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SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega
glasa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski
glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: 
Silvana Knok, Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci
Rozman. Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica
priloge Maja Bertoncelj. Oglasno trženje: Jana Belovič,
telefon: 04/201-42-44, telefax: 04/201-42-13. E-pošta:
info@g-glas.si. Uradne ure: vsak dan od 8. do 19. ure.
Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o., Kranj; Tisk: SET,
d.d., Ljubljana. SOTOČJE številka 7 je priloga 73. števil-
ke Gorenjskega glasa, 12. septembra 2008. V nakladi
5500 izvodov jo dobijo vsa gospodinjstva v občini 
Medvode brezplačno.

Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode

Sotočje je redna priloga časopisa 

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

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

❏ DA         ❏ NE

Oglasi

SENČILA STARIČ
SNEBERSKA 20E, LJUBLJANA - POLJE
tel., fax: 01/5282-145, PE Zgornje Pirniče 44b
tel., fax: 01/3621-700, GSM: 041/629-521
internet: http:www.sencila-staric.si
e-mail: info@sencila-staric.si

IZDELAVA, MONTAŽA, SERVIS ROLET, 
ŽALUZIJ, LAMELNIH ZAVES, KOMARNIKOV,

TEND, GARAŽNIH ROLO VRAT
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PRODAJA RIBIŠKE IN LOVSKE OPREME

1

MEDVODE, DONOVA CESTA 2 (TITANIK). 
Telefon: 041/629-521

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

tudi ob četrtkih

GOSTILNA IN PICERIJA

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

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

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

● Vsak dan sveže postrvi
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ČISTIMO VSE VRSTE ODEJ
IN  VZGLAVNIKOV

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

PAPIRNICA IN KNJIGARNA,
FOTOKOPIRANJE

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

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

AKCIJA

ZVEZKI ČITANKA 

v kompletu 

10 kosov* VSE ZA ŠOLO  

* ZELO UGODNE CENE 
OSTALIH POTREBŠČIN
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Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

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

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki
dodiplomske in podiplomske študijske programe

Dodiplomski študij:
vpisujemo v 1. letnik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Management;
kandidatom za univerzitetni študij, ki zanj 
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da se
vpišejo v visokošolski strokovni program, ker se
bodo po zaključenem 2. letniku lahko prepisali 
na univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in
pošljemo vam informativno brošuro.

Podiplomski študij:
še zadnjič vpisujemo v specialistični
študijski program Management (smeri: 
Splošni management, Management kadrov in
Management informacijskih sistemov), ki je
enakovreden 1. letniku znanstvenega magistrskega
programa; diplomanti specialističnega programa
bodo imeli možnost vpisa v 2. letnik 
znanstvenega magistrskega programa. 
Rok prijave je ponedeljek, 15. september.

Vse programe izvajamo kot izredni študij in so
zato prilagojeni zaposlenim študentom.

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

Oglasi

Matja` Hartman s.p.,
Hafnerjevo nas. 91, 4220 [kofja Loka

tel.: 04 513 88 30 ali 031 775 401

PRODAJA, MONTA@A
IN VZDR@EVANJE:
- GARA@NIH
- vhodnih
- stranskih
- protipo`arnih
- kletnih vrat

POOBLA[^ENI
PRODAJALEC

GARA@NA VRATA
na motorni pogon 
z daljinskim upravljanjem
in monta`o
`e za 199.900 SIT*
834,17 EUR 
z vklju~enim 8,5% DDV-jem

*Cena velja do 30.4.2006.

AKCIJA
GARAŽNA VRATA

na daljinsko upravljanje
z montažo in DDV

že od 898 EUR dalje

LUI CENTER

Celovška c. 268

OD PON. DO SOB.: 

9.00-20.00

TEL. : 01 5181 376

www.gorenjskiglas.si www.gorenjskiglas.si
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Prireditve, občina
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Prireditve september 2008 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

1. 09. - Športna dvorana VPIS NOVIH ČLANOV ŠD Latino www.sd-latino.si
19. 09. 2008 Medvode, V 041/537 111 

od 17. do 19. ure ŠD LATINO

12. 09. 2008 Cerkev Janeza Jesenske serenade KUD Medvode: www.kud-medvode.si
Krstnika v Preski, POKLON TRUBARJU 361 26 54 

ob 20. uri Komorni ženski pevski zbor
MENS SONORA

15., 16. Kulturni dom Vpis v KUD Medvode www.kud-medvode.si
in Medvode, abonma Medvode - četrtek 361 26 54 

17. 09. 2008 od 12. do 18. ure 051/ 350 378

24. 09. 2008 Knjižnica Literarni večer, Knjižnica Medvode KNJIŽNICA MEDVODE 
Medvode, Slavica Štrin 36130 53  
ob 19.30

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 13, SI - 1215 Medvode, e-pošta: ti-biro@medvode.si, WWW: www.tzm.si 

Medvode - Vrtec v Smledniku je še vedno
vroča tema, na katero so okroglo mizo organi-
zirali tudi v medvoški LDS. Udeležili so se jo
tako predstavniki civilne iniciative, ki se zav-
zemajo za gradnjo novega vrtca na obstoječi
lokaciji v Valburgi, kot tudi predstavniki Sveta
KS Smlednik, ki so na seji letos maja sprejeli
sklep, da podpirajo s strani občine predlagano
gradnjo novega vrtca pri osnovni šoli. 

Kot se je izkazalo na okrogli mizi, mnenja
vpletenih ostajajajo enaka. Nejc Smole, pred-
stavnik civilne iniciative za izgradnjo novega
vrtca na obstoječi lokaciji v Valburgi in nepo-
sredni sosed sedanjega vrtca, je po okrogli
mizi povedal: ”Na tej okrogli mizi se je Kra-
jevna skupnost prvič pogovarjala z nami. V
dveh mesecih, od zadnje seje občinskega sve-
ta, nas nihče ni vprašal še ničesar. Naše mne-
nje ostaja nespremenjeno. Argumente proti se-
litvi vrtca smo že predstavili. Velika večina str-
šev, ki smo jih vprašali, pravijo, da raje pripe-
ljejo otroka v Valburgo kot k šoli, da je lokaci-
ja tukaj lepša. Imamo več kot tristo podpisov
krajanov. Sedaj čakamo na odzive. Pripravlje-
ni smo na vse: da nadaljujemo z zbiranjem
podpisov, do sklica krajanov, razmišljamo tudi
o lokalnem referendumu. Treba je poudariti,
da do vsega tega ne bi prišlo, če bi prej vpraša-
li krajane. Nihče se z nami ne pogovarja in ta
jeza je potem še večja. Blokada je v komunika-
ciji med Krajevno skupnostjo in krajani. KS
Smlednik je sklenila, da se strinja z novo loka-
cijo. Za mnenje krajanov ni nihče vprašal.”
Smole še pravi, da jih bodo prepričali le vero-

dostojni argumenti: ”Smo dovolj razumski, da
bi v tem primeru sprejeli drugo lokacijo. Nas
pa čudi, da o tem stroka odloča šele sedaj. Če
nas ne bi bilo, pa o tem sploh ne bi govorili.
Argumenti stroke bi morali biti znani že pred
naznanitvijo o morebitni selitvi. Če bo sklican
zbor krajanov in če se jih bo 51 odstotkov od-
ločilo, da naj gre vrtec k šoli, bomo civilno ini-
ciativo razpustili.” Prvi podpisniki civilne ini-
ciative bodo lahko svoje stališče danes zvečer
predstavili tudi na svetu Krajevne skupnosti.
Skupni sestanek tako bo, kot je predsednik
sveta Zdravko Debeljak za Sotočje napovedal
že julija. 

Mnenje posredovali tudi v Vrtcu
Medvode

V zvezi z vprašanjem lokacije za postavitev
novega vrtca v Smledniku, so mnenje na obči-
no posredovali tudi v Vrtcu Medvode. V prvi
vrsti poudarjajo, da je vrtec treba zgraditi v
najkrajšem možnem času. ”Prav v Smledniku
je bilo največ odklonjenih otrok. Poleg tega je
bilo pri zadnjem inšpekcijskem pregledu vrtca
v Valburgi ugotovljeno več nepravilnosti, ki
morajo biti odpravljene v enem letu, sicer nam
sledijo sankcije. Nujna sta priključka za vodo v
zgornjih dveh igralnicah, po celotni stavbi bi
bilo potrebno vgraditi mešalne ventile za vodo,
in še bi lahko naštevali. Vsi ti posegi v staro
dotrajano stavbo so finančno popolnoma ne-
smiselni,” je povedala Romana Epih, ravnate-
ljica Vrtca Medvode, ter dodala: ”Postavitev

vrtca na stari lokaciji je za nas nesprejemljiva,
ker bi bilo eno leto brez ustreznih prostorov
kar za tri oddelke otrok, prestavitev gradnje na
vrt pa po mnenju projektanta ni smiselna. Lo-
kacija, ki je predvidena s strani Občine ustano-
viteljice, ustreza normativom, ki jih predpisuje
zakon. Poudarjamo: nujna je takojšnja odloči-
tev za gradnjo vrtca, ker se nam v septembru
2009/2010 znova obeta močno povečan vpis
otrok v vrtec. Upoštevati je treba tudi dejstvo,
da je projekt izgradnje vrtca pri šoli lahko rea-
liziran do septembra 2009, vse druge opcije pa
nas ustavijo še za nadaljnjih nekaj let.”

Maja Bertoncelj

Skupni sestanek o vrtcu v Smledniku
Danes bo seja Sveta KS Smlednik na temo gradnje novega vrtca v Smledniku. Navzoči bodo tudi člani 

civilne iniciative, ki selitvi vrtca iz Valburge k osnovni šoli nasprotujejo. Mnenje Vrtca Medvode: ”Vrtec je
nujno potrebno zgraditi v najkrajšem času. Postavitev vrtca na stari lokaciji je za nas nesprejemljiva.”

Mnenja o lokaciji gradnje novega vrtca v Smledniku
so različna. Gradnjo na lokaciji sedanjega v Valburgi
zagovarjajo predstavniki civilne iniciative. 
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Občina

Medvode - S 1. septembrom so novinčke sprejeli tudi v vrtce. Za šte-
vilne otroke je to kar velika sprememba in stres. Stres pa je bil tudi za
starše, ki niso vedeli, ali bo njihov otrok v vrtec sploh sprejet. Na kon-
cu se je pokazalo, da je bilo prostih mest dovolj.

”Sprejeti so vsi otroci, ki so imeli vstop s 1. septembrom. Imamo celo
štiri prosta mesta v jasličnih oddelkih. Res je, da niso vsi sprejeti v že-
lene enote, vendar varstvo imajo. Kdor je odklonil prosto mesto v po-
nujeni enoti, si je najbrž poiskal drugo obliko varstva,” je pojasnila Ro-
mana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode. Do konca letošnjega leta
bodo v vrtcu dobili še en nov oddelek. Potem ko so maja na Senici od-
prli dva, bodo predvidoma decembra tam odprli še tretjega. ”Nov od-
delek je že poln, seveda v kolikor ne bo odpovedi. Tja bodo sprejeti
otroci z liste čakajočih, ki imajo kasnejši vstop v vrtec,” je še poveda-
la Epihova.

V nov zasebni vrtec brez koncesije pa so septembra sprejeli tudi otro-
ke v Rahelinem vrtcu v Preski, ki deluje po metodi Montessori. ”Ima-
mo dve skupini prvega starostnega obdobja (1-3 let) in eno drugega
starostnega obdobja (3-6) let, kar pomeni skupaj 41 otrok,” pravi Eda
Šteblaj ter dodaja, da imajo otroke iz več občin: Medvode, Ljubljana,
Kranj, Škofja Loka, celo iz Logatca. Tudi Rahelin vrtec pa še ima pro-
sta mesta, in sicer za dva otroka, rojena leta 2006, in dva otroka za sku-
pino drugega starostnega obdobja, torej rojena leta 2004 ali 2005. Vr-

tec je lepo opremljen, dela so večinoma že zaključena, manjka pa še
nekaj opreme in dodatkov. Ima pa pastoralni dom sv. Jožefa, v katerem
ima prostore Rahelin vrtec, tudi na zunaj novo podobo.

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

V vrtcu še prosta mesta
Vrtec Medvode v vseh enotah skupaj obiskuje 521 otrok, 41 otrok so prvič sprejeli tudi 

v nov Rahelin vrtec v Preski, ki deluje po metodi Montessori.

Po podatkih občine Medvode so lani vse šti-
ri medvoške šole skupaj sprejele 130 prvošol-
cev, letos pa je ta številka nekoliko večja, saj je
prvega septembra šolski prag prvič prestopilo
148 otrok. Največ so jih sprejeli na OŠ Preska
z obema podružničnima šolama - 58 (lani 51).
Na šoli v Preski je 44 prvošolcev (lani eden
manj), v podružnični šoli Sora dvanajst (lani
pet), v Topolu pa dva (lani trije). V OŠ Medvo-
de je šolski prag prvič prestopilo 29 otrok (lani
37), na OŠ Simona Jenka Smlednik 27 oz. tri-
je več kot lani, na OŠ Pirniče pa 34, kar je pre-
cej več kot v lanskem šolskem letu, ko so ime-
li 18 prvošolcev.

Prehod v šolo je za nekatere otroke lažji, za
druge nekoliko težji. ”Prve tri dni sem jokala,”
se spominja prvošolka na OŠ Preska Tinka
Domjanič, ki pa ji je prav kmalu v šoli posta-
lo zelo všeč. ”Veliko se igramo, delali smo v
tri zvezke, za domačo nalogo smo morali nale-
piti zajčka. Šola se mi ne zdi težka. Tudi sošol-
ci in sošolke so v redu, moja sestra pa hodi v
četrti razred,” je dodala Tinka. Ivona Aram-
bašič, prav tako prvošolka na OŠ Preska, pra-
vi, da se začetka šole ni kaj dosti bala. ”Prvi
dan sem se malo slabo počutila, ker veliko
otrok nisem poznala. Zdaj poznam že vse so-
šolke in sošolce, nihče mi ne nagaja. V šoli je
bolje kot v vrtcu, saj se bomo tu veliko več na-
učili. Doslej smo barvali v zvezke, peli smo,
risali z vodenimi barvami, bili smo zunaj na
igrišču ...,” je vtise po prvih dveh šolskih ted-
nih strnila Ivona.

Z novim šolskim letom pa se na OŠ Pirniče
lotevajo projekta fleksibilni predmetnik, ki po
besedah ravnateljice Martine Kutnar omogo-
ča izpeljavo nekaterih predmetov v celoti le v
enem polletju: ”S tem želimo razbremeniti šol-
sko delo učencev in učiteljev. V enem polletju
bo manj predmetov, manj različnih nalog doma
in manj ocenjevanja. To obliko bomo uporabi-
li na predmetni stopnji pri likovni vzgoji, teh-

niki in tehnologiji, gospodinjstvu, nekaterih iz-
birnih predmetih in biologiji v 8. razredu.
Pouk pri teh predmetih je izpeljan po dve uri
tedensko, kar omogoča večjo intenzivnost
dela. Naša naloga je, da so učenci enakomerno
obremenjeni skozi celo leto oz. največ dve uri
tedensko več, kot je določeno z rednim pred-
metnikom.”

Ana Hartman

Osemnajst prvošolčkov več kot lani
Septembra je šolski prag v občini Medvode prvič prestopilo 148 otrok.

Prvošolčki na OŠ Preska

Zasebni vrtec v Preski obiskuje 41 otrok. Eda Šteblaj (na sliki levo) pravi, da 
imajo še štiri prosta mesta. 
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Danes zaključek 
Jesenskih serenad

Medvode - Tradicionalne Jesenske serenade v Medvodah potekajo že
21. leto. V organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske se odvijajo v več
slovenskih mestih, v Medvodah letos ob finančni podpori Občine Med-
vode pod okriljem KUD Medvode. Serenade so se v cerkvi Janeza
Krstnika v Preski začele v torek, 9. septembra, z večerom francoske
glasbe. V sredo je bil večer ljudske glasbe s skupino Volk volk. Vče-
rajšnji večer je bil v znamenju Musice Toccare in Jožeta Bogalina, za-
ključek serenad pa bo 12. septembra ob 20. uri s poklonom Trubarju.
Nastopil bo komorni ženski pevski zbor Mens sonora.

M. B., foto: Matic Zorman

Neurje v Medvodah
Neurje je 13. julija divjalo tudi po občini Medvode. Podiralo je

drevesa, odkrivalo strehe ...                            Foto: Maja Bertoncelj

Zbilje - Lani poleti je bilo Zbiljsko jezero kot
velik travnik odmrlega rastlinja. Njegova po-
doba je bila letos drugačna, na pogled lepša.
Razlog za to je bilo slabše vreme, posledično
hladnejša voda, ki je zavirala rast rastlinja, in
dejstvo, da so jezero z novim plovilom, ki so
ga dobili konec lanskega leta in za katerega sta
denar prispevali Občina Medvode in Savske
elektrarne Ljubljana, prvič tudi kosili. 

”Prva košnja je bila v začetku avgusta. Jeze-
ro so vsak dan kosili tudi v teh dneh. V eni
vožnji odpeljejo okrog pet kubičnih metrov

rastlinja, na dan so dve do tri vožnje. Največ
dela imajo pred čolnarno. Ne kosijo pa celega
jezera. En del bodo pustili v rastlinju, da bodo
labodi in vodne ptice imeli dovolj hrane. Stroj
se je izkazal kot dobra rešitev. Košnja je letos
potekala bolj poskusno. Je pa bila tudi potreba
za to, saj se je rastlinje kar razraslo, a ne toliko
kot lani, ko ga je bilo precej več,” je pojasnil
Uroš Košir, gospodar TD Zbilje, o razlogih za
to pa dodal: ”Voda je letos v primerjavi z lan-
skim letom za deset stopinj hladnejša. V avgu-
stu je imela od 16 do 17 stopinj, lani avgusta 26
stopinj. Jezero je trenutno kar lepo, čeprav ras-
tlinje še raste in ga bo še treba kositi.”

Kljub lepšemu pogledu na jezeru pa z obis-
kom v čolnarni v TD Zbilje niso najbolj zado-
voljni, sploh v juliju, ko je bilo slabše vreme,
so precej manj obiskovalcev našteli tako v čol-
narni kot tudi na otroškem igrišču. Boljši je bil
avgust, pa tudi začetek septembra. ”Za vesla-
nje je v lepih septembrskih dneh kar precej za-

nimanja. Če bo šlo tako naprej, bomo blizu šte-
vilki iz lanskega leta,” je dejal Košir. 

Maja Bertoncelj

Zbiljsko jezero letos kosijo
Novo plovilo za košnjo odmrlega rastlinja na Zbiljskem jezeru letos ni imelo toliko dela, kot so predvidevali.

Prvič so jezero, ki ima okrog deset stopnj manj kot lani, kosili v začetku avgusta.

Jesenske serenade so se v torek začele z večerom francoske glasbe. 
Nastopil je Trio: Mojca Menoni Sikur na violini, Sofia Ristič na harfi in Martin Sikur
na violončelu.

Zbiljsko jezero so prvič kosili v začetku avgusta.  
Foto: arhiv TV Medvode

Letošnja statistika izposoje čolnov:
aprila 122 ur (lani 409), maja 244 ur
(lani 353), junija 228 ur (lani 375),
julija 229 ur (lani 346), avgusta 314
ur (lani 279). 
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Medvode - Ob letošnjem prazniku občine
Medvode so bila javnosti odprta vrata rojstne
hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro.
Hišo je pred leti odkupila Občina Medvode,
gradbeno dovoljenje za njeno obnovo pa so do-
bili poleti 2006. 

Aljaževa domačija, ki je kulturni spomenik
lokalnega pomena, je v tem času dobila novo
zunanjo podobo, končana so tudi večja dela v
notranjosti. Kljub temu hiše uradno še niso od-
prli, saj jo bo potrebno opremiti in ji dati vse-
bino. Z iskanjem opreme so že začeli. ”Opre-
ma in vsebina sta prioriteti pri Aljaževi hiši.
Obračamo se tudi na občane, ki morda doma
še hranijo opremo starejšega datuma. Med dru-
gim potrebujemo posteljo, lesene klopi, skri-
nje, kolovrat, nečke, stole, kmečko mizo, pre-
dalnik, mentrgo, stensko uro na uteži, svečni-
ke, patrolejko, nabožne slike z okvirjem, raz-
pelo, posteljno perilo, namizni prt, jedilno
omaro, sklednik, lončeno in litoželezno poso-
do. Na priporočilo Zavoda za spomeniško var-
stvo, pod katerim potekajo obnovitvena in re-
stavratorska dela, naj bi notranji prostori hiše
izražali tudi kulturo bivanja prebivalcev izpred
100 do 150 let,” pravi Vladimir Bertoncelj, ki

je sodeloval pri obnovi hiše ter dodaja, da upa,
da se bodo občani, ki še imajo takšne stare
predmete, na prošnjo odzvali in v zvezi s tem

kontaktirali Občino Medvode. Hiši pa bo seve-
da poleg opreme potrebno dati tudi vsebino.

Maja Bertoncelj 

Notranja oprema za Aljaževo hišo
Za obnovljeno rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu iščejo notranjo opremo. 

Ena težjih nalog bo hiši dati vsebino.

Zunanjost Aljaževe hiše je obnovljena, opreme v njej še ni. 

Medvode - Dom Partizana je leta 1935 zgradil Sokol. Po drugi sve-
tovni vojni so ga v Partizanu prevzeli v zelo slabem stanju. ”Vsa ta leta
smo ga dozidavali in dobro vzdrževali, tako da je služil svojemu na-
menu,” so pojasnili v Partizanu Medvode, ki so dom v zadnjih mesecih
obnavljali: ”Sredstva, pridobljena od prodaje zemljišča za potrebe
Poslovno rekreacijskega centra, smo porabili za investicijsko
vzdrževanje doma, ki je bil potreben temeljite prenove. Lani je bila na
novo zgrajena plinska kotlovnica, obnovljeno je bilo ogrevanje dvorane,
garderob in kopalnice. Letos je bila zamenjana strešna kritina na celot-
nem objektu, zamenjali smo stara okna in parket v dvorani.” Investicija
je bila vredna okrog 70 tisoč evrov. Z obnovo pa še niso zaključili, saj

imajo za letos v načrtu še obnovo orodij v fitnes kabinetu, ki ga
uporabljajo člani društva. ”Dom bo s temi posegi pridobil na vrednosti
in upamo, da bo še dolgo služil v zadovoljstvo članom društva in osta-
lim uporabnikom. Obenem pa bo to majhno nadomestilo za vse tegobe
in stroške, ki smo jih imeli pri izgradnji Poslovno rekreacijskega cen-
tra,” še pravijo v Partizanu. Sicer pa je dvorana Partizana polno zasede-
na, večinoma z dejavnostmi, ki potekajo v okviru društva. M. B.

Kulturna dvorana z novo podobo
Medvode - Začenja se nova sezona abonmaja v KUD Medvode in v

novo sezono bodo vstopili z obnovljeno dvorano v Kulturnem domu
Medvode. Z obnovo so začeli julija, z deli pa bodo predvidoma konča-
li še ta mesec. ”Odločili smo se, da bomo dvorano prebelili, zamenja-
li sedeže, pod, uredili prezračevanje, predelali avlo. Kolikor se le da
delamo sami, saj smo z denarjem zelo omejeni. Nekaj smo ga dobili
od sponzorjev, nekaj pa od občine,” je povedal Boštjan Luštrik, pred-
sednik Kulturnega društva Medvode. Željo po obnovi so v anketi izra-
zili tudi lanski abonenti. ”Največ pripomb v anketi je bilo prav na ra-
čun dvorane, najpogostejše tri želje pa: zamenjava sedežev, ureditev
garderobe in prezračevanja. Vse to bomo gledalcem tudi ugodili. Je pa
treba poudariti, da so te rešitve zgolj začasne, saj bi za večje posege
potrebovali več denarja. Dvorana je stara in premajhna. V njej je 180
sedežev, potrebovali bi jih še vsaj 50. V izdelavi je projekt za dozida-
vo, ki bi ta problem rešil,” je še povedal Luštrik.

Dvorana v medvoškem kulturnem domu je sicer dobro obiskana. Po-
leg predstav v njej potekajo plesni nastopi, razstave, koncerti in semi-
narji. Veliko zanimanja je za gledališki abonma, tako za odrasli kot
tudi za otroški, ki ga je KUD Medvode za letos razpisal drugo leto za-
pored. Petkov termin je bil hitro razprodan, zato so razpisali še četrkov
abonma. Vpis bo potekal 15., 16. in 17. septembra od 12. do 18. ure v
Kulturnem domu Medvode. M. B.

Obnovljen dom Partizana Medvode

Tone Bohinc v obnovljeni telovadnici doma Partizan Medvode
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RAZPIS ZA TURISTIČNE VODNIKE 
V MEDVODAH

SI ŽELITE POSTATI 
TURISTIČNI VODNIK - VODNICA
ZA OBMOČJE OBČINE MEDVODE?
Turistična zveza Medvode bo v mesecu oktobru in novembru
2008 izvedela seminar za turistične vodnike oz. vodnice na 
turističnem območju občine Medvode. 
Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št.
2/2004), morajo kandidati za turistične vodnike oz. vodnice
izpolnjevati naslednje kriterije:
- dokončana najmanj srednješolska izobrazba in
- znanje najmanj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje

strokovne izobrazbe. 

Praktično vodenje in teoretični preizkus znanja:
seminar bo obsegal 40 ur predavanj in celodnevni izlet po Med-
vodah. Izveden bo ob zadostnem številu prijav. Vsa predavanja
bodo potekala v popoldanskih urah med tednom in/ali ob
vikendih. Vsi sprejeti kandidati bodo pravočasno obveščeni o
urniku predavanj. 

Prijave sprejemamo do 26. septembra 2008.
Kandidati se prijavijo po elektronski pošti: ti-biro@medvode.si, ali
po prijavnici, ki jo najdete v Sotočju in na spletni strani Turistične
zveze Medvode www.tzm.si, ter pošljete na naslov: 

Turistična zveza Medvode, 
Cesta komandanta Staneta 12, p. p. 57 
SI - 1215 Medvode.

Predsednica TZ Medvode
Vanja LOČNIŠKAR, l. r. 

PRIJAVNICA ZA IZOBRAŽEVANJE TURISTIČNIH VODNIKOV 
V OBČINI MEDVODE

Ime: .................................................................................

Priimek: ............................................................................

Naslov: .............................................................................

E-naslov: ...........................................................................

Kontaktna telefonska številka: ...........................................

Dokončana izobrazba: ......................................................

Znanje tujih jezikov (naštejte): ............................................

.........................................................................................

DATUM IN PODPIS: ............................................................

✂

✂

Turistični biro znova v paviljonu 
Medvode - Turistični biro Medvode je dolga leta svoje prostore imel

v paviljonu 1 na Cesti ob Sori. Po lanskem požaru so ga preselili na za-
časno lokacijo v Kulturni dom, prostore v paviljonu pa v tem času to-
liko uredili, da so biro pred kratkim lahko preselili nazaj. 

”Znova delujemo na naši prvotni lokaciji, kamor smo iz Kulturnega
doma preselili vso našo dejavnost. Obiskovalci lahko v Biroju dobijo
številne informacije, dovolj imamo tudi propagandnega materiala, tako
o Občini Medvode kot tudi o nekaterih drugih turističnih krajih Sloveni-
je. Z novim statutom je Turistična zveza Medvode postala pridobitna or-
ganizacija, kar med drugim pomeni, da bomo v Biroju lahko prodajali
tudi spominke in druge produkte. Vsa pridobljena sredstva se bodo
povrnila za delovanje zveze,” je pojasnil Boštjan Luštrik, vodja Turis-
tičnega biroja Medvode. S prodajo medvoških spominkov bodo v biro-
ju začeli v kratkem. Turistična zveza Medvode je namreč letos drugo
leto zapored razpisala javni nagradni natečaj za izbiro najboljših turis-
tičnih spominkov.  M. B., foto: Jure Galičič

Turistični biro Medvode je dobro založen.

Jeseni selitev MKC-ja v biljardnico
Medvode - Društvo MKC Medvode bo svoje nove klubske prostore

dobilo v nekdanji biljardnici v stavbi Partizana Medvode. Obnova je
potekala že v poletnih mesecih, glavni del pa jih še čaka. Kot pravi
Nataša Pust, predsednica MKC Medvode, je letošnje leto za njiho-
vo društvo zelo specifično: ”Občina Medvode je sredi formalnega
ustanavaljanja javnega zavoda Mladinski center Medvode, ki naj bi
bil naslednik dejavnosti društva MKC. Hkrati smo v tem letu prido-
bili nove klubske prostore, ki jih z veliko prostovoljnega dela naših
članov prenavljamo v nov mladinski klub. Odprtje načrtujemo letos
jeseni, tako da se bo prostorska situacija za naše delovanje močno
izboljšala. Sedanje prostore bomo po selitvi namenili predvsem za
glasbeno produkcijo, v novih prostorih pa bo prireditveni prostor,
točilni pult, največja pridobitev pa bo dnevni center, ki bo odprt vsak
dan.”

Pri obnovi prostorov nekdanje biljarnice so jim pomagali tudi
skavti iz Francije (na sliki). Mladinski kulturni center Medvode jih
je namreč v sklopu mednarodne izmenjave mladih gostil konec juli-
ja. Zanimiv podatek je, da so na njihovo željo spali v šotorih v goz-
du pod Osolnikom. Z delom so pomagali tudi na kmetiji Rožnik in
prepleskali železniško postajo v Retečah. Maja Bertoncelj

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

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

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

Srednješolski programi poklicnega, strokovnega 
in poklicno tehniškega izobraževanja za naziv:

VZGOJITELJ/ICA PREDŠOLSKIH OTROK

EKONOMSKI TEHNIK 
(4 leta ali 2 leti - PTI)

GASTRONOMSKO - TURISTIČNI TEHNIK

PRODAJALEC

BOLNIČAR - NEGOVALEC

ADMINISTRATOR

Vpisujemo tudi v program za pridobitev NPK
Socialni oskrbovalec na domu ter v brezplačni
program Osnovne šole za odrasle.

Vpisni pogoj za program PTI je končana šola za
prodajalca ali administratorja, za ostale programe
končana OŠ ali nedokončana triletna ali štiriletna
šola. Prekvalifikacija v prodajalca traja samo
osem mesecev.

Informacije: 
506 13 60 in www.lu-skofjaloka.si

Ljudje in dogodki, oglas
PREJELI SMO

Stari grad - kotiček za počitek
Smledniški Stari grad s svojimi pohodnimi potmi privablja veliko

obiskovalcev. Ker pa je potrebno naravo ohranjati in jo ob tem tudi ob-
navljati, so se upokojenci iz Smlednika in bližnjih vasi (na sliki) že pred
poletjem na pobudo Petra Lampiča odločili, da sami očistijo te gozdne -
pohodne poti, še posebej že obstoječo trim stezo, jo še bolj natančno 
označijo ter ob njej postavijo tudi klopce za počitek in užitek. Zgodaj
zjutraj so se zbrali pod Starim gradom, se dogovorili za delo, ki je potekalo
na prostovoljni ravni, in začeli opravljati svojo nalogo. P. Božičnik

Šmarna gora - Šmarna gora, priljubljena
izletniška točka, je letos spomladi dobila
vodovod. Slovesno sta ga odprla ljubljanski
župan Zoran Janković in Krištof Mlakar, di-
rektor javnega podjetja Vodovod - Kanalizaci-
ja. Investitor je bila Mestna občina Ljubljana,
ki je za realizacijo investicije pooblastilo javno
podjetje Vodovod - Kanalizacija, za izvedbo
projekta pa je bilo na javnem razpisu izbrano
podjetje Prenova - Gradbenik. Vodovod so na
podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja
ter pridobljenega vodnega dovoljenja za vrtino
začeli graditi lani, vrednost investicije brez 
upoštevanja DDV pa znaša nekaj manj kot 660
tisoč evrov. Po projektu je bilo zgrajeno črpa-
lišče nad vrtino, vodohran 50 kubičnih metrov
s hidropostajo, vodovodni cevovod DN 100,
dolžine 740 metrov, hišni priključki, za potrebe
gradnje in vzdrževanja pa so uredili tudi
dostopno cesto na Šmarno goro. 

Obstoječi objekti na območju sedla in go-
stinski lokal na vrhu Šmarne gore imajo sedaj
vendarle urejeno vodooskrbo, medtem ko so

se doslej prebivalci z vodo oskrbovali iz kap-
nic. Od začetka septembra pa je na Šmarni
gori tudi nova čistilna naprava. Vsa dela je 
izvedlo podjetje Regeneracija, ki je pri posta-
vitvi čistilne naprave upoštevalo zahtevo po
čim manjšem posegu v naravo. Zato so upo-
rabili tudi obstoječo greznico in jo spremeni-
li v mehansko stopnjo ter zadrževalni bazen
za odplake, ob njem pa vgradili še biološko

stopnjo. Kljub težavni izvedbi je bil projekt
zaključen v mesecu dni. Vrednost projekta 
izgradnje biološke čistilne naprave je znašala
64 tisoč evrov, od tega je 40 odstotkov vred-
nosti prispevalo samo podjetje Regeneracija.
Poleg urejenih sanitarij so obiskovalci torej
sedaj deležni tudi čiste, pitne vode, s katero 
si lahko postrežejo ob vodnjaku, ki ga je 
postavila družina Ledinek. Maja Bertoncelj

Po vodi še čistilna naprava
Na Šmarni gori so v začetku aprila slovesno odprli lokalni vodovodni sistem, 

pred kratkim pa še novo biološko čistilno napravo. 

Šmarna gora velja za najbolj obiskano
izletniško točko v Sloveniji. Izletniki pa
se s težavo srečajo že ob vznožju, ko išče-
jo prosto parkirno mesto. Ob cesti v
Vikrčah je ob lepem vremenu zaparki-
rano do zadnjega kotička. Vprašanje
urejanja parkirišč pod Šmarno goro so
na občinskem svetu svetniki izpostavili
že večkrat. 

Ob odprtju nove biološke čistilne naprave na Šmarni gori
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Za poslanca
kandidira
tudi župan

Medvoški župan Stanislav Žagar
se za mesto v državnem zboru 
poteguje na listi SLS+SMS, 

med kandidati tudi tri svetnice:
mag. Jelena Aleksić (Zares), 

dr. Urška Repnik (SD), Alenka
Žavbi Kunaver (LDS) in svetnik

Janez Šušteršič (KDS).

Medvode - Že nekaj časa so znani kandi-
dati, ki se bodo na državnozborskih volit-
vah potegovali za mesto poslanca. Kandidati
v 11. volilnem okraju III. volilne enote s sede-
žem v Ljubljani-Šiška, ki obsega območja 
občin Medvode in Vodice ter del območja

Mestne občine Ljubljana (del območja mest-
ne četrti Šentvid), so: dr. Urška Repnik
(Socialni demokrati - SD), Alenka Žavbi
Kunaver (Liberalna demokracija Slovenije -
LDS), Helena Rupar (Slovenska nacionalna
stranka -SNS), Majda Teodorović (Zeleni
Slovenije), Štefan Perkič (Lista za pravičnost
in razvoj), Roland Mejač (Stranka slovenske-
ga naroda -SSN), Edvard Vodovnik (Lipa),
mag. Bojana Cvahte (Demokratična stranka
upokojencev Slovenije - Desus), Janez Šu-
šteršič (Krščansko demokratska stranka -
KDS), Ignac Polajnar (Nova Slovenija 
krščansko ljudska stranka - NSi), Janez
Klevže (Naprej Slovenija), Marko Ogrin
(Zelena koalicija: Zelena stranka in Zeleni
progres), Stanislav Žagar (Slovenska ljudska
stranka - SLS in Stranka mladih Slovenije -
SMS), mag. Jelena Aleksić (Zares - Nova
politika), Polonca Dobrajc (Slovenska de-
mokratska stranka - SDS) in Marjan Gradi-
šar (Lista za čisto pitno vodo). 

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Državnozborske volitve bodo potekale v
nedeljo, 21. septembra. V osmih volilnih
enotah bomo volili 88 poslancev, dva pa
sta poslanca narodnosti. 

Slovenija je sicer razdeljena na osem
volilnih enot, za mesto poslanca v dr-
žavnem zboru se poteguje okoli tisoč
kandidatov. Volilna kampanja traja od
22. avgusta, po vseh krajih so se že 
pojavili plakati z obrazi in imeni kandi-
datov, ki na volitvah zastopajo devet
parlamentarnih strank in sedem zunaj-
parlamentarnih strank ali list. D. Z.

ZAKAJ ODLOČITEV ZA
KANDIDATURO?
Za kandidaturo sem se odločila predvsem
zato, ker želim po svojih močeh prispevati
k razvoju države in našega kraja, ker 
verjamem, da je aktivno sodelovanje pri
odločanju o javnih zadevah pravica in 
odgovornost vseh državljank in državljanov
in nenazadnje, ker je v moji naravi, da se
odzivam na družbeno dogajanje.
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Volitve 2008, oglasi

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

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

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št. 04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Jelena Justin

Pozdravljene gore

Kdo bodo zmagovalci in kdo poraženci volitev, bo znano kmalu.
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Oglasi, uganka

NA GRADIMO

SODELOVANJE

S

PAKETI UGODNOSTI

(d)
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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?

Ne le vrtovi, tudi občinske zelenice - za
nekatere prav ljubeče skrbijo stanovalci
blokov - dajejo pečat urejenosti Medvod.
Kje je ta zelenica na zgornji sliki in kdo je
tisti (ne)srečneš, ki mu bo parkirna lakota
in občinska brezbrižnost že v bližnji pri-
hodnosti zradirala in poasfaltirala nekajlet-
ni trud in veselje. Odgovore nam pošljite
do konca septembra na naslov: Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s
pripisom ”Za Sotočje”. En pravilen odgov-
or bomo izžrebali in ga nagradili. V julijs-
ki številki Sotočja smo vas spraševali, kako
se imenuje dolinica, hiše s cerkvijo zgoraj
in grič nad njo. Dolinica se imenuje Babni
dol, zgoraj manjši del vasi Topol s cerkvi-
jo sv. Katarine, nad njo desno pa Rog. 
Nagrado prejme Jože Plešec iz Brezovice. 

Avtor slikovne uganke je Jože Praprotnik.
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Ljudje in dogodki

Pirniče - Turistično društvo Pirniče je v ne-
deljo, 7. septembra, tretje leto zapored pripra-
vilo prireditev Semanji dan na Telečjem. Vrhu-
nec dneva je bila dirka telet, v kateri so v kon-
kurenci štirih ekip slavile Turistke.

Pirničam pravijo Telečje, za tem poimeno-
vanjem pa stoji legenda z naslovom ”Kako je
tele berača pojedlo”. V turističnem društvu so
se pred leti odločili to izkoristiti in novo pri-
reditev ob koncu poletja poimenovali Semanji
dan na Telečjem. Ta dan se v Pirničah bolj ali
manj vse vrti okrog telet in teletine, tudi go-
stinska ponudba. ”Ljudje lahko poskusijo te-
lečja jetrca, telečjo obaro, kranjske klobase in
vse to domače,” pravi Luka Strojan, pred-
sednik Turističnega društva Pirniče. Seveda
pozornosti obiskovalcev ni pritegnila le hra-
na, pač pa tudi razstavno-prodajne stojnice,
na katerih so nadarjeni domači rokodelci in
umetniki razstavljali svoje izdelke. Najbolj
pisana in raznolika je bila razstava likovne
sekcije KUD Pirniče, ki so jo ustanovili šele
pred nekaj meseci.

Za veliko smeha in dobre volje je poskrbela
popoldanska dirka telet. V njej so nastopile šti-
ri ekipe, ki so se pomerile v dveh disciplinah.
Prva je bila parada, na kateri so javnosti razka-

zale žive teličke, njej pa je sledila dirka, v ka-
teri sta se po dva člana štiričlanske ekipe oble-
kla v tele, vsi skupaj pa so nato morali prema-

gati progo z ovirami. Navidezni poletni ležer-
nosti navkljub so članice ekipe Turistke pome-
tle s konkurenco. Peter Košenina

Turistke znajo s teleti
Na Semanjem dnevu na Telečjem v Pirničah se vse vrti okrog 

teličkov in teletine.

KRO, d.o.o.
Term

o

www.kro
.si

TISK

na papir

na folijo

EPS ZGIBANKE
najugodnejša izvedba pošiljanja

dokumentov

IZPIS

KUVERTIRANJE - 
FOLIRANJE

do +B4

dinami nih podatkov

Kakršno koli tehnološko tiskanje 
je perspektivna dejavnost in 
bo po našem mnenju zazna-
movalo tudi to tiso letje v njemu 
primernih sektorjih, zato želimo 
pridobiti nove sodelavce (m/ž)
na naslednjih podro jih:

-- VODJO SEKTORJEVVODJO SEKTORJEV
(pridobivanja, tiska, izpisa, ekspedita)
Primerna izobrazba, smisel za 
tehniko in know-how, variantne 
rešitve, velika angažiranost,

-- TISKARJETISKARJE v ofset in fl ekso 
tehniki z velikim veseljem za 
tovrstna dela,

-- OPERATERJE - PROGRAMERJEOPERATERJE - PROGRAMERJE
z veseljem do IT tehnike in 
programiranja - dovzetnost do 
aplikativnega razmišljanja,

-- KADRE ZA PRIU ITEVKADRE ZA PRIU ITEV na naši 
strojni opremi, konvencionalna 
izobrazba ni pogoj!

Ponudbe sprejemamo do konca septembra 2008!

Ponudbe pošljite: - KRO d.o.o.
                       Barletova 4

                             1215 Medvode
                             - info@kro.si

+

Poleg pestre ponudbe so na voljo 
še domači suhomesnati izdelki 

kmetije Žunar.

V trgovini je tudi

Vinska klet Rondič
Odprto: pon. - pet.: 8 - 20 h

Sobote: 7.30 - 18 h
Nedelje, prazniki: 8 - 12 h
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Takole pa je tekmovala ekipa Rosen tele.Turistke so bile najboljše v dirki telet. Hitro jim je šlo tudi pitje mleka.
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Ljudje in dogodki

Sora - Hiša Kulinarike Jezeršek in oddelek
za živilstvo Biotehniške fakultete iz Ljubljane
sta 20. avgusta peto leto zapored pripravila 
tekmovanje v izdelavi najboljše kranjske klo-
base. Slednja je od letos zaščitena slovenska
jed. Tisti, ki klobaso trži kot kranjsko, mora 
zanjo torej pridobiti certifikat.

”80 odstotkov svinjine, 20 odstotkov slanine, če-
sen, sol, voda, poper so sestavine prave kranjske
klobase. Prvi vtis je, da so vsi današnji vzorci zelo
izenačeni. Vidi se kakovostni dvig, kar pripisujem
predvsem dejstvu, da se letos prvič ocenjuje klo-
base, ki so bile narejene po uradnem pravilniku o
zaščiti kranjske klobase. To je nesporen dokaz,
kako pomembno je, da je država dobila ta doku-
ment, ki ga imamo s področja prehrane le še za
nekaj izdelkov,” je povedal prof. dr. Janez Boga-
taj, idejni vodja tekmovanja in predsednik ljubi-
teljskega ocenjevanja kranjskih klobas. 

Letos je na ocenjevanje svoje kranjske klo-
base poslalo 11 proizvajalcev. Kot prva je
svoje delo opravila strokovna komisija. ”Oce-
njevali smo zunanji izgled, sestavo in barvo
prereza, teksturo, vonj in okus. V primerjavi z
lani so klobase kvalitetnejše. Bile so boljše,
kot sem pričakovala,” je pojasnila mag. Mar-
lena Skvarča, vodja petčlanske strokovne ko-
misije. Opozorila je še na napake, ki jih naj-
pogosteje delajo proizvajalci in tudi uporab-
niki: ”Pri proizvajalcih se včasih zgodi celo
to, da dajo preveč mesa, ker se bojijo, da ne bi
bila klobasa dovolj dobra. Nekateri kot za-
čimbo uporabijo tudi kumino, kar ni v skladu
z recepturo. Največja napaka uporabnikov, ki
se v praksi pogosto dela, pa je, da se kranjske
klobase kuhajo in vrejo. Kranjsko klobaso se
samo pogreje, ker je pasterizirana poltrajna
mesnina, kar pomeni, da je že dovolj toplotno

obdelana.” Strokovna komisija je za najboljši
letos izbrala Mesarijo Arvaj in Pomurko, d.
d., ter jima podelila zlato medaljo. Mesarija
Arvaj je tako nadaljevala zmagovalno tradici-
jo na ocenjevanju, kar se jim pozna tudi pri
prodaji. ”Zanimanje za našo kranjsko klobaso
se je od lani trikratno povečalo. Nekaj zani-
manja zanjo je tudi v tujini,” je bil zadovoljen
Anton Arvaj.

130 ljubiteljskih ocenjevalcev
Vsako leto klobase poleg strokovne komisije

ocenjujejo tudi ljubiteljski ocenjevalci. Prišlo
jih je okrog 130. ”Ljubiteljskega ocenjevanja
smo se lotili, ker želimo od čimveč ljudi izve-
deti, kaj je tisto, kar njim najbolj prija,” je po-
vedal Franc Jezeršek. Ljubiteljskim ocenje-
valcem je najbolj prijala kranjska klobasa Me-
sarstva Podobnik, ki je dobila največ prvih
mest. Druga je bila Mesarija Arvaj, tretja pa
kranjska klobasa Mesnin dežele kranjske.
Organizatorji in strokovna komisija so ob oce-
njevanju še poudarili, da si želijo, da bi proiz-
vajalci v trgovinah prodajali kranjske klobase,
kot jih prinesejo na ocenjevanje. To bodo tudi
preverjali. 

In kaj se najbolje poda h kranjski kloba-
si? ”K topli zelje, repa, če je hladna, gorčica,
dober kruh,” pravi Skvarča, Bogataj pa: ”V
vsakem obdobju letnega časa se da kranjsko
klobaso na nek način uporabiti. V zimskem
času s kislim zeljem, s kislo repo. Klasičnega
načina uživanja z gorčico ali hrenom in kru-
hom pa se redko poslužujem.” Najboljše kranj-
ske klobase so nato na klasičen način stregli na
prireditvi Pomežik luni. ”Pomežik luni je bil
razlog, da smo sploh začeli s tem tekmova-
njem. Želeli smo nadomestiti čevapčiče s slo-
vensko kulinarično posebnostjo in fantje iz ŠD
Sora so to odločitev pozdravili. V zadnjem
času je kranjska klobasa vedno bolj priljublje-
na,” je za konec pojasnil Jezeršek. 

Maja Bertoncelj

Kranjske klobase so kvalitetnejše
Na 5. državnem tekmovanju v izdelavi najboljše zaščitene kranjske klobase je strokovna komisija 

največ točk in zlato medaljo dodelila Mesariji Arvaj in Pomurki, d. d., ljubiteljski ocenjevalci 
pa klobasi Mesarstva Podobnik.

Kljub dežju je v Sori skupaj s Čuki luni
pomežiknilo veliko obiskovalcev

Sora - ŠD Sora je v soboto, 23. avgusta, teden dni prej kot pretekla
leta, petič organiziralo prireditev Pomežik luni. Tokrat jim je ponaga-
jalo vreme, saj je prireditev spremljal dež. To pa ni zmotilo številnih
obiskovalcev. Pokrito plesišče in šotor na prireditvenem prostoru pri
Hiši kulinarike Jezeršek v Sori sta bila polna. Uživali so tudi otroci.
Najprej so si lahko ogledali predstavo Obuti maček, nato pa zaplesali
s Čuki in plesalkami Plesnega mesta. Po koncu programa za otroke so
prišli na svoj račun tudi starejši. Poleg Čukov so bili na odru velenjski
trubači Fešta band. Pomežik luni je bil tudi letos praznik kranjske
klobase. Stregli so najboljše z ocenjevanja. 

Na sliki: v Sori se je kljub dežju zbralo veliko otrok, ki so zapeli 
skupaj s Čuki, tudi z njihovim novim pevcem Jernejem Tozonom.
Škofjeločan je v Sori nastopil prvič. M. B.

Poleg ocenjevanja kranjskih klobas so pripravili tudi razstavo dvanajstih načinov postrežbe kranjske klobase. 



Kako je prišlo do izmenjave? 
”Izmenjava je del večjega pro-

grama sodelovanja med Evropo in
Avstralijo. Program se imenuje
Vodenje in varnost: izzivi za poli-
cijo v 21. stoletju. Sponzorira ga
Evropska komisija iz sklada za
znanost in izobraževanje. Glavni
pobudnik izmenjave v Sloveniji je
izredni profesor doktor Gorazd
Meško, dekan Fakultete za var-
nostne vede. V programu sodelu-
jejo še Keele Univerza iz Velike
Britanije in štiri univerze iz Av-
stralije. Prvi korak tega programa
je izmenjava študentov. V drugem
delu sledi tudi izmenjava profe-
sorjev. Opravil sem en študijski
semester od 11. februarja do 2. 
julija na Univerzi Monash v Mel-
bournu.” 
Ste bili tam edini Slovenec?

”Letos smo bili na tej izmenjavi
štirje slovenski študenti. Dva sva
študirala v Melbournu in dva v
Brisbaneu, kar pomeni 1370 kilo-
metrov zračne razdalje med nami.
V pol leta sem spoznal le še enega
Slovenca v Avstraliji, popolnoma
po naključju, na avtobusu v okoli-
ci štiri milijonskega Melbourna.”
Primerjava študija v Avstraliji
in pri nas? 

”Študiral sem na univerzi Mo-
nash. Tam sem opravil štiri pred-
mete, enako, kot bi jih na domači
fakulteti. Dobra stvar te izmenjave
je, da se nam ocene opravljenih iz-
pitov priznajo tudi doma, saj smo
si izbrali predmete, ki so relevant-
ni za naše področje študija. Študij
na Monashu je dokaj drugačen kot
doma. Manj je predavanj, več pa
se pričakuje od študentov. Pouda-
rek je na vajah, kjer večinoma raz-
pravljajo in predavajo študenti,
profesor ima zgolj vlogo povezo-
valca, mediatorja. Poleg tega je
celotna študijska materija za se-
mester že vnaprej pripravljena, z
vsemi temami in literaturo, zelo
strukturirano. Takšen pristop, ki je
že dolgo standard v Avstraliji, se
pri nas uvaja šele preko Bolonjske
reforme visokega šolstva. Morda
najbolj konkretno razliko pred-
stavljajo ocenjevanje, izpiti. Štu-
dent ima praviloma le en izpitni
rok na predmet, dodatni roki so
odobreni izjemoma v izrednih in-
dividualnih okoliščinah. Res pa
je, da izpit ponavadi predstavlja le
okoli 30 do 40 odstotkov ocene,
saj že med semestrom opraviš

večino obveznosti preko predsta-
vitev in debat na vajah, esejev,
skupinskih nalog itd.”
Ste pridobili veliko novih izkušenj?

”Nemogoče je izmeriti ali opisa-
ti vrednost takšne izkušnje. Med
izmenjavo sem se nekajkrat znašel
tisoč kilometrov stran od katere
koli poznane osebe. Kljub temu
da smo bili v Avstraliji štirje Slo-
venci, smo zaradi različnih inte-
resov včasih potovali in raziskovali
kontinent tudi posebej, s študenti,
prijatelji, ki smo jih spoznali v
Avstraliji. Že samo Monash uni-
verza ima vsak semester okrog
300 študentov na izmenjavi, kar
pomeni nova poznanstva iz celega
sveta. Sedaj imam stike z ljudmi
iz vseh kontinentov (razen An-
tarktike). Moje mnenje je, da je 
izkušnja popolnoma drugačne de-
žele, nove kulture in neomejene
samostojnosti vredna mnogo več
kot samo znanje, ki sem ga osvo-
jil. Še ena izkušnja, ki jo moram
izpostaviti, je, ko sem se naučil
deskati na valovih. Občutek, ko
prvič vstaneš na deski, je težko
opisati. Ena stvar je gotova, po pr-
vem valu želiš le še ujeti naslednji
val. In naslednji ... za mnoge po-
stane to del življenja.”

Kje ste bili nastanjeni? 
”Stanoval sem v študentskem

domu Richardson na kampusu
univerze. Kampus je lahko popol-
noma samozadostna enota z bari,
trgovinami, restavracijami, banka-
mi, pošto, fakultetami, študent-
skim naseljem itd. Že po velikosti
predstavlja manjše mesto, saj je
20 minut hoje iz ene strani kam-
pusa na drugo. Na kampusu živi
okrog tisoč študentov v petih 
domovih.”
Ste imali kaj časa za oglede zna-
menitosti?

”Seveda. Časa je vedno dovolj,
le vzeti si ga moraš. Potoval sem
večinoma med vikendi, veliko-
nočnimi počitnicami in med izpit-
nim obdobjem, saj je bilo časa 
za študij na pretek. Poleg obsežne-
ga raziskovanja Melbourna sem
prepotoval večji del Avstralije, 
od Sydneyja na jugo-vzhodu, do
Cairnsa z deževnim gozdom in
koralnim grebenom v severni, trop-
ski Avstraliji, do Alice Springsa v
centralni, puščavski Avstraliji, do
Pertha, na skrajnem zahodu. Veči-
noma smo potovali z letalom, saj
nisem imel dovolj časa, da bi ne-
skončna prostranstva Avstralije
prepotoval z vlakom ali avtom.”
Kakšna je Avstralija?

”Kontinent je izredno raznolik.
Narava predstavlja neskončen vir
raziskovanja: od rdečih peščenih
sipin centralne puščave, do trop-
skega gozda na severu, neskonč-
nih plaž ... Ravno ta neverjetna
raznolikost me vleče nazaj, v nova
doživetja. Ljudje so precej dru-
gačni kot v Sloveniji. Po mojih iz-
kušnjah so bolj odprti, dostopni,
komunikativni, sporščeni. Opazil
sem tudi, da so ljudje praviloma
bolj zadovoljni. Avstralski način
življenja ima vsekakor svoj čar.”
Za konec me zanimajo še vaši
načrti glede študija v prihodnje?

”Kot absolvent imam najprej v
načrtu napisati diplomsko nalogo.
Medtem nameravam v okviru fa-
kultete pomagati naslednji gene-
raciji študentov, ki odhaja na iz-
menjavo. V prihodnosti pa morda
odidem na novo izmenjavo v okvi-
ru podiplomskega študija. Sedaj
vidim, da mi gredo tovrstni izzivi
dobro od rok.”  Maja Bertoncelj, 

foto: arhiv Luka Petača

Študiral v Avstraliji
Luka Petač iz Goričan pri Medvodah, 22-letni študent Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, je
bil kot študent četrtega letnika univerzitetnega programa Varstvoslovje na študentski izmenjavi v Avstraliji.
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PRODAJA, MONTAŽA,
SERVIS OLJNIH IN 
PLINSKIH GORILCEV

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

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

Luka Petač pred Ulurujem (Ayers Rock), centralna Avstralija

Wilson’s Promontory, narodni park, najjužnejši del kontinentalne Avstralije



UÈENCI, DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

teèaj dan ura zaèetek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

ura zaèetekteèaj dan

ODRASLI (intenzivni teèaji)

ura zaèetekteèaj dan

èetrtek
èetrtek
ponedeljek
èetrtek

torek

èetrtek

16.40 - 17.25
16.30 - 17.15
17.30 - 18.45
17.30 - 18.45

17.15 - 18.45

5., 6. razred
7., 8. razred
8., 9. razred
1. letnik

3. letnik
priprava
na maturo torek

18. 9. 2008
25. 9. 2008
15. 9. 2008
18. 9. 2008

23. 9. 2008
18. 9. 2008
7. 10. 2008

UÈENCI (zaèetniki)

torek
torek
èetrtek
petek

torek
torek
èetrtek
sreda

ponedeljek
ponedeljek
sreda
èetrtek

ponedeljek
torek
èetrtek
èetrtek

ponedeljek

sreda
sreda

torek
ponedeljek
torek
sreda
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torek

torek
èetrtek

torek

sreda

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
16.00 - 18.00

08.00 - 10.00
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

17.00 - 19.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

16.30 - 17.15

16.30 - 17.15

23. 9. 2008
23. 9. 2008
25. 9. 2008
3. 10. 2008

23. 9. 2008
23. 9. 2008
18. 9. 2008
1. 10. 2008

15. 9. 2008
15. 9. 2008
24. 9. 2008
2. 10. 2008

15. 9. 2008
30. 9. 2008
25. 9. 2008
18. 9. 2008

29. 9. 2008

24. 9. 2008
24. 9. 2008

30. 9. 2008
29. 9. 2008
7. 10. 2008

1. 10. 2008
7. 10. 2008

7. 10. 2008

7. 10. 2008

9. 10. 2008

23. 9. 2008

24. 9. 2008

sreda 24. 9. 2008

ponedeljek 10.00 - 11.30 6. 10. 2008

UPOKOJENCI

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

6. stopnja

priprava na izpit
konverzacija
poslovni
obnovitveni

slovnica

zaèetni

nadaljevalni 1

nadaljevalni 2

predšolski

1., 2. razred

3., 4. razred

nadaljevalni 4

08.00 - 10.00

19.00 - 21.00

èetrtek 19.00 - 21.00 25. 9. 20087. stopnja

sreda 19.00 - 21.00 8. 10. 2008

petek 18.00 - 20.00 3. 10. 2008

torek
petek

19.00 - 21.00
18.00 - 20.00

7. 10. 2008
10. 10. 2008

sreda 19.00 - 21.00 8. 10. 2008

ponedeljek 16.40 - 17.25 25. 9. 2008

sreda 17.15 - 18.452. letnik 17. 9. 2008

17.15 - 18.45
17.15 - 18.45

1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
4. stopnja

3., 4. razred
5., 6. razred
7., 8. razred

1. letnik

2. letnik

3. letnik

priprava
na maturo

torek
sreda
torek
èetrtek

sreda
sreda
èetrtek

ponedeljek

sreda

torek

sreda

19.00 - 21.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

15.45 - 16.30
16.30 - 17.15
15.45 - 16.30

17.15 - 18.45

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura

1., 2. razred
èetrtek 16.30 - 17.15predšolski,

17.15 - 18.45

17.15 - 18.45

17.15 - 18.45

30. 9. 2008
1. 10. 2008
7. 10. 2008
9. 10. 2008

1. 10. 2008
1. 10. 2008
2. 10. 2008

6. 10. 2008

1. 10. 2008

30. 9. 2008

8. 10. 2008

zaèetek

2. 10. 2008

9. razred, dijaki ponedeljek 17.15 - 18.45 6. 10. 2008

22. 9. 2008
23. 9. 2008
25. 9. 2008
3. 10. 2008

16. 9. 2008
16. 9. 2008
25. 9. 2008
26. 9. 2008

23. 9. 2008
17. 9. 2008
17. 9. 2008

22. 9. 2008
15. 9. 2008

29. 9. 2008

2. 10. 2008

3. 10. 2008

9. 10. 2008

9. 10. 2008
23. 9. 2008
17. 9. 2008

9. 10. 2008

6. 10. 2008
8. 10. 2008

23. 9. 2008

16. 9. 2008

25. 9. 2008

24. 9. 2008

30. 9. 2008

26. 9. 2008

16. 9. 2008

24. 9. 2008

24. 9. 200817.15 - 18.45

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

UPOKOJENCI

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
18.00 - 20.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00
17.00 - 19.00
16.00 - 18.00

17.00 - 19.00
08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

08.00 - 10.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

18.00 - 20.00

16.00 - 18.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

17.00 - 19.00
19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

17.15 - 18.00

16.30 - 17.15

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00
22. 9. 2008

18.00 - 18.45

17.15 - 18.45

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

6. stopnja

7. stopnja
30 urni I
30 urni II
poslovni/
konverzacija

priprava na izpit
obnovitveni

slovnica

zaèetni
nadaljevalni

1., 2. razred
3., 4. razred

7., 8. razred

1. letnik

ponedeljek
torek

petek

torek
torek
èetrtek
petek

torek
sreda
sreda

ponedeljek
ponedeljek

ponedeljek

ponedeljek

èetrtek
petek
petek
èetrtek

èetrtek
torek
sreda

èetrtek

ponedeljek
sreda

torek

torek

èetrtek

sreda

sreda

torek

predšolski,

5., 6. razred torek

sreda

17.15 - 18.45 18. 9. 20082. letnik èetrtek
17.30 - 19.00 26. 9. 2008

26. 9. 2008
3. letnik
priprava na maturo

petek

petek

08.00 - 10.00

2. 10. 200819.00 - 21.00èetrtek

9. razred, dijaki

8. 10. 200819.00 - 21.00sreda

4. 10. 2008
6. 10. 2008

10.00 - 12.00
19.00 - 21.00

sobota
ponedeljek

2. 10. 2008
27. 9. 2008

19.00 - 21.00
09.00 - 11.00

èetrtek
sobota

2. 10. 200819.00 - 21.00èetrtek

25. 9. 200819.00 - 21.00èetrtek

27. 9. 200809.00 - 11.00sobota

14.30 - 16.00petek
18.00 - 19.30petek

26. 9. 2008
3. 10. 2008

26. 9. 200814.30 - 16.00petek
3. 10. 200818.00 - 19.30petek

16.30 - 17.15

16.00 - 17.30

1. stopnja

èetrtek



ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

italijanski, ruski, španski in madžarski jezik

– pisno prevajanje iz tujega v slovenski jezik

– lektoriranje

– pisno prevajanje besedil v angleški, nemški, francoski,

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

teèaj ura zaèetekdan

Pouk bo v prostorih OŠ Škofja Loka - Mesto.

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

torek
sreda

ponedeljek

ponedeljek

sreda

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

torek

predšolski, ponedeljek

3., 4., 5. razred

6., 7., 8. razred

9. razred, dijaki

torek

ponedeljek

ponedeljek

1., 2. razred

5. stopnja èetrtek

ura zaèetek

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

30. 9. 2008
1. 10. 2008

29. 9. 2008

29. 9. 2008

8. 10. 2008

17.00 - 19.00 30. 9. 2008

15.30 - 16.15 6. 10. 2008

16.15 - 17.00

16.15 - 17.00

15.00 - 16.15

7. 10. 2008

6. 10. 2008

6. 10. 2008

19.00 - 21.00 9. 10. 2008

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

konverzacija

zaèetni

predšolski,

6., 7., 8. razred

9. razred, dijaki

torek
petek
petek

torek
èetrtek

èetrtek

èetrtek

petek

petek

petek

èetrtek

torek

petek

UÈENCI, DIJAKI (zaèetniki)

UPOKOJENCI

èetrtek

1., 2. razred

3., 4., 5. razred torek

19.00 - 21.00
08.00 - 10.00
16.00 - 18.00

17.00 - 19.00
08.00 - 10.00

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

18.00 - 20.00

20.00 - 21.30

10.00 - 11.30

15.30 - 16.15

16.15 - 17.00

14.30 - 16.00

23. 9. 2008
26. 9. 2008
26. 9. 2008

23. 9. 2008
25. 9. 2008

18. 9. 2008

18. 9. 2008

26. 9. 2008

3. 10. 2008

3. 10. 2008

2. 10. 2008

7. 10. 2008

26. 9. 2008

19.00 - .0021 9. 10. 2008

15.30 - 16.15 7. 10. 2008

8. stopnja torek 08.00 - 10.00 23. 9. 2008

èetrtek 19.00 - 21.00 9. 10. 2008

petek 14.00 - 16.00 26. 9. 2008

ODRASLI (intenzivni teèaji)

zaèetek

1. stopnja

priprava na maturo

sreda

sreda

19.00 - 21.00 8. 10. 2008

8. 10. 2008

teèaj zaèetek

zaèetni - 20 ur

(Windows, Word)

nadaljevalni - 20 ur

(Word)

Excel - 20 ur

Power Point - 6 ur

ponedeljek,

sreda

torek,

èetrtek

ponedeljek,

sreda

torek,

èetrtek

torek,

èetrtek

petek

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 20.00

17.00 - 19.30

29. 9. 2008

14. 10. 2008

20. 10. 2008

11. 11. 2008

7. 10. 2008

10. 10. 2008

DIJAKI (utrjevanje šolske snovi)

teèaj ura zaèetek

mozaik ( 20 ur )

nakit ( 10 ur )

risanje ( 20ur )

keramika ( 20 ur )

slikanje ( 20 ur )

/uèenci, dijaki/

slikanje ( 20 ur )
/odrasli/

klekljanje ( 20 ur )

poslikava stekla,

svile, porcelana

( 20 ur )

sreda

petek

ponedeljek

torek

torek

sreda

torek

18.00 - 20.30

17.00 - 18.30

18.00 - 20.30

18.00 - 20.30

17.00 - 19.00

18.00 - 20.30

18.00 - 20.30

8. 10. 2008

10. 10. 2008

6. 10. 2008

7. 10. 2008

7. 10. 2008

8. 10. 2008

7. 10. 2008

1. stopnja

2. stopnja

sreda

ponedeljek

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

8. 10. 2008

6. 10. 2008

3. stopnja sreda 17.00 - 19.00 8. 10. 2008

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

19.00 - 21.00 9. 10. 20081. stopnja èetrtek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj dan ura zaèetek

19.00 - 21.00 7. 10. 20081. stopnja torek

ODRASLI (intenzivni teèaji)

teèaj zaèetek

19.00 - 21.00 9. 10. 20081. stopnja èetrtek

ura

priprava na maturo ponedeljek 17.15 - 18.45 6. 10. 2008

ponedeljek 18.00 - 20.30 6. 10. 2008

teèaj dan ura

17.15 - 18.45

dan

dan

dan ura

fotografija ( 10 ur ) èetrtek 18.00 - 20.30 9. 10. 2008

glasbena delavnica petek 17.00 - 19.00 10. 10. 2008
( 10 ali 20 ur )

dramska delavnica sreda 17.00 - 19.00 8. 10. 2008
( 10 ali 20 ur )
/uèenci, dijaki/

dramska delavnica sreda 19.00 - 21.00 8. 10. 2008
( 10 ali 20 ur )
/odrasli/

plesna delavnica petek 16.00 - 18.00 10. 10. 2008
/uèenci, dijaki/

plesna delavnica petek 18.00 - 20.00 10. 10. 2008
/odrasli/
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Oglasi

d.o.o.
Avtoelektrika in avtomehanika

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

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

■ Diagnostika vseh 
tipov vozil!

■ Avtoservis

■ Bosch servis!

Servis  klimatskih  naprav

Tudi 
učenje je lahko 

prijetno
Priročnik za samostojno učenje

Knjiga stane: 

10.43€

za naročnike Gorenjskega glasa
20% popusta.

naročanje na telefon: 04 201 42 41,  
e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

ELEKTROTEHNIČNA TRGOVINA

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

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

V mesecu septembru 10-15% popust na razstavne eksponate.

Obiščite nas v naši novi prodajalni na 
Gorenjski cesti 50 a (poleg rondoja)
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NAKLADALNIKI 
MUSTANG

Idealen nakladalnik za vašo kmetijo!

ZASTOPA IN PRODAJA:
Marijan Fujan, s. p., tel.: 040/225 086

UGODNE CENE, VISOKA KAKOVOST.
POKLIČITE IN SE PREPRIČAJTE!
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Ladja - Janez Mihovec z Ladje je bil v So-
točju pred leti predstavljen kot modelar. Tokrat
predstavljamo njegovo izkušnjo z gora. Dvaj-
set let si je želel osvojiti Ararat, s 5137 metri
nadmorske višine najvišji vrh Turčije, in želja se
mu je izpolnila. Na pot se je dobro pripravil.
Poskbel je tudi za podrobnosti, na katere mar-
sikdo sploh ne bi pomislil. S seboj je na primer
vzel celo medvoško zastavo, s katero se je slikal
prav na vrhu. Bil je eden izmed devetih članov
odprave, edini Medvoščan. Na pot so šli s kom-
bijem, v eno smer prevozili 3500 kilometrov.

”Odločitev za Ararat je bila zelo enostavna.
Pred dvajsetimi leti sem bil v vzhodni Turčiji,
ravno v tem kurdskem gnezdu pod Araratom.
Človek ne more mimo te visoke gore, pod
katero so pobočja lavinih polj. Ararat je namreč
vulkan, zadnjih 200, 250 metrov prekrit z lede-
no kapo. To območje je nabito z zgodovino, s
katero sem skorajda obseden. Že v svetem pis-
mu piše, da je tu pristal Noe s svojo barko. V
vsakem pogledu je bil Ararat zame prava vaba,”
je pogovor začel Janez Mihovec, ter nadaljeval:
”Po hribih hodim že celo življenje, nikoli pa se
nisem ukvarjal s pravim alpinizmom. Zame je
bil Ararat nekaj takega kot za alpiniste osemti-
sočak, tisti rob, do katerega še lahko grem. To je
moja najvišja osvojena gora doslej. Pred tem
sem večinoma hodil po centralnih Alpah.”

Na Ararat se je seveda pripravljal tudi kondi-
cijsko. Še več je hodil v hribe in tekel. ”Pot ni
tako nevarna. Ni pa nobene primerjave s sloven-
skimi hribi. Tam ni bilo nič markacij, če ne bi
imeli vodnika, bi ob številnih kolovozih, ki pel-
jejo do tabora, težko našli pravega. Praktično je
to nemogoče. Naš vodnik je bil Kurd, najeli pa
smo tudi konja, ki je nosil naše stvari. S konjem
smo startali na višini 2000 metrov. Z nami je šel
do višine 4200 metrov, naprej smo šli sami z
vodnikom. Za pot na Ararat smo potrebovali tri
dni, nazaj smo bili v enem dnevu,” je pojasnil
Mihovec, ter dodal, da so razmere na tistem ob-
močju, kar se varnosti tiče, vedno prob-
lematične: ”Mi smo bili tam v sredini junija,

sredi julija so ugrabili tri Nemce. Človek nikoli
ne ve.”

Goro je osvojil. ”Naredil sem vse, da bi prišel
gor. Nisem pa imel več veliko rezerve. Nekaj sto
metrov višje bi še zmogel, več pa ne, predvsem

zaradi višine in izčrpanosti. To je bila zame ne-
pozabna izkušnja. Lahko bi rekel zmagoslavno
lep občutek,” je zaključil Mihovec. 

Maja Bertoncelj, 
foto: arhiv Janeza Mihovca

Ararat je bil zanj prava vaba
Janez Mihovec z Ladje si je dvajset let želel, da bi osvojil Ararat, najvišji vrh Turčije. Želja se mu je poleti

izpolnila. Po vrnitvi je dejal: ”To je zmagoslavno lep občutek.” 

PICERIJA IN ŠPAGETERIJA

HARLEKIN
(PR’KRAL) NA VERJU

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

☎ 0011//336622  1122  2200
PRIDI, POKUSI IN SPOZNAJ,

DA PICERIJA HARLEKIN JE NAJ, NAJ ...
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Janez Mihovec (levo) na vrhu Ararata z medvoško zastavo Pot z Ararata

Aratat je s 5137 m najvišji vrh Turčije.
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Ljudje in dogodki

Medvode - Ribiška družine Medvode vsako
leto za svoje člane in prijatelje ob svojem rib-
niku v Šmartnem pod Šmarno Goro pripravi
piknik, na katerem se srečajo in poklepetajo,
svojo lakoto pa potešijo z na žaru pečenimi ri-
bami. 

Več kot dvesto članov ribiške družine skrbi
za medvoški ribiški okoliš, ki vključuje reko
Savo od hidroelektrarne Medvode do tacen-
skega mostu, reko Soro od Goričan do sotoč-
ja, potok Maverščico ter šest gojitvenih poto-
kov. Vanje vlagajo ribe in jih po enem ali
dveh letih, ko se že naučijo najti hrano in se
po potrebi skriti, prenesejo v Soro ali Savo,
kar od njih zahteva ribiško-gojitveni načrt.
Vlagajo potočne postrvi, šarenke in lipane ter
sulce, ki so v slovenskih vodah varovane ribe.
Največjega sulca v državi, ki je v dolžino me-
ril 136 centimetrov, so ujeli prav v delu Save,
za katerega skrbi ribiška družina Medvode. 

Stvari tudi v ribištvu niso rožnate. ”V pri-
hodnje nas poleg običajnih stroškov čaka še
plačilo koncesnine, ki jo je uvedla država,”
pravi Jožef Simerl, predsednik ribiške druži-
ne Medvode. Žal se tudi tu stvari vrtijo okrog
denarja, saj po zakonih in pravilnikih ribiška

družina sredstva za svoje delo dobiva le iz na-
slova članarine ter prodaje ribolovnih dovolil-
nic. Dolžni so skrbeti za to, da reke ostanejo
žive in za to potrebujejo denar, ribiči pa se od-

pravljajo lovit vse manj pogosto, ker jim za to
ob modernem načinu življenja ne ostane več
veliko časa.  

Peter Košenina

Reke morajo ostati žive
Ribiška družina Medvode skrbi za reki Savo in Soro ter potok Maverščico.

Novi smleški župnik Tomaž Nagode je službo nastopil v petek, 1. av-
gusta, uradno pa ga je arhidiakon Anton Slabe umestil v nedeljo, 3. av-
gusta. Bila je lepa slovesnost in hitro je bilo čutiti, da je s farani našel
duhovni stik. Razveselili so se njegove prijaznosti in šegavosti, ki jo je
pokazal tudi med mašo. 

Rojen je bil leta 1945 v Trnovem v Ljubljani. Kot otrok je ministriral.
Po osnovni šoli se je vpisal na viško gimnazijo. Hodil je tudi v glas-
beno šolo: devet let se je učil klavir. Obnašal se je takratnim razmeram
primerno - tega, da bo odšel v bogoslovje, ker misli postati duhovnik,
ni razglašal. Marsikdo je bil potem zelo presenečen; vojaško poveljst-
vo pa je ukrepalo kot običajno v takih primerih: poslalo ga je v ”pro-
letersko brdsko pešadijo” v Nikšić - takrat kazenski bataljon. Vojaki so
tam zelo trpeli, med njimi so bili tudi kriminalci po prestani kazni. Leta
1970 je imel v Trnovem novo mašo. Nastavljen je bil za prefekta v bo-
goslovju in hkrati za kaplana na Ježici. Kot bogoslovec je večkrat v
stolnici igral orgle in nekoč ga je slišal profesor na glasbeni akademiji
Hubert Bergant. Tako mu je bilo njegovo igranje všeč, da ga je povabil,
naj bo njegov učenec. In Tomaž Nagode je končal tudi akademijo.
Kmalu po ustanovitvi Orglarske šole je začel poučevati tudi tam.

Z Ježice je 1. januarja 1976 odšel v Stožice in postal prvi župnik
tamkajšnje novoustanovljene župnije sv. Jurija. Imeli so čisto majhno
cerkev, zato so si zelo želeli, da bi lahko zgradili novo. To je bil takrat
velik podvig, vendar je župniku po vztrajnem ”sitnarjenju” pri oblasteh
uspelo dobiti zemljišče in vse dokumente, da so lahko začeli graditi. Za
gradnjo so si izbrali geslo iz Psalma 127: ”Če Gospod ne zida hiše, se
zaman trudijo njeni zidarji.” Temeljni kamen je pokojni nadškof Aloj-
zij Šuštar blagoslovil leta 1992, novo dograjeno cerkev pa je posvetil
takrat še pomožni škof Alojz Uran leta 1994. 

Gradnjo so spremljali mnogi zapleti; ves ta napor ga je utrudil, kaza-
ti so se začele tudi zdravstvene težave in zaželel si je spremembe. Za-
prosil je za premestitev. Nadškof mu je ponudil župnijo Smlednik in z
veseljem jo je sprejel ...                                        Marjeta Žebovec

Jožef Simerl, predsednik Ribiške družine Medvode

Smlednik ima novega župnika
Po šestnajstih letih službovanja se je poslovil dosedanji župnik Rafko Kralj, prišel pa je 

Tomaž Nagode, župnik iz Stožic.



Mladi
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Sora, Pirniče - Zadnja dva avgustovska ted-
na so se otroci zbirali na oratorijih v župnijah
Sora in Pirniče. Sorški oratorij je bil dolg šest
dni, pirniški štiri, na obeh pa se je vsak dan
zbiralo več kot sto otrok. 

Dneve so začenjali z dvigovanjem zastave in
petjem himne, nato sta sledili molitev in igra.
Slednja je vsak dan razkrila nekaj več iz živ-

ljenja apostola Pavla, ki je bilo ves teden rdeča
nit dogajanja. Sledilo je delo po skupinah ter
delavnice, kjer so otroci pod vodstvom anima-
torjev pokazali veliko mero spretnosti pri izde-
lovanju različnih izdelkov iz volne, papirja,
lesa. Zatem so bile na vrsti igre in pevske vaje,
dan pa so zaključili s himno in spuščanjem za-
stave. Pirniški otroci so enega od dni izkoristili

za vzpon na Šmarno Goro, sorški pa za obisk
primorskega gradu Socerb in kopanjem v mor-
ju. Dolgčas jim ni bilo in vsi po vrsti so zatrje-
vali, da jim je bilo zelo všeč in da prihodnje
leto spet pridejo. Oratoriji otrokom vsako leto
nudijo kakovostno preživljanje prostega časa, a
predstavljajo tudi precejšen organizacijski za-
logaj.                                    Peter Košenina

Teden z apostolom Pavlom
Oratorijev v Sori in Pirničah se je udeležilo več kot dvesto otrok.

V Sori so otroci na zaključek oratorija pripeljali starše in jim pokazali svoje izdelke. Mladi kuharji so v Pirničah pripravljali kosilo zase in za svoje vrstnike. 

PREJELI SMO

Ponosni smo na vas (zahvala 
animatorjem v Smledniku)

Skupina približno 25 animatorjev je na Oratoriju v Smledniku samoinicia-
tivno skrbela za naših 85 otrok celih šest dni. To pomeni, da je vsaj 60 do-
mov in 120 staršev (iz nekaterih družin je bilo namreč po več otrok) cel te-
den živela brez skrbi za varstvo, hrano in ukvarjanje z našimi otroki. Nekdo
se je torej namesto nas, staršev ali naših bližnjih, ki prevzemajo skrb v času
naše službe, z našimi otroki pogovarjal, se z njimi igral in veselil na travna-
tem dvorišču, v kulturnem domu ali v eni od delavnic, jih mimogrede česa
tudi naučil, jim z zgledom pokazal primerno vedenje ali pa na posamezniku
primeren način obvladal moteče vedenje, postregel dobro hrano ter poskrbel
za pomivanje skled, pospravljanje gradiv in priprave za naslednji dan. Rada
bi se torej kot mama iskreno zahvalila vsem, ki so to omogočili, predvsem pa
našim mladim, torej omenjenim animatorjem. Za čas, za znanje in posredo-
vane vrednote, za priprave - torej za igrico, opremo in usklajevanja s sode-
lujočimi in lokalnimi sponzorji, predvsem pa za obvladano razposajenost, ki
ste jo tako prinesli v naše domove in še traja. Tako bogata kombinacija po-
gosto niti doma ni na voljo, čeprav si zanjo vsaj nekateri prizadevamo. Otro-
ci so se radi odzvali, nihče ni nergal nad vašimi omejitvami. Dobrodošla no-
vost - sobotni piknik za starše in tokrat skromnejše nedeljske predstavitve so
bile priložnost, da smo se (še bolje) spoznali in se spet nekaj naučili - namreč
stopanja na oder, čemur se tudi odrasli radi izognemo. Morda prav zato pi-
šem sama, sicer globoko gotova, da podobno čutijo mnogi starši in domači-
ni. Hvala vam, naši mladi. Veliko zmorete in niste le nesebični, ampak pre-
sneto dobri. Odvrnili ste od dolgčasa, ki ga premnogi zapolnjujejo s pasiv-
nim opazovanjem ekranov, s čimer odplavljajo domače vrednote in možnost
oblikovanja kakovostne osebnosti. Pokazali ste zelo jasno, da za žar v očeh
nista pomemben denar in kupljena stvar, ampak druge stvari ... tisto torej, če-
sar ni mogoče kupiti in za kar moramo sami v sebi venomer skrbeti. Nismo
zaman ponosni na vas, le da vam vse preredko to tudi povemo. Pa naj bo to
tokrat javno.          Nevenka Bogataj

Na baletnem seminarju 42 mladih
Naklo - V organizaciji Baletne šole Stevens je v Naklem v prvi

polovici avgusta potekal šesti Gorenjski baletni seminar.
Udeležilo se ga je 42 mladih plesalk in plesalcev, starih od 11 do
23 let, iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Razporejeni so bili v tri
skupine in po štiri do pet ur dnevno vadili pod budnim očesom
treh plesalcev. Olga Andreeeva, solistka v SNG Opera in balet
Ljubljana, je na seminarju sodelovala drugo leto zapored. Pouče-
vala je vaje na konicah prstov in variacije. Andrew Stevens je
vodil pouk pas de deux-a ter moške variacije, medtem ko je
repertoar in klasični baletni pouk poučevala Nena Vrhovec
Stevens. Za spremljavo je poskrbela zelo dobra pianistka Nataša
Vester. ”Kvaliteta na seminarju je vsako leto na višjem nivoju.
Ker se ga udeležijo plesalci različnih šol, se tako srečajo med se-
boj različni načini dela, poučevanja, učenci različnih šol se med
seboj spoznajo, zato vsak udeleženec tukaj dobi še dodatne
izkušnje,” je povedala Nena Vrhovec Stevens. Zadnji dan semi-
narja so imeli dan odprtih vrat s predstavitvijo poletnega balet-
nega seminarja.                             M. B., foto: Gorazd Kavčič

Med udeleženci baletnega seminarja so bile tudi Medvoščanke. 
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PRODAJA, MONTAŽA, SERVIS OLJNIH
IN PLINSKIH GORILCEV
Ileršič Marjan s.p.
Zg. Pirniče 91/i
Tel./fax: 01/362-31-78
GSM: 041/630 294
e-pošta: ilersic-sp@siol.net

Pooblaščeni servis za prodajo, montažo, zagon 
in vzdrževanje ogrevalne tehnike Buderus.

Buderus

Medvode - Risane animacije so bile tudi
letos glavna tema poletnih ustvarjalnic, ki so
za otroke med 7. in 15. letom starosti vsak dan
od 18. do 29. avgusta med 10. in 15. uro
potekale v organizaciji Društva Mladinski kul-
turni center Medvode. Bile so brezplačne, zato
ne preseneča odziv otrok. Letošnjih ustvarjal-
nic se jih je udeležilo okrog 25, kar je največ
doslej. Zanimanja je bilo še več, a so okrog 15
otrok morali zaradi prostorske stiske zavrniti. 

Skozi dva tedna se je prepletalo in ustvarjalno
dopolnjevalo risanje stripovskih junakov, izdela-
va čisto pravih risank, otroci pa so eno noč pres-
pali v šotorih na Dobravi Zbiljskega jezera.
Celotno dogajanje in produkcijo ustvarjalnic so
staršem in javnosti predstavili na zaključni
prireditvi. Ustvarjali so pod vodstvom štirih
mentorjev: Petra Gabra, Renate Grmovšek, An-
dreje Eržen in Katje Škorič, ki so otroke skušali
čimbolj animirati, jih spodbujati h kreativnosti.
”Nastalo je veliko kratkih risanih animacij, ki so
kar posrečene. Animacije smo tokrat izdelovali
tretjič in večina tistih, ki se je udeležila prvih
dveh delavnic animacije, je prišla tudi tokrat.
Viden je napredek, čeprav to tukaj ni najbolj
pomembno. V prvi vrsti gre za druženje, za
zabavo,” je povedal Peter Gaber, medtem ko je
Andreja Eržen dodala, da je animacija za
otroke super stvar. 

Nad izdelovanjem risanih animacij so bili
otroci navdušeni, v spominu pa jim bo ostalo
tudi taborjenje ob Zbiljskem jezeru. ”To je bila
za otroke dobra izkušnja. Pripravili smo jim

presenečenje. Obiskal jih je namreč zbiljski
trol. Na začetku so se ga kar malce bali,” pa je
o tej izkušnji povedal Gaber.

Maja Bertoncelj 

Otroci na poletnih ustvarjalnicah
Za brezplačne poletne ustvarjalnice - preganjalke dolgčasa, ki so potekale v organizaciji Društva Mladinski

kulturni center Medvode, je bilo več zanimanja kot prostih mest. Udeležilo se jih je okrog 25 otrok. 

Poletne ustvarjalnice so med otroki vse bolj priljubljene. 

www.gorenjskiglas.si

Medvode - Po koncu poletnih ustvarjalnic smo se pogovarjali z
Natašo Pust, predsednico Društva MKC Medvode, ki je strnila nekaj
opažanj, ter za prihodnje ustvarjalnice napovedala nekaj sprememb:
”Že tretje leto opažamo, da nekateri otroci prihajajo k nam zgolj v
varstvo, medtem ko je osrednji cilj naših ustvarjalnic ustvarjanje in
izražanje otrok skozi risbo, risane animacije ter skozi druga umetniš-
ka izrazna sredstva. Drugo letošnje opažanje pa je bilo, da smo zara-
di velikega števila osnovnošolskih otrok prve in druge triade premalo

ustrezne pozornosti namenili prijavljenim mladostnikom (12 - 14 let),
zato želimo že prihodnje leto pripraviti poseben projekt za starejše
udeležence, ki so naša primarna ciljna skupina. Z mentorji ustvarjal-
nic smo že analizirali letošnjo izkušnjo, rezultate ter učinke projekta
in na podlagi le- teh se bomo dokončno odločili za koncept ustvarjal-
nic v naslednjem letu. Tako krasne, izvirne in edinstvene animacije,
kot so jih otroci ustvarili na delavnicah, nam nalagajo odgovornost, da
to področje izražanja razvijamo tudi naprej.”          Maja Bertoncelj

Več pozornosti mladostnikom
Nataša Pust, predsednica Društva MKC Medvode: ”Pri konceptu ustvarjalnic bodo 

v prihodnjem letu spremembe.” 
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Sp. Senica - Po dveh prestavitvah zaradi slabega vremena jim je na
Senici vendarle uspelo pripraviti jubilejno Hokejsko noč, na kateri so
za zabavo skrbeli Veseli Gorenjci. ”Hokejska noč je bila osrednja do-
mača prireditev ob 20. obletnici kluba. Za letos pripravljamo še
akademijo, kjer bomo predstavili film HK Jelen v Kanadi, ki ga
pripravlja TV Medvode,” je povedal Staš Kalan, predsednik HK Je-
len, ter dodal: ”Za nami je zelo uspešno hokejsko leto, v katerem smo
nastopili na svetovnem veteranskem pokalu. Videti Kanado, deželo
hokeja, je izjemno in nepozabno. Vsi že komaj čakamo, da se začne
nova sezona.” 

Tekmovanja v Nočni hokejski ligi se začenjajo prihodnji teden, Je-
lene prva tekma čaka v četrtek, 18. septembra, ko se bodo pomerili z
ekipo AMSO Medvode. ”Predstavili se bomo v isti postavi kot lani.
Priključilo se nam je še nekaj mladih fantov. Poleg igranja v ligi, kjer
je naš cilj končati na sredini lestvice, se bomo udeležili še turnirja v
Avstriji ter odšli na priprave na Češko. Sezona bo kar pestra in za-
nimiva,” je pojasnil Kalan.                                      Maja Bertoncelj, 

foto: Peter Košenina

Hokejisti z Veselimi Gorenjci
Hokejska noč je bila osrednja domača prireditev ob praznovanju 20-letnice HK Jelen. 

Prva tekma na ledu Jelene čaka prihodnji teden. 

Obiskovalci Hokejske noči so zaplesali po taktih Veselih Gorenjcev.

Sp. Senica - Na Senici so v organizaciji tam-
kajšnjega KUD Fran Saleški Finžgar osmo
leto zapored organizirali tekmovanje v igranju
na diatonično harmoniko ”Vesela harmonika
Senica 2008”. Bila je rekordna, in to v dveh
pogledih: zaradi slabega vremena so jo morali
kar dvakrat prestaviti, nastopilo pa je 31 tek-
movalcev, kar je največ doslej. 

Tekmovalci so bili letos razvrščeni v štiri sta-
rostne skupine, lani v dve. ”Naredili smo po-
dobno kot v Besnici. Sprememba se je pokaza-
la kot dobra in štiri starostne skupine bodo tudi
v prihodnje. Nad prikazanim znanjem nastopa-
jočih sem navdušen. Vsako leto pride več mla-
dih, tako da se za prihodnost tega inštrumenta
ni bati,” je bil zadovoljen domačin Roman Te-
hovnik, vodja tekmovanja. Ocenjevalna komi-
sija v sestavi predsednik Zvone Richter ter čla-
na Vinko Avguštin in Milan Lavtar je ocenje-
vala ritem, tehniko in dinamiko igranja. Med
najmlajšimi harmonikarji letnika 1996 in mlaj-
ši je bil najboljši Tilen Ržen z Loga nad Škof-
jo Loko, za katerega je bila to sploh prva zma-
ga. Harmoniko igra tri leta, igrata jo tudi nje-
gov brat in oče. V skupini letnika 1992 - 1995
je največ točk zbral Tomaž Pustotnik iz Kraš-
nje pri Lukovici, ki je sicer že vajen zmag.
Harmoniko igra šest let, navdušil ga je oče. Na
vprašanje, kako je kot harmonikar sprejet med
sošolci, pa je dejal, da je tudi njim harmonika
kar všečen inštrument, da zato ni predmet spo-
tike in da nanjo zaigra tudi v šoli. Med letniki
1963 - 1991 je bila najboljša Kristina Pahor iz
Kranja, med najstarejšimi, letniki 1962 in sta-
rejši, pa Vinko Ušeničnik iz Zg. Bitenj, ki je
na Senici nastopil tretjič. Z veseljem je sprejel

novico, da so letos za starejše harmonikarje
uvedli svojo kategorijo: ”Najbolj pomembno
za vsakega harmonikarja je, da se lahko pome-
ri v svoji starostni skupini. Star sem 75 let in se
ne morem kosati z mladimi, ki imajo gibčne
prste, se učijo v šolah, jaz sem pa samouk.
Harmoniko igram 50 let, skoraj vsak dan po
malo.” 

Predstavila se je s cigansko 
harmoniko

Skupna zmagovalka Vesele harmonike Seni-
ca 2008 je postala 16-letna Kranjčanka Kristi-
na Pahor. Komisija ji je dodelila 88 točk, eno
manj kot ob njeni zadnji zmagi na Senici pred
dvema letoma. ”Zmage nisem pričakovala, na
nobenem tekmovanju je ne pričakujem, seveda
pa nanjo upam. Predstavila sem se s skladbo
Akordion cigan, ciganska harmonika, ki ni
ravno standardna skladba. Na tekmovanju sem
jo zaigrala sploh prvič. Potrudila sem se jo od-
igrati tako kot je meni všeč, ji dala energijo,
dušo, kar zagotovo čuti tudi občinstvo,” je bila
zadovoljna Kristina Pahor, ki je letos dosegla
svoj največji uspeh: ”Na tekmovanju v kraju
blizu Udin v Italiji sem postala evropska prva-
kinja v igranju na diatonično harmoniko. To je
velik uspeh, sploh ker sem zmagala tudi abso-
lutno. Pred kratkim sem prvo nagrado osvojila
tudi na državnem ženskem tekmovanju na gra-
du Rajhenburg v Brestanici.” Odločitev komi-
sije je pojasnil predsednik Zvone Richter, kla-
rinetist v ljubljanski Operi in baletu, ki je bil na
tekmovanju na Senici prvič: ”Pri zmagovalki
nas je prepričal entuziazem, veselje, tudi virtu-
oznost, skratka delo, veliko ur igranja. Sicer pa

je treba spoštovati vsakega, ki je nastopil in v
to vložil veliko ur igranja. Tovrstna tekmovanja
se morajo razvijati še naprej.”

Nastopili so tudi občani Medvod: Stane Pla-
ninc iz Zg. Pirnič, Grega Kocjančič iz Med-
vod, Jan Maletič iz Trnovca, Klemen Kokelj
iz Sore in Urban Perme iz Rakovnika. Največ
točk je zbral Perme, ki se je predstavil v skupi-
ni 3 (letniki 1963 - 1991).

Vesela harmonika evropski prvakinji
Kranjčanka Kristina Pahor je zmagala na tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko na Senici. 

Nastopilo je 31 tekmovalcev, kar je največ doslej. 

Mlada Kristina Pahor, najboljša Evropejka na diatonič-
ni harmoniki, je komisijo in občinstvo navdušila tudi
na Senici.
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Že tradicionalno je Zbiljska noč privabila
številne obiskovalce, vendar večino po osmi
zvečer. Znana je po pestrem izboru nastopajo-
čih, med katerimi vedno najdemo glasbena
imena, ki obetajo. Letos je znova navduševala
Alya, Dadi Daz je pripeljal na oder gosta, sli-
šali smo Darusa, ki prihaja iz okolice Zagreba
in je v domovini znan kot televizijski voditelj
‘talk showa’, piše pa tudi besedila za Karmo,
Mineo, Majo. Na odru je zapel sam, pred krat-

kim pa se je udeležil tudi 12. hercegovskega
radijskega festivala. Vesele Štajerke so navdu-
šile ljubitelje domačih napevov, Saša Lendero
je ljubljenka občinstva ob treh popoldne ali de-
setih zvečer, dalmatinski lepotec Petar Grašo
(na sliki) pa je v poznih urah Zbiljske noči pri-
vabil zagotovo največ oboževalcev. Tudi
Mambo Kingsi pri ‘privlačevanju’ občinstva
niso slabi. Odtehta seveda ženski del. Njihov
svetlolasi Aleš Bartol še vedno velja za zelo

simpatičnega dečka v bendu. Za najmlajše je
bilo poskrbljeno z zabaviščnim parkom. Kot
vsako leto so tudi letos organizatorji Zbiljske
noči poleg igral postavili še vrtiljak, avtodrom,
twister. Sladkorna pena je bila različnih barv,
izjemni pa so bili čevapčiči in pleskavice. Ne-
verjetno okusni. Narejeni morda po skritem re-
ceptu sosedove stare mame. Tradicionalni og-
njemet pa daje Zbiljski noči še dodaten čar.  

Alenka Brun, foto: Tina Dokl

Na Zbilje na Graša
Gorenjska je med poletnimi počitnicami znova pokala po šivih od veselic in tradicionalnih prireditev. 

Med odmevnejšimi je bila zagotovo tradicionalna Zbiljska noč, ki je bila tokrat že petinpetdesetič.

V PC Medvodah na ”Klancu” smo za vas odprli
nov salon keramike, kamna, kamnitih oblog in
vgradnega materiala (zaključni profili, lepila in
fugirne mase).
Salon je odprt vsak dan od 8. do 18. ure, 
ob sobotah od 8. do 13. ure.
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali! 

V podjetju Findel, d. o. o., vam poleg prodajnega
programa nudimo tudi kvalitetne storitve vseh
vrst zaključnih del v gradbeništvu. Gradimo 
z nizko energijskim sistemom Quad-lock, ki
zagotavlja najvišji nivo bivanja.

Pridite, z veseljem vas pričakujemo!

Podjetje Findel, d. o. o., zaposli 

komercialista/
komercialistko
Pogoji: 
najmanj V. stopnja izobrazbe,
računalniška pismenost, 
izpit kat. B in lasten avto, 
angleški jezik, komunikativnost,
fleksibilnost, veselje do dela.

Zaželene so delovne izkušnje 
in znanje nemškega oziroma 
italijanskega jezika.

Klice resnih kandidatov 
pričakujemo po tel. 051/604-624

Findel, d. o. o.
Gorenjska cesta 50a
1215 Medvode
Tel. 01/361-23-04
Tel. salona: 01/361-23-06
Fax: 01/361-23-05
www.findel.si
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Verje - Avgust je bil v znamenju poletnih olim-
pijskih iger v Pekingu. Medvoških športnikov na
Kitajskem ni bilo, sta pa bila tam Jerca Zajc in
Tomaž Šušteršič, doma z Verja.
Olimpijske igre sta spremljala v Pekingu. V
kakšni vlogi?

Jerca: ”Oba sva bila tam od 3. do 28. avgusta.
Sama sem sprejemala goste, vodila sprejeme
podjetij - sponzorjev Slovenske hiše, moderirala
poslovne konference in vodila sprejeme za naše
dobitnike medalj, kar je bilo gotovo najprijetnej-
še opravilo. Ob vsem tem pa seveda nisem za-
nemarila dela, ki ga sicer počnem: to je dela za
informativni program Televizije Slovenija. Ob
pomoči snemalca Jožeta Grajžla sem pripravila
kar nekaj prispevkov o dogajanju v olimpijskem
Pekingu, pa tudi v Slovenski hiši. Če sem žele-
la uskladiti oboje, se je dan končal v zgodnjih
jutranjih urah naslednjega dne. Noči so bile v
Pekingu res kratke, pravzaprav si še sedaj nisem
povsem opomogla. A bila je gotovo zanimiva in
neprecenljiva izkušnja.”

Tomaž: ”V Peking sem odšel v vlogi vodje
Slovenske hiše in predstavnika za odnose z
javnostmi, vendar se je moj delokrog hitro raz-
širil, saj so medalje slovenskih olimpijcev pa-
dale hitreje, kot smo si predstavljali, in za do-
bro počutje gostov hiše je bilo potrebno poskr-
beti z brezhibno logistično podporo v hiši in
izven nje, kar pa, verjemite, na Kitajskem ni
vedno ravno najlažje. Slovensko javnost je bilo
potrebno o dogajanju v Slovenski hiši tudi
ažurno obveščati in urednikovanje uradne
spletne strani hiše je tudi vzelo svoj čas.”
Sta si olimpijske boje uspela ogledati tudi na
prizoriščih?

Jerca: ”Ogledala sva si tiste tekme, ki jih je
dopuščal čas. Zadnji teden, ko je bila v Sloven-
ski hiši najmanjša delegacija, je bilo priložno-
sti za ogled tekem, pa tudi kakšne pekinške
znamenitosti več, medtem ko v drugem tednu
olimpijskih iger, v času obiska najštevilnejše
delegacije, praktično hiše nisva zapustila. Še

prav posebno doživetje je bilo spremljanje za-
ključne slovesnosti, kjer smo se vsi gledalci na
stadionu na trenutke prelevili tudi v aktivne
nastopajoče.”

Tomaž: ”Bila sva na tekmi Petra Kauzerja,
ko smo vsi pričakovali prvo medaljo, pa na tek-
mah veslanja, ko fantom žal tudi ni uspelo, na-
vijali smo za telovadca Mitjo Petkovška,
spremljala sva polfinalni in finalno tekmo ro-
kometa, videla sva svetovna rekorda neverjet-
nega tekača Usaina Bolta, bila pa sva tudi med
srečneži, ki so doživeli olimpijsko zmago Pri-
moža Kozmusa in s tem dvig slovenske zasta-
ve in zvoke Zdravljice doživeli na impozant-
nem stadionu Ptičje gnezdo.”

Jerca: ”To je bilo res noro! Na stadionu nas
je bilo vseh skupaj kakih 70 Slovencev, po
zmagi pa smo tako noreli, da si nas je zapom-
nilo več tisoč ljudi! Takrat sem si - kot novinar-
ka - res želela, da bi bil ob meni snemalec, da
bi lahko Slovenci v domovini podoživeli del-
ček navdušenja in veselja, ki ga je zlata meda-
lja vnesla med nas, ki smo olimpijske igre
spremljali v Pekingu z neposredne bližine.”

V kakšnem spominu vama bo ostal Peking
- kot mesto in kot olimpijsko prizorišče?

Jerca: ”Peking me je pozitivno presenetil. Pri-
znam, da Kitajska nikoli ni bila na vrhu seznama
držav, ki si jih želim obiskati. Jezik in pisava, ki
ju ne razumem, povsem drugačna kultura, nava-
de ljudi, hrana, vse to je precej drugačno od na-
čina življenja, ki ga poznamo pri nas. A kitajska
prestolnica je igre 29. Olimpiade pričakala pov-
sem prenovljena, tudi zelo čista. Kitajci so bili
skorajda brez izjeme res prijazni in so se trudili
o svoji ogromni deželi v svet poslati čim lepšo
podobo. Če že želim izpostaviti kakšno slabost,
je bil to zrak v prvem tednu iger, a ta se je v na-
daljevanju res močno izboljšal. Moteče je tudi
dejstvo, da še vedno ogromno Kitajcev ne govo-
ri nobenega tujega jezika.”

Tomaž: ”Sam sem bil že pred tem na Kitaj-
skem in sem približno vedel, kaj nas čaka.
Vsekakor pa je treba Kitajcem priznati, da so
res izjemno potrudili za organizacijo teh iger,
vse je potekalo skorajda brez zapletov, organi-
zatorji so želeli biti pripravljeni ne 100-odstot-
no, temveč 110-odstotno. Seveda so temu pri-
merno porabili tudi ogromno denarja, saj so
bile to najdražje igre v zgodovini.”
Slovenski športniki so bili zelo uspešni.
Kako ste proslavljali v Slovenski hiši?

Tomaž: ”Vsekakor smo želeli v Pekingu v
Daoxianghu Lakeside resortu, kjer je domova-
la Slovenska hiša, pričarati gostom vsaj delček
naše Slovenije. Sprejemi slovenskih dobitni-
kov medalj pa so potekali po že vnaprej pri-
pravljenem scenariju in protokolu. To je izgle-
dalo nekako takole: v Slovensko hišo smo po-
vabili tako rekoč vse Slovence, ki so spremlja-
li Olimpijske igre v Pekingu, pa tudi Slovence,
ki v Pekingu živijo, in seveda slovenske novi-
narje ter ostale člane slovenske športne delega-
cije. Njim so se velikokrat pridružili še drugi
visoki gostje in nekajkrat tudi kitajski novinar-
ji. Po uradnem delu in govorih so zbranim svo-
je vtise strnili tudi športniki, dobitniki me-
dalj.”

Jerca: ”Nato pa se je začelo še neformalno
druženje ob slovenskih kulinaričnih dobrotah
in slovenski glasbi, pripravili smo tudi ognje-
mete, za vsakega dobitnika medalje sta kuhar-
ja Slovenske hiše Jožef Oseli in Tomaž Slatnar
pripravila še posebno torto z motivom športa,
ki ga je zastopal. Vzdušje je bilo res pristno in
veselje nepopisno. Trudili smo se, da bi vsi
športniki občutili ob tem, da se tedaj ves svet
vrti okoli njih. To je bil njihov dan. Seveda pa
je bilo najbolj veselo ob prvi medalji Sare Isa-
kovič in kasneje ob zlatu Primoža Kozmusa.”

Maja Bertoncelj, foto: arhiv Tomaža 
Šušteršiča in Jerce Zajc

Noreli ob zmagi Kozmusa
Jerca Zajc in Tomaž Šušteršič z Verja sta bila na olimpijskih igrah v Pekingu.

Tomaž in Jerca z zlatim Primožem Kozmusom takoj po razglasitvi

V ozadju levo stadion Ptičje gnezdo, kjer so med
drugim potekala atletska tekmovanja in otvoritvena in
zaključna slovesnost. 



Medvode - Kegljaški klub Hidro iz Medvod
se od sobote, 6. septembra, lahko pohvali s
prenovljenimi stezami svojega kegljišča. Te
jim zdaj omogočajo organizacijo tekmovanj
prve A kategorije in s tem tudi tekem na držav-
ni ravni.

Kegljanje ima v Medvodah že več kot štiride-
setletno tradicijo, saj so delavci elektrarne prvi
stezi v njeni neposredni bližini zgradili že dalj-
nega leta 1962. Sedem let pozneje so stezi av-
tomatizirali, v osemdesetih pa so postavili da-
našnje štiristezno kegljišče, ki je ustrezalo ta-
kratnim zahtevam za organizacijo tekmovanj.
Kegljaški klub Hidro nastopa v dveh ligah, in
sicer v ljubljanski ter prvi B državni ligi, keg-
ljišče na Čarmanovi ulici pa za treninge upo-
rabljajo tudi okoliški klubi, saj jih v bližini ni
veliko, ki bi nudili tako dobre pogoje za tre-
ning. 

Pravila za prirejanje tekmovanj na najvišji
ravni so se spremenila in Medvoščani jih brez
prenove stez v prihodnje ne bi smeli več prire-
jati, saj se jim izteče licenca. Najpomembnejši
del 25 tisoč evrov vrednega projekta je bila za-
menjava plastičnih podlog stez s PVC plošča-
mi, ki tekmovalcem nudijo boljše in predvsem

bolj enakovredne razmere za kegljanje. ”Kro-
gla zdaj ne poskakuje več toliko kot prej in bo-
lje drži smer, kot jo je na plastični podlagi,”

razliko med starimi in novimi stezami laiku
opiše Drago Polak, predsednik KK Hidro.

Peter Košenina
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Kegljajo na novih stezah
Prenovljene steze KK Hidro Medvode omogočajo prirejanje tekmovanj na najvišji ravni.

Na odprtju prenovljenega kegljišča sta nastopila Anja in Matej Pritekelj, državna prvaka v latinsko-ameriških in
standardnih plesih. 

Medvode - Po lanski sezoni je KK Tinex
Medvode iz 1. B slovenske košarkarske lige,
kjer so igrali le eno sezono, izpadel nazaj v
2. slovensko košarkarsko ligo - Zahod, kjer
bodo poleg Medvoščanov še naslednji klubi:
Jesenice, Idrija 2000, Ajdovščina, Tolmin,
Radovljica, Splošna plovba Portorož, Plama
Pur, Krka mladi, Pingvini Šmartno, Kolpa
Črnomelj in Stražišče. Prvi krog lige se bo
začel 4. oktobra. Medvoščani bodo doma go-
stili Ajdovščino.

V klubu je kar nekaj novosti, tako pri igral-
cih kot na klopi. Klub so zapustili Žiga
Mravljak, ki je šel v Elektro Šoštanj, Dušan
Dolinar bo igral v KK Gradišče Cerknica,
Peter Šturm za KK Stražišče, Jakob Tratar pa
je odšel v Španijo na izmenjavo študentov.
Dva nova igralca sta v Medvode prišla iz
Uniona Olimpije, to sta Nik Gregorčič in
Žiga Drvarič. Ekipa še ni dokončna. Nov je
tudi trener. S klubom se je razšel dosedanji
trener Igor Kešelj, namesto njega bo na klo-
pi sedel Aleš Miklič iz Preske, ki je svoje
prve košarkarske korake naredil prav v Med-

vodah. Je diplomant Fakultete za šport.
”Lahko bi rekel, da sem otrok medvoške

košarke. Po vpisu na Fakulteto za šport sem
v klubu treniral mlajše pionirje, nato sem
mlajše selekcije treniral pri Olimpiji. V ko-
šarki sem torej že vrsto let,” je povedal Aleš
Miklič, ki pravi, da je medvoško košarko
vseskozi spremljal: ”Bil sem na nekaterih
tekmah tudi v lanski sezoni, ko je ekipa igra-
la v 1.B slovenski košarkarski ligi.” S fanti je
prvi trening opravil 25. avgusta. ”Res je, da
so iz kluba odšli trije igralci iz prve peterke,
tako da bo na začetku verjetno težko. Ekipa
še ni dokončna, a realno gledano bi morali
ligo končati v prvem delu ali na sredini les-
tvice. Če se bo pojavila priložnost, bomo na-
padli za vrnitev v 1. B ligo. To je naš cilj, če
ne v prihajajoči, pa v naslednji sezoni,” o ci-
ljih pravi Miklič. Treninge imajo trikrat na
teden, stavijo pa predvsem na domače igral-
ce. ”Želja je, da bi se v klub vrnili tudi doma-
či igralci, ki igrajo v drugih klubih,” je za-
ključil novi trener medvoških košarkarjev.

Maja Bertoncelj

Tinex Medvode z novim trenerjem
Medvoški košarkarji bodo v novi sezoni igrali v 2. slovenski

košarkarski ligi - Zahod. Klub je zapustilo nekaj igralcev, nov pa je
trener Aleš Miklič.

Bikarjeva o nadaljevanju kariere
Medvode - Nastop na olimpijskih igrah je

bil letošnji cilj šprinterke Alenke Bikar. Vrh-
ničanki, ki že vrsto let živi v Medvodah, pa
norme (11,42) ni uspelo odteči, tako da osta-
ja pri udeležbi na treh olimpijskih igrah. B-
normo v teku na 100 m je zgrešila za eno
samo stotinko. ”Malo sem žalostna, ker mi
je do norme zmanjkalo tako malo. Se je pa
pokazalo, da je bil moj cilj realen,” je pove-
dala Alenka Bikar, ki je v času olimpijskih
iger na polno trenirala. V tem tednu je ime-
la na programu še dve tekmi. Kako naprej,
še ne ve: ”Odločitev bo znana nekje do kon-
ca septembra. Po enem letu treninga sem
prišla kar na visok nivo, zato bi bilo škoda,
da bi prenehala, po drugi strani pa se bom
morala odločiti o ciljih v prihodnje.”  M. B.

naročnine   04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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Medvode - Akademsko športno društvo Are-
na s sedežem v Medvodah je bilo ustanovljeno
pred tremi leti in šteje 15 članov iz vse Sloveni-
je. Predsednik društva je Marko Sabol iz
Preske. Od 4. do 7. avgusta so v Piranu tretje
leto zapored organizirali tabor FCC Alpe-
Adria. ”Tabor je edini v takšnem obsegu v
Sloveniji. Namenjen je plesnim in navijaškim
skupinam iz Evrope. Večinoma se prijavijo or-
ganizirane skupine. Na taboru so se novih
plesnih in navijaških elementov učili
udeleženci iz Slovenije, Italije in Hrvaške.
Udeležilo se ga je 68 plesalcev in navijačev, ki
so delali pod vodstvom 15 ameriških vaditeljev
in slovenske vaditeljice za ples,” je pojasnil
Marko Sabol.

Ameriški vaditelji so se na odprtju tabora
predstavili z demonstracijski točki, nato pa so
iz dneva v dan navduševali udeležence z novi-
mi plesnimi in navijaškimi prvinami, in sicer z
organiziranim navijanjem, z navijaškimi in
plesnimi skoki, s plesi, meti, piramidami ter s
partnerskimi in skupinskimi dvigi. ”Treningi
so bili za udeležence naporni, vendar se je na
taboru našlo tudi nekaj časa za zabavo,” je še
dodal Sabol ter napovedal, da bodo tabor orga-
nizirali tudi prihodnje leto. 

Maja Bertoncelj, foto: arhiv AŠD Arena

Ples in navijanje v Piranu
V organizaciji medvoškega AŠD Arena je bil v začetku avgusta tabor za plesne in navijaške skupine.

Udeleženci tabora plesnih in navijaških skupin so se naučili marsikaj novega.

Dragočajna - Prihajajoča sezona bo za
deskarja na snegu Roka Flandra iz Dragočajne
naporna. Med drugim bo branil naslov sve-
tovnega prvaka. Njegove poletne priprave so
tokrat potekale v državi Oman, kjer je bil 40
dni. ”Oman je zelo zanimiva dežela, ki ji že
vrsto let vlada Omanom zelo naklonjen sultan,
ki je med drugim razvoj glavnega mesta
Muskat pripeljal do take stopnje razvitosti, da
je v zadnjih letih pobralo kar nekaj nagrad za
najbolj urejeno mesto na svetu. Moj poligon za
pripravo na tekmovalno sezono je bil otok
Masirah. Izkazal se je za zelo dobro izbiro,” je
pojasnil Rok Flander.

Treniral je po navodilih reprezentančnega
kondicijskega trenerja Dragana Bosniča. ”Ker
je moje življenje zelo povezano z jadranjem na
valovih, je tudi letos moj program temeljil
predvsem na oceanu. Večina treningov je bilo
opravljenih v vodi in na vodi, torej na jadralni
deski,” pravi Flander, ki se je v Evropo vrnil
sredi avgusta in se na treningu priključil
slovenski reprezentanci. ”Novost je, da nam je
uspelo v ekipo pripeljati novega glavnega
trenerja in sicer je to Švicar Gilles Jaquet, nek-
danji svetovni prvak in serijski zmagovalec, ki
je pred letošnjo sezono zaključil svojo tek-
movalno pot in je že vrsto let tudi moj dober

prijatelj. Verjamem, da bo ta naveza v bližnji
prihodnosti za slovensko deskanje prinesla kar
nekaj vrhunskih rezultatov,” je optimističen
Flander.

Maja Bertoncelj, foto: Marijana Besker

◆ prodaja in odkup 
rabljenih vozil

◆ vozila z garancijo
◆ prepisi vozil
◆ zavarovanje vozil
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Tatjana Hrovat s.p.
Cesta ob Sori 7, 1215 Medvode

Tel.: 01/ 361 52 52

10% POPUST ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
(velja do 10. oktobra 2008)

Poletne priprave v Omanu
Deskar na snegu Rok Flander bo v prihajajoči sezoni branil naslov

svetovnega prvaka. Poletne priprave je opravil v Omanu, na otoku Masirah.

Rok Flander v akciji na otoku Masirah



Ekipna zlata kolajna, poleg tega
pa še trije posamični naslovi sve-
tovnih prvakov, en naslov podpr-
vaka ter eno tretje mesto in brona-
sta kolajna so bili izjemen izkupi-
ček slovenske padalske reprezen-
tance, ki se je avgusta udeležila le-
tošnjega svetovnega prvenstva v
klasičnih padalskih disciplinah na
Slovaškem. 

Nasmejana je domov, najprej na
leško letališče, nato pa še v Pirni-
če, prišla naša najboljša tekmoval-
ka Irena Avbelj, ki je postala sve-
tovna prvakinja v figurativnih
skokih in kombinaciji. ”Letos sem
bila pred tekmovanjem malce
skeptična, nisem bila prepričana,
ali smo dovolj trenirali, predvsem
pa nisem vedela, kako so trenirale
konkurentke. Vedela sem sicer, da
v figurativnih skokih sodim v sve-
tovni vrh, toda po prvem skoku na
tekmi sem bila razočarana. Tako
sem si sama postavila res visoke
meje in v nadaljevanju prvenstva

so mi uspevali vedno boljši skoki
in na koncu sem, tudi z nekaj sre-
če, osvojila prvo mesto,” je po pri-
hodu domov povedala Irena, ki ji
je sicer pred časom že uspelo pre-
šteti medalje z najpomembnejših
tekmovanj, sedaj pa bo spet imela
nekaj dela, saj letos odlično tek-
muje tudi v svetovnem pokalu.
”Medalje s svetovnega prvenstva
imajo v moji res obsežni zbirki
svoje mesto in doma tudi svojo
polico. Vse druge dajem drugam.
Sem pa presrečna vsakič, ko pri-
nesem domov novo medaljo, saj
pred tekmo nikoli nisem prepri-
čana, ali mi bo uspelo. Padalstvo
je pač šport, ko se hitro kaj zalo-
mi, kar pomeni pomik po lestvici
navzdol tudi za pet ali deset
mest,” pravi Irena, ki jo zelo spo-
štujejo tudi sotekmovalke. ”Kljub
temu da jih velikokrat premagam,
mi iskreno čestitajo, mislim, da
spoštujejo moje delo in rezultate.
Tudi svetovni prvak med moški-

mi, ki si je ogledal moj zadnji
skok na prvenstvu, je po tekmi
prišel k meni in mi čestital za do-
bro izveden skok,” pravi Irena, ki

ima tudi doma veliko navijačev,
največja pa je zagotovo hčerka
Nina.

Vilma Stanovnik
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Ireni kar dve zlati kolajni
Avgustovsko svetovno prvenstvo na Slovaškem je bilo za našo padalsko reprezentanco najbolj uspešno

doslej, kar dve zlati odličji pa je domov prinesla tudi Irena Avbelj.

Irena je bila ob prihodu domov najbolj vesela čestitk hčerke Nine, ki jo je pričakala
že na leškem letališču.

Rakovnik - Kolesar s septembrske
naslovnice Sotočja je Rok Tehovnik. Prihaja
iz Rakovnika, star je 25 let, absolvent geode-
zije. Nastopa za slovensko profesionalno
ekipo KK Motomat Enduros. Prihodnje leto
bo po napovedih registrirana kot kontinental-
na ekipa, tako kot so registrirane vse najboljše
slovenske kolesarske ekipe. Njegov trener je
Kranjčan Marko Polanc, selektor slovenske
mladinske reprezentance. Rok kolesarstva v
mlajših letih ni resneje treniral in kot pravi,
mu je danes za to žal.
Dirkati med profesionalci je precej dru-
gače kot med amaterji. Kakšne so vaše
izkušnje?

”Letos se bolj lovimo. Prvi cilj je nabirati
izkušnje za prihodnje leto, ko bomo startali
kot kontinentalna ekipa. Največje razlike so
v hitrosti, v dolžini dirk, treba se je znati
peljati v skupini. Seveda se je povečala tudi
količina in intenzivnost treningov. Letos
sem naredil okrog 16 tisoč kilometrov, za
kaj več pa ob študiju in občasnem delu
nisem imel časa. Profesionalno kolesarstvo
z amaterskim ne moremo primerjati. Vsak
potrebuje čas, da se privadi na te spremem-
be. Pomembno je, da nam ne zmanjka moti-
vacije. Je pa težko, če kdaj tudi prej za-
ključiš dirko.” 

Kako pa to, da ste se sploh odločili za
resnejše ukvarjanje s kolesarstvom?

”Prej sem se skoraj vsak dan vozil na Katari-
no. Ugotovil sem, da ni nekega napredka, ker
sem vsak dan peljal do konca svojih moči.
Nato me je vzel v roke Marko Polanc.” 
Kateri je vaš najboljši dosežek v prvi resni
kolesarski sezoni?

”Sezone je že skoraj konec. Najboljša
uvrstitev ostaja iz prvega dela sezone in to je
deveto mesto iz dirke v Tuzli. Odlično mi je
šlo tudi na dveh zaporednih dirkah na
Madžarskem, ko smo dirkali za reprezentanco
Slovenije, skupaj s tremi kolesarji iz KK Sava.
Takrat mi je ne 190 km dolgi dirki s 15-kilo-
metrskim ciljnim vzponom uspelo doseči 22.
mesto. Dirke se je udeležilo nekaj močnih
ekip in reprezentanc in mislim, da tudi trije, ki
so nato potovali na OI v Peking. Dosežek je
zame tudi to, da je viden napredek, a treba se
bo še veliko naučiti.” 
Kakšni so cilji v prihodnji sezoni?

”Cilji so veliki, kar pomeni redno se uvrščati
med 20 najboljših, rad pa bi osvojil vsaj eno
zmago ali pa vsaj nekaj uvrstitev med najboljše
tri. Najbolj pa bom zadovoljen, če bo še naprej
viden napredek v mojem razvoju in da bom za-
stopal interese kluba v naboljši možni luči.”

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Prestopil med profesionalce
Rok Tehovnik iz Rakovnika je prvič zmagal na domači kolesarski dirki na Osolnik. V letošnji sezoni vozi

v dresu profesionalne ekipe KK Motomat Enduros. 

Rok Tehovnik ima za prihodnje sezono velike cilje.
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Sora - V sklopu športnega dogajanja na pri-
reditvi Pomežik Luni v Sori je letos prvič v
organizaciji ŠD ŠRC Preska - Medvode pote-
kala tekma pokala Cockta v teku na rolkah in
rolanju. Za starejše kategorije, kjer pa na star-
tu ni bilo naših najboljših tekmovalcev, je bila
proga speljana iz Sore na Katarino (8 km).
Najboljši čas sta dosegla st. mladinec Boštjan
Klavžar (27:05) in ml. mladinka Eva Sever
Rus (oba Valkarton Logatec, 35:01). 

Odlično je na dolgi progi tekel tudi Rok Tr-
šan (Valkarton Logatec), prvi ml. mladinec
(28:36). ”Čas ni bil ravno najboljši, saj sem
zlomil palico in skoraj dva kilometra tekel le z
eno. Prednost bi bila sicer še večja. V pripra-
vah na sezono gre vse po načrtih. Testi so bolj-
ši kot preteklo leto, tako da napredek je,” je po-
vedal tekač iz Valburge pri Smledniku, ki je bil
pretekli teden v svoji kategoriji najboljši tudi v
Tržiču, na najbolj odmevni rolkarski tekmi pri
nas. Zmago doma v Sori in prav tako tudi v Tr-
žiču je pri st. deklicah vknjižila članica ŠD
ŠRC Preska Anamarija Lampič. ”Zelo sem
zadovoljna, saj nisem pričakovala, da bom
zmagala, a mi je uspelo. Moja sotekmovalka in
dobra prijateljica Lea je prav tako močna. Če
bi bila cesta suha, bi bila verjetno pred mano,
a ker sem lažja, mi ni toliko zdrsavalo,” je po-
jasnila drobna tekačica iz Valburge, medtem
ko je njena klubska kolegica Lea Einfalt iz
Zbilj dodala: ”Vesela sem za 2. mesto, tudi
zato, ker je zmagala moja dobra prijateljica.”
Na stopničke se je uvrstilo še nekaj tekmoval-
cev domačega kluba. Pri cicibanih je zmagal
Peter Avguštin, pri cicibankah je bila 2. Ula

Einfalt, pri ml. dečkih prav tako 2. Janez
Lampič, pri ml. deklicah 3. Nina Žavbi Ku-
naver in pri st. dečkih 3. Jure Petek. Na tek-
mi v rolanju so med deklicami trojno zmago za
ŠD ŠRC Preska dosegle sestre Žavbi Kuna-
ver iz Zbilj. Najboljša je bila Anja pred Nino
in Sašo.

Na Osolnik zmaga ostala doma
V organizaciji ŠD Sora so luni pomežiknili

tudi kolesarji, ki so dirkali na Osolnik. Na star-
tu jih je bilo 55. Zmagal je Rok Tehovnik (KK
Enduros). V peti izvedbi je bila to za kolesarja
iz Rakovnika prva zmaga na domači dirki.
”Prijatelji so mi rekli, naj pridem, zmagam.
Sedaj bom imel vsaj mir,” je o razlogih za ude-
ležbo na amaterski tekmi v cilju povedal Rok
Tehovnik. Na Osolniku je s časom 17 minut in
32 sekund (rekord Mirana Cveta je 16:06)
zmagal, kljub temu da je približno 500 metrov
pred ciljem moral nameščati verigo, ki mu je
padla z verižnika ob prestavljanju v lažjo pre-
stavo. Dirkal je s specialko, a kot je dejal, to to-
krat zaradi razmočenega makadama ni bila
takšna prednost. Pri ženskah je s časom 23:54
tretjič zapored zmagala Rada Žakelj iz Žirov
(Pekarna Magušar), ki je vozila z gorskim ko-
lesom, a s tanjšimi gumami. ”Prišla sem pogle-
dat, če je kakšna boljša. Če ne greš, ne moreš
vedeti,” je bila nad novo zmago zadovoljna na
razglasitvi. Med Medvoščankami je bila najhi-
trejša Ana Arčon iz KK Medvode (30:49).
Medalje je najboljšim podeljeval Tadej Valja-
vec. 

Maja Bertoncelj

Medalje podeljeval Tadej Valjavec
V sklopu prireditve Pomežik luni sta potekali dve športni prireditvi: prvič tekma pokala Cockta v teku na

rolkah in petič kolesarska dirka na Osolnik.

Tadej Valjavec skupaj s smučarskima tekačicama
ŠRC Preska Leo Einfalt (levo) in Anomarijo Lampič

Porsche Verovškova, Verovškova 78, tel.: 01 530 35 51
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Nova sezona ŠD Latino
Medvode - Športno društvo Latino iz

Medvod je z novim šolskim letom začelo z
novo športno sezono, ki so jo 1. septembra
otvorili plesalci. Rekreacija za odrasle se je
začela v ponedeljek, 8. septembra, z brez-
plačnimi dnevi odprtih vrat. Vse dejavnosti
društva potekajo v Športni dvorani Medvo-
de. Urnik in več informacij dobite na njiho-
vi spletni strani www.sd-latino.si ali na mo-
bilni številki 041/537 111 (Teja). M. B.

Mladi košarkarji na pripravah
Medvode - Od 18. do 22. avgusta so v

Cerknem potekale priprave in košarkarski
tabor za najmlajše igralce Košarkarskega
kluba Tinex Medvode. Tabora se je udeleži-
lo 27 igralcev letnika 1995 do 1999, ki so
trenirali pod vodstvom treh trenerjev. Pri-
prave so bile kar naporne, saj so mladi ko-
šarkarji dan začeli z jutranjim tekom, sledil
je dopoldanski in popoldanski trening, zve-
čer pa so imeli plavanje v bazenu tamkajš-
njega hotela.  M. B.
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Vrt

Medvode - Kdor se pelje po regionalni cesti
od krožišča na Klancu v smeri proti Kranju,
lahko na desni strani opazuje balkon z bujnim
cvetjem. Le malokdo pa ve, da za te rože skrbi
najstnik, 18-letni Rok Kogovšek. Prvič sem
srečala tako mladega fanta, ki bi toliko vedel o
rožah, pa tudi o vrtu. Rože in vrt sta za dijaka
4. letnika Gimnazije Kranj edina hobija. 

”Ne spomnim se, od kdaj imam takšno vesel-
je do rož. Babica in stara mama sta rekli, da
sem jih že kot majhen otrok imel rad. Verjetno
imam to po njiju. Rože in vrt sta moja edina
hobija. Dela je toliko, da za kaj drugega niti ne
preostane časa. Kljub temu da imam korita z
vodno zalogo, moram rože zalivati vsak dan,”
pravi Rok Kogovšek, ki čisto sam za vse
balkonsko cvetje skrbi zadnjih štiri do pet let.
Kot pravi, ideje črpa iz knjig, hodi tudi na pre-
davanja, za podatki brska na medmrežju. ”Pri
zasaditvah uporabim tudi svojo domišljijo.
Vsako leto se trudim, da so zasaditve malce
drugačne. Vedno posadim bršljinke, ker so naj-

bolj trpežne, všeč so tudi moji mami, dodam
pa potem kakšno novo rožo. Doslej mi je še
vse uspevalo. Tudi letos mi lepo rastejo. Imam
zmajeva krila, sladek krompir, moljevke, drob-
nocvetne kasije, viseče abutilone in še bi se
našlo,” pojasni. Ker doma nima dovolj prosto-
ra, prezimi le tiste trajnice, ki so bolj redke,
večino pa vsako leto kupi na novo. ”Pozimi
narišem zasaditev, spomladi grem najprej v
vrtnarijo pogledat, če imajo kaj novega, potem
pa v nakup. Rože doma zasadim sam,” je de-
jal. 

Na vprašanje, katera je njegova najljubša
roža, je dejal: ”Vse so mi všeč. Nimam naj-
ljubše. Včasih sem imel doma angelsko
trobento. Imela je tudi po tristo, štiristo cvetov.

Res je bila lepa.” Ko sva zaključila klepet o
rožah, sva se odpravila še na vrt, kjer ima ve-
liko zelenjave, pa tudi sadja. Posebej so mi v
oči padle vijolične paprike. Seme zanje je do-
bil v Angliji. Ima tudi lubenice, pa kivije. Kot
pravi, tudi za vrt večinoma skrbi sam. Svoje
znanje na tem področju želi dopolniti, zato
razmišlja o študiju biologije, a prej ga čaka še
zadnji letnik gimnazije. Pa se sošolcem in pri-
jateljem zdi čudno, da so njegov hobi rože?
”Tisti, ki me poznajo, so se navadili na to. Je
pa res, da se v razredu s sošolci, pa tudi s
sošolkami o tem ne morem pogovarjati. Rože
in vrt jih ne zanimajo,” je zaključil Rok, ki si
za svoj hobi zasluži vse pohvale.

Maja Bertoncelj

Rože so njegov hobi
Rok Kogovšek, 18-letnik iz Medvod, skrbi za balkonsko cvetje, ki tako lepo krasi stanovanjsko hišo v bližini

krožišča. Rože in vrt sta njegova edina hobija.

Rok Kogovšek med rožami, ki jih ima zelo rad.
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➤➤ Specialno biološko gnojilo PRP - Boden (novo) primerno
tudi za vodo varstvena območja ter EKO proizvodnjo

➤➤ Jesenske trajnice in čebulnice
➤➤ PVC kadi in sodi
➤➤ Grelci za vkuhavanje (tudi izposoja)
➤➤ Ozimna žita

●● Lončnice, darilni program, aranžiranje 
●● semena vrtnin in poljščin
●● sredstva za varstvo rastlin
●● krmila in krmne komponente 

za domače živali
●● orodje, škropilna tehnika
●● poljedelska in specialna gnojila
●● vse za male živali
●● gospodinjski in industrijski plin

NE SPREGLEJTE V SEPTEMBRU 

PRODAJALNE: MEDVODE, Cesta ob Sori 11, tel.: 01/3613-300
VODICE, Kamniška 8, tel.: 01/8324-011
VIŽMARJE, Tacenska 67, tel.: 01/5124-666

Doma ima tudi vijolične paprike.





pon. - petek: od 8. do 19. ure
sobota: od 8. do 15. ure

Stanežiče 52, 1000 Ljubljana

telefon: 512 80 22
mobitel: 031 612 767

Nahajamo se ob magistralni 
cesti Medvode - Ljubljana
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■ Menjava gum
■ Prodaja pnevmatik

(do -35 % popusta na pnevmatike)
■ Sezonsko shranjevanje pnevmatik
■ Optična meritev na najsodobnejši 

3D napravi
■ Ročna avtopralnica - zunanje in notranje 

čiščenje vašega vozila

● kopalniške ploščice priznanih italijanskih in španskih 
proizvajalcev,

● celoten program keramike Gorenje in kopalniškega 
pohištva Gorenje,

● Granitogres ploščice 
15 x 30, 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 60 x 30.

● Zastopamo vrhunsko italijansko podjetje FLAVIKER:
● armature Hansa in Armal,
● celoten program KOLPA-SAN,
● sanitarna keramika Dolomite, Hatria, Laufen in Catalano,
● lepila, fugirne mase, letve ...

NOVE KOLEKCIJE:

Delovni čas: ponedeljek-petek 8.00-19.00, sobota 8.00-12.00

CELOVITE PRENOVE KOPALNIC




