konca in si z dvanajstim
mestom zagotovili obstanek v 1. B ligi, kar je
bil tudi naš cilj. Problem pa so seveda finance.
Pri stroških tekem zveza ne popušča. Morali bi
najti kompromis, da bi klubi lažje preživeli.”
Miklič je v drugem delu sezone priložnost dal

tudi nekaterim mladim igralcem. ”V Medvo-
dah so generacije, ki prihajajo in na katere gre
računati, zato je pomembno, da klub obdržimo
na visokem nivoju,” je še dejal Miklič.

Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

Košarkarji obstali v ligi

Košarkarji Tinex Medvode so v nedeljo doma izgubili
z Litijo.
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Drugič kolesarili v spomin na Ilijo
Člani ŠD BAM.Bi in simpatizerji društva so 12. marca v spomin na pred dvema letoma

tragično umrlega člana društva Ilijo Mištrafoviča opravili drugo spominsko kolesarjenje od
Spodnje Senice do Poreča. ”Na startu se je kljub hladnemu jutru zbralo 45 kolesarjev. Glede
na fizično pripravljenost so bile organizirane tri skupine: prva s startom na Senici (200 km),
druga v Postojni (130 km) in tretja v Kozini (100 km). Pred samim uradnim startom se je
celotna skupina odpravila v Soro na pokopališče in prižgala svečo (na sliki, op. p.),” je
povedal Aleš Kalan, predsednik društva. V zadnjem delu je bila organizirana tudi dirka. Naj-
več moči je imel Milan Hribar, ki je prehitel Janez Debeljaka in Uroša Smoleja. ”Najbolj
pomembna pa sta bila druženje in dober namen. Za glavnega organizatorja dogodka Danila
Mištrafoviča, Ilijevega sina, so kolesarji pobrali prostovoljne prispevke, ki pa jih je na splošno
odobravanje vseh predal Urošu Smoleju za njegovega sina Roka, ki ima cerebralno paralizo.
Zbranih 450 evrov bo namenjenih za nakup električnega dvigala, za večjo Rokovo samostoj-
nost v domačem okolju,” je še dodal Kalan. M. B., foto: arhiv BAM.Bi

na moči. Rezerve so v tehniki, moči,
sproščenosti in pa v bolj kvalitetni izpeljavi
treningov.”

Lea: ”Z napredkom sem zelo zadovoljna in
upam, da bo šlo tako tudi naprej. Napredovala
sem v vseh pogledih, še najbolj pa na področju
vztrajnostne kondicije, moči in tudi v tehniki.
Rezerv mislim, da jih je na srečo še kar veliko,
največ v tehniki, predvsem v klasičnem ko-
raku, in v moči.”

Anamarija: ”Napredek je bil najbolj viden
pri vzdržljivosti in moči, kjer pa imam še ved-
no veliko rezerv.”
Ste smuči za čez poletje že postavili v kot?

Rok: ”Smuči še nisem postavil v kot. Še ved-
no treniram, vendar manj. Verjetno bom imel
nekaj počitka v prihodnjih tednih, potem pa
naprej.”
Lea: ”Smučke še niso v kotu. Dokler bo še kaj
snega, se bomo za trening odpravili na pohode
v hribe.”

Anamarija: ”Nisem jih še pospravila. V
pripravljenosti jih bom imela še kakšen
teden.”
Kako boste preživeli poletni del? Anamari-
ja in Lea: bosta še vedno tekmovali v
gorskem teku?

Rok: ”V poletnem delu bom skušal še
povečati količino treninga. To je obdobje, ko je
potrebno vseskozi dobro trenirati.”

Lea: ”Poletni čas bo zagotovo minil v zna-
menju napornih treningov, del teh pa so tudi
gorski teki. Verjetno se bom udeležila kakšne
domače tekme, za večja tekmovanja pa zaradi
priprav verjetno ne bo več časa.”

Anamarija: ”Poleti bom znova garala za pri-
hodnjo sezono, udeležila pa se bom tudi
kakšne tekme v gorskem teku, zakaj pa ne.”

Z mislimi verjetno še niste v prihodnji
zimi, pa vendarle: kakšni so cilji za naprej?

Rok: ”Prvi cilj je dobro trenirati do jeseni,
brez bolezni in poškodb. Konkretne cilje si
bom postavil pred zimo. Želim pa si tudi, da bi
še naprej lahko treniral pri Marku Gracarju.”

Lea: ”Najprej sledi počitek, da si malo
odpočijem glavo in si postavim načrte za
naprej. O rezultatskih ciljih torej še ne morem
govoriti, želim si le, da bi tako napredovala še
naprej. Potem bodo prišli tudi rezultati.”

Anamarija: ”Prihodnja sezona je še daleč,
pa vendarle imam že kakšen cilj. Na prvem
mestu je mladinsko svetovno prvenstvo.”

Maja Bertoncelj
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Tudi v mrazu brez težav
Električni Volvo C30 se je izkazal tudi v grobih zimskih razmerah.

AVTOELEKTRIKA IN AVTOMEHANIKA

■ Splošni servis vozil

■ Diagnostika vseh tipov
vozil!

■ Servis klimatskih
naprav!

Tel.: 01/36-11-279
GSM: 041/56-83-53

Sp. Senica 19c, 1215 Medvode
e-pošta: avto.jamnik@siol.net

www.avtojamnik.si

d.o.o.

Prišla je pomlad

* nudimo vam servis klimatske naprave z dezinfekcijo

* 15 % popust na dodatno opremo 
za vozila Hyundai in Suzuki

naša ponudba - vaša ugodnost

* ličarske in kleparske storitve, v primeru škode na vašem
vozilu poskrbimo za popravilo, sodelujemo z vsemi
zavarovalnicami.

Sodelujemo z vsemi zavarovalnicami - za plačilo poskrbimo mi!

Pri švedskem Volvu so električni C30 izpo-
stavili grobim zimskim razmeram, da bi doka-
zali, da je avtomobil z baterijskim napajanjem
zmožen delovati gladko tudi pri tako nizkih
temperaturah, kot je -20 stopinj Celzija. Za-
hteve in razmere za C30 Electric so bile prav
tako stroge kot pri vseh drugih modelih
znamke Volvo in tako je bil baterijsko napa-
jan avtomobil izpostavljen enakemu testnemu
režimu, skupaj je bilo opravljenih več kot
dvesto različnih testov. Volvo C30 Electric je

opremljen s tremi klimatskimi sistemi, eden
oskrbuje potnike z gretjem in hlajenjem, dru-
gi hladi ali ogreva baterije, ko je potrebno,
elektromotor in elektronika pa so hlajeni z
vodo. Klimatsko napravo v prostoru za potni-
ke napaja bioetanolski grelec z rezervoarjem,

ki ima prostornino 14,5 litra. Klimatska na-
prava ima tudi možnost delovanja preko elek-
trike, ki jo dobi iz baterij. V električnem na-
činu potopni grelec segreje hladilno tekočino
v klimatski napravi.

Matjaž Gregorič
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Sodobnost v enostavnosti
Kia je predstavila nov koncept električnega vozila Naimo. 

Južnokorejska Kia je na avtomobilskem salo-
nu v Seulu predstavila koncept električnega
vozila Naimo, ki združuje korejsko dediščino
in visokotehnološke inovacije. Enostavno obli-
ko zaznamujejo številni detajli, kot so posebej
uokvirjeno vetrobransko steklo in nesimetrična
oblika strešnega okna, žarometi s svetlečimi
diodami in smerokazi. 

Kiini oblikovalci so pri Naimu uporabili šte-
vilne inovativne tehnologije. Tako so namesto
običajnega brisalca na vetrobranskem steklu
uporabili kar visokotlačni zračni curek, ki
opravlja vlogo nekakšnega zračnega brisalca.
Namesto stranskih ogledal pa so si pri hišnem
konceptu Pop sposodili miniaturne kamere na-
meščene v sprednjih strešnih stebričkih. 

V notranjosti so uporabljeni povečini naravni
materiali, za obloge vrat in poda so uporabili
hrastov les, tradicionalnim elementom so do-
dali sodobne pripomočke, kot je armaturna
plošča z merilniki s posebno tehnologijo in po-
polna povezljivost vseh naprav. 

Naima bi poganjal električni motor z zmog-
ljivostjo 80 kW (109 KM) in največjim navo-
rom 280 Nm, kar zagotavlja najvišjo hitrost
150 kilometrov na uro. Inovativne litij-ion-
polimerske baterije, ki so shranjene v prtljaž-
nem dnu, omogočajo do 200 kilometrov prevo-

žene poti z enim polnjenjem. Da bi podaljšali
doseg, so vozilo opremili s posebnimi 20-
palčnimi aluminijastimi platišči s pnevmatika-
mi z nizkim kotalnim uporom. S hitrim nači-

nom polnjenja se baterija napolni do 80 odstot-
kov zmogljivosti v 25 minutah. Za popolno
polnjenje je pri običajnem načinu potrebnih
pet ur in pol. Matjaž Gregorič

HORMANN 
UGODNA CENA 

GARAŽNIH VRAT,
M-vodoravni motiv,

woodgrain, RAL 9016, 
vklj. motorni pogon, 

montaža in 8,5% DDV

že od 888 €

Novo v Medvodah na klancu pri krožišču.

Prodaja in odkup rabljenih vozil
po izjemno ugodnih cenah.

Možnost financiranja na položnice z minimalnim pologom. 

JBA TRADE, d. o. o.
Gorenjska c. 50/c, 
Medvode
www.jba-trade.si
GSM: 041/750 -902

GARANCIJA DO 24 MESECEVGARANCIJA DO 24 MESECEV

www.gorenjskiglas.si
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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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ZELENA JEKLENKA PODARJA

10 LET 
BREZPLAČNEGA 
PLINA

INFORMACIJE IN NAROČILO
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080 2005

Izpolnite in pošljite nagradni kupon, ki 
vas skupaj z opisi vseh nagrad in drugimi 
informacijami čaka na spletnem naslovu 
www.butanplin.si, pri vseh pooblaščenih 
prodajalcih Zelene jeklenke, ob dostavi na 
dom in na brezplačni številki 080 2005. 

VELIKA 
NAGRADNA 
IGRA
APRIL, MAJ 2011
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NOVO                     NOVO                 NOVO                  NOVO
V  prostorih nekdanje pivnice Zlate, Cesta na Svetje 44, 1215 Medvode

smo za vas odprli

VAŠA KONOBA 

Kulinarična ponudba naše KONOBE
BONACA so jedi dalmatinske kuhinje: 

Izpod peke: riba, hobotnica, lignji, 
jagnjetina, teletina ...
Buzara, brudeti, kapesanti, paški sir, 
dalmatinski pršut, sardele
Za vse tiste, ki pa so ljubitelji mesa in 
zelenjave, pripravimo naše odlične 
steake, rostbeef, puranov file, zelenjavo
in naše domače sladice, ...



Medvo�ka cesta 3, Medvode
Tel. 01 36 178 36
www.optikamali.si

+ 
+

 €

Novost: LOFT sistem 
zasteklitve brez okvirjev
ACTUAL vrhunska okna, vrata in senčila (PVC, les, alu).

Loft ALU sistem izredno velike fiksne zasteklitve z minimalnimi
ALU robovi ali brez njih, možni so vogalni spoji steklo-steklo
brez vmesnih pokončnih stebričkov v kombinaciji z les-ALU in
PVC-ALU okni in vrati, ki se odpirajo, zelo primerno za moderne
novogradnje in pasivne hiše! Vsa naša okna in vrata imajo cer-
tifikate o toplotni prevodnosti celega okna Uw od 0,63 do
1,2 Wm2/k in ustrezajo razpisnim pogojem EKO sklada za
pridobitev nepovratnih sredstev za zamenjavo oken od 
50-100 EUR za kvadratni meter zamenjanih oken.

V mesecu aprilu sejemski popust -15%, 
več informacij na www.equel.si.

RAZSTAVNI SALON, 
Donova cesta 2, Medvode

EQUEL, d. o. o.
zastopanje, svetovanje, prodaja, 
montaža
Zbiljska cesta 53, Medvode
GSM: 041/384 519 
E-pošta: equel.doo@siol.net
www.equel.si

Samo za Medvoščane

10 % extra popust 

za zamenjavo oken in 

novogradnje za naročila

v mesecu aprilu 2011.
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SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega gla-
sa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski glas,
d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: Silvana
Knok, Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci Rozman.
Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica priloge
Maja Bertoncelj (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 3 je 
priloga 28. številke Gorenjskega glasa, 8. aprila 2011. V
nakladi 5500 izvodov jo dobijo vsa gospodinjstva v ob-
čini 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: Pomlad
Foto: Peter Košenina

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

HARLEKIN
(PR’KRAL) NA VERJU

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

☎ 01/362 12 20

LETNI 
VRT

OTROŠKA IGRALA
PRIDI, POKUSI IN SPOZNAJ,

DA PICERIJA HARLEKIN JE NAJ, NAJ ...

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

ZAUPAJTE ZLATARSKIM 
MOJSTROM!

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

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

www.zlatarstvo-trtnik.si

NOVI MODELI 
POROČNIH PRSTANOV!

ROČNO DELO!

ODKUPUJEMO
VSE VRSTE ZLATA

HITRO IN KAKOVOSTNO ČIŠČENJE
VSEH TEKSTILIJ.

KAVARNA 4 MAČKE
CENTER MEDVOD, tel.: 01/3617-963

Vljudno vabljeni!
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LETNI VRT Z BOGATO 
PONUDBO SLAŠČIC, DOMAČEGA

SLADOLEDA, NAPITKOV 
IN PRIJAZNE POSTREŽBE...
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